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l. Atual estado dos problemas arqueológicos 
e etnográficos do Brasil 

l. Vestigios de antigas "civiliza~oes" per
didas no sqlo brasileiro. - Há cerca de vinte 
anos escrevia R.oquette-Pinto que a arqueología bra
sileira era "antes um capítulo da pura etnografia" (1). 
Seria possível repetir, ainda hoje, a frase do eminente 
antropologista patrício ? D~-certo que sim~ Raros tém 
sido, na verdade, os achados que possam alterar o 
aspeto geral do mapa paleontológico do Brasil. A 
pre-hist6ria désse trecho da América Antártica con
tinua a ser um enigma, mal revelado nas jazidas 
árqueas, cujos descobrimentos se devem, muitas vezes, 
ao acaso. Já hoje nao podemos a.firmar, coro muita 

(1) "Arqueologia e Etnografia", em Imprus3ea do Brasil no Slculg Vinle, 
pái¡. 52, Londree, 1913. 

NOTA - A vinheta acima é reproduolo fac-eimilar da conheoida obra de 
Hana Staden (ediolo de 1657, Marburgo). Representa o maracá, que 11e cra
vava no 11010, durante aa ceremoniaa rituai11 dos tupfs. Ao lado, alguna eepéci
mes da cerlmioa nativa . 

• 



10 Estevao Pinto 

convic9áo, a autoctonia de suas popula9oes. A-própria 
antiguidade do ameríndio é teoría, que náo assenta 
ainda em alicerces bastantes sólidos (1). Achamo-nos 
na mesma ignorAncia quanto a origem e migra9áo 
dos povos do continente cis-ístmico em geral. A fauna 
brasileira, segundo as conclusoos de Alípio de Mi
randa Ribeiro, nao autorizam o conceito de que o 
nosso país seja a parte mais velha do globo. Os pro
tozoários, que sao as formas primitivas da vida, estáo 
diluídos no sistema geral, sem fei9ao peculiar, quando, 
acrescenta o citado naturalista, deveria haver urna 
série especial de ordens e classes características, cria
das pela diferencia9ao no tempo e no meio. Os Dipmoi
cos, entre os peixes, e os Opisthocomus hoantzin, entre 
as aves, que sao representa9oes atuais de tipos ar
caicos faunísticos brasileiros, tém antepassados fósseis, 
respetivamente, na América do Norte e na Europa. 
A análise do crAnio de Pontimelo, que Roth encon
trou sob a carapa9a de um gliptodonte, "se chegar 
a determinar a contemporaneidade do H omo ameri
canus com o pleistoceno, aproximará da unidade o 
abatimento frontal nas ra9as primitivas, confirmando 
um fato biológico coro os dados irrecusáveis do crAnio 
de Nehring, do Diprothomo de Ameghino e da abó-

(1) Em um interessante estudo feito em tómo d&.8 jazidae arqueol6gicaa 
dae margene dorio de Santa-Cruz (Patagónia), diz Vignati: "Bien ae aabe aue 
a eate respecto s6lo contamos con una luminosa - aunque breve monoqrafla de 
Sarasin, Que precisamente, con material de iouales caracteres 11 procedencia al 
por mi coleccionado, lo estudia poniendo a contribuci6n su amplisima cuUura, 
que por fl!Omentos resy!ta abrumadoramente desproporcionada a las puerilu 
•nt.er:pretaciones (IUe . critica. Es ad que rebate la fantóstica suposici6n de aue 
existiera en Patauonia un periodo paleolltico y pone en quicio el 11erdadero llioni-
Jicado de l?B instrumen!ºª. que - sin conocimiento cabal de la técnica (IU6 pre8ide 
la conf ecci6n de loa similares europeos, - fueran considerados como de ioual 
oalor morfol6oico 11 cronol6oico". - "Resultad08 de una excursión por la margen 
1ur del río Santa Cruz", em Notas Preliminar68 del Mmeo ~ la Plata, Il 
104 e 106, Buenos-Airee, 1934. ' 

1 
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bada de Bleyer, isto é, d~finirá o ancestral mongólico 
completo do chamado aborigene americano" (1). 

Também náo é possível aceitar a teoría de Mar
tius, segundo a qual os selvagens brasileiros sáo res
tos degradados de urna ra9a de estágio cultural ou
trora avan9ado. A hipótese do botanico bávaro afigu
ra-se-nos um mito das propor90es do El-dorado da 
planura aluvionica, em busca do qual percorria Horts
man as regióes do Tocantins ainda em pleno meado 
do século XVIII. Outros vestígios de antigas civili
za9oes, perdidas no solo pátrio, nao passam, afinal, 
de cuentos mais ou menos fantásticos. Rela9áo anó
nima de 1753 fala-nos de urna "cidade abandonada", 
cheia de pórticos e inscri9óes, que se presume per
dida nas chapadas dos sertoes da Baía. Andou a sua 
procura, inutilmente, o conego Benigno José de Car
valho e Cunha (1845); é bem possível, porém, que 
as maravilhas, de que trata o manuscrito setecentista, 
relacionero-se coro as notícias de outra cidade arqueo
lógica, localizada nas matas do Grungojí, regiao do 
baixo rio das Contas. Ignora-se a origem e signüi
ca~áo dos alinhamentos de Monte-Alto, na vertente 
do Verde-Grande (Minas-Gerais). As rochas de quar
zite, erodidas, das vizinhan9as de Piracuruca (Piauí), 
a que vulgarmente chamam Sete-Cidades, muito seme
lhantes as forma9óes geológicas de Vila-Velha, próxi
mas de Ponta-Grossa (Paran~), - já foram elevadas 
a categoría de "cidades petrificadas". Fic9oes náo 
menos pitorescas sao os supostos hieroglifos da Gávea 
(Distrito-Federal) e a inscri9áo rupestre, de origem 
púnica, que se diz existir ero urna localidade inidenti
ficá vel da Paraíba. Alguns autores referem-se, ainda, 

(1) "Esboc;o Geral da Fauna Brasileira", em Recenseamento do Braail 
(publicac;ao da Diretoria Geral de Eetatfatica), I. 273, 1932. 
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Uma funer!rla, antropomorfa, das 
lapas tlo Maracá (Pará). Sáo as 
chamn<lns Face-Ur.ns (Hartt), ou 
Geskhtsurnen segundo os ale
mAes), estudadas por Ferrelra Pe-

ua. Guardavam ossada.1. 

a pretensos dólmenes, 
encontrados no Ceará 
(Inhamuns, etc.), no 
Rio-Grande-do-Norte, 
na Paraíba (serra do 
Teixeira), em Pernam
buco ("magnae molis 
lapides humano labore 
congesti ea jormd ut 
aras rejerre videan,tur'', 
diz Barlreus (1)). 

2. Algumas jazi
das paletnológicas 
importantes. - No 

Brasil, toda
v1a, encon
tram-se cen
tros paletno-
16gicos que, 
a primeira 
vista, deno

tam a passagem, por 
nosso territ6rio, de po
vos de cultura rela
tivamente avan9ada. 
Náo longe de Manaus, 
junto as ruínas do 
forte da Barra, exu
maram-se centenas de 
urnas funerárias, de 

(1) Joito Batista Regueira. Costa, "Bra.sil Prebiet6rioo", em R. P., n. 
43, 3 e 4, 1894. Na continuac;Ao desta obra, R. P . e R. T. eignificam, ree
petivamente, Re-o. do Inst. Arq. Pernambucano e Re~. do Inat. /lid. e G1o0. 
Bra1ileiro. 
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desenhos aprimorados, que encerravam corpos aco
corados (1). 

Nas lapas do rio Maracá (Pará), descobriram-se 
também muitas dessas jazidas, antropomorfas algumas 
(Face-Urns de Hartt, Gesichtsurnen dos alemáes), ou
tras de caráter híbrido, coro sinais sexuais bem mar-

Outra uma funerirla das grotas do Jlaraeá. Repre
senta, segundo Rnlnmndo Morais, um jabotí. 

cados indicativos da fun9áo do objeto, estudadas por 
Ferre ira Pena ; certos vasos, os de f ei9áo tu bular, 
lembram o material téxtil da caverna dos Aturés, 
no Orinoco. Serviam os vasos tubulares do Maracá 

1 

para guarda de ossos. No fundo, explica Roquette-
Pinto, colocava-se o pélvis ; os ossos compridos 

(1) Luciano Pereira da Silva, "Etnografía", em Dic. Hisf., Geoq. e Etn. d<> 
Braa., lnt. Ger., II, 34, Rio, 1922. Noe oemit-erioa dos Barée, J: d'Anthony 
recolheu numerosa louQa. 
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longitudinalmente as paredes; o cranio em cima. o 
dr. E. Goeldi descobriu, nos pogos funerários do 
Cunaní, no mesmo estado nortista, dois hipogeus 
repletos de magníficos "ceramios"(l) indígenas. Os 
po9os estavam cobertos por discos ou mós de granito 
e assinalados com marcos piramidajs ; encerravam 
urnas, pratos e vasos de múltiplas formas, de orna
menta9ao yjva e estilica, ora em relevo, ora em de
senhos policromicos. Mas o descobrimento arqueoló
gico mais importante ocorreu na ilha de Marajó, 
ainda no estado do Pará, em um . aterro artificial do 
lado Ararí. O lago Ararí mede trinta quilómetros de 
N. ~ S. e cinco de E. a O. ; sua pór9ao norte-oriental 
rodeia-se de campos ou pastagens, ao passo que o 
trecho sul-ocidental cobre-se de matas. Na margem 
oriental encontra-se o aterro, de altitude insignifi
cante (tres metros e meio acima do nível das águas, 
em tempo seco), com cem metros de comprimento e 
trinta e cinco de largura máxima, conhecido pelo 
nome de Pacoval. A configura9ao do Pacoval é a 
de um quelonio, ou tartaruga gigantesca, e, por isso, 
Teodoro Sampaio subordina-o A série dos mounds 
zoomorfos das vertentes do Mississipi. Examinando-o 
em 1870, Steere, naturalista norte-americano, desco
briu tres depósitos superpostos, constituidos de dife
rentes materiais, todos valiosos. A olaria da camada 
superior, retirado por Ferreira Pena, é menos pre
ciosa que os artefatos das camadas inferiores, estu
dados por Fred. Hartt, Ladislau Neto, Orville Derby, 
e, modernamente, por Heloísa A. Torres. Da louga 
marajoara fazem parte tangas de barro, ou "aventais 
de pudicicia" (Folium vitis; Weiberdreieck dos ale-

. 
(1) Nome criado por F erreira Pena para designar a louoa destinada a des

pojos human.os. 
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1naes (1) pratos, discos, potes, l~mpadas, máscaras, 
amuletos, rodelas, ou fusaiolos, e, notadamente, urnas 
antropomorfas e ídolos ou figurinhas 6cas. Além do 
ho111em, sao os animais as formas modelares da orna-

Iga~aba marajoara, do aterro do ~aooval, 
110 lado Arari (Marajó), que Teodoro 
Sampaio subordina aos moanda zoomor-

fos das vertentes do M:tssissipt. 

menta9ao ceramista. As figurinhas ocas, . de ca be9a 
mitrada, que, segundo a observa9áo de Lad1slau Neto, 

- (1) Essaa intereesantes folbas-de-videira, de barro, precioeamente deco
radas, fizeram supor a a)guDB etn6grafoe que se tratava de algum .adorno 
de caráter propiciat6rio, ou ritual, muito embora a mulber, º!'8 ~e?ade.s 
indígenas do Brasil, nao participasse, ~eralmente, ddS ceremowas rehgioeae. 
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lembram ídolos, guardam no bojo, algumas vezes, 
esferinhas de barro se1nelhantes a maracás ou a cho-

lh , ' ca os : o ma\'aca, como sabemos, pertence ao rito 
sacerdotal dos índi.os. A despropor9ao entre a urna 

Tanga ou " aventa! de pudicicia'' (Folium Titia; Weiber• 
deieck dos nlemiies), proYeniente do mound zoomorfo 
do Pacoval (Marajó). Ornrunentos desenhados a tinta 
cór de terrn el(' Umbria sóbrc camada de argila hranca, 
segundo a descri~Ao de C. Fred. Hartt ("Nota sóhre al
gwnas tangas die barro cozldo dos antigos indígenas da 
llha de Marajó'', em Arquivos do Museo Nacional. 1, 
23 e 24, Rlo, 1876) . Alguns etnógrafos sup0em que essas 
folhas de Yidcira, artisticamente ornadas e feitas de argl
Ia, tivessem caráter ritual, ou propiclatórlo, multo em· 
boru i1 mulht'r, nas socle<lades iud i gen as do Brasil, fóssc 

vedada em regra a prática de c·eremónas rellgJosas. 

e o esqueleto faz supor que os marajoaras s6 trans
portassem as ossadas para o Pacoval depois que o 
cadáver, albures inumado, se despojasse de seus te
cidos. Aliás, diz Roquette-Pinto, a posi9ao recíproca 
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das partes do esqueleto nao permite acreditar na in
trodu9áo do corpo inte.iro nos sarcófagos. 

Nas proximidades do Pacoval, encontra-se o 
mound de Camutins, estudado por Derby em 1876, 
de onde se retiraram ossadas humanas enterradas em 
iga9a has. A noroeste do lago Ararí ve-se, ainda, a 
jazida de Santa-Isabel, que Ferreira Pena visitou 
em 1873. Ceri\mio, embora diferente do marajoara, 
descobriu-se também na ilha de Caviana. 

O material da ilha paraense é superior ao de 
Cunaní, descoberto por Coudreau, o qual, por sua 
vez, sobrepu,ja ao dos cavernícolas de Maracá. No 
artefato cunaniara, a tinta é dicrómica, menos bri
lhante ; o ornato em relévo um acessório rígido, e 
nao urna elabora9áo artísti~a, como na indústria do 
Pacoval, segundo a frase de Raimundo Lopes (1). 

Ferreira Pena atribue aos aruas (povos nu-arua
ques) a autoría do precioso atérro. A ilha de Ma
raj6 estava habitada, na parte central, po_r povos 
tupís Gurunas, etc.), mas os portugueses, assim como 
os demais indios continentais, chamavam gen~rica
mente de nheénga,íbas a todos os habitantes amazó
nicos. Muito embora o padre Joao Filipe Betten
dorf (2) nao assinalasse, como fez em rela9ao a outros 
grupos do baixo Amazonas, nenhum tra90 apreciável 
entre os nheéngaíbas da grande ínsula, é bem possí
vel que fóssem mesmo os nu-aruaques os autores do 
mound do Pacoval, e, nessa hipótese, julga Teodoro 
Sampaio que podemos filiar o foco cultural de Ma-

(1) "A civilisacAo lacustre do Brasil", em Bol. do MU8eu Nac. do Rio
-dÑaneiro, 1, 97, 1924. 

(2) "Crónica da Miseio dos Padres da Companbia de J esus no Estado do 
Maranhlo", em R. T ., LXXII, l.• parte, Rio, 1910 . 

. . 
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rajó aos focos culturais da América Central (1). O 
núcleo marajoara, de fato, como os demais núcleos 
similares (os cunaniaras, etc.) estao, hoje em dia, 
vinculados as civiliza90es chibchas de Costarica, do 
noroeste colombiano e do Napo, conforme se ve do 
mapa publicado por Max Uhle em seu trabalho Ci
vilizaC'iones mayodes de la Costa Pacífica de Suda
mérica (2). 

A. Metraux (3) já procurou demonstrar a unidade 
cultural dos povos da planicie amazónica, a custa 
do exame de algumas pe9as paletnográficas perten
centes a cole9áo do Trocadero (París) e recolhidas por 
Anthonay e Tastevin. Heloísa A. Torres acha, toda
vía, a conclusáo precipitada. O vaso do lago Macupí 
(rio Tefé), estudado por A. Métraux, indica técnica 
decorativa diversa da dos cerAmios de Maraj6; 
o artista marajoara "nao deixa, em suas pe9as, urna 
táo grande zona despida de ornamenta9ao" e "tero 
horror ao vácuo". A mera semelhan9a dos motivos 
pictóricos nao constitue fundamento para qualquer 
parentesco, "porque os desenhos filiados a formas 
geométricas tiveram origem na espartaría". Se há, 
de fato, como quer Uhle, tra90 de uniao entre Marajó 
e a civiliza9áo ístmica (Chiriquí, etc.) parece, todavía 
que, após essa irradia9áo, que Raimundo Lopes cha-

(1) "Arqueologia Erasileira", em Dic. Hist., Geog., e Etn. do Bras., cit. 
I, 849. 

(2) Em lJol . de la Acad. Nac. de Hi&toria, VI, 87-92, Quito, 1923. - Sóbre 
os cerAmios paraenses ler, além dae obras já citadas: Ferreira Pena, "Apon
tamentos sóbre os cerAmios" , em Ara. do Mus. Nac. do Rio-de-Jan., II, 1879 ¡ 
C. Fred. Hart t, "ContribuicOes para a Etnologia. do Vale do Amazona.e", id., 
VI, 1885 ; N adislau Neto, "Investigacoes sóbre a arqueologia brasileira", 
ibidem: E. A. Goeldl, "E:rcavac;Oee arqueólogicas em 1895", em M em. do Mua. 
Par. de Hist. N at . e E tn. , Pará, 1900; W. C. Fa.rabee, "E:rploration in the 
Months of the Amazon", em The Museum Journal, Filadélfia, 1921. 

(3) "Contribuition A l'étude de l'archeologie du cours supérieur et moyen 
d e l 'Amazon" , em R~. del M ua. de la Plata, XXXII, 1930. 
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mou de arcaica, seguiu-se um periodo post-arcaico, 
de insulamento, cujos dados arqueológicos "atestam 
urna diferencia9áo regk>nal e um quadro complexo 
de relac;oes que náo excluem a relativa independencia 
dos tipos" (1). Assim, é bem possível que ondas migra
t6rias, provindas da América Central, trouxessem aos 
a bordos amazónicos uma técnica olar incipiente, mas 
arcaica ; tais grupos al6fitos, encontrando, no estuário 
do rio-mar, condi<Jóes propicias, desenvolveram mar
gem cultural já diferenciada, qµe mal ultrapassou as 
raias da ilha fluvial, por motivo, talvez, do caráter 
religioso e privado da arte marajoara, utilizando-se, 
na fabricac;ao do vasilhame, a principio de tranc;ados 
impermeáveis, e, posteriormente, de argila, conforme 
a teoria de Heloísa A. Torres. A origem plectogenica 
dos motivos ornamentais da louc;a marajoara prova
se a todo o instante : "a téc~ica do tran9ado obriga 
a come9ar pelo fundo do cesto e, por isso, estao 
invertidas as faces humanas ou os animais represen
tados nos vasos". Os índios de Maraj6 conheceram 
o seu período áureo, representado no material das 
cAmaras mais profundas do cemitério zoomorfo, mas 
de curta dura9áo, cujas causas ainda sáo hoje pouco 
explicáveis. Para Teodoro Sampaio, elevemos pro
curar o motivo na substitui9ao do bra90 feminino: 
a oleira exímia, mas alienígena, náo encontraria na 
grande ilha sucessáo condigna. 

Em 1922, enfim, Kurt Nimuendajú descobriu, 
em Santarém, fragmentos ceri\micos de alto valor, 
caracterizados pela a bundi\ncia e variedade dos moti
vos plásticos, supostamente filiados ~ civiliza90es 
do continente meso-americano. Sáo notáveis, sobre-

(1) Raimundo Lopes, loe. cit., 104. 
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tudo, as represen
ta 9óes zoomorfas. 
Os plainos do baixo 
Trom betas parece 
que sao ricos de 
louc;aria santaremia
na, encontrada qua
si sempre nos locais 
conhecidos vulgar
mente pelo nome de 
terras pretas (1). 
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Irapurá, Cerro 
do Carmo, Anuiá
Tuitera e outros sao 
centros arqueológi
cos importantes da 
regiáo do médio fdolo de rerra-cota da forz cto Ta-

paJoz (lou~a de Santarém). Oe-
Amazon as. Náo me- rflmica supostamente filiada as ci-
nas importante é a viliza~óes ístmicas (Panamá). 

esta9áo de l\1iracanguera, entre Madeira e Santarém. 

3. As estearias. - Desde os comec;os do sé
culo XIX ternos noticias de restos de habita~oes exis
ten tes no lago Cajarí, várzea aluvial pertencente ao 
vale do Pindaré- Maracú (Maranháo). :Esses restos 
de ha bitayóes ficam nas proximidades da vila de 

. (1) Sób.re a técnica da fabrieaQAo olar entre os indígenas eul-amerieanoe 
e~1st~m vá.r1os monografias, das quaie lembraremos : Ch. Fred. Hartt, "Con
tnbu~coee para a Etnologia do Vale do Amazonas", em Arq. do Mua.Nac. 
do Rio de Jan., VI, 1885; Emilio Goeldi, "Exeavacoes arqueológica.a em 1895. 
Exeeutadas pelo Museu Paraense n.> Litoral da Guia.na Brasileira entre Oia
poe e Amaz?na.e":, ero Jfem6rias do Mua. Para. de Hist. Nat. e Etn., Pará., 
1900 ; S. Lmné, The technique of South America Cera.mies" em Go'teboroa 
K~nol. ~eten8kaps-och Vit!erhets-Samhallu hlin cUinoar, Tjll.rd íÜ!jden, XXIX, 
n. _6, 9,oteborg, 1925 ; ~liny Ee.rle Goddard, "Pottery of the Southweetern 
lndi~ , e:i;n Th?, A~n. Mme~m o/ Natural Hi8tor11, n.º 73,Nova-York, 
1928 • S. Lmné, Contr1but1on A l étude de la c6ramique sudaméricaine" em 
Ret. del Inst. d• Ethn. de la Unit1. Nac. de Tucvm4n, 11, Tucumán, 1932. 
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Penalva. António Bernardino Pereira do Lrlgo, César 
Marques e outros refercm-se vagamente a tais ves
tigios lacustres, que só em 1919, gra9as a seca, pude
ram ser devidamente estudados pelo arqueologista 
Raimundo Lopes. Os sitios sobre estacas náo sao 
exclusivas da baixada maranhense : hajam vista as 
gurás, as marombas paraenses, as casas arbóreas dos 
maués e dos íncolas da baixa Colombia, as balsas dos 
paumarís do rio Purús. Também náo se <leve pensar 
cm nenhuma identidade entre as estearias maranhen
ses e os lacustres do Velho - Mundo (palafitas alpinas). 
Apenas o tipo do habitat é a mera semelhan9a existente 
entre os lacustres maranhenses e os lacustres euro-

Estearia do Cajari, várzea aluvial pertencente ao vale 
do Plndará-Maracú (Mnranháo) . A cfdade lacustre, da
do o número e natureza dos estelos, emersos por oca
siao a seca de 1919, devia estender-se por drca de 
dois quilómetros. Os pllotfs pressupftem, ainda, cons-

truc6es de elevado nivel. 
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peus, diz Raimundo Lopes. A cidade extinta, dado 
o número e natureza dos esteios emersos, devia esten
der-se por cerca de dois quilómetros : os pilotís pres
supoem, ainda, constru9óes de elevado nível. 

Seria a tapera lagunar apenas o refúgio da popu
la9áo, a qual nao dispensava, em vista dos vestigios 
em t erra firme, outras formas de ocupa9áo huma
na? (1). E' possível. Out ras estearias existem, ainda, 

, ' . ' ..... ., 

F'ragmento d e vaso zoomorfo, retirado da estearia do 
Encantado, no vale do Pericuni\ (Marapháo). A olarla 
dos lacustres maranhemes nada fica a dever a dos p<>
~:os fuuércos do Cuuani (P an\) e <lemonstra caracte
rfstlca!\ multo individuais: a forma humana niio apa
r ece e, na estilizacáo zoomorfa, o animal confunde-lle 

com o próprlo vaso. 

nas depressóes da mesopot!mia maranhense : a do 
Encantado (no vale do Pericuná), a do igarapé 
de Florante, a da Volta do Armindo, as dos lagos do 
Caboclo e do Genipapo (todas quatro no vale do Tu
ria9ú) . Nessas jazidas prehi.stóricas encontraram-se 
restos de cer!mica inferior a marajoara, mas superior, 
por sua variedade e delicadeza, a cunaniara. Raimun
do Lopes, que a estudou, observa que o oleiro caja
riense nada fica a dever ao dos po9os funerários do 

(1) R&imundo Lopee, loe. cit., 90. 



24 Estevao Pinto 

monte Curú ; note-se que a a~ daquele náo é reli
giosa, como a d~ste, e sabemos que os objetos rituais 
sao sempre mais perfeitos do ,que quaisquer outros. 
A arte cajariense é, ainda, mais variada e caracterís
tica nos seus aspetos individuais : a forma humana 
nao aparece e, na estiliza9ao zoomorfa, o animal con
funde-se com o P'fÓprio vaso. Nas estearias encon
traram-se ainda amuletos, ou miraquitas de ágata, 
rocha existente nos sertoes maranhenses, destruindo, 

Amuletos, ou mlraquitás de ágata, exuma
dos dos lacustres caJarlenses (Maranhlo). 

• 

no dizer de Raimundo Lopes, a cren9a, propalada 
por Barbosa Rodrigues, da origem asiática dos ta
lismás de jadaíte. ''Nos lacustres maranhenses encon
tramos o desenho em volutas, o tipo das retas inter
septadas, o de raios verticais e zonas circulares, 
fino e regularíssimo, o das curvas irregulares, o 
triangular losangiforme; as formas nao se repetem 
absolutamente. As cabe9as de animais, as asas e 
acess6rios nao sao menos variados. Qualitativa-
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Louca dos lacustres marR
nhenses. com tmpre.sslo de 
folha. Qualltatlvamente, Jsto 
é. como ideacAo, diz Ral
mundo Lopes, a arte caJa
riense é identica. no espirito, 

a de MaraJó. 

mente, isto é, como idea-
9ao, a arte cajariense, 
mais frágil, mais graciosa 
nas suas formas livres, 
parece ter, com títulos 
mais autenticos que a dos 
extintos guianenses, um 
espírito comum com a 
melhor arte marajoara, 
da qual a aproximara 
também os seus recursos 
quanto ao colorido, como 
o uso da pintura verme
lha e preta em fundo 
claro" (1). Raimundo Lopes acha temerário confundir 
as civiliza9oes amazónicas com as maranhenses, 
entre as quais há similitudes, como acontece em 
rela9áo a lou9a do alto Amazonas (de fundo polido, 
ornamenta9áo triangular-romboide, colora9áo negra 
e vermelha), mas náo identidade. Também nao se 
pode adiantar se a civiliza9áo dos lacustres f oi urna 
raíz direta das zonas culturais paranenses, ou se todas 
coexistiram, "divergindo de urna origem comum". 

No engenho colonial de Sáo-Bonifácio, nas ilne
dia9oes de Viana (Maranhao), achou-se grosseira 
cerAmica. R~imundo Lopes ve no achado urna prova 
da antiguidade da lou9a lacustre, muito embora as 
polafitas assentassem em terrenos relativamente re
centes. A,s estearias sáo precoloniais. Os capuchinhos 
Évreux e Abbeville, ao descreverem os indios do 
Maranháo, nao nos mostram nenhuma rela9áo entre 
estes e a civiU~a9áo dos lacustres, exatamente como 

(1) Loe. cil.. 98. 
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Fusaiolos, ou pecas substitutivas do chumbo da.a redee 
de pescar, e vaso de motivos zoomorfos. Pertencem ao 
material paletnográfico, encontrado pelo arquelogista 

Raimuudo Lopes nos lacustres do Maranhao. 

aconteceu a J oáo F'ilipe Bettendorf em relac;ao aos 
nheéngaíbas do Maraj6, - o que vem invalidar a 
these de Goeldi quanto a construc;ao post-colonial 
dos monumentos marajoaras (1). 

4. Os sambaqufs. - Jazidas paletnográficas 
nao menos importantes sao os sambaqu!s. 

Tratando dos sambaquís, diz Roquette-Pinto que 
a mais interessante obra arqueológica foi a demons
trac;ao da lei, pela qual a humanidade atrayessa está
dios fatait; durante o seu processo cultural. "Sujeito 

· As mesmas solicitac;oes do meio, sempre o hornero, 
ero qualquer ponto do nosso planeta, agiu de manei
ra identica. Pois nao é curioso que em toda a terra 
as mais distantes populac;oes houvessem feíto uso de 
machados de pedra, perfeitamente semelhantes? Nao 
f oram o arco e a flecha armas generalizadas ? E' esse 
uro incontestável argumento psicológico a favor da 
unidade cultural específica das populac;oes da terra, 
apesar das diferenc;as anatómicas. Os cérebros de 
todos os homens normais tem fun9e>es básicas iden-

(1) "Eetado atual doe conhecimentos e~bre oe fndioe do Braail", em Bol. 
do .Muaeu Pa.ramae, 11, n .o 4, 397. 
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ticas, embora cada um possua fei9óes próprias, que 
sao as verdadeiras características individuais ou étni
cas. Muitos sambaquís sao kjo'kkenmo'ddings ou 
kitchen1niddens do Brasil. Verdadeiros montes de 
conchas (shell-mou.nds), eles se espalh9m pela por9áo 
meridional da costa do país e alguns se acham em 
margens de certos rios. O material conquiológico neles 
amontoado é tao abundante que, em diferentes luga
res e desde os primeiros tempos da conquista portu
guesa, foram os sambaquís aproveitados como forne
cedores de cal, retirada dessas conchas" (1). 

S. Fróis Abreu considera os sambaquís como os 
mais importantes elementos para o estudo da nossa 
prehistória (2). ~sses massi9os conquiliológicos, conhe
cidos pelos nomcs gerais de sambaquís e ostreiras, 
respetivamente no sul e no norte do Brasil, designados 
ainda por outros termos regionais (sernambís, no 
Pará e no Maranhao ; conchais, na costa do Pa
cífico ; casqueiros, em Santa-Catarina e no Rio
Grande-do-Sul) sao encontrados, de fato, mais fre
qüentemente no sul do país, em terrenos em geral 
pantanosos, devido, talvez, no dizer do mesmo Fróis, 
a maior abundancia de mariscos nos tratos litorAneos 
do meridiao brasileiro. Sao tanto mais antigos quanto 
mais se acham afastados do mar, na opiniao de Ri
cardo Krone. Na Argentina, o governo protege ofi
cialmente tais jazidas. 

Sao os ostrários de formas diversas e variadas : 
alguns de base circular ou oblonga, outros extensos e 
pouco elevados. Náo raramente mostram a confi-

(1) "Arqueologia e E tnografia", ib., 53. 
(2) "A impor tAncia doe eambaqufa no eetudo da prebistória do Brasil" 

em Reo. da Boc. de Geog. do Ri o de Janeiro, XXV, 1932. ' 
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gura9ao aproximada de urna cúpula, ou semelham-se 
a um mameláo, "estilo peito de mulher" (como o 
do rio Velho, em Santa-Catarina). Todos se acham 
revestidos de substAncia dura e compacta, elaborada 
pelas aguas pluviais. Mostram-se, comumente, de 
altura inferior a seis metros, e sao, na maioria dos 

formados por "camadas de conchas, coro car-

C<llVU<;fu B mid · 

-s~ 
Corte esquemático do sambaqui do morro do Forte 
(Estado do l\io-de-Janelro), estudado por: S. Fróis 
Abreu. As ostreiras, segundo Ricard.O Krone, sáo tanto 
mais antlgas quanto mais se acham afastadas do mar. 

vao e cinza, ou sem estes componentes, e por sedi
mentos de argila ou de areia". Frederico Katzer obser
va que as camadas de carvao e cinza apresentam, As 
vezes, em suas imedia9oes, valvas de conchas semi
gastas pelo fogo e isso "demonstra que os montoes 
de conchas serviram repetidamente de lugares de 
lume" (1). Os sernambís litorAneos sao constituidos, 
em geral, de conquílios marinhos; os continentais 
de conchas de água doce, freqüentemente confundí
veis coro as marítimas. Sambaquí, segundo Teodoro 

(1) "Geología do Estado do Pará", em Bol. do Mus. Par. Emilio Goeldi 
de HUt. Nat. e Etn., IX, 71, Belém, 1932. 
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Sampaio, vem de sambá ou ~a~á (concha, ostra) e 
qui derivado de quire (dormir, Jazer), nomes .tupís; 
ma~ Backheuser engendrou outra etimologia, também 
tupí (sambanu7J:aiá-ibicui, ~:eia de samanguaiá, ou 
sambanguiá-acui, samangua1as em p6). 

Semeados por toda a costa brasílica, nos fundos 
das angras, nos reconca vos das baías, nas curvas dos 
iguapes, nos estuários fluviais, nos pr6prios ribeiri
nhos interiores, aonde chega a maré, foram os cas
queiros explorados desde os primeiros tempos da 
nossa história. Utilizavam-se deles os colonos na fa
brica9ao da cal. Fernáo Cardim fala dos de Sao-Sal
vador, tantos que "de um s,p monte se fez parte do 
Colégio da Baía, os pa9os do Governador, e outros 
muitos edificios" (1) ; das jazidas de Santos, Sao
Vicente, Concei9ao, lguape e Cananéia, encontram-se 
notícias em Gaspar da Madre de Deus, para quem 
eram elas cemitérios indígenas. Modernamente estu
daram o sambaquí numerosos cientistas, tanto nacio
nais como estrangeiros. Para alguns, os montículos 
sao de forma9ao natural, originados pelo recuo eus
tático do oceano, ou pela a9áo e6lea (agregados de 
carapu9as de lamelibrAnquios, gasterópodos, etc),. 
teoría defendida por Joao Batista de Lacerda, Her
mann v. Ihering e Carlos Rath; para outros, como 
Lofgren e Krone, provém, incontrastavelmente, da 
obra humana e náo passam de restos de cozinha 
(kjokkenmoddings) (2). Há, ainda, a corrente dos 
que acredítam ver nos sambaqufs uma forma9ao de 
elementos tanto humanos, como naturaís (Roquette
Pinto, Backheuser). De qualquer modo, bancos 

(1) Tro.lados do. Terra e Gente do Brasil, 92 e 93, Rio, 1925. 
(2) Em A Amo.zónia Cicl6pica, 77 e 78, Rio, 1931, Jorge H~ley d' urna 

classificacao dos eambaqwe, que parece confusa e pouco convmcente. 
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crustáceos ou artificiais, representam, conforme a 
observa9áo de Raimundo Morais, nao só urna página 
étnica, mas também geológica. "Os de Cametá, acha
dos dentro da floresta, vestidos de gramíneas e lianas, 
sob túnica verde, rodeados de árvores, acusam a tra
jetória da ra9a e a evolu9áo da terra. Valem por 
páginas da história do homem primitivo e por páginas 
da história do globo. Escritas, de certo, com a inocente 
negligéncia de quem nao pensava ser lido centenas 
de séculos depois, o a'Utor dessa curiosa crónica re
marcava, em cada capítulo de concha, transi9f;es 
telúricas e nuan9as antropológicas, de maneira a 
mostrar, sóbre o relévo da gleba, os hábitos, os costu
mes, a ignorAncia, o rasto, enfim, da gente rude que 
por aí passou" (1). 

Carapa9as calcáreas, vértebras e espinhas de 
peixe, machados, perfuradores, cilindros para esmagar 
frutas, madeira carbonizada, almofarizes, pedras de 
amolar, pontas de flechas, pilóes, cranios e outros 
ossos humanos friáveis ou fossilizados, urnas fune
rárias, fragmentos de grés ero forma de discos, ídolos, 
cerAmica (como a que foi encontrada, respetivamente, 
pelos arqueólogos Raimundo Lopes e Roquette- Pinto 

(1) Pal1 da1 Pedraa Verdu , 121, Manaus, 1930. - A reepeito dossamba
qufa, conaultem-ee, al6m da obra já citada de Fróis Abreu : Domingos S Ferr 
reira Pena, "Breve notfoia 110bre 011 sambaquís do Pará', em Ara do Mu• 

0

Na.c 
~· Río, 1876; C. Wiener, "Eatudos s6bre os sambaqufs do scl do B~asil' ; • 
ib.; Carlos Frcd. H artt, "Contribui1,1i'Ses para a Etnología do Vale do AmazO: 

, nas", ib., VI, 1885 ; J olio Batista de La.cerda, "O bomem dos sambaquís", 
ib; Hermann v. Ihering, "A origem dos sambaquís", em Re?J. do In1I. Hi1t. 
e Geog. de S . Paulo, VIII, 1903 ; Alberto Lofgren "Os sambaquís de Silo-Paulo" 
ib; Karl v. Koseri tz, "Sambaquís da Concei1,1!0 do Arroio", em R. T., XLVII: 
parte l.•, 1884 : Teodoro Sampaio, "Os naturalistas viajantes dos séculos 
~VIII e XIX e o progrese.o d a. etnografi a indígena no Brasil", id., tomo espe
cial, parte 2.• , 1~015.; Gmlherme S. de Capa nema, Os sambaqu!s, Rio, 1873 ¡ 
Oskar Can.sta.tt, Die i\lfoschelberge and der süd-brasilianischen Küste", em 
pas Aualand, n. 14,. Stuttgart, 1~76 ; Voj téch Frie, " Samba.qui Forchungen 
1m Hafen von Antonina (Paraná) , Globu1t, XCI, 121 e seg. Brauuschweio 
1907 . • • • 
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nos sambaquís do MaranhAo e do Rio-Grande-do-Sul), 
- constituem o farto material de maximo interesse 
para o estudo da arqueologia pátria. A abrup9áo de 
alguns ossos levo u LOf gren a acreditar na antropo
fagia dos construtores das ostreiras. E, de passagem, 
convém notar que as armas e utensilios líticos, das 
mais variadas formas, nao se encontram apenas nas 
berbigueiras, mas em quasi t odas as localidades do 
Brasil : apesar de sua analogía coro os objetos neolí
ticos da Europa e de outras partes do globo, nao se 
prestamos nossos objet os líticos a nenhuroa base para 
classijica9oes típicas ou cronológicas. Rairoundo Lopes 
explica a indistin9ao coro o fato de ser o material 
lítico americano mais propriamente alisado, do que 
polido, ou seja um "trabalho ero rochas relativamente 
fáceis de afei9oar e que as vezes, desde o calhau ordi
nário, já se ofereciam mais ou menos arredondados'' (1). 

Dos sambaquís de Concei9áo do Arroio, estu
dados por Carlos v. Koseritz, exumou-se urna iga9aba, 
que continha uro crAnio e fragmentos de ossos. Ainda 
nos de Magalhaes (Santa-Catarina.), acharam-se esque
letos humanos, os qua~, em sua maioria, jaziam em 
decúbito lateral, coro as coxas infletidas no tronco ; 
ero tórno do pesco90 viam-se colares de dentes de 
jaguar ou de tubarao, ou colares de conchas. Alguns 
tembetás, encontrados no mesmo local, fizeram supor 
a esse autor que o hornero das berbigueiras devia 
pertencer ao grupo dos tapuias ou botocudos (2). A 

(1) "Pontas de eflex lascado no Brasil", em Bol. do Mus. Nac. do Rio-de
Janeiro, 111, 15-19, 1927. - " La civilisation matérielle des tribm tupi-guarani 
est aMnt tout adaptée a la vie da ns lea grands jor8ts de l' Amérique équatoriale ; 
elle se caractéri8e par l'u8aqe prépondérant du boia et de l'os dans toutes le• 
branches de l'industrie. La pierre, rare dans la plupart de1 contrées habitúe 
par la majorité de ces Indiens , n'y jouait qu'un rt5le de second plane" (A. M&
traux, La ci~ililalion maUrulle de• tribu1 tupi-guarani, 256, Parf1, 1928). 

(2) R. T ., XLVII, parte l .• 181, 1884. 
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craniometria, "filha desmandada da antropologia", 
diz Roquette-Pinto, andou procurando determinar a 
chamada ra~a dos sambaquis. Mas, atualmente, acres
centa o eminente antropoJogista, est·amos conven
cidos de que os característicos craniométricos per• 
mitem apenas separar os tipos fundamentais da espé
cie humana, o que, allás, os simples trabalhos descri
tivos conseguem mais depressa, sendo o homem dos 
sambaquís um mero antepassado dos nossos índios (1). 
Lembremos, ainda, que Paul Ehrenreich nao ere 
sejam os sambaquís obra dos ges, pois d,ijicilm,enje 
po~emos imaginá-los . pescadores marUimos e comedo
res de ostras (2). Refere Simoens da Silva ter sido esca
vado de urna coeira do Porto-do-Rei, nas fraldas da 
cidade de Sao-Francisco (Santa-Catarina), um obje
to de diábaoo, de forma trapezoidal, longo de dez 
centímetros, espessura média de seis milímetros, com 
um furo de forma bi-conica, que supóe ser urna in
sf,gnia de chef e. E' semelhante a dois outros achados 
nas províncias de Concepción e de Arauco, que se 
veem no Museu Nacional de Santiago (Chile). Sejam 
tais objetos emblemas hierárquicos, ou simples raspa
deiras, revelam os mesmos, incontestavelmente, como 
observa Teodoro Sampaio, identidade de processos, 
de meios e de recursos. "Do mesmo modo se devem 
considerar outros muitos objetos igualmente encon
trados nos sambaq~f,s ou casqueiros do Brasil, Chile 
e Perú. Estao neste caso os pequen os almof arizes, ou 
grais de pedra, de aspeto zoomorfo, imitando tarta
ruga, ave ou talvez urna pomba, como os achados no 

(1) Seizo11 Rolados (Estudo11 Braaileiros), 118 e seg., Río, 1927. 
(2) "Divisáo e distribwclio das tribus do Brasil segundo o estado atual 

dos D08808 eonhecimentos" , em R e-o. da Soc. de Geog. do Rio-de-.Ta.-neiro, VIII, 
l .• bol., 33, Rio, 1892. 
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'.\fachados, utensilios de m oer ou quebrar frutos e 
outros objetos líticos, encontrados nos s~qu1s de San
tu-Catarina pela Comissiio do Museu. :Sac1~aal do Rto-

de-.Tnneiro. chrfiada por Carl-Os \\· tener. 
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Almofarlzes e pedra de amolar, que Carlos 'Víencr en
couh'ou nas b crbiglteiras dos tratos litonineos de San
ta-Catarlnn. O gral é zoomorfo; o artjsta indigena pro-

curou esculpir, talYez, urna raia. 
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Brasil, ou figurando répteis, batráquios, animais car
nívoros, como os do Perú. As pontas de flecha, talha
das de um mesmo modo em obsidiana escura ou em 
quarzo leitoso, achadas no sambaqui do Porto-do-Rei, 
se representam nos sambaquis do Chile e do Perú 
por similares talhados em ctistal de rocha e em calce
donia. Discos feitos de osso, alguns de seis a sete 
centímetros de diAmetro e pe,sando cincoenta e noven
ta gramas, muito bem po1,idos, e afetando náo raro 
a figura de círculo perfeito, mas espessos no meio 
do que para as margens, e fu,rados no centro, também 
achados no sambaqu\í do Porto-do-RB.i, encontram 
seus similares nos amuletos descobertos em Caja
marca, no Perú, e tem sido por alguns arqueologistas 
considerados como objeto de culto, sendo que Barbosa 
Rodrigues os chama m.iraquita. Amuletos ou naó, 
pe9as de fuso para fiar, como possam ser esses discos 
de osso pol,ido, seja qual for o destino que lhes tenha 
dado a gente primitiva do sambaquí de Santa-Cata
r)na, a identidade de forma do espécime implica a 
identidade de uso e de costume, em Cajamarca, na 
vertente do Pacífico, e em Sáo-Francisco-do-Sul, 
nas águas do AtlAntíco. As pe.9as semelhantes, ou 
cantas, achadas na regiáo dos Calchaquís, na Argen
tina, assim como no planalto boliviano, muitas delas 
feítas de pedras de valor, como turquesas, malaquita, 
quarzo hialino e até rubim, provam que esses discos, 
os de menores dimensóes, podiam ter servido como 
adorno ou mesmo amuleto, e os maiores, como esses 
do Porto-do-Reí, de pe9as de fuso, como também 
deviam ter servido as pedras furadas (piedras hora
dadas) deseo bertas no sul do Chile, cuja explica9ao 
ainda é duvidosa entre os arqueologistas, opinando 
uns pelo emprego delas como pesos para redes de 
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pescar, outros como martelos redondos e outros ainda 
como objetos de culto" (1). 

E' bem possível que a diábase de grá fina, que 
Simoens da Silva supoe ser emblema hierárquico, 
assim como as piedras horculadas do ~iuseu Nacional 
de Santiago, sejam siinplesmente fusajolos, jguais 
aos que Raimundo Lopes encontrou nas jazidas pale-
tnográficas do Maranhao. Mas as ob~erva9óes de 
Teodoro Sampaio sao pertinentes no que diz respeito 
A ident,idade de processos, meios e recu,rsos entre os 
povoa ma~s dispares na sQlu9áo dos problemas de 
ordem múltipla, que se lhes antolham na vida. E 
como mais um exemplo, poderiamos lembrar que A 
pagina 176 da obra de J acques de Morgan (L' H umanijé 
préhisto_rique, París, 1924), observam-se utensilios se
melhantes aos das jazidas maranhenses (fig. 84, n. 12 
e 13), encontrados bem longe do Atlá.nticó, nas exca
va~óes realizadas nos lacustres alpinos da Sui9a. 

Os aambaquís, como já se disse, estáo localizados 
em todo o trato costeiro e mesmo em aguas mediter
rAneas, A margem de alguns ríos. R.ealizaram-se estu
dos e pesquisas : 

a) Nos de Taperinha, pouco abaixo de Santarém 
(Fred. Hartt) ; ero Pinheiro, algumas milhas ao norte 
de Belém (Charles Linden) ; em Salgado, regiáo entre 
Salinas e Bragan9a; em Cachoeira, na ilha de Marajó; 
nos da foz do Tocantins (Boena e N oronha) ; nos das 
proximidades de Sáo-Joao-de-Pirabas e de Bragan9a 
(Ferreira Pena) ; nos do Lago-Grande-de-Vila-Franca, 
Curu<¡á e Itanduia [Pará] .. 

b) Nos de Maiobinha, nas proximidades do 
Aprendizado Agrícola Cristino Cruz (ilha de Sáo-

(1) Teodoro S~mpaio , "Os nat11r11listss vía.jante1 doa aOoulos XVItJ e 
XIX", etc,. ci t., 558 e 559. 
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Luís), encontrado em 1922 ; nos do vale do rio de 
Sao-J oáo, perto da localidadc de Pindaí, que Rai
mundo Lo~es descobriu ero 1927 (na mesma ilha) ; 
nos de Cutun do Padre e de Ricardo (nas vizinhan9as 
de Bragan9a), do último dos quais dá noticias Agenor 
de Miranda [Maranháo]. 

e) Nos de Cunhaú [R~o-Grande-do-Norte] . 
d) Nos de Valen9a [Baía]. 
e) Nos de Guaratiba e Piracao, estudados por 

Everardo Backheuser [Distrito-Federal]. 
f) Nos de Cabo-Frío, Macaé, Paratí (Sambaquí 

do Forte) e Saquarema [Rio-de-Janeiro]. 
g) Nos de Santos, Concei9ao-de-Itanhaem e 

Iguape [Sao-Paulo]. 
h) Nos de Guaraque9ava, Paranapaguá, e, de 

modo geral, nos dos sacos interiores da baía de Para
naguá [Paraná]. 

. i~ Nos de. Sáo-Francisco, Imbituba, Laguna, 
JomVIlle, Carn19a, Cabe9uda, Caputera Vila-Nova 
Mirim, Itabirubá, Magalhaes, Porto-d0:Rei (algun~ 
e~tudado~ por Fróis Abreu) ; nos de Sanha9ú, Arma-
9ao-da-P1edade, Porto-Belo ; nos dos rios Tavares 
C~choeira, Baú e Luís-Alves (examinados por Carlo~ 
W1ener) [Santa-Catarina]. 

. j) Nos das regiOes lacustres septentrionais do 
Rio-Grande-do-Sul, desde, mais ou menos Traman
daí até a vila das Torres, onde Rhq~ette-Pinto 
encontrou vinte e trés calheiras [R'io-Grande-do-Sul]. 

- .. E!Il: suma, os bancos de tambads, sobretudo os 
art1f1c1aIS, sao verdadeiros arquivos de prehistória 
e etnografia, construidos, é verdade sem nenhuma 
inten<¡áo monumental, mas que, estud;dos sistematica-

' 
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mente, ainda revelarao, em seus deRpojos, muitos e inte
ressantes aspetos da vida do hornero aborígenedo Brasil. 

5. Dados arqueológicos de significa~ao pro
vavelm.ente funerária. - Quando nos referimos ªº 
descobrimento do dr. E. Goel<li, nos poc;os funerários 
do Cunaní, dissemos que os hipogeus estavam assi
nalados por marcos piramidais. Essas pirAmides de 
granito, truncadas, achavam-se cobertas por objetos 
semelhantes a discos, com metro e meio de diAmetro 
e catorze centímetros de espessura. Apoiado na obra 
de Tristáo de Alencar Araripe (1), supoe Teodoro Sam
paio que se podem encontrar monumentos sepulcrais 
semelhantes a esses marcos na zona agreste dos cari
rís. Assim é que se acharam vários discos, ou mós, 
espalhados pelo território cearense, na ribeira do 
Cariú (disco com caracteres esculpidos na periferia) ; 
em Coronzó, sertáo de Inhamuns (lage do tamanho 
de urna roda de cai:ro) ; no município de Icó (disco 
rochoso, com figuras diversas) ; na ribeira do Pi
rangí ("urna pedra grande chata, redonda como urna 
roda de carro e em cima desta tres pedras grandes 
com a postura de urna trempe"). Outras itapevas 
apareceram ainda no Piauí, no Río-Grande-do-Norte 
e em Pernambuco. Na Baía, próximo a Cachoeira 
(Fazenda-Pingela) e a Santo-Amaro (Queimadas), há 
inf ormac;oes a respeito de urnas funerárias, de louc;a 
vermelha, junto as quais se viam pedras de gres, 
urna delas de forma piramidal truncada (2). Carlos 

(1) "Cidadee Petrificadas e lnacricllee Lapidares no Brasil", em R. T., 
L, parte l.•, 213 e seg., 1887. . 

(2) A respeito das jazidas arqueológicas baianas, ler: H. von Ihenng, 
"Arqueologia comparativa do Brasil", em ReD. do Mus. Paul., IV, 1?04; Car
los Teecha.uer, A etnografia do Brasil no principio do século XX, Rio-Gran~e, 
1914 • Teodoro Sampaio "Dois artefatos indígenas", em Rer>. do Inst. Hiat. 

' ' "U L..- l. • , Geoq. da Bala, n. 42, 1916; Bernardino J. de Sousa, ma urna 1uuer«0na 
dos cabocloe", id., n. 43, 1917. 
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Studart Filho (1) diz, todavía, que até boje ninguém 
conseguiu demonstrar a exatidáo das notícias colhi
das pelo padre Francisco Correia Teles de Menezes, 
em suas peregrinac;oes através dos sertóes nordes .. 
tinos e divulgadas por Tristao de Alencar Araripe. 
"O ~adre Correia Teles, é sabido, obteve de pessoas 
ingenuas, de matutos ignorantes e crédulos a mor 
parte das informac;óes que consignou em seu trab~lho. 
Assinalou a existéncia de curiosos monumentos md( .. 
genas por ouvir dizer, nao tendo feito, como éle pr6-
prio confessa, averiguac;oes detidas .acerca .do assun
to'' (2). O interessante, porém, é que o próprio .stu.dart 
confessa a existencia de pedras e marcos d1sco1des, 
semelhantes as referidas pelo padre Correia Teles, nas 
proximidades de Cachoeira (Baía) e no Riachao, 
município de Vi<;osa (Alagoas) .. 

A propósito de urnas sepulcrais convém notar 
que a raridade désses achados tem, em parte, funda· 
mento nos hábitos religiosos ou mortuários dos sel
vícolas, os quais variavam dentro dos próprios qua
dros dos grupos linguísticos afins. Se alguns indígenas 
inumavam os mortos, envoltos em tipoias ou redes 
de dormir, no ambito da própria aringa, dentro de 
covas cobertas de ramos e folhas, para impedir o 
contacto entre o corpo e a terra, outros havia que os 
sepultavam em potes de barro, - os camucins ou 
iga9abas, - com os membros inferiores caracterls
ticamente infletidos no abdomen (uso mais genera
lizado entre os ges do que entre os tupís). Os nu-

(1) "Vestigios de racas prehistóricas na Vicoea", em Reri. do Imt. Ar(l. 
de Alaqoas, IV, 19. 

(2) "Antiguidades indígenas do Ceará", em Reri. Tri. do Inst. do Ceard. 
XLI, 176 e 177, Fortaleza, 1927. 
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aruaques costumavam incinerar o cadáver e guardar 
as cinzas em vasos sagrados. E certos índios, ainda 
hoje, entregam o morto a voracidade dos peixes, 
como o mais rápido e limpo processo de descarna ... 
mento. Para ésse fim o corpo é encerrado em um 
juquiá especial e mergulhado no rio : os peixes saem 
e entram livremente, mas as pe9as do esqueleto sáo 
retidas nas malhas e llames do lúgubre covo. 

6. As inscri~oes lapidares e sua significa~ao. 
- As inscri9oes lapidares sao restos arqueológicos 
de náo menor valor que os sarnbaquís, mas que tém 
dado aso a fantasias e robinsonadas das mais esdrú· 
xulas. Delirantes adeptos de civiliza9·óes antiquís
ismas, perdidas no solo brasileiro, ou partidários de 
incurs(}es de povos históricos nas plagas ermas da 
América Antártica, vém atribuindo a essas toscas 
itacoatiaras significa9ao maior do que delas é possí
vel esperar : por pouco que náo veio o pr6prio Salo
máo lavrar os epitalAmios da Sulamita nos alcantís 
rupestres dos sertóes brasileiros. A outros, porém, 
de espírito demasiadamente cético, afiguram-se as 
inscric;óes lapidares simples manifestac;óes artísticas, 
sem nenhum caráter silnbólico, ou meros produ.tos 
do ócio (ludus hornini), pr6prios do índio sul-ameri
cano, criptura do mo1nento, que náo se preocupava 
com o futuro "e estava longe de cuidar de legar do
cumentos as gera9oes vindouras". 

A exaustiva tese de Alfredo de Carvalho resume
se mesmo na proposi9ao de que "nenhum povo pri
rnj~ivo do continente sul-americano possuiu jamais 
um processo gráfico para a trans~issao do pensa
mento, quer anterior, quer contemporAneamente a 
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chegada dos europeus" (1). 86 os aztecas eram poe
suidores de urna escrita convencional e hieroglífica. Os 
próprios chibchas, hábeis te~eloes e oleiros, que '?vi~m 
em grandes cidades, ou os meas do sopé da corddhell'a 
andina cuja organiza9áo política já foi comparada 
a um 'estado genuinamente socialista, - eram nó.
cleos de adiantada cultura, que obedeciam a leis fixas, 
mas legadas auricularmente. 

Reconhecemos que, a custa de caprichos e ficc;oes, 
é possível, segundo a o bserva9ao de Koch-Gr'ün herg, 
Ier tudo o que se quiser nas in,scri9oes ; mas negar 
qualquer valia simhól,ica as piedras pintadas, ~orno 
as chamam os espanhQis, é cair em um nao menor 
erro. Do mu,ito que se tem escrito a propósito do 
assunto já se podem tirar conclusoos, náo enquadrá
veis em nenhuma da,s duas teorías extremistas. 

As inscric;oes lapidares sáo, em geral, de duas 
naturezas : incisas (gravadas na lápide) ou ,pintadas 
(simplesmente desenhadas na pedra), ou seja, oa 
litogli fos e petrograjias da classifica9áo de Everard 
F. Im Thurn, adotada por Alfredo de Carvalho. 
Everard F. Im Thurn distingue ainda, entre os pri
meiros, os fundos e os rasos (deep engravings and 
shallow engravings), conforme se encontre a face do 
lagedo profundamente sulcada ou apenas arranhada. 
Notou, ainda, que as duas espécies nao ocorrem simul
taneamente - o que nao parece exato, pois o geólogo 
Luciano Jaques de Morais encontrou, na Paraíba, 
litoglifos de mistura com petrografías (2)-e sao restri· 
tas a determinadas regióes, as rasas maiores e mais 
uniformes do que as fundas. 

(1) "Prehist6ria eul-amerioana , em R. P., XIV, 129-292, 1909. 
(2) Inscri~3e• rupu trea no Bra11'l, 8, Río, 1924. 
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Ch. Fred. Hartt supoe que as inscri9oes escul
pidas sao mais antigas do que as pintadas. A tinta 
pode aparecer também nos lineamentos incisos e 
varia do pardo-escuro ao vermelho-ocre ou f errugem 
(em algumas inscri9oes sao dicromicas, como acontece 
no Ereré). Julga Martius que a composi9áo tintorial 
provém do barro vermelho, dissolvido em azeite e 
misturado ao urucú. Para J oáo Franklin de Alel)car 
Noguei.ra a tinta é identica A de que se servem, ainda 
hoje, os oleiros cearenses. Carlos Studart Filho jul
gava-a proveniente de certos líquenes, mas, tendo 
experimentado alguns criptógamos, nao logrou ne
nenhum resultado (1). "A tinta encarnada, usada nas 
inscri9<Ses, é, segundo creio, anato, e talvez também 
argila", diz Ch. Fr. Hartt, ao referir-se aos letreiros 
do Ereré (2). O vermelho-ocre, que é a mais empre
gada, chama-se catuá entre alguns índios. 

Encontram-se as rock-engravings, de preferéncia, 
nas periedias, nas lapas, nos alcantís, nas encostas 
erécteis dos penhasqueiros, nas cavernas vizinhas dos 
cemitérios indígenas, nao raro em sitios ermos ; mais 
comumente nas itaocas a jusante das cascatas ou cor
redeiras fluviais, em sítios de difícil acesso, onde a 
água rebojenta amea9a a seguran9a da igara. As 
do rio Negro e seus mananciais, descritas por R. 
Schumburgk (3), Alfred Russel Wallace (4) e Koch
Grünberg (5), analisadas por Ladislau Neto (6), das 

(1) "A propósito de uma petrografia encontrada na fa1enda do Muoambo, 
em ltapipoca , em ReTJ. Tri. do Inat. do Cear6, XXXIX, 165, Fortalesa, 1925. 

(2) "In.scricoes em roohedoe do Brasil , em R. P., n.o 47, 308, 1895. 
(3) Reiaen in Guyana und am Orinoko, 486 e eeg., Leiplig, 1841. 
(4) A Narratiue oj Tra11ela on ths Amazon and Río Negro, 151 e eeg., Lon

dree, 1853. 
(5) "Die MaekentAnze der Indianer des oberen Río Ne¡To und Yapum''. 

em Arclliv. far Anthropologie, IV, 293 e seg., Braunschweig, 1906. 
(6) "lnveetig~ eé>bre a Arqueología Brasileira", em Arq. do Mu.e. N<U. 

do BiHWanÑo, VI, 643 e &e&., 1885i, 
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quais fala Ermano Stradelli (1) ; as do Cuminá e do 
Trombetas, encontradas por H. Coudreau (2); as 
da serra do Ereré, a oeste de Monte-Alegre (Pará), 
estudadas por Ch. Fr. Hartt (3) ; as do rio Japurá, 
ou Caquetá, de que trata Martius (4); as do Madeira, 
descobertas por Franz Keller-Leuzinger (5) e Edward 
D. Mathews (6) ; as do Tapajoz e do Xingú, divul
gadas por Henri Coudreau (7) e Ladislau Neto (8) ; 
as do Tu eré, afluente do Ana pú, referidas pelo mes
mo Coudreau (9) ; as da ilha dos Martirios, no 
Araguaia, examinadas por Paul Ehrenreich (10) ; as 
do Tocantins, enfim, das quais dao noticias Ch. Fr. 
Hartt (11) e António Manuel Gon9alves Tocantins (12); 
- claramente indicam a distribui9áo geográfica das 
inscri9oes la pi dares na zona do pindorama verde. 
Nas demais regióes do país os Ietreiros nao sáo menos 
freqüentes. No nordeste a maior cópia de informa9oos 
a respeito foi recolhida pelo padre Francisco Correia 
Teles de Mene zes, que percorreu a zona semi-árida, 
do sul do Piaui a ribanceira esquerda do Sao-Francisco 
(1799-1806). Vulgarizou-a Tristáo de Alencar Ara
ripe (13). Somente ·a respeito da antiga provincia do 

(1) "lecriaioni indigene della regione dell'Uaupée", em Bollaino della So-
cieta GeO{lraphica Italiana, eérie IV, 1, 557 e seg., Roma, 1000. 

(2) Voyage au Cumin4, 33 e eeg., Paria, 1901. 
(3) Op. cit., ib., 300 e eeg. 
(4) Reiae in Braailien, Ill, 1257 e seg., Munich, 1831. 
(5) Vom Amazonas und Madeira, 40 e eeg., Stuttgart, 1874. 
(6) Up the Ama?.on and Madeira Riiera, 25 e eeg., Londres, 1879 
(7) Voll'.aoe au Tapajoe, 142 e seg., Paris 1897 e Voyage au Xin{ltí, 149 

e seg., Pans, 1897. · 
(8) Ibidem. 
(9) Vo¡¡age au Tocantina et Xingú, 119, Paria, 1899. 
(10) Beitrage zur Volkerkunde Brasiliem, II, 45 e eeg., Berlim, 1891. 
(11 Loe. cit., 801 e eeg. 
(12) "Eatudoe e6bre a tribu Munducurú.", em R. T., XL, 2.• parte, 140 

e eeg., 1877. 
(18) Loe. cit., 238 e seg. 
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1 
Inscrl~~es lapidares da cachoeira de Cantagalo, no rio 
Tapajoz, em um morro a oito metros acima do nivel 
mí:tximo das águas, que os mundururús consideram de 

natureza avita. 
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Ceará regista o sacerdote nada menos que cento e vinte 
e oito localidades, em que se podem encontrar Ietreiros 
rupestres. Mas o pr6prio Tristao de Alencar Araripe 
reconhece que numerosas dessas noticias, depois de exa
minadas, nao passavam de fantásticas cria~oes de men
tes dadas ao gósto do maravilhoso e das jábul.as absurdas,· 
o padre Correia, na verdade, nao comprovou a maioria 
das informa<;e>es, que lhe forarn fornecidas. Em outro 
trecho déste capítulo, já externámos a opiniao de 
Carlos Studart Filho a respeito do assunto. Relativa
mente A zona cearense, mais fidedignas sao as ano
ta<;pes de J. Whitefield (serras de lbiapaba e da 
Mandioca) (1), de Joao Franklin de Alencar Nogueira 
(serrote da Rola, próximo da cidade de Santana) (2), 

(1) "Rock Inscriptione in Bra.zil", em Th.e Journal of the Anthropological 
Inatitute o/ Great Britain and Ireland, 111, 114 e eeg., Londres, 1878. Foi ema 
obra publicada anteriormente no American Naluraliat, XVIII, Filadélf.ia, 1894. 

(2) "Letreiroe antigoe : notfoiae sObre oe caracteres do aerrote da Rola", 
em R. T., LVI, 1.• parte, {zy¡ e 408, 1893. 
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de Carlos Studart Ftlho (fazenda do Mucambo, ero 
It11pipoca) (1). Branner trata das inscri9óes de Curi
matá (Piauí) e Luciano Jaques de Morais dá noticias 
de outras, no mesmo estado, localizadas na serra do 
Brejo. ~sse mesmo geólogo descreve as de Pedra
Lavrada e as da gruta calcárea do Letreito, ambas 
no llio-Grande-do-Norte. Conhecid,íssima é a rela9ao 
do autor dos Diálogos das Grandezas do Brasil, que 
acolheu informes s'óbre bizarros letre.iros de urna cova 
do rio Ara9uagipe, na Paraíba-do-Norte, os primeiros 
observados e descritos no Brasil, presumlvelmente os 
mesmos vistos por Elias Herckmans, em 1641, na 
serra da Cupaoba, ou da Raiz, uÍn dos contrafortes 
da cordilheira da Borborema(2). Francjsco Soares da 
Silva Retumba (3), J. R. Coriolano de Medeiros (4), 
lrineu J offily (5), tratam de outros, localizados no 
mesmo estado (serra da Caxexa, Bananeiras ; pico 
do Jabre, perto de Teixeira ; Gengibre ou Belém
de-Guarabira, Cai9ara ; Serrinha, Po90-do-Boi, Pas
mado, Po90-da-Serrinha ; etc.). Re centemente, Lu
ciano Jaques de Morais examin_ou as de Pedra-Lavra
da, dessa vez no município de Piauí (Paraíba-do
-Norte), em d.ois lugares (desenhos de lagartos ou 
jacarés bast ante nítidos e característicos, centopéias, 
aves, pontos), quasi todos em baixo-relevo (6) . Os glifos 

(1) "A propósito de urna petrografia encontrada na. fa.zenda. do Muca.mbo 
em Itapipoca" , em Rev. Tri . do l nat. do Ceará, XXXIX, 165 e seg., For taleza, 
1925. 

(2) DiálogoB, cit ., com introduclo de Cap.ietr(l.no de Abreu e nota.e de 
Rodolfo Garcia, 47 e 48, nota ~ pág. 72, Río, 1930. Cf. Gaepar Barlaeue, R ervm 
ptr octenniiim in Brasilia et alibi nuper geatarum Bub, prae/e.ctura IUuatriBaimi 
Comilla l. Ma1'1'itii, NaaBO'Diae ••. hiBtoria, 217, ADl!!terdlo, 1647. 

(3) Relat6rio, etc., transcrito na obra cit., de Trietilo de Alencar Ar&ripe, 
234 e ee¡. 

(f) Dic. Cor. do Est . da Par ., Pararba, 1914. 
(ti) Not.c.a 84bre a Parai ba, Rio, 1892. 
(6) Loe. cit., 8. 
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de Aguas-Belas (Pernambuco) sáo conhecidos por 
causa do estudo de John C. Branner (1): os de Pedra
Pintada, junto a urna corrente de água, muitas vezes 
acima da casca ta, de vinte e cinco pés de altura, repre
sentam espirais, círculos, peneiras, ondas, debuxos de 
figuras humanas (ébau.ches enfantines); nos de Cacimba
Cercada ve-se um asterisco ou estrela. Branner ainda 
encontrou letreiros em Santana (Alagoas). Sebastiao 
de Vasconcelos Galváo, de fidedignidade nem sempre 
comprovável, dá notícias de diversas localidades per
nambucanas, em que se encontram desses vestígios 
arqueológicos (serras de Jabitacá e da Velha-Chica, 
no município de Alagoa-de-Baixo; no lugar Cacim
bas, nos contraf ortes da serra do Bacú, nos arre dores 
de Alagoínhas ; em Cimbres ; em Monte-Barbado, 
no município da Pedra ; na lagoa Cai<;ara, no de 
Vitória ; em Bom-Jardim (2). Louis Lombard copiou 
as de Buíquc (3) . De Mário Me lo sáo as inf ormac;oes 
relativas As da serra do Caldeirao (proximidades de 
Vila-Bela), sulcadas na rocha ( 4). Felisbelo Freire en
controu duas no vale do Cotinguiba (Sergipe) (5). Na 
serra do Anastácio, baixo Sao-Francisco (Baía), Mar
tius viu inscrif;oes, trac;adas, a tinta (6); foi ainda no 
baixo rio franciscano que a Richard F. Burton depa
raram-se algumas itacoatiaras, que o notável viajante 
supós pertencerem a um povo extinto (7). Desenhos ver-

(1) "Inecriooee em rocbedos do Brasil'', em R. P., XI, 249-261, Recife, 
1904. 

(2) Dic. Ooroa., Hist. e Estat. de Pern., l, 16 et paaaim, Rio, 1908. 
(3) Cf. o Relat6rio apresentado ao E:rmo. Sr. GC11Jernador do Estado Dr 

Alezandre Jod Barbosa Lima, 123 e seg., Recife, 1894. 
(4) "Arqueoloaia. Pernambucana'', em R. P., XXIX, 7-24, Recife, 1930. 
(5) Hiat6ria. de Seraipe, pág. XXXVIII, Rio, 1891. 
(6) Reiae in Braailien, 11, 740 e seg. 
(7) TM Hitil&lanth o/ the Bratil, II., 423 e seg., Londres, 1869. 

0 0 
rl 

0 
Inscricoes lap·ldarcs de Cacimba-Cercada (K) e Pedra· 
Pintada (A a J ), nas proximidades de Aguas-Belas (Per
nambuco), copiadas e descritas por Jobn C. Branner. 
Todas estao gravadas ero masslcos de gnelsse. Oa gll
foa A, B, e, D, E e F encontram-se bem aclma de uma 

cascata de vlnte e cinco péa de altura. 
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melhos tra9ados nos rochedos de quarzo da margem 
esquerda do rio Doce sáo ainda mencionadas por Phi
lippe Rey (1). Nos gneisses do médio Paragua9ú assina
laram-se as da Casa-da-Pedra, próximas da fazenda de 
Santa Rosa, policromicas, tra~mdas ao sopé de numero
sas cavernas, assim como as do Serrote-do-Pintor, 
ca be90 rochoso situado a sudoeste do Arraial-dos
Milagres, e os do Serrote-da-Lapa, cérea de dois qui
lómetros a leste da Esta9áo de Santa-Rosa (Estrada 
de Ferro Central da Baía). Através da obra de Tristao 
de Alencar Araripe é conhecida a comunica9ao de Do
mingos J aguaribe Filho a respeito da inscri9ao de Fa
xina (Sao-Paulo) (2). I{och-Grünberg vulgarizou os le
treiros do Virador (Rio-Grande-do-Sul) (3) ; concer
nente ao mesmo estado há ainda as. inf orma90es de 
Carlos v. Koseritz (4) (municipio de Sá~Leopoldo) e 
Hermann v. Ihering (picada da Cantaría) (5). Relativa
mente a Goyaz e a Mato-Grosso, possuímos, entre 
outros, os dados do brigadeiro Raimundo José da 
Cunha Matos (6), de Joao Severiano da Fonseca (7) 
(inscri9oes da lagoa de Gaíba, em Mato-Grosso, estu
dadas posteriormente pelo alemao Max Schmidt), de 
Vojtech Frie (8) e de Paul Traeger (9). Importantes 

(1) "Sur les inscripti ons 1ur pierre au Rio Doce (Bréei))"', em Bull. de la 
Soc. d'AntAr. de Paria, II, 732 e aeg., Paria, 1879. 

(2) Loe. cit., 231-233. 

(3) Apud Alfredo de Carvalho, loe. cit., 218 e 219. 
(4) Bo~joa Etnolóqicos, 63 el paanm, Porto-Alegre, 1884. 
(5) "A Civilizac!o Prehiet6rioa do Brasil", em R ev. do Mm. Paul., I, 98 

e 150, S. Paulo, 1895. 

(6) "Cor. Ria. da Prov. de Ooya1", em R. T ., XXXVII, l.• parte, 327 e eeg. 1874. 

(7) Viaqem a~ redor do Brasil, I, 326 e aeg, Rio, 1880. 

(8) "Sambaqui Forachungen im Hafen von Antonina (Paraná)", Glolnu, 
XCI, 121 e seg., Brallll8obweig, 1907. 

(9 ;''Brie! an die Anthropologiache Gedell11ohalt 1u Berlin vom Novem
ber 1906", em ZW.1chrift f ilr EChnolo(lie, ano 38, 1002, Berlim, 1906. 
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ª~? as .in~orma9óes de Jaime Reis a respeito da re
g1~0 m1ne1ra entre Itambé-da-Mata e a cidade de For
m~ga (1). Em grandes blocos de textura sacarina, sobran
ceir~s ao campo, no lugar Areao, a cinco leguas de 
It~~1ra-do-Mat~-Dentro (,Minas-Gerais), veem-se ins
cr19.oes em que f1guram desenhos de animais (o veado, 
a pintada, etc.). Nos desenhos, o tra90 é firme, a posi9ao 
natural.. O ?ervídeo, no ato de saltar, lembra a técnica 
dos_ an1malista,s . de ~on~-de-Gaume. A glíptica de 
Areao está quas1 a atmgir a etapa da arte parietal 
~agdalenense. As pedras riscadas ocorrem, ainda, em 
diversas ~utras localidades mineiras, conforme relatórios 
e _memórias,. a que se refere Luciani0 Jaques de Mo
ra1s (2). As figuras, enfim, pintadas de corantes verme
lhos, que se encontram n.o_s quarzitos da serra da On9a, 
entre Resplendor e LaJao, a margem direta do rio 
Doce, f o.ran: recentemente estudadas por Fróis Abreu. 

Vanas interpr~ta9oes vem sendo dadas aos glifos 
r?~e~tres sul-americanos. Sao vestígios de antigas 
mv1hza9oes, ou de povos de elevada cultura monu
mento da superioridade dos avoengos indígena~, dizem 
Humboldt, Robert Schomburgk, Richard Schom
burgk, Keller-Le1;1zinger e Henri Coudreau ; ou sím
bolos c.omemorat1vos, marcos de propriedade, sinais 
de. cam1nhos, pensam A. Ernst, Im Thurn e P. Ehren
r~1ch ; ou, ainda, urna espécie de pictografia conven
cional ou ideográfica, segundo Ermano Stradelli e 
G. Marcano. Para Richard Andree, Garrick Mallery, 
Alfredo de Carvalho, Koch-Grünberg, Luciano Ja
ques de ~?rais. c~nstituem passa-tempos ociosos, 
ludus homini, pr1me1ras manif esta9oes artísticas dos 

LVI
(l) "Notfoia de antiguidades indfgenu existentes em Minae" em R T 
• l .• parte, 409-412, 1893. • . ., 
(2) Loe. cit., 32-34. 
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grupos primitivos ; mas, no dizer de John C. Bran
ner, representam balisas de nascentes ou po9os. Pen
sa, ainda, Teodoro Sampaio que as inscri90es acodero 
a sentimentos religiosos, tem caráter cultual ou pro
piciatório, assinalam cemitérios. 

Qual das interpreta9oes parece mais aceitável ? 
O erro, ao nosso ver, está justamente no critério uni
lateral, com que se estudam fatos por si mesmos 
flagrantemente complexos. Todas as inscri9óes nao 
sao caracteres ideográficos. Nao sao, tanpouco, mani
f esta9óes artísticas ou cultuais. A verdade é que há 
inscri~oes de caráter religioso ou. propiciatório, como 
os há de jei~ao puramente artística (passa-tempos ocio
sos, no dizer de Richard Andree), ou mesmo de valor 
comunicativo e ideográfico (1). 

Sao de duas ordens os fatos favoráveis a hip6-
tese da significa9ao religiosa de numerosas inscri9óes 
rupestres sul-americanas : · a) localiza9áo de certos 
glifos em trechos inacessíveis, comumente a faoo 
das águas ou nas cercanías das cachoeiras; b) certas 
fun9oes pre-lógicas das sociedades inferiores, que 
atribuem a todos ou a quási todos os objetos poderes 
místicos ou mágicos (Lévy-Bruhl) (2). 

Na regiao situada entre o 2° e o 4° de latitude 
norte, banhada pelos rios Orinoco, Atabapo, Negro, 

(1) A &se respeito, ler as colldid~ de M . A. Vignati, loe. cit., 124. 
(2) A propósito das inscriooes rupestres do paleolitico superior europeu, 

d iE Rugo Obermaier ("El hombre prehist-Orico y los orígenes de la humanidad", 
103 e 104, Madrid, 1932): "Las figuras de las cueiiaa del Norte de Espalla '11 
el Sur de Francia deben fundarse también en una idea mágico--reliqiosa, ua aue 
se ocultan casi siempre oscuridad permanente, por lo general en los lugares más 
alejados o en los rinconea máR diflcilmente praticables, es decir, en sitios donde 
no podían tener de ningún modo un valor decorativo. Loa grabados de animalu 
so~ .completamente in11i8ibles y se encuontran penosamente. Aauelloa Aombru pri
mitivos fueron arrastrados hacia la eterna noche de laa cavernas por una juerza 
imiencible máguo-religiosa. Probablemente se trata ~ una magia de caza, como 
aún practican algunos pueblos primiti¡¡os, basada en la idea de aue tL cazador 
adquiere poder sobre un animal tan pronto como Aa dominado por mltodos má· 
oicos su. imagen (ea decir, su alma)". 
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Cassiquiare e outros grandes tributários da hacia 
antilhana e da hacia amazónica, Humboldt notou 
que as inscrü;oes se achavam situadas, muitas vezcs, 
em lugares só hoje accssíveis a custa de altos andai
mes ; no Cerro-Pintado, rochedo escalvado de durís
simo p6rfiro-granito (margern do Orinoco, pouco dis
tante de Atures), Chaffanjon viu figuras, algumas de 
porte gigantesco (urna cobra de cento e vinte metros, 
po,r exemplo), gravadas dezenas de metros acima do 
solo. O mesmo ocorreu com Richard Schomburgh 
(Gl1iana Brit~nica), com Charles Barrington Brown 
(rio Corentyn), coro A. 1\1. Gon9alves Tocantins 
(cachoeira de Cantagalo no alto Tapajoz) (1), com Paul 
Ehrenreich (i1ha dos Mart.írios, no Araguaia) e com 
muitos outros. A solidez da lage, a espessura dos 
sulcos e a posic;ao sobrancei,ra desses glifos inutilizam, 
pelo menos nos casos em análise, a tese negativista 
de Kock-Grünberg e de Alfredo de Carvalho, a saber, 
que, sendo o indio por natureza ignavo e indolente, a 
projundidade dos tra~os, em matéria tao rija, explica
&e pela colabor~ao de rnuitas gera~oes sucessivas (gutta 
cavat lapidem) (2). Ora, tal inércia nao se compadece 

(1) "Hoje seria imposstvel a um homem traoá-las naquela altura, ainda 
mesmo com o auxHio de andaimes, pois a base do morro o ri.o forma uma 
es~cie de enscada, onde a corrente é violenta, aobretudo na época ero que o 
nivel do río chega a sua maior elevacílo". Loe. cit., 104. 

(2) "Da. mesma sorte que o indigena, em horas de 6cio, se arma de uro 
oarvao e traca, nas paredes de sua choupana, figuras as maie multiformes, 
aasim também o aspeto do pnrediio liso duma rocha o t enta ao exeroício de 
eua arte infantil. l'~m vez do pedaco de carviio, serve-se duma pedra aguda e 
esboca um desenho qualquer. Tempos ap6s um outro indígena pasea pelo mesmo 
lugar, fere-lhe a vista a figura. tracada na superfteíe escura da rocha e, obe
decendo ao instinto de imitacíi.o, pega duma pedra e, brincando, vai aprofun
dando os contornos do desenho original. Outro indígena aegue o seu exernplo, 
e assim por d ianto ; do cada vez mais se pronunciam os sulco.:1 e, pouco a pou
co, talvez só depois de muitas g.:racóes, chegam a t.er a profundidade boje tlo 
admirada pela maioria doe investigadores e por éles considerada como o re
sultado do labor prodigioso dum só indivíduo, ou atribufdt a um grau 
de cultura superior". - Alfredo de Carvalho, loe. cit., 248. 
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Sóis Iua e estrélos dos rochedos do Ereré (Ch. Fred. 
Ilarlt ), <le P cdru-Plntada (próxima de Aguas-Belas. 
Pernambuco), que eatudou 1ohn C. Branl'.!er, e da lft'l-

ra do Anastáclo. na Baia (Mart1us) . 
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coro o esfor90, que o selvícola teria de despender, na 
constru9ao de figuras tra9adas em alcantís perigosos 
e dificilmente acessíveis. 

Notável também é a circunstAncia de se acharem 
as itacoatiaras próximas. quási sempre, das cachoeiras, 
ou a f ace das águas. o esturro do itú, que, como o 
pélago, amea9a a seguran9a do barco, tem, na menta-

A figura do d.labo no dochedo da cacboeira de 
Juruparf, no Aiari (Koch-Grünberg) e nas pe

dras do rio Cassiqulare (Schomburgk). 

lidade pre-lógica do homem primitivo, urna táo gran
de influencia quanto a itapura róchea, que emerge 
da agua borbulhenta e com ela vive associada. Em 
sua conhecida obra A mong the 1 ndians oj Guyana, 
Everard F. Im Thurn observa que raro é o rápido, 
ou corredeira guianense (1), a qual os indígenas nao 
liguem algum naufrágio ou acidente, e, por ésse roo-

. (1) ... "lugares de o.rdinário funestoe, onde a vida corre perigo e o espí
nto do mal tem oportun1dade de exercer o seu poder", dis Teodoro Sampaio 
"Arqueologia Brasileira", em Dic. Hiat., Geog. e Etn. do Bralil Inat. Ger. r' 
~. Rio, 1922. ' ' ' 
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Figuras demoníacas do !cana (Koeh-Grünberg), 
do Uaupés (Alfred R. Wallace) e do Ereré (Ch. 

Fred. Hartt) . 

Figuras fálicas do Ara~uaglpe, na Paraiba-do
Norte (Diálogos das Grandezas do Brasil). 
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tivo, as inscri9oes lapidares encontram-se, de prefe
rencia, em tais lugares. Letreiros rupestres, alguns já 
hoje~submersos na corrente, quasi sempre a borda 
de cataratas, veem-se pouco abaixo da vila de Serpa, 
na margem esquerda do Amazonas, e no Uaupés 
(Alfred Russel Wallace) ; em Cantagalo, no alto 
Tapajoz (A. M. Go~alves Tocantins); no povoado 
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de Santo-Antonio, a borda do l\lladeira (Edward D. 
Mathews) ; na ilha dos Martírios, no Araguaia (Paul 
Ehrenreich) ; na lagoa de Gaíba, ao norte de Co
rumbá, em Mato-Grosso (J oáo Severiano da Fon
seca, Max Schmidt) ; em Alcoba9a, nas ribanceiras 

Máscaras do granito chamado Piedra de 101 la
dioa, n o ,-ale d e Santo-Esteváo, ero Vienezuela 
(C. P. Appun) e máscaras de Araraooara (as 

<luas últimas) , no rio Japurá (~1artius) . 

.l'l!áscaras dos roch ctlos do Ereré {Ch, Frcd. Hartt). 

do Tocantins (Ch. Fred. Hartt) ; em Pedra-Pintada, 
a dez léguas de Aguas-Belas, em Pernambuco (John 
C. Branncr) ; etc.. Em sua maioria, os desenhos re
presenta1n animais perigosos, ou supostamente dani
~hos ao homem, que vive1n a servi90 dos maus espí
ntos, como as centopéias, as lagartas os jacarés os 
tracajás, os teijús, os sucurís, as sussur~nas, ou co;pos 
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T alú e Jagorto dos i·och cdos do 'Ereré (Ch. Fred. Harlt). 

Sapo ('l), tamanduA-bandetra e formlgu doa 
r ocbedos, respeth•amente, de Santo-Estévao (C. F. 
Appm 1), do Ua up (•s ( Alfrc<l R. ' Yallacc) e do To-

cantins (Ferreira Pena). 
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celestes, ou, ainda vultos humanos, máscaras (ca
choeira de Tipiaca, no vale do Caiarí-Uaupés). A 
careta do juruparf, o terrível gnomo do folclore indí
gena, nao é menos comum aos lineares rupestres do 
rio l9ana-Aiarí (Koch-Grünberg), do Cassiquiare (Ro
bert Schomburgk), do Ereré (Ch. Fred. Hartt) (1). 

. (1) Mer ece a tencllo a a bund!lnoia dos s1mbolos sexuaie (répteie, aves, 
pe1xes, pénis, oer tae partee corporais, demonios, plantas, ondas, corpoe ce
leste~)? que a. psicoanálise reconhece (Cf. S. Freud, "Introducci611 a la pai ca. 
anah sts, I, 191 e seg., l\I adrid, 1929). 



60 Estevao Pinto 

Os atuais indígenas sul-americanos atribuem, muitas 
vezes, as inscri9óes lapidares aos avoengos, ou ao 
primeiro casal humano (os tamanaques, a que se 
refere Humboldt ; os siusís, de que trata Koch-

• 

• 

Inscric6es lapidares do Uaupés, e8tudadas por 
Alfred R. Wallace. Representam figuras humana11. 

Litoglipho de Pedra-Plntada, nas prox. de 
Aguas-Belas (Pernambuco). descrito por 
John C. Branner. Representa um cágado. 

Grünberg ; os munducurús, estudados por A. M. Gon-
9alves Tocantins), ou aos espíritos ou demónios (os 
piacocos da foz do Guaviare, descritos por Jules 
Crevaux ; os indígenas das lhanuras guianenses, de 
que falam Robert Schomburgk, C. B. Brown, Koch-
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Grünberg). Nao houve súplicas, nem amea9as, que 
conseguissem fazer os indígenas, acomet.idos de terror, 
demover uro dos blocos gr,avados da cachoeira de 
Waraputa (rio Essequi.bo), conta Robert Schom
burgk (1), o qual presenciou as mesmas expressóes 

Figuras humanas do vale. do balxo Tocantlns 
(Ch. Fred. Hartt) e de Araracoara, no rlo la

purá (Martius). 

de pavor por ocasiao de sua , ·iagem ao Roraima. Fato 
identico ocorreu a Martius, na cachoeira de Arara
coara (alto Japurá) ; os selvícolas exclamaram, a 
apontar os glifos; - Tupana ! Tupana ! Com o 
advento, na América, dos povos católicos, tupana, 
ou quem quer que fósse, teria que ser substituido 
pelos padroes da cren9a crista, sobretudo Santo 
Tomé (2). 

(1) Rei&en in Guuana und am Orinoko, 147, Leipsig, 1841. 
(2) " Na cidade de Cabo-Frío distante dezoito légue.s do Rio-de-Janeiro em 

altura de vinte e seis graW! e um sétimo para o sul, no lugar chamado lt&
jurú, se vé um penedo em que eatio esculpidos oito sine.is de bordio, como ee 
e.s pancadas foram em branda cera ; e é tradicAo entre os indios que aquelea 
sinaie silo do bordAo de S. Tomé em ocasii o em que os fndioe resiatiram l 
doutrina que lhea pr~gava, e lhee quia mostrar, que abrandando-se oe penedoe 
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Urna das teorías de Teodoro Sampaio é que as 
inscri9óes lapidares podem assinalar cemitérios, ou 
jazidas mortuárias, representando, nessc caso, os 
desenhos (animais, plantas, utcnsílios, astros) o nome 
do morto, ou, pelo rnenos, "aquHo que em vida o dis
tinguía" : Potf. (o camaráo), Araiboia (a cobra que 
ronca), Nandú, depois transformado em JandovitlS 
(a ema), Jaguanharon (a onc;a brava), Guaraní (o 
sol), etc .. 

Contra a significa<;ao idiogránpa das inscric;oes 
lapidares insurgem-se etnográfos da estatura de Koch
Grünberg. E' bem possível, entretanto, que algumas 
delas o sejam, pois os grupos aborígenes do Brasil 
estavam nos mais diversos graus de cultura ; a es
crita linear das sociedades históricas do Velho Mundo 
comec;ou, demais, por caracteres arcaicos representa
tivos, ou ideológicos, usados, ainda em nossos dias, 
por alguns povos primitivos, tais como os esquimós 
(Deniker), ou os indios do Lago-Superior (H. G. 
Wells) (1). 

A fórca do seu bordlo, oa seus cora.coes maís duros que pcdra.e resístiram A 
brandura e eficácia da lei que lbes ensinava. No distrito da cidade da Parai"ba, 
se vé outro penedo oom duas pégadas, umas maiores, outras menores, e certaa 
letraa eeculpídas em uma pedra. Por tradi9áo doe indios elo pl\gadae de S. To
mé. E segundo o que dis S. Tomáll, e S. Jolo Crisóetomo, que acompanbava 
a S. Tomé um dos diectpuloe de Cristo, as segundas p~gadaa devem ser déete. 
Das letras nlio se entendeu até agora a significacíio" (Domingos do Loreto Cou
to, "Deeagravos do Brasil e Olóriae de Pernambuco", em An. da Bib. Nac. 
do Rio-cle..Janeiro, XXIV, 65, 1904). - SObre a meema lenda, ler Diálogos da11 
Grandezas do Brasil, 266, notas de Rodolfo Oarcia A pág. 291 e 299, Rio, 1930; 
José de Anchieta, Cartas, informa9oea, fragmentos Aiat6ricoa e aermóes, 332, 
nota11 de Alc&ntara Machado A pág. 347 e 348, Rio, 1933; Manoel da Nóbre
ga, Cartaa do Brasil, 101, notas de Alfredo do Vale Cabral, Río, 1931 ; Cartas 
A vulsas (dos jesuitas), 130, notas de Alfredo do Vale Cabral A pág. 132, Rio, 
1931 ; Sima.o de Vasconcelos, Cr8nica da Companhia de J esua, 37 e 38, 75 e 
aeg., Rio, 1864. 

(1) "Quand l'Aomme j ut sorti de la t ie uniquement matérielle, dés que son 
uprit s'ajjina quelqtte peu, il éproufa le besoin de jixer sa pensée, ajin de la 
pquvoir tranamettre par des Bignea intelHgibles pour toua ; et le premier mayen 
au'il trou11at fut de représenter par le clessi11 dea idées 8Ímples qu•il Concellait. 
Ce premier e/jort donna naissance a la pictograpAie reprEaenJatiH; maia ~ient6t 
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As representa<;óes coletivas das sociedades infe
rí ores, demais, segundo a teoria de Lévy-Bruhl, 
diferem profundamente de nossas idéias e conceitos. 
De modo diverso veem os selvagens os fatos, mesmo 
os da mais palpável realidade. Escapa-lhes tudo o 
que enxergamos, embora, em compensac;ao, alcancem 
coisas das quais nem sequer fazemos idéia. Sua ati
vidade mental é rnística (1). A água, o vento, a chuva, 
o luar, o trováo, a tempestade, as estac;óes nao sáo 
percebidas pelo selvícola de maneira identica A nossa. 
Nas soc.iedades tot.emicas, o animal, a planta, a pedra 
tero afinidades com o grupo social e com ele relacionam
se mlsticamente. Os tupinambás do Maranhao, por 
exemplo, enfeitavam-se, ria guerra, com penas de 
ema. "Quis saber, - diz Ivo d'Évreux, - por inter
médio do meu intérprete, a razao porque traziam nos 
rins essas penas de ema : responderam-me que seus 
pais deixaram ésse costume para ensinar-lhes como 
deviaxp. proceder na guerra, imitando a ema, pois, 
quando ela se sente mais forte, ataca atrevidamente 

le domaine de la pictograpAie devenant trap étroit pour répondre aux idéea abatrai
te.~. meme les plus simples, on y joigni t la /iouration. convention.nelle, dont lea tracú 
prirent rapidement une jorme hiérogliphique, et , grcice a son développement intel
lectuel , et aux progrés que cliaque jour l' homme /aisait dans tou.tea lea branchea 
de la pensée, bient6t cette écriture elle-meme 1ie su/lit pltia a sea besoina, certaim 
m ots de son parler ne trouront paa leur expression dans les figures don.t il dilpo
sait et qu'il ne pouvait pas créer. C'est alora que, négligeant la Biqnijicati<m 
représentative de certains signes, il ne leur accorda plus qu'une valeur phonAtique, 
tout comme nou11 le jaisons encare dans noa rébu.s. Ainai naquirent les hiérogl11pAu 
proprement dits, ceux de l' Egypte, de la Chaldée primitíve, des H étéen1, de la Grite, 
de la Chine, d·u M exique, etc .. dont l' écriture se compase de siones mélangés re
présentatijs, idéographiques et phonétiquee. De la, par des trans/ormation11 suc· 
cessives des siones phonétiques, se jorma l'écriture syllabigue: tela le chinoia, le 
cunéiforme des Achéménides, et de ces systémes sortit la concepti1m de l'alpAabet. 
T elle est l'évolution rationelle de l'écriltire. Quelques peuples seul~ent en ont connu 
toutes lea phasea; mais, a cóté, se développa chez bien des tribus le mnémon.iame, 
entierement conventionnel, et dont, par 11u:ite, la clé s'est perdue en meme temps 
que disparaiuaient les 1w1mnes que jaisaient usage de ces moyens". - Ja.cquee 
de ;\'forgan, L' Humanité préhisturique, 273 e 274, París, 1924. 

( 1) Lévy-Brubl, Les jonctiona ment-Olu dans les aociétea injb'ieures, 30 e 
31, París, 1922 
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o seu perseguidor, e, quando mais fraca, abre as 
asas, despede vóo e arremessa com os pés areia e 
pedras sobre os seus inimigos" (1). Usar as plumas do 
nosso nandú constituía, pois, para os tupinambás 
descritos pelo capuchinho, maneira de adquirir as 
qualidades defensivas e obretjcias da ave silvestre. 
Os próprios objetos de fabrica9ao impregnam-se de 
qualidades místicas. E', de acórdo com a frase de 
F. H. Cushing, que estudou a cosmogonía mitológica 
dos zun'f~, urna vida surda, ma..s profunda, capaz de 
fazer, por vias ocultas, o bem ou o mal. E, como 
todas as coisas existentes tem propriedade mística, · 
nao há distin9áo, na mentalidade do hornero "primi
tivo'', entre os seres vivos e os seres inanimados. Assim, 
a lage rígida, arrogante, indúctil, adquire freqüente
mente expressao sagrada, por causa do seu poder 
pressupostamente mágico(2). Do mesmo modo as ima
gens, as quais se tornam possuidoras das propriedades 
do modelo e com ele identificam-se. Os bororos do 
Sao-Louren90 (Mato-Grosso~ usam, em suas cere
monias fúnebres, um instrumento musical, pintado, o 
sonidor ou berra-boi (Schwirrholz dos alemaes ; bull
roarers dos ingleses). Essas ceremón,ias consistem em 
incinerar os trastes do morto, e, depois, transportar
lhe os ossos para fora do aldeamento, afim de que o 
mesmo nao venha buscar os vivos. A hora do ritual é 
indicada pela voz atroante do sonidor; nessa occasiao, 
as mulheres fojem para o mato, ou escondem-se nas 
cabanas, porque, se estivessem presentes, correriam 
perigo de vida. Estas nem sequer podem ver o instru
mento sagrado, pois sojreriam . o mesmo risco. Alguém 
da comitiva de Karl v. d. Steinen pintou um desses 

(1) Viagem ao Norte do Brasil, 22, Maranhito, 1874. 
(2) L6vy-Bruhl, loe. cit., 33. 
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berra-bois : pediram-lhe insisten temente os ~ororos. que 
nao mostrasse a gravura as mulheres. Queriam d1zer' 
desse modo, que havia o mesmo risco em ver um 
verdadeiro berra-boi, ou a sua imagem (1). Por urna 
associa9áo de mecanismo puramente mr:tico, a i~~
gem pode, afinal, tomar o lugar de modelo e adquirir 
suas propriedades ou sua natureza intrínseca .. 

Muitas das inscri9óes lapidares do Brasil, em 
suma, está.o a denunciar, por sua natureza e sede, o 
espirito pre-lógico ou místico dos nossos selvagens. 
O caráter de certos debuxos (animais bravios, ou 
agoureiros, ou presumivelmente malignos; rr1áscaras ; 
figuras demoníacas) e sua liga9ao coro os . igua9ús 
e cachoeiras, - tudo indica que ~ss.es glüos ru
pestres foram tra9ados coro intuito propiciat6rio 
ou mágico. Lembrémo-nos que o homem primitivo é 
indiferente ao nosso espirito experimental e As mais 
flagrantes realidades. Seu mundo é povoado de s~res, 
que possuem, além dos atributos por n6s reconhec1dos, 
outras muitas propriedades imperceptíveis A nossa 
razao e ao nosso entendimento (2). 

(1) K. v. d . Steinen, "Entre os bororos", em R. T ., LXXVIII, 2.• parte, 
461-464, 1916. 

(2) " E a poaible aue el talento f1 la ociosidad (escrevem. M. Hoernee e .F . 
Behn, referindo-se A arte pitórica e escultural do paleoU:t1co europeu) ~'ª" 
eido a6lo la cauaa de una parte d1 e.toa tral>ajoa ; pero e• de creer que la e.1~· 
ci6n de la mayor parte de elloa ha temido otro objeto. Naturalmente no puede atri-: 
buirae a ca8ualidad el hecho de que loa habitantea de las cueiiaa •e rod~aen MM 
~lusivamente com las imágenea de los animales que les aervlan de alim ento 11 
que no ae canearan de representarlo• en ~odas partea donde en~ontral>an lugar 
hábil para ello m ientras que laa representaciones de los grandes animales di presa 
eon muy r'ara~. Una de laa representaciones primitivas d~ .la_s idea'. elementales 
humana• (de las cuales, por ejemplo, ha resultado la prohibici6n de imágenes ~el 
Ialam) ea aauella Que aupone qu e por la posesi6n de la imag~n de un aer se .adquie
re un gran poder aobre el objeto representado y se pueden e1ercer ~obre. él in}lu~n
ciaB aecretaB ; seguramente ae pensaba que, por medio de la e1ecuci6n artlatica 
de laa imágenes de loa animalea, se adquiría un poder mágico aobre elloa, lográn
dose asegurar y aumentar los productos de la caza, atraer los animalea, acelerar 
au j ecundidad 11 otra• cosaa semejante•. . 

La fauna de la8 pinturas rupestres está en relaci6n inrers~ de loa a1:nma~ea 
wiliiadoa para la comida, como lo prueban loa resto• de man1aru del interior 

• 
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7. As jazidas espeleol6gicas. - As jazidas 
espeleológicas, como os sambaquís e as inscri9oes 
lapidares, sao outros tantos campos abertos ao estudo 
da arqueología brasileira. Caverna.s, gru_tas, antros 
sao as dcnomina9óes genéricas, que se dao a essas 
anfractuosidades ou cxcava9oes naturais, formadas, 
predo1ninantemente, por agentes químicos ou mecA
nicos ; mas as grutas fendidas na encosta dos montes 
to1nam o nome particular de lapas ou jurnas, con
forme a sua maior ou menor prof undidade. 

Existem ero quasi t odas as regioes do Brasil (1). 
As da Ribeira-de-Iguape, em Sao-Paulo (do l\1onjo
linho, no Iporanga ; da Arataca, na serra do Chum
bo ; et c.), foram objeto de pesquisas por parte de 
uma Comissáo Geográfica e Geológica e algumas 
delas incorporadas ao patrhn onio do estado. Exa
mináram-nas, ainda, R. Ihering, Ricardo Krone e 
E dmundo Krug. Na do Iporanga encontraram-se 
materiais paleontológicos de alto valor, em geral 
ossadas, como, também, na gruta;-necr6pole da serra 

de las cuevas ; ad es que loa animalea aparecen pintados en las partdu de las 
cuevas cuando en el exterior empiezan a emigrar o a de1aparecer. Laa pinturae 
de las paredes no son, pue1, n i cr6nicaa de caza ni resultado de aficionu arlls
ticas sino medios para realizar Jinalidades absolutamente materialea. Por uu 
mi~mo proceso ideol6oico se explica la exiatencia de numeroso• lignoa aimb6licos 
referentes a la matanza y captura de los animales de caza: armas arrojadiiaa, 
manos, que exvresan aún con máa claridad el deseo de apoderarse de las resea. La 
misma signif icaci6n mágica puede atribuirse a mucha• imágenea de animalea 
Que se encuentran en pcquenos objetos de arte mobiliar, &obre todo cuando esta• 
imáoines se hallan sobre armas (loa llamados bastones arrojadizos 11 punta• de 
lanza) o sobre bastones m áoicos (los llamados bastones de mando). Las figura• 11 
las cabezas de animales degeneran, f inalmente, en grupos de Uneas que jácilmentB 
vodrtam tormarse por m otivos ornamentales o estilizaciones de plantas ai 11e prea~ 
cinde de toda comparición con los originales : tan distari~es están por todos con• 
ceptos de los puntos de origen de este arte . El placer de trazar talea dibujoa d .. 
bi6 ser muy pequen o y tal vez iba unido a ellos u na secreta intención 1ecundaria". 
"Prehistória" - I - La edad de l:\ piedra, ps. 48-51, Barcelona, 1929. 

(1) António Olinto d os Santos Pires, "Espeleologia", em Gt>Pgrajia do 
Brasil c¡¡memorativa do 4 .0 Centenário da I ndependencia - 1822-1922, 1, 12 e 
seg., Rio, 1922. 
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do Uruburetama (Ceará), nas do alto rio Uruguai 
e nas de Santa-Oatarina (estas últimas visitadas por 
Bleyer). A rcspcito das lapas funerárias do rio Mara
cá, onde se acharam numerosas jace-urns, já nos refe
rimos no come90 do presente trabalho. Lapas de va
lor incontestável sao as do monte Curú (regiao cu
naniana) de Miracanguera (nas vizinhan9as de Lerpa), 
e de outros lugares da zona do rio-mar. Pertence aos 

Calota craneana, encontrada no Cenrá por Guilhenne 
Schüch de Capanema (1859). AciJna das arcadas super
ciliares, salientes e espessas, nota-se profundo sulco; a 
frontie dccai rapidamente para trás: "a wn crAnio as
sJm constituido deve t er correspondido um grau de 
1nferlor1dade intelectual multo próximo ao dos macacos 
antropomorfos", d1zem Lacerda Filho e Rodrigues Pel
xoto. Assemelha-se extraordinariamente ao fragmento 
dcscoberto, b.'~s anos antes (1856), pelo aJemáo Fülh
rott na gruta de Feldhofer (valle do Neandertal, entre 

Eberfeld e Düsseldorf, Prússia). 

terrenos cearenscs o fragmento craniano conhecido 
pelo nome de calota ou ab6bada de Baturité, encon
trado por Guilhcrme Schüch de Capanema (1859). 
Está quasi toda reduzida a pura substancia calcárea ; 
acima das arcadas superciliares, salientes e espessas, 
nota-se profundo sulco e a fonte decaí rapidamente 
para trás : "a um cranio assim constituído <leve ter 
correspondido um grau de inferioridade intelectual 
muito próximo ao dos macacos antropomorfos", dizem 
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Lacerda Filho e Rodrigues Peixoto (1). Assemelha-se 
extraordinariamente ao casquete descoberto, trés anos 
antes (1856), pelo alemao Fülhrott na gruta de Feld- . 
hofer (vale do Neandertal, entre Eberfeld e Düssel
dorf Prússia). Ch. Fred. Hartt encontrou, também, 
mir~caoeras na caverna das l\1úmias e na da Babi
lonia (Minas-Gerais). A espeleología do plató mineiro 
tornou-se notável, sobretudo, ap6s o descobrimento 
das grutas da hacia calcárea do río das Velhas (2), tri
butário da rnargem direita do Sao-Francisco, na zona 
limitada pelos rnunicípios de Santa-Luzia, Lagoa
Santa, Surnidouro, Matozinhos, Sete-Lagoas, Vista
Alegre, Taboleiro-Grande, Curvelo (até Pirapora). 
Nas paredes externas da lapa da Cerca-Grande o dr. 
Peter Wilhelm Lund encontrou inscri9oes ; desenhos 
rupestres ainda se acharam em muitas outras covas 
do vale sanfranciscano. 

Lund nasceu em Copenhaguc (1801) e faleceu em 
Lagoa-Santa (Minas-Gerais), com a idade de setenta 
e nove anos : no local de sua morte, a sombra dos pi
quiseiros e bambuais, que tanto amou, jaz o singelo 
túmulo do célebre naturalista dinamarques, que no 
Brasil passou longos anos entregue a pesquisas paleon
tológicas nas cavernas do vale do Sao-Francisco. 

Datam de 1836 seus primeiros escritos publi
cados a respeito dos f6sseis existentes nas cavernas 
do Brasil, chamadas genericamente da Lagoa-Santa 
em virtude da importancia dos descobrimentos, que 
nesta se fizeram (3). Instrumentos líticos, restos de 

(1) "Contribuicoce para o estudo antropológico das racB.! indfgenae do 
Brasil", em ArQ. do Museu Na.e. do Rio-de-Jan., 1, 67 e 68, 1876. 

(2) Recentemente visitada!! por Padberg. 
(3) "Om Huler i Kalk11teen, i det af Dra.silien, der tildeels indeholde Foeei• 

le Knokler", em Det Kongeliqe Danske Videnskabernea Selskaba Naturflidnta, 
kabeliue og Mathematiake A}lw.ndlinger, Foriu A/handling, VI, Kjobenhavn· 
1836. 
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Cl'Ant0i fóssll dn Lagoa-Santa, que o dr. Lund encontrou 
nssoclado a ossos de nnimnls já extintos (Museu Nacio
nal do Rlo-de-JaneJro). Na regiao ten1poral d.lrelta vé
se uma solu(lao de continuidade, de forma quasl ellpti
ca, cujo aspcto faz supor ter sldO produztda alnda em 
vida, de que rcsultou a morte do individuo. Fronte 
balxa e lncllnadn para trás; glabela saliente; arcadas 
superclUares multo proeminentes. Lund atribue-lbe ida
de superior a 3.000 anos. tndlce cefallco 69, 72; Angulo 
facial 67° (Cloquet) (Apud Lacercla Filbo &: Rodrigues 
Pelxoto, Arq. do Mus. Nac. do Rio-de-Jan., 1, 63 e seg., 

1876) . 

animais extintos (os Equídeos, düerentes das espécies 
euro-asiáticas ; o Glyptodon ; o M egatl'teriv.m ; o 
Protopithecus; o Hydrocoenis; o Mylodon), formaram 
o material exumado por Lund. Com cinco anos de 
trabalho, o sábio dinamarques já conseguia reünir 
setenta e nove espécies de mamíferos fossilizados, 
pertencentes a quarenta e tres g,éneros deversos; 
em dez anos visitara cerca de oitopentas cavernas, 
e, entáo, anunciava "nao restar dúvida de que a ex.ie
téncia do hornero, neste continente, data de tempos 
anteriores a época em que acabaram de existir as 
últimas ra9as de animais gigantescos, cujos restos 
abundam nas caversas <leste pajs, ou, em outros ter
mos, antes dos tempos históricos". Na mesma regido 

I 
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do leito do rio das Velhas encontrou Humberto La
nari, ultimamente, ossadas e fragmentos de bastóes 
toscamente lavradas. 

O descobrimento de restos humanos associados a 
esses fósseis pleistocenicos fez acreditar na coesisten
cia do hornero americano com os animais extintos : 
0 Brasil teria sido habitado ao mesmo tempo que a 
Europa. Os cranios da caverna do Sumi?ouro, -
que constituem a chamada ra~a palea1ner1cana, ou 
da Lagoa-Santa, segundo a conhecida expressao de 
Quatrefages, - caractcrizam-se por seu acentuado 
prognatismo. Dentes relativamente pequenos ; n~e
sorrinismo . notável alongamento antero-postenor 
(dolicocefaÍia) ; abóbada hipsosteno-cefálica ; mega
semia. O mes1no ·tipo craniano tero sido encontrado 
em outros pontos do continente antártico americano : 
no Equador (abrigos rochosos de Paltacalo, no Ju
bones)· na costa peruviana (em Trujillo e em Pacha
camac) ; no litoral chileno (perto de .co~uimbo e em 
Valdivia) · em diversos sambaquís e 3az1das espeleo
gráficas de Sao Pa~lo, do,, Paraná e de S~nt~-Cata
rina (1) ; na Argentma. A esses achados estao ~gados, 
ainda os nomes de Roth (homem de Pont1melo), 
Ten Kate, Ne11;ring (que descréveu o chamado crAn,io 
de Santos), Paul Rivet e outros. 

Os estudos de Lund, como os de Florentino Ame
ghino na hacia platina, níio tiveram, de-certo modo, 
ac~ita9~0 no mund.o científico, "p.or nao se ter f!odido 
fixar exata1nente a idade geológica da fonna9ao em 
que os restos humanos foram encontrados". ~cura~o 
exame de Lütken veio destruir a tese da ex1stenc1a 
isocron,.ica do hornero da Lagoa-Santa com os f6sseis 

(1) A. C. Haddon, Lea races humaines, 252 e 253, Parie, 1930. 
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das espécies extintas, encontrados no vale do rio mi
neiro. "A ra9a da Lagoa-Santa, - diz Roquette
Pinto, - é, portanto, mais recente ; e, por melhor 
prová-lo, basta considerar que muitos dos seus tra9os 
antropológicos se encontram em popula9oes que ainda 
vivem : botocudos, fueguinos, etc .. Resta, todavía, 
aos partidários da origem americana dos ameríndios, 
a teoria argentina, que Euclides nao conheceu, mas 
que vale a pena resumir em duas palavras: a Argen
tina foi o ber90 da humanidade. Ali, nos terrenos 
pampeanos, que Ameghino filiava ao terciário (mio
ceno), encontraram-se urna vértebra (atlas) e um 
fémur, que o sábio paleontólogo considerou como 
f 6sseis de um animal diferente do genero H omo, a 
que chamou Tetraprothomo. Desse tipo foram saindo, 
por evolu9áo gradual, tres outros : Triprothomo, 
Diprothomo e Prothomo; e, deste último, surgiram, 
entáo, de um lado, o homem americano, que se dife· 
renciou em branco e amarelo, e, do outro lado, o 
hornero negro, que se degradou em macaco . . . O 
macaco passa, nessa teoria, de tio-avo a neto" (1). 

E' bem possível, em resumo, que o enchimento 
das cavernas paletnográficas do Brasil se fizesse em 
"sucessi vos períodos", ten do sido o homem da Lagoa
-Santa um mero antepassado dos nossos ind.f,genas, 
provavelmente ameríncola do grupo dos gés, hip6-
tese assim mesmo aceita com reservas, pelo fato de 
ser baseada na craniometria, "que por si só náo vale 
já aquilo que se acreditava", segando outra frase do 
mesmo Roquette-Pinto (2). Deve-se atender, demais, 

(1) Sei:i:oa Rolado• (Eetudo• Braaileiro&), cit., 283 e 284. 
(2) "Si l'on paue a l'éti.1de de la population actuelle, on rencontre des peu· 

pi. qui manijutent du trace• variablu de l'ancien atock dolicAocépho.le. Par 
«1.mpl1 : lu CMGtl'J·Tapu11a-Ge1 du plateau du MaUo Grouo (d peue-Mre le• 
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como observa Teodoro Sampaio, a que certas tribus 
tinh~m o costume de enterrar os mortos em cavernas. O 
continente sul-americano, enfim, inclusive o Brasil foi 
primitivamente povoado por um tipo inferior, dollco
céfalo, prognata, de rosto largo e baila estatura · 
só mais tarde surgiriam os braquicéfalos alófitos d~ 
características mongolojdes mais acentuadas. ' 

8. A autoctonia do hom.em. americano. -
Os achados de Lund muito contribuíram para alentar 
os . defensores da autoctonía do homem americano. 
Fo1 essa teoria primeiramente elaborada, ou, pelo 
menos, apresentada em trajes cient{ficos por Samuel 
George J\!Iorton, em duas obras que vieram a lume 
em 1839. Ao sábio norte-americano aliaram-se logo 
J . C. Nott & Jorge R. Gliddon (1854), Louis Agassiz 
(1854), Samuel H. Haven (1856), Henry R. School
c~aft (1~51-.1860), Florentino Ameghino (1864), Feli
c1ano P1n ... h~1ro de Bittencourt (1889), e, mais recente
mente, Juho Trajano de Moura (1). Fora da América 
o poligenismo encontrou aliados em Broca e Mortillet' 
para citar apenas dois nomes. ' 

Chertm!u}, l . C. 78! taille 1~,(JO a 1.m,76, pl11.& granda dan.a le aud aue dana l• 
~)°bd, a. cheveuz noira 'l!arjoia &oupler, parjoi.4 Jrisis, piomentation brun-rouoed.Cr• 

run • pommettea saillantee, yeuz aou~ent un peu obliquea nez droit ou e :a~i ~grand j lea Mehinalcu Arawalciene. aU% BOUrcu du 'xínou I e 111· 
i e m.641 et les Pare~ai, l . C.· 77,5, taille lm.605 ¡ cea dernier; o~t ~n ·~ 

pénétré ve:a. le sud, ~r il en cziste 11.n établissement au nord-01J.est du Cu :ha 
L es Baki:iri du basam &upéricre du Xinou et du Paranatinoa, a/Jluent de Sroil~ 
~Z Ta¡x¡,ioz, sont reoardés comme repréaentant lea Carib primitija ¡ e 73 8 4 

é ,6, doyBenne. 78, ,9, taille l m.608. Le oroupe appelé Tapuya est ceÍ11.i
0 

de,; abori-o 
~ ~s u d ré~i.l ori~ntal / ce .'ont d~a habitants dea fortt& de la zone cóture et dH 
a eura e l intéricur 1us9u au X inou. Le groupe occidental est connu 1ous l• 
n~mt dt1 Ges ,· le oroupe oriental comprend lea tribu& primititJes de• Jortta notam· 
men es Botocudo. I la appartenaient orioir1ellement en partie sinon e~ tofaliU

0 

~u tv_pe de Laooa Santa, qui a éM dnns la plupart de• ca~ 111.bmergl par ~ 
immiuran;~ de stock Néo-Amérindien". - A. C. Haddon, loe. eit., 264 e 2M. 

(1) Do homem americano", em R. T ., CLIV, j99/803. 1928. 
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Nos comentários a obra de Paul Ehrenreich 
(Die M ythen und Legenden der Südamerikanischen 
Urvb'lclcer, etc., editada em Berlim, no ano de 1905). 
Alfredo de Carvalho inclina-se para o indigenismo 
das popula9oes primitivas da Améri~a e considera que 
o problema da origem dos ameríndios decresceu de 
importancia, desde que já se logrou demonstrar a 
exist~ncia contempordnea da espécie huniana tanto no 
Velho, co1no no Novo Mundo, em jase remotíssima da 
hist6ria terrestre. Assim, "em época, que se pudesse 
relacionar a dos mais antigos chineses, é fora de dú
vida que a América nao foi por eles povoada ; e, 
se tem razao os geólogos, afirmando que o longínquo 
noroeste da América s6 depois do período glacial é 
que emergiu do oceano Pacífico, cujas aguas ante
riormente se destacavam em latitude intérmina até 
o polo Norte, certamente nao foi por esse caminho 
que vieram a América os seus primeiros habitantes, 
porquanto já entao alvejavam no solo do Novo Mun
do as ossadas de muitas gera9oes" (1). 

No espirito de Alf rcdo de Carvalho influíram, 
sobremodo, as obras de Paul Ehrenreich : segundo 
&te etnógrafo, o fato de os ameríndios desconhecerem 
o ferro e os animais domésticos bastaria, tanto 
quanto sua constitui9ao física, para excluir a hip6-
tese de quaisquer influencias exóticas. O notável 
etnólogo germá.nico assen tou, definitivamente, que, de 
um lado, o homem prehistórico americano era tao an
tigo quanto o europeu, e, de outro lado, que a insu~ 
perável distancia entre as línguas da América e da 
Asia demonstra va ser o mesmo homem pelo menos 
indígena no solo pátrio desde a forma9áo da linguagem, 

(1) Em R. P., XIII, 72, 1908. 

o~ Indigenas do Nordeste 75 

ou se ja, desde a sua hun1aniza9ao (1). E, por coer~ncia, 
considerava que os mitos eram derivados de aconte
cimentos naturais, ligados a fenómenos e sucessos 
concretamente perceptíveis, e, por isso mesmo, idén
ticos em todos os povos e em todos os tempos, e1nbora 
muitos deles se pudessem transmitir por migra9óes, 
ou por outros motivos. 

E' com igual teoria que Afonso A. de Freitas 
defende a autoctonía do aboricola brasileiro, cl,lja 
afinidade linguistica com outros povos, demais, náo 
constitue argumento contraditório a tese poligené
tica, urna vez que, sendo a estrutura individual, A 
exce9ao do pigmento e de outras diferen9as externas 
e super(iciais, rigorosamente igual nas ra<;as huma
nas, é claro que o 6rgáo vocálico emitirá sons idén
ticos em todos os idiomas, "como ponto de partida 
para a forma9ao das línguas particulares" (2). Tal hi
pótese enquádra-se na teoría do surto espontaneo dos 

(1) "Aber aelbat wenn im Gebiet du heutiaen Asiena allein der Auaganqa
punkt iener Rasse zu suchen und ihrc Einwanderuna erst nach .Abtrennunq Ame
rikas über die Berinqstrasse zu erweisen w/ire, 80 warde dennoch die praktiache 
Forschung an der Selbatstlindiqkeit einer amerikanischen Rasse festkalten oder 
dieselbe doch mindeatena immer tion der aaia.tischen quomlert betrachten masaen. 
Drei Tatsachen bleiben namlich unerachüttert beatehen : 

l. Der M enach iat in Amerika, ao tiiel wir bis jeta aua aeinen Resten toif
sen, so alt wie in Europa. 

2. Die áltesten Scha.clel tragen durckaua den T11PUB der heutiqen Amerika.
ner. 

3. Die unllberbrackbare Klujt zwischen den Sprachen Amerikas und Aai
ens beweist, daaa der M enach seit der Sprachbildunq, d. h. seit seiner M enachen
werduno (sit "ena tierbo), auj amerikanischem Boden heimisch ist. 

W as an anthropologischen und ethnoloqiachen Beziehungen 2wischen. N or
dostasien und dem 4iuaaeraten Nordweaten Amerikaa nachweisbar iat, wie z. B. 
die Besiedelung der T schuktschen-Küste durch Eskimos, asiatischer Habitu.a 
der Aleuten u. a. w., ist aecundiir und beweist jür den Ursprung der Amerikaner 
nichts. Dasa jortdauernd innerkal.b relatitJ enqer Grenzen die Bewohner beider 
Continente in Beziehunqen standen und Mi1chu1111en vorqingen, ist aelbBtflerBUind
lich und wird auch nirqendl beatriUen". - Anthropoloqiache Studien über die 
Urbewohntr Braailiene, 42, Braunschweig, 1897. 

(2 ) " Distribuic!o geo&ráfica das tribus indf¡enas na época do descobri· 
mento", em R. T ., tomo e11pecial, 2.• parte, 493, 1915. 
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pemamentos elementares (Elementargedanke de Bas
tian) (1). E com razao Roquette-Pinto, - a quem, 
em assuntos como o deste livro, somos forc;ados a 
recorrer constantemente, - diz, numa frase feliz, 
que a "avena" de Virgflio, soprada pela boca de Tí
tiro, f ora a e hada em máos dos nossos indios do alto 
rio Negro. 

Ora, todas essas teorias sao como faca de dois 
gumes e servem antes de prova em favor da unidade 
da espécie humana. A esse propósito convém trans
crever a seguin te página de Alípio de Miranda Ri
beiro, a quem já nos referin1os urna vez (2) : 

Baseado na isostasia dos continentes e 
fvndos do oceano, segundo a qual as rochas 
maritimas sao mais densas que as terrestres, 
Chamberlin chegou a conclusao "de que a 
distribuic;áo atual das terras e águas baixas, 
por um lado, e a das águas profundas, por 
outro, pcrmaneciam substancialmente as mes
mas. Se vertebrados terrestres de hoje se 
encontram cm pontos afastados do globo, é 
porque mudanc;as climatéricas seculares tém 
sido importante fator na sua evoluc;áo e a 
causa principal da sua distribui.¡ao". 

Finalmente, ao passo que as conexoes 
continentais, invocadas para a solu:'ªº do 

(1) Sóbre o assunto ler Miohael Haberlandt, Ethno0ra/la, 22-24, Barce· 
lona, 1929. A propóeito do vaso encontrado no lago Macupf, perto de Tef6• 
estud?-do por A. Mlítraux "(Contribution A l'étude de la archéologie du ooun 
1mpér1eur et moyen de l' Amazone", em Rev. del Museo de la Plata, XXXII, 
145-185, 1930), e, anteriormente, por Hébert ("Survivances décoratives du Dré
eil", em Journ. de la Soc. des Amér. de Paris, IV, 185-191, 1907), publica J . L. 
C. vo.n Panhu~s, nu. Re11. del In st. de Etn. de la Unit1. Nac. de Tucumán, II, 
139-144, 1932, intcressnntes comentários, sob o título "A propoe de similitudes 
1·emarquablee entre ornemcnta d'ori¡ inc différente". 

(2) Loe. cit., ,·b., ~1~. 
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problema por Svess e outros, niio explicam a 
atu.al distr'ibui,ao geográfica durante as ú.lti
mas épocas dos tempos geológicos, verifica-se 
que, "as principais linhas de migra~ao, na
quelas épocas, irradiaram dos centros de di8-
persao holárti,cos", de que a América-do-Norte 
constitue mais de 1/3. De jato, encarando-se a 
proje,ao septentrional das terras s6bre o mar, 
nota-se que ela of erece ainda svficiente liga
~ªº nu.m só bloco, nao havendo necessidade de 
apelar para continentes transmigratórios, uma 
vez que alterna~oes climatéricas permitem <l8 

passagens do que hoje admitimos como bar
reiras naturais. 

Assim se explica a razao por que 08 ele
fantes, cuja forma ancestra.l é atribu!da ao 
Moeritherium, da AJrica eocena, passando 
pelo Paleomastondon, do oligoceno africano 
e Diontherium e Hemimastondon da India 
Oligocena, Dinotherium e Trilophodon, do 
mioceno indiano, africano, europeu e norte
americano, perduraram até o plioceno e 
pleistoceno, onde também apareceram na Amé
rica do Sul e, portanto, no Brasil, com o ge
nero Mastodon. 

Da mesma forma, os cavalos jósseis, os 
cameUdeos e os ursos da Lagoa-Santa encon
traram seus ancestrais terciários no eoceno e 
no pleistoceno norte-americano. As antas eslao 
mostrando ainda o caminho da sua migra~ao 
através do Paraná, por onde passaram 08 
descendentes do Protopirus, do oligoceno pale
drtico e norte-americano. E, desta$, Jicam 
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e$clarecidas as queswes capitqis referente$ d 
distribu:i~ao e procedéncia da fauna sul-ame
ricana da norte-americana. 

O que de mais interessante dp;orre, porém, 
das teorías de Haag, Chamberlin e Mqthew, 
é a dispersáo do próprio ho1nem, cujo centro 
principal se iradiou do M edi~errd.neo para a 
Ajrica, e, pela Sibéria e pela Rússia Septen
trional, para a América, onde os mong6is, 
depois chamados "peles vermelhas" - se der
ramaram por todo o vasto campo que lhes oje
recia o conti~ente sul-americano, modificando
se nas vdrias tribus que, ainda em 1909, o 
autor foi ver no es.tado mais rudimentar de 
cultura, apesar da influéncia decisiva do ne
gro colonial nos campos inóspitos dos nam
biquaras e nas 1natas hú1nidas da Serra-do
Ñ orte. 

Hebreus ( Simao de Vasconcelos, Onffroy de 
Thoron), fenícios (Fr. de Castelnau, Paul Gaffarel, 
Ladislau Neto), malaio-melanésio-polinésios (Daniel 
Wilson, Hamy, Paul Rivet), etc., tem sido, su
cessivamente, apontados como os inequívocos povoa
dores do continente americano. Clemente Ricci já 
aventou mesmo a idéia de ter sido o chamado Novo 
Mundo a origcm da civilizac;áo sumeriana, ou seja, 
que f oi a América quem povoou os demais continen
tes, tendo sido, nesse caso, o ber90 do género humano, 
nao a Patagonia, como quería Ameghiano, mas a 
regiao originária da civiliza9ao pre-incásica. E o 
professor Ludovico Schwennhagen acaba de descobrir 
em Pajeú, nas circunvizinhangas de Vila-Bela (Per
nambuco), ruinas de "urna estagáo da grande empresa 
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de penetrac¡ao e minerac¡ao, organizada pelas engc
nheiros egipcios, que chcgaram ao nordeste do Brasil 
na época de setecentos a quinhentos anos antes de 
Cristo, contratados pelos fenícios" (1). 

Nao nos iremos embrenhar nesse cipoal de con
t rovérsias, muitas vezes estéreis ; mas vero adqui
rindo foros de truismo a proced~n~ia mongóljca dos 
amerínd1os. O próprio Trajano de Moura, como obser
va Basílio de Maga~haes, náo se pode furtar A evi
denc~a do estjgma caracterizadamente mongo-ma~ajo 
de certos lineamentos somáticos do índio americano, 
quando perfÜha o cláss~o retrato de Alcide d'Or
bigny ero rela9ao, incontestavelmente, aos tupís 
orientais (2). Ero prol da origem nordasiática dos aborí
genes americanos já se pronuncjaram cientistas da 
estatura de Franz Boas e Ales Hrdlicka. Signos mon
goloides foram encontrados em alguns tipos étnicos 
do anti plano andino (Artur Posnansky) ; estudo da 
mancha sacra mongólica realizou Nestor Morales Villa
zón ero indivíduos da populagáo de La-Paz. Os resul
tados da J esu.p N orth Expedition foram nova pá de 
terra na doutrina indigenista. E Trombetti, final
mente, já procurou demonstrar, através de estudos 
glotológicos (3), que os indígenas da América pertencem 
a urna "rac;a única", do tipo mongólico, cuja fon te 
teria sido o estreito de Behring, - tao vizinhos dos 
demais. tipos que, se o amerindio fosse aut6ctone, a 

(1) Ao leitor du:vidoso, rogamos consultar as pág. 299-303, da R. P., 
XXVIII, 1929. 

(2) Loe. cit. , 786. 
(3) Due Lingue Algonchine, Bolonha, 1921 ; Elementi di Glottoloqia, id., 

1922 ; Lingue Oceaniche in America r, id., 1925 ; La Lingue dei Brworoa - Ora
rimugudoge, Turim, 1925; "Origini Asiatioo delle Lingue e Popolaeioni Ameri
cane", em AUi del Con(lreaao Internaiionale degli Americanisti, 1 e II, Roma, 
1926. 
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humanidade seria originária da América. As mi~a-
96es devem ser, com toda a ?e~t.eza, post-q~atern~r1as, 
realizadas ap6s o recesso def1n1t1vo dos glac~ares hiper
bóreos, as primeiras há cerca de dez mil a~~s, as 
últimas há uns cinco mil, quando, entao, advir1am ~ 
América alguns elementos culturais asiático~. E' acei
tável em suma, a teoria de Herbert J. Sp1nden, se
gund~ a qual a América teria sido povoada por nt>
mades asiáticos, cujo grau cultural se desenvolveu 
no planalto mexicano e irradiou-se a o~tros trech~s 
do continente. Ap6s essa civiliza9áo arcaica, sob~eveio 
o período de insulamento : os grupos, caracteriz~dos 
por seu feitio regional, sao, portanto, post-arcaicos. 

Que o grupo mongo-malaio influiu, s?bremod~, 
na forma9ao de numerosos tipos antropol.~g1c?s bras1-
leiros, náo resta a menor dúvida ; mas, Ja nao po~e
mos afirmar com muita convic9ao que os amerindios 
descendem, como diz Trombetti, de urna ra~a única, 
urna vez que Dixon, Legendre, Dudley Bu~ton e 
outros já provaram a complexidade morfol6g1~a da 
popula9áo amarela, remontando a he~erogene1dade 
das ra9as, na Asia, ao paleolítico superior (1). 

A questáo do mono-poligenismo simplifica-se, 
allás se atendermos a que todas as ra9as humanas 
desc~ndem do mesmo ancestral, diferenciado em re
motos períodos geológicos (2). 

(1) Oliveira Viana, Raca e A8similacao, 72 e seg., SAo-Paul~, 1932. 
(2) "As to tke vexed question of Monogenism t1eraus Pol¡¡genism, we sato 

that the two tkeorieB resolve tkemselves into one, ij we 110 back far en~~ ªt1~11 
tke line of descent. A ll know races, lí~ing a~d. extinct, can be trae . ac . ~ 
tM aame ancestral stem. Tkeir lines o/ dijf erentwtion aepar~ttd a long t!me ago d 
tke¡¡ are now ao difjerent that they migkt be classed in diJ!'!'ent apect.es ; an 
vet the11 kave retained auch fundamental eoidencea ~f ~h.eir ~~mon ancestr¡¡ 
tlaat the doctrine of the broth.erkood of man h.as a realist_ic baeis in anth.ropolo
gical /act". - Frank Hamilton Hankina, An Introductum of &Ju Studt1 °1 80-
eúl111 90, Nova-York, 1930. 

II. O desenvolvimento da etnografia indígena, 
no Brasil: classifica9ao dos grupos 

l. Período da documenta~iio fragmentária 
dos estudos etnográficos brasileiros. - Se a 
arqueologia, no Brasil, acha-se ainda no período por 
nssim dizer mítico, a etnografia indígena nao ultra
passou a fase propriamente analítica. "Amontoamos 
material para o futuro", diz Roquette-Pinto, para 
quem as últimas classifica<¡óes chamadas lingüistico
culturais já nao representam a última palavra no 
assunto (1). É do grande etnólogo e antropologista ale
máo Paul Ehrenreich a observa<¡áo de que em nenhuma 
parte do mundo o conhecimento científico do indígena 
ficou táo aquém da flora e da fauna como entre nós (2). 

(1) Sei.xos Roladoa, cit., 95. 
(2) "Divis~o e diatribuicao das tribus do Brasil segundo o eetado atual 

dos nos.sos conheoimentoa", em Reo. da Soc. Geog. do Rio-de-Janeiro, VIII, 4, 
1892. . 

NOTA. - Ao alto, gravura facsimilar da obra clássica de Hllll.9 Staden. 
Figura de um amerlndio, com a ton8W'a e os oaraoterlaticoe botoguu. 
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. . ntretanto que Pedro Vaz de Ca-
Pode d,ize1-se, e d d 'indígena brasileiro. Sua 

minha inaugurou 0 estu ~ 0 em fins do séculoXVIII, 
carta, de~co~erta por !\1u~~zTombo (Lisboa), é dedi
nos arqu1vos da Torre d . - dos tupi~quins de 
cada quasi totaln1ente a ~scr19ao h b't "ª-ó regin1e 

( t 8 alimentos, a i ay ' 
Porto-Seguro cos um~ ' ) Em seguida vero 
político, _caract~:es fí~ico~, e~~¡i~~ída a Américo Ves
ª correspondencia ep1sto ar d é oca nao muito pos-
púcio . outros documentos, e p p ·1zg Landt 

' N Zeytung auss ressii. 
teriores sao a e~e~ Ramirez e 0 chamado Diário 
(1515), a carta ~~ s~:sa (1530-1532). Vespúcio, p~r 
de Pero Lopes . . máo algumas cenas horri
exemplo, narra ~m p!'1m~1ra autor do N ewen Zeitung 
pilantes de ~an1ba~1smo tí ? dos indígenas do meri
e Luís Ramirez dao ~o cias · . 

0 
donatário de 

diáo brasileiro e do litoral platino ' t pré
Itamaracá, finalmente, descre-\~e os (;)angren os 
Iios dos tupís do rec6ncavo ba1ano . 

b etno ráfjca dos jesuita~. - A 
2. A o ra - ! interésse etnográfico rela

maior do~um:nta9ao d e ríodo colonial seiscentista 
ti va aos ind1genas . o pe d cu. as obras a Acade-
devemos,. p~réID;, a~s lJsuá~~~~o: edlc.;oes anotadas por 
mía Bras1le1ra aca a eG . Alcantara Machado. 
Vale Cabral, Rodolfo arcia e M l da N6brega 
A correspondencia do pa~re d :;:9e a 1560 (3). As 
foi escrita nos anos, que vao e . 

" d C Malheiro Dias, em Hist . da Col. 
(1) Ler "A eema.na. de Vera-Cruz 3' e t do de J Ca.pistrano de Abreu, 

Port. do Bras. , U, 75-169, Por~? · 192 Re~ LXX, 2 .• 'parte, 190-122, 1908. 
"Vaz de Ca.minha. e a sua carta .' em . ., 201 383 384, 386. 

(2) lli st . da Col. do BraB. , cit., Il, ~00, 31' - Algumas cartas já tinham 
(3) Cartas do B rasil - _154~-1560,_ R1~, ,19 riicolari dall'Indie di P ortogallo 

eido publicadas: a) no Diversi nuon aAn ~ Pr~. do Rio de J an.,-de-Ba.1-
I ló58 e Ul, 1565, Veneza); b) n~ n . . a R. T . (II, l .• parte, 277 
~~sarda Silva Lisboa (VI , 66 e Se~ : ~I l~) ~ :k~ 1844; XLIII, l.• parte; 
e eeg 1840; V, 429 e seg., 1 ~ i ' ' foi pub na. R. T. (XLIT, l . 

. , 1880) Ta.mbem o Diá or;o, apenso, 81 e eeg., · 
parte, 133 e ae¡¡.). 
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Cartas Avulsas da edi9áo academica, pertencentes a 
numerosos outros jesuítas, sáo de 1550 a 1568 (1). 
Dessa mesma época, mais ou menos, é a obra de 
José de Anchieta (1554-1594) (2). 

O contacto entre os indígenas brasilianos e os 
jesuítas iniciou-se e1n 1549 ; no ano seguinte já o 
padre Navarro traduzia, ero idioma da terra, ora9óes 
e sermoes, e, em pouco tempo, a acompanhia inaciana 
contava com um numeroso corpo de línguas, peritos 
no trato diuturno coro os selvícolas. A Narrativa Epis
tolar de Fernao Cardim abrange notícias do período 
entre 1583 e 1590, mas foi publicada, pela prhneira 
vez, ero 1847 (Lisboa), por iniciativa de Varnhagen. 
O tratado Do Principio, Origem dos Indios do Brasil 

(1) R ío, 1931. Comp0em-se daa cartas de J ollo Azpilcueta Navarro (16ll0, 
1551, 1555), Leonardo Nunes (1550, 1651), Antonio Piree (1551, 1552, 1658), 
Afonso Braz (1551), Pero Correia. (1551, 1554), Diogo Já.oome (1552), Vicente 
Rodriguee (1552, 1559). Francisco Pires (1552, 1558, 1559), Ambróaio Piree 
(1555, 1560), AntOnio BlaeQ.ue1 (1556, 1558, 1559, 1561, 1564, 1565), Antonio 
de Sá. (1559, 1563), JoAo de Melo (1560), Rui Pereire. (1560, 1561), Luís da. Gri 
(1561), AnMnio Rodriguea (1561), Leonardo do Vale (1561, 1562, 1563, 1665), 
Luís Rodrigues (1563), Seba.stillo de Pina (1563), Quirfoio Caxa (1565), Pedro 
da Costa (1565), Jorge Rodrigues (1565), An~nio Goncalves (1566), Baltasar 
Fernandes (1567, 1568) e Francisco Goncalvea (1568). Algumas sllo anOnimaa. A 
maior parte foi publicada nos Diversi nuODi atJin , cit., edicao venezia.na do 
século XVI; outras vém impreseas na R. T. (11, l .• parte, 418 e eeg., 1840; 
V, 214, 1843 ; XLIII, l.• parte, 152 e seg., 1880 ; XLIX, l.• parte, 1 e seg., 
1886), nas pág. 460 e eeg., 1, da l.• edicllo da História do Visconde de Porto
Seguro (trad. de urna. publicacllo eepanhola. de 1655) e nos An. da Biblioteca 
Nac. do Rio-de-Jan., 259 e seg., 1005 (vol. XXVII). 

(2) Cartas, lnfor~óes, Fragmentos Históricos e Serm0es, Río, 1933. -
As cartae do diploma.ta de lperotg andava.m dispereaa em alguna livroe anti
gos, vertida.e, muitas vezes, em línguas estranhas ; sua correspondéncia foi 
publica.da nos D i11ersi nuQ11i avisi, cit ., na. Copia de d i11ersas cartas de Alguna 
P adres e H ermanos de la Com pal!ia de Jesu.s (Barcelona, 1556), na Vita R. P. 
J oseph Anchietae de Sebastiano Beretário (pa.g. 391 e seg., ColOnia-Agripina, 
1617), na Vida do Venerável Padre Joseph de Anchieta de Simllo de Va.eeonee-, 
los, nos An. da Prov. do Rio-de-Jan. de Baltazar da Silva, na R. T. (11, 538 
e seg.), nos An . da Bib. Nac . do Rio-de--Jan. (1, 60-75 e 270-274 ; 11, 79-123 
e 266-269 ; 111, 322-323; XIX, 53 e 54, 57 e 58 e 67-74) e no Centenário do 
V eneraiiel J oaeph de Anchieta (Paris-Lisboa, 1900), a.seim como eua.s precioeae 
I nfortr14'6ea (R . T ., VI, 404-435, VIII, 254-262 e LVIII, l.• parte, 213-247 ; 
Materiais e Ach.egaa para a Hiat6ria ti GeQ(Jrajia do Brasil, 1, 31-56; An. da 
Bi"b. Nac. do Rio-d.e-Jan., XIX, 64 e 65) e a Bref!e Narra,ao (An. da Bíb 
Nac. do Rio-de-Jannro, XIX, 58-64) . 
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e de seus costumes e ceremf>nias, do mesmo autor, 
apareceu, em edi9áo prínceps, na cole9ao Purchas his 
Pilgrimes (IV, 1289-1320, Londres, 1625), e devia ter 
sido escrito, segundo Capistrano de Abreu, ero 1584. 
A Cr6nica da Companhia de J esiis do Estado do Brasil, 
etc., é de outro jesuita, o padre-mestre Siroáo de 
Vasconcelos (1613). A Christ oval de Acuña pertence 
o Nvevo descvbrimento del gran Rio de las Amazonas, 
aparecido ero Madrid, no ano de 1641. Contribui9óes 
lingüísticas propriaroente ditas forneceraro os padres 
Afonso de Barzena (1), José de Anchieta (2), Antonio 
Ruiz de Montoya (3), Luiz Figueira (4), Luiz Vicén
cio Maniani (5), Paulo Restivo (6), Carlos Teschauer (7) 
e R. D. Obelar (8). Nao esque9aroos, ainda, os tra
balhos dos padres Diogo González (1608), Joáo Fi
lipe Betendorf (escrito em 1699, mas publicado rouito 
depois) (9), Marbau (1701), André Joáo Antonil ou 
Joao Antonio Andreoni (1711) e Francisco Xavier 
Charlevoix (1757). 

Antes mesmo da classüica9áo lingüística operada 
pelos sábios l\.1artius, Ehrenreich e outros, já os jesuí
tas davam as primeiras no9óes a respeito dos dois 

(1) Lexica. eC praecepta qrammatica, item liber confuaionis et precum, in 
auinque Indorum línguis, qua1·um uaus per American auatralem, etc., Peruviae, 
1590. 

(2) Arte de gramática da língua mais usada na coata do Braail, Coimbra, 
1695. 

(3) Arte '11 bocabulario de la lengua quarani, Madrid, 1640. 
(4) Arte de gramática da Ungua brasllica, Lisboa, 1687. 
(5) Arte de gramática da Linqua Brasilica da nac4o quirirl , Lisboa, 1699. 
(6) L exicon Hispano-Guaranicum, composto em 1722, reimpreeso em Stutt-

¡art, 1892. 
(7) "A lfngua Guarant e o Ven. Padre Roque Goncále1", em Ánoorio do 

Rio-Grande-do-Sul, Porto-Alegre, 1906. 
(8) Vocabulário guaranC, AssuncAo, 1910. 
(9) Em R. T., LXXII, l .ª parte, 1910. 
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grandes grupos da fan1ília indígena do Brasil, os tupís 
puros (tupiniquins, t upinambás, tobajaras, carijós, 
pctiguaras, caetés, t amoios, t apes, etc.) e os gentios 
de linguas travadas (ain1orés, goitacás, et c.). E nao 
é de admirar que eles náo tivesscm dado "a últhn a 
palavra no assunt o", quando, ainda hoje, as classi
fica9oes mais modernas estao a sofrer cont ínuas revi
soes (1). E já que estamos a falar dos jesuitas lem
bremos que missionários de numerosas outras ordens ou 
congrega9oes deixaram, também, notáveis trabalhos de 
valor etnográfico, tais como, para citar apenas dois 
exo1nplos, os padres Raymond Bret on e Bernardo 
de Nantes. 

3. Os clássicos. - Indispensável ao estudo do 
nosso índio é o livro clássico de Hans Staden, que 
passou mais de dez meses entre os tupís do litoral 
pa.u lis~a . A na1~rativa de suas afli9oes aparcceu, pela 
pnme1ra vez, impressa ero Marpurgo (Alemanha, 
1557) (2). Por essa roes1na época surgia o livro de 
André Thcvet (3), companheiro de Villegagnon na 

(1) Nelson de Sena, "A cont ribW'ciio etnográfica dos padres da Gomp:l.nh ia 
de J esus e dos cronistas leigos dos primeiros séculos", cm R. 'l'. , toro. esp. 
2.a P9:rte, 529, 1915. - "Se ncm scmpre imparciais e livres de preconceitos' 
todaVJa, ainda hoje sao a nossa única fonte mais importante para o conheci~ 
~<>n~o das tribus costeiras que dcsapareceram" (Paul Ehrenreich "Divi"ªº e 
d1stnbu1ca~ das t ribus do Brasil segundo o atual estado dos no;sos co~heci
mentos", cit. VIII, 5). 

. (2) Há urna nova edicao Cae-similar da Academia. Brasileira de Letrns 
revista e anotada por Teodoro Sampaio, versao de Alberto Lofgren (V i a
oem ao Braail, Rio, 1930). 

. (3) Les Singvlaritez de la France A ntarctiqve, Avtrement nommée Amé-
rique : & de. plusieurs T erres & I sles decouuretes de nostrc temps, Paria, 1558. 
- A propósito de Thevet escreve A. M étraux, La Relioion des Tupinambá et 
ses rapports avec celle des autres tribus tupi-guaraní, 2, Paris, 1928: " N os meil
leiires sourc~s en ce qui concerne les croyances religieuses de ces I nd iena sont 
sa.~s. contredd les oeuires de Thevet qui, em 1550 et 1554, jit deux t:oyages au 
B:esil. Ce," cosmograph_e'_' dont l' érudition état"t .consideráble, ne semble pas avoir 
éte doué. d un esprit critique comparable el celui de plusieurs des voyageurs con
temporains. Cette insl'Jjisante intelliqence garantit l' excellence des ses in/orma-
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aventura de 1555, mas considerado inferior ao de seu 
compart ícipe J ean de Léry (1), "ingenuo e leal nar
rador", na frase de Batista Caitano. Pertencem ao 
mesmo período os estudos de Pero de Magalhaes 
Gandavo (2) e de Gabriel Soares de Sousa (3). Gan
davo foi um bom observador da sociedade brasileira 
do século XVI ; ero Gabriel Soares encontramos urna 
divisao mais nítida dos grupos lingüísticos litordneos 
e um admirável espirito científico. Gra9as ao advento 
dos franceses no Maranháo surgiram os tratados dos 
capuchinhos Claude d'Abbeville (4) e Yves d'É
vreux (5), indispensáveis ao estudo dos tupinambás 
do septentriao brasileiro. Meio quartel após a se
gunda t entativa franca contra os dornínios portugue
ses da América do Sul, isto é, em 1627, ultima frei 

liona. I l obaerr>ait tout et, comme tout l'étonnait, il n otait tout, san1 ae soucier 
du contradictions ou absourdités des renseionements qu'il obtenait. Son oeuw 6' 
principale, la Cosmographie universelle, eat malheureusement trop peu connue, 
ce oui a'explique pr sa rareté. A.ussi me suis-je ej/orcé au cours de ceUe étude 
d' e:ttraire tout ce QUI! cet ouoraoe contient d' excellent da ns l' espoir d' en /aire pro
j üer ceuz qui ne l'auront pas d leur disposition. En examinant, sur les indi
cations de M . M auss, les manU8CTits inédüs de Thevet q1'i existent tHaBiblio
théQUI! Nationale de Paria, j'ai eu la bonne j ortune de trouver une copie d' un 
liw-e manuscrit de ce chroniqueur qui a échappé jusqu'ici d l'attention des érudits. 
Cet oubli a eu propablement pour cause le jait que ce manuscrit semble au premier 
abord 6tre une réplique des li11Tes publiés par T hevet . Cela est irai en une certaine 
m esure, mais il contient un grand nombre de chapitres entierement nou11eaw: et 
j ort intéressants. En particulier, les pages qu'il cansacre d l'anthr~op~aoie ri
tuelle dea T upinamba, peuvent passer pour une des plus belles descriptions oue 
n os possUions de cette coutume. Grace d cette découverte, j'ai pu éclaircir plus 
d'un point resté ob1tcur de la religion des Tupinamba". 

(1) Histoire d'1m vo¡¡aoe jaict en la T erre d11 Brésil, avtrement di le Amérique, 
La-Rochelle, 1578. 

(2) Historia da provincia de saeta Oruz a qué vuloar~te chamamos B rasi l, 
Lisboa, 1576 . O seu Tratado da T erra do Brasil foí escrito em 1570, segundo 
R odolfo Garcin, ou "antes de 1573", no dizer de Capistrano d e Abreu , mas 
s6 apareceu impresso em 1826. 

(3) " Tratado descritivo do Brasil em li)87", em R . T ., XIV, 13-422, 1851. 
(4) lfi1toire de la M ission des P eres Capvcins en l'Isle de Maraonon et terre1 

circonuoisinea 011 est lraicte du singularitez admirable• et dea M eurs merueilleuse1 
dea Intliena habitans de ce paia, P aris, 1614. 

(6) V o11aue a 1i B résil exectdé dan~ les annéu 1612 et 1613, París, 1615. 
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Vicente do Salvador a sua notável Historia (1), ao 
mesmo tempo e1n que se escreviam os Diálogos das 
Grandezas do Brasil (2). Para o estudo dos aboríge
nes do nordeste, no século XVII, <levemos consultar 
as obras de Guilherme Piso & George l\1arcgraf (3), 
Barlaeus (4); Roulox Baro (5) e Laet (6). 

4. Os naturalistas. - Os naturalistas dos sé
culos XVIII e XIX deram apreciável impulso aos 
estudos etnográficos do Brasil. Foi, sobretudo, o 
Amazonas o ponto de atra9áo das víagens. Percorreu
o Alexandre Rodrigues Ferreira, durante nove anos 
(1783 a 1792) : das cole9oes, remetidas por esse etnó
grafo aos museus de Lisboa e de París, perdeu-se, 
porém, boa parte (7). Suas memórias constituem 
preciosos estudos a propósito de artefatos, instru
mentos, cerAmica, máscaras, desenhos, etc., dos gen
tios amazónicos. Muita docomenta9áo fragmentária 
encontra-se, ainda, ero J ohn Mawe (8), Maximilien 
de Wied Neuwied (9), Wilhelm Ludwig von Eschwe-

(1) Sao-Paulo e R io, 1918 (editada e comentada por Cap. d e Abreu). 
(2) P ub . na R . P ., n.os 28 (1883), 31 (1886) 32 e 33 (1887), 
(3) Historia natvralis B rasiliae, auspicio et beneficio I ll'Dstriis, J . M ai;riti i 

Com. Nassm' iUi'DB, protrinciae et maria B"lmlmi projecti adornata. I n qua non 
tantum plantae et animalia, sed e4 indigenarum morbi, ingenia et moris descri
buntur et iconibus su pra auinqentas i llustrantur, AmsterdAo, 1648. 

(4) Loe. cit. 

(5) Relation dv 11oyage de R ovlox Baro, interprete et ambassadevr ordinaire 
de la Compaonie des Indes d'Occident, de la part des Illustrissimes S eioneurs des 
Prouinces Vnies au paya des T apuies dans la terre Jirme du Brasil. Commenc~ 
le troisiesm e A l)ril 1641, &; Jiny le quatorziesme Iuillet de la m esme année. -
Constitue a segunda par te d as RelationB oérítables et curieuses d' isle de Mada
gascar et du Brasil, d e P. Moreau, Parie, 1651. 

(6) Historie ojte Iaerlijck V erhael 11an de Verrichtinohen der Geoctroyeerde 
W est-1 ndische Compagnie, eto., Leyden, 1644. 

(7) "Diário d a viagem filoeófica pela capitania de Sáo-José-do-Río-Negro, 
com a informni;i1o d o estado presente" , em R. T., X LVIII e XLIX. 

(8) Tra,,els in the interior oj Brat il , Londres, 1822 (2.• ed). 
(9) R eiaen nach Brasilien in den Jahren 1815-1817, Francfort sur le M ain , 

1820. 
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ge (1), Auguste de Saint-Hilaire (2), J. E. Pohl (3), 
J ean-Baptiste Debret (4), Gaetano Osculati (5), Alfred 
Russel Wallace (6), Henry Walter Bates (7), William 
Chandless (8), Alfred d'Escragnolle Taunny (9), Paul 
Marcoy (10), Charles Fredcrik Hartt (11), Richard 
Francis Burton (12), Franz Keller-Leuzingcr (13) e 
out ros. 

5. Os primeiros ensaios de classifica~ao dos 
indígenas. - Se, em geral, os viajantes do sé
culo XVIII trataram os indígenas acidcntalrnente, 
pois suas expedic;oes eram principalmente de origem 

(1) J ournal von B rasil-ien oder vermisckte Nachrickten aus Brasiliens auf 
wiaeenacAajtlichen R eisen geaammelt, I , Weimar, 1818. 

(2) V oyage dans les Provinces de Rio de Janeiro et de Minas Geraes , P~ris, 
1830. 

(3) R eiae in I nnern tion Brasilien, Viena, 1832-1837. 
(4) V oyage pittoresque et histori{¡ue au Brésil, ou séjour d'tm artiste fran~is 

depuia 1816 jusqu'en 1831 inclusivement, Paris, 1834-1839. 
(5) "Brevi cenni sull idioma Zaparo" , em E~plora_zione delle regione equa

toriali lum.go il N apo ed il fiume de/le Amazoni, Mill'to, 1850. 
(6) A narrative oj travels on tke Amazon and Rio N coro, with .an account 

of the tribes, and observations on the cl·imat, geology, and natural history of the 
A mazon valley, Londres, 1853. 

(7 ) The N aturalíat on the river Amazons, Londres, 1863. 
(8) "Notes on the r ivera Arionos, Juruna., and Tapajoz" , emJourn~l of 

the R oyal GeO(lraph Society, XXXII, Londres, 1862 ; . "Aseen~ of the r1!er 
P uros", id., XXXVI, Londres, 18G6 ; "Notes of . the r1vcr Aqu1ry, the pn~
cipal affluent of the river P urus", ib. ; "Notes of a JOurney up the nver J uruá , 
id., X XXIX, Londres, 1869. 

(9) Cernu de 11iagem. Exploracf1o entre os rios Taquarl e A quidauana no 
diatrito de Miranda, Rio, 1869. - Vocab. guaná ~ pág. 131-148. 

(10) V o11aoe a travers d'A mérique du Siid, de l'Océan Pacifia.ue d l'Océan 
Atlantique, Paris, 1869. 

(11) "Bra.zilian rock inscriptions", em Amer. Naturalist, V, Sa.lém, 1871; 
"The ancient indian pottery of l\1araj6", ib. , ; Notes on the manujactury oj 
pottery amono savage races, Rio, 1875: "Tbe l udian cemetery of the Gruta 
daa Mumiaa, Soutbern Minas Oeraes, Brazil", em Amer. Nat ., I X, Salém, 1875; 
Amazonian tortoise myths, Rio, 1875. 

(12) T he primordial ínhabitants oj M inas Geraes, and the occupations oj 
the preaent inAabitants , Londres, 1873. 

(13) Vom A mazonas und Madeira. Skizzen und B eachreibungen ª"'" dem 
Tagebuch einer Ezplorationsreise, Stuttgar t , 1874. 
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geológica, botAnica, etc., ou t inham outros fins {pene
tra9áo de estradas, comunicac;oes), com o século XIX 
iniciam-se as viagens de interesse puramente etnográ
fico. E' quando o estudo do índio comec;a a ser 
sistematizado. 

Ensaio de classifica9ao elaborou Alcide d'Orbi
gny (1), que rcüniu todos os nossos indígenas no grupo 
"brasílio-guaraní", indício da tvpimania de que se 
achavam possuídos, no dizer de Ehrenreich, os nossos 
primeiro etnógrafos (2). Em J{arl Friedrich Philipp v. 
Martius (3), porén1, em vez de dois grupos, aparecem 
pelo menos oito, afora um nono conjunto, composto 
dos indios em transi9áo para a lingua portuguesa. 
Martius conheceu apenas tribus diferenciadas pelo 
comércio dos elementos alófitos e, por isso, segundo 
ainda a opiniáo de E hrenreich, rebaixou demasiada
mente o grau cultural dos aborígenes, gente, no dizer 
daquele, decaída ou involuída, oriunda de longes t er
tas, nas quais haviam attingido adiantada civiliza9ao. 
Logo após, os t rabalhos de Jules Crevaux (4) e 

(1) L 'homme Américain, etc., Paria, 1839. 
(2) "O sentimento mais primitivo e rude que se havia forma.do 110bre os 

indios 6 que éles constitwam uma s6 família, dilacerada em tribus aparente
mente diversas, pouco importando as diferencae de ll:ngua e muito menos de 
civilizaciio e cultura que entre eles se podía.ro notar. O sistema tinha. a van
tagem de tra.zer grande simplificacao, embora a custa da verdade sacrifica.da. 
Entretanto, muitas das tribus diferiam entre si mais do'~que diferem euro
peus e africanos atuais, no que respeita ti. cultura. geral ; o povo tupf, oom
tudo, representa.va, como o judeu, o povo cosmogónico a que todos oe maie 
se reduziam, mu.u grado a Babel das linguas. Era uma rai;a geral e, exemplo 
da línoua oeral. Contribuía para isso o fato de ser o Brasil civiliza.do uma 
úmca unidnde polttica, e os cspíritos acostumávam-se a ver deba.ixo do Brasil 
portuguOs um s6 Brasil indiano. A prchist6ria. devia subordinar-se A hi11t6ria.", 
- Joao Ribeiro, Hist6ria do B rasil, 52 e 53, Rio, 1923. 

(3) Beitrage zur Ethnograpkie und Sprachenkunde A merikaa, Leipzi¡, 
1867. 

(4) Grammairu et tiocabulairea Roucoymne, Arroucique, P iapoco el d'autru 
lanaues de la région des Guyanea, Paris, 1882 ; V oyagea dans l' Ambi(lue du 
Sud, París, 1883. 
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de Lucien Adam (1) vieram separar os caraíbas do 
grupo dos maipures. Por outro lado Batista Caitano 
de A. Nogueira (2) chegou a dividir a própria Ungua 
geral, ou abanhéenga, enquanto Paul Rivet demons
trava a insustentabilidade, por exemplo, do suposto 
ramo mirAnia (3). 

Muito contribuíram para a revisáo dos estudos 
de Martius os resultados da viagem de Karl v. d . 
Steinen (4) ao Xingú (1884), confirmados na segunda 
(1887-1888), na qual tomou parte Ehrenreich (5). Fixa-

(1) Exame1l (/rammatioal comparé de seize langues américaines, Paria, 1878 ; 
Du parler des hommes et du parler de.9 jemm es dans la langue caraZbe, Paria, 
1870. Posteriormente, foram publicadas: ''La langue Roucouyenne· , em Cam
pte R endu de La ~me Seas. (Conor. Intern. des Amér.), Parie, 1892 ; Ma!ériaux 
pour une grammafre comparée des dialectes de la famille K ariri , Paris, 189".\ ; 
Afatéríatix pour servir d l'établissement d'une urammaíre comparée des dialectes 
de La famille Tupi, París, 1896; Matériaux pour servir el l'établissement d'unc 
(lrammaire comparée de la famiUe Guaicurú, Paris, 1899 ; ·'Le parler des Cain
gangs", ero Compte-Rendu de la 12~me . Ses. (Cong. lnter. des Amér.), Paria, 
1902. 

(2) " Apontamentos sobre o abañeénga", em E nsaios de Ci~ncia, Rio, 
1876 ; "Esb6oo gramatical do abanheé ou língua guaraní chamada também no 
Brasil lingua t upf ou lingua geral, propriamente abanheénga", em A.n. da Bib. 
Nac . do Rio-de-Jan., VI, 1879. 

(3) "Les indiens Jivaros" , em L ' A1ithropol.O(lie, XIX, París, 1908 ; " I.cs 
tangues guaraníes du Haut-Amazone", ero Jour-n. de la Soc. des Amér. de Paris , 
VII, P aris, 1910 ; "Aífinités du Miránia" id., VIII, Parie, 1911; "Affinités 
du T ikuna", id., I X, Paria, 1912; "La famille Bet6ia ou Tukano", em Mém. 
de la Soc. de Ling. de Paris, XVIII, Paris, 1913 ; "Les tribus indicnnca des 
bassins du Purus, du Jurua et des régions limitrophes", em La Geoo., XXXV, 
París, 1921 ; "La famille linguistique Takana", em Journ. de la Soc . des Amér. 
de Paria, XIV e XV, 1922 e 1923. 

(4) Durch Central-Brasilien-Expedition zur Erjorchuno des Schingu in Jahre 
18~4,. Leipizig, 1886 ; Z wei Schingu-Expedition 1887-88. Die Balcairí-Sprache, 
Le1pz1g, 1892 ; Unter den Naturviillcern Central-Brasiliens, Bcrlim, 1894 . 

(5) "Ubcr Jtinteilung und Verbreitung der Volkcrstamme Brasiliens nach 
dom gegenwlirtigen Stande unserer Kenntniese", em M itteilunqen aua Ju8tus 
Perthe' s Geographi.~cher Anstalt, vol. 37, Gotha, 1891 ; "Beítrage zur Volker
kunde Brasiliens' ', em V eróYfentlichunqen aus dem kiiniglichen Museum für 
Volkerkunde, II, Bedim, 1891 ; "Materialcn zur Sprachenkunde Brasiliens: 
I, - Die Sprache dcr Carn.yá {Goyaz); V, - Die Sprache der Apiaká (Pa
rá)', cm Zcitschrift far Etnologie, XXV-XXVII, Berlim, 1894 e 1895; "Matc
r ialen zur Spraohcnkunde Brasiliens. Vokabulare von Purus-Stammen", id., 
XXIX, Berlim, 1897 ; A nthropologische Studien über die Urbewoh11er Brnsi
liens, Braunschweig, 1897; "Die Etbnographíe Südamerikas im Beginn des 
XX Jahrhunderts unter bcsondcrer Berückssíchtingung der Naturvolker•·, 
em Archiv. Jür Anthropoloflie, III, Braull8chweig, 1905. 
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ram-se, entáo, a título provisório, alguns grupos, que 
com poucas altcra9oes, ainda hoje subsistem. O siste
ma empregado na classificaQaO foi o lingüístico (fixa-
9ao da estrutura gramatical da língua}, o mais impor
tante e o que melhor nos convém, segundo a opiniao 
de Im Thurn e Ehrcnreich, embora autoridades, como 
Roquette-Pinto, aconselhcm aceitar com reservas a 
divisáo dos nossos indígenas apenas por esse crité
rio (1) : para o etnógrafo alemao citado era duvidoso 
que alguma tribu brasileira, por sua natureza inculta 
e esparsa, pudesse impor sua língua a outro grupo. 
Os caracteres somáticos só deviam ser usados com 
muita reserva,, porque tipos antropológicos coincidem 
freqüentemente em grupos lingüisticamente estranhos 
uns aos outros. Karl v. d. Steinen mostrou a impor
t ancia dos nomes das partes corporais, de alto valor 
determinat ivo, consideradas palavras-fio, segundo o ter
mo de Capistrano de Abreu (Leitworter dos alemá.es), 
assim como também aquelcs que serviam para designar 
as rela9óes de parentesco e os fenómenos naturais. 

Depois de J{. v . d . Stcincn, expedi9oes puramente 
etnográficas f oram realizadas por J oáo Barbosa Ro
dTigues (2), J osé Vieira Couto de Magalháes (3), 

(1) '.'J?evo dizer, contud o, que acho prudente aceitar, com m .. uta. reeer
va, a d1v1si10 d os noasos fndioa, feita deste modo, sóbre bases linguistioas 
Os J?r6prios }inguistas s~o. os primeiros a mostrar como podem falhar, cert~ 
teorias. E nao me parece unpossfvel um futuro acordo entre élce reduzindo 
o número dessee grupos", - "Arqueología e Etnografía", cit., 57 .' 

(2) !dolo amaz8nico achado no rio Amazonas, Río, 1875; "Antiguidades 
do Amazonas. Arte cera.mica", em EnsaioB de Ci~ncias, Rio, 1876-1880; "A 
lingua geral d o Amazonas e o guaran[", em R. T., LI .(sup.), 1888; Poranduba 
Amazonense 01' kochiyma uara porandub Río 1890 · "Vocabulário indígena 

d " d ' ' ' ~on;para o , em An. ~ Bib. Nac. do 8io-de-Jan ., XV, 1892 ; "Vodabulá.rio 
rnd1gena co~u a ortografia cerreta", id., X VI, Mbaé kaá tatapytipá eno¡¡ndana 
ou a botanica e a nomMclatura indlgena, Rio, 1905. 

\3L Viagem ao Araguaia, Ooiaz, 1863 ; O Selvagem, Rio, 1876; Familia 
e relwiao ~ntre o~ . selva(/ena (AntropolO(lia do BraBil), R io, 1873; Bnaaio de 
antropologia. Religiáo e ra~aa Bel;;aqens, Rio, 1874. 
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Domingos Soares Ferreira Pena (1), Henri A. Cou
dreau (2), Hermann Meyer (3), Max Schmidt (4), 
Thcodor Koch-Grünberg (5) e Fritz l{rause (6). Para 
a classifica9ao atuul dos indígenas muito contribuí
rum, nao só os resultados dessas viagcns, como 
os t rabalhos de Francis de Castelnau (7), Orville 
Adalberto Derby (8), Raoul de la Grasserie (9), J. 
Chaffanjon (10), Daniel G. Brinton (11), Juan B. 
Ambrosetti (12), Joao Capistrano de Abreu (13), Ch. 

(1) Obs. cits. em outra parte. 
(2) Voyage au Tocantins et Ara(lua11a, París, 1897; Voyage au Xingú, 

Paris, 1897; Voyage au Tapajoz, l~nris, 1897. 
(3) Uber die Bugres", cm Verhandlunuen der Gesellschaft f ür Erdlcunder 

zu Berlin, XXIII, 1896. 
(4) Indian~rstudien in Ze11tralbrasilie11, etc., Bcrlim, 1905. 
(5) Die Maku-lndianer, Vieona, 1906; "Les Indiens Ouitotós", cm Journ. 

de la S oc. de Atnér.deParis, III, 1006; Z wei J ahre u nter den I ndiani:m, Berlim, 
l!HO; "Die Miránia (Rio J apurá, Amazonas )", em Zeitschrift für Ethnologie, 
XLII, Berlim, 1910; Aruak Sprachcn Nordwest brasiliens und der anore11zender 
Gebiete, Víenna, 1911 ; "Abschluss meiner Rcise durch Nordbrasilien zum Ori
noco, mit besonderer Berücksichtingung dcr von mir besuchten I ndianers
tAmme", em Zeit. für Et., cit., XLV, 1013; Vom Roraima :mm Orinoco, Ber
lim, 1916-1917; "Ein Beitril.g zur Sprache der Ipuriná - Indianer(Rio 
Purúe) Brasilien", em Journ. de la Soc. de Amér. de Paris, XI, 1914-1915. 

(6) Expédítion dans les partics centrales de l' Amérique d1¿ Sud., etc., 
Paria, 1 852. 

(7) "Bericht über eine ethoographische Forschungereise in Zentral bra
silien", em Zeit. f. Et., cit., XLI, 1909; "Minha excursáo investigadora a 
rcgiilo central do Araguaia", em R. T., LXXIII, 1910. 

(8) "Os povos antigos do Amazonas", em Re'D. Exp. Anthr., Río, 1882. 
(9) De la famille linouistique Pano, P aria, 1889 ; "Esquisse d'une gram

mairc et vocabulaire Baniva.", em Compte-Rendu de la Beme Sess. (Co11g. lnt. 
des Amér.), París, 1892. 

(10) L'Orenoque, et le Caura, París, 1889. 
(11) The Arawak langagc oj Guyana, Philadélfia, 1891; A Linguistic 

Classification and Ethnographic Descripti on of the Native Tribes of North and 
SOtJth America, Nova-York, 1891; "Studics in South American native Lan· 
guages", em Proceedinos of the Amer. Phil. Society, Filadélfia, 1892; "On two 
unclassified recent Vocabularies from South America", id., XXXVII, 1898. 

(12) ".Materiales para el estudio de las lenguas del grupo kaingangue (A lto 
P araná)", em Bol. de la A cad. Nac. de Cien. en Córdoba (Arg.), XIV, 1894; 
"Los indios Kaingángues de San P edro (Misiones) con un vocabulario", em 
R eo. del J ardin zoológico, II, Buenos-Aires, 1895. 

(13) "Os Bacairís", em Reo. Bras., III e IV, Rio, 1895; rl!-txa-hu-nE-ku-l, 
a lingua dos Caninauás do rio lbua~, afluente do Murú, Río, 1914. 
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Quandt (1), Erland Nordenskiold (2), E. Beuchat (3), 
C. H. de Goeje (4), E. Stradelli (5), Emilia Snethlage 
(6), Rodolpho R. Schuller (7) e G. Créqui-Montfort (8). 
E Roquette-Pinto é autor de vários estudos de etno
nografia e antropología brasileira ; Rondónia (9), sua 
principal obra, é a colheit:i científica da expedi9a,o 
que, em 1912, realizou a Scrra-do-Norte (Mato
Grosso), incorporado a Comissao Rondon, o qual 
também publicou valiosos rclatórios do sous tra
balhos. Teodoro Fernandcs Sampaio e Rodolfo 
García sao, enfim, dois mestres em assuntos de 
lingüística e de prchistória indígena. Do prirneiro 
há un1 estudo em torno dos craos do rio Preto (Baía), 
"restos longínquos dos famosos timbiras dos sertoes 
maranhcnses" (10); admirávcl síntcse do estado atual 
da classifica9áo lingüística dos nossos an1eríndios 

(1) Nachricht v<>n der Arawackischen Sprache, Lcipzig, 1900. · 
(2) "Beitrilge zur Kenntnfo einiger Indiancrstii.mme des Rio Madre de 

Dios - gebietes", cm Ymer, Stockholmo, 1905. 
(3) "La famille linguistique Záparo", em Journ. de la Soc. des Amér. de 

Paris, V, 1908 (cm col. com Paul Rivet) ; "J,a, famille linguistiquc Co.hua
pana", em Zeit. J. Et., cit., XLI, 1908 (em col. com P. Rivet). 

(4) "Beitrilge zur Vollkerkunde von Surinam", em Int. Archiv. J. Etlin., 
XIX, Leydc, 1908 e "Etudes Linguistiqucs Caraibes", em Verhandelinoen dcr 
Koninkltjlce Alcademie van Wetenschappen te Amsterdam, X, n. 3, Amst., 1910. 

(5) "Pequenos Vocabularios. Grupo de Unguas Tocana", em Rcl. Ger, 
VI, da III Rcun. de Cong. C. Latino-Americano, Río, 1910. 

(6) "Zur Ethoographie der Chipaya und Curuahé" , em Zeit J. Et., XLII, 
Berlim, 1910. 

(7) "I,as lenguas índigena.s de la cuenca del Amazonas y del Orinoco", 
em Rcv. Amer., Río, 1910-11. 

(8) "Linguistique Bolivienne. Le groupc Otuké", em Journ. de la Soc. 
des Amér. do Paris, IX, 1912 (em r.ol. com Pmil Itivet) ; "Linguistique Boli
vienne. r~n fa.millo Cbap1Ürnra", id., X, 1913 (cm col. com P. Rivet); "Lin
guistique Holiviennc. Les dialectes Pano de Bolivia", em Le 11-fuseum, XIV, 
Louvain, 1013 (em co. com P. Rivet); "Linguistique Bolivienne. La langue 
Kayuvava", em I nt. Journ. of Amer. L ing., I, Nova-York, 1920 (em col. com 
P. Rivet); "La famille linguistique Taka na" , em Journ. de La Soc. des Amér. 
de Paris, XIII, 1021. 

(9) Em Arq. do Mus. Nac. do Rio-dc-Jan .. XX, 1917. 
(10) Ern R. T., LXXV, l.• part.e, 1913. Outros trabalhos vao citados em 

várins partea desta obra. 
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publicou o segundo, em 1922, por ocasiao do pri
meiro centenário da independencia do Brasil (1). 

Resta-nos lembrar o nome de Alfred l\1étraux, 
diretor da Revista del I nstituto de Etnología de la 
Universidad Nacional de Tucumán (Arg.), a qucm 
<levemos numerosos estudos histórico-etnográficos 
relativos aos indígenas sul-americanos. Suas obras, 
as quais recorremos continuamente, está.o citadas em 
diversas páginas <leste livro. 

Os indígenas do Brasil e de suas regióes confi
nantes estáo divididos em nu1nerosos grupos lingüís
ticos, a que, ern alguns casos, correspondem regiOes 
culturais hornogeneas. Eis os principais grupos, alguns 
maiores, outros menores (também chamados "lín
guas isoladas") : a) os tupís-guaranís; b) os nu-arua
ques; e) os caraíbas; dY os gés; e) os carirís; fJ 
os tucanos; g) os panos; h) os guaicurús; i) os 
ch_irianás, uiototós, j urís, catuquinas, rriuras, nambi
quaras, trumdís, bororos, carajás e goitacás. 

6. Os tupís-guaranís. - Os tupís-guaranís 
formavam primitivamente um só povo, localizado, 
segundo a etnografía clássica, na alta planura ando
boliviana, em vizinhan9a com o lago de Titicaca, ou 
ainda nas proximidades do istn10 do Panamá, regiáo 
dos caraíbas, dos quais eram afins, nao s6 pelos 
hábitos belicosos, como por causa da identida de 
d.a tradi9ao do dilúvio, comum as popula9oes cos
teiras do gol.fo mexicano e do mar das Antilhas. 
Emigrando para o sul, foram os tupís-guaranís ter 
as rnargens do médio Paraná-Paraguai, e, desse novo 
habj~a_t, expandiram-se para os platós do Titicaca : 

(1) Loe. cit. 
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de tal procedencia sao, dc-certo, os comunidades de 
Cochabamba, as quais ainda hoje falam o guaraní. 

Incoerentes, todavia, como já notou Júlio Traja
no de l\{oura (1), sao as tradi90es deixadas pelos pr6-
prios indígenas ; os tupís da Baía diziam-se originá
rios dos sertóes de além Sao-Francisco, ao passo que 
os tupinambás do litoral central do Brasil conside
ravam seus antepassados os tamoios do Rio-de-Ja
neiro (2). De qualquer modo, porém, advindos, quer 
no Panamá (Teodoro Sampaio) (3), quer das paragens 
do Titicaca (Martius) (4), quer, ainda dos vales do 
Uruguai-Paraguai (A. d'Orbigny) (5), - os tupís 
desceram dessas últimas regióes por tr~s prin
ci pais dire9óes, cm épocas talvez nao muito remotas 
(séc. XV e XVI) : a) um dos ramos subiu o litoral, 
alcan9ou a foz do Amazonas, daí destacando-se um 
grupo, o dos atuais oiampís, que vcio a insular-se na 
Guiana oriental; b) outro estendeu-se para o noroeste, 
os apiacás, os tapvarés, os guajajaras, os últimos dos 
quais se ligaram aos tupís da costa maranhense ; e) 
um terceiro desceu o curso do Tapajoz, do Madeira 
e do Ucaialí (cocamas, omáguas), "comec;ando, mais 
tarde, uma remigra9áo, Xingú acima, que ainda hoje 
náo está terminada". A migrac;ao litoranea, pelo 
menos, parece líquida , pois foi presenciada, como 
observa Joao Ribeiro, pelos próprios portugueses ; 

(1) Loe. cit., 777. 
(2} Tamuya (Anchieta, Figueira, Ooncalves Dias}, ou tamoyo (Gabriel 

Soares, SimAo de Vasconeelos), quer dizer avt1 (abanheénga, - tamói). Cf. 
R. Garcia, nota b. pág. 265 e 266 da ob. cit. de F. Cardim. 

(3) "Os naturalistas viajantes dos aéculos XVIII e XIX", etc., cit. , 590 
e 591. 

(4) Beitraqe iur Ethn.Q(Jf'aphie, etc., I, 765, Leipzig, 1867. 
(5) Vo¡¡aqe au centre de l'Amérique meridionale, IV, 313 e se¡., Paria, 

l845. 



96 Estevao Pinto 

verifica-se, ao mesmo tempo, que as massas túpicas 
do sul, os guaranís, possuem língua mais prmitiva 
e contracta, ao contrário do que acorre com as do 
norte, cuja jmpureza "atesta o trato diuturno com 
gentes alófitas e por conseguinte antiguidado da in i
gra9áo", na frase de Capistrano de Abreu (1). E' pos
sível mesmo que, com a vinda dos portugueses, as 
migra9óes recebessem novo impulso, como <leve ter 
recebido a dos tupís do este que se dirigiam ao Sao
Francisco, ou a dos tupinambaranas do Madeira,ou, 
ainda, a das hordas que procuraram o trecho costeiro 
entre a foz do Para$ba e o hiato amazónico (1560-
1580) ; foi o Maranhao, aliás, o centro procurado, 
nos come9os do século XVI , pelos tupinambás do 
oeste pernambucano (cerca de dez a t rcze mil índios), 
o que, de-certo modo, contradiz a hipótese de A. Gon-
9alves Días, a saber, que os tupís migraram por grupos 
familiares, "nao tao dirr1inutos que pudcssem sofrer 
estórvo com qualquer obstáculo material", "nem tao 
numerosos que lhes fosse impossível grangear ali
mentos" (2) . . 

Recentes estudos de A. Métraux aca bam, toda
vía, de modificar esse tradicional quadro da escola 
etnográfica germ~nica, que tem em l\tlartius, C. v . 
d . Steinen e Ehrenrcich os seus mais lídimos expo
entes. Vamos resumir, cm seguida, as principais con
clusoes dos notáveis trabalhos do indiani5ta frances 
("Les migrations historiques des Tupi-Guaraní", em 
Journ. de la Société des Amér. de Paris, X I X , 1927 e 
La civilisation matérielle des tribus tupi-guarani, Pa
rís, 1928). 

(1) Em fr. Vio. do Salv., notas As pág. 9 e 10 da aua Ilist. cit. 
(2) "Brasil e Occauia" , em R. T. , XXX, 2.• par te, 28, 1867. 

) 

' 
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As migra9óes hist óricas, ou post-colombianas, dos 
t upís-guaranís tiveram tríplice causa : a) o desejo de 
escap3r a serviclao ; b) a natureza belicosa e nomnde 
da ra9a ; e) a esperan9a de alcan9ar a "terra onde 
se nao morria". A primeira migra9áo t úpica, de que 
se possue documentos, é a dos tupinás, ou tupiguais. 
P roduziu-se no decorrer do século XV. Esse grupo, 
advindo do sertao, invadiu a regiao litoranea da 
Baía, donde rechassou os tapuias. A ocupaQáO náo 
durou muito : os tupinambás, viudos posteriormente, 
expulsaram-nos, por sua vez, para o interior. Urna 
fra9ao dos novos invasores, que náo conseguiu atingir 
a costa, estabclcceu-se na margem csqucrda do Sao
Francisco e constituiu a "na9a,o" chamada dos amoi
piras. Os tupinambás, como os tupinás, provinham 
de além sertáo do rio sanfranciscano. 

A coloniza9áo européia produziu notáveis per
turba9oes nas greis tupís-guaranís : numerosas mnssas 
indígenas abandonaram o litoral ; algumas, como os 
caetés e os t upinambás (séc. XVI) buscaram as re
gioes do Maranhao e do Pará, para cuja direc;;ao, nos 
co1nec;os do séc. XVII, tiveram lugar dois outros mo
vimentos migratórios. O primeiro desses movimentos 
foi conduzido por um taumaturgo portugues, que 
representava o papel de h01nem-deus; o segundo nao 
passou de urna das numerosas tentativas para dés
cobrir o paraíso da vida eterna. 

Outras deslocac;oes visaram as paragens andinas 
e puseram os tupís-guaranís em contacto com a ci· 
viliza9ao incásica . A mais célebre devera ter sido a 
dos chiriguanos (cerca de 1525), que se cindiram em 
dois ramos : ao passo que os guaranís do sul do Pa
raguai ocupavam as vertentes dos Andes (entre o 
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Vermejo e Santa-Cruz-da-Serra), os guaranís do nor
te senhqreavam o Guaporé e o Itonama. Os guaranís 
do norte sao os antepassados dos guaraiús e dos pau
sernas. O atrativo do éden terrea! determinou ainda 
migra9oes, que tiveram seu fim em Chachapoyas, no 
Perú (1549). Posterior a essa foi a migra9ao, de que 
nos fala Acuda : fugindo dos portugueses, os tupi
nambás deixaram o litoral atlantico e subiram as 
fontes do Madeira, o qual desceram depois. Esta
beleceram-se, afinal, na ilha fluvial da foz do Madeira 
(princípios do séc. XVII). Entre as migra9oes mais 
importantes do século seguinte figuram as dos canoei
ros do Araguaia (1725), que Métraux considera tupís, 
advindos do Paraguai, e a dos oiampís e emerilons 
(1742-1856), cujo habitat antecedentemente fora o Ama
zonas. As invasoes dos mundurucús no Tapajoz (séc. 
XIX) dizimaram os cabaíbas, cujos remanescentes sao, 
hoje, os parintintins. E' admirável que, ainda em 
pleno século XX, se verifiquem exodos de popula9oes 
túpicas (apapocuvas, tanhiguás, oguaívas), as quais, 
abandonando o alto Paraná, buscaram os litorais do 
AtlAntico cm demanda da "terra onde se nao mor
ria" (1820-1912). 

Tinham os tupís, na época pre-colombiana, es
pecial situa9ao geográfica : A exce<¡ao dos omáguas e 
cocamas, seus domínios principais estendiam-se no 
este e ao sul do Amazonas. Era preciso pesquisar, 
a custa da etnografía, se tal tinha sido sempre o ha
bitat dos tupís. Desse modo, organizou Métraux, 
com a ajuda das cartas de Nordenskiold, várias clas
sifica9oes de elementos culturais e de seu estudo 
chegou a conclusáo de que os tupís-guaranís consti
tuíam um grupo, cuja cultura se compunha de ele-

, 
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mentos com distribul9áo oriental e setentrional 
(América-do-Su!), com centro de dispersáo na área 
limitada ao norte pel? Amazonas, ao sul pelo Paraguai, 
a este pelo Tocantins e a oeste pelo l\1adeira. O 
caráter oriental e septentrional da civiliza9ao túpica 
surge claramente do exame das acultura90es dessa 
enorme família cis-ístmica. "Ces éléments de culture 
communs aux Tupi-Guarani (di-lo A. Métraux) sont: 
la maloca généralement quadrangulaire avec t<Yiture re
posant sur le sol et Jormant les parois latérales, le hamac 
en coton, l'escabeau de bois, la culture du manioc doux 
et amer, du coton, du ma1s, du tabac jumé sous forme 
de cigare, le pieu d jouiller, l'arc d section plan-convexe, 
la fleche d empenne du Brésil oriental, la massue les 
pieges, la péche d l'aide de p<Yison et de barrage~, la 
fleche-harpon, la fleche d plusieurs pointes, la rame d 
poignée, l'appareil d jaire le jeÚ a encoche latérale 
l'éventail d f eu en jeuilles tressés, l'urupé, la rdpe d 
manioc, le ti'/)Íti ( ?) , le mortier de bois, la platine a 
1nanioc, le boucan, le tatouage, le peigne, l' étui pénien, 
le bonnet et le manteau de plumes, les diademes de plu--
1nes, le fuseau du type baka1ri, l' écharpe porte-en} ant 
la céramique peinte, le canot d' écorce et le canot taillé 
dans un tronc d'arbre, la Jlate, la trompette, les colliers, 
les bdtons passés dans le lobe des oreilles les bracelets 
les jarretieres aux chevilles et aux genou~ et les tétes~ 
trophées. 

L'injluence andine sur les Tupi-Guaraní a été 
cependant ajfirmée par le P. Schmidt e par Krause 
qui s' accordent d placer le centre de dispersion des Tupi 
dans une région correspondant d peu pres a celle occupée 
par les Omagua et les C ocama. Suivant le premier de 
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ces deux savants, le contact des Tupi-Guarani avec la 
civilisation qui a fleuri dand l'ouest de l'A mérique du 
Sud se manif esterait par la présence chez ces 1 ndien,s 
d'un certain niombre d' éléments de culture atlestant 
une action directe ou indirecte des 1 neas ou de leurs 
prédécesseurs. Ce sont : la niaison carrée, les mas
ques de danse, le tatouage, certaines f ormes de peignes, 
la massue a téte dégagée du manche, la poterie que les 
Tupi auraient contribué a répandre en A mérique no
tamment sur le haut X ingú ( ?!), l'enterrement direct 
en urnes et enjin l'esclavage ainsi que certaines formes 
de leur mylhologie. Pour Krause, la preuve de l'origine 
haute-amazonienne des 1'upi-Guarani consistent dans 
l'ouccurence chez les tribus de cette race de la sarbacane, 
de la hutte en jorme de quille (K egeldach-hütte) et des tro
phées de crdne. Si l'on exa1nine de pres ces éléments de 
culture l' on ne tardera pas a constater qu'ils sont peu 
représentatij s soit de la civilisation andine, soit de 
celle des Tup1:. J ' ai déja eu l' occasion de démonstrer 
que si les Tupi étaient venus du haut A mazone ou du 
nord-ouest de l' A 1nérique du Sud, ils auraient proba
blement répandus le type d' habitation courant dans ces 
contrées qui est, comme N ordenskióºld l' a prouvé, la 
hutte a plan ovale ou circulaire. L es masques de danse 
sont étrangers a tous les Tu pi-Guaraní qui n' ont pu 
les recevoir d' autres tribus généralement arawak. La 
céramique ne manque, il est vrai, a aucune tribu tupi ; 
on peut supposer méme que ces 1 ndiens ont contribué 
a la répandre en A mérique du Sud ; les cas ne s' est 
en tous cas pas produit en ce qui concerne le haut X úigú 
ou les T upi-Guaraní i?nportent les vases qu'ils utilisent 
et ceux-ci sont j abriqués par des Arawak. La pratique 
du tatouage, quoiqu' étant largernent répandue sur tout 
le continent sudaméricain, a une distribution plutot 
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orientale et septentrionale qu'occidentale. La massue 
a t~te nettement distincle du manche ne peut étre une 
imitation du casse-téte péruvien ; l' épée-massue des 
Tupi est en ejjet plate et employeé comme arme tran
chante destinée a }aire des entailles plutót qu' a assom
mer. Quant a la classijication des formes de 'l!ef~nes 
adoptée par le P. Schmidt, elle ?ne paraU trop artijicielle 
pour résoudre des problemes d'influence ou d'origine" (1) 

Os tupís-guaranís falavam l.ínguas aparentadas, 
que se convencionou chamar abanheénga, ou tupí 
antigo em contraposi9áo ao nhe~nga,tú, ou tupí moder
no, q~e se tornou, no norte, a. lingua ~vangélica. 
Elabora9oes importantes a respe1to da hngua tupí 
realizaram José de Anchieta (2), Antonio Ruiz de 
Montoya (3), Luís Figueira (4), José da Silva Guima
ráes (5), J. A. de M. Torres (6), Antonio Gonc;alves 
Dias (7), Paul Marcoy (8), Ch. Fred. Hartt (9), J. V. 
Couto de Magalháes (10), J osé Alexandre Passos (11), 
Batista Caitano de A. Nogueira (12), Paul Gaffa-

(1) La ci11ilísation matérielle det t rib141 tupi-guarani, cit., 301-303. -
Os quadros da disttibuicilo dos elementos culturais vio adiante publicados. 

(2) Arte de (lramática, etc., cit., Coimbra, 1595. 
(3) Arte 11 bocabulario de la lenqua guaran.i, Madrid, 1640 ; A rte de l? len• 

gua Guaraní (com anotaooes de Paulo Rest1vo), Pueblo-de-Santa-Mar1a-La
Mayor, 1724. 

(4) Arte de gramática. da Unoua brasUica, Lisboa, 1687. 
(5) "Vocábulos do idioma dos Apiacáa", em R. T., VI, 1844. 
(6) "Vocabulário da língua gernl usada boje em dia no Alto Amazonas", 

ero R. T., XVII, 1854. 
(7) Dicionário da Unoua tupi chamada Unuua {leral dos lndluenas do Braaii, 

Lipsia, 1858. 
(8) Vqyage d travers de l'Amérique du 81id, etc., Paria, 1869. 
(9) "Notes on the lingoa gcral or modern tupi of the Amazonas", em 

Fransc. o/ the Amer. Pkil. Ass., 1872. 
(10) "Ensaio de Antopologia. Rcligiito e raoas selvagens", cit. 
(11) "Observaooes sObre a lfngua tupí", em Rev. do I nst. Ara. Alag., 

n. 8, Maceió, 1876. 
(12) Loe. cil. 
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rel (1), John Luccock (2), Amaro Cavalcanti (3), Joao 
Barbosa Rodrigues (4), P. Handel (5), Lucien Adam (6), 
Henri A. Coudreau (7), Teodoro Sampaio (8), Alfredo 
de Carvalho (9), Emília Snethlage (10), P. Rivet (11), 
A. de Wuikekried Bertoni (12), Rodolfo Garcia (13), 
C. Tastevin (14) e Plínio Ayrosa (15). Ha, ainda, 
um dicionário anónimo, atribuído a fr. Concei9áo 
Veloso. 

Estavam os tupís táo espalhados que Martjus 
engendrou par.a os mesmos urna divisao quíntupla 
(orientais, meridionais, centrais, setentrionais e oci
denta.is); mas a reparti9áo clássica é a que os distri
bue em dois grupos, os puros e os impuros (K. v. d. 
Steinen). 

Aos tupís puros, quasi todos essencialmente ri
pários, pertencem os caínguás, os chiriguanos, os gua
raiús, os cocamas, os omáguas, os jurin1águas, os 

(1) Jean de Leru. La langue tupi, ~aris, 1877. 
(2) "A grammer & vocabulary of the Tupi Language", em R. T., XLIV, 

1881. 
(3) The brasilien language and its agglutination, Río, 1883. 
(4) Loe. cit. 
(5) Abañelme, Stuttgart, 1890. 
(6) Matériaux pour servir a l'établissement d'une orammaire comparée des 

dialectes de la famille Tupí, cit. 
(7) Loe. cit. 
(8) Loe. cit. 
(9) O Tupí na Coroorafia Pernambucana. Elucidário etimológico, Recife, 

1907. 
(10) "Vocabulário comparativo dos indios chipaias e curuaée", em Bol. 

do Mus. Par. Emllio Goeldi, VII, Belém, 1910. 
(11) Loe. cit. 
(12) "Vocabulário zoológico Guara.ni", em 3.° Cong. Oient. Latino-Amer., 

VI, Río, 1910. 
(13) Nomes de aves em Unoua tupC, Río, 1913. 
(14) Gramática da llngua tupí, Sao-Paulo, 1923. 
(15) Primeiras Nor;óes de Tup{, Sáo Paulo, 1933. A és11e autor acaba o 

gov~rno pa.ulista de confiar um curso de lfngua tupf-guaranL 
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oiarnpís, os parintintins, os anambés, os pacajás, etc. ; 
aos tupís impuros os catuquinarús, os miranias, os 

-chipaias, os mundurucús e outros. 
Entre os tupís-guaranís do ramo meridional 

contam-se: 
a) Os caing~ás do Igatemí, do alto Miranda, do 

Assuaraí-Guazu, do lpaná, do Acaraí, do Mondaí 
(regiao do médio Paraná-Paraguai). Inf. em Ambro
setti, "Los Indios Cainguá del Alto Paranán, em 
Bol. d. Inst. ge. arg., XV, Buenos Aires, 1895 ; Reng
ger, Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 bis 1826, 
Aarau, 1835 ; Vogt, "Material zur Ethnographie 
und Sprache des Guayaki-Indianer", em Zeit. j. Eth., 
XXXIV, Berlim, 1902 ; Dobrizhoffer, Historia de 
Abiponibus equestri, etc., Viena, 1784. Vocabulário 
na R. T., XIX, 1856. 

b) Os guaranís. No século XVI os guaranís ocu
pavam o trato costeíro entre a lagoa dos Patos e Cana
néia (1), com o nome de carij6s (2). Inf. em Medina, 

(1) "Que estáo além de Si'io-Vicente, o qua! todoe dizem que é o melhor 
gentío desta costa, e me.is aparelhado para se fazer fruto : éle somente tem 
duzentas léguas de tcrra" (Manuel da N6brega, CarlalJ do Brasíl, 81 e 82, 
Rio, 1931) ; "até a tcrra dos carij6s, que se estende para o 11ul desde a lagoa 
dos Patos até perto do rlo que chamam de Martim Afonso" (José de Anchie
ta, Cartas, etc., 328, Río, 1933); "habitam além de Síl.o-Vicente como oiten
ta léguas" (Fernño Cardim, op. cit., 197 e 198) ; "De Cananéia ~ lagoa dos 
Patos ficavam os carijóe" (A. Goncalves Dias, "Brasil e Oceanía", em R. T., 
XXX, 39, 1867); "os de Sito-Vicente até o rio da Prata sil.o carijós" (Fr. Vi
cente do Salvador, loe. cit., 52); "os ouaianases ou temiminós até a Cananéia, 
e os cari'iós ou carijós mais para o su!" (Porto Seguro, Hist. do Bras., I, 21, 
Río, 3.a ed., s/d.) Cf. e.inda Gabriel Soares de Sousa, loe .cit., 104. 

(2) "Os carijós dos portugueses e os cariois e cários dos espanhois sño os 
guarants. V. Gusmán, Argentina (1624), pub .. por Angelis em 1835, liv. I, 
cap. V, pg. 17. Já em 1527 Diogo Garcia os conhecía coro o nome de guara
níes (Rev. do lnst., XV, 1852, pg. 13): Luís Ramirez na carta do Río da Pra
ta de 10 de julho de 1528 (lbi, ibi, pp. 21 e 27) também os chama guarenis 
y por otro nombre Chandis II. Ainda em 1556 Bartolomeu Garcia os chame.va. 
em Assunci'io do Paraguai de guaraníes (Cartas de Indias, Madrid,1877,pg. 
606)" - cf. notas de Vale Cabra! ~ ob. cit. de Manuel da Nóbrega, 81 e 
82. 
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El veneciano Sebastián Caboto al servicio de Espafl.a, 
I, Santiago, 1908; Núñez Cabeza de Vaca, Rela
ción de los naufragios y comentarios, etc., Madrid, 
1906 ; Ulrich Schmidel, Reise nach Süd-A merika 
in den J ahren 1534 bis 1554, Tübingen, 1889 ; Mé
traux, La civilisation matérielle des tribus tupi-guaraní, 
citada. 

e) Os apapocuvas e tanhiguás, originários das vi
zinhan9as do rio Igatemí. Ambos os grupos emigra
ram para as hordas do AtlAntico. Encontram-se res
tos désses grupos no Paraná, no Mato-Grosso. Inf. 
em Curt Nimuendajú, "Die Sagen von der Erschaf
fung und Vernichtung der '\Velt als Grundlagen der 
Religion der Apapocúca-Guaraní", em Zeit J. Eth., 
XLVI, Berlim, 1914. 

d) Os arés, que viviam outrora nas fronteiras 
paraguaio-brasileiras. Seus descendentes atuais, nó
mades, vivero no baixo Ivaí. 

e) Os guaiaquís, considerados, por alguns, língua 
isolada (Jónatas Serrano, Hiswria do Brasil, pl. IV, 
Rio, 1931). Métraux inclue-se entre os tupís-guaranís 
(l. c., 40). Ocupam a regiáo situada entre o 25° e o 27° 
dé lat S (ao norte o plató de Sáo-Joaquim, a este o 
Paraná, a oeste a serra de Vila-Rica e ao sul as mis
sóes Jesus e Trindade). Cf. Ehrenreich, "Neue Mit
teilungen über die Guayaki (Steinzeitmenschen) in 
Paraguay'', Globus, LXXIII, Braunschweig, 1898; 
Charles de la Hitte, "Notes ethnographiques sur les 
Indicns Guayaquis", em Anales del Museo de la 
Plata, II, 1897 ; Hugo Kunike, "Ethnographis
ches und Archaologisches aus der Guayaquí-Region", 
em A mtliche Berichte aus der kijniglichen K unstsam
mlung, XXXII, n. 7, Berlim, 1911 ; F. C Mayntz .. 
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husen, "Mitteilungen aus dem Gebiete der Guaya
ki", em Actas del XVll° Cong lnt. de Amer., Buenos
Aires, 1912; P. F. Vogt, "Material zur Ethnographie 
und Sprache des Guayaki-Indianer", em Zeit. J. Eth., 
XXXIV, Berlim, 1902. Há, ainda, outras obras de 
Mayntzhusen sóbre os mesmos indios, a última das 
quais foi publicada na Zeit. j. Ethn., LVII, 1916. 

j) Os tapes, ou tapés, incluidos entre os tupís
guaranís no mapa organizado pelo Musen Nacional 
do Rio-de-Janeiro (J. Serrano, l. c.). Ocupavam o vale 
do alto Taquarí (Rio-Grande-do-Sul). Carlos Tes
chauer, todavía, baseado em um trecho de Techo, 
considera-os gés (Poranduba Riograndense, 207 e seg., 
Porto-Alegre, 1929). Inf. em O. C. Ullrich, "Die 
Tapes", em Int. Amerik. Kong. Vierz. Tag., II, Stut
tgart, 1906. 

Aos principais grupos tupís-guaranís da vertente 
andina e da Bolivia oriental pertencem : 

a) Os chiriguanos e guaraiús. Os primeiros ocu
pam atualmente a zona entre a aldeia de Abapó ao 
norte, o rio Grande (afl. do Mamoré) ao sul, o Pil
comaio a oeste e Carandaití a este. Os guaraiús 
sao originários da província de Itatí. Inf. em Dome
nico del Campana, "Notizie intorno ai Ciriguani", 
em Archivio per l'antropologia e la etnologia, XXX, 
Floren9a, 1902; Bernardino de Nino, Etnografía chi
riguana, La Paz, 1912; Santiago Romano & Her
mann Cattunar, Diccionario Chiriguano-Español y 
Español-Chiriguano, Tarija, 1916; Alfred Métraux, 
"E'tudes sur la civilization des Indiens Chiriguano", 
em Rev. del Inst. de Etn. de Univ. Nac. de Tucumán, 
I, 1930, e "Mitos y cuentos de los indios Chiriguano", 
em Rev. del Museo de la Plata, Buenos-Aires, XXXIII, 
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1931. Os pausernas nao passam de guaraiús em es
tado independente, ou semi-independente, diz J\,f é
traux. Emigraram para o rio Verde. 
. Entre os tupís-guaranís da hacia amazónica men

cionaremos : 

a) Os cocamas, ou ucaialís, das margens do baixo 
Ucaialí, dos arredores qo lago Cocama e do vale do 
Gualaga. Sao encontrados, boje em dia, nos arre
dores da povoa<;áo de Nauta. 

b) Os omáguas, também chamados campebas ou 
campevas, boje já excluídos do território brasileiro 
os quais dominavam as margens do Amazonas num~ 
extensao de duzentas léguas a partir da foz do Napo 
(diz Cristóbal de Acuña). "Omágua" é palavra in
cásica e significa cabe~a chata ou mitrada nome ad
vindo do uso de comprimir o cranio a cust~ de talas. 
F~ram aldeados pelos padres Cujía e Samuel Fritz. 
Dispersados pelos portugueses, esses hábeis canoeiros 
f~ndara~ na boca do Ucaialí uma povoa<;ao que 
a1nda hoJe conserva scu nome (1). Inf. ern Métraux 
La civilisation matérielle, cit., 29 e 30 ; Laureano d~ 
la Cruz, Nuevo descubrimiento del río de Marañon 
~la1;Wdo d~ las Amazonas, Madrid, 1900. Os omáguas
ietes, localizados no alto Tiputiní, pertenciam ao mes
mo grupo. 

. c) Os jurimágu,as, belicosos, emigrados para o 
ba1xo Parana pura ; de seu nome corrompido se 
fez Solimóes. ' ' 

.d) Os oiampís, do vale do Oiapoc, estudados por 
Petns (1769), Bodin (1824), Lucien Adam e Bauve 
(1830), Le Prieur (1832), Da bbadie (1854). Observa-

cit., ~~2. Rodolfo Garcia, "Etnografia"' cm Dic. llist., Geog. e Etn. do Bras.' 
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ram-nos, também, Jules Crevaux e Henri Coudreau. 
Com os restos desses índios organizou-se, em 1839, a 
povoa<;áo de Tuiuú-Maití (rio Jarí), "quasi logo ex
tinta pela gana,ncia dos regatoes (comerciantes ambu
lantes do rio), segundo as informa<;oes do presidente 
do Pará, dr. Francisco Carlos de Araújo Brusque 
(1861-1864)" (1). 

e) Os parintintins dentre os rios 1\1armelos e 
Gi-Paraná, que parecem tupís puros, diz Ehrenreich. 
Inf. em Curt Nimuendajú, "Os índios Parintintin do 
rio Madeira", en1 Journ. de la Soc. des Amér. de París, 
XVI, 201-278, 1924 e em José García de Freitas, 
"Os Indios Parintintins", id., XVIII, 67..:73, 1926. 
Também há notícias deles em Ch. Fred. Hartt e em 

' H. Coudreau. 
j) Os anambés de perto do Araparí, a margem 

esq. do Tocantins, aldeados, quasi extintos pela va
ríola, dos quais colheu Couto de lVIagalháes mitos e 
lendas, que pub. em o Selvagem (Rio, 1876). Inf. 
em Inácio Moura, De Belém de Sao-J oao-do-4.raguaia, 
Belém, 1896. Ehrenreich identifica-os comos manaj6s. 

g) Os pacajás do río homónimo ; estendem-se 
até o Xingú (Yves d'Évreux, Voyage dans le nord 
du Brésil, etc., 27, Leipzig e París, 1864 ; J. F. Be
tendorf, "Crónica da 1\1issao dos Padres da Compa
nhia de Jesus no Estado do Maranhao", em R. T., 
LXXII, l.ª pag., 97, 1910). 

h) Os antas, ou tapirauás, das proximidades da 
cachoeira de Itaboca (Tocantins). Cf. Ehrenreich, 
"Materia len zur Sprachcnkunde Brasiliens", em Zeit. 
f. Eth., XXVII, Berlim, 1895. 

(1) Inácio Moure., "Etnografie. estática", em Dic. Hist., Geog. e Etn. 
do Brasil, cit., II, 134. 
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i) Os tembés do Gurupí, do Guamá, do Acará
mirí, das colónias de Santo-Antonio-do-Prata, cal
culados em dois mil, assim chamados por causa do 
uso do tembetá, em forma de cuia, que trazem na 
cesura do lábio inferior. Not. ero Joao Barbosa Ro
drigues ; tra balho recente de Emil Heinrich Snoth
lage, "Worte und Texte der Tembé-Indianer", em 
Rev. del Inst. de Etn. de la Univ. Nac. de Tuc., II, 
347/393, 1932. Idem de C. Nimuendajú, em Zeit. 
j. Eth., XLVII, Berlim, 1915. Pertencem propria
mente a hacia maranhense. 

j) Os apiacás do Santo-Augusta (Tapajoz), re
centemente destro9ados pelas for<}as fiscais do Mato
Grosso. Inf. em Langsdorff (1828), Castelnau (1844), 
Chandless (1862), Barbosa Rodrigues (1872) e Max 
Schmidt (1901). Visitados ainda por Bartolomé Bas
si e Koch-Grünberg. Há um voc. em Voyage au 
Tapajoz de H. Coudreau (París, 1897). Na R. T., 
VI, 1884, José da Silva Guimaraes pub. "Memórias 
sobre os usos, costumes e linguagem dos apiacás". 
Roquette-Pinto considera precipitada a inclusao dés
ses indígenas no grupo túpico. Entre as tribus tu
pís dos af. mer. do Amazonas, P. Rivet omite os in
dígenas da bacia do Tapajoz. Nao devem ser con
fundidos com os de igual nome, que habitam atual
mente o baixo Tocantins, chamados também apin
guf,s (Praia-Grande-dos-Arroios), que sao caraíbas. 

k) Os tapirapés do rio homónimo e do Naja, af. 
do Araguaia. "Ta pira pé", caminho de anta. Há cérea 
de vinte anos entraram em comércio com os brancos. 

l) Os camaiurás encontrados por K. v. d. Stei
nen no Culvene (Xingú) (Unter d. N at. Zentral
Bra., 154, Berlim, 1894). 
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m) Os grajds, ou guajás, dos serté5es do rio Ca
pim e do rio Gurupí, refratários a civilizagao. 

n) Os catuquinarús, estabelecidos no Embira9ú, 
af. do Tarauacá; "falam, conforme um vocabulário 
coligido por Bach, um d.ialeto tupí-guaraní, embora 
segundo todas as probabilidades perten9am a familia 
catuquina". Rivet cla;:;sifica-os entre os tupís, mas 
Brinton acredita que sao aruaques. Rodolfo García, 
o. c., 254, explica o seu singular processo de comu
nica9ao telegráfica, a distancia de quinhentos metros. 
O cambarisú consiste em um cilindro de coqueiro, 
fechado, na parte superior, por tampa de borracha ou 
de couro, o qual é enterrado; quando o martelo 
bate no couro, o som transmite-se a maloca seguinte, 
onde se encontra outro aparelho igual. Os dois corres
pondentes, aplicando o ouvido ao cambarisú, conver• 
sam claramente. 

o) Os mirdnias do Japurá. Sao índios guarani
zados, segundo Métraux. J\1artius e Ehrenreich jul
gavam-nos lingüisticamente independentes. Cf. Koch
Grünberg e P. Rivet., obs. cits. 

p) Os maués, uns quatro mil individuos espalha
dos pela fronteira do Contestado, entre o Pará e o 
Amazonas ; gente aceada, fabricante do guaraná. Inf. 
em Bates, Herden, Martius, Katzer e Coudreau. Há 
um voc. inédito de Hartt. Ehrenreich pensa que talvez 
se possam colocar ~sses indios entre os tupís puros. 

q) Os chipaias e curuaias, espalhados pelo lrirí 
e seu af,, o Curuá, sobo protetorado de ErnestoAccio
ij. lnf. em Emília Snethlage e Curt Nimuendajú. 
"Curuaias", homens periq'lltitos. 

r) Os mU:ndurucús da província etnográfica de 
entre o Madeira e o Tapajoz, cortada pelo Canumá, 
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pelo Maués e pelo Abacaxís. "Mundurucús", ladroes 
que se pintam (Hartt), nome devido ao exagero de 
sua tatuagem. Quasi todos aldeados na Missao Cururú 
pertencente a prelazia de Santarém. Inf. em Martius 
(1820), Bates (1847-1859), Hart (1871), Barbosa Ro
drigues (1872), Antonio Manuel Gon<;alves Tocan
tins (1875), Silva Coutinho (1896), James Curtís 
Farabee (1915) e d. Armando Abahlmann (1916). 
"Os mundurucús foram os hunos do Pará ; invadi
ram, agucrridamente, cm 1772, a vasta superficie 
do estado, desde o Tapajoz e o Madeira até o Mojú 
e Capim, nao poupando nem os civilizados nem as 
tribus ; contribuíram poderosamente para a redu<;ao 
da popula9ao indígena, aquí, mas foram batidos em 
vários cncontros pelos apinagés da sec9ao do Tocan
tins e tiveram de retroceder ao seu ponto de partida, 
concentrado hoje no Tapajoz, onde vao se civilizando, 
educados pela catequese dos frades alemaes" (1). Pai
quicés eram chamados, isto é, corta-cabe~as, pelo há
bito que tinham de degolar o inimigo na refrega do 
combate (2). Excelsos na fabrica9ao das plumas orna
mentais ou simbólicas. 

s) Os jurunas, os "bocas pretas" (3), do médio 
Xingú, hoje rechassados, na sua maioria, para os ser
toes do Mato-Grosso. Há um grupo desses indios 
ca cachoeira Jurucuá. Ref. em Bento Maciel Parente 
(1626), Joao Daniel (1750), d. fr. Joao de S. José 
(1782), Adalberto da Prússia, (1843), K. v. d. Steinen 
(1884), Coudrcau (1896). K. v. d. Steinen hesita a res-

(1) Inácio Moura, loe. cit., 134. 
(2) Cf. Herma.nn v. Ihering, As cabe~as mumi/icadas pelos Indios mund1¿

ruct1B, Sao-Paulo, 1908. 
(3) "por levarem os lt\bios pintados de preto", Porto-Seguro, Hist., I, 

20, S&o-Paulo. e/d. 
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peito da classifica~áo dos jurunas, mas Ph. v. Martius 
é claro : "Man hat nach den Berichten der M issionare 
die Yuruna als ein V olk des Tu.pi-Stam1nes", etc. 
(Du.rch Central-Brasi lien, cit., 324), Voc. em Curt 
Nimuendujú, "Idiomas indígenas del Brasil", em 
Rev. del Inst. de Etn. de la Univ. N ac. de Tuc., II, 
1932. 

t) Os ma71iitsauás, que K. v. d. Steinen encon
trou no Culiseú (alto Xingú). 

u) Os miranhos das cabeceiras do Bujarú, af. 
do Capim (Pará), segundo Rivet. 

v) Os amanagés, ou ararandeuas, do rio homó
nimo, af. do Capim. 

w) Os canoeiros, que, no curso do séc. XIX, 
estenderam-se pelo Araguaia (rio das Mortes, ilha 
do Bananal), de onde se afastaram, depois, para os 
ríos Crixá e do Peixe (1). 

(1) "Dos escritores que t iveram ensejo de referir-se aos canoeiro& (de nc
nhum, antigo ou moderno, foram objeto de estudo especial), - Pohl, que nlo 
oe viu peMoalmente, relacionou-os com os chavantes, no que foi acompanhado 
por Milliet de Saint-Adolphe, que afirmou ter sido o nome de canoeiroB o 
primitivamente dado pelos portugueses aos cha~antes ; C8.3telnau e Saint-Hilai
re 88similaram-nos aos bororoe ; e Martiua e-0nsiderou-os tupis, no que foi 
apenas seguidos pelo general Couto de Magalhaes. 

Dos cientistas que mais recentcmente se ocuparam daqueles singulares 
selvícolas, - Ehrenreich nio chegou a fozer juizo seguro sobre élcd, incli
bAndo-se, todavia, a té-los como cong~neres dos cherentes c cllavantes e até 
a achar neles afinidade com os bororos ,- Coudrcau entendeu prefcrivcl enxertá
los entre os caiap6s; Nelson de Sena só lhcs admitiu a exist~ncia como um 
nome genérico, aplicá.vel aos carai6s, i1ruarunas, tocantins e chavante.,,· e Tco
doro Sampaio, finalmente, viu neles uro posstvel ramo de cherentes. 

Ora bem: - Se forem exatas as iníonna9oes e se verdadeiro o vocabu
lário inserto pelo general Couto de Magalhíies na sua Primeira viagem ao Ara
uuaia, com relacao, aos misteriosos canoeiros, - nao tenho dúvida cm asse
gurar que éles sAo urna horda tupí, tresmalhada talvez do sul e que foi parar 
naquelas remotas rech!\s do Araguaia. Com efeito, nao s6 o seu ftsico e os 
seus costumes os aproximam mais dos tupís do que dos gés, como tambem 
da sua línguagem conserva a.e vozes fundamentais túpicas, embora já adulte
radas pelo longo contacto com os tapuias circunvizinhos, dos quais tomaram os 
di tongos, consonantaia, que niio ex.istem no nMe-gatú, nem no abd.·nMe", 
- Basilio de Magalhíles, "Algumas nota.a sobre os Cherent.es", em R. T., 
CI, 26 e 27. 



112 Estevao Pinto 

x) Os taconhapés do lrirí, af. do Xingú. 
y) Os aracajús, mencionados por Betenford (l. c., 

335) no rio· Xingú. Betcndorf refere-se, ainda, a ou
tras tribus da mesma rcgiao. 

z) Os auetós do Culiseú (12°14' de L. S.). 
aa) Os tapanhunas, aparentados com os apiacás, 

que José da Silva Guimaraes assinala no rio do Pei
xe, af. do Arinos (l. c., 309) e Coudreau entre o Arinos 
e o Paranatinga (V oyage au Tapajoz, 90 e 91, cit.). 

bb) Os tupís, de que há notícias em Curt Ni
muendajú ("As tribus do alto Madeira", em Jou. 
de la Soc. de Amér. de París, XVII, 143 e seguintes, 
1925). Af. da margem direita do Madeira. 

ce) Os emerilons, logo ao N. dos oiampís. 

Na época do descobrimento, os tupís-guaranís 
esta vam dissemina dos em todo o trato costeiro : 

a) Os tapes, ou tapés, no litoral rio-grandense
-do-sul (já mencionados). 

b) Os carijós, no trecho entre a lagoa dos Patos 
e Cananéia (sao os guaranís, a que já nos referimos). 

e) Os tupinarnbás, urna das principais e maiores 
greis tú picas (1), aos quais estao filiados os ta bajaras, 

(1) "Se no Maranhio como no Pará, na Bata como no Rio, bouvéssei8 
perguntado a um tndio de que ra~a era, responder-vos-ia logo : tupinambá" 
(Po:aTO SEGURO, loe. cit., 16 e 17, o qual cita o trecho da carta de Ramirez, 
de 1528, pub. na R. T., XV, 27: "Andan derramados por esta tierra ... Beli<>
rean oran parte de la India y confinan con los que habüan en la Bierra"). Pre• 
eentemente nio exiatem em estado de pureza, "me.s o eeu cruzamento com o 
branco e com o africano deu em resultado a populaclo vigorosa. e inteligente, 
muito avultada. principalmente no Amazonas e provfnoias visinhaa, onde a!o 
deeignadoe pelos apelidoa de caribooa, tapanhuma (tapi-11-ñuma, B. CAITANO), 
mameluco, cuaipira, eto. : os seW! dialetos constitufram depoia a chamada 
lfogua aeral, iato é, o tupf ou abiineénga. (aba, índio ; ñeengd, língua) ligeiramente 
modificado e introduzido nas mieaoes dos jeawtae, que pela primeira vez fora 
tentadoa entre Gatea fndioe" (J. T. t>ID MoUBA, loe. cit., 780 e 781 ). 
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petiguaras, caetés, tupiniquins, tamoios. Localizados 
nos arredores da baía de Guanabará (1), no trecho 
e~tre Camamú e o rio Real e no baixo Paragua-
9u (2), nas margens de Sao-Francisco (tais como os 
amoip.iras, nas costas do. Maranhao, acima da serra 
de I.b1apaba .(3), nas pra1as do Pará (do Gurupí ao 
~uaJará) na ilha de Tupinambarana, aonde chegaram 
a1nda em época de coloniza9áo. 

d) Os tamoios do Rio-de-J aneiro, que se estendiam 
da baía Formosa a angra dos Reis, ou mesmo a Ube
ra bn, e levaraµi suas correrías até Bertioga (4). 

e) Os tomiminós, ou temimin.6s, do litoral do Es
pirito-Santo, da margem esquerda do baixo Paraíba 
do sul do Macucú, seg. a localiza9ao de Teodoro Sam~ 
pa,io, mapa apenso ao e,studo que f,ez em torno das 
viagens de KD:ivet ("Peregrina9oes de Antonio Knivet 
no Brasil no Século XVI", em R. T., tom. esp., 2.• 
parte, 1915). 

(1) O~ 'fuppin-Inbas de Hans Stadcn, Viagem ao Brasil, 54 Rio 1930 
os tououpinambaou.lt de Léry, loe. cit., ib., 146 et paasim. ' ' 

(2) Afonso A. de Freitss, "DistribUicao geográfica das tribus indígenas 
na é~o~~ do descobrimento", em R. T:, 49~ e 500, tom. esp., 2.• parte, Rio, 
~915 , Outroa há a Que chamam tupinabás : éstes habitam do rio Real até 
Junto ~os Ilh~us", ~e~nao Cardi~, loe. cit., 196 ; "do Sao-Francisco ao Ca
mamú . Inác10 Aco1oh de Cerqueira. e Silva, Mem6rias hist6ricaa 6 politicaa 
da Bala, nota.a de Braz do Amaral, I, 167, Baía, 1919. 

(3) ".Os topinam~ás habitavam o lugar em que boje está situada a cida
de de <;>linda,. eatendiam-se pelas ribeiras doa rioe Beberibe, e Capibaribe, e 
por mal8 de 01te_nta léguas.para o sul. Esta na.cito se op& rigorosamente aos 
portugueses, e nao coueegwndo la.ncá-los fora deatas terrae, se retiraram mui
tos para o l\{araohio, outros para os sertóes, e aliiuns fica.ram entre os nossos 
ie que se compóem muitas aldeias, que boje existem" - Domingos do Loret~ 

outo, "~eeagravos do Brasil e Gl6rias de Perna~buco", em An. da Bib .. 
Nac;, do Ri<>:<fe-Jan., XXIV, 34, 1905; cf. ainda Francisco de Paula Ribei· 
ro, Mem6nas s6bre as n~óes gentias que presentemente babitam o conti· 
n.cnte do .Maraohllo" , e~c., em R. T ., III, 185, 1841; Aires do Ca.sal, Corogra
f~ braBflica, II, 231, R10, 1845: desde o Jaouaribe at~ a ilha dos Tupinambáa 
dtz Claude d' Abbeville, Hist6ria das }fissóea, etc., 61. J\.1aranh4o, 1874. ' 

(4) José do Anchieta, loe. cit., 307. 
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j) Os tu.piniqu:ins, localizados no trecho, que vai 
das imediac;óes de Vit6ria (Espírito-Santo) até Ca
mamú ( 1), mas que, depois, emigraram para o sul (2) 
e ganharam as ca beceiras do Tieté, onde os !~caliza 
Teodoro Sampaio, no estudo que fez a respe1to da 
viagem de l{nivet. 

g) Os caetés, que viviam entre o Sao-Francisco e 
Itamaracá, ou entre o Sáo-Francisco e o Paraíba (3). 

h) os tobajaras, ou tabajaras, que imperavam no 
terr\tório encravado entre as lindes setentrionais da 
extinta capitanía de Itamaracá e o río Paraíba (4), 
mas chegaram a transpor essa caudal, porquanto 
foram encontrados na serra de Ibiapaba (5), e mesmo 
no Maranháo (restos désses indígenas sao os guajá
jaras, no dizer de Martius). Sob o nome de tabajara, 
diz Métraux, designavam-se os indios do Mearim, 
do alto Gurupí, da serra de Ibiapaba, da regiáo a 
oeste dos potiguaras, da zona de Pernambuco, da 
costa da Baía (os primeiros invasiores), do Espírito
Santo, de Sao-Vicente (La civilisation matérielle, 
cit., 15 e 16). Viviam, segundo o mesmo autor, um 
pouco para o interior das terras, justamente como 
os amoipiras do Sao-Francisco, entre os 39° e os 43° 
de L. S. (Gabriel Soares de Sousa, l. c., 346 e 352), 
os viatfis do hinterland pernambucano (Cardim, l. c., 
195 e 196) e os tupinás da Baía. 

(1) F. Cardim, loe. cit., 197. 
(2) A. Goncalves Diaa, loe. cit., ib., 36. 
'(3) Domingos do Loreto Couto, loe. cit., ib., 22 ; Airel! do Casal, loe. cit. , 

11, 178; José Bernardo Fernandes Gama, Mem. Hüt. de Pern., I, 31, Pern., 
1844. 

(4) J. B. Fernandes Gama, loe. cit. I, 70. 
(5) Airea do Casal, op. cit ., 11, 196; Carlos Pereira Studa.rt, "ContribuI

c~o para a Etnografia Braaileira.. - As tribus ind(gena.s do Ceará", cm R. T . 
do In~t. do l'ear4, XL, 48, Fortaíeza, 1926. 
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i) Os petiguaras, ou potigu.aras, ou pitigu.aras, 
da regiáo entre o Paraíba e o Jaguaribe. Ultrapassa
ram este ült imo rio, atingindo a serra de Ibiapaba 
e mesmo o Maranhao (1). 

j) Os gu.qjajaras do vale do Pindaré-Mearim, que 
Henri Coudreau classi,f ica entre os caiapós, Teodoro 
Sampaio entre os timbiras do campo, portanto ges, 
e P. Ehrenreich e Rodolfo García entre os tupís 
(cf. ainda o mapa da distribui'.c;áo dos indígenas do Bra
sil, organizado pelo Museu Nacional do Rio-de-Janei
ro e publicado na lf istória do Brasil de J onatas Ser
rano, pl. IV, Rio, 1931. 

7. Os nu-aruaques. - Os nu-aruaqu.es ("Mai
pure" do padre Filipe Salvator Gilij ; "Nu-Aruak" 
de K. v. d. Steinen; "Arowak" de Paul Ehrenreich) 
constituem, talvez, a mais importante das familias 
lingüísticas da América Antártica. Disseminados por 
todo o continente, encontrAmo-los no sul da Florida, 
nas Antilhas, na hacia do Orinoco (onde se mostra
vam mais compactas), no do Amazonas, no alto Para
guai, ao norte do Salado, onde se achavam os guarás, 
seus representantes mais meridionais ; ao tempo do 
descobrimento povoavam o litoral, do delta amazO
nico as regióes marginais do golJo do Maracaíbo. 
Migraram provavelmente do norte, e náo do planalto 

(1) D . do Loreto Cóuto, loe. cit. ib. , 24 e 25, "Autores há que escreveram 
potiguaras que vnlc dizcr - comedores de camaroeB ; mas. Duarte Coelho, do· 
n~tário primeiro de Pernambuco, eacreveu pitinquaras e Antonio Knivet, que 
vm ésse gentio, dcscr6ve-o como tendo o hábito invetera.do de trazer urna 
folha de fumo entre o lábio e os dentes, donde lhe descia a baba pelo furo 
do beico, daí o nome petinouara, que quer dizer maBcador de jumo". (Teodo, 
Sampaio, loe. cit., ib., 592 ¡ cf. ainda B. Caitano, notas a ob. cit. de Cardim, 
262 e 263). Tinham aldeia.s nos ribanceiras do Mamanguape, na.e de Ca.mara.
tuba, nas praias da bata Acajutibir6, "núcleos que foram origem das atuais 
Jfamangua pe e Vila-da-Trait;áo, diz J oio Roiz Coriolano de Medeiros, em 
Dic. Hi8t .. Ge0g. e Etn. do Brasil, Iost. Ger., 11, 680. 
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boliviano, como supunha !{. v. d. Steinen (1) : a irra
dia9ao das f amílias, que se opero u, tal vez, na regiao 
ent;re o Negro e o Orinoco, e a heterogeneidade lin
güística provam que esses deslocamentos foram rela
tivamente antjgos. Por causa mesmo da dispersáo 
das línguas, aconselhou Paul Rivet a divisáo de 
grupo ero dois sub-grupos dialet~is. Sao estes, hoje 
ero dia, ma.is numerosos, a sabe.r : a) o sub-grupo 
norte-amazonense (Orinoco, pen,ínsula de Goajira, 
afluentes septent:r;ionais do Amaz.onas, cabcceiras do 
Xingú e do Paraguai); b) o sub-grupo pre-andino 
(Pur,ús, Abuná) ; e) o sub-grupo boliviano ; d) o 
sub-grupo arauá (baixo Purús, Juruá) ; e) o sub
grupo guianes (Essequibo superior) ; j) o sub-grupo 
urú-puquina (cabeceiras do l\'.lamoré) ; g) e o sub
grupo tacana (curso superior do Taüamanú e Abuná, 
curso do Madre-de-Dios, curso do Bení) (2). 

Gilij f oi uro dos que prime,iro notaram o paren
tesco dessas familias oleiras, dadas a agricultura, a 
fabrica9áo da fariDha de mandioca, ao USO da rede 
tecida de embira ; Lucien Adam e !(. v. d. Steinen 
completaram as provas desses parentescos. Dificul
tou a classifjca9ao o fato de os earaíbas, em suas 
razias, furtarem as mulheres nu-aruaques, as quais, 
incorporadas ao grupo e¡cogAmico, introduziram nele 
o idioma familiar ou pátr,io. Os nu-aruaques tinham 
sido, primordialmente, reünidos no grupo "Guck", 
ou "Coco", de Martius ; o resultado das viagens de 
K. v. d. Steinen ao Xingú veio demonstrar que o 
grupo de Martius nao passava de "urna amálgama 
confusa de na9oes, e1n parte cognatas, em parte afina, 

(1) Durch Cenlral-Brasilien, cit., 308. 
(2) Jorge Bertolaso SteUa., As Linquar Indíqenas da América, 68, Slo

Paulo, 1029. 
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embora originariamente dcvessem todas ter saído 
de um único tronco" . Como as t ribus cognatas guques 
usassem, de ordinário, a partícula nu, correspondente 
ao pronome possessivo da primeira pessoa do singu .. 
lar, que deixava vestigios na língua, foi esse o nome 
adotado por K . v. d. Stcinen em substitui9áo ao de 
seu eminente compatriota. 

Entre os nu-aruaqucs vamos encon~rar : 
a) Os aruas da ilha de Maraj6. A esses indíge

nas cha1navam os tupís nh~engaibas, os más-línguas, 
ou linguas ruins, nome também aplicado aos demais 
indígenas do grupo nu-aruaque, e, as vezes, aos tupís 
cruzados. O último representante dos aruás, encon
trado em lVIarajó, forneceu a Ferreira Pena subsidios 
para Uin vocabulário, que este publicou dois anos 
após ("Algumas palavras da língua dos aruas", em 
A rq. do M us. Nac. do Rio-de-Jan.., IV, 1879). 

b) Os aravaques, ou aruaqu.es, dos litorais gui
anenscs, que perderam, após as excursoos caraíbas, 
a hegemonia por eles exercida, nao só nessas regióes, 
como nas Antilhas. 

e) Os uapichanas do S. O. da Guiana brita.nica 
e das fontes do rio Branco. 

d) Os atorais do Essequibo sup. e seus manan .. 
ciais ; os tarumás da mesma regiao. 

e) Os catapolitanas, que vivero ao longo do Urna .. 
9á-igarapé, af. da margem esq. do I9ana ; os ipecas 
(i. é., os patos) do I9ana sup., entre a cachoeira de 
Aracú e Santa-Barbara, dos quais há noticias em 
Koch-Grünberg ; os cuatís e siusis da mesma regiao. 

j) Os tarianas do Caiarí-Uaupés ; inf. em Nat .. 
terer, W allace, Spruce e Koch-Grünberg. 
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g) Os passés de entre o I~á e o J apurá. . 
h) Os ticunas do baixo Jundiatub~ e do ba1xo 

Javarí irredutíveis segundo P. Ehrenre1ch, estudados 
por W. H. Bates (The naturalist on the River .Amaz~ 
nas Londres, 1879), P. Rivet ("Affinités du T1kuna , 
em 'J ourn. de la Soc. des Amér. de Paris, IX, 191~), 
Curt Nimuendajú ("Besuch bei den Tikuva-Ind1a
nern" em Ethnologischer Anzeiger, II. fase. 4, Stut-

' d 1 B 'l" tgart 1930 ; "Idion1as indígenas e ras1 , em 
Rev. 

1

del Inst. de Et. de la Univ. Nac. de Tuc11,mán, 
II, 1932), C. G. Sante~son ("Ein s~arkes Topf-Kura;re 
von den Tucuna (T,J.cuna-) Ind1anern des oberen 
Amazonas", em Acta Medica Scandinavica, LXXV, 
f. I e 11, Stockholmo, 1931~. 

i) Os manaus que ainda boje conservara o nome 
, " · "D t d na capital do gran~e estado amazonico. e o as 

essas na9óes ~ ma~ importante era a d~s man~~s 
cujas populosas aldeias, principiando do rU> U ar1ra, 
a.fluente da margem direita, ocupavam urna e outra 
margem do rio Negro e dos r~os que para . ele afluem 
até a ponta inferior da ilha T1moní, fro~te1ra A ba,rra 
do río Chiuará. Valentes e poderqsos, impuser~m a 
sua língua, como a geral dorio Negro, nas alde1as de 
indios semi-civilizados que se fundaram nas suas 
margens. Eram, porém, ~n~ropófa~os: Entre os se~s 
her6is, figura o tipo lend.ar10 de AJur1caba, que ?~os 
tenaz resistencia aos portugueses e, quando aprisio
nado por estes atirou-se ªº rio, preferindo morrer. 
Era entre as su~s tabas que a lenda colocava a cidade 
de Manoa, de fabulosas riquezas e que f?i dura.nte 
muito tempo a atra~ao das bandeiras. A c1dade fica
ria situada nas margens do rio Urubaxí, afl~ente do 
Negro, que se comunica com o J apurá (Luc1ano Pe-.. 
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reira da Silva, ' 'Etnografía", em Dic. Hist., Geog. 
e Etn. do Era., Int. Ger., 11, 37, Rio, 1922). 

j) Os purupurús do baixo Purús, assim chama
dos em virtude da moléstia homonima, de que sao 
afetados a partir de tenra idade (sao os curucurús 
de Acufia). 

k) Os pau.marís da mesma regiao, que Luciano 
Pereira da Silva diz pertencer a família purupurú; 
inf. em Joseph Beal Steere ("Narrative of a visit to 
ludian Tribus of Purús-River, Brazil", em Ann. 
Rep. oj the Smithsonian I nstitution, Washington, 
1901). Dormem em ocas semelhantes a fornos, cons
truidas de varas encurvadas, que cobrem de esteiras e 
palmas; nas cheias fluviais, vivero em espécies de balsas. 

l) Os iamamadis das matas de entre o Purús 
e o J uruá, em território limitado pelo Mamoriá
mirim, afluente do Purús, e A margcm direita do 
Chiruá, tributário do Juruá, diz Rodolfo García. 
Inf. em J. B. Steere. Perfuram os lóbulos das orelhas 
e o septo nasal, tanto os homens como as mulheres, 
e nas cesuras, colocam brincos. As casas sao cónicas, 
a' maneira das dos paumarís, dispostas em círculos. 
Fabricam ubás com o c6rtex do jutaí. 

n) Os ipu~inas da hacia do Purús e do Aquarí 
(até cerca do paralelo 90° 45'). Inf. em P. Rivet, 
C. Tastevin e Polak. Koch-Grünberg publicou "Ein 
Beitrag zur Sprache der Ipuná-Indianer (Rio Purús) 
Brasilien", em Journ de la Soc. des Amér. de Paris, 
XI, 1914-1919. Devoram o inimigo, morto em com
bate. 

n) Os menetenerís, que "se retiraram para mais 
de cincoenta léguas, rio Purús acima, com médo dos 
hipurunás", diz Luc. Per. da Silva . 
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o) Os 1rie"inacús do Culiseú (12°35' de lat. S.), 
os cuslenaús das nacent es do Batoví, os vaurás e os 
j aulapilí.s das fontes do X ingú. 

p) Os parecís das cabeceiras do P araguai, do Gua
poré e do Tapajoz. Dcscreveu-os, cm 1723, Ant onio 
P ires dos Campos ("Breve notícia do gentio bárbaro 
que h{i na derrota da viagem das minas de Cuiabá", 
etc., cm R. T., XXV, 1862. Há, tamb6m, notícias 
em Bossi, pub. no mesmo ano (1862). Carlos da Sil
va Loureiro trad. de Unter den N aturvb'lken-Central 
Brasiliens, do K . v . d. Steinen, o trecho referente 
a esscs índios, que pub. na R. T. , LXXXIV, 1918. 
Os estudos mais recentes sao os de C. lVL da Silva 
Rondon o de E . Roquette-Pinto. 

q) Os tacanas, classificados por P aul R ivct (loe. 
cit.) ; incluídos entre os nu-aruaques por J . B. Stella, 
o. c., 57. R odolfo Garcia colóca-os entre os grupos 
linguísticos isolados ou independentes. Os tacanas 
fora1n ainda estudados por Ed\vin R . H eath ("Dia
lectos of Bolivian I ndians. Philosophical contribuition 
from material gathered during three years residcnce 
in the dcpartmcnt of Beni, in Bolivia", em K ansas 
City Review, VI, n. 12, 1883), J osé Cardús (Las mi
siones franciscanas entre los infideles de Bolivia, Bar
celona, 1886) e G. de Créqui-lVIontfort & P. Rivet 
(l. c.). Há, demais, inf. cm Lafone Quevedo, D . G. 
Brinton, Ni colas Armen tia e E . N ordenskiold. Oc-

' cupam o t crrit6rio boliviano do curso superior do 
Abuná, M adre-de-Dios (entre os 67° e 68° 35' de 
long. O.) e seus mananciais (o T ambopata e o Heath). 
E ncontram-se, tarnbém, no Bení (entre os 12° e os 
15° de lat. S.). 
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r) Os terenos do l\.firanda (lVIato-Grosso), sobre 
os quais há inf. em Lehmann Nitsch. 

s) Os guanás, localizados no triangulo formado 
pelo Salado-Paraguai muito mesclados aos guai
curús. Inf. en1 l\1ax Schmidt. Ricardo Franco de 
Almeida Serra pub. "Parecer sobre o aldeamento dos 
indios uaicurús e guanás, com a descri9ao dos scus 
usos, religiao, cstabilidade e costun1es", en1 R. T., 
VII, 1845. Voc. em Alfredo d 'Escragnolle Taunay, 
Cenas de viagem. Explorar;ao entre os rios Taqu.art 
e Aquidau.ana, no distrito de ~f iranda, R io, 1868. 
Guido Boggiani t a1nbcm publicou um voc. guaná. 

E' vastíssimo o material linguístico de interesse 
para o estudo dos nu-aruaques (1) . 

8. Os caraíbas. - Os caraíbas, vindos, prova
velmente, das cabeceiras do Tapajoz e do Xingú, 
partiran1 em direitura a bacía dos afluentes da mar
gem csquerda do Amazonas e atingiram a corda das 
Pequcnas Ant i]has, das quais se serviTam como 
se fora1n alpondras, segundo a frase de R odolfo 

(1) F ilipe Salva.tor G i1íj, Gaggio di Storia Americana o sia Storia Naturale 
Civile e Sacra de re(lni e della proi:incia spagnuole di T crra-jerma nell' A m erica 
merülionalc, I II , Roma., 1783 ; Chr. Quandt, Nachrfoht von S1iriname und 
sei nen Einwolmcr11 , 801ul<rlich den Arawaken, Waratmen 1md Karaibcn : und 
von der Sprache der Arawaket1, von den Ge1ciichsen und Tieren des L andes und 
Geschiijten der dortiuen llli~sionarien , Goerlitz, 1807 ; H . C. 'l'ockc, " J ets ovcr 
Arrowak ken en hume ta.al", Nn W est-1 ndie ; Bijdraoen tot de be:vorderning 
van het kennis drr Nede,.land1Jch Wr~t-lndisehe kolonie:n , I , Hnarlcm, 1855; 
W . Ch!!udless, loe . cit.; Daniel G . Briuton, loe. cit.; J. Crevaux, P. Sagot & 
I ,. Ad:un, Gramma'ire.~ et vocabtdaires Roucouyenne, Arrouaque, P ia poco et d'au
tres lanyues de la réuion d e11 Giiyanes, Pu.ri~ . 1882 ; Paul Ehrenreich, loe. cit. ; 

' J oseph Be~\l St!.'erc. loe. cit.; 13 . Tavem-Acosta, En el Sur, Bolívar, 1907 ; 
Theodor Koch-Grlinberp;, Aru<Lk Sprachen Nordwestbrasiliens tmd der ari(lren
zender Gebiete, Vic11n, 1911 ; Alexander F. Chambcrla.in, "Nomenclatura and 
distribuition of the prinripnl tribc.~ an<l subtribus of the Arawaken Stock of 
South America" , cm Jo1m1. de la Soc. des A niér. de P arís, X, l\Jl3 ; Ma.x 
Schmidt, Die A ruake11 , Ein, T:eitrau eum Problem. der Kulturverbreituno, I...ei· 
pzig, 1917 ; Will inm C nrtis FarnbeP, "The Cen tral Arawaks", cm Univcrsity 
of Pennsylt:ania. 1'hc U1•iccrsit11 Museum. Anthropological Publicatíons , IX, 
Filad6lfia, 1918. 
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Garcia. Af, vieram encontrá-los os marujos castelha
nos, em 1493, data da segunda viagem de Colombo, 
já conhecidos através de urna terrível tradi9áo que 
aos mesmos navegadores transmitira, aterrada, a 
popula9áo indígena das Grandes-Antilhas. Represen
tantes désse grupo encontramos nas fontes dos dois 
majestosos caudais já citados, no Baurés e no Sáo
Migue1 (tributários do 1\1adeira), nos sertóes de Per
nambuco e do Piauí ; mas o estoque principal é 
visto sobretudo ao norte do río-mar, nos mananciais 
da hacia atldntica septentrional e no vale do Ori .. 
noco. 

Martius, em sua classifica9áo lingüístico-cultural, 
dispos os caraíbas entre os "Guck", urna das oito 
divisoes das famílias indígenas do Brasil. Os resul
tados da segunda expedi9ao de K. v. d. Steinen ao 
Xingú solucionaram a chamada questao dos caraíbas, 
já aventada por Humboldt, Schomburgk e Wallace: 
caraíba, na opiniao de K. v. d. Steinen, significa 
estrangeiro, e, de sua corrutela, adveio caníbal. Muito 
contribuíram para a solu9ao do problema os traba
lhos anteriores de J. Crevaux e L. Adam. Foi nas 
cabeceiras do Xingú que se encontraram os naücuás 
e baca'irts, no mais baixo grau cultural, reputados como 
os prováveis ancestrais dos caraíbas existