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Antes de falar, detalhadamente, das diferentes maneiras de adquirir 
o sustento, e preciso encarar algun! problemas gerais a respeito. Men
cionemos, primeiro, os aspectos religiosos. Queremos dividi-los, com 
Konrad Theodor Preuss (Die geistige Kultur der Naturvolker, Leipzig, 
1914, p. 63 ), em magia positiva e negativa. A magia positiva relacionada 
com a aquisii;ao do sustento visa a atrai;ao das nuvens de chuva, a mul
tiplicai;ao da cai;a, em resumo: dlterentes processos sobrenaturais de 
fertilizar as plantas e os animais de que o homem tira o seu alimento. 
Uma especie destes processos e a chamada magia simpatetica, isto e, signi
ficativas representai;oes imitativas como, por exemplo, as dani;as falicas 

observadas por Koch-Grunberg entre os Kobeua e por mim entre os 

Tapirape. Koch-Griinberg (Zwei /ahre unter der lndianern, I, Bedim, 

1909, ps. 137 e 138) escreve a respeito: "O ato da copula e fecundai;iio 

foi representado mimicamente. Apesar dos movimentos grotescos, a 

dani;a foi levada absolutamentc a serio tanto pelos proprios dani;arinos 
como pelos espectadores. Ela devia produzir fertilidade na aldeia inteira, 
em todos e em tudo, nos homens, animais e planta:s, exprimindo, assim, 
um conceito profundamentc ctico e livre de qualquer indecencia em 
nosso sen ti do". · 

Magia positiva no tocante a aquisii;ao do sustento observa-se, tambem, 
no culto a baleia no Alasca (cf. M. Lantis: "The Alascan Whale Cult 
and its affinities "in: American Anthropologist, N. S., 40, 1938, ps. 438-
465) que niio somente consiste em homenagem a baleia e ao baleeiro, 
mas no qual, fora disso, a mulher desempenha papel importante. Em 
muitos casos, para atrair a baleia, a mulher do baleeiro tern de ficar, tran-
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qiiilamente, em casa, abstendo-se de comer, o que, de certa maneira, 
aparece como "rnagia negativa". Mas em outros casos, ela se apresenta 
a baleia dan\ando e cantando em traje cerimonial. Na festa inaugural da 
temporada da pesca de baleias uma mulher simboliza o espirito da baleia. 
Essa pesca e perigosa. Mas a baleia e tida como acessivel para homens 
que copularam, na noite anterior, com urna mulher (de chefe ! ) . A 
copula, dizem, da grande entusiasmo ao baleeiro, e tambem a alma da 
baleia sente-se atraida pela ideia de ser morta por um homem que acaba 
de ter rela<;oes sexuais com u'a mulher. 

Nao conhe<;o dos indios do Brasil semelhante conceito da utilidade 
da mulher, mas bem o contrario. Referindo-se a ca\a da on\a, escreve 
Julio Koslowsky ("Algunos dados sobre los Indios Boror6s" in: Revista 
del Museo de La Plata, 6, La Plata, 1895, p. 384) dos Bororos ocidentais: 
"Cuando se preparan para la caza empiezan por observar ciertas ceremo
nias, que consisten principalmente 'n no dormir con su mujer quatro 
dias antes de salir a la caza del felino. . . En ninguna circunstancia le 
es permitido a la mujer tocar la punta de las flechas, pues el indio cree 
que con su contacto pierden su fuerza de penetracion y que le atraerian 
desgracias". 

Ha, alern disso, vanas outras formas de "magia negativa" com 
referenda a aquisi\iio do sustento. Entre as tribos de Assam, por exem· 
plo, a semeadura dos cereais exige absten\iio de todas as atividades: fe· 
cha-se o portiio, as proibic;oes alimentares tornam-se mais severas, o 
comercio, a pesca, a cac;a, e o corte de capim e arvores siio proibidos (T. 
C. Hodson: "The Genna amongst the Tribes of Assam" in: Journ. 
Anthrop. Inst., 36, ps. 94 e segs., cit. apud Preuss: o. c., p. 64). 

Naturalrnente, a realidade e, em geral, tiio complexa que muitas vezes 

se torna dificil ou impossivel fazer uma distin\iio rigorosa entre magia 
positiva e negativa. Em todo caso siio sumamente importantes todas as 

observa<;oes sobre as cerimonias e crenc;as indias ligadas a aquisic;iio do 
sustento. Freqiientemente e muito penoso descobrir uma ligac;iio dessa 
natureza. 

Essas considerac;oes podem levar-nos a averiguar outra especie de 

crenc;as, a saber, as que servem para explicar a necessidade da divisiio do 

trabalho. Ha, por exemplo, mitos em que se apresentam razoes para 

explicar porque os sexos, as gerac;oes, os grupos sociais, ou os moradores 

de diferentes lugares adquirem seu sustento de diferente maneira, e siio 
essas razoes aceitas por todos ou s6 por certos individuos. 
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Essas diferem;as se explicam por fatos historicos ou biologicos? 
Tai fato historico pode ser o encontro duma tribo de car;adores com outra 
de lavradores Ievando a formar;iio de nova unidade etnica, porem estrati
ficada, e na qual as camadas se dedicam a diferentes trabalhos, como se 
deu, por exemplo, entre os Guaikuru (cf. Herbert Baldus: "Herrschaftsbil
dung und Schichtung bei Naturvolkern Siidamerikas" in: Archiv fur 
Anthropologie, N. F., 25, Braunschweig, 1939, ps. 112-130). Como fatos 
biologicos podern-se lembrar as diferenr;as entre os aspectos fisiologicos 
dos sexos, entre as capacidades das gerar;oes ou entre as riquezas animais 
e vegetais de varias regioes. Em todas as explicar;oes a respeito devemos 
juntar, naturalmente, as inforrnar;oes prestadas pelos pesquisados, 0 resul
tado da nossa propria observar;iio. 

Estudando a divisiio do trabalho na aquisir;iio do sustento, surge, ao 
lado do problerna da especializar;iio grupal, a questao de especialistas 
individuais. Entre os Tapirape, por exernplo, que vivem, principalmente, 
de lavoura, conheci urn homern que se dedicava, antes de tudo, a car;a, 
gozando de estirna geral pela sua destreza na arte venatoria. Convem 
indagar si semelhantes especializar;oes siio hereditarias em ccrtas familias 
ou completamente individuais. 

Aqui cabe investigar, tambem, si ha diferentes conceitos sobre o va
lor e a dignidade das diversas maneiras de adquirir o sustento, 00: si 
ao contrario se declara simplesmente ser tradicional a divisiio de trabalho 

ou especializar;iio. 

