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INTRODUCQAO 

Quando a Pedro Alvares Cabral e a seus companheiros 
se depararam, na manhan de quinta-feira, 23 de Abril de 1500, 
aquelles homens nús, que corriam pelas praias, devia domi
na-los sobre quaesquer outros sentimentos a curiosidade de 
saber que gente. e que terra eram essas, que nao esperavam 
encontrar em meio de sua derrota. O dr. Ca:pistrano de Abreu, 
o historiador maximo do descobrimento, figura essa situa9ao 
de espirito dos navegadores, quando, ·em pagina magistral, 
descreve a chegada dos portuguezes á terra, que na vespera 
com~ram a avistar : 

« - Que terra era aquella? Evidentemente a India¡ 
nem podía ser outra, pois entre a Europa e a Asia 
oriental havia um só mar. Nada mais simples do que ve
rifica-lo: ahi estava Nicolau Coelho, que já estivera na 
India: elle proprio iría tira-lo a limpo. Nicolau Coelho 
tornou com resposta bem diversa da esperada; e no dia 
seguinte a Armada velejou para o Norte, ao longo da 
costa, por urnas 10 leguas, até encontrar urna abrigada 
conveniente. Sabbado, 25, penetrou-se na bahía, cujas 
aguas podiam recolher mais de 200 navios. Os capitaes 
reuriiram-se a bordo do capitanea; foram mandados á 
terra Nicolau Coelho, e, o que nao é menos caracte
rístico, Bartholomeu Días. Se nao eram indios aquelles 
homens que andavam nús pela praia, como nao se podía 
mais pretender depois do laudo de Nicolau Coelho, bem 
podiam ser qualquer ca'sta de negros: ninguem mais 
competente para decidi-lo do· que Bartholomeu Días. 
E nao se tache de absurda a confusao entre os indí
genas alli presentes e os negros: antes de encontrar um 
appellido geral para denomina-los eram chamados ne
gros, -prova-o urna carta do padre Manuel da No
brega, escripta e1n 1549- e chamados com egual raza.o 
ou sem razao a com que depois ficaram e continuaram 
chamados indios. » 

Certo é que por entao nada se resolveu. Nao houve enten
dimento possivel entre os portuguezes de Cabral e os habi
tantes da terra, do que concluiu Pero Vaz de Caminha ser 
gente bestial e de pouco saber ... 

A Ilha de Vera-Cruz, de onde se datavam as primeiras 
noticias do descobrimento, devia tornar-se immenso con
tinente, á medida que as expedigoes exploradoras lhe perlon
gavam as costas de Norte a Sul. Exgottada a terceira decade, 
toda a peripheria era desvendada aos olhos dos europeus, 
podía a Cartographia, com relativa precisa.o, fixar os menores 
accidentes do contorno littqraneo. Do interior, porém, pouco 
ou quasi nada se conhecia, pelo motivo ponderoso que enun
ciou frei Vicente do Salvador, em urna pbrase ·encantadora, 
mas sedi9a, á for9a de citada. 

Diccionario - Vol. to. 

No periodo que come9a do descobrimento e remata com 
a conquista do Maranhao, a explora9ao do interior, póde-se 
dizer, nao deixou resultados aprecia veis ·para o conhecirnento 
da terra e do homem. Esse emprehendimento inicia-se real
mente em 1614. Em S. Paulo, é certo que com~ara máis cedo. 
Ahí os primeiros nucleos colonizadores, apertados entre o mar e 
a montanha, viram-se for9ados a galga-la e ganhar a altipla
nicie. "No valle do Amazonas", ensina Capistrano de Abreu, 
"o tnovimento accelera-se gragas á admiravel réde fluvial 
que o retalha; na Bahía, a posigao central do S. Francisco 
serve como que de nucleo coordenador; as bandeiiás alastram 
todo o paiz; os conquistadores exten&m os limites da civi
liza9ao ¡ a cria9ao do gado alonga-se por espa9os immensos". 

Dois grandes grupos constituiam, para os exploradores 
do tempo da conquista, os naturaes do paiz. O primeiro com
prehendia todas aquellas n~oes que fallavam com pouca dis
crepancia a mesma lingua geral .e commum, por isso chamada 
pelos europeus lingua brasilica; sob a denominagao geral de 
Tupís, encontravam-se em quasi todo o littoral desde o Rio 
Grande do Norte até o Rio Grande do Sul: eram os Peti
guaras, Tabajaras, Caetés, Tupinambás, Tupiniquins, Tupi
naens, Temiminós, Támoios, Carij6s e Tapes, que entre os 
dois termos assignalados se reuniam em tres sec95es prin
cipaes: Tupinambás, Tupiniquins e Carij6s. Com essas gentes 
as rela9oes dos civilizados datam dos primeiros dias. 

O segundo grupo abarcava as diversas na9oes que vivian1 
nos sertoes e fallavam linguas differentes entre si,- linguas 
t ravadas, chamavam. os dominadores. Eram os Tapuias, que 
as tradigoes apresentam como os primitívos habitantes do 
littoral, de onde foram expellidos pelos Tupís. Seu contacto 
com os colonizadores no primeiro seculo foi fugaz, pe~a inac
cessibilidade dos territorios que habitavam. 

Noticia dos sertoes e de seus habitantes por esses tempos 
fornece-nos uma carta do padre Joao de Aspilcueta Navarro, 
datada de Porto Seguro, dia de S. Joao de 1555, narrando a 
entrada em que tomou parte, como capellao, por mandado do 
padre Manuel da Nobrega, em companhia de 12 homens 
christaos, além dos indios amigos que levavam por guias, "para 
descobrir se havia alguma nagao de mais qualidade, ou se 
havia na terra coisa por que viessem mais christaos a povoa-la". 
Ordenou essa entrada o governador geral Thomé de Sousa. 

« Dar-lhes conta do caminho em particular, seria 
nunca acabar: mas como sei que com isso lhes vou dar 
consola9ao, direi em geral alguma coisa do que pas
sámos e vimos. Saberáo, irmáos carissimos, que en
trámos pela terra dentro 350 leguas sempre por ca
minhos pouco descobertos, por serras mui fragosas que 
nao tém conta, e tantos rios que em partes no espa90 
de quatro ou cinco leguas passámos 50 vezes contadas 
por agua, e muitas vezes se me nao soccorreram me 
houvera afogado. » 

Mais de tres mezes andaram o padre e seus com
panheiros pelo invio serta.o até que chegaram a urna aldeia, 
onde se celebrava urna das grandes festas annuaes dos indios. 
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O padre descreve essa festa, que chama dos feiticeiros. Ahi 
pouco demoraram, nada mais do que ·urna triste noite, muito 
long:a para o missivista pelas coisas espantosas que viu. 

« No outro día fomos e passámos muitos despo
voados especialmente um de 23 jornadas por entre uns 
indios que chaniam Tapuias, que é urna gera9ao de in
dios bestiaes e féros, porque andam pelos bosques, como 
manadas de veados, nús, comos cabellos compridos como 
mullieres; a sua falla é muito barbara e elles mui car
niceiros: trazem frechas ervadas, e dao cabo de um 
homem num momento. Para passar por entre elles jun
támos muitos dos que esta.o em paz comnosco, e pas
sámos por espías adeantf;! com grande perigo. Um indfo 
que vinha comnosco, e era para muito, passou adeante 
um tiro de bésta dos brancos, e de subito veio urna ma
nada dos Tapuias, que, despeda~ndo-o, o levaram em 
quartos: e com este receio, nem os brancos, nem os 
indios ousaram apartar-se do caminho pelo qual soffreram 
muita necessidade até de agua. » 

Com certa minucia, continúa o padre descrevendo as 
terras e os barbaros de diversissimas gera9oes que as po
voavam. Depois de pass:lrem os expedicionarios urna serra 
muito grande, que corre de N- S (a Serra do Espinha90), 
foram dar com urna na9ao de gentíos que se chamava Cathi
gu9ú (Caeté-gua9ú); partindo dahi foram encontrar um río 
caudaloso que, segundo os indios informaram, seria o rio 
S. Francisco. 

"Da parte donde estavamos", escreve o padre, "sao os 
indios que deixei; da outra se chamam Tamoios, inimigos 
delles; e por todas as outras partes Tapuias". Assentando 
em certa aldeia, junto da qual passava um río chamado Mo
nail (Mangahi), que ia dar ao río S. Francisco, o padre co
megou a percorrer as aldeias da circumvizinhan9a, e logo a 
terceira a que chegou, achou-a em festas para o sacrificio 
de urna menina tapuia, que viu na praga atada por 
cordas: 

« Cheguei-me a ella, fallei-lhe na lingua dos nossos 
indios, mas nao me entendeu, porque era filha de 
Tapuias, que sao os selvagens de que atraz disse. » 

Na aldeia sita á margem do Mangahi, os expedicionarios 
construiram canóas e, porque nao podiam avan9ar, pelos 
perígos que os amea9avam a cada passo, resolveram retro
ceder, descendo o rio; nao puderam faze-lo completamente 
e tiveram de atravessar o valle do mesmo, rumo de E, se
gundo a interpreta9ao de Calogeras, em urna zona plana por 
mais de 30 leguas. Assim chegou a léva a Porto Seguro, de 
onde datou sua carta o padre Aspilcueta. Foi essa, segundo 
Varnhagen, a primeira tentativa de maior considera9ao com 
que os portuguezes devassaram os sert5es do Brasil. Parece 
que Thomé de Sousa quería para seu chefe o hispanhol Fi
lippe Guillen, "homem de bastante capacidade e engenho, 
entendido em mineralogía e em tomar alturas"; mas Guillen 
já tinha 63 annos: adoeceu dos olhos, e nada realizou. Coube 
entao o commando da bandeira a Francisco Bruza de 
Spinoza, "castelhano, grande lingua e homem de bem e de 
verdade e de grandes espiritos". O padre Aspilcueta falleceu 
pouco tempo depois do regresso, em consequencia do cansa90 
que lhe causaram os trabalhos da jornada. 

• 

As informa9oes de Anchieta, bem como as de Gandavo, 
·Gabriel Soares, Fernao Cardim, Léry e Hans Staden com
pletam a documenta9ao ethnographica com relagao ao pri
meiro sec_ulo; para o periodo subsequente ha de se lan!far 
mao das noticias de Simao de V asconcellos e dos escriptores 
hollandezes, ou como taes considerados, Piso e Marcgrav, 
Barlaeus, Elias Herckmans, Roulox Baro e outros. No se
culo XVIII o material avoluma-se em propor_90es enormes, • 
á medida que se alarga o ambito das explora9oes·geographicas, 
mas tao complexo, táo enredado, nao raro tao inaccessivel 
que, domina-lo, determinando a situa9ao de cada tribu ou 
grupo sobre as coordenadas ethnographicas, foi tarefa só ini
ciada em principios do seculo passado, refor9ada com successo 
em fins do mesmo seculo, mas ainda nao de todo concluida 
no presente. 

I 

Classifica~io ethnographica. Martius, Von den 
Steinen e Ehrenreich 

A comegar pelos nomes das tribus ou hordas, reinava em 
tudo a maior confusa.o. Variava tanto a nomenclatura, con
forme o tempo e os observadores, que só usando de muita cau
tela, e mesmo assim com risco de errar gravemente, se podiam 
restabelecer os verdadeiros nomes. Alguns flguram ainda nos 
mappas como foram dados pelos primitivos· colonos; outros, 
nao menos persistentes, desusados pelos povos que desi
gnaram ou designam ainda, nao passam de simples alcunhas 
impostas por vizinhos muitas vezes hostis. Os exploradores 
de fins do seculo XIX muito fizeram para eliminar essas desi
gna96es fautivas¡ mas o nome antigo prevaleceu quasi sempre, 
ou, pelo menos, sobreviveu parallelamente com o novo, que 
era o verdadeiro, perpetuando em certos casos a falsa idéa 
de urna pluralidade de facto inexistente. 

A nomenclatura ethnica nao póde, pois, sena.o secunda
riamente, servir para determinar o parentesco das tribus. 
O dr. Paul Ehrenreich cita como exemplo a multidao de 
tribus brasileiras que receberam baptismo tupí, simplesmente 
porque a lingua desse povo era a lingua geral das rela96es 
entre indígenas de procedencia diversa, como das rela96es 
entre os brancas e os indios. Assim, o vocabulo tapuia, para 
trazer á colla9ao um caso typico, nao passa de urna palavra 
tupí, que designa todos os inimigos dos Tupís, ethnicamente 
muito differentes delles. 

Para a classifica~o ethnographica, Ehrenreich recom
menda toda a precau~o no emprego dos caracteres corporaes, 
que admitte apenas no caso de coincidirem typos anthropolo
gicos determinados com grupos linguistica.mente connexos e 
tambem affins de sangue. Ao contrario, entende aquelle auctor 
que <levemos ter sempre em mente que tribus amplamente dis
seminadas, de grupo linguistico egual, apresentam na maioria 
das vezes as mais flagrantes variedades somaticas. Basta esta 
considera9ao para que- releguemos para plano inferior o me
thodo, de que usaram e abusaram os auctores antigos e mesmo 
alguns modernos na determiria9ao das tribus brasileiras, ou 
sul-americanas em geral. A orienta9ao que deve ser seguida for
nece-a a Linguistica. Iniciou-a o sabio Martius, benemerito da 
Sciencia na investiga~o da Flora bra¿ileira; continuaram-na 
Von den Steinen, Lucien Adam, Ehrenreich, Brínton, Raoul 
de la Grasserie, Koch-Grünberg, Beuchat, Rivet, Créqui-Mont
fort, Schuller, e outros mais. . . . . 
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O systcina cónsiste na fixa9ao; a mais precisa possivel, 
da estructura grammatical das linguas que se estudam, 
para compara-las entre si. A difficuldade maior vem de 
que só urna parte relativamente diminuta, dessas linguas 
póde considerar-se grammaticalmente elaborada, ao passo que 
da maioria possuimos apenas vocabularios mais ou menos 
satisfactorios. Ainda assim, a experiencia vein demonstrando 
que os vocabularios, mesmo indigentes, desde que encerrein 
o ·qúe Ehrenreich chama Leitworter, prestam immenso ser
vi90 ao systema. 

o· dr. Karl von den Steinen apontou a 'importancia lin
guistica ·dos nomes das partes do corpo humano, que se 
guardám com tenacidade extraordinaria nas differentes tribús, 
sendo, além disso, os que se apanham mais iacilmente. Por 
outro lado, com essas design3.95es se obtém os prefixos pro
nominaes, que geralínente os acompanham; o que por si só 
constitue elucidativa minucia grammatical. Sao tambem ele
mentos estaveis nas linguas os nomes que servem para indicar 
as rela96es familiares e os diversos graus de parentesco, bem 
como os phenomenos naturaes, ªº contrario dos de plantas 
e animaes, cuja variabilidade é deveras espantosa. O estudo 
dos vocabularios tem assim, no methodo moderno, singular 
relevancia, porque ·da compara9ao entre elles se podem 
apurar as affinidades porventura existentes, deduzir a evolu9ao 
effectuada desde a dispersa.o do grupo primitivo e reconstituir, 
ao menos approximad·amente, a lirigua matriz que o domina va. 

Antes de Martitis quem ensaiou primeiio a divisa.o dos 
povos indígenas sul-americanos foi D'Orbigny, que, em prin
cipios do seculo passado, explorou a America Meridional. Sua 
classificagao distribue em tres ra~s todos os povos do conti
nente: ra9a Ando-peruviana, ra9a Pampeana e ra9a Brasilio
guarant; reunindo esta ultima todos os povos do Brasil. Esta 
divisa.o summaria nao podía satisfazer as exigencias da Ethno
graphia. Martius assim o entendeu. As suas Beitriige zur Ethno
graphie und Sprachenkund Ameriká's zumal Brasiliens (Leipzig, 
1867), constituem os primeiros lineamentos pára a construc9ao 
da Ethriographia brasileira. 

Bem longe estava o problema de sua solugao definitiva; 
mas mesmo assim for9a é reconhecer que as contribui96es do 
sabio allemao valem por urna orienta9ao nova, por um apre
ciavel progresso na Sciencia. Martius apresenta um quadro 
completo das popula9oes primitivas e, pela primeira vez 
sao os Tapuias dos escriP.tores antigos considerados condi
gnamente, destacando-se dentre os Gés, como grupo inde
pendente. E' esta a chave de sua classificagao: . . 

J. Tupís e Guaranís - os guerreiros; 
JI. Gés ou Crans - os cabe!;as; 
III. Guck ou Coco - os tíos; 
IV. Crens ou Guerens - os velhos; 
V. Pareds ou Poragís - os de cima; 
VI. Goitacás -· os corredores da matta; 
VII. Aruak ou Aroaquiz - a gente da farinha; 
VIII. Lengoas ou Guaicurús - os cavalleiros; 
IX. ·Indios em fransigao para a cultura e a lingua por

tugueza. 

Estudos posteriores mais accurados dos ethnographos, 
quasi todos allemaes, fizeram evidenciar as falhas do systema 
de Martius. Justificando-o, Ehrenreich pondera que aquelle 
sabio nao póde conhecer de visu tribus, que estivessem absolu
tamente intactas á civiliza9ao. As gentes com quem tratou 

' 

foram as que já estavam sob a al9ada da cate_chese, ou as que, 
como os Miranhas no Japurá, já se achavam desmoralizadas 
pelo commercio com os brancos e mais ainda pelo trafico de 
escravos. Por isso Martius pintou a situa9aiJ dos indígenas 
com córes demasiadamente sombrías e rebaixou muito seu grau 
de cultura e sua capacidade de desenvolvimento. Por outro lado, 
observa ainda Ehrenreich, cedeu á influencia dominante da 
tupi-manía, exaggerando a extensao e importancia do povo 
Tupí e concorrendo para novas confusoes, com a repeti93.o do 
erro de D'Orbigny, relativamente ao proximo parentesco entre 
Caraibas e Tupís, como tambem reunindo incertamente na 
chamada familia Guck tribus de todo separadas sob o ponto 
de vista ethnologico. Além disso, com a assergao infundada de 
migra9oes constantes, scisoes de tribus e reunioes de ele
mentos heterogeneos em novas hordas, que chamou colluvies 
gentium; mais ainda: de trocas de linguas e altera96es lin
guisticas continuas, concorreu essencialmente, é tambem 
Ehrenreich quem o diz, para que se desesperasse da possibi
lidade de solu93.o dos problemas ethnologicos que aquí se 
o.ffereciam, e para que se descor09oasse da investiga!;Ao de 
tao ingrato assumpto. 

Sao essas as críticas que se levantam contra a obra de 
Martius. Para plenamente absolve-lo, porém,·basta considerar 
que foi um precursor nessa ordem de estudos, cuja elabora9ao 
cahotica em seu tempo todos reconhecem. Sua obra terá sempre 
logar de honra na litteratura brasileira. 

As duvidas e incertezas que obscureéiam a materia, apesar 
das contribui9oes trazidas depois por outros investigadores, 
continuaram por dois decennios mais. Urna nova éra abriu-se 
para a Ethnographia brasileira com a primeira expedi93.o do 
dr. Karl von den Steinen ao Xingú, em 1884. Diversas eram as 
condi9oes em que agiram Martius e Von den Steinen: áquelle 
faltaram os elementos de observa93.o e de estudo que a este se 
depararam em circumstancias propicialissimas, descobrindo 
no centro do continente representantes das principaes tribus 
do Brasil em estado cultural quasi pre-cabralino, inteiramente 
immunes a qualquer influencia européa. Gra9as ao material 
obtido em taes condigoes, tanto linguistico como anthropolo
gico, póde Von den Steinen construir nova classifica9ao das 
tribus brasileiras e explicar hypotheticamente suas migragoes. 
Como base de seu systema tomou os seguintes factos: 

a) devem ser inteiramente separados, por causas ethnolo
gicas e linguisticas, os Caraibas dos Tupís; 

b) legitimas tribus Caraibas procedem originalmente do 
centro do · continente, de Matto-Grosso, de onde avan9aram 
gradualmente do Sul para o Norte até ás Guianas; sao os Bai
cairfs, encontrados nas cabeceiras do Xingú, os representantes 
mais puros dessa importantissima familia; . 

e) a familia Guck, de Martius, é como tal insustentavel, por 
conter elementos absolutamente heterogeneos, sendo algumas 
tribus francamente Caralbas, ao passo que a maioria deve 
participar de um novo tronco ethnico, chamado por Gilii e por 
Luden Adam, Maipure, e para o qual Von den Steinen propoz 
a denomina9ao de Nu-Aruak, justificada de um lado pelo cara
cterístico suffixo pronominal nu, e de outro por ser a lingua 
Aruak a primeira conhecida do grupo. E' esta a synopse do 
systema de Von den Steinen: 

I. Tupís; 
II. Gés; 
III. Caraibas; 
IV. Nu-Aruak ou Maipure; 
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V. Goitacás (Waitaka); 
VI. Panos; 
VII. Miranhas; 
VIII. · Guaicurús (Waikuru). 

Os resultados da primeira expedi9áo foram em seus pontos 
essenciaes confirmados pela segunda (1887-1888), em que, 
álém de Von den Steinen, que a chefiava, tomou parte Paul 
Ehrenreich. Ficaram desse modo apurados quatro grupos eth
nicos: os Tupís, os Gés,os Caraibas e osMaipures, melhor Nu
Aruaks. Quanto aos restantes elementos do systema, os Goi
tacás, ou Purís, hoje extinctos, os Panos, do alto Amazonas e 
Ucaiali, os Miranhas, entre o Rio Negro e o I9á, e os Guaicurús, 
dorio Para.guai , alli entraram a titulo provisorio, aguardando 
que urna nova revisa.o lhes viesse determinar mais acertada po
si~o no mappa ethnographico sul-americano. 

Essa revisáo esbo9ou-a Ehrenreich em sua lucida mono
graphia de 1904. Como quadro de sua classifica~o, distingue 
tres provincias ethnographicas na America do Sul. A primeira 
comprehende os povos do Brasil, coma Venezuela, as Guianas 
e o archipelago das Antilhas. Para o S prolonga-se até o Para
guai. Arrumam-se ahi naturalmente os indios das planicies flu
viaes da Colombia, Bolivia e Perú: Tupís-Guaranís e suas mul
tiplas variedades; Aruaks das Antilhas, das Guianas e da Ve
nezuela, espalhados entre as tribus Tupís até á foz do Ama
zonas de um lado e até Moxos e Matto-Grosso de outro: Ca
raibas, dispostos esporadicamente desde a bacia do Orinoco até 
o Xingú. Taes sao, para Ehrenreich, as tres grandes familias 
da regiao, que considera separadamente das outras. 

A segunda zona ethnica abrange os indígenas do Chaco, 
da Argentina e do Chile; a terceira os povos andinos. 

Quanto á primeira zona, que nos diz respeito especial
mente, ternos ainda que considerar a familia dos Gés, pela sua 
importancia historica e pela sua vasta disserninagao dentro 
do territorio brasileiro, e, <leste modo, com ligeira inversao de 
ordem, ternos os quatro grupos principaes das classifica96es 
anteriores. Além <lestes, para completar o quadro, ha.vemos 
de contemplar o dos Carirís, ou Kirirís, de interesse histo
rico; o Pano, que é qua si toda a popula9ao selvagem do ter
ritorio nacional do Acre; os Goitacás e Guaicurús; os Bo
roros, os Carajás, os Trumaís, .ainda indecifrados; os indios 
da Serra do Norte, que apenas se revelam; os Betoias, ou 
Tucanes, Pébas, Cahuapanas, Catuquinas e Macús, que tem 
de figurar nesta ex¡)osi9ao por motivos que accentuaremos 
quando se fizer opportuno. 

11 

O grupo Tupi-Guaraní.- Tribus Tupis.
Litteratura 

Dissemos que os Tupís se extendiam, ao chegarem os por
tuguezes, desde o Río Grande do Norte ao Río Grande do 
S ul. Nao estavam entáo reunidos em urna grande e unica 
massa, mas fragmentados em na96es e separados por hordas 
de linguas differentes, a que davam o nome generico de Ta
puias. Seu centro de irradia9ao foi provavelmente o territorio 
situado entre o médio Paraná e o alto Paraguai. Desceram 
uns o rio, foram outros para NO e para E ainda outros. 
Os Tupís do Amazonas, Mundurucús, Maués, Jurunas, te
riam esgalhado do tronco commum antes do descobrimento 

do Novo Mundo; os Tupinambaranas, do Madeira, os Tupi
nambás, do Maranhao e terras adjacentes, emigraram depois 
de come9ada a coloniza9ao do Brasil. Diziam os do Maranhao 
que sua patria primitiva ficava no tropico de Capricomio,
inferiu Capistrano de Abreu de urna passagem de Claude 
d'Abbeville. Em suas migra96es assignalaram-se tres vias dis
tinctas: a primeira, partindo do Sul do Brasil pelo littoral, 
chegou até ao Amazonas e penetro u mesmo na Guiana oriental; 
a segunda extendeu-se para Oéste e penetrou na Bolivia; a 
terceira seguiu o curso do Tapajós, que parece a Ehrenreich 
ter sido o caminho proprio de distribui9ao para o Norte, 
come9ando mais tarde urna remigra9ao Xingú acima, que 
ainda agora nao está terminada. Do que ha provas evidentes 
é que os Tupís nao passaram á margem esquerda do Ama
zonas, onde se localizavam os Aruaks. 

Ethnographicamente, os Tu¡::ís distinguiam-se pelos seus 
ha hitos guerreiros; viviam em aldeias fortificadas; exerciam, 
além da caya e da pesca, a agricultura, e praticavam tambem 
a navega~o. 

A' velha divisa.o geographica em Tupís da Costa, ou orien
taes, Tupís do Norte e Tupís do Sul, ou Guaranís, Von den 
Steinen juntou a divisa.o em Tupís puros e Tupis impuros, 
tendo em vista os caracteres linguisticos. A impureza da 
lingua attesta o trato diuturno com gentes allophylas e, por 
conseguinte, a.ntiguidade de migra9ao, suggere Capistrano de 
Abreu. Por outro lado, a distribui~o singularmente salteada 
dos Tupís está indicando, para Ehrenreich, vastas rnigra.9óes, 
que radiam quasi em fórma de leque de um centro de dis
persa.o. 

Entre os Tupís puros podemos contar as tribus que, diri
gindo-se para o Occidente, foram ter ao alto Amazonas; sao 
os Omaguas, ou Campevas, os Cocamas, ou Ucaialis;: os Co
camillas, Cocamás do Guallaga, ou Guallagas e os J urimaguas. 
Os Omaguas viviam, até onde alcan9am as noticias mais an
tigas, nas grandes ilhas fluviaes do Marañon, abaixo de Pébas. 
O mappa do padre Samuel Fritz assignala-os á margem supe
rior do Amazonas, na sec9ao em que este corre, com inflexoes 
variadas entre os ríos Napo e J apurá. Foi das tribus ameri
canas a qúe se mostrou mais permeavel á cultura. Seu con
tacto com as missoes jesuíticas data de 1645. O padre Cujía, 
depois de oito annos de trabalhos, reuniu-os em povoa9oes; o 
padre Fritz, justamente chamado - o apostolo dos Omaguas; 
entre elles permaneceu, com as interrup96es exigidas pela 
sua accid~ntada e aventurosa existencia de missionario, de 
1686 a 1725, estabelecendo 38 aldeias, das quaes a principal 
foí a de S. Joaquim dos Omaguas, residencia do vice-su
perior das missoes de Quito. Chamaram-lhes os chronistas Phe
nicios da America, pela sua grande destreza em navegar o 
grande río. Em consequencia dos ataques que soffretam por 
parte dos portuguezes do Pará, tiveratn de abandonar seu an
tigo habitat, subindo o Amazonas e seus affiuentes e fundando 
na emboccadura do Ucaiali a aldeia, que ainda hoje conserva 
seu nome. 

Mantinham o costurrie de comprimir o craneo aos re- • 
cemnascidos por meio de talas de madeira, pratica que dura va 
todo o periodo da primeira infancia. Essa compressáo gra
duada dava á caixa craneana urna configura9ao oblonga e 
fazia augmentar a arcada superciliaria, apresentando os olhos 
um relevo extraordinario. Tal costume lhes valeu o nome na
cional de Omaguas ou cabe~as chatas, e na lingua geral o cor
respondente Campevas ou Cambebas. O tempo e o contacto 
com os dominadores aboliram entre elles aquella pratica . 

... 
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Em S. Paulo de Oliven9a, que ao tempo de sua viagem era 
a séde da muitó reduzida tribu, Paul Marcoy nao encontrou 
mais Omaguas de cab~a mitrada: o ultimo morrera havia 
68 annos. A aboli~o da fórma tradicional da cab~a entre 
os Omaguas, informa aquelle viajante, foi logo seguida de 
urna diminui9ao notavel desses indígenas: mo9os · e velhos 
morreram ás duzias. Alguns vira1n nessa mortandade um justo 
castigo ao desprezo ~os antigos costumes; outros attribuiram 
ás bexigas, que entao grassavam e extendiam sua devasta9ao 
a muitas tribus. Para refor9ar o povo singularmente dizimado 
pela epidemia, os portuguezes pretenderam lhe associar os Co
camas, seus antigos alliados, os J urimaguas, os Ticunas e os 
Maior.unas, que eram seus inimigos de longa data; mas, a pesar 
da fusao apparente com estes elementos, os Omaguas só mis
turaram seu sangue com o dos primeiros e com o dos por
tuguezes. 

Na hora presente nao se encontram mais Omaguas em 
territorio brasileiro. 

Os J urimaguas, estabelecidos a principio sobre o Mara
ñen, emigraram pelas mesmas razóes dos seus vizinhos, os 
Omaguas, e foram fixar-se á margem esquerda do Guallaga. 
Os remanescentes desta tribu habitam actualmente urna 
aldeia que traz seu nome, situada no baixo Paranapura. 
Conservam suas industrias primitivas; fabricam ceramica e 
sao reputados como os melhores pilotos do perigoso Guallaga. 
Seu nome Jurimaguas, Yurimaguas, Zurimaguas, alterado 
em Sorimaus, Sorim0es e, finalmente, Solimoes, foi dado 
por Pedro Teixeira e seus companheiros, de volta da 
viagem a Quito, em 1639, a urna parte do curso superior do 
Amazonas. Os Cocamas, ou Ucaialis, vivem, como seu nome 

~ 

está . indicando, nas margens do baixo Ucaiali, particular-
mente em redor da grande lagóa Cocama, sobre a margem 
esquerda_ daquelle rio. -Encontram-se tambem proximo á villa 
de Nauta, na confluencia do Amazonal> com o Ucaiali. Em 
territorio boliviano acharo-se ainda os Chiriguanos e os Gua
raios. Os Cocamillas habitam o , baixo Guallaga. 

Segundo se infere de Chantre y Herrera, seria preciso 
juntar a esta lista os Aguanos e os Chamicuros; mas os pri
meiros, que assistem a ~ste do baixo Guallaga, sao conside
rados Xéberos por Von den Steinen e outros auctores, e os 
segundos, que vivem na mesma regiao, sobre as margens do 
Chamicuro, sao habitualmente classificados entre os Panos. 

Em summa, os Tupís do alto Amazonas sao essencial
mente riparios, distribuidos pelas margens e pelas ilhas do 
Marañen, desde a foz do Putumaio, a ~ste, até á do Gual
laga, .a Oéste, ·e ao longo dos cursos superiores deste ultimo 
rio e do Ucaiali. Mesmo na ausencia de qualquer informagao 
bistorica, essa distribui9ao bastaría para demonstrar que 
ess.es povos eff ectuaram suas migrag5es por via fluvial, como 
pondera o dr. Paul Rivet. • 

Como Tupís puros mencionam-se ainda os Tupinamba
ranas do baixo Madeira¡ os Parint_intins, entre o Marmello e o 
Gi-Paraná, affiuentes daquelle rio; os Pacajás, os Jamundás, 
os Antas ou Tapiranas, do TQcantins; os A,membés, do curso 
inferior desse rio; os Tembés, da foz do Amazonas; os Gua
jajaras, do 'Maraphao e Piauhi; os Tapirapés, d~ Goiaz. Sao 
tambem T~pís os Apiac;ás do alto Tapajós,, visitados e,m 1862 
por Bartolomé Bossi e tambero por Chandless; 10 annos 
mais tarde por Barbos.a Rodrigues; em 1895 esteve entre 
elles Henri Coudreau, que recolheu um vocabulario. Des
creveu-os minuciosament~ em 1902 Koch-Grünberg, que de· 
monstrou suas affinidades linguisticas com o Tupí antigo e 

, 

com o Guaraní moderno. Roquette-pinto, entretanto, julga 
temeraria sua inclusao no grupo Tupí. Sobre esses mesmos 
indios occorre na Revista do Instituto Historico, vol. VI, 

1844, intcressante memoria em que se descrevem os usos e 
costumes da tribu, acompanhada de urna lista de 113 palavras 
de sua lingua. 

Os Auetós e os Carnaiurás foram encontrados por Von 
den Steinen no Xingú, em 1887. Dos ultimas refere que sau
daram os expedicionarios como irmaos, quando ouviram de 
seus labios palavras que elles proprios usavam para designar 
animaes e plantas, como fossem }acaré, capim, genipapo, 
mangaba, etc. 

Segundo Ehrenreich devem ser tidos por Tupís puros os 
Cainguás, ou Caiuás, que habitam no Paraguai oriental e 
médio Paraná. O vocabulario da lingua desses indios, pu
blicado na Revista d9 Instituto Historico, tomo XIX, 1856, 
é preva concludente dessa affinnativa. ·Ambrosetti delles 
occupou-se em 1895, dividindo-os em duas sub-tribus: os 
Apuiterés e os Cinpás, que, sem serem perfeitamente eguaes 
e malgrado leves diff eren9as de costumes, sao bastante se
melhantes entre si para poderem ser confundidos facilmente. 

A SE do Paraguai, nas serras de Caaguajú e S. Joaquim. 
os Guaiaquís Vivem ainda no estado neolitbico. Tem-se dis
cutido assaz a filia9ao <lestes indios, cuja lingua, segundo os 
vocabularios ·recolhidos, apresenta elementos guaranís puros , 
H. ten Kate, em urna lista de 27 palavras, encontrou tres que 
claramente acct,tsavam aquella origem. Vogt e Weihkmann nao 
duvidaram em considera-los como restos do grupo ethnico 
Tupí-Guaraní ou Tupís-Guaranís no estado natural primitivo. 
A isso oppoe Ehrenreich o testemunho dos missionarios, 
conservado em Hervás, do tempo em que os Guaiaquís 
estavam_ em contacto mais frequente com os brancos: diz:-se 
ahi expressamente que sua lingua differe do G\laraní, mas 
muitos Guaranís fugidos das missoes aggregavam-se áquelles 
selvagens nas mattas. Ao mesmo auctor se afigura possivel a 
hypothese de urna dessas mudan9as de lingua, que por vezes 
se encontram alhures, onde tribus ínfimas ficam rodeadas 
de outras superiores em desenvolvimento. Para Ehrenreich 
seu parentesco parece ser comos Bugres, de Santa Catharina, 
do grupo Gés; Schuller filia-os aos Gés, do Sul_. 

1 Os Guaiaquís nao conhecem o uso de canóas nem de 
rédes de dormir, que é tao geral entre as tribus do grupo J'upí. 
Sao ca9adores, e entre seus utensilios domesticos sao notaveis 
os vasos feitos de cestos revestidos por urna camada de cera. 

Entre os Tupís impuros podem-se citar os 11undurucús 
e os Maués, no rio Tapajós ;. os J µrunas, no médio Madeira ¡ 
os Manitsauás, nas cabeceiras do Xingú, que, sem duvida, sao 
parentes dos Jurunas, mas apresentam, segundo Ehrenreich, 
rela9óes claras com as tribus do Tapajós, pelo facto de pos
suirem cachorros; e ainda outra~ tribus sobre as quaes nao 
existem informa9óes precisas. Talvez se devam tambem com
putar entre os Tupís impuros os Miranhas, ou Miránias, 
considerados desde Martius como grupo independente -
gentium incertm affinitatis, - mas cujo · parente~co linguistico 
com os Tupfs P. _Rivet conseguiu recen~em~nte demonstrar._ 

Os Miranhas fallam, de facto, um dialecto muifo corrom
pido da lingua principal d,o grupo. Em ident~cas condigóes 
acham-s~ os Catuquinarús, _cuja tribu se in~ere entre os i,:ios 
Envira e Envira9ú, affluentes do Tarauacá. Brinton deu-os em. 
1898 como Aruak_s, .mas, segundo um vocabulario recolhido 
por Bach e estudado por P. Rivet, ficou provado que esses 
indios pertencem -ao grupo Tupí. Aliás, a hypot.hese de que 

• 
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tenham adoptado o Tupí em data . recente, con10 lfo.gua de 
rela9ao, nao é improvavel para aquelle ethnographo. E' in
teressante notar que muitas palavras de seu vocabularió se 
refiram a objectos que lhes foram transmittidos pelos ·Tupís, 
como oca, casa, ouysa, correspondendo a quihá, rede, etc. 

Possuem esses indios certa especie de telegrapho primi'.
ti vo, com que se podem entender á distancia de 500 m. 
Chama-se cambarysú esse instrumento, que o coronel Church, 
com informa9oes de Hach, descreveu eín 1898. E' feíto do se
guinte modo: no meio de urna cova de 1 m. de profun
didade collocarn um cylindro de coqueiro, que enchem de pe
da9os de madeira e carvao; a parte superior é fechada por 
mna tarnpa de coiro ou borracha. Quando qualquer maloca 
quer .communicar-se com outra, batem fortemente com um 
pesado martello sobre o cambarysú, e o som transmitte-se im
mediatarnente á maloca vizinha. Logo que· nesta' ouvem o 
signal de chamada, respondem corn outro egual, e os dois 
correspondentes, applicando o ouvido ao apparelho, con
versam á distancia, como se fosse por meio de dois 'tele
phonios. 

Sao evidentemente Tupís os Chipaias e os Curuahés, com 
quem tratou em 1913 a dra. Emilia Snethlage, do Museu 
Goeldi, do Pará. ' . · 

A avan9ada mais occidental dos Tupís puros parece ser 
a tribu dos Tecunapeuas, que se extende até o baixo Xingú, 
com a qual teve contacto a primeira expedi9ao allema de Von 
den Steinen. Na regia.o ao Norte do baixo Amazonas, nos li
mites com a Guiana Franceza, sómente os Oiampis sao Tupís 
puros. Os Aracajús foram encontrados por aquella expedi9ao 
com a lingua muito misturada de elementos caraibas. 

No Estado Oriental e Rio Grande do Sul, ao redor da 
Lagóa Mirim, habitavam os Arechanes, ou Arachanes, como 
tambero se dizia. Viviam quasi sempreem guerra comos Char
rúas e com os Guaianás, " todos los índios que no eran gua
raníes .,,, informa José H. Figuera. 

* 
O grupo Tupí-Guaraní comprehende assim as tribus his

toricamente mais importantes, cujas linguas foram as pri
meiras estudadas pelos missionarios. 

Ao conjuncto dessas linguas convencionou-se chamar 
Abañeenga, ou Tupí antigo, que inclue o Tupí da Costa, por 
opposi9a_o Neengatú, ou Tupí moderno. Emquanto o Aba
ñeenga do Sul, ou Guaraní, se confina va no Paraguai e na pro
vincia de Corrientes, o Abañeenga do Norte tornava-se a 
lingua das m,issoes brasileiras, . de onde lhe veio a denomi
na9ao de Lingua geral, que hoje se applica exclúsivamente ao 
Neengatú. Independentemente dos tres dialectos antigos e dos 
modernos, conhece-sé mais ou menos completamente e em 
graus diversos um certo numero de outros dialectos, dos 
quaes os mais importantes sao o Oiampi e o -Chiriguano. 

Anchieta foi quem compoz a primeira grammatiea e autos 
sacros em Tupí antigo; outros jesuitas seus contemporaneos 
escreveram catecismos de doutrina christa nessa lingua. 
As rela9oes classica~ de viagens de Thevet, Léry e Hans Staden 
no seculo XVI, assim como as de Yves d'Evreux no seguinte, 
sao cotn vantagem as melhores descrip9oes ethnogl-aphicas 
daquelle periodo, disse Ehrenreich, que se esqueceu de men
cionar a de Claude d'Abbeville, ·tao interessante como a dé 
seu companheiro na missao maranhense. Em Guaraní an-

tigo deixaram Móntoya e Restivo verdádeiros monumentós 
linguisticos, obras fundamentaes para o estudo do idióma. 

Ao meritorio Julius Platzmann deve·se a reimpressaó de 
muitos livros de auctores-antigos sobre essas linguas, os quaes 
de oufro modo só poderiam ser consultados em algumas e 
poucas bibliothecas, como sejam a gr,ammatica de Anchieta, a 
de Figuera, os varios catecismos quinhentistas e seiscentistas, 
as obras de Montoya e Restivo, o diccioJ.?.ario anonymo, att.ri· 
buido a frei Concei9ao Velloso, e outros trabalhos notaveis. 
A elabora9ao scientifica mais importante sobre o Guaraní (é 
a justa opiniao de Ehrenreich) deve-se a Baptista Caetano 
de Almeida Nogueira ( Annaes da · Bibliótheca. Nacional, 
vols. VI e vn). A citar ainda: Amaro Cavalvanti - The Bra
zilian Language and its agglutination; Lucien Adam-Ma
tériaux pour servir a l'établissement d'une grammaire comparée 
des dialectes de la famille Tupi; Theodoro Sampaio - O Tupí 
na Geographia · Nacional; para o Neengatú: Couto Ma
galhaes - O Selvagem; Barbosa Rodrigues - Poranduba 
Amazonense e os· Vocábularios, etc. 

III 

O fÍ'.UPº Nu-Aruak.- Tribus Aruaks.- Litteratura 

Os Aruaks, quando chegaram os hispanhóes, habitavam 
as grandes Antllhas. Com 'estes indios foram as primeiras 
pratica-s-de Colombo e seus companheiros, "que com elles res· 
gataram oiro. e productos da terra, recebendo · ajuda e agá
salho. Sobre elles informou~ ingenuamente que lhe parecía 
gente ·muito pÜbre, porque andavam todos nús, "como su 
madre los parió ... " De urna de suas linguas foram as pri
meiras pa~avras recolhidas pelos descobridores, designando 

1 plantas ·e utensilios, como aje, maíz, tabaco, mani, canoa, 
hamaca, log-0 incorporadas ao lexico das na9oes occidentaes. 
Taes palavras e outras de egual procedencia, que se podem 
acómpanhar pelo continente sul·americario a dentro, sao 
importantes, no conceito de Ehrenreich, para se conhecer. 
a distribui9ao das plantas cultivadas e a influencia aruak 
em geral. 

Nao· foram os Aruaks, provavelmente, os primeiros 
occupantes das Antilhas: deviam ter supplantado ahi urna 
raga mais antiga, de que naó resta,.nenhuma noticia. Vindos, 
sem duVida, da America do Sul, particularmente de Venezuela:, 
em éra pré-colombiana, tériam chegado em primeiro logar 
ás Pequenas Antiihas, mais proximas da terra-firme: Trini
dad, Tabago e as outras ilhas de Sotavento, ·como Granada 
S : Vicente, Santa Lucia, Martinica, boininica, Guadelupe e 
todo o archipelagó micro·-antilhano; ' tenam sido dahi expel
lidos, passando por fim ás Grandes Antilhas: Porto-Rico, 
S. DomÍngos, Jamaica e Cuba, ·onde se eneontravam nos pri
meiros tempos da conquista. 

Viviam entao em guerra defensiva comos Cara1bas, que 
acommettiam constantemente suas posi9oes, obrigando-os a 

· larga-las, e raptando-lhes as múlheres. Impellicíos-para o Con-
tinente, · conservaram suas -barreiras nas costas do mar d~s. 
Anti1has, de onde se espalharam terra a dentro por enorme 
espa90. Da íoz do Amazonas aos Andes peruanos e bolivianos 
occuparam urna' larga faixa; para o interior extenderan1~se, 
em dois galhos, um em direc9ao ao Stil até ao alto Paraguai, e 
outro para Léste, até ao centro do Brasil. E' possivel que urna 
fracgao Aruak, os Uros, tenha invadida, em .epocha muito 
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antiga, o planalto andino e, transpondo a dupla cordilheira, 
attingisse ás margens do Pacifico. · 

De todos os grupos é o que se apresenta mais disseminado 
e com maiores variagóes linguisticas de seus ramos principaes 
e rebentos menos importantes, o que faz suppor a antiguidade 
de suas migragóes. Essas migragóes, conforme suggerem 
P. Rivet e Tastevin, tiveram logar em epochas muito diffe
rentes, por ondas successivas, que, quebrando-se e dividindo
se, foram arrebentar em regióes por vezes muito distantes. 
Assim, .acharam-se em contacto, após urna longa separa~o, 
tribus que faltavam linguas, sem duvida, originalmente seme
lhantes, mas profundamente differenciadas, como notaram 
aquelles auctores com relagao ás tribus Aruaks das bacías do 
Purús e do Juntá, motivo por que, considerando essa. falta 
de homogeneidade linguistica, deliberaram secciona-las em 
dois sub-grupos dialectaes: 

a) sub-grupo pre-andino - comprehendendo os Ipurinás, 
os Maniteneds, os Canamarís (do Hiacú), os Campas, etc.; 

b) sub-grupo Ar~uá - correspondendo sensivelmente ao 
antigo grupo Arauá, de Brinton, e abarcando os Arauá-s, os 
Capinamarfs, os Culinas, os Paumarís, os Jamamadís, os 
Pamas, os Pamanas, etc. 

Ethnographicamente, os Aruaks distinguiram-se como 
agricultores¡ cultiva'{am a mandioca, fabricavam farinha e· 
usavam réde de dormir tecida de embira. Foram tambero 
peritos na arte ceramica, feigao esta tao peculiar ao grupo, 
que Von den Steinen chegou a propor que os indios do Brasil 
central delles procedentes fossem comprehendidos sob a de
nominaglio generica de tribus oleiras. Outra característica· im
portante do grupo é a ausencia da anthropophagia. 

Na actual distribuigao geographica dos Aruaks no con
tinente, occupam os G9ajiros o extremo norte-occidental, 
que é a península homonyma, onde vivem independentes, 
sendo, segundo Ehrenreich, a unica tribu sul-americana que 
se transformou em pastores meio-nomades de gados. De Luiz 
R. Oramas é o mais recente estudo linguistico sobre esse povo. 
fara o S, seu avango é representado pelos Guanás, Terenos 
e Laianos no alto Paraguai, que Max Schmidt encontrou 
em 1903 muito misturado com os vizinhos Guaicurús: Um 
vocabulario Guaná, publicado em 1895· por Guido Boggiani, 
súscitou discussao, porque veio provar que, além dos Guanás, 
p;erten~entes ao grupo Aruak de Matto-Grosso meridional, 
existía tambem urna tribu de tal nome, que era desconhecida. 
Sobre os Terenos, ou Terenas de Miranda (Matto-Grosso), 
publicou Lehmann Nitsche alguns dados interessantes, que 
lhe foram fomecidos por um commerciante, o sr. J. Back; 
entre esses dados .se encontra um pequeno vocabulario 
Terena. 

Na ilha do Marajó habitavam os Aruans, cujo ultimo 
sobrevivente, o quasi octogenario Anselmo José, em 1877, 
transmittiu a Ferreira Penna o vocabulario de sua lingua, 
publicado nos Archivos do Museu Nacional, do Rio de Ja
neiro, vol. VI, 1879. Ehrenreich suppoe que os restos magní
ficos de antiga ceramica encontrados naquella ilha e mo
dernamente na costa septentrional (regiao do Cunaní), devem 
~er referidos a essa tribu. 

Extinctos, ou quasi extinctos, sao tambem os Achá
guas, que habitavam a regiáo limitada pelos ríos Orinoco, 
Meta e Casanave. A elles alludem muitas vezes os antigos 
exploradores e chronistas, especialmente Gumilla e Gilii. 
~s ultimas noticias que conhecemos sao as de Chaffanjon, 
que datam de 1889. 

Ao Norte da bacía amazonica assistem ainda boje os 
Atoraés, que dominam o Essequibo superior e seus tributarios; 
os Maipures, que residem no curso médio do Orinoco; os 
Barés, entre os Negro e Cassiquiare, na regiao da confluencia 
<lestes rios com o S. Carlos, cerca de 2° de lat. N, onde, 
segundo Koch-Grünberg, formam nucleos de populagao india 
civilizada da maior parte do Rio Negro; os Banibas, ou Ba
nivas, que habitam o territorio banhado pelos rios Guainia 
e Atabapo; e os Uarequenas, que sao encontrados no alto 
Rio Negro. 

.Os Banivas e Barés, a que se juntaram os Passés e Ma
náos, vieram agrupar-se em tomo do forte de S. José, da barra 
do Rio Negro, ahí.edificado por Francisco da Motta Falca.o,, 
que o comegou em Novembro de 1691 e terminou em 1693, 
e do qual se originou a cidade de Manáos. Os Banivas no alto 
e os Manáos no baixo Río Negro, assignalam, conforme 
Ehrenreich, o caminho dos Aruaks para o médio Amazonas. 
Seguntlo Tavera Acosta, a lingua baniva é a geral desde o 
Rio Negro até á fronteira brasileira para os povos do alto 
Guainia. 

Em colonias ·isoladas, num espago que vai do J utahí ao 
Ambiiacú, affiuenteS da direita e da esquerda do Amazonas, 
encontram-se os Ticunas, ou Tucunas, como Bates os chamou. 
Os pontos assignalados como occupados por esses indios sao, 
conforme P. Rivet e Tastevin: o baixo Jandiatuba e a margem 
direita do Amazonas até perto de Matura; o Javarí, pouco 
acima de seu con.fluente com o Itecoahi; o espago co.mpre
dendido entre os rios Ambiiacú e Atucaurí; as margens deste 
ultimo e <le seus dois affiuentes da direita e da esquerda:, o 
o Jacanga e o Janaiaquina. Bates, a quem se deve urna boa 
descripgao desses indios, assignala-os como oleiros, o que con
stitue caracterlstico ethnologico dos Aruaks. Os Ticunas 
actuaes, segundo P. Rivet, fallam um dialecto Aruak bas
tante alterado. 

Os Passés constituiam outr'ora importante tribu, que 
se extendía do Rio Negro ao Igá¡ seus actuaes representantes, 
muito reduzidos, vivero na margem direita <leste ultimo rio, 
em dois agrupamentos que, distanciados, demoram no alto e 
no baixo I9á, bem como um outro, installado nas cabeceiras 
do Chidaruini, affiuente da margem direita do Teffé. 

Segundo J(och-Grjinberg, o nomeJaviteros se applica par
ticularmente aos habitantes indios da aldeia de !abita ou Ja
vita, que foi séde da velha missao de Santo Antonio de Ja
vita, situada nas cabeceiras do Atabapo. Fallam um dialecto 
Aruak, que diff ere em muito dos idiomas confinantes. 

Sobre o baixo !gana acharo-se os Carutanas, em pequenos 
aldeiamentos de antigas missóes; cujas sédes principaes sao 
Sant'Anna e Nossa Senhora do Carmo: Alguns <lestes tambero 
chamados Banivas nessa regia.o, como os Banivas de Tunuhí 
e outros, fallam, além da lingua geral propria, um dialecto 
Aruak, identico em muitas palavras ao Carutana. Tavera 
Acosta denoµiina-os Caruzanas. Para Koch-Grünberg, Ca
rutana e Corecarú sao nomes applicados a esses indios, pro
vavelmente pelo uso frequente que fazem da negativa karú 
- nao. 

Acima dos Carutanas, ao longo do Umagá-igarapé, af
fluente da margem esquerda do I~ana, ficam os Catapo
litanis, tambem chamados CatapoUtanes, ou Catapulitanas, 
com sua principal moradia perto da ~ldeia de Tunuhí, junto 
dos rapidos <leste nome, e quatro outras residencias sobre o 
rio: Japurá-pecuma, S. Joaquim, S. José e S. Marcellino. Sao 
evidentemente identicos, segundo Koch-Grünberg, aos Ca-
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danapuritanas, ou Cadanaburitanas, localizados por Martius 
sobre o I9ana e o Xié. Conforme o mesmo auctor, os Ca
tapolitanis a si proprios se intitulam altivamente de Banivas. 
Martius· appellida-os tambem de Acaiácas, ou Uacaicas, mas 
para Koch-Grünberg ~te é um dos non1es que os brasileiros 
applicam aos Catapolitanis. 

Os Acarís formam pequena horda, que habita junto 
ás cachoeiras do I~. Os Siusfs, que Wallace ·colloca nas 
margens desse rio, devem ser os mesmos Siusís de Koch
Grünberg, que os encontrou distribuidos sobre o baixo Cuiarí, 
o médio Aiari e o !gana, junto da cachoeira de Aracú. Na 
lingua geral do Amazonas sao chamados Siusís-tapuios, mas 
a si mesmos se nom~am Oaliperi-dakeni, ou Uariperidáqueni, 
como registou Tavera Acosta. Pouco acima destes estao 
os !pecas, que habitam o I9ana ·superior, desde a cachoeira 
de Aracú até Santa Barbara, seu nucleo principal, e se ex
tendem ao Jauareté-paraná. Segundo Koch-Grünberg, sao 
somatica e linguisticamente aparentados com os Siusís. Seu 
nome na lingua geral é Ipeca-tapuio; ipeca nessa lingua é o 
mesmo que pato. • 

O principal contingente da popula9ao india do Aiarí of
ferecem os Cáuas, Cáuas-tapuios, ou Maúlieni, como sao al
cunhados pelos Siusís. Habitam esses indios particularmente 
o curso superior do Aiarí, o Uirana9ú-igarapé e o Uaraná
igarapé, affluentes da margem esquerda do curso médio do 
mesmo rio. Seu nome Cáua, na lingua geral, significa 
vespa. 

·No Aiarí inferior demoramos Huhútenis; sobre o Arara
paraná em duas malocas: os Paioarinís; e sobre o Surubí
par-aná os Tapiiras, ou Hama-dakeni em sua propria Jingua. 
As cabeceiras do !gana abrigam os Cuatís ou Caj>'iti-minanei. 

Todas essas tribus do I9ana superior, informa Koch
Grünberg, vivem em estado de polygamia. Em termo médio 
cada homem tem duas mullieres, urna vellia, outra mo9a. 
Sáo mediocremente " civilizados "; os homens andam ves
tidos e algumas mullieres usam camisas. Sao bellos, de es
belta estatura e agradavel physionomia, notoriamente os 
!pecas, com quem mais de perta conviveu o ethnologo al
lemao em dois annos de residencia entre os indios do N oroéste 
brasileiro e paizes limitrophes. A differen9a entre suas di
versas linguas é muito pouco sensivel. 

Sobre o Cuiarí 'inferior esta.o os Molinenis, e no alto Cuarí 
e seus affluentes os Adzánenis, chamados, respectivamente, 
Sucuriús-tapuios e Tatús-tapuios na lingua geral. Fallam 
esses indios dialectos aparentados com o dos Siusís. 

Os unicos representantes dos Aruaks sobre o Caiarí
Uaupés sao hoje os Tarlanas. Entre as tribus Betoias, ou Tu
canes, tém seu.s domicilios separados em duas divisoes, guar
dando certo antagonismo entre si, no Ipanoré e no Jauareté, 
ju~to das cachoeiras dos mesmos nomes, dois días de viagem 
urna da outra. Ambas essas aldeias representara.m na historia 
das· missoes do Caiarí-Uaupés importante papel. Ipanoré, a 
antiga missao de S. Jeronymo, seis días de viagem acima da 
emboccadura, floresceu na segunda metade do seculo xv111, 
sobos cuidados dos missionarios da ordem dos Carmelitas. 
Natterer, em sua viagem .ao Uaupés, visitou-a em Julho de 
1831, Wallace em Fevereiro de 1852 e Spruce em 1853. Jaua
reté foi o ponto terminal da viagem de Spruce. Quando os 
franciscanos, de 1880-1883, chegaram á missao do Caiarí
Uaupés, encontraram-na em absoluta decadencia; fizeram-na 
de· novo erguer-se, tornando-se Ipanoré, agora S. Jeronymo, 
Jesus-Maria-José, a cabe9a da missao, com 62 casas e chou-

panas, habitadas por cerca de 330 Tarianas, que, com os do 
Jauareté, ou Santo Antonio, se elevavam a mais de 400 almas. 
Com a expulsa.o dos missionarios, perderam-se todos os bons 
fructos da missao. Visitando essas tribus, em 1904-1905, 
Koch-Grünberg deparou apenas com desoladas ruinas de um 
passado de devota9ao e trabalhos. Os indios vivem actual
mente em malocas, como viviam seus antepassados. Sua lingua 
denuncia flagrantes affinidades com as de outras tribus 
Aruaks, como os Siusís, os !pecas, etc. Urna sub-tribu dos 
Tarianas é hoje constituida pelos J uruparís-tapuios, na lingua 
geral, e em sua propria lingua chamados Iiaine, habitantes da 
parte superior do Jauareté, separados daquelles pela horda 
Betoia dos Uiunas-tapuios. Outra tribu, por assim dizer, a 
primeira que nos tempos historicos emigrou da regiáo do 
I9ana pata o Sul, é formada pelos Cauiarís. Koch-Grünberg 
nao póde visita-los, mas- por seus vizinhos septentrionaes, os 
Cobeunas do alto Caiarí-Uaupés, foi informado de que os 
Cauiarís, parentes proximos dos Siusís e dos !pecas, aban
donaram em tempos passados seu antigo habitat pela regiao 
do Apaporis. 

Sobre o Mirití-paraná, affluente da margem esquerda do 
Japurá, acima do Apaporis, habitamos Jucunas. Já era este 
seu domicilio no tempo de Martius. Passarn esses indios por 
inquietos e briguentos, mantendo comas tribus vizinhas con
stantes guerrilhas. Os J ucunas mostram. proximo parentesco 
linguistico comos indios do I~na, em particular comos Ta
rianas. Urna sub-tribu dos Jucunas, os Matapís-tapuios, de
mora sobr.e o Uacaiacá, affluente da margem esquerda do 
Mirití-paraná, e nas vizinhan~s do Boópaiacá, que é um dqs 
pequenos tributarios da margem direita do Apaporis. 

A massa principal dos Aruaks em territorio brasileiro de
mora no valle amazonico, formando' ·grupo compacto que 
occupa todo o Purús, extende-se para o Norte até o médio 
J uruá, e, passando a fronteira, avan9a sobre o alto Madre 
de Dios e os affluentes do alto Ucaiale. 

As bacías do Purús e do J uruá, geqgraphicamente con
jugadas, o sao tambem sob o ponto de vista ethnographico, 
pois ahi se encontrara numerosas tribus que fallam linguas 
quasi identicas. 

Das tribus Aruaks do Purús a mais conhecida é a dos 
Paumarís, tambero chamados Pamaourís e Pamarís. Visi
tou-os em 1873 pela primeira vez John Beal Steere; eram 
entao muito numerosos e occupavam o baixo Purús, proximo 
da foz. Em sua segunda excursao em 1901 encontrou-os 
Steere reduzidos a pouco mais de urna centena, vagando du
rante a esta9ao secca ao longo do rio, desde o Ituxí até ás 
cachoeiras ou rapidos. Sao indios essencialmente fluviaes, 
peritos nadadores e canoeiros insignes, vivendo quasi exclu
sivamente de peixes e tartarugas. Durante a vasante, erram 
em suas ·pequenas canóas de urna barranca para outra, dor
mindo em cabanas que mais parecem fornos, construidas de 
varas curvas infi.ncadas na areia e cobertas por esteiras tran
gadas de follias de palmeira. Quando se mudam, carregam 
as esteiras em suas canoas, de modo que tém sempre com
sigo suas casas. Durante a enchente, quando as barrancas 
esta.o cobertas d'agua, retiram-se para os lagos marginaes, 
onde vivem sobre balsas. 

Segundo Martius e Brinton os brasileiros conhecern 
mais commummente esses indios pelo nome de Purú-purú1 de 
urna doen9a de pelle caracterizada por manchas ora negras, 
ora pardacentas. espalliadas por toda a superficie cutanea do 
corpo humano. O capitao-tenente Araujo e Amazonas, em 
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seu Diccionario Topographico, refere-se a elles, notando o 
"defeito de pelle que os torna foveiros, o qual por em nada 
os incommodar, tomam por distinctivo nacional ". O nome, 
parece, desappareceu para dar logar ao de Paumarí. Urna 
frac~ao desta tribu que habita o baixo Tapauá traz a deno
min~áo de J uberí, segundo informa Ehrenreich. 

Steere recolheu um pequeno vocabulario Paumarí, que 
delata sua origem Aruak. Sáo estreitamente ligados aos Ja· 
mamadís, aos Culinos e aos Arauás. 

Os J amamadís ou J amamandis e Iamamadís, como 
tambem escrevem, sao indios matteiros que vivem nas flo
restas situadas entre o Purús e o J uruá, em territorio limitado 
pelo Mam.oriá-mirim., o Pauiní, affiuentes do Purús. e á mar
gem direita do Chiruan, tributario do Juruá. Em 1873 os ex
tractores de borracha entraram em contacto com elles; em 
1901 Steere encontrou-os reduzídos a duas pequenas aldeías, 
urna no Mamoriá superior, outra proximo da emboccadura, 
calculando que seu numero total nao passaria de 100 indi
viduos. A aldeia visitada por Steere havia sido recentemente' 
dizimada por urna peste. T~m dois chefes principaes, mas 
estes parecem ter sobre elles poder muito limitado. Ambos 
os sexos perfuram os lobulos das orelhas e o septo nasal: 
os homens trazcm botoques de canna nas orelhas; as mu
lheres usam como brincos discos de madreperola atados a um 
cordel; homens e mulheres adornam o nariz com pequenas 
p~s de madeira. 

Sáo agricultores e cagadores. Seu methodo de cultura é 
com o fogo: cortam as arvores e queimam a ramagem durante 
a esta~ao secca, limpando assim a superficie do sólo, que 
entao plantam entre tocos e troncos. Sua residencia habitual 
é urna grande casa commum de fónna conica, coberta de fo· 
lhas de palmeira, dotada de quartos para todas as familias 
da aldeia. Essas casas sao arranjadas em circulo, dentro do 
qual se reunem as assembléas e fazem-se as festas. Usam ca-

~ nóas, que constroem ·de casca do jutahi (Hymenaa courbaril, 
Linn.). Seu nome parece, segundo Steere, significar "sel
vagem" (juwa-magi). Ehrenreich dá-lhes tambero o nome de 
Capinamari; Capaná é o appellido que lhes dao os seus vizi
nhos Ipurinás. 

O vocabulario recolhido por Steere prova o intimo pa
rentesco com os Paumarfs. 

A mais numerosa tribu da regiao é a dos Ipurinás, que 
na litteratura tarnpem se nom~m como Jupurina, Hipurina 
e Hiupurina. Occupa essa tribu o Purús e a margem di
reita <leste río desde o Sepatinim até o Hiacú, as margens 
do Aquirí até o parallelo 9°-45', approximadamente, o 
Ituxí e seus affiuentes da ma.rgem esquerda, o Entimarí 
e o Punicid e penetra até ás cabeceiras do Ituxí entre o 
Caramamú ou Abuná, affiuente do Madeira, e o Aquirí, 
ou Acre. Esta é a área que lhe assignalam P. Rivet e 
Tastevin. 

No Mamoriá seu apparecimento é recente; antes de 1875 
náo eram allí conhecidos, segundo Steere. Vieram provavel
mente para captivar os Jamamadís, de quem sao inimigos 
ainda hoje. 

Ehrenreich liga aos Ipurinás os Manetenerís ou Ca
tianás, os Canamarfs do Hiacú, do Irariapé e do médio J uruá, 
e dá os nomes de hordas seguintes: Uarinirí, Ximoacurí, Que
ripoacurí, Caxararí, Caxinirí, Hanaurirí, Manetenerí (os vea
dos), Idiucurinirí, aos quaes P. Rivet e Tastevin ajuntam os 
Singananeri (os Tucanos) , citados por Steere, os Schiriguni e 
os Iríuniní, citados por Koch-Grünberg. Approvam os ethno-
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graphos francezes o parentesco entre os lpurinás e os Mane
tenerís, mas, com rela9ao aos Canamarís, objectam que o nome 
Canamarí se applica a tres grupos de indios linguistica.mente 
diff erentes. Os Canamarís do Curumahá, que sao Panos, e os 
do médio J uruá, que fallam urna lingua especial, devem ser 
completamente separados dos lpurinás, que pertencem ao 
grupo Nu-Aruak. Quanto aos Canamarís do Hiacú ~ das 
cabeceiras do Irariapé, se, conforme toda a verosimi
lhan9a, lhes pertence o vocabulario Canamirim ou Cana
mare recolhido por Spix a Oéste da emboccadura do Juruá, 
nao póde restar duvida sobre seu parentesco com os 

,Ipurinás. 
A tribu entrega-se á ca9a e á pesca, inas tambem cul·· 

ti va o sólo. Vive em pequenas communidades distantes urnas 
das outras, mantendo communica9oes e reunindo-se en1 uro 
centro commum para suas festas e dan9as . . 

Os Ipurinás sao tidos na conta de bellicosos; em suas 
razzias contra os vizinhos mostram habitos canibaes, devo
rando o inimigo que morre em· combate. Entretanto, vivero 
em boa harmonía com os seringueiros, que tém invadido seus 
dominios. Um chefe da tribu prestou ao coronel Labre grande 
auxilio na explora9ao do alto Ituxí. Em 1879 tres jovens Ipu
rinás foram introduzidos entre os civilizados para serem edu
cados; um delles chegou a receber o baptismo catholico com 
o nome de Ulysses, que fez preceder ao appellido original de 
Mangah, como sobrenome. 

Sao mais fort~ moral e physicamente do que os seus VÍ· 

zinhos, e mais aptos do que elles para competir com o typo de 
civiliza9§.o a que attingiram. 

Steere recolheu uni vocabulario Ipuriná que mostra a si· 
mi1aridade verbal com as outras duas tribus do Purús, antes 
tratadas. Urna grammatica e vocabulario publicou em Londres, 
em 1894, J. E. R. Polak. 

O nome proprio da tribu é Cangütü e Cángite, segundo 
Polak; Cangiti, conforme Ehrenreich; Cankiti ou Cankete, 
para Koch-Grünberg, a quem se deve a mais recente con
tribui9áo para o -estudo da lingua desses indios. 

A citar ainda entre as tribus Aruaks do Purús, ternos os 
Catauixís, bons oleiros, ainda hoje, entre o Purús e o Madeira; 
os Catianas, os Pamanás, que vivero sobre o I tuxí, e outras 
menos importantes. 

Subindo o J uruá, os primeiros indios que se nos deparam 
sáo os Marauhás, que habitam a regia.o do paraná Meneruá. 
Martius conheceu-os sob os nomes de Maráua, Marúa, Ma
róva e Maragua. Chandless encontrou tres aldeias de Ma
rauhás, respectivamente, sobre o canal Meneruá, sobre o 
canal do Bréo e sobre o canal de Tucuman, e urna familia 
installada sobre o Caá-piranga, perto de seu con.fluente com 
o Juruá. Actualmente, segundo P. Rivet e Tastevin, en
contram-se na mesma regiao, á margem esquerda do baixo 
J utahí, entre este e o Cupatana, sobre o Caá-piranga, sobre 
o Meneruá e seu affiuente, o Meneruazinho. Vivem do pro
ducto da pesca do pirarucú, do tambaqui, do pirapitinga, da 
tartaruga, etc. Deixam-se assimilar desde alguns annos, de 
mais a mais, pelos civilizados, que suas mulheres preferem 
aos homens -de sua ra~a, informa Tastevin. Os Marauhás 
fallam um dialecto Aruak 

Entre o Mararí e os affiuentes do Purús vivero os Culinos, 
Culinas, Corinas ou Colinos, que se dividem actualmente 
em dois grupos, separados um do outro pelos Jamamadís. 
Acerca de infonna9oes antigas a respeito <lestes indios reinava 
a maior confusa.o, felizmente dissipada pelos estudos de P. 
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R ivet e Tastevin. Assim é que se fica sabendo que o prirneiro 
daquelles grupos -, o menos numeroso - . que se chama 
Colina , se acha sobre o M ararí, affiuente da direita do Juruá , 
e sobre o alto T apauá . Expostos ás hostilidades dos Cana
marís das cabeceiras deste ultimo rio , foram salvos da ' . 
destrui~o, gra9as á protec9ao que encontraram da parte 
do coronel Hermilio Contreiras, abastado e esclarecido 
ser ingueiro da regia.o , fallecido em principios de 1920 em 
Cruzeiro do Sul. O segundo grupo, os Culinas, Curinas ou 
Culinos. q ue representa o grosso da tribu ,, vive presente
mente entre o Erú e o Gregorio, de urna parte, e entre o 
Envira e o Tarauacá, de outra. Sao todos evidentemente_ 
de origem Aruak e nada t~m de commum com os Culinos, 
que v1vem .entre o Jutahi e o Javarí, e fallan1 um dialecto 
P ano . 

Sobre o río Hiacú, nas cabeceiras do Irariapé e entre 
o Abuná e o Aquirí, encontram-se, ern tres agrupamen tos, os 
Canamar ís. Esse nome designa , aliás, um conjuncto de tribus 
que fallam linguas diversas. P . Rivet e Tastevin, co1n o mate
rial moderno q ue possuem, conseguiram classifica-las etn tres 
grupos : o primeiro, constituido pelos Canamarís do Curumahá, 
q ue fallam um dialecto Pano; o segundo, pelos Canamarís, que 
vivem no interior das terras sobre a margem esquerda do 
Juruá; do rio Pupunha , ab~ixo da eroboccadura do Tarauacá, 

. até ás cabeceiras do J utahi e de seu affiuente da direita, o 
Biá, aos quaes pertenciam,. sem duvida, os Canamarís que · 
Chandless encontrou no J uruá e que nao entendiam a lingua 
de seus homonymos do Curumahá , e nao eram, por conse
quencia , Panos; o terceiro, pelos Canamarís do Hiacú, que sao 
Aruaks. 

No baixo Juruá, entre o Chiué e o Chiruan, seus af- ' 
fluentes da margern direita, vivem os Arauás, ou Araós. Ern 
189 1 Brintcin p rocurou constituir um grupo Arauá , .em que 
deviam entrar, além dos indios desse nome, os Paumarís, os 
J amamad ís, os Culinos, e out ros; mas as affinidades linguis
ticas dessas tribus, com outras provadamente Aruaks, ficaram 
demonstradas por Ehrenreich em 1897. O grupo de Brin ton 
ficou reduzido a um sub-grupo, como propuzeram P . Rivet 
e T astevin, com excellentes razües. 

Destacado no meio de t ribus Panos, encen tra-se ao pé das 
collinas de Contamana, no alto J uruá -mirim, um agrupament;o 
Campa , que é, sem duvida , frac¡;áo da grande tribu dos 
Campas ou Antís, t ambero chamados Machigangas, que de
moram ao Sul do parallelo 10°, na regia.o do Guallaga e do 
Ucaiale. Nessa mesma regiao habitam outras t r ibus affins, 
como os Chontaquiros. ou Piros, Camaticas, Quimbiris, Pan
goas, Catongas, Quirinairis, Pucapacurís, Mascos, Sirineirís, 
T ampas, Uguinichirís, etc., que fallam um dialecto Aruak, per
tencente ao sub-gn tpo pre-andino de P . Rivet e T astevin . 
Dos Piros, hoje insignificantes, dizem os chronistas que, em 
1695, trucidaram o jesuita Henrique Richter, que entre 
elles dout rinava, e que foi o auctor do Vocabulario y 
Catecismo de las lenguas Campas, Piras, Cuniba y Cornada, 
citados no catalogo de Hervás. 

Sáo as tribus · do P urús, segundo Ehrenreich , as que 
menos se assignalam no desenvolvimen to que entre os 
Aruaks teve a arte ceramica, com excep9ao dos Catauixís; em 
geral o estado cultural dessas tribus é bastante inferior , náo' 
passando do de ínfimos cagadores e pescadores, com rudi
mentar agricultura. 

No centro da Bolivia, os Aruaks tém representantes di
.rectos nos Moxos e Baures, que já at tingiram a um estado 
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de meia civilizagao, reunidos que foram em missoes en t re o 
médio Mamoré e o Guaporé. 

Na r_egiao do Xingú manifestam origem Aruak algun1as 
tribus, .coro q ue entraram em contacto pela primeira vez as 
duas expedi96es de Von den Steinen. Vivem allí isoladas no 
meio de t ribus Caraibas. Contam-se entre ellas os Mehi
nacús, ou Minacús, que se encontram proximo das fontes 
daquelle rio e de seu confluente, o Culiseu, aos 12°-35' 
de lat. S; os Custenaús, no mesmo territorio até ás nas
centes do Batovi ; os J aulapitís e os Vaurás, nas cabeceiras 
do Xingú. Sobre esses indios dá Von den Steinen abun
dantes informa96es; noticias recentes faltam. Menciona-os 
singellamente Chamberlain, em sua nom enclatura das tribus 
Aruaks, publicada em 1913. Sabe-se que entre os M ehinacús 
e Custenaús existe intimo parentesco linguistico. 

A grande tribu dos Parecís .habita o planalto homo
nymo, desde o rio Arinos e cabeceiras do Paraguai até ás ca
beceiras do Guaporé e do Juruena. Na litteratura sa.o co
nhecidos de longa data; descreveu-os, em 1723, o capitáo-mór 
Antonio Pires de Campos, q ue os encontrara pela primeira 
vez cinco annos antes. Desde essa epocha as bandeiras 
que demandavam Matto-Grosso sempre com elles tiveram 
contacto. Bossi publicou em 1862 algumas noticias, q ue nao 
deixam de ser interessan tes. A prirneira expedi9áo ao Xingú 
pouco ·conseguiu saber; mas a segunda, se bem que nao as 
houvesse in-loco, ob teve, entretanto , completas informa9oes. 
Von den Steinen considerou os Parecís a tribu mais central do 
continente sul-americano e como tal merecedora do mais 
accurado estudo. De individuos dessa tribu, em numero de 12, 
nove homens e tres 1nulheres, mandados vir expressamente do 
Diamantino, colheu .a documenta9a.o que publicou em seu livro 
.Unter den Naturvolkern Zentral Brasiliens, cujo capitulo es
pecial foi recentemente trad uzido para o portuguez pelo -
dr. Carlos da Silva Loureiro, do Museu Nacional do R ío de 
J aneiro , e estampado na Revista do Instituto Historico, tomo 
LXXXIV (1918). 

De quanto se póde inferir dessa documenta9áo, tem-se 
por certo que os Parecís vieram de perto da " grande agua " 
isto é, do Amazonas, ero epocha remota, para fixar-se no 
chapada.o de Matto-Grosso. A si proprios se denomi
naram Aritís ; esta.o divididos em tres grupos, que fallam 
a mesma lingua e tem costumes ident icos : os Uaimarís, 
os Caxinitís e os Cozarinís, estes t all\bem appellidados 
Cabixís. 

Os estudos mais recen tes devem-se a Candido Rondon 
e Roquette-Pinto, meritorios ethnographos brasileiros. Sa
be-se que os P arecís vivem actualmente em condi96es semi· 
civilizadas, ao lado de seus parentes do Xingú, os Mehinacús, 
os J aulapitís, os Vaurás e os Custenaús. Dad.os linguisticos 
e outras características ethnologicas asseguram-lhes logar 
entre os Aruaks. 

O material linguistico e · ethnographico sobre o grupo 
Nu Aruak é assaz variado. A citar : Gilii - Saggio di Storia 
Americana; Quandt - N achricht von Suriname; Toclc - J ets 
over Arrowakken en hume taal ; Chandless -in - J ournal of 
the Royal Geographical Society ; Brinton - The Arawak lan
guage oj -Guiana; Crevaux, Sagot e Adam - Grammaires et 
Vocalndaires R oucouyenne, Arrouaque, Piapoco, etc. ; Chaf
fanjon- L'Orénoque et le Caura; Ehrenreich- Vokabulare 
von P urus-Stiimme; Ta vera A costa - En el Sur; Steere -
Narrative of a visite to indian tribes oj the Purus River; 
Koch-Grünberg -Aruak-Sprachen, etc. 
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IV 

O grupo· Caraiba.- Tribus Caraibas.- Littera.tura 

Quando os hispanhóes a portaram ás pequenas Antilhas, 
acharam-nas povoadas pelos Caraibas, intrepidos marinheiros 
e pescadores, justamente temidos por seus vizinhos, os Aruaks, 
que habitavam as grandes ilhas, dos quaes roubavam as mu
lheres em constantes incursües, porque as suas haviam ficado 
além. Algumas das pequenas ilhas encontraram os mari
nheiros de Colombo só povoadas de mulheres. Ao almirante 
queixaram-se os Arua.ks dos Caraibas, obtendo a promessa de 
que os reis de Castelha os haviam de mandar destruir. Entre 
uns e outros era flagrante o contraste: os Aruaks, pacifi.cos e 
timidos, tao covardes que nem armas t raziam comsigo; os Ca
raibas ferozes e valentes, piratas e guerreiros, que 113.o adniit
tiam nenhuma dominaGao. Exercitando a anthropophagia, 
seu nome passou por intermedio dos hispanhóes, alterado em 
canibal, corn o seu derivado caniba/.ismo, para o patrimonio 
verbal das na9oes occidentaes, como synonymo de barbara e 
anthropophago. Por isso mesn10 foi que os descobridores e 
primeiros viajantes, onde quer que encontrassem tribus que 
praticassem aquelle uso, as tinham na conta de Caraibas, incor
rendo muitas vezes em erro e commettendo injusti!;'a, porque 
nao s6 elles, mas quantas outras gentes de procedencia di
versa, persistiam na pratica de devorar seus semelhantes. 
Tal era o mau nome, de que gosavam os Caraibas, s6 em 
parte merecido. 

Segundo Von den Steinen, a fórma legitima do appellido 
seria caraiba, e nao caribe, con10 tambero se diz e escreve, e 
seu significado parece ser o " extrangeiro ". A denominac;ao 
dever-se-ia a . um erro dos descobridores, que, ouvindo-a aos 
indios, acreditavam que a si proprios se referiam, emquant0 
elles chamavam assim, como ainda hoje chamam, aos foras
teiros _recem-chegados. E' vocabulo muito radicado na Amé=
rica do Sul, cujo etymo se tem buscado no Tupí, no Quechua, 
no Chili, no ·Maya e em outras linguas. · 

Do facto do rapto de mulheres a~ima alludido, ha provas 
. demonstrativas no dualismo de linguagem observado nas ilhas 
de Martinica, Guadalupe e Dominica, onde os homens fal

_ lavan1 o Caraiba e as mulheres o Aruak, seu idioma materno, 
que nao esqueciam. 

Quanto é possivel inferir das tradigoes, dois seculos, 
segundo uns, ou duas gerac;oes, segundo outros, antes do 
descobrimento do Novo-Mundo, haviam os Caraibas sub
stituido, em todas as Pequenas Antilhas, aos Taínos, que as 
povoavam antes delles; tinham mesmo comec;ado a invadir 
a parte oriental de Porto Rico e contra elles dirigiam 
suas expedi9óes marítimas sobre a costa Léste de S. Domingos. 
A questao da patria de origem dos Caraibas por muito tempo 
foi discutida na tela de hypotheses contradictorias. Para os 
antigos historiadores e chronistas, Ro chef ort, Labat e outros, 
elles vieram do paiz dos Apalaches, na Florida, e teriam pas
sado, caminhando de Norte para Sul, atravez do rosario de 
ilhas do archipelago antilhano, as quaes, como alpondras, 
lhes permittiriam chegar em suas frageis canóas ao continente 
da America .do Sul, ás Guianas e ao Brasil. Outros, como Du
tertre, opina1n que vieram das Guianas e descendiam dos 
Galibis, que ainda sao encontrados nessas regi5es. Martius é 
tambem pela origem meridional dos Caraibas, attribuindo
lhes proximo parentesco com os Tupís, descendentes uns e 

outros de um t ronco commum. Para elle todo nome de tribu 
prefixado das syllabas kar, kare, · kari, havia de manifestar. 
affinidc.de caraiba. Entretanto, a hypothese do ber90 dessa 
ra9a ao Sul s6 adquiriu consistencia com Crevaux, que, vi
sitando os Rucuyennes, provavel alter~u;ao de Arucuiana, na 
Guiana Brasileira, obteve tambero noticias sobre tribus ca
raibas do alto J apurá, os Carijones e Uitotós. Do material 
linguistico, recolhido por aquelle explorador, utilizou-se Lu
cien Adam para fazer urna delimitagao mais clara entre os 
Caraibas, os Tupís e os Aruaks, deixando antever que a pa
tria de origem dos primeiros devia ser procurada ao Sul do 
Amazonas. Já vimos a solugao definitiva da questao dos Ca
raibas, q uando allu.dimos ás expedigoes ao Xingú, dirigidas 
por Von den Steinen. 

F ez-se entao a contra-prava de que os Baicairís consti
tuiam tribus muito mais interessantes do que a principio se 
julgava. Os estudos de Von den Steinen e Ehrenreich eviden
ciaram ademais a importancia dos Nahuquás dorio Culiseu, 
parentes e provavelmente progenitores do povo poderoso dos 
Caraibas, que ao Norte do Amazonas habitam as Guianas. 
A existencia desses indios forneceu pro-vas novas de grande 
valor á theoria de Von den Steinen, de que os Carai'bas trans
migraram originalmente do Sul para o Norte. Tradi95es muito 
explicitas recolheram os ethnologos allemaes de que tae~ mi
gra95es se effectuaram ainda e111 epochas relativamente 
modernas. 

Outros resultados referentes ao grupo appareceram ainda. 
Os chamados Apiacás do baixo Tocantins foram reconhecidos 
como Caraibas puros, aparentados aos Baicairís, nao só pela 
lingua como pelo pabito physico. Apertados pelos Suiás, seus 
injmigos, tinham chegado, procedentes das regioes cent raes 
atravez do territorio dos J urunas, ao baixo Tocantins, -
migragao esta que, segundo Ehrenreich, deve ter occorrido 
em meados do seculo .passado, pois Martius já falla dessa 
tribu no logar mencionado. Aquelle ethnologo, em 1888, con
.seguiu averiguar que esses Apiacás, tambero chamados Apin
guís, nao devem ser confundidos com os Tupís do mesmo 
nome, que habitam o alto Tapajós, pois sao linguisticamente 
muito majs chegados aos Baicairís. Hermann Meyer, por seu 
lado, provou mais tarde, em 1896, a identidade dos mesmos 
Apiacás com urna tribu até entao desconhecida, os Arumás 
ou Iarumás, da qual apenas poderam ser estudados alguns 
individuos isolados entre outras tribus. 

Sobre os affiuentes da margem direita do Purús encon
tram-se os AraTas, ou Ajujurés, em numerosa tribu. Linguis
ticamente estao ligados aos Apiacás, do Tocantins, resultado 
esse que previram Von den Steinen e Ehrenreich, tendo em 
considera9ao o systema de tatuagem commum a uns e outros 
- urna linha azul de ambos os lados do rosto desde o olho 
até ao canto da bocea. Esses Araras nao devem ser confun
didos com outros indios de egual nome, estabelecidos no alto 
Liberdade, em Humaitá, e no baixo Juruá, que fallam um 
dialecto Pano. 

Ficaram· assim apparentes os élos da grande cadeia que 
liga os Caraibas do Sul aos do Norte. A continuidad e dessa 
cadeia apparece por vezes quebrada por elementos reconheci
damente extranhos. Assim é que os Carajás, que constituem 
um grupo isolado, vivem no meio das tribus Gés do Estado 
de Goiaz; os Caiapós, que sao Gés, tém por vizinhos povos 
Caraibas; t ribus Aruaks, por sua vez, se interpoem entre os 
Caripunas do Madeira, que sao Panos, afastando-se de seus 
parentes do Ucaiale. Ehrenreich conhece exemplos de tribus 
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e hordas inteiras que, para fugir a inimigos, ou á busca de 
terrenos mais favoraveis, se desligaram dos seus e emigraram 
para regioes longinquas. Os J urunas, em meados do seculo 
passado, foram subindo o Xingú, emquanto as tribus Caraibas 
do centro se extendiam para NE. Até principios do mesmo 
seculo, os Pimenteiras formaram urna ilha caraiba no meio 
dos Tupís e Gés em Pernambuco e Piauhi. Estes Pimenteiras 
constituiram a avan9ada oriental dos Cara'ibas, emquanto os 
Palmellas do Guaporé foram a avan~da occidental e os Bai
cairís do Xingú e do Paranatinga a meridional. Ao N, nas 
Guianas Britannica e Franceza, as tribus Caraibas mais 
importantes sao os Galibis, Caribisis, Macuchis, Acawoios, 
lpurucotos, f\recunás, Arucuianas, que alcan9am tambem a 
Venezuela e o Brasil. Nesta regiao as tribus Caraibas tem 
quasi por toda parte como vizinhos t ribus Aruaks, a NE os 
proprios Aruaks, a E e a S os Vapischanas e Atoraís, a O, 
sobre o Caura superior, os Guinaús, boje quasi extinctos, 
segundo o testemunho de Koch-Grünberg. Ao S da serra 
de Tumuc-humac, em territorio brasileiro, encontram-se 
ainda as tribus Caraibas dos Rucuyennes de Crevaux, 
e os Apalaís; entre os rios Parú e J ari, no alto Trom
betas e no J amundá, vivem os Pianocotos; no alto Rio 
Branco os Mariquitarés; no J auaperí, affiuente do Río 
Negro, os Crichanás, pacificados em 1884 por Barbosa 
Rodrigues. 

Na hacia amazonica o grupo é fracamente representado, 
donde se infere que, ao emigrarem suas tribus do centro 
do Brasil para as Guianas, haviam de ter passado muito 
a O. 

Na Venezuela septentrional assistiam no come90 da colo
niza9ao os Chaímas, os Cumanagotos e os Tanamacos, que, 
sob a influencia das missoes catholicas, foram absorvidos ou 
incorporados á popula9ao moderna. E' notavel nessas tribus 
das Guianas a frequencia do süffixo goto ou coto, designativo 
do plural. 

Sobre os representantes actuaes dos Caraibas das An
tilhas, disse recentemente Neveu-Lemaire, em artigo publi
cado etn La Géographie, de Paris (Fevereiro de 1921) . Existe 
delles ainda urna centena de individuos, relegados para um 
canto da Dominica, onde foi encontra-los aquelle explo
rador. 

Ethnographicamente, caracterizan1 o grupo o uso das 
redes tecidas de algodao e o costume de cingir com cordas da 
mesma materia os bra9os e as pernas, acima do cotovello 
e abaixo do joelho, de modo que a carne fica saliente. 
O choco, ou couvade, é observado coni' frequencia entre 
as tribus Caraibas. Sao em geral bravos e crueis guer
rerros. 

Na bibliographia antiga as lingua~ <leste grupo figura1n 
nos livros de Paul Boyer,· Pierre Pelleprat, Rochefoit, Biet, 
Breton, Dutertre, Mat.ías Blanco e outros, quasi todos re
impressos. Material linguistico moderno occorre em Von den 
Stcinen - Die Bakairi Sprache; Luden Adam -· Matériaux 
pour servir a l'établissement d'une grammaire comparée des dia
lectes de la famille Caribe; C. H . de Goeje - Études linguis
tiques Caraibes. Na Revista Brasileira, em 1895, publicou o 
preclaro Capistrano de Abreu excellente monographia sobre 
os Baicairís, e promette para um dos proximos volumes dos 
Annaes da Bibliotheca Nacional urna revisao completa da 
materia, feíta, certamente, com a alta competencia que o 
mundo sabio lhe reconhece e de que deu fartas provas com 
relagao á lingua dos Caxinauás. 

V 

O grupo Gé.- Tribus Gés.- Litteramra 

Ao grupo Gé pertence o grosso dos Tapuias dos. escri
ptores antigos. 

Foi Martius, con10 já vimos, quem primeiro, reconhe
cendo a connexao daquellas tribus, as erigiu em grupo inde
pendente, subordinando-o á denomina9ao de Gé, ou Cran, 
porque os povos, que o constituem, compoem seus nomes na
cionaes com a . palavra gé (chefe, pae), e eran (filho, descen
dente). 

Os ethnographos modernos acceitara1n a primeira dessas 
designa96es. 

Os primitivos povos Gés, que Ehrenreich chama proto
Gés, dividiam-se, segundo este ethnographo, em um galho 
septentrional muito inferiormente desenvolvido, e um outro 
meridional que, ao menos em parte, o era mais. Este ultimo 
considera-o de pouco interesse, pois suas tribus ficaram quasi 
isoladas, nao indicando rela9oes mais intimas com os grandes 
Gés do serta.o. As mais numerosas e melhor conhecidas dentre 
ellas sao os Carnés e Caingangs, do interior dos Estados de 
S. Paulo, Paraná e Río Grande do Sul. Os chamados Bugres, 
das serras de Santa Catharina, nas cabeceiras do Uruguai e 
do Tubarao, devem tambero ser arralados entre esses proto. 
Gés. O nome Sokleng (Xocren), com que se designam, é palavra 
gé legitima, como notou Ehrenreich; suas armas apresentam 
egualmente caracteres gés. 

O galho septentrional dos proto-Gés adn1itte tres sub· 
divisoes: 

a) Os Botocudos, ou Buruns, do Espirito Santo, Léste de 
Minas, Sul da Babia, abundantes sobretudo nas bacias dos 
ríos Doce e Mucurí. Foram descriptos em 1846 por Jommard, 
no Bulletin de la Société de Géographie de París. Ehrenreich 
estudou-os em 1887, considerando seu estagio de cultura, 
apesar da natureza paradisiaca de seu territorio, talvez o 
mais baixo que jámais se encontrou algures, inferior mesmo 
ao dos Bushmen e Australios. Descendem provavelmente dos 
Aimorés, tao conhecidos nos dois primeiros seculós do desco
brimento ; 

b) Os Camacans, divididos em Mongoiós, Meniengs e Co
toxós, assentes no come90 do seculo passado entre o baixo 
Rio de Contas e o Pardo; 

e) Os Pataxós, divididos em Copoxós, Paniames, Maxa
catés e ·Macunis. Seu territorio é o districto de Minas Novas. 

Ehrenreich, enumerando estes dois ultimas grupos, disse 
que o fazia para evitar lacunas, pois, se ainda nao estavarn 
extinctos, em todo caso já andavam fortemente mesclados 
com a populagao civilizada. Nas decades iniciaes do seculo 
passado forani observados ainda em liberdade por Eschwege, 
pelo príncipe zu Wied e por Saint-Hilaire. 

Os Botocudos f oram vistos de perto em 191 S por Maninger, 
que publicou, em Petrogrado, as suas observa96es, traduzidas 
para o francez nos Archivos do Museu Nacional do Rio de 
Janeiro (1919) . 

Aos Camacans ligavam-se outr'ora os Massacarás, que 
habitavam as margens do rio S. Francisco, no territorio de 
Pernambuco e Alagóas, vizinhos dos Gogés e Geicós. Martius 
áinda encontrou residuos dessa tribu no Joazeiro. Estao hoje 
extinctos, bem como os Pontas e os Aracujás, que lhes eram 
connexos. 
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Como proto-Gés devem ainda considerar-se os Tapuias 
dos sertoes pemambucanos e do Maranhao, que, com o seu 
chefe, o famoso J anduí, prestarain auxilies aos Hollandezes 
durante a permanencia <lestes no Brasil oriental. J anduí, ou 
Johann de Wy, Jan Dovi ou Jean Douy, que de todos ~tes 
modos se acha graphado aquelle nome tupí nas rela9oes hol
landezas coévas, celebrou com os invasores allian9a formal 
em 1634. Desses Tapuias restam-nos as noticias escriptas por 
Piso e ·Marcgrav, Barlaeus e Roulox Baro, e ·alguns retratos 
em tamanho natural no Museu Ethnographico de Copen
hage, que pertenceram á collec9ao do conde, depois príncipe 
J oao Mauricio de N assau, governador do Brasil neerlandez 
(1636-1644), col1ec9ao mais tarde vendida, com outros rriate
riaes de Historia Natural, ao grande eleitor Frederico Gui
lherme de Brandenburgo. Sobre esses retratos publicou Eh
renreich um estudo em 1894, em que os descreve corri erudi9ao 
e minucias. De algurts possue o Museu do Instituto Historico 
excellentes cópias, mandadas tirar pelo imperador d. Pedro II. 
Um outro quadro, representando urna dan9a de Tapuias, tem 
a mesma origem, e póde ser visto no mesmo Museu. 

Os mais antigos restos anthropologicos dos povos Gés, 
diz Ehrenreich, sao os conhecidos craneos descobertos por 
Lunél nas cavernas da Lagóa Santa, em Minas Geraes, cuja 
synchronicidade com os restos de mamrniferos extinctos allí 
excavados se affirmou, mas nao se provou. A forma9ao do 
rosto é absolutamente a mesma dos hodiernos Botocudos e 

voa9oes do Sul de Goiaz. Represalia formidavel soffreram 
da bandeira do capitao-mór Antonio Pires de Campos que, 
auxiliado por Boróros, quasi anniquilou toda a t ribu, assaz 
numerosa. Os sobreviventes dispersaram-se: uns foram para o 
Norte, Araguaia e Río das Mortes; outros para o Sul , até ás 
cachoeiras do Paraná. Recome!;ando depois as hostilidades, 
estas nao·demoraram muito, devido á boa política do capitao
general governador da capitanía de Goiaz, Luiz da Cunha 
Meneses, que conseguiu a submissao dos Caiapós, povoando 
com elles alguns aldeiamentos, como o de Sant'Anna do 
Paranahiba, S. José de Mossamedes, Carretao e outros, nas 
cercanías da cidade de Goiaz. Estes podem ser considerados 
extinctos, · ou quasi extinctos. A Ehrenreich parecía, ein 1891, 
que ainda existiam Caiapós independentes na margem oc
cidental do médio Paraná, porque, ao abrir-se urna picada 
na matta que fica proxima á barra do Iguassú, foram avis
tados individuos · de tribu · até entao desconhecida, que nao 
fallavam Guaraní, sendo, portanto, verosímil que perten
cessem aos Gés, especialmente aos Caiapós. O mesmo auctor 
informava da. existencia de outras hordas entre q Araguaia 
e as cabeceiras · orientaes do Xingú, em constante guerra 
com os Boróros, cujo territorio salteavam. Eram por estes 
chamados Caiumás. Ehrenreich nao póde decidir se per
tenciam ao galho do Sul, ou se eram precursores do galho 
do No1·te, inclinando-se, entretanto, pela primeira hypo-
these. · 

Caiapós, comos quaes tambem concordam na extructura da Os Caiapós do Norte ainda se conservam na margem 
caixa craneana. O homem da Lagóa Santa seria, pois, an- oriental do Araguaia. Sao os Gradahós, Uxicrins, Carahós, 
tepassado mais ou menos remoto dos Gés actuaes. que vivero em lucta com os Carajás, habitantes da margem 

A distribui9ao geographica dos Gés abrange cerca de 22º esquerda dorio. Foram descriptos pelo padre Desgenettes na 
em latitude e quasi 6° em longitude, · affectando aos Estados Revista do Instituto Historico, tomo LXVII, parte 11, 1904. 
do Pará, Maranhao, Piauhi, Bahía, Goiaz, Minas Geraes, Em 1908 visitou-os Fritz Krause, do Museu Eihnographico 
S. Paulo e Paraná. Suas migra9oes extenderam-se de E - O de· Leipzig, que delles falla com sympathia. 
até ao Xingú. A enumera9ao das suas tribus or9aria por al- Dos Caiapós do Occidente os representantes mais no
gumas dezenas. De N - S, na zona assignalada, vamos en- ta veis sao os Suiás, descobertos pela primeira expedi9ao 
centrar, extinctos uns, remanescentes outros, os Timbiras, no allema no alto Xingú, os quaes por acultura9ao dos vi
Pará e Maranhao, divididos em dais ramos principaes: Tim- zinhos já úsam a rede de -dormir e a canóa de casca. 
biras da matta é Timbiras do campo, conforme o habitat, estes .Os· mais considerados dos Gés sao os Apinagés, fortes 
tambem chamados Canellas-finas, grandes corredores dos des- e corpulentos, habitantes das margens do Tocantins e con
campados. Entre os Timbiras da matta contavam-se os Saca- fluencia do Araguaia. Devem ser proximos parentes dos 
mecrans, que occupavam as mattas a O do rio Itapucurú, Caiapós da regia.o. Sao tambero, como estes, inimigos dos 
entre Caxias e Pastos Bons, dominando as terras do alto Carajás, seus vizinhos aguas acima. Os Apinagés foram 
Mearim e as cabeceiras do Codó; os Piocobgés, que habitavam· descriptos por Vicente Ferreira Gomes, na Revista do Insti-
a ribeira do Grajaú; os Augés, os Crangés e os Paicogés, nas tuto Historico, tomo xxv, 1862. . 
fronteiras do Maranhao com o Pará. Entre os Timbiras do Os Acuens formam o segundo grupo _dos Gés centraes, 
campo estavam os Guajojaras, os Capiecrans, os Manajós e em que entram os Chavantes e Cherentes. Convém antes de 
os Temembós, que attingiam em come90 do seculo passado tudo observar que estes nomes andam mal interpretados na • 
as margens do Tocantins, com os quaes talvez se possam litteratura, pois exprimem urna dualidade, que de facto só 
identificar os Aponegicrans, os Purecarnecrans, os Maca- existe na accepgao em que sao tomados. Cherentes nao passam 
mecrans, os Canatgés, os Poncatgés, os Norocoagés, os de Chavantes mansos, ou ineio civilizados, que habitam o 
Augutgés, cte. 1 médio Tocantins, na margem direita, em diversas a ldeias, 

Divididos em dois grupos, constituidos pelos Caiapós e , desde o Rio do Somno até Boa-Vista. Chavantcs brabos, ou 
pelos Acuens, os Gés occupavam urna área .inscripta na zona Chavantes propriarnente dictos, sao os que habitam o Rio das 
assignalada. Os Caiapós; tambero chamados Bilreiros pelos , Martes, dos quaes pouco ou quasi nada se sabe. Estes indios 
Portuguezes e Ubirajaras pelos Tupís, bastante conhecidos caracterizam-se pela cór clara da pelle e alta estatura. Ehren
na litteratura , se distribuiram em tres ramos nas direc9oes reich descreveu-os como os mais bellos indios do Brasil, e 
de Sul, Norte e Oéste. Os que se· dirigiram para o Sul disse que na physionomia só se distinguem dos habites 
foram encontrados em todo o territorio entre o rio Pa- europeus pela arcada zygomatica forte e preeminente, o nariz 
raná e as cabeceiras orientaes do Paraguai, em fins do rombo e a ligeira obliquidade dos olhos. Devem ser seus 
seculo xvn, pelas bandeiras paulistas; dahi foram repel- parentes os Chicribás, que assistem no alto e médio Tocan
lidos e tiveram de internar-se no serta.o de Camaquan, de tins, e os Acroás do Rio das Balsas. Entre os Acuens achou 
onde excrceram por muitos annos hostilidades ·contra as po- Ehrenreich que se podiam incluir os Canoeiros, que r epre-
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sentam saliente papel na litteratura sobre Goiaz, e deram 
ensejo á formagao de um roytho. Pesquisando sobre a exis
tencia desses indios, o referido auctor chegou á conclusa.o 
de que 

ce ero primeiro logar, ha perto de 20 annos (Ehren
reich escrevia em 1891), que nao se tem ouvido abso
lutamente, em Goiaz, fallar de Canoeiros, de sorte que 
allí se consideram como extinctos; em segundo logar 
os Canoeiros, apesar do nome, conservavam-se afastados 
dos rios roaiores e só davaro ataques em terra. A origero 
do nome Canoeiros ninguero soube explicar. 

A ser exacta essa informagao, os Canoeiros nada 
podem ter de cororoum coro os Tupís (Martius e Couto 
de Magalhaes), os mais habeis navegadores entre as 
tribus brasileiras; de\reriam antes encarreirar-se no grupo 
Gé. Como seu · supposto districto coincide approximada
roente coro os dos Chavantes, poderiam bem ser conge
neres <lestes ». 

Chavantes chamam-se tarobem os indios do valle do 
Paranapanema, dos quaes ha noticias modernas nas publi
ca96es da Coromissao Geographica e Geologica do Estado de 
S. Paulo. Sao parentes proximos dos Caingangs do Paraná, 
como demonstra a identidade das armas de 9ue usam. Ma
terial ethnographico e linguistico sobre elles forneceraro o 
visconde de Taunay na Revista do Instituto IIistorico, supple
mcnto ao tomo L , 1888, e frei Mansueto · Barcatta de Val
ftoriana, Revista do Museu Paulista, tomo x, 1918, onde 
tam bem foram publicadas informa~oes recentes pelo dr. Ge
raldo de Paula Sousa. 

R odolfo R. Schuller estabeleceu novo grupo de Gés, que é 
o do Sul, e em que inclue os Corcados de Guarapuava (Cain
gangs) , os Xocrens do Paraná e Santa Catharina (Bugres) ; 
os Coroados entre o "lVfatto Castelhano" e o "Matto Por
tuguez ", no Rio Grande do Sul; e mais os Gualapalachos, 
Gualachos ou Guaianás dos cbronistas, e cujos ultiqios 
restos viviaro na villa Azara, no alto Paraná; os Caingangs 
de S . Pedro, Missoes Argentinas; os Ingans (Ingangs ?) , das 
Missoes Paraguaias, e os Guaiaquis. 

U m mappa ethnographico do grupo Gé, coro abundante 
nomenclatura, estampou Theodoro Sampaio para acompanhar 
seu estudo sobre os Kraós do Rio Preto, infra citado. 

Ehrenreich dá como caracteristicos para as linguas do 
grupo os prefixos i, ae e da, dos quaes cada uro pertence a 
determinada sub-divisa.o linguistica; assignala tarobem a fre
quencia de combinagües exquisitas de consoantes, como sejam 
kr, hl, e das termina9oes consonantes, principalmente em 
palataes. 

Ethi;iographicamente, os Gés distinguem-se pelo uso 
quasi exclusivo de grandes discos ou botoques, labiaes e nas 
orelhas; nao usam redes, sua navega9ao nao passa de balsas 
ou jangadas ; empregam duas especies de frechas, un1as das 
qttaes com ponta de madeira unilateralmente dentada, outra 
com lamina de taquara, arredondada e apontada. 

De material linguistico do grupo conhecem-se diversos 
vocabularios; dados grammaticaes nao esta.o na mesma pro
por9ao. A citar entre os trabalhos mais modernos: P. 

., Ehrenreich - in - Zeitsr.hrif t fiir Ethnologie, t omo XIX; Bruno 
Rudolph- Worterbuch der Botokudensprache; Telemaco Borba 
- Actualidade Indígena; Theodoro Sampaio - Os Kraós do 
Rio Freto no Estado da Bahia, etc. 

VI 
O grupo Carirf. - Tribus Carirfs. - Litteratura 

Desde o Paraguassú e o rio S. Francisco até ao Itaplt
curú, talvez mesmo até ao Gurupr, quando os Portuguezes 
comegaram a occupar o Norte e o Nordéste do Brasil, encon
travam-se disseminados os Carirís. Da tradi9ao conservada 
pelos missionarios infere-se que vieram da parte do Norte, 
de um lago encantado, que bem póde ser o Amazonas, con
forme suggere Capistrano de Abreu; descendo pelo littoral, 
foram detidos primeiro pelos Tupiniquins, depois pelos Tu
pinambás, que os acossaram para o sertao, rumo de Oéste. 
Depois da conquista, só os Teremembés occupavaro maior 
t recho da costa ; outras tribus salteavam-na apenas, emquanto 

' que a maior parte se internava serta.o a dentro, nas serras da 
Borborema, dos Carirís-Velhos e dos Carirís-Novos, que ainda 
lhes recordam o nome, nas ribeiras do Acaracú, do Jagua
ribe, do Assú, do Apodí e outras, no baixo S. Francisco e ter
ritorios adjacentes. 

Sob o nome generico de Tapuias andaram nos primeiros 
tempos confundidos com outros indios, que infestavaro a re-

, giao do seu dominio. Por isso mesmo ainda hoje se toma 
difficil saber, coro certeza, entre tantos nomes de tribus, 
quaes eram os de origem Carirf, quaes eram os Caraibas e 
os Gés. 

O nome Carirf. é altera9ao de Kirirí, qualificativo tupico 
que significa - calado, silencioso, e que indica sern duvida 
urna característica ethnographica, tanto mais notavel quanto 
é sabido que os outros indios eram terriveis palradores. O pri~ 
meiro applicar-se-ia mais propriamPnte ás tribus do Norte ; 
o outro ás tribus da Bahia. 

O contacto desses indios com os colonizadores só se 
tomou mais amiudado no seculo xvu. Dos escriptores an
tigos quem primeiro os roencionou foi o jesuita Fernao Car
dirn, no Principi,o e Origem dos Indios do Brasil, escripto em 
1584, quando tratou dos Tapuias do serta.o da Babia. "Outros 
no mesmo (serta.o), que chamam Carirí, tém lingua differente ", 
disse o padre. Mais conhecidos se tomaram durante' a invasao 
hollandeza, em que a maior parte ficou com os Portuguezes, 
emquanto outros. passararo para os invasores. Os do Rio 
Grande do Norte, com Jacob Rabbi e Roulox Baro, seus 
interpretes e commandantes, presta.raro aos Hollandezes 
eminentes servic;os. Pierre Moreau narra que depois do assas
sinato daquelle, de que foi justamente accusado o tenente
coronel J orge Gartsmann, grande parte dos Tapuias, que 
tinharo sido sempre amigos dos Hollandezes, abandona
ram-nos e toroaram o partido de seus inimigos. 

Os escriptos dos Hollandezes contém noticias sobre os 
Carirís !1º seculo xvu. Marcgrav salvou um extracto dos de 
R abbi, que com elles mais conviveu; de Roulox Baro, ou 
Rodolfo Baron, que era seu nome, conhecemos a rela9ao 
que 1\1oreau traduziu; Elias Herckmans foi quem melhor os 
descreveu. 

Depois de expulsos os Hollandezes, os que lhes foram fieis 
até ao firn, temendo as represalias que se haviarn de exercer 
duramente sobre elles por parte dos vencedores, ganhararn 
o interior, e refugiararn-se na serra de l biapaba e out ras, de 
onde em bandos predatorios desceram muitas vezes a as
solar o littoral. Durante as ultimas decades. do seculo xvu, 
entrando pelo seguinte, occorreraro as grandes rebellioes dos 
indios das capitanías do Norte,- de Pernambuco, Río Grande 
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do Norte e Ceará, que lhes deviam ser fataes pelos castigos 
que soffreram das tropas do governo e dos ter9os dos 
Paulistas. 

Os Kirirís da Bahía f oram aldeiados mais ou menos em 
1650 pelo padre Joao de Barros; os Capuchinhos francezes 
aldeiaram outros no S. Francisco e na Parahiba. Acceitaram 
as missoes com docilidade, encontrando nellas a protec9ao que 
Jhes faltava alhures. Por causa das visoes e demonios, que os 
atormentavam, nao poderam catechiza-los os Hollandezes, 
segundo affirma Moreau. O Catecismo da doutrina cliristan na 
lingtta brasilica da n~am K irirí, rarissimo livro do jesuita 
italiano Luiz Vincenzio Mamiani, nesse trecho que conhece
mos atravez da transcripc;ao de Capistrano de Abreü, enu
mera assim alguns dos seus costumes e cren9as: 

«Curar os doentes com assopro; curar de palavras 
ou com cantigas; pintar o doente de genipapo; para que 
nao seja conhecidodo cliabo e o nao mate; espalha~cinza 
á roda da casa aonde está o defunto para que o diabo 
dahi nao passe a matar outros; botar cinza no caminho 
quando se leva um <loente para que o diabo nao vá atraz 
delle; esfregar umacrean9a com porco do matto e lava-la 
com aloá, para que quando fer grande seja bom ca9ador 
e bom bebedor; nao sahir de casa de madrugada nem 
á noite para nao se topar com a bexiga no caminho; 
fazer vinho, derrama-lo no chao e varrer o adro da 
casa para correr com as bexigas. » 

O padre Mamiani entre elles missionou em fins Q.o se
culo xvu. Seu Catecismo foi impresso em Lisboa, 1698, e do 
mesmo logar, no anno seguinte, é sua Arte de Grammatica 
da lingua brasilica da na~am Kirirí, da qual o meritorio 
dr. R amiz Galvao, quando director da Bibliotheca Na
cional do Río de J aneiro, deu segunda edi9ao em 1877. 
Utna traduc9ao allema dessa Arte, por H. C. von der Ga
belentz, vejo á luz em Leipzig, 1852. 

Os Carirís do rio S. Francisco e da Parahiba t iveram 
como missionarios, por esses mesmos tempos, os Capuchi
nhos francezes, frei Bernardo e frei Martim, ambos do appel
lido de Nantes. Do primeiro é o Catecismo da lingua Kirirí, 
impresso em Lisboa, 1709, e publicado de novo, em edi9ao 
fac-similar, ~or Julius Platzmann, 1896; do segundo conhe
mos a Relation succinte et sincere de la Mission, etc., que 
sahiu em Quimper, sem data (1707). Desta Relation ha urna 
reimpressao moderna. Freí Martim disse que deixou um dic
cionario da lingua dos Carírfs, bem como outros trabalhos 
- um catecismo, um confessionario, na mesma lingua; é 
possivel que o Catecismo que publicou frei Bernardo como 
seur ao menos em parte, seja obra do seu companheiro de 
ordem, que foi quemo preparou para o servi90 da catechese. 
Os outros escriptos perderam-se, e foi pena. Além desses 
Capuchinhos, sabemos os nomes de dois outros francezes, 
freí Theodoro de Lucé e freí Anastacio de Audierne, que 
prececleram áquelles na obra apostolica dos Carirís. 

Variavam muito os nomes locaes das tribus e hordas. 
Do Norte para o Sul, acompanhando a costa, com projec96es 
para o interior, extendiam-se as diversas tribus Carirís, cuja 
historia sabemos mais ou menos atravez dos documentos 
officiaes e de urna ou outra referencia destacada dos chro:. 
nis tas. 

Desde o I tapucurú, segundo uns, ou desde o Gurupí, 
conforme outros, até á foz do Camocim, dominavam o lit-

1 

· toral os Teremembés,-Tremembés ou Taramambezes. Con-
stituiam a avan9ada septentrional dos Carirís. 

Berredo, nos Annaes Historicos do Estado do Maranhao, 
occupa-se demoradamente desses indígenas: 

« Sendo todos os Indios Americanos grandes nada
dores, sao os Taramambezes entre todos elles os mais 
insignes; porque sem outra embarca9ao, que a de seus 
proprios bra9os, e quando muito um pequeno remo, 
além de atravessarem muitas leguas de agua, se con
servam tambero debaixo della por largos espa9os livres 
de receio; e aproveitando-se naquelle tempo desta habi
lidade os' documentos barbaras de sua,fercza, se algum 
navio dos que navegam para o lVIaranhao, dava fundo 
na Costa (como se faz sempre preciso para montar 
melhor a coróa grande, baixo muí perigoso), ernpe
nhavam todas as diligencias no silencio da noite, por lhe 
picar a amarra, para que buscando, como buscava. logo, 
o-seu fatal naufragio nas mesmas vizinhanyas da sua vi
venda, nao só se servisse a sua amói9ao nesta infame 
victoria dos despojos da carga, mas tambero das vidas 
innocentes dos pobres naufragantes, a. brutalida.de da 
sua guia. 

Na sua viagem se tinha visto ameagado deste mesmo 
perigo o govemador Ignacio Coelho; e ainda que pa
garam alguns daquelles barbares a ferocidade do seu pro
cedimento nas boceas dos canhoes de artilheria, como o 
delicto era universal, querendo justamente, que tambem 
o fosse a severidade do castigo, o determinou para toda 
a na9ao nos estragos da guerra, que julgava nao menos 
necessaria para atalhar a communicagao de alguns navios 
extrangeiros, que buscavam os mesmos Tapuias pelos 
interesses de muito ambar, e preciosas madeiras, em que 
entrava o celebre violete, de que havia abundancia 
naquelle tempo, muito nas vizinhan9as da mesma 
Costa. >> 

Do castigo dos Teremembés foi encarregado o capitáo 
Vital Maciel Parente, mameluco, filho natural de Bento Ma
ciel Parente, o qual para esse fim sahiu de S. Luiz em J aneiro 
de 1679, commandando urna expedi9ao composta de 30 
canóas e um barco -grande, com 140 soldados e 470 indios 
alliados. Urna carta do govemador do Maranhao, Ignacio 
Coelho da Silva, ao príncipe regente, datada de 22 de Se
tembro daquelle anno, dá conta da conclusa.o da guerra. Os 
expedicionarios, diz o governador: 

« surprehenderam os Taramambezes descuidados, e 
foi tal o furor dos assaltantes que nao perdoaram a sexo 
nem a edade. Os indios alliados, travando das creanc;as 
pelos pés, matam-nas cruelmente, dando-lhes con1 as 
cabecinhas pelos troncos das arvores; e de u1na maloca 
de 300, só escaparam 37 innocentes ! » 

Assim diminuidos, quasi destruidos os Teremembés, 
urna carta-régia ao governador do Maranhao, Arthur de Sá 
e Meneses, de 26 de Novembro de 1687, recommendava-lhe 
désse bom tratamento aos que estavam nas vizinhan9as do 
forte de Camocim. Em 20 de Janeiro de 1700 o padre 1viiguel 
de Carvalho, em virtude ele ordem régia ao govcrnador de 
Pernambuco, teve auxilio de guias, linguas e gente para al-

. deiar os Teremembés da capitanía do Ceará. 

.. 

-
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Um de seus chefes, do appellido tupí de Tatugua9ú, foi 
celebre nas luctas com os colonizadores do Maranhao. 

Em principios do seculo XVIII ordenou-se a guerra 
contra o gentío Carirí das ribeiras do I tahim e Piracuruca, 
na capitania do Piauhi. Nao nos dizem os documentos os 
nomes tribaes desse gentío. Nessa guerra militou o paulista 
Joao Pires de Brito, que marchou a S. Paulo em 1683, fazendo 
parte da expedi9ao commandada pelo mestre de campo Ma
thi~s Cardoso de Almeida, destinada á guerra contra os indios 
do Rio _Grande do Norte e. do Ceará; terminada esta, depois 
de sete annos, seguiu J oao Pires para o Piauhi, donde re
gressou para o Rio Grande do Norte e ficou servindo na 
sua guarni9ao como capitao do ter90 commandado pelo mestre 
de campo Manuel Alvares de Moraes Navarro. Por esse 
mesmo tempo havia terminado a guerra contra os indios 
Curatés, Precatés, Cupenharos e Canapurús, em que outro 
paulista, o capitao Francisco Dias de Sequeira, tomou parte 
como commandante, ficando conquistados todos aquelles 
indios. Entre os Carirís do Ceará, Martius enumera os Itanhás, 
aldeiados em Monfe-mór novo, hoje Baturité. 

Pedro Carrilho de Andrade, na Memoria sobre os indios 
do Brasil, interessantissimo documento seiscentista, que es
tampou a Re'V'ista do Instituto Historico e Geographico do Rio 
Grande do Norte, vol. vu, 1909, pela esclarecida interven9ao 
do dr. A. Tavares de Lyra, - narra os principaes aconteci
rnentos das rebellioes dos indios, a que já a lludin;ios. Depois 
de referir os assassinatos, roubos e depreda9óes commettidos 
pelos Paiacús ou Baiacüs, J anduís, e outros, pelos annos 
de 1687 e seguintes, escreve: 

« Nesta occasiao se ajuntaram diversas na9oes de 
alarves e fizeram grandes furias , e junta grande multidao 
vieram até os arrabaldes do Río Grande, matando a toda 
coisa viva que encontravam. E fizeram grandes damnos, 
em todas aquellas paragens. A' vista destas e out ras 
ruinas mandaram os govemadores de Pernambuco soc
correr aos moradores com infanterías da pra~, algu~a 
gente preta e indios domesticados, e juntos com os mo
radores fizeram quinhentos até seiscentos homens, pouco 
mais ou menos. Nomeou-se por cabo de toda a tropa ao 
capitao-mór l\rianuel de Abreu, soldado velho, e che
gados que foram á ribeira do Assú, ,vieram logo aquelles 
barbaros a busca-los, e á sua vista lhes mataram 1 O ou 
12 homens, e os despiram e despojaram, levando-lhes as 
armas, sem do tro90 da gente os poderem livrar nem 
soccorrer, porque a guerra daquelles barbaros é toda de 
ciladas e assaltos e como um raio que passa. Assistiram 
cinco ou seis mezes na campanha e por falta de manti
mentos se vieram retirando, deixando ao inimigo barbaro 
por senhores da campanha. Marchou logo outra tropa com 
muito mais gente e por cabo della o coronel Antonio de Al
buquerque da Camara, que tambero assistiu algum tempo 
no sertao, e teve alguns encontros e assaltos dos barbaros, 
e deu e recebeu alguma perda, porque aquelles alarves 
levam vantagens aos mesmos animaes nas for9as e na 
ligeireza do correr, nao .ha quem os egualhe ou impa
relhe. Tambem foram de soccorro dois ter9os de pau
listas, da gente de S. Paulo, que andavam pelos sertoes, 
de que eram mestres de campo Domingos Jorge Velho, 
que hoje assiste com a sua gente nos Palmares, e o outro 
l\IIathias Cardoso, que hoje assiste com a sua gente no 
río S. Francisco em cima. Emquanto estas dictas tropas 

assistiram na campanha, algum damno fizeram ao ini
migo barbaro, quando menos o afugentaram, deixando 
as estradas Iivres. E muito mais fariam, se elles nao se 
va1essem dos sagrados de úmas missoes com pretexto 
de paz. Com que se moveram duvidas acerca dos presos, 
por dizerem que se nao podiam captivar nem o servar 
por nao ser a guerra justa. >> 

Queixando-se das missóes pela protec9ao dispensada 
aos rebeldes que nellas se acolhiam, continúa Carrilho: 

« N em ao menos se lhes dao das reprehensoes 
dos reverendos padres missionarios, 1nas antes tambem 
se levantam contra elles e dizem que algumas vezes !hes 
tém dado alguns sopapos, nem assistem nas missoes 
nunca senao por instantes. ·E os baptisados se vao a co
habitar com os hereges e pagaos, e se lhes mandam en
terrar os filhos que morrem os vao depois desenterrar 
para os comerem, como é seu uso e costume. Finalmente 
chegou áquellas campanhas o mestre de campo Manuel 
Alvares de Moraes. Navarro, com o ter90 da gente de 
S. Paulo, que Vossa Majestade foi servido mandar as
sistir naquellas campanhas. E vieram logo os gentíos 
barbaros mais vizinhos, com temor e receio, e com córes 
de nova paz a offerecerem-se por amigos. Mas sempre 
perseverando erh suas más manhas, furtando e matando 
gado pelos campos e carrascos, que é certo o rifa.o antigo 
que o lobo muda o pello, mas nao o veso. Persuadido o 
dicto mestre de campo dos moradores de J aguaribe com 
queixas que lhe faziam das na9oes dos Paiacús, lhes deu 
e mandou dar algumas assaltadas, mas logo teve duvidas 
acerca dos presos que tinha feito, por dizerem que se nao 
podiam captivar por nao ser a guerra justa. Em co1no 
querendo o dicto mestre de campo dar no gentio Janduí 
das ribeiras do Assú, por achar que lhe haviam faltado 
com a fidelidade que lhe haviam promettido, mas elles 
tanto que tiveram noticia marcharam caminho da ci
dade do Rio Grande com pretexto de nova paz, valen
do-se do patrocinio do capitao-mór. E com pretexto de 
missoes os emparou, e se suspendeu logo a execu9ii0, 
mas elles nao permaneceram nas missCíes. Que em taes 
casos lhes nao deve valer a immunidade da. egreja, por 
sere1n uns hereges e publicos tyrannos que com pretexto 
de paz vém a fazer damnos de proposito, e rnais tendo 
faltado tantas vezes á paz e reincidido nas mesmas culpas. 
E supposto que alguns gentíos ha que se conservam com 
seus reverendos padres missionarios, e porque sao de 
outras castas e na96es, que tém suas casas e aldeias, 
choupanas e logares certos, e usam de suas plantas e 
lavoiras, poucas ou muitas, ainda que todos usem 
do exercicio da ca9a, mas nao estes que tenho dicto, 
que andam sempre de corso volante, com a casa ás 
costas. » 

Carrilho, em seu libello, accusa preferentemente aos 
Paiacús e J anduís, que eran1 Carirís, tendo estes ultimos to
mado o nome do famoso chefe tapuia alliado dos Hollan
dezes; aos Icós e Carat iús tambero se refere, embora sem 
pormenores. Vé-se que participantes da rebelliao nao foram 
sómente os Carirís, mas outros Tapuias mais barbaros do 
que aquelles outros, que acceitavam de boa vontade as mis
soes, tinham em geral costumes mais brandos e, se praticavam 
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o roubo de gado, de que eram tao incriminados, lavra'\l3.m o 
sólo e permaneciam mais tempo em suas aldeias. 

Os Paiacús dominavam desde a ribeira do Jaguaribe até 
á fronteira do Río Grande do Norte com a Parahiba, a Serra 
do Cuité, ou approxima96es. Em principios do seculo XVIII 

estavam aldeiados em Jaguaribe. A Camara de Aquirás, em 
13 de Fevereiro de 1704, representava ao reí que aquelles 
indios 

« haviam furtado gado, ferido ou morto com hor
rendas crueldades muitos dos moradores da villa, quei
mando aJguns vivos; retirando-se os mais para esta forta
leza (de Nossa Senhora da Assumpgao), onde estiveram 
12 annos, e aquelles barbaros em cruel guerra, pondo esta 
capitanía em cerco, e en1baragando o caminho para Per
nambuco, fazendo-se para remedio <lestes males urna 
paz deséonveniente, pois que debaixo da paz continuaram 
os barbares suas hostilidades; para evitar as quaes 
fez-se naquella ribeira urna fortaleza á custa dos mo
radores. . . a qual já foi invadida pelos .indios duas 
vezes. » 

Pedía a Camara que fossem os mesmos extinctos; e dizia 
haver padres da Companhia em suas aldeias; mas para tao 
barbare gentío nao valiam padres, nem miss5es. Urna ordem 
régia ao governador de Pernambuco, de 18 de Agosto de 
1704, dizia que os Paiacús estavam muito diminuidos pelas 
mortes causadas nas guerras feítas pelos moradores prejudi
cados pelos furtos de' gado. Em 10 de Margo de 1707 es
crevia o ouvidor Christovam Soares Reimao ao juiz ordi
nario José de Lemes : 

« que nao convinha tirar devassa contra os in
dios Paiacús, porque entao elles unidos aos Janduís, 
fariam hoje no Ceará o mesmo mal que na guerra 
passada fiz.eram em Jaguaribe. » 

A mesma Camara voltava a representar ao rei, em 28 
de Outubro de 1713, dizendo que os Paiacús, aldeiados ha 
tantos annos debaixo de rnissao, se haviam levantado em 
data de 18 de Agosto, e unidos coro outras nag5es de 
corso, mataram muita gente, perto de 200 pessoas, afóra o 
que se nao sabia, praticando muitos outros latrocinios e 
roubos de gado: o que sabido pelo govemador de Pernam
buco, mandara este um barco com polvora e chumbo. A Ca
mara teve de refugiar-se outra vez junto á fortaleza de Nossa 
Senhora da Assump9ao, por ordem do capitao-mór Francisco 
Duarte de Vasconcellos, e, em 4 de Novembro daquelle mesmo 
anno de 1713, inforrnava ao governador de Pernambuco de 
que a tropa mandada em persegui9ao dos Paiacús, por nao 
poder progredir, em vista das muitas doengas, regressara 
sem ter conseguido destruir o Tapuia, matando-lhe, apenas, 
28 pessoas, em duas occasioes em que o encontrara ; 
que o mesmo era perseguido por urna tropa de gente de 
J aguaribe, com alguns indios domesticados daquella ribeira. 
Dias depois, ainda em Novembro, era publicado um bando 
do governador de Pernambuco, auctorizando o capitao-mór 
do Ceará, em nome de sua majestade, a perdoar os indios 
da culpa em que estivessem, comtanto que se submettessem 
dentro de 24 horas ... 

As ultimas noticias que lográmos sobre esses indios em 
p~ officiaes constam de outro bando em que o capitao-

Diccionario--· Vol. to. 

mór do Ceará, em 30 de Abril de 1765, ordenava que o ca
pitáo-mór do Aquirás fizesse recolber á villa de Monte-mór 
Novo da America (actual Baturité) todos os Paiacús que 
andavam dispersos pela ribeira do Choró, apromptando-se 
tropa para isso, pois que sua majestade recommendava 
que os indios vivessem coro regularidade. 

Os lcós constituiam numerosa tribu Carirí, que habi-
, tava o Rio do Peixe e adjacencias, nos limites das capitanías 

do Ceará e Parahiba. Carrilho a elles se refere como ca-par
ticipantes das rebellioes dos indios, mas sem accentuar a 
ac9ao que tiveram no levante. Por outros documentos officiaes 
sabemos que em principios do seculo XVIII amea9aram se
riamente, confederados com . outros Carirís, os moradores 
das circumvizinhan9as. Deu o capitao-mór do Ceará, Ga
briel da Silva Lago, em 20 de Outubro de 1708, regitnento 

· .ao capitao Bernardo Coelho de Andrade para ir fazer a 
guerra contra as na96es Ic6, Carirí, Cariú e Caratiú, até 
destruí-las, visto acharem-se aquelles indios comprehendidos 
em culpas graves na devassa, a que mandou o governador 
proceder pelo juiz ordinario da capitanía. Os captivos 
deviam ser trazidos á sua presen9a para tirar-se o quinto 

, de sua majestade, a joia do govemador de Pernambuco, 
a delle capitao-mór e repartir o mais com egualdade. As 
ultimas noticias que alcangámos sobre esses indios dizem 
que foram attrahidos para a missao do Rio Grande do 
Norte. 

Os Cariús occupavam o territorio entre o Rio Salgado e 
a parte superior do J aguaribe, dominando a ribeira dos Bas
tióes e o río, que delles tomou a denomin~ao. Os Caratiús 
viviam no districto <leste nome, e parte no de Inhamum, abri
gando-se nos logares frescos da Serra de Ibiapaba. Os Are
riús habitavam a ribeira do Acaracú, como os J ucás o valle 
do pequeno rio J ucá. A Camara de Aquirás, em 28 de Ou
tubro de 1713, participava ao govemador de Pernambuco 
que os Areriús se haviam rebellado contra os moradores, 
correndo dalli o missionario com tres ou quatro tiros, dos 
quaes se livrou; os brancos procuraram a Serra de Ibia
paba, a valerem-se das armas dos Tabajaras, que estavam 
sob a missao do padre Ascenso Gago, da Companhia de 
Jesus. A mesma participa98-o fazia a Camara ao rei. Pa
rece que o remedio foi a ordern régia de 27 de Mar90 de 
1715, determinando que se continuasse a guerra contra os 
Tapuias: 

« para que se extingam esses barbares, ou se 
afastem dos ríos, tanto quanto nos fique livre o uso da 
terra, ou se faga nelles tal estrago, que os intimide, em 
fórma que nao se atrevam, e fiquem os lfleus vassa11os 
livres de padecer semelhantes hostilidades, como as que 
agora experimentaram: o que é o mesmo que se as
sentou na junta das miss5es. » 

Em pegas officiaes vemos tambero mencionados os Ge
nipapos, que viviam nos districtos de Baturité, das Russas, 
e cabeceiras do rio Choró. Em 1721, o capitao-mór Salvador 
Alves da Silva fez guerra a esses indios, que, f ugindo para 
S. Joao, onde estava o missionario Antonio de Caldas Lo
bato, foram muitos delles aprisionados dentro da propria 
egreja. A guerra foi julgada injusta, em 12 de Agosto 
de 1729, e mandados restituirá liberdade os indios captivos. 
Os Curemas habitavam o Piancó; parece tratar-se de um 
ramo dos Icós. 
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Os J anduís deviam hal?i tar as ribeiras do Assú, Mos
soró e Apodí, segundo a informa9ao de Carrilho. Levantaram
se nos annos de 1687 para 1688: 

« matando a toda coisa Viva e ao depois queimando 
e abrasando tudo, nao deixando pau nem pedra sobre 
pedra, de que ain<la hoje apparecem as ruinas. » 

. 
E continúa Carrilho: 

« Consideravel perda de tantas mil cabe~s de gado 
deram nesta occasiao aquelles barbaros aos pobres 
moradores daquellas capit.anias, que alguns tambem lá 
perderam as vidas, com seus vaqueiros e escravos, e 
outros escaparam á unha de cavallo, a bom livrar. » 

Posteriormente teriam passado a Parahiba, pois-ha no
ticias de Janduís, que habitavam entre os ríos Curimataú e 
Trahirí. 

Os Ariús ou Areás demoravam ás margens dos rios Pi
nharas, Sabugí e do alto Piranhas. Foram alliados do capitao
mór Theodosio de Oliveira Ledo, que os aldeiou em Campina 
Grande, em 1699. Os Pegas eram seus vizinhos e tambem 
obedeceram ao mesmo capitao-mór. 

Entre os Carirís do Río Grande do Norte, Martius in
cluiu os Panatís, da serra do mesmo nome, aldeiados em 
Gramació. 

Os Carirís, que senhoreavam o pla~alto da Borborema, 
denominavam-se especialmente Carirís-Velhos, talvez por 
terem sido conhecidos e catechizados antes dos Carirís-Novos, 
que habitavam o territorio que assim ficou chamado na ca
pitanía do Ceará. Dentre os Carirís.-Vélhos, a tribu mais 
numerosa era a dos Sucurús, que dominavarn o territorio 
hoje occupado pelos municipios parahibanos de Alagoa do 
Monteiro, parte dos de S. Joao do Carirí e Teixeira, e parte 
tambem do serta.o de Pernambuco, Serra do Orobá e· muni
cipio de Cimbres; o centro dos seus dominios era a ribeira 
que delles tomou o nome. 

Bultrins era a denomina9ao por que os colonizadores da 
Parahiba conheciam os Carirís, propriamente dictos, e que foi 
conservada em urna data de sesmaria de terras, concedida 
como patrimonio de urna de suas aldeias em Campina Grande. 
Deviam habitar esse territorio, principalmente da Serra de 
Bodopitá até á dos Carirfs. Delles foi composta a missao de 
freí Martim de Nantes. 

Em Pernambuco eram Carirís, segundo Martius, ·os Ga
ranhuns da serra do mesmo nome; os Carapotós ou Carapotís, 
da serra Cum.atf. Carirís eram tambem os Pipipoes, Xocós, 
Vouves e Uma ns, de que occorrem noticias nas Informa~oes 
sobre os indios barbaros dos. sertoes de Pernambuco, prestadas 
ao bispo d. J osé Joaquim de Azeredo Coutinho pelo ca
puchinho italiano freí Vital de Frescarolo, em 1804, publi
cadas na Revista do Instituto Historico, vol. XLVJ, parte I , 1883. 
Andavam esses indios embrenhados nos sert6es da Serra 
Negra, Terra-Nova, nas cabeceiras do Piancó e travessia dos 
Carirís-Novos antes de serem aldeiados os primeiros no logar 
do ]acaré e os outros no Olho d'Agua da Gamelleira. Perfaziam 
entao o total de 400 almas, em que os Pipipoes entravam 
com o contingente de 135, segundo as Informa~ifes alludidas. 
Os Vouves e Umans, Martius menciona como Carirís. 

No municipio de Aguas Bellas, de Pernambuco, vivem 
ainda os Carnijós, que sao talvez os ultimes representantes 

' 

dos Carirís. Achani-se reduzidissimos, em vía de extinc9ao. 
O dr. John C. Branner, que, em 1886, publicou urna nota 
sobre esses indios, acompanhada de pequeno vocabulario, 
encontrou-os muito misturados com a popula9iio Civili
zada. 

Em Alagóas, Martius faz men9ao dos Aconans, da Lagóa 
Comprida, a Oéste de Penedo, aldeiados no Collegio; dos 
Ceococes, Uamóis e Romarfs, da Serra do Pao de Assucar, 
aldeiados em Propriá. Na Bahía estavam os Sabujás, aldeiados 
em miss5es· jesuiticas a Sul e Oéste da cidade do Salvador. 
Em sua viagem, em 1818, Spix e Martius encontraram, em 
Pedra Branca, cerca de 600 Kirirfs, semi-civilizados, dos 
quaes recolheram o vocabulario, que o ultimo incluiu nos 
Glossar.ia . . Ehrenreich, em 1891, veriñcou que os Kirirfs de 
Pedra Branca tinham desapparecido por via de extincc;ao. 

Eram provavelmente Carirís os Rodellas, que demo
ravam á margem do rio S. Francisco. O-testemunho pessoal 
do illustrado mestre Capistrano de Abreu, que ha tempos 
tratou com um descendente desses indios, corrobora a affir
mativa. Os Jaicós habitavam tarnbem o S. Francisco; erám 
Carirís, ou melhor Kirirís, como já ficou explicado. 

* 
Martius, em sua classifica9ao das tribus do Brasil, ar

rumou os Carirfs ou Kirirfs entre as gentes que constituiam o 
seu chamado grupo ,Guck ou Coco. De seu lado, Baptista Cae
tano, no prefacio da segunda edi9iio da Grammatica de Ma
miani, insurgiu-se contra essa classifica9ao, por se lhe terem 
deparado no vocabulario Carirí palavras que pertencem ao 
lexico dos Tupís. Antes do philologo patricio, convém dizer, 
já o velho Hervás chamara a atten9ao para certas semelhan9as 
com a lingua dos Moxos. 

Com a dissolugáo do grupo Guck, em consequencia da 
creagáo do grupo Nu-Aruak por VondenSteinen, surgiua ques
tao dos Carirís, que o preclaro ethnographo confessou nao ter 
conseguido resolver. Para elle, algumas coincidencias con1 os 
Massacarás e Camacans sao incontestaveis; algumas palavras 
de cultura precisamente coincidem com os Tupfs da costa 
oriental, - o grupo das palavras decisivas parece-lhe em ge
ral indicar o Tupí, mas em todo caso inclina-se rnais para os 
dialectos do Ucaiale e do alto Amazonas. 

· Ethnographicamente, distinguiam-se os Carirfs dos povos 
vizinhos pela agricultura mais desenvolvida, embora em grau 
inferior á dos Tupís; teciam, faziam suas redes de algodao e 
fabricavam ceramica rudimentar, semelhante á de certas 
tribus amazonicas. A aversao pelo littoral, que Martius lhes 
imputou, é contraria á documentac;ao historica. Sabemos 
que do littoral só se retiraram quando for~dos por adver
sarios mais poderosos; mesmo internados no sertao, suas 
residencias preferidas eram as ribeiras; as serras só pro
curavam como refugio ephemero contra as aggress5es . dos 
1rum1gos. 

Do exame linguistico de seus quatro dialectos elaborados: 
o Dubucuá, o Quipéa, o Ped.ra-Branca e o Sabujá (dos ne
mes das aldeias em que foram fallados depois da conquista), 
apurou-se que o Carirí constitue grupo irreductivel, de ori
gem desconhecida, que <leve ser classificado á parte. 

Os Matériaux pour servir d l'établissement d'une gram
maire. cotñparée des dialectes de la f amit:e Karirí, de Lucien 
Adam, resolvem, nesse sentido, a questao dos Carirfs. 
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VII 

O grupo Pano.- Tribus Panos.- Litteratura 

O grupo Pano foi introduzido no mundo scientifico em 
1888 pelo sabio americanista Raoul de la Grasserie, e logo· 
acceito por Brinton, Von den Steinen, Ehrenreich e Ot1tras 
auctoridades da Ethnographia americana. Além do Pano, que 
deu nome ao grupo, lingua dos indios que habitam a regia.o 
do alto Ucaiale, faziam parte delle o Conibo, o Pacahuara, o 
Caripuna, o Culino, o Maioruna domestico e o Maioruna sel
vagem, fallados pelos indios de taes nomes. 

Fundado nas observa96es directas de Spix e Martius, 
Castelnau e Marcoy, Grasserie conseguiu demon~trar o paren
tesco linguistico existente entre aquelles pavos, empregando o 
methodo lexicologico na ausencia de qualquer elabora9ao gram
matical. Investiga!;'oes e estudos posteriores vieram alargar 
extraordinariamente o grupo, que abarca no presente urna 
por~ao de tribus disseminadas pelos territorios banhados peJo 
Ucaiale, Javarí, alto Juruá, rnédio 11adeira, Beni e Madre de 
Dios e por seus · innumeraveis affiuentes do Perú, Brasil e 
Bolivia. 

Das migragoes do grupo pouco ou quasi nada se sabe. 
Dada a situa9ao actual de suas tribus, póde inferir-se que, 
partindo da regiao do Ucaiale e Javarí, no Perú oriental, se
guiram urnas em direc!1iio ao Norte, inflectindo depois para 
Éste até á margem direita do Amazonas, que beiraram até 
ao Jutahi; outras, dirigindo-se para o Sul e volvendo logo 
adeante para Éste, avan9aram com esse rumo até ao Madre 
de Dios e ao l\tladeira, deixando atraz os povos Aruaks e Ta
canas, que naturalmente se interpunham á sua passagem. Os 
Caripunas do médio Madeira representan1 nessa direc9ao a 
sua avan9ada mais oriental. Teriam descido os ríos, em vez de 
~ubir. Capistrano de Abreu observa que o facto se reproduz 
nas popula!;6es de origem européa que competcm no So1im6es. 
Desde Orellana, diz o mestre,-os Brasileiros sobem, os Cas
telhanos descero o grande rio e seus tributarios. 

A disposi93.o, em que se encontrarn as diversas tribus 
Panos, figura a fórma de um arco muito retesado, que apo11ta 
para o occidente. Dentro desse arco, no Territorio do Acre, 
do lado do Sul, talvez acossadas pelos Aruaks, accumulam-s~ 
como um verdadeiro enxame. 

Sobre essas gentes do Acre, até bem pouco tempo quasi 
desconhecidas na Jitteratura, lan~ luz intensa os recen
tissimos estudos de Rivet e Tastevin; recorreremos a elles 
frequentemente ao enumerar as tribus, localiza-las, e para a 
etymologia dos nemes nacionaes do grupo. Esses .nemes 
terminam quasi sempre em nauá, que tambem escrevem 
nawá, e quer dizer gente, homem, indio¡ e em - bo ou -vo, 
que é desinencia do plural. 

No Territorio do Acre assentam as seguintes tribus Panos: 
Os Amahuacás, divididos em deis grupos, um entre o 

Curumahá e o Purús, outro sobre o Amoacá. Seu nome na
cional significa em Pano "rio das cobaias" (ama-cobaia, 
huacá-agua, rio). Aparentados com elles sao os Espinós, que 
vagueam nas margens do Curumahá, extranhos a qualquer 
influencia da civiliza9ao. 

Os Aninauás, sobre o alto Envira. Sao talvez identicos 
aos Jaminauás ou Yaminauás, nu~erosa tribu que · habita 
sobre o rio <leste nome, affiuente da margem .clireita do En
vira. Mostram-se intrataveis para com os civilizados, com 
quem vivem em continuo estado de guerra. O nome dos pri-

· meiros póde traduzir-se em Pano "indios velhos" ou "indios 
grandes" (ani-velho, em Caxinauá, grande em Sipibo, nauá 
-indio); aliás, essa ultima interpreta~ao melhor define 
aquelles individuos, todos de alta estatura; dos outros "indios 
machados" (iami-machado, nauá- indio) . 

Os Capanauás, no massi90 de onde manam o Tejo, o 
Gregorio e o Liberdade; na faixa de terra entre o S. Joao e o 
Caipóra, nas cabeceiras do Envira. Com o inesmo nome vive 
outra tribu nas nascentes do Javarí, do Tapichí e do Branco, 
junto á fronteira do Perú. Seu nome significa "indios es
quiles" (kapa-esquilo, u.auá- indio). 

Os Caxinauás, em grande extensa.o- da margem direita 
do Envira, o paraná do Oiro, affiuente da inargem esquerda 
daquelle rio, o alto Murú e $eus tributarios da direita, o 
Ibua9ú e o Hurpaitá, o alto Tarauacá, o alto Gregario e o 
alto Liberdade. De seu idioma tratou o sabio Capistrano de 
Abreu, no ra-txa hu-ní-ku-í, que é a maior elabora~ao scienti
fica do grupo, e abrange a grammatica, textos e vocabularios 
Caxinauás. Seu nome significa "indios morcegos" (kaxi
morcego, nauá-indio) . A P. Rivet e Tastevin parece que 

. estes indios devem ser aparentados com os Caxibos ou Ca
hibos, que habitam territorio peruano, cujo nome significa 
tambem "morcegos". 

Vizinhos dos Caxinauás, sobre o Humaitá, affiuente da 
1 margem direita do Murú, e sobre o Furnaia, affiuente do alto 
: Envira, vivem os Tuxinauás, cujo nome quer dizer "indios 
· amarellos" (tuxi-arnarello, nauá-indio). Acima, entre o 

alto Liberdade e o alto Valparaiso, e sobre o Amoacá e o 
Grajahú, affiuentes da margem direita do alto Juruá, estao 
os Sipinauás, seguidos logo, sobre o Valparaiso, dos Saninauás, 
ou "indios papagaios" (sani-papagaio, nauá-indio). Os Sa
ninauacanas do Ucaiale devem ser seus parentes. 

Os Ararauás, que tem suas moradas na margem direita 
do alto Liberdade e do alto Envira, fallam a mesma lingua 
dos Caxinauás e dos J aminauás. 

Os Contanauás demoram sobre o alto Tarauacá e o Hu
maitá; nas cabeceiras do Envira assistem os Pacanauás, 
"indios facas" (paka-talvez altera9ao do portuguez faca, 
nauá-indio); sobre o Furnaia vivem os Marinauás, "indios 
cutias" (mari-cutia, nauá- indio). 

Entre o Móa e o paraná dos Mouras, ficam os Cuia
nauás, talvez relacionados com os Poianauás, que vivem no 
curso superior daquelle rio. Nas vizinhan9as dos Cuianauás, 
entre o Móa e o Sungarú, ficam os Inocuinís, ou Nucuinís. 
Segundo Capistrano de Abreu, os Caxinauás dao a si pro
prios o nome de hu-ní-ku-í, gente boa.cu verdadeira; é pos
sivel para P. Rivet e Tastevin, que aquelles nemes sejam urna 
deforma9ao deste appellido. 

Os Nauás habitam o alto Juruá, um pouco acima do 
confluente do Mµ, ou Liberdade. Quando Chandless os en
controu, no termino de sua viagem, usavam escudos. Devem 
ser parentes dos Capanauás e dos Catuquinas do Javarí alto, 
com os quaes apresentam mui~a semelhan~, segundo Sti
glich. O nome ·por que sao conhecidos é termo generico appli
cado a todos os indios Panos do alto J uruá. Os Iaiás, da 
margern esquerda desse rio, sao .dados como sub-tribu Nauá. 

Duas tribus de Catuquinas sao assignaladas na regia.o: 
os das cabeceiras do Reconquista, affiuente da margem di
reita do J uruá, e os do ] avarí alto. 

O nome presta-se, aliás, para designar tribus de linguas 
diversas, das quaes as duas citadas sao evidentemente Panos; 
outras apparecem misturadas e estao exigindo exame atu-
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rado, como o que já iniciaram P. Rivet e Tastevin. Outra 
tribu Catuquina, sobre o rio desse nome, affiuente do Ta
rauacá, é mencionada por Maximo Linhares; nao podemos 
saber se sao Panos, mas a affirmativa é possivel, porque a re
giáo é do dominio do grupo. 

Os Yauavos assentatn sobre o Aturiá, affluente da mar
gem direita do Juntá, ~ nas nascentes desse rio os Yurás. 
Aquelles devem ser identicos aos Jawabus, que Castelnau 
colloca a 20 leguas a ~ste do Ucaiale, e que fallam um 
dialecto Pano; os Yurás parecem urna suh-tribu dos Ama
huacás. 

Os Remos, divididos em duas tribus, habitam ao pé 
das collinas de Contamana, no alto Juruá-mirim, no Terri· 
torio do Acre, e no interior das terras a Oéste do Ucaiale, 
entre a cordilheira de Canchahuaia e o rio Tamaia, em ter
ritorio peruano. Os Sacuias vivem no divisor das aguas 
entre o Juruá e o Tamaia; sao urna sub-tribu dos Remos. 

Dos Mainauás das cabeceiras do Purús nao ha ainda 
certeza, se sao Panos ou nao; certo é que estao ladéados de 
tribus Aruaks. Seu nome, entretanto, pertence á lingua 
daquelles. 

Por ultimo, demoram ainda no Territorio do Acre, sobre 
o Curumahá, a tribu dos Canamarís, do primeiro grupo 
dos indios desse nome, que estabeleceram P. Rivet e Tas
tevin, como já vimos ao tratar dos Aruaks. 

Acerca dos indios da regia.o, informa Maximo Linhares 
que vivero em geral da agricultura, da ca~ e ~a pesca. De 
accórdo com as suas necessidades, plantam mandioca, milho, 
mendum, canna de assucar em pequena escala, mamáo, 
abacaxí e banana, de que fazem seu principal alimento. 
Seus ro9ados sao immensos, alguns de 600, 1.000 e mais 
metros de extensa.o. As derrubadas, bem como a broca, 
encoivaramento e planta9ao constituem obriga9ao exclu
siva dos homens; ás mulheres compete o servi90 da colheita. 
Criam tambero gallinhas e patos, mas nao cornero aves 
por lhes repugnar . Entregam-se, em pequena parte, aos ser
vi9os de seringueiro e caucheiro; mas faltam-lhes para o 
officio constancia e regularidade. 

No Estado do Amazonas, entre o Javarí e o Ituhi, 
sobre as margens do Curu9á e nas cabeceiras do Jandiatuba, 
habitan1 duas tribus dos Maiorunas, que tém em territorio 
peruano o grosso de sua gente. O mappa do padre Fritz, 
sob o nome de Pelados, assignala esses indios entre os rios 
Ucaiale e Javarf. Pelados é tambero traduc9áo de Marttbo, 
- do radical pano maru, que em Caxinauá significa "estro
piado da cabe9a' ', e·- bo, desinencia do plural, originando
se certamente o appellido do costume adoptado pelos Maio
runas · de arrancar os cabellos. Marubo é o nome de outra 
tribu de Maiorunas, que vive nas margens do Cochiquina, 
tributario da direita do Amazonas, acima do Javarí, e sobre 
este ultimo río. Costumam os Maiorunas furar o canto da 
bocea e as azag do nariz, para introduzir nos orificios conchas 
e ornatos de pennas; usam grandes lan9as de arreme90 e zara
batanas. Scu nome é de origem quechua, e significa "homem 
do rio" (mayo -rio, runa - homem) . 

R epartidos em tres sec96es entre o Javarí e o Jutahi , 
assistem os Culinos, ou Curinas, que nao devem ser con
fundidos com os Culinas ou Culinos do Juruá, filiados ao 
grupo Nu-Aruak. O mappa do padre Fritz assignala-os 
sobre a margem direita do Amazonas, entre o Javarí e o 
Eneate, que de modo sensivel corresponde ao Jandiatuba. 
Segundo P . Rivet e Tastevin, fallam um dialecto Pano, e 

• 

sao os mais orienta.es dos Maiorunas. A lingua <lestes, como 
a dos Culiilos, foram das fundadoras do grupo. 

Os Caripunas ou J aún-A vos, do meio Madeira, no Es
tado de Matto-Grosso, tém representantes no territorio bo
liviano. Natterer recolheu desses indios um vocabulario de 
153' palavras; Keller-Leuzinger visitou-os demoradamente, 
descreveu-os em seu livro Von Amazonas und Madeira. 
Os Caripunas sao peritos remadores, habilissirn7>s em sirgar 
as embarca90es nas cachoeiras do Madeira, para o que se 
prestam aos viajantes na navega9áo entre Matto-Grosso e 
Pará. Sua lingua tambero figurou entre as primeiras for
madoras do grupo. 

F6ra do territorio nacional, tem-se, no Perú, os Cha
micuros, os Setibos, os Sipibos, os Caxibos, os Cunibos, os 
Pitsobus ou Pichobos, e outros, além dos já citados; na Bo
livia, os Atsahuacás, os Pacaguaras, os Capuibos, os Cha
cobos e os Sinabos. 

O material linguistico sobre o grupo é avultado. A citar: 
R. de la Grasserie - De la f amille linguistique Pano; 
Manuel Navarro - Vocabulario Castellano-Quéchua-Pano; 
Von den Steinen - Diccionario Sifribo; Capistrano de Abreu 
- r<I-txa hu-ní-ku-í; Créqui-Montfort e P . Rivet - Les 
dialectes Pano de Bolivie; P. Rivet - Sur quelques diaiectes 
Pano peu connus, e varios outros trabalhos. · 

VIII 

Goitacás e Guaicurús.- Litteratura 

Ao testemunho de Gabriel 8oares de Sousa, os Goi. 
tacás (Ouetacás, Ouetacazes, Guaitazes, ou Waitacás, dos 
modernos ethnographos) senhoreavam a costa desde o Es
pirito Santo até á Parahiba do Sul, apertados entre Papa
nazes e Tamoios. Foi esse gentío, diz o chronista, que fez 
despovoar a Pero de G6es, e que deu tantos t rabalhos a 
V asco Fernandes Coutinho. Em guerras constantes com as 
tribus vizinhas e depois com os colonizadores no primeiro 
seculo da conquista , p6de dizer-se que ao comegar o seguinte 
já estavam quasi extinctos. Em 1630 soffreram os ultimos 
ataques dos que queriam a ferro e fogo apossar-se dos campos, 
a que davam o nome. 

Saint-Hilaire descreve-os como os mais crueis dos sel
vagens que habitavam a costa. Reuniam á sua estatura 
gigantesca urna forga extraordinaria, e sabiam manejar o 
arco com summa destreza. Seus babitos differiam muito dos 
habitos dos outros Tapuias ; mas, em geral, nao eram mais 
do que o resultado das necessidades ambientes. Vivendo 
longe das florestas, tinham aprendido a combater bra
vamente em campo raso; no meio das lagóas, que cobriam 
seu territorio, tomaram-se insignes nadadores; suas casas, 
por evitar o inconveniente de dormirem sobre terreno la
macento, como era aquelle, construiram-nas suspensas do 
sólo, á maneira de pombaes; suas frcchas eram armadas 
de agudos dentes de tubarao, que apanhavam luctando, 
como conta frei Vicente do Salvador, e servindo-se de um 
pau de palmo, pouco mais ou menos, que mettiam na bocea 
do pei:Jte, com urna das maos, emquanto coin a outra lhe 
arrancavam as entranhas. 

Quanto á lingua, que fallavam, diz Saint-Hilaire que nao 
era a geral, formando aquelle povo sobre a costa do Brasil 
urna especie de ilha no meio de hordas da sub-raga tupica. 
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Compunham-se os Goitacás de tres tribus distinctas : os Goi
tacagua~tis, os Goitacamopis e os Goitacajacoritos. 

Além de Saint-Hilaire, outros viajantes da primeira me
tade do seculo passado, como Eschwege, o príncipe de Neu
wied e Martius, tratara1n demoradamente desses indios e de 
seus parentes ou descendentes, os Coroados, Purís e Co
ropós. Escbwege affirma que os Purís tinham origem commum 
com os Coroados, que eram Goitacás; quanto aos Coropós, 
parecia-lhe que nem todos se haviam misturado com aquelles, 
porque, em 1818, existiam ainda, nas margens dorio Pomba, 
em Minas Geraes, algumas centenas de Coropós, que nao se 
tinham absolutamente confundid0- com os Coroados. 

O príncipe de Neuwied, refutando Ayres do Cazal, diz 
que nao era verosímil que os Coroados descendessem des Goi
tacás, porque estes deixavam crescer os cabellos, emquanto 
que aquellcs cortavam os seus. Entretanto, a identidade dos 
dois povos é attestada pelo auctor da Chorographia Brasilica 
e por Saint-Hilaire, para quem se nao afigura de modo algum 
extranho que os' Goitacás, passando do campo raso para a 
regiao de florestas espessas, tivessem renunciado ao costume 
tradicional, premidos por necessidades imperiosas. 

Essas tres tribus habitam boje, muito reduzidas, do Pa
rahiba para o Norte até Minas e Itapemirim. Possuem redes 
de dormir, mas quanto aos outros costumes e modos de vida 
assemelham-se aos Botocudos. 

Os Purís foram catechizados, nas primeiras decades do 
seculo passado, pelo benemerito Guido Thomaz Marliere, o 
grande amigo dos indios. U m vocabulario de sua lingua f oi 
recolhido pelo engenheiro Alberto de Noronha Torrez~, e 
publicado na Revista do Instituto Historico, tomo LII, 1889. 

Os Coroados nao devem ser confundidos com os Carnés, 
tambem assim chamados, que sáo Gés, nem comos Boróros, 
tambem conhecidos P9r aquelle nome collectivo. 

Ehrenreich observou esses indios em 1886; seus estudos 
podem ser considerados definitivos para o effeito de consti
tuir um grupo irreductivel, que deve ser classificado á parte. 

* 
Sob o nome generico de Guaicurús reunem-se diversas 

tribus que babitavam o Gran-Chaco, na margem direita do 
rio Paraguai, e parte do t erritorio brasileiro, em Corumbá, 
em Miranda e outros pontos das vastas campinas do Sul de 
Matto-Grosso, onde ainda sao representados. Eram com
postos de cavalléiros nomades, guerreiros terriveis, que 
dominavam todos os povos das suas vizinhan~s. Indios ca
valleiros, chamaram-nos os primeiros chronistas. Descreveu-os 
em 1795, excellentemente, Francisco Rodrigues do Prado 
em memoria que se lé na Revista do Instituto Historico, 
vol. 1, 1839: 

(( E' a na9ao Guaicurú errante como todas as outras 
na96es selvagens que nao cultivam aterra, nem permu
tam com os outros povos os ·seus generos e fructos: ella 
sempre habitou nas margens do rio Paraguai, que tendo 
suas primeiras fontes pela latitude austral de 13 graus, 
fazendo contra-vertentes com as cabeceiras do rio Ta
pajós (grande bra~o do Amazonas), corre ao Sul na ex
tensa.o do seu curso total de 600 leguas, até ir entrar no 
mar com o nome ·de Rio da Prata, onde tem 40 leguas 
de bocea pela latitude de 35 graus e minutos. » 

Antigamente, informa ainda Prado, os Cavalleiros se
nhoreavam mais vasto terreno, que foram pouco a pouco per
dendo comas povoa96es que formavam os Portuguezes e His
panhóes, estes forgando as correntes do Paraguai, e aquelles 
acompanhando as suas aguas. 

Foram os Paulistas que deram as primeiras noticias 
desses indios; já os encontraram donos de grandes manadas 
de gado vaccum, cavallar e lanigero. Nao se sabe do tempo 
nem como as adquiriram; mas bem póde suppór-se que nao 
foi por permuta, porque tinham na sua lingua nomes proprios 
para designar aquelles animaes, tendo conservado para os 
que houveram de na~oes civilizadas os nomes que entre estas 
eram dados. 

"Comos cavallos ", continúa o informante, "se fizeram 
temiveis aos outros selvagens, e os mesmos Paulistas, que 
nao sahiam do sertao sena.o com grande levada, recéavam en
contra-los em campo limpo, pelo modo por que eram acom
mettidos. Tanto que os Guaicurús os viam, ajuntavam os 
cavallos e bois, e cobrindo os lados, os apertavam, de sorte 
que, com a violencia com que ia.m, rompiam e atropelavam 
os inimigos, e elles com a langa matavam quanto encon
travam deante. O unico remedio, que tinham os Paulistas 
para escapar, era metterem-se no matto, e amparados das 
arvores, a tiro os derrubavam a seu salvo", 

Eramos cavallos a sua maior riqueza, a que mais pre. 
zavam. Em 1803, segundo o testemunho de Ricardo Franco 
de Almeida Serra, em seu " Parecer ", publicado na Revista 
do lnsti.tuto Historico, vol. vu, 1845, possuiam de seis a oito 
mil. Para alimentar tao grande quantidade de animaea 
precisavam vastas pastagens; para conseguí-las eran1 obri .. 
gados a mudan9as continuas, que dependiam do estado 
nnnual da inunda9!o dos campos do Paraguai e de sua 
vasante. Separavam-se en~o uns dos outros, espalhando-se 
por diversos logares, a tres, cinco e sete leguas, e algumas 
vezes m~is distantes entre si. Suas moradas eram regu. 
larmente nas campinas que se encostam á face Sul das 
Serras de Albuquerque, que, desde o morro <leste nome, 
no Paraguai, se extendem por cerca de 10 leguas para 
Oéste. 

Os Guaicurús, que viviam em Matto-Grosso, nas cer
canías do presidio de Coimbra e de Miranda, calculava-os 
Ricardo Franco em 1.600 pessoas. Costumavam adquirir in
dios de outras tribus que fl.agellavam, e que eram considerados 
como pert encentes á t ribu. Algumas crean9as ficavam desde 
logo adoptadas como filhas, outras vinham a casar com seus 
senhores e, assim, dentro de poucos annos, fazia1n esses 
novos membros um mesmo todo, ainda que sempre com o 
nome de captivos. Segundo esse costume, reduziram e aggre
garam a si os Guanás e em parte os Chamacocos, pois, vi
sitando-os annualmente, em estado de paz ou de .guerra , fa
ziam captivos em quantidade. Em 1801, os Cha1nacocos, 
para se livrarem desse fl.agello annuo, mandaram chamar es
pontaneamente os Guaicurús e venderam-lhes, entre crean~as 
e adultos, para· mais de 200 individuos, negociando, assim, 
a paz, e com elles alliando-se para fazer a guerra a outros 
Chama cocos. 

Prado informa que em 1719, pouco mais ou menos, os 
Guaicurús se haviam ligado aos Paiaguás; dessa allian9a re
sultou aprenderem aquelles o uso das canóas, em que estes 
eram peritos. J untos fizeram grandes estragos aos Paulistas, 
que se serviam desse meio de transporte para chegar ás 
minas de Cuiabá. 

• 

.• 
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« Desde 1725, - refere Luiz D'Alincourt, em suas 
"Reflexoes", escriptas em 1826 e publicadas na Revista do 
I nstituto Iiistorico, vo1. xx, 1857 - nos fiz.eram estes 
indios estragos lamentaveis, chega.ndo até ás vizinhan~ 
desta cidade (Cuiabá) ; e a pesar das expedig6es des
pendiosas que, por vezes, mandámos contra ·elles, e 
da funda9ao do presidio de Coimbra, mesmo á vista 
delle nos assassioaram 45 homens, e nos traziam 
em continuo desassocego. Estas razóes ponderosas 
obrigaram o governo da provincia a buscar os meios 
mais efficazes para attrahi-los á nossa amizade; e só 
desde o anno de 1791, em que isto se conseguiu, por , 
um tratado feito e executado com pompa e solen
nidade, com os principaes capitaes Guaicurús, na capital 
da provincia, é que podemos respirar, até os funes
tissimos successos da presente epecha, em que nos 
patentéam o perigo imminente a que esta.o sujeitos os 
nossos estabelecimentos do Paraguai, Mondego e Ca
mapuan. » 

Prado descreve os Guaicurús como individuos de cór 
ma1s escura do que a do cobre, de estatura elevada, 

' . 
« t anto que entre elles ha individuos de seis pés e 

meio de altura, envoltos em carnes, capazes de resistir á 
fome e á séde, e endurecidos ao trabalho de umª ma
neira ineffavel. » 

De sua origem tinham urna concepgao extravagante. 
Diziam que, depois de terem sido creados os homens e com 
elles repartidas todas as riquezas, urna ave de rapina, o 
Caracará (Milvago chimachima, Vieillot), se lastimara de 
nao haver no mundo os Guaicurús; que os creara e lhes <lera 
o porrete, a langa, ó arco e as frechas, e dissera que com 
aquellas armas fariam a guerra ás outras na96es, das quaes 
tomariam os filhos ·para captivos e roubariam o que po
dessem. O Guaicurú tomou o conselho ao pé da lettra e : 
come9ou por matar seu creador. Prado foi quem primeiro 
recolheu esse mytho ; Martius, Goeldi e Ehrenreich explana
ram-no com ligeiras variantes. 

Eram monogamos; suas mulheres só consentiam em 
conceber passada a edad e de 30 annos; antes dessa edad e, 
em se sentindo gravidas, praticavam o aborto, para que du
rante a crea9ao da prole nao fossem os maridos incom1no
dados. Registou Roquette-Pinto o modo singular, por que 
soccorriam as mullieres em trabalhos de parto: sobre a ca
bega da paciente faziam suas amigas soar os maracás ; e, 
quando já terminado o parto, dispunham-se em duas alas 
desde a cabana até ao rio proximo; por esse caminho passava 
a parturiente em busca do banho usual. 

A pederastia era comn1um entre elles, como entre os 
Tupinambás da Bahia, segundo refere Gabriel Soares. Aos 
pederastas passivos chamavam cudinas, nome que davam a 
todo animal castrado; " e verdadeiramente eram elles as me
retrizes desta na~o, que faz uso do peccado amaldi9oado por 
S. Paulo, e outros que impedem a propaga9ao da especie'', 
diz Prado. 

Em 1848, segundo as informa96es prestadas em officio 
de 2 de Dezembro, pelo director geral dos indios da provin
cia de Matto-Grosso, Joaquim Alves Ferreira, ao ministro do 
I mperio, os indios Guaicurús, que a habitavam, dividiam-se 
nas seguintes tribus: Cadiuéos, que or9avam pa:ra µiais de 

, 

800 individuos, vagueando em hordas por ambas as margens 
do Paraguai, de Coimbra para baixo; Beaquéos, cerca de 
100 pessoas, installadas nas im.mediaQ5es de Miranda; Ca
loguéos, que niio passavam de 80, aldeiados tambem perta 
de Miranda, de envolta com Guaxís ,Laianas e Terenas, e 
mesmo coro os brancos; e Guatiedéos, em numero de 100, 
pouco mais ou menos, meio assimilados, nas proximidades de 
Albuquerque. 

Os Guaicurús auxiliaram os Brasileiros na represalia ao 
ataque que estes soffreram dos Paraguaios, em. 14 de Outu
bro de 1850, na guarda do Pao de Assucar (Fecho de Morros, 
em Matto-Grosso). A guarda brasi1eira teve de retirar-se 
á vista do 'numero dos atacantes; mas vo1 tou dias depois, 
refor9ada pelos Guaicurús para vingar o insulto, apoderan
do-se do forte paraguaio denominado Olympo ou Bourbon. 
Por essa occasiao o cacique Quidauani invadía o Paraguai 
pelo rio Apa e capturava grande quantidade de gado. Du
rante a guerra contra o governo do dictador Solano Lopez, 
(1865-1870), cmpregou-os este ern suas tropas, ao par de 
outros indios. 

Algumas das tribus Guaicurús tém boje apenas inte
resse historico, como os Abipones, dos quaes existe a des
crip~o classica do padre Dobritzhofer; os Charrúas, os Ma
tarás, os Lenguas antigos, os Quiniquinaus de Miranda, in
teiramente assimilados, e mais alguns; outras, porém, existem 
em territorio brasileiro, argentino e paraguaio, que inte
ressam_ precipuamente á Ethnographia. Sao os Mbaiás ou 
Caduvéos, os .Enimagás, os Paiaguás, os Tobas, os Mbo
cobís, e outros ainda. 

Martius ligou os Quiniquinaus de Miranda aos Guanás; 
.mas hoje se sabe que estes Aruaks nada térn de commum 
com aquelles Guaicurús, além da vizinhan9a de seus terri
torios. Por seu lado George Friederici insinuou o parentesco 
entre T upís-Guaranís e Guaicurús, o que soffreu vantajosa 
contestagao de Rodolfo R. Schuller. Tupí é apenas o nome 
collectivq guaicurú, por que responqem, apodo em sua origem 
diversamente interpretado pelos auctores. Quanto á sua 
patria primitiva , que Friederici procurou no interior do 
Brasil, é tambero materia contestavel, sabido como é que 
nos primeiros tempos da conquista já infestavam a regia.o 
do Chaco, onde se encontravam, nao como hospedes re
centes, mas como senhores que procuraram repeJlir de seus 
dominios Juan de Ayolas, Cabeza de Vaca, Schmidel e 
Y rala. 

Noticias modernas sobre os Guaicurús deram Lafone 
Quevedo, Boggiani, Jordan, Koch-Grünberg, Max Schmidt e 
outros. A monographia de R odolfo R. Schuller "El origen 
de los Charrúa", publicada nos Anales de la Universidad de 
Chile, 1906, é das mais completas e copiosas sobre esses ín
dios, enriquecida de. exten~a lista bibliographica. O artigo de 
Brinton sobre a cartographia linguistica da regiao do Chaco 
<leve ser lido com as reservas, que estabeleceram Boggiani e 
Lafone Quevedo. 

De Lucien Adam siio os Matériaux pour servir a l'établis
sement d' une grammaire comparée des dialectes de la f amille 
Guaicurú (Abipones,, Mocovi, Toba, Mbaiá). Constituem 
tentativa de elabora9ao grammatical, com os materiaes 
de Dobritzhofer, Tavolini, Bianchi, P elleschi, Bárcena, 
T houar, Severiano da Fonseca e Boggiani, nos mesmos 
moldes das que o esdarecido philologo emprehendeu com 
rela9ao ao Tupí, ao Cariri e ~ diversas outras linguas· amEl~ 
ricanas., 

.. 
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IX 

Bororos, Carajás, Trumaís e Nhambiquaras 

Os Boróros, ou Bororós, sao conhecidos desde a primeira 
metade do seculo XVIII. Alliados aos Paulistas do .capitao
mór Antonio Pires de Campos, cerca de 500 indios desse 
nome, em 1741, marcharam contra os Caiapós do Sul de 
Matto-Grosso, aos quaes submetteram, fazendo mais de mil 
prisioneiros. Vinte annos depois, o conde de Azambuja esta
belecia urna aldeia de Boróros no termo da cidade de Cuiabá, 
mas esta aldeia já estava extinéta em principios do seculo 
seguinte e fundidos na massa da popula9ao da capital matto
grossense os descendentes desses Borótos. 

Os exploradores de Matto-Grosso, desde Langsdorff e 
Natterer, em 1827; Castelnau e Weddel, em 1845-1846; Ro
dolfo Wachneldt, em 1860; Ricardo Rohde, em 1883-1884; até 
Von den Steinen e Ehrenreich, em sua segunda expedigao 
de 1887-1888, todos tiveram contacto mais ou menos demo
rado corn os Boróros, descrevendo-os pormenorizadarrtente. 

Dois grupos desses indios distinguem-se em Matto
Grosso: os Boróros da campanha e os Boróros caba9aes, ou 
do río Cabac;al. Os primeiros vivem em pequenos aldeia
mentos abaixo de Villa-Maria, á margem direita do Paraguai 
e Jaurú, para o lado da Bolivia; os outros, pouco distantes 
daquelles, ao Norte, nas margens e nas cabeceiras dorio Ca
bagal e do Jaurú, que d~saguam á margem direita do alto 
Paraguai, aqueJ1e. junto á Villa-Maria, e este um pouco mais 
ao Sul. A estes cumpre juntar os Boróros do Rio das Gra93$, 
pacificados em 1891 por Candido Rondon. 

Segundo Von den Steinen, todos esses Boróros sahiram 
originalmente da regia.o do río S. Louren90; de sua parte. mais 
baixa esses ca~dores nomades extenderam-se pela zona sita 
entre elle e seu affiuente, o Cuiabá, como tambero pela mar
gem direita do Paraguai, que fica defronte de sua foz; aoque, 
depois, tendo sahido da parte alta do S. Louren90, se exten- ' 
deram a ~ste e Suéste da provincia, nas cabeceiras do Ara
guaia, nas contravertentes do S. Louren90, como vizinhos 
e inimigos dos Caiapós. 

Coroados sao chamados os indios do S. Louren90, mas 
Coroados chamam-se tambero os indios da hacia do Paraná, 
que nada tém de commum com aquelles; os indios do Xingú 
e os do rio Xipotó, nas divisas entre os Estados do Rio de 
J aneiro e Minas Geraes, poderiam com egual direito avocar 
a si a alcunha, que, aliás, só tem servido para gerar con
f usoes. Os Borórqs da regiao do Diamantino sao chamados 
Barbados. 

Estes Boróros estiveram por muitos annos estabelecidos 
nas colonias Thereza Christina, na confluencia do Prata com 

fazem lembrar os Gés, como estes sem canoas nem rédes 
mas peritos na feitura de armas e ornatos de pennas. Martius 
considerou-os como coUuvies gentium, isto é, bandos preda
torios, sem caracter nacional, compostos de indios de diversas 
tribus, negros fugidos, etc. Aliás, o proceder dos Boróros nos 
primeiros tempos, quando infestava1n a estrada de commu
nicac;ao entre Cuiabá e Matto-Grosso, incendiavam as fa
zendas e atacavam a gente quasi ás portas da capital, de 
algum modo justificava o conceito de Martius. 

Linguisticamente, os Boróros figuravam até pouco tempo 
entre as tribus inciassificadas; mas os recentes estudos de 
Créqui-Montfort e P. Rivet sobre o grupo Otuke, assigna
laram-lhes logar nesta communidade boliviana. Segundo o 
testemunho de Basilio de Magalhaes, concordante com o da
quelles auctores, os Boróros nao passam de um ramo do tronco 
Otuké, arrojado, por motivos ainda desconhecidos, do Sul 
da Bolivia para os territMios brasileiros das margens dos rios 
Paraguai, Jaurú e Cabagal. Material linguistica existe ern 
abundancia. Lembr~emos apenas os vocabularios de Cas
telnau, Martius, Von den Steinen e José Augusto Caldas; a 
grammatica e diccionario dos padres salesianos e o vocabu
lario de Basilio de Magalhaes, que é o mais completo dos 
trabalhos analogbs actuaes. De um estudioso matto-grossense, 
o sr. Joao Barbosa de Faria, que tem tratado diuturnamente 
com Boróros, espera-se a publica9ao do trabalho, a que se 
ten1 dedicado cie l~ngos annos sobre a lingua <lestes indios. 

* 
Os Carajás formam consideravel povo, que demora na 

margem direita do médio Araguaia. Segundo Ehrenreich, é 
provavel que antigamente se extendessem mais para o Sul, 
.porque, já no seculo da conquista, J ean de Léry dava no-
ticia de urna tribu dessc nom~. que era vizinha ao Norte dos 
Tupís da costa, linguisticamente differente <lestes. Suas con
di<;óes ethnographicas, entretanto, para o mesmo auctor, 
indicam urna immigra9ao do Norte ou Noroéste. Em fins do 
seculo XVJI as bandeiras de Amador Bueno entrara1n em con
tacto com elles; mas, por entao, muito pouco ou quasi nada 
se sabia a seu respeito. As primeiras noticias dignas de cre
dito acerca desses indios, deu-as Castelnau. Ehrenreich, em 
1888, 40 annos depois do explorador francez, foi encontra-los 
quasi no mesmo estado em que este os deixara - povo labo
rioso de pescadores e lavradores, altamente desenvolvidos, e 
muito superior, quanto ao teor geral de vida, ~os vizinhos 
civilizados. Entretanto, Coudreau, em 1896, denunciou a 

. completa decadencia da tribu, o que nao teve confirma~ 
por parte de Gustav von Koenigswald e de Fritz Krause, 
em viagens de investiga~es ethnographicas, ero 1908, á 
regiao central do Araguaia. Bem ao contrario, Krause fez dos 
Carajás urna descrip<;ao enthusiastica - "povo alegre, simples 
e dado ao canto, cuja organizagao social e principios sobre 

o S. Louren90, e I:;abel, na foz do S. Louren90 com o Piquirí, 
sob inspec~o militar; allí os descreveu Von den Steinen, 
em intuitivo capitulo do seu Unter der Naturvolkern Zentral
Brasiliens, traduzido e annotado por Basilio. de Magalhaes, 
na Revista do Instituto Historico, t. LXXIII, parte u, 1915. Os 
males da civiliza9ao, o alcoolismo e a syphilis, exerceram sobre 
essa pobre gente ac9ao devastadora; muitos morreram pre
maturamente, muitos abandonaram as colonias pelo servi90 
domestico em Cuiabá. N esse estado, as Miss5es Salesianas 
foram encontra-los, e é de justi~ reconhecer que tém pre
stado optimas servi9os á communidade brasileira. 

, moral lhes clao direito a occupar socialmente um plano su
perior". "Da civiliza9§.o do paiz" accrescenta "acceitaram 
o.s instrumentos de ferro e os vestuarios; quaesquer outras 
influencias extranhas sao por elles repellidas". 

Os Boróros sao notaveis por seu alto porte; ca9adores, 
sem agricultura, que em muitas fei96es, segundo Ehrenreich, 

\ 

O grupo divide-se em tres ramos principaes: Carajaís, 
que se extendem desde S. José, um pouco acima da barra do 
Rio do Peixe até abaixo da ponta Norte da Ilha do Bananal, 
aos 10° de latitude Sul; os Xambioás, na regiao enca
choeirada para o Norte¡ e os. Javaés, no interior da ilha. 
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Estes ultimos receberam admiravelmente Krause, que assim 
se externou a seu respeito: 

• 
« Minha permanencia nessa. aldeia esplendida, á 

n1argem de um lago; numa esplanada verdejante, no seio 
daquellas cr·eaturas alegres e ingenuas, foi um idyllio ! » 

' 

Fran9ois Bigorre, sobo titulo HChez les Sauvages Javahés 
de l'ile Bananal", acaba de publicar nas Missiones Catholiques 
informa9oes recentes sobre esses indios. 

Outra tribu Carajá encentra-se á margem direita do 
baixo Xingú, da qual de¡¿ noticia a primeira expedi9ao de 
Von den Steinen; com os Jurunas vive essa tribu em hosti
lidades constantes. 

Martius enquadrou os Carajás no grupo Guck, que des
appareceu. Ehrenreich julga que muita coisa de seus uten
silios Jem.bra os Gés; Coudreau, por seu lado, acredita em sua 
identidade com os Suiás, que pertencem inquestionavel
mente áquelle . grupo; entretanto, em contraste com os Gés, 
sao os Carajás peritos homens d'agua, canoeiros e pescadores, 
e t~m tambem desenvolvida agricultura. 

Em seus caracteres somaticos os Carajás apresentam a 
rnaior uniformidade. Assim os descreve Ehrenreich: 

« Craneos altos, muito compridos e estreitos, nariz 
fortemente preeminente, em geral n1uito curvado, fendas 
ocu1o-palpebraes pequenas e ás vezes rasgadas, cabello 
comprido, ora duro, ora ondeado e relativamente fino, 
·encontram•se em todos. » 

Para o mesmo auctor, o typo menos puro é o dos Xam
bioás, que introduziram em sua tribu mullieres e crea.n9as 
roubada.S aos Caiapós. · 

Linguisticamente conservam-se isolados de todas as 
tribus americanas. Sua phonetiea foi ultimamente esfudada 
por Kunike. 

Nas adjacenciás das cabeceiras do Xingú demoramos 
Trumaís, até ao presente indecifraveis. Escassas informa9oes 
dispomos acerca desses indios, com quem tiveram contacto 
as duas expedi9()es allemas de 1884 e 1888. Da primeira yez 
se apresentaram aos expedicionarios com 14 canoas em ordem 
de combate e só depois de negocia9oes, que duraram horas 
inteiras, se resolveram a desembarcar e approximar-se. No 
acampa.mento, procuravam apoderar-se dos chapeus, das 
facas, das espingardas e de outras coisas, que excitavam a suá 
curiosidade. Resistindo com bons modos os expedicionarios, 
aconteceu que um dos indios descarregasse por acaso urna 
espingarda. O espanto que o tiro produziu foi tamanho que, 
momentos depois, todos ffnham saltado para a agua, pulantlo 
dentro das canoas. Cheios de terror panico fugiram, atraves
sando o rio. Perdeu-se assim a opportunidade de travar co
nhecimento com ess·es indios. Na segunda expedi9ao, Von 
den Steinen pode observa-los melhor. Para elle, constituem 
elementos extranhos entre-as tribus do Xingú, talvez aparen
tados com as tribus do Chaco Argentino; para Ehrenreich, que 
os considera como tribu allophyla, sua lingua se apresenta 
de todo isolada e mesmo phoneticamente se destaca de 
modo golpeante das tribus Aruaks circumvizinhas. 

Hermann Meyer esteve entre os Trumaís em 1896. Nao 
sabemos de explora9oes mais recentes. Em todo caso, o pro
blema dos Tru1naís está exigindo solu~o definitiva, mercé 
de mais amplas investiga~oes. 

* 
A extensa zona das Serras dos Parecís e do Norte hos· 

peda enorme popula9ao indígena, que ainda é un1 enigma na 
Ethnographia brasileir.a. Noticias vagas acerca dessas gentes 
existiam desde principios do seculo passado; mas tao sum
marias e imprecisas eram, que pouco mais do que seu nome 
podíamos conhecer. De sua verdadeira situa9ao geographica, 
de suas condi9oes ethnicas, nao tinhamos maiores informes. 
O proprio nome Nhambiquaras, por que eram conhecidos 
esses indígenas, apenas revelava que tinham o costurne de 
perfurar o lobulo da orelha, costume, aliás, cornmum a di· 
versas tribus americanas. 

Vivendo em absoluta segregagao, nao adrnittindo qual-
" quer commercio com os civilizados, esses índios foram sur

prehendidos em plena edade lithica, em 1907, pela Commissao 
de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao 
Amazonas, dirigida pelo tenente-coronel, hoje general, Can. 
dido Mariano da Silva Rondon. 

Nos primeiros t:ontactos comos civilizados, hostilizaram. 
nos· por diversos modos: frecharam o proprio commandante 
da expedi<(fi.o, officiaes e soldados; " trancaram os trilhos ", 
atravessando rarnagens e paus nos caminhos, como se dessem 
a entender que lhes era desagradavel a incursa.o em seus do .. 
minios. Só tres ann0s mais tarde, em 1910, á custa dos repe. 
tidos brindes que lhes eram .proporcionados e gra9as á huma .. 
nitaria tactica pela Commissao segiüda, de nao exercer re .. 
presalias aos seus ataques, chegaram á falla e fizeram-se de 
paz, e1:11bora suas relagoes dahi por deante nao fossem esta veis, 
porque em diversas occasioes voltaram a atacar os expedi-
cionari0s. 

Em 1912 visitou-os Roquette·Pinto, incorporado a urna 
das expedi90es da Commissao Rondon; na Rondonia reuniu 
os opimos resultados dessa excursao, das mais auspiciosas 
para a Sciencia em nossos dias. 

Nhambiquara é denominagao tupí, que figura ao lado 
de ~apanhúna ou Tapaiúna, talvez Tapúi-úna. Um certo 
grupo de Nhambiquaras, pensa Roquette-Pinto, será prova
velmente identificado aos Tapaiúnas, de que fallam alguns 
auctores, como se fossem mocambos de .negros áfricanos in
voluidos. 

O tnajor dr. Antonio Pyreneus de Sousa, um dos mais 
esfor9ados collaboradores do general Rondon, em suas "Notas 
sobre os costumes dos indios Nhambiquaras", publicadas no 
ultimo volume da Revista do Museu Paulista, tomo xu, 1920, 
conheceu na 'fazenda nacional dos Camp<;>s Novos, n.a Serra 
do Norte, cinco grupos da grande na9áo, assim nomeados; 
Anonzé, Cocozú, U ainedezé, Xaodí e Taiópa, todos inimigos 
entre si. 

Os Anonzes chegam á fazenda pelo Norte; sao chamados 
Anonzú p~los Cocozús, de quem sao inimigos, bem como dos 
Uainedezés. Os Cocozús tém suas residencias na matta das 
Cangas, nas cabeceiras dos rios Camarézinho, Primavera, 
Vinte de Setembro e numa e noutra margem dos rios J uina, 
Formiga e Juruena. Os Uainedezés chegam a Campos Novos 
pelo Sul, e pelo Norte os Xaodís e Taiópas. Estas duas ul
timas tribus só visitaram Pyreneus urna unica vez e por gestos, 
que faziam, inferiu elle que os Xaodís tem suas moradas nas 
margens do Doze de Dezembro, muito em baixo, ou do outro 
lado desse rio, muito além, um pouco para Noroéste; os Taiópas 
devem residir, por sua vez, para os lad9s dorio Nhambiquara, 
muito em baixo. 



• 

273 - ETHNOGRAPHIA 

De seus costumes faz o mesmo official m1nuc1osa des
cripgao, de que tornamos os pontos mais característicos. Pi
carnos sabendo que dormem no chao, de preferencia na areia, 
tendo por travesseiro urna caba~a, ou a perna do vizinho ou 
vizinba mais proximo ... Ha sempre pequeno fogo acceso du
rante toda a noite, junto ao qual dormem, sob a guarda de 
um anciao, que fica acordado, a contar a historia da tribu 
aos indios mogos, uin de cada vez, em voz baixa, para nao 
perturbar o somno dos outros. Emquanto falla, o velho come 
e fuma como discipulo, e atiga o foguinho. 

Alimentam-se, ordinariamente, de mel, fructas silvestres, 
milho assado e beijú feíto da mandioca ralada; cornero tam
be1n peixe e carne de qualquer animal, bem assada e ás vezes 
socada, até cobras, insectos, larvas e coró extrahido do tronco 
de palmeira podre. Plantam na roga mandioca, milho (urna 
especie de grao roxo e molle), cará, batata doce (urna espe
cie amarellada, que cresce pouco), fava branca e roxa, muito 
grande; plantam tambem algodao, de que as mullieres fazem 
fios e meadas, com que tecem ligas para apertar os bragos e 
pernas, as cintas largas que as máes usam a tiracollo para con
duzir os filhos de peito, cordas de arco, fios para contas, etc. 

Sao monogamos, ao que parece; as rnulheres casam muito 
cedo. 

Os cinco grupos conhecidos de Nhambiquaras fallam 
todos elles dialectos ditferentes, mas entendem-se facil
mente entre si. Do exame desses dialectos ainda nao se 
póde inferir de affinidades com quaesquer outras linguas 
americanas; aliás, o material linguistico até agora recolhido 
inquina-se de incerto e duvidoso, porque os Nhambiquaras 
se mostram infensos a ensinar sua f<iJla, o que resalta, se
gundo somos informados, das verifica!fOeS de vocabularios, 
a cque tém procedido o general Rondon e os especialistas 
da Commissao. 

Os resultados dos estudos daquelle benemerito patri
cio e seus companheiros na cruzada do devassamento dos 
nossos sertóes acham-se felizmente em via de publica~o 
e, portanto, a Sciencia estará de posse, em breves dias, de 
optimos elementos para julgar a questáo dos Nhambiqua
ras, por certo das mais palpitantes da Ethnographia brasi
leira moderna. 

X 

Bet6i&s, ou Tucanos, Taca.nas, Pébas, Cahuapanas, 
Catuqninas e Macús 

Além dos grupos ou familias de que nos ternos oc
cupado nos capítulos precedentes, sobreleva mencionar, para 
completar esta summaria exposi~o, outros grupos que, 
embora ultrapassem das fronteiras políticas do Brasil, esta.o 
de alguma sorte com aquelles relacionados. Cabem uns e 
outros dentro da primeira zona ethnica figurada por Ehren
reich, como quadro de sua classifica~o, na qual, ao lado 
das popula~ indígenas brasileiras, se collocam natural
mente as da Venezuela, das Guianas e das planicies fluviaes 
da Colombia, Bolivia e Perú. Alguns desses grupos se 
encontram em condigóes perfeitas de isomerismo; outros, 
porém, que contém elementos dissemelhantes, estao exi
gindo maiores ~nvestigagoes. 

Pela sua importancia em relagao aos demais, apparece 
em primeiro logar o grupo Betóia, que comprehende diver
sas tribus disseminadas pelo Solimóes e pelas Guianas. Es
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tabeleceu-o Brinton em 1892, baptisando-o com o nome 
da mais septentrional de suas tribus, os Betóias. P. Rivet 
propoz em 1911 a substitui~o desse nome pelo de Tucano 
para designar o grupo, depois de ter mostrado que a tribu 
Betóia devia ser excluida para incorporar-se á familia Chibcha. 

Sao estas as tribus essenciaes do grupo: Tucanos ou 
Daces, subdivididos em Jupúas e Coretús, Jaúnas e Co
béuas; Desanas, ou Dessánas, do rio Apaporis; Coregaies 
e Tamas, do rio Jaír, affiuente do Japurá; Pioies, no Napo 
e Putumaio; Paiáguas, no baixo Napo; Umáuas, no alto 
Japurá, e outras mais. 

Acredita P. Ri vet que as tribus desse grupo só chega. 
ram ao territorio de sua actual occupagao em epocha re~ 
lativamente mod~rna, _e que desceram da;s regioes septen
trionaes, seguindo o curso do Napo, do Puturnaio e do Ja
purá. Essa hypothese funda-se nao sómente na distribuigao 
geographica presente das tribus tucanas, mas tambem em 
um duplo argumento linguistico. Em diversos dialectos fal
lados por aquelles povos observam-se semelhangas com os 
do Norte da America Meridional; por outro lado, estudando 
aquelle auctor as affinidades dos idiomas do alto Ama
zonas (Miránia, ou 11iranha, Záparo, Jaméo, Péba, l água, 
Uitóto, Ticúca), póde notar o numero relativamente re
stricto de palavras tomadas ás linguas Betóias, ou Tucanas. 
Esse facto anormal, tendo-se em considera~o os largos con
tactos que esses diversos povos mantém com as tribus da
quelle gtupo, nao lhe parece explicavel sena.o suppondo 
recente a occupa~o do territorio por essas mesmas tribus. 

Dos indios desse grupo occuparam-se Brinton, Rivet, 
Beuchat e Koch-Grünberg. 

Foi Brinton ainda quem estabeleceu o grupo ou familia 
Tacana, que comprehende 14 linguas do Bení e do Madre 
de Dios, falladas pelos Araonas, Aténes, Cavinas, Equarís, 
Isuiamas, Lécos, Maracanís, Marópas, Pucapacarís, Sapi
bocónas, Tacanas, Toromónas, Tumupasas e Tuiumiris. 
Dessa lista eliminou posteriormente os Aténes e os Lécos, e 
accrescentou outros, formando_ o total de 21 tribus, que 
deviam constituir o grupo racana. 

Na revisao, por que passou o grupo recentemente, de
vida a Créqui-Montfort e P. Rivet, sahiram da lista al
gumas tribus e entraram outras, elevando-se a 37 aquelle 
total. Convém, entretanto, notar que nesse · numero se 
acham incluidas tribus, que nao passam de verdadeiras 
sub-tribus, além de outras que, vivendo estreitamente uni
das, carecem de condi!fóes ethnicas para erigir-se em tribus 

· autonomas, com características dialectaes proprias. 
Assim, as tribus essenciaes do grupo podem resumir-se 

nos Araónas, Arásas, Toromónas, Guacanáguas, Tacanas, 
Marópas, Guaráios, Tiatináguas, Cavinas, Sapibocónas e 
mais algumas que, segundo os auctores citados, occupam 
o territorio boliviano que engloba o curso superior do rio 
Tahuamanú e Abuná, o curso do Madre de Dios entre os 
67° e 68°-35' de longitude Oéste, e o de seus affiuentes, no
tadamente o Tambopata e o Heath, o curso do Bení de 12° 
até cerca de 15° de latitude Sul, e o de seus affiuentes, o 
Madidi e o Tuichi etn particular. E' possivel que essa área 
se dilate para incluir o curso do Aquirí, no territorio bra
sileiro do Acre, onde demoram os Capechénes, de cujas affi-

35 
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nidades 1inguisticas com os Tacanas ha suspeitas bem fun
dadas. 

Desde o seculo XVII foram essas gentes visitadas por 
missionarios catholicos; entretanto, só em nossos días, gragas 
ás explora9oes de Heath, de Labre e de Armentia e aos es
tudos da Brinton, come9aram a ser scientificamente arro
ladas entre os povos americanos. 

Além de Brinton e de Créqui-Montfort e Rivet, tém 
fornecido material sobre o grupo - Lafone Quevedo, Ni
colas Armentia, Cardús, Nordenskióld e outros. 

O grupo Péba, egualmente estabelecido por Brinton e 
revisto por P. Rivet, abarca as seguintes tribus: os Pébas, 
que vivem nas cabeceiras do rio Chichita, affiuente da 
margem esquerda do Amawnas, entre o Napo e o I9á, e se 
dividem em tres sub-tribus principaes: os Cauwachís, os 
Caumarís e os Pacáias ; os Iáguas, estabelecidos no alto 
H uerari ou Ambiyacú e nas cabeceiras do Rio dos Iáguas, 
affiuente do Putumaio; os Iam.éos, que occupam a margem 
oriental do Tigre, e comprehendem diversos povos. Dentre 
elles Rivet eliminou os Aguános, que habitam a ~ste do 
baixo Guallaga, considerados por Von den Steinen como 
Cahuapanas ou J éberos. 

Assim, o grupo Péba domina ao Norte do Amazonas 
um territorio alongado no sentido de Éste-Oéste, cuja con
tinuidade interrompem os Paiáguas, do grupo · Betóia ou 
Tucano, inserindo-se entre os Iáguas e Iaméos. 

O grupo Cahuapana abarca varias tribus, como a que 
lhe deu a denomina9ao, os Cutianas, os Urarinas ou Itu
cales, os Lamas e outros, que demoram no Equador oriental, 
desde as abas dos Andes até aos rios Napo e Marañen. Nas 
suas vizinhan9as vivero tambem os Záparos, que consti
tuem outro grupo. Esses dois grupos nao nos interessam di
rectamente. 

O grupo Catuquina, recentemente formado por P. Rivet, 
distribue suas tribus nas bacías do Purús e do Juruá; carece 
ainda de investiga95es para sua completa emancipa9ao. Do 
eminente ethnographo, que tanto se tem qccupado dos in
dios do Amazonas, a Sciencia espera esse remate á s1:1a_ obra 
americanista. 

Para concluir, r esta-nos considerar o grupo dos Macús, 
que habitam as regióes entre os rios Negro e Japurá. 
O nome Macú, ou Makú, como apparece na litteratura, era 
alcunha insultuosa que os Aruaks applicavam a esses in
dios; presentemente é denomina9ao geral para designa-los. 

Os Macús, em sua maioria, acham-se dominados por 
Aruaks e Tucanes, que os reduziram á escravidao, e cujas 
linguas tém em parte adoptado. 

Nao existem provas de que todos os indios chamados 
Macús na regiao indicada perten9am ao mesmo grupo; mas 
sabe-se que as tribus installadas sobre os ríos Curicuriaí, 
Tiquié e Macú-igarapé, tributarios respectivamente do Negro, 
do U aupés e do Papurí, fallam tres dialectos profundamente 
diff eren9ados de urna só e mesma lingua original, segundo 
K~ch-Grünberg, que recolheu em 1906 tres vocabularios, 
aos quaes Rivet e Tastevin, em 1920, juntaram mais dois, 
apanhados de individuos da tribu Macú-Nadobo, que va
guéa nas florestas ao longo do rio J urubaxí. affiuente do 
baixo Rio Negro. 

Os vocabularios de Koch-Grünberg foram as primeiras 
amostras linguisticas acerca dos Macús; sabe-se que Natterer 
obtivera desses indios dais vocabularios, que se perderam 
em um incendio do Museu de Vienna d'Austria, em -1849. 

O material existente foi estudado pelos dois ethnographos 
francezes, verificando-se que encerram numerosas palavras 
de origem Aruak e Tupí. 

Outra tribu, tambem chamada Macú, encentra-se no rio 
Auarí, affiuente da margem esquerda do alto Urariquera; falla 
urna lingua que, conforme Kock-Grünberg, nao parece apre
sentar affinidades com qualquer outro idioma americano. 

* 
A popula9ao indígena do Brasil difficilmente póde ser 

avaliada, á falta de dados estatisticos positivos. 
O quadro infra, que <levemos á obsequiosidade capti

vante do illustre sr. dr. Luiz Bueno Horta Barbosa, director 
do Servi90 de Protec9ao aos Indios, expressa os resultados 
a que tem chegado aquella benemerita reparti9ao, constantes 
de seu archivo: 

Clrcwnscrlp~lSes na.cionaes N. de habitantes 
lndirenu 

Territorio do Acre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300. 000 
Amazonas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 . 000 
Pará................ . .. . ............ 100.000 
MaranhAo.......... .. .......... ..... 10.000 
Espirito Santo, Bahía e Minas . .... .... 10.000 
S. Paulo.. .. .................... .... 2.170 
Paraná.............. ........ ........ 10.000 
Santa Catharina......... .. . . . . . . • . . . . 10.000 
Rio Grande do Sul................. .. 2 .!i17 
Goiaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 .000 
Matto-Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500. 000 

Total .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 244. 687 

E ' possivel que estes numeres so.ffram altera9ao para 
maior. Nem os dá o Servi90 de Protec9ao aos Indios como 
definitivos. No Estado de Matto-Grosso, por exemplo, entre 
o rio Guaporé e a Serra dos Parecís, de onde descem os rios 
Cautario, S. Miguel, Branco, Corumbiara, e muitos outros, 
dilata-se urna vasta regia.o povoada de indios, a respeito dos 
quaes o Servi90 de Protec~ao nao possue actualmente outra 
no9ao precisa sena.o a de formarem urna popula9áo mui
tissímo densa. 

O sr. general Candido Rondon avalia a popula9ao in
dígena brasileira em 1.500.000 habitantes, estimativa que 
póde ser acceita sem reservas. Cumpre notar que em outros 
Estados nao contemplados no quadro se encontram ainda 
agrupa1nentos de indios, que conservam alguma coisa da an
tiga constitui~o tribal. Entretanto, todos esses agrupamen
tos reunidos nao dará.o um numero capaz de alterar o aspecto 
do total encontrado. 

O tempo fixado para a apresenta9ao <leste trabalho e 
os estreitos limites que deviamos guardar, pela propria na
tureza da obra a que elle se destinava, nao nos permittiram 
fazer mais completa a exposi9ao do que existe sobre a Eth
nographia indigena. 

Nao é impossivel que o fa9amos para o futuro. 

RoDOLFO GARCIA. 
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140. Valflotiana (Frei Mansueto Barcatta de) - "Ensaio de Gram
matica Kainjgang'' - Rev. do ·Mits. Paulis.ta. t. x. 1918. · 

141. -- "Urna critica ao Vocabulario da lingua dos Kainjgang", 
do visconde de Taunay - Rev. do Mus. Paulista, t. x. 1918. 

142. "Vocabulario dos Indios Cayuás" --- Rev. do inst. Hisl. e Geog. 
.Bras .• t. xix, 1856. 

143. Vogt (P. T.) - "Material zur Ethnographie und Sprache der 
Guayakí-Indianer" - Zeitschrift für Ethonologie, t. xxx1v.- Berlín, 1904. 

144. Wachneldt (Rodolpho) - "Explora~áo da Provincia de Matto
Grosso" - Rev. do Inst. Hist. 'e Geog. Bras., t. xxvn, 1864. · 

NOTA - Sao excluidas desta lista as obras classicas da Ethnographia 
e da Linguistica. americanas, citadas no texto. 

PARTE SEGUNDA 

O TYPO BRASILEIRO; SEUS ELEMENTOS_ FORMADORES-

A 

Os ·dados somatologioos 

1 

Os nossos problemas et11nicos; sua complexidade 

l\fuito ao contrario do que acontece com os povos eu
ropeus e o norte-americano, ent re nós o problema das ra9as 
nao apresenta, no ponto de vista político, nenhuma comple
xidade. Em nenhum paiz do mundo coexistem, em tamanha 
harmonia e sob tao profundo espirito de egualdade, os repre
sentantes de ragas tao distinctas. Homens de raga branca, 
homens de ra9a vermelha, homens de raga negra, homens 
mesti9os dessás tres ragas, todos tem aqui as mesmas oppor
tunidades economicas, as mesmas opportúnidades sociaés, as 
mesmas opportunidades politicas. Está, por exemplo, ao al~ 
canee de ·todos a propriedade da terra. Francos a: todos, os 
varios campos do trabalho, desde a lavra da terra ás rnais 

altas profissoes. Quanto aos direitos politicos, nao figura em 
nossas leis, entre as condi9oes da sua investidura, o criterio 
das ra9as. 

Essa extrema simplicidade do problema ethnico em nosso 
paiz, quando visto sob o aspecto politico, desapparece, en
t retanto¡ quañ.do o encaramos sob o ponto de vista pura
mente scientifico, que é o da Anthropologia, da Ethnologia e 
da Ant~roposociologia. Dá-se eritao sob esse aspecto o con
trario do que se dá sob o aspecto político: o problema das 
rayas adquire complexidade desconcertante. 

Em primeiro logar, os elementos ethnfoos, que entrarn 
erri nossa fornia9ao, náo pertencen1 todos ªº mesmo ramo, 
como acontece com os povos europeus, cujas ra9as forma
doras, embora subdivididas em varios grupos somatoiogicos, 
se classificam todas· no mesmo typo ariano. 

Entre nós, ao contrario, caldeam-se tres ra9as differen
tissimas, duas das quaes exoticas. 

Esse exotismo das duas principaes ra9as· for.madoras le.,. 
va-nos, por outro lado; aos grandes problemas da acclima9ao 
e das selec96es tellurieas, de delicada solu9ao. 

Estas ra9as, a indígena e as duas advenas, nao se mantem 
isoladas e infusiveis, como na America do Norte, a negra e 
a saxonia; ao contrario, mesclam-se largamente duas á duas, 
tres a tres e recruzam-se até ao infinito. Dahi a extreina mul
tiplicidade dos typos anthropologicos emergentes desse largo 
e intenso caldeamento. 

Essa rnultiplicidade de typos anthropologicos, oriundos 
da mestigagem de ra9as tao diversas, t orna, por seu turno, 
extremamente ardua a fixa9ao do nosso typo nacional. Como 
essas diversas ra9as nao se distribuem egualmente e nas 
mesmas propor96es pelo nosso territorio e, muito ao contrario, 
se concentram 1nais intensa1nente neste ou naquelle ponto, os 
typos ethnicos regionaes reflectem essa diversidade de coeffi.
ciehtes de caldeamento e accentuam mais este ou aquelle 
attributo anthropologico, conforme o grupo ethnico prepon
derante na sua forma9ao. 

Essa complexidade de typos anthropologicos é accresci.da 
pela complexidade dos typos psychologicos. Cada urna das tres 
.ra9asformadoras tema sua mentalidade propria; de modo que 
a psyche nacional resulta do conjuncto de tres mentalidades 
inconfundiveis, extremamente differentes ria sua estructura in~ 
tima. Os typos cruzados, diversissimos no ponto de vista an
thropologico, sao, por isso, tambem diversissimos 110 ponto de 
vista psychologico, - e a sua meJ:!talidade é a mistura incohe
rente e heterogenea dessas tres mentalidades irreductiveis: a 
de um selvagem, a de um barbaro e a de un1 civilizado. De 
maneira. que o problema da fixa9ao do nosso typo psycholo
gico é ainda mais arduo do que o da fixa9ao do nosso typo 
anthropologico. 

Ha, tambem, que considerar os problemas sociaes 
oriundos dessa diversidade mental dos varios typos ethnicos, 
- e abre-se entao a grande questao do eugenismo das 
diversas ragas, que entram na forma9ao do nosso povo; a da 
maior ou menor potencialidade asc(;!ncional dos seus ele
mentos inferiores; a do valor da contribui9ao que cada urna 
dessas ragas tem trazido á nossa civiliza9ao e á nossa 
historia, etc. 

Problemas de Anthropologia, proble1nas de Ethnologia, 
problemas de Anthropologia social, é impossivel discuti-los 
todos com a meticulosidade, que merecem; iremos apenas 
fazer-lhes a synthese rapidissima, apontando-lhes os aspectos 
ma1s relevantes e menos complexos, que offerecem. 
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