Interessantes seriam _ pesquisas sobre a intensidade e perseveranr;a no 
trabalho. 0 indio trabalha segundo ritmo diferente do adotado pelo 
homem de nossa civilizar;iio, co mo ja frisei em outro Iugar (cf. Baldus: 
Ensaios de Etnologia Brasileira, serie Brasiliana, vol. 101, S. Paulo, 1937, 
ps. 100 e segs.). 1l claro que ha niio so entre as diversas tribos, mas 
tambem entre os individuos de cada uma delas diferenr;as de energia co

rno as que existem entre nos e causaram a classificar;ao em "preguir;osos" 

e "diligentes". Os motivos para esforr;ar-se ou abster-se do trabalho 

devem ser averiguados em cada individuo, evitando-se qualquer generali
zar;iio a respeito. 0 mesmo se da com as maneiras de se aviar a tarefa. 
Pode ser que o carater festivo de muitos trabalhos coletivos incite e mitigue 
simultfmeamente. Mas precisamos saber si assim age sobre todos OS 

colaboradores ou so alguns deles. No tocante aos estimulos para o 
trabalho individual devemos, entre muitas outras coisas, considerar o 
desejo de distinguir-se, a vaidade, e oiio esquecer de "chercher Ia femme". 
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Importante e o estudo da organizac;ao do trabalho coletivo. Descrevi 
semelhante instituic;ao de produc;ao organizada, entre os Tapirape, em 
grupos hereditarios que denominei "grupos-de-trabalho" (cf. Baldus: 
o. c., ps. 95-111). Ela se parece, em seus trac;os principais, com o mu
chiriio tiio comum entre os sertanejos do Brasil e que e uma reuniiio de 
roceiros para ajudar um vizinho nalgum trabalho agricola, tendo carater 
alegre e festivo, e terminando em banquete, danc;a e canto (cf. o verbete 
"muchiriio" no Dicionario de Etnologia e Sociologia de Baldus e Willems, 
S. Paulo, 1939). 

As maneiras de adquirir o sustento usadas pelos Indios do Brasil 
podem se classificar em 1) captura, 2) lavoura, 3) criac;ao e 4) trabalho 
para OS brancos. Freqiientemente, dois OU tres <lesses tipos, e, as vezes, 
tambem todos os quatro coexistem, em interdependencia, na mesma tribo. 
Convem estudar a sucessiio de suas fases dentro do ciclo anual, indagando
se o que se faz em janeiro, fevereiro, marc;o, etc., sem omitir, natural
mente, os outros fenomenos periodicos ligados a esse ciclo, como pemirias, 
migrac;oes e cerimonias. 

A CAPTURA 

PODE SER DIVIDIDA EM 1) COLETA, 2) CA(:A e 3) PESCA. 

COLETA 

0 que, aqui, chamamos coleta, e apanhar frutos e raizes silvestres, 
mel, ovos e pequenos animais que, em geral, se agarram, somente, com a 
miio, ou se matam, imicamente, por meio de um pauzinho, como, por 
exemplo, larvas, caranguejos, moluscos, riis, ratos, etc. A respeito disso 
ha as seguintes questoes: Quais siio entre os vegetais e animais assim 
recolhidos os que tern a maior importancia para a tribo e em que medida 
contribuem para a alimentac;iio? Ha verdadeiras safras em determinada 
estac;iio ou recolhe-se so aquilo que o acaso oferece? Recolhe-se individual 
ou coletivamente? Ha tccnicas especiais para recolher certos alimentos? 
Com referenda aos Aweikoma relata J. M. de Paula ("Memoria sabre 
os Botocudos do Parana e Santa Catharina" in: Annaes do XX Congresso 
Internacional de Americanistas, 1922, vol. I, Rio de Janeiro, 1924, ps. 
120 e 121) : "Alem da cac;a, uma das principais bases da sua alimentac;iio, 
durante espac;ado tempo, siio os frutos da araucaria. Nos meses de abril, 
maio e juoho seguem, em grupos, para a regiiio dos pinheirais. Escalam 
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ai os pinheiros por meio de uma peia e de uma la\ada feita de trama 
de taquara, que passam pelo tronco do pinheiro. Enfia-se o indio na 
la\ada que passa por de baixo dos bra\OS, e contra a qual afirma o 
corpo, apoiando os pes contra o pinheiro, ligados pela peia. Deste modo 
alternativamente, ora firme nos pes levanta a la\ada, ora firme na 
la\ada ergue os pes e com rapidez e destreza admiraveis escalam o tronco 
ereto da araucaria ate a sua copa. Ai avan\am pelos galhos e agitando-os 
fortemente fazem cair as pinhas". 

Quern se dedica, principalmente, a coleta? As crian\aS, OS adultos 
ou os velhos, os homens ou as mulheres, ou a familia em conjunto? 
Entre os Aweikoma e, como acabamos de citar, o "indio", por conseguin
te, 0 homem aquele que trepa na araucaria. Entre OS Bororo, segundo 
Karl von den Steinen ( Unter den Naturvolkern Zentralbrasiliens, Bedim, 
1894, p. 490, a mulher sobe as palmeiras com semelhante finalidade. 
Refere o mesmo autor (ibidem) que, nesta tribo de ca\adores, "a-pesar-de 
toda a ca\a, o alimento vcgetal procurado pelas mulheres tern maior im
portancia por ser conseguido com mais regularidade e em abundancia". 

Como se reparte o produto da coleta? Acumulam-se provisoes? 
Ha privilegios a respeito dos achadouros? Tomam-se providencias para 
evitar o exterminio completo, deixando, por exemplo, alguns exemplares 
da especie vegetal recolhida em condi\iio de multiplicar-se? Tais medidas 
revelariam mentalidade de lavrador ou pastor, sendo dificeis de encontrar 
entre captores (veja este terrno no Dicionario de Baldus e Willems). 
Mesmo entre indios lavradores e raro um procedimento como o usado 
pelos Nambikuara para extrair o me! de uma arvore e que, segundo 
Rondon (apud Amilcar A. Botelho de Magalhaes: Pelos Sertoes do Bra
sil, segunda edi\iio, Brasiliana 195, Sao Paulo, 1941, p. 309) consiste em 
abrir a colmeia com o machado, sem tocar nos alveolos das larvas, tapan
do, depois da extra\iio, o buraco por meio de folhas, "para que as abelhas 
continuem na mesma colmeia". 

Ha ca\aS coletivas e ca\as individuais? Existindo estas duas espec1es 
na mesma tribo, qual de las e preferida, quando e por quern? Realizam 
ca\adas em batida, fazendo correr os animais em determinada dire\iio, ou 
aproximam-se deles as escondidas sem levanta-los primeiro? Em muitas 
regioes de campo, os indios rodeiam a alimaria por meio de fogo ateado 
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no capim alto e seco, impelindo-a deste modo para certos lugares onde 
aguardam e matam facilmente os animais que escaparam das chamas 
(cf. Baldus: lndianerstudien, ini nordostlichen Chaco, Leipzig, 1931, p. 32, 

e Roquette-Pinto: Rondonia, 3.~ edi~ao, Brasiliana, 39, S. Paulo, 1935, 
p. 126). , 

Dum processo interessante usado pelos Bororo para cansar e apanhar 
vivo o veado campeiro contou-me o padre Hippolyto Chovelon _que convi~ 
veu muito com esta tribo. Dois homens colocam-se em !ados opostos 

duma clareira, ass us tan do o animal . de maneira que este corra conrinua
mente de urn para o outro ate esgotar as suas fOr~as e poder ser capturado 
sem dificuldade. 

Pode-se dizer, em geral, que, quanto mais espessa a mata, menos 
possivel e a ca\a coletiva: Ha, porem, exce\oes a respeito de certos 

animais. Assim, por exemplo, os Guayaki, que vivem nas densas matas 
hidr6filas do Alto Parana, costumando ca\ar individualmente_, reunem-se 
para a persegui\ii.o de mamiferos tao sociais como a queixada e o coati. 

Varias tribos ca\am, principalmente, o veado, a erpa e a seriema, 
aproximando-se deles de sotavento e lentamente, quando o animal se 
distrai, olhando para outra dire\ao. A van\alido assim, o ca\ador, fre
qiientemente, se oculta atras de um "escudo . venat6rio" feito de folhagem, 
como o dos Pared que Roquette-Pinto (o. c., ps. 137 e 138) representa em 
figura e descreve da seguinte maneira: 11Zaialeuti - Escudo de ca\ada 
( 11.260 e 11.261 Col. Mus. N ac.); e formado por um arcabOU\O de 
varas flexiveis mantidas por meio ·de tiras de urubamba ou mesmo de 
arame. Tern cerca de um metro de altura e 0,40 de largura. Se a vege
ta\ao nao auxiliasse 0 disfarce, seria fraco protetor, dispondo de area tao 
escassa". 

Quando os Patagonfos ca\avam emas, alguns disfar\avam-se em 
avestruz, impelindo o bando, pouco a pouco, para uma passagem estreita, 
onde os outros homens o esperavam (Felix F. Outes apud Krickeberg: 
"Amerika" in: Buschan: lllustrierte V olkerkunde, I, Stuttgart, 1922, p. 
309). Os europeus que descobriram as lndias Ocidentais, encontraram la 
outra "mascara venat6ria": os indigenas, para ca\ar patos, cobriam a 
cabe\a com uma caba\a, nadando, assim, no meio dessas aves sem serem 
percebidos (Krickeberg: p, c., p. 278). 

Usam-se meios especiais para atrair a ca\a? :£ sabido que muitos 
ca\adores, por exemplo os Guayaki atraem os animais, imitando a voz 
da respectiva especie. Rodolpho von Ihering (Da vida dos nossos ani-
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mais, Sao Leopoldo, 1934, pag. 58) refere outra manobra: Em reg1oes 
pouto freque_ntadas pelos ca\adores, os veados, prim;:ipalmente os campei
ros, nem sempre fogem do homem ao avista-lo e ate o espreitam, curiosos, 
quando este se aproxima, trazendo estendido um pano vermelho. Pro
curando reconhecer a estranha c5r viva, podem mesmo vir-lhe ao encontro. 
Aproveitando-se desta curiosidade do veado campeiro, o ca\ador sulista 
veste o poncho as avessas, de maneira a aparecer o forro da baeta encar
nada, como o relata H. Silva em Caras e Caradas no Brasil". 

No Chaco ouvi, tambem, recomendar a cor vermelha como meio para 
atrair a ca\a, havendo la muitos ca\adores de pano verm~lho na cahe\a. 
Seria interessante indagar si, entre os. indios, a pintura do corpo com 

urucu substitui panos co.m semelhante finalidade. 

Outro meio de atra\iio era empregado pelos antigos patagonios 
que, para ca\ar guanacos, atavam, em lugar conveniente, um guanaco 
novo como engodo, emboscan<lo-se, entfo, ate chegar o rebanho (Kricke

berg: o. c., p. 309). 

Usam-se armadilhas? Estas podem ser redes, la\os, esparrelas que 
deixam cair um peso· sobre a ca\a, ou covas disfar\adas. 1l preciso des
crever, exatamente, a sua constru\ao, esclarecendo-a por meio de de
senhos. As armadilhas dos povos naturais em geral foram estudadas por 
J. Lips ("Fallensysteme der Naturvolker" in: Ethnologica, III, Leipzig, 
1927). Nordenskiold (The Ethnography of South-America_ seen from 
Mojos in Bolivia, Comparative etbnographical studies, 3, Goteborg, 1924, 
ps. 65-74) tratou, co_m auxilio de desenhos exemplares de diversos tipos 
de armadilhas que encontrou en.tre tribos da Bolivia. 1l ,interessante 

averiguar quern Gt\a com armadilhas, quern as constroi, e para que 
especie de animais· elas servem. A respeito dos Aweikoma escreve J. M. 
de Paula (o . c., p. 121) :· "Na ausencia dos guerreiros durante longo 
tempo, c uso da tribo que as mulheres cacem por meio de lai;os e arma
dilhas, com que apanham pequena ca\a para sua alimenta\ao, por nao 
usarem estas nenhuma arma". - Quan do segui os rastos dos Guayaki, 
encontrei um dos fojos para apanhar antas, que cstes indios costumam 
cavar com cerca de dois metros de profundidade e comprimento e setenta
-e-cinco centimetros de largura, cobrindo~os com ramos finos e folh~gem: 

Quais sao . as · armas empregadas na · ca\a e quais sao os animais 
cai;ados com determinada arma? Na cai;a de passaros, por exemplo, 
usa-se, em geral, outro tipo de flecha do que na cai;a de marniferos. As 
questoes sobre as armas serao especificadas no respectivo capitulo. 
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Ha dies de cac;a e como sao adestrados? A respeito disso refere 
J. M. de Paula ( o. c., p. 120) dos Aweikoma: "Interessante o modo de 
ensinarem os dies a cac;ar; quando conseguem apossar-se de um dio, tra
tam-no, nos primeiros tempos, afim de torna-lo apegado a si, com todo 
o carinho. 0 cao e amarrado com uma tira de embira, sempre ao lado 
do seu novo dono, que o trata s6 com came em fartissimas e amiudadas 
rac;oes. Entretem-se entao o dono durante todo o tempo quase que 
exclusivamente com o do: ora fazendo-lhe festas e agrados, ora falando
lhe ao ouvido como si fOra a uma pessoa, no intuito de conquistar sua 
inteira fidelidade, o que, de fato, consegue em pouco tempo, e a ponto 
tal que o ciio chega ate a detestar as demais pessoas, tornando-se muito 
arisco. Uma vez alcam;ado este objetivo, muda inteiramente a sorte do 
pobre dio: o indio em suas peregrinac;6es pela ma ta, niio lhe da mais a 
minima alimentac;iio, obrigando-o assim a cac;ar, ainda mais, niio para si 
pr6prio e sim para 0 seu dono. :f: este 0 processo que empregam para 
tornar qualquer ciio um excelente cac;ador, sendo lamentavel este cruel 
procedimento, que alias redunda em seu pr6prio prejuizo, pois todos os 
seus dies tern o triste fim de definhar lentamente e morrer finalmente a 
mingua". 

Tambem no tocante a cac;a seria interessante averiguar si o grupo 
estudado toma providencias para impedir o exterminio completo duma 
especie animal. Devemos considerar, porem, que o costume de uma tribo 
cac;ar, alternadamente, em diversas regioes, nao e prova suficiente de 
sua intenc;ao de deixar essas regioes repovoarem-se durante a ausencia de 
cac;adores, como afirmaram alguns autores. 

Judia-se dos animais sem necessidade? Consciente ou inconsciente
mente? Como essas praticas siio encaradas pelos di versos membros da 

tribo? 

Quais siio as qualidades que determinada cac;a exige ao cac;ador: 
astucia, coragem, sangue frio ou forc;a fisica? Distinguem os indios 
entre bons e maus cac;adores e como estes e aqueles siio tratados pelos 
companheiros e pelas mulheres? 

Como se reparte o produto da cac;a? Um cac;ador pode ter sido 
o primeiro a avistar o animal, outro o primeiro em feri-lo, um terceiro 

o pode ter ferido mortalmente e um quarto, depois, o pode ter encontrado 
morto no esconderijo que ainda conseguiu alcanc;ar na agonia. 0 que 
recebe, entao, cada um destes quatro? Pode ser que uma pessoa arme 
uma armadilha e outra pessoa encontrc a presa na mesma armadilha. 
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Como fazem, en tao, a repartii;iio? Acontece que o conteudo de uma 
armadilha e roubado por membros da tribo a que pertence o armador? 
Ha privilegios do chefe da tribo ou do medico-feiticeiro? Que rece
bem os membros da familia, os cohabitantes da casa ou da aldeia? Ha 
"grupos-de-comer"? Assim denominei uma instituii;iio dos Tapirape 
que os divide em sete grupos cuja importancia para a comunidade se 
depreende da sua finalidade: acontece, as vezes, que 0 produto da cai;a 
ou coleta, que entre estes indios pode ser consumido por ambos os sexos 
e tambem pelas criani;as, por exemplo, o porco-do-mato, mutum, jacu, 
tartaruga, mel, etc., seja muito grande para a familia do cai;ador e dema
siado pequeno para ser distribuido com justii;a e proveito, entre toda a 
populai;iio da aldeia; nesse caso e precisamente para evitar um ato menos 
equitativo, faz-se a distribuii;iio entre os componentes do grupo-de-comer 
do qual participa o respectivo cai;ador (cf. Baldus: Ensaios, etc., ps. 
87-95). 

Nascem desaveni;as por causa da repartii;iio e como sao acomodadas? 
Nunca observei desaveni;as dessa especie, o que, porem, nao significa 
que niio possam surgir em certas tribos e em certas ocasioes. Sohre 
diversos aspectos da cai;a dos Indios do Brasil ha, ainda, informai;oes 
compiladas por E. Pinto (Os indigenas do nordeste, II, Brasiliana, vol. 
112, S. Paulo, 1938, ps. 32-43). 

PESCA 

Nao quero repetir, aqui, as questoes que correspondem as da cai;a. 
Como esta, tambem a pesca e, em muitas tribos do Brasil, um dos 
principais meios de adquirir o sustento. Digno de nota, porem, e que 
ela ficou completamente ignorada pelos Aweikoma, a-pesar-de niio falta
rem rios muito piscosos na regiiio por eles habitada (cf. J. M. de Paula: 
o. c., p. 121). Sobre os processos de pesca empregados pelos Tupi, Metraux 
(La civilisation materietle des tribus Tupi-Guarani, Paris 1928, p. 92) 
organizou elucidativo quadro cuja reprodui;iio, si hem que muito in
completa, se encontra em E. Pinto ( o. c., II, p. 51). Aos dados de 
Metraux acrescentamos que os Tapirape usam, tambem, flechas de duas 
e tres pontas, covo e urupema para pescar. Os processos de pesca mais 
importantes aplicados pelos Indios do Brasil siio os seguintes: 

1) Pesca a miio, ja referida dos Tupinamba por Gabriel Soares de 
Sousa (Tratado descriptivo do Brasil em 1587, terceira edii;iio, Brasiliana, 
vol. 117, Sao Paulo, 1938, p. 381). 
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2) Pesca a golpe de pau ou faciio, como a vi entre varias tribos 
quando, de dia, avistavam o peixe num regato, ou, de noite, o tinham 
atraido a beira por meio dum facho. 

3) Pesca com flecha, no dizer de Krickeberg ( o. c., p. 244), o pro
cesso principal de pescaria em toda a zona das matas tropicais sulamerica
nas. .£ freqiientemente praticada com flechas de var~as pontas, as quais, 
segundo o estudo comparativo de Erland Nordenskiold (Comparative 
ethnographical studies, 2, The Changes in the Material Culture of Two In
dian Tribes under the Influence of New Surroundings, Goteborg, 1920, ps. 
34-41 e mapa 5), tern sua maior difusiio no nordeste da America do Sul. 

4) Tinguijagem, muito difundida em toda a America do Sul, 
como mostra o mapa de distribui~iio publicado por Nordenskiold (ibidem, 
p. 45, mapa 6) e da qual escreve F. C. Hoehne (Plantas e substancias 
vegetais toxicas e medicinais, Siio Paulo, 1939, p. 19): "Anchieta rela
tou, minuciosamente, o processo de tinguijagem e o referido por Cle esta 
bem de acordo com os processos empregados no Amazonas e no Para, 
para o envenenamento e entorpecimento dos peixes, com as diferentes 
Serjanias das Sapindaceas que siio, alias, os verdadeiros "Timb6s", de 
acordo com a nossa concep~iio atual. Tais processos siio referidos por 
muitos etn6grafos e botanicos. Koch-Grunberg, Ricardo Spruce, Farabee 
e muitos outros, os descreveram, para o norte da America do Sul, com 
admiravel maestria. Todas as especies dos generos Tephrosia, Magonia, 
Indigo/era, Serjania, Paullinia, etc. eram conhecidas e empregadas pelos 
incolas para OS fins mencionados". - Um estudo especializado e de J. 
Vellard: "Les poisons de peche de l'Amerique du Sud" in Revist.a de/ 
lnstituto de Antropologia de la Universidad Nacional de Tucuman, II, 
n.9 5, ps. 81-106, Tucuman, 1941. 

5) Pesca de barragem, podendo ser um tapume no rio, de paus, 
para impedir a passagem do peixe, OU pedras colocadas, na agua raza, 
numa disposi~iio que obrigue o peixe a nadar em determinada dire~iio 

e a determinado lugar, onde e apanhado por meio de redes, como von 
den Steinen ( o. c., p 235) ref ere, por exemplo, dos indios do Xingu. 

6) Pesca de covo, isto e, com um cesto, em geral, afunilado e cons
truido de tal maneira que, quando colocado no fundo da agua, permite 
a entrada dos peixes, mas impedindo-lhes, depois, a saida. Descrevi seme
lhante nassa dos Kaingang de Palmas (cf. Baldus: Ensaios, etc., p. 37) 
e vi outra da mesma especie entre os Tapirape. Esta tribo tinha, tambem, 
entren6s de taquara abertos em seu sentido longitudinal de tal modo 
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que um anel do mesmo material posto transversalmente no meio de cada 
entren6 representava, por assim dizcr, a base comum de dois cones for
mados pelas tiras da taquara rachada, as quais continuavam unidas so
mente nas extremidades do entren6, isto e, nos dois nos. Disseram-me 
que esses objetos servem, a mancira do c6vo, para apanhar peixes minus
culos. Ignoro sua existencia em outra tribo, confessando, alias, que nunca 
os vi em funcionamento entre os Tapirape. 

7) Pesca de armadilha, que consiste, por exemplo, entre os Ipurina 
do Rio Purus, numa combinac;ao de covo e vara flexivel. 0 peixe entra 

no cesto afunilado colocado numa armac;ao especial em baixo da agua 
e atado numa extremidade da vara armada, em forma de arco, cuja outra 
extremidade esta segura em terra. 0 cesto desprende-se entao da armac;ao 
subaquatica, e a vara, endireitando-se, puxa-o de tal mancira para cima 
da superficie que o peixe fica prcso e de cabec;a para baixo (cf. Joseph 
Beal Steere: "Narrative of a Visit to Indian Tribes of the Purus River, 
Brazil" in: Annual Report of the Smithsonian Institution, 1901, Washing

ton, 1903, p. 3 77, figuras 4 e 5) . 

8) Pesca de soco. Com este nome vulgar de certos ardeidas de
signam os pescadores do vale do Pericuman na Baixada Maranhense 
tambem um instrumento em (orma de cone truncado, feito de varinhas 
ponteagudas e aberto em cima e em baixo (cf. Raimundo Lopes: "Pesquisa 
etnol6gica sobre a pesca brasileira no Maranhao" in: Revis ta do Servifo 
do Patrimonio Historico e Artistico Nacio11al, N.'1 2, Rio de Janeiro, 
1938, ps. 167-174 e fig. 6). 0 soc6 e colocado com as pontas rapida
mente no fundo de agua raza, de modo que o peixe seja rodeado pelas 
varinhas, podendo ser retirado com a mao pcla abertura superior. Koch
Griinberg (Yorn Roroima zum Orinoco III, Stuttgart 1923 prancha 18) 

reproduz um desenho de semelhante instrumento usado pelos Taulipang 
e Makuxi. Karl von den Steinen ( r>. c., ps. 73, 74 e 236) descreve seu 
emprego pelos Bakairi que o chamam de kutu e Nordenskiold (The 
Ethnography of South-America, etc., ps. 90, 102 e map a 11) menciona o 
mesmo processo, ainda, dos Wapisiana, Tembe, Cayubaba, Lengua e 

Ashluslay. 

9) Pesca de rede. Ha, entre os indios sulamericanos, formas bem 
diferentes dessas redes e de sua aplicac;ao, cuja distribuic;ao foi estudada 
por Nordenskiold ( o. c., ps. 87, 94-98 e ma pa 9). 

10) Pesca de urupema. Tirar OS peixinhos da agua por meio 
da peneira e um processo que vi, freqiientemente, empregado pelos 
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Tapirape, sendo referido, segundo Metraux ( o. c., ps. 89 e 90), somente 
de duas outras tribus tupi, a saber, dos antigos Tupinamba e dos atuais 
Guarayu. 

11) Pesca de arpao, cuja distribuic;ao na America do Sul foi estu
dada por Nordenskiold, que observou diversos tipos (o. c., ps. 86, 91-93 
e mapa 8). 

12) Pesca de anzol, estudada da mesma forma, pelo mesmo autor 
(ibidem, ps. 89, 99-101 e mapa 10). A respeito de seu uso pelas tribos 
da zona das matas tropicais sulamericanas escreve Krickeberg ( o. c., p. 
244): "Freqiientemente foram os europeus os importadores de anz6is, 
mas ha, tambem, anz6is indigenas de osso, madeira ou espinho de pal
meira. 0 fato de serem designados com uma palavra quichua por varias 
tribos tupi (por exemplo, pelos Tupi orientais) mostra que, provavel
mente, esses anz6is precolumbianos procederam, em parte, da regiao 
das culturas andinas". - Diversos autores consideram a piranha causado
ra da ausencia de anz6is entre os indios <la Amazonia. Por outro lado 
lemos, com referenda aos anti gos Tupi, em E. Pinto ( o. c., II, p. 48) : 
"Como os iguac;us e reconcavos eram geralmente piscosos, os indigenas 
empregavam, de preferencia, metodos mais rapidos de apanhar 0 peixe, 

e, desse modo, tinham "pouca necessidade de anz6is'', explica Azpilcueta 
Navaro (Cartas Avulsas, Publicac;oes da Academia Brasileira, Rio de 
Janeiro, 1931, p. 149)". - Posso afirmar, por fim, que em todas as 
tribos visitadas por mim no Brasil e no Paraguai, nossos anz6is eram 
pouco estimados como artigo de troca; mas quando os Karaja me pediam 
alguns, sempre queriam justamente os pequenos que servem para pescar 
piranhas e pacus. 

A titulo de curiosidade quern mencionar, ainda, um processo de 
pesca dos antigos habitantes das indias Ocidentais, isto e, a pesca com 
a remora, peixinho do genero Echeneis, que, atado numa corda comprida, 
ia ao encontro de animais aquaticos, mesmo dos maiores, para pegar-se a 
eles por meio de succ;ao (cf. Krickeberg: o. c., p. 278). Nao e provavel 
que no Brasil, exista semelhante modo de pescaria. 

Varias noticias sobre a pesca dos indios deste pais acham-se, ainda, 
em E. Pinto (o. c., II, ps. 44-53), R. Lopes (o. c.) e C. F. Ott: "Os 

elementos culturais <la pescaria baiana'', Boletim do Museu Nacional, no
va serie, Antropologia n,9 4, Rio de Janeiro, 1944. Em Koch-Grunberg 
(Zwei Jahr<!, etc., II, ps. 27-50), ha um importante capitulo com 6timas 
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ilustrai;oes sobre a pesca entre os indios do noroeste do Brasil . Da pesca 
entre os povos naturais em geral trata Montandon (Traite d'ethnologie 
culturelle, Paris, 1934, ps. 238-253), indicando, tambem, bibliografia a 
respeito. 

LAVOURA 

A lavoura aparece sob tres aspectos diferentcs. A forma mais primi
tiva e a horticultura com a estaca-de-cavar. Mais desenvolvida ja e a 
horticultura com a enxada. A forma superior e a agricultura com arado. 
A descrii;ao desses tres tipos feita por Thurnwald e citada no verbete 
"lavoura" do Dicionario de Baldus e Willems. 

Devemos supor que os indios do Brasil, antes da chegada dos euro
peus, conheceram s6 a horticultura com a estaca-de-cavar, pois das tribos 
brasileiras que eram e sii.o os lavra<lores por excelencia afirma Metraux 
( o. c., p. 68): "Pour tout instrument agricole, les Tupinamba, a l'instar 
des autres Tupi-Guarani, n'avaient qu'un pieu pointu durci au feu". 

Semelhante pau pontudo, comum entre captores para desenterrar 
raizes, serve aos Javradores para abrir buracos em que colocam tanchoes 
de certas plantas e graos de outras. Hoje, pela influencia da nossa 
civilizai;ii.o, muitas tribes usam a enxada, mas tambem continuam empre
gando a estaca-de-cavar nos trabalhos para os quais esta mais se presta. 
Assim, os Tapirape, para plantar mandioca ou cara, abrem e revolvem 
a terra com a enxada, usando, para semear griios de milho, algodao 
e amendoim, o pau pontudo. Nesta tribo, as mulheres participam so da 
mencionada horticultura com a estaca-de-cavar, ficando todos os outros 
trabalhos de lavoura a cargo dos homens. Isso, porem, niio nos deve 
levar a generalizar, pois, tambem a esse respeito, a divisiio de trabalho 
dos sexos difere de tribo cm tribo e precisa ser averiguada em cada 
uma, detalhadamente. 0 que os indios do Brasil que ainda niio vivem 
sob a direi;iio direta e continua de missionarios ' e outros representantes 
da nossa civilizai;iio, tern em comum, e a ignoraocia da agricultura pro
priamente dita, isto e, da lavoura em escala grande possibi!itada pelo USO 

do arado com animais de trai;iio. Considerando o tamanho relativamente 
pequeno das areas cultivadas por essas tribos, e preferivel falar, a seu 
respeito, de horticultura. 

Indispens:.i.vel e a descrii;iio de todo 0 processo da horticultura que 
comei;a com a escolha do terreno. Quern o escolhe, para quern e porque 
e escoJhido? Quem e considerado do no? Quais Sao OS trabalhos indivi
duais e coletivos? No tocante aos ultimos veja-se, por exemplo, a infor-
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mac;iio sobre OS "grupos-de-trabalho" dos Tapirape a que nos referimos 
na parte geral deste capitulo. 

A derrubada pelo tradicional metodo indio de fazer cair, de uma 
vez, um grupo de arvores em conjunto, costuma scr trabalho coletivo. 
Consiste em fazer cortes nas arvores de tal maneira que elas tenham 
de cair na mesma direc;iio quando a arvore vizinha nclas se apoia do lado 
oposto, e cm abater, entao, a maior do grupo, geralmente uma verdadeira 
gigante, e de tal jeito que leve consigo para o chiio as companheiras 
debilitadas pelo machado. Alias, e preciso notar que nem em todas as 
tribos era sempre o machado, quer de pedra, ou de ac;o, o meio usado 
para deitar abaixo as grandes arvores. Refere Dodt ( o. c., ps. 193 e 
194) dos Tcmbe: "Antigamente comec;avam, logo que acabava a estac;iio 
<las chuvas, a conservar fogueiras grandes ao pe <las arvores maiores, no 
terreno destinado para ser roc;ado, afim de derruba-las deste modo. Os 
cipos e o mato eram decepados, machucando-se os ramos entre duas 
pedras, e o fogo acabava de limpar o terreno". 

Atear fogo na derrubada depois de secas as folhas e os galhos, e, 
mais tarde, plantar por entre os troncos caidos e quase carbonizados, siio 
fases do processo geralmente empregado no Brasil, primeiro pelos indios 
e, depois pelos roceiros de calc;a que aprenderam daqueles. 

£ interessante averiguar quantas semeaduras siio feitas na mesma 
terra.. Ha casos em que semeam num terreno roc;ado so uma ou duas 
vezes, preferindo, depois disso, fazer nova derrubada em vez de arrancar 
a vegetac;iio silvestre que tenha brotado das raizes e tocos <las arvores 
abatidas na derrubada anterior. Naturalmente a especie do vegetal se
meado influi sobre 0 numero das semeaduras em determinada terra. £ 
preciso enumerar os nomes indios e botanicos de todas as especies cultiva
das. Para essas plantas poderem ser dassificadas cientificamente, convem 
obedecer as instruc;oes dadas pelo Departamento de Botanica do Estado 
de Siio Paulo. A respeito de cada especie devemos observar, tambem, se 
C plantada separadamente OU em mistura COm OUtras, quando e plantada 
e quando siio colhidos os frutos; cumpre indagar tambem si, entre esses 
dois termos, lhe aplicam qualquer tratamento especial, sendo arrancadas, 
por exemplo, as hervas daninhas ao seu redor. 

Sendo as roc;as rodeadas de cercas, como entre as antigas tribos da 
costa "entre o rio do Maranhiio e o cabo de S. Agostinho'', as quais se 
refere Parmentier ( apud J. F. de Almeida Prado: Primeiros povoadores 
do Brasil, 2.~ edic;iio, Brasiliana, vol. 37, Siio Paulo, 1939, p. 180), e 
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necessano indagar si esse meio de protei;iio foi erigido mais por causa 
de intrusos humanos ou principalmente como defesa contra porcos, antas 
e semelhantes animais. 

Algumas informac;oes sobre a lavoura dos indios do Brasil foram 
compiladas por Metraux (o. c., ps. 65-69) e E. Pinto (o. c., II, ps. 57-64). 
A mais importante obra a esse respeito e de F. C. Hoehne: Botanica e 
agricultura no Brasil no seculo XVI (Brasiliana, vol 71, Sao Paulo, 
1937), identificando nela o botanico moderno as plantas descritas pelos 
mais antigos cronistas deste pais e comentando detalhadamente os relatos 
destes sobre a lavoura indigena. Karl Sapper estuda aspectos geograficos 
e hist6ricos da lavoura de indios em geral, na sua obra Geographie und 
Gescbichte der Indianischen Landwirtschaft, Hamburg, 1936. Da lavoura 
dos povos naturais no sentido mais amplo trata Max Schmidt em Grun
driss der Ethnolo gischen V o!kswirtschaftslehre, 2 tomos, Stuttgart, 1920 
e 1921, "Die Anflinge der Bodenkultur in Siidamerika" in: Zeitschrift 
fiir Ethnologie, 54, Berlin, 1922; e Die materielle Wirtschaft bei den Na
turvolkern, Leipzig, 1923. 

CRIA(:A.O 

Dificilmente encontraremos, entre os indios do Brasil, pastores pro
priamente ditos, isto e, tribes que tenham rebanhcs de gado lanigero, 
bovino ou cavalar. Escreve Thurnwald ( apud Baldus e Willems: Diciona
rio de Etnologia e Sociologia, verbete "Pastor"): "A criai;iio de animais 
que niio vivem em rebanhos ( suinos) ou de aves domesticas, niio e 
considerada pastoreio, nem tao pouco a criai;iio de alguns animais trans
forma em "pastores" os "lavradores" entre os quais se encontra freqliente
mente este uso. As atividades que se relacionam com o pastoreio, determi
nam da mesma maneira a vida dos pastores, como as atividades agricolas 
condicionam a vida dos lavradores. 0 nomaqismo dos pastores e uma 
conseqiiencia do esgotamento das pastagens. A posse de gado ja implica 
a ideia de um capital produtivo. A necessidade de conservar a substancia 
e um fator eminentemente educative no sentido economico". 

Dos Guaikuru afirma Francisco Rodrigues do Prado ("Hist6ria dos 
iodios Cavaleiros ou da nai;ao Guaycuru" in: Revis ta do I nstituto Histo
rico e Geographico do Brazil, I, terceira edii;iio, Rio de Janeiro, 1908, 

p. 22) que os antigos paulistas "ja os encontraram senhores de grandes 
manadas de gado vacum, cavalar e lanigero". Dos mesmos indios escreve 
Felix de Azara (Viaies por la America Meridional, II, Madrid, 1923, p. 
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58) que, em 1672, roubaram al guns cavalos aos espanh6is, acrescentando: 
"Estos fueron los primeros que tuvieron'', e observando, mais adiante 
(ibidem, p. 64): "Se han dedicado a criar y sostener pequefias piaras de 
vacas y ovejas, pero sin hacer uso de la lcche, que aborrecen, como todos 
los indios salvajes. Poseen muchos caballos ... " 

No tocante ao tratamento dado a csses cavalos escreve Sanchez La
brador (El Pttr'.aguay Catolico, I, Buenos Aires, 1910, ps. 289 e 290): 
"En lo que ponen todo su conato es en el cuidado de sus caballos. Antes 
eran todos de a pie, como los otros indios de la America. Con el tiempo 
y trato con los espafioles adquirieron algunos, robaron muchos y salieron 
excelentes jinetes. Sus caballadas son de las mas numerosas y bellas que 
habra en todos estos paises. Cada particular tiene los que puede, y los 
cuida con notable diligencia. El mantenerlos nada Jes cuesta. Las campa
fias, fecundas en pastos hacen todo el costo. Cerca de sus toldos tienen los 
que necesitan, y los demas en sitios que son dehesas. Cada duefio conoce 
los suyos aunque esten sin marra. Algunos mas industriosos los hierran lo 
mismo que los de los espafioles. A los que estan inmediatos al toldo 
repuntan dos veces al dia y el duefio 6 algun criado, los lleva una vez 
por la tarde al agua. No omiten esta diligencia, por mas que los caballos 
tengan arroyo cerca. Han de ir a la mejor aguada en que se baiian y 
refrescan. Para sus viajes y expediciones los acercan todos, escogen los 
que necesitan, y llevan los restantes a los sitios seguros de las dehesas, que 
por aca llamamos estancias. A los que dejan para el viaje, ponen trabas 
hechas de dines de caballo, 6 de hojas correosas de una palma. Con esto 
los tienen prontos, y los cogen sin especial trabajo. Este cuidado es 
particular de los hombres, aunque faltando ellos saben tambien hacerlo 
las mujeres". Continua o mesmo autor (ibidem, ps. 297 e 298): "Son 
naturales albeitares. Conocen las enfermedades de sus caballos mejor 
que las suyas propias. Segun les dicta su conocimiento, los sangran, sajan 
los tumores y los desgusanan con tanto acierto, que por lo comun se 
restablecen. Si tienen algun accidente le visitan con frecuencia, 6 le 
arriman al toldo para curarle. Sucedi6 en un viaje que en el camino 
pario una yegua. No se turbaron mis compafieros, ni su duefio, que era 

uno de ellos. Faltaban tees dias para llegar a nuestro termino. Cogio el 
indio el potrillo sobre su caballo, y arreaba a la madre. En cada parada 
le hada tomar la teta, le refrescaba, y asi le condujo a salvamento". 

Por estes relatos, pois, ficamos sabendo que OS Guaikuru tinham 
rebanhos de ovelhas, vacas e cavalos, que levavam os cavalos aos sitios 
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seguros "de las dehesas", isto e, das pastagens, fazendo diariamente ir a 
melhor aguada os que estivessem perto do acampamento, e que esses 
indios, tambem, eram habeis "albeitares", isto e, veterinarios. 0 que, 
porem, os tres mencionados autores cujas observai;oes foram feitas, todas, 
na segunda metade do serulo XVIII, nao esclarecem, e um dos problemas 
principais da criai;ao, a saber, si e como aqueles indios interferiam na 
procria\iio. Nao conhei;o na etnografia brasileira noticia alguma sobre a 
selei;ao artificial feita pelo indio. 

Imimeros sao, por outro lado, os informes references ao amansa
mento e a domesticai;ao. Nos diversos acampamentos e aldeias de indios 
que visitei, passeavam, ao lado de ciies e galinhas, antas, porcos-do-mato, 
gari;as, araras, tartarugas e outros descendentes imediatos duma fauna 
silvestre que, capturados enquanto novos, pareciam sentir-se "em casa., 
na companhia dos homens. 

Convem indagar que utilidade tern, para o indio, cada um de seus 
animais. Naturalmente, grande parte deles lhe serve de brinquedo, prin
cipalmente os filhotes. £, em geral, por isso que se procura apanhar 
viva a cria da cai;a. Quando, porem, os Bororo tiram filhotes do ninho 
da arara vermelha, querem obter, com isso, futuros fornecedores das 
plumas mais estimadas como adorno do homem. E quando os Guayaki 
apanham filhotes do coati, e para engorda-los e usar sua gordura, mais 
tarde, para nela cozinhar brotos de palmeira. A utilidade dos animais 
domesticos, como galinha, ciio e vaca, pode diferir em cada caso. 
Assim a galinha, cuja introdui;ao na America e denomina~ao pelas 
tribos sulamericanas foi estudada por Erland Nordenskiold (Deductions 
suggested by the geographical distribution of some post-columbian words 
used by the indians of S. America, Comparative ethnographical studies, 
5, Goteborg, 1922, ps. 1-46 e mapa T), que demonstrou a sua vasta 
distribuii;ao tambem no Brasil, e estimada, por uns, so pelas penas, ao 
passo que outros apreciam a carne. Certos des ajudam o homem na ca~a, 
outros guardam a aldeia. Os Kaskiha do Chaco, antigamente em depen· 
dencia dos Kaduveo, usam suas vacas como animais de montaria, pois os 
brancos Ihes tiraram com astucia todos os cavalos, e como os indios nao 
bebem o leite do animal, alugam essas cavalgaduras cornudas aos vizinhos 
paraguaios para as ordenhar (cf. Baldus: Indianerstudien in nordostlichen 
Chaco, Leipzig, 1931, p. 34). 

Importantes sao pesquisas sobre o tratamento dos animais amansados 
e domesticos, isto e, sobre as maneiras de dar-lhes de comer, de aloja-los, 
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acarida-los ou maltrata-los. Ouvi dizer que os mencionados indios 
chaquenhos (ibidem), em noites frias, abrigam o gado na propria caba
na, ateando fogo para aquece-lo; nao o ajudam, porem, na procura do 
alimento, 0 que, alias, tambem OS criadores brancos, a vista das pastagens 
dessa regiiio, julgam desnecessario no tocante a seus proprios rebanhos. 

Os filhotes de coati que, durante a~ marchas, siio carregados pelas 
mulheres guayaki em cima do cesto, ficam amarrados, no acampamento, 
de tal maneira num pau vertical quc niio toquem o chiio e tenham de 
agarrar-se a esse p:iu. Entiio se !hes administra, por meio dum cano de 
taquara, uma mistura de me! e agua. Depois de terem engulido muito, 
segura-se-lhes a cabe~a para aplicar-lhes uma massagem passando a miio 
sobre eles de cima para baixo; alem disso, puxam-lhe 0 rabo, pois OS 

indios pensam que, esticando-o, encompridam a espinha dorsal e aceleram 
o crescimento do animal. Tambem diio larvas a esses coatis, principal
mente as que o homem nao come, pequenos passarinhos e sobras de todos 
os alimentos humanos. As vezcs, uma mu!her cuida de tres ou quatro, 
o que da muito trabalho. Estando crescidos, tiram-se-lhes os dentes 
caninos. 

Em varias tribos do Drasil podcmos ver as mulheres amamentarem 
os filhotes de certos animais, sobretudo ciies, mas tambem ate veados. 
Entre os Tapirape observei ciiozinhos criados desta maneira; havia, pen
durada, numa casa, ao lado da~ redes de dormir, uma macazinha incri
velmente pequena, que era o ber~o dessa criarn;a quadrupede. 

Em outra parte, ja mencionamos a maneira de os Aweikoma tratarem 
seus dies depois de os terem ensinado a ca~ar, niio Ihes dando mais nada 
de comer. :Esse tipo de dio consistindo quase so em pele e ossos, e tao 
comum entre tribos sulamericanas que ja mereceu o nome de "ciio de 
indio". Depois de ter passado meninice confortavel, conhecendo os ho
mens somente como companheiros de brinquedos, maes carinhosas e pais 
bondosos, passa o pobre animal a experimentar o reverso desta sociedade 
de bipe<les, reverso esse que consiste em pontapcs, pancadas e gritos rai
vo~os, especialrnente quando o cii.o, com toda a ingenuida<le, quer satisfa
zer o descjo mais natural que e - comer. Mas a-pesar-da triste semelhan
~a fisica dos di.es <las diversas tribos, estes animais, refletindo mais do 
que qualquer outro animal a indole do dono, apresentam diferen~as que, 
de certa maneira, espelham diferen~as tribais, sendo, por exemplo, os 
cues de donos . valcntcs tambem valcntes, e os de cobardes igualmente 
cobardcs. Observac;oes a respeito disso seriam muito interessantes. 
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Tambem com referencia ao tratamento das aves sabemos pouco. 
Os Tapirape nlio dao comida as galinhas e estas andam nao so de dia, 
mas tambem de noite, a luz das fogueiras, no interior das cabanas, 
recolhendo as inumeras baratas das paredes e do chiio. Semelhante ali
mentac;ao niio teria contentado, naturalmente, a possante Harpya destruc
tor encontrada por von den Stein en ( o. c., p. 89) numa aldeia dos 
Bakairi. Essa enorme ave de rapina era chamada pelos indios, de acordo 
com seu alimento predileto, de mego-zoto, senhor dos macacos. Vivia 
numa gaiola conica feita de varas compridas (ibidem, fig. 3). Vendo 
animais em gaiolas, convcm sempre indagar si estas servem para tomar
lhes a liberdade ou para defende-los de outros animais, por exemplo, 
dos ciies. 

Podemos subordinar a este capitulo, ainda, a criac;ii.o de abelhas cuja 
distribuic;iio na America foi mostrada por NordenskiOld num mapa re

produzido por Roquette-Pinto ( o. c., pegado a p. 123 ) . .£ste ultimo autor 
(ibidem, fig. 4) publica o desenho duma colmeia dos Pared para a 

abelha jati, acrcscentando a seguinte nota: "Os Pared colocam dentro 

de uma grande cabac;a um enxame <la jati. Obturam a abertura da col

meia, deixando, apenas, um pertuito de que os insetos fazem porta. 

Depois, perfuram a cabai;a num ponto escolhido e tapam com cera a 

abertura. Logo quc as abelhas tern fabricado mel bastante, rcmpem os 

indios esse tapume de cera e, sem mais incomodo, furtam o Hquido 

delicioso, enquanto, na colmeia, o melificio continua. So conhecendo hem 

os habitos das nossas abelhas, poderiam ter chegado a essa apicultura 

apurada. Em geral as abelhas do Brasil fazem favos irregulares, incertos, 
anarquicos. . . So a jati, -cntre tantas, reune os seus favos cm disposic;ao 
regular, em dados pontos e assim permite o born exito do estratagema 
pared". 

Umas poucas paginas sobre animais domesticos de tribos do Brasil 
ha em l'.Ietraux ( o. c., ps. 94-96) e E. Pinto ( o. c., II, ps. 64-67). 

TRABALHO PARA OS BRAN COS 

Em grande parte dos indios do Brasil, o trabalho para os brancos 
constitue maneira importante de adquirir o sustento. A seu respeito 
devem ser ventilados, de novo, com a devida alterac;iio de detalhes, 
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muitos problemas que acabamos de indicar nas paginas antecedentes. 
Particularmente interessante e averiguar a especie do trabalho, quern 
trabalha para quern, em que consiste a remunera~ao e como ela e reparti
da, quando e onde se trabalha e que .influencia fisica e psiquica exerce 
tudo isso sobre o trabalhador e a sua tribo. A ultima questiio faz encarar 
os multiplos aspectos <la rnudam;a cultural, desde os mais leves desequili
brios na tradicional divisao do trabalho ate a dissolu~ao completa da etoia. 
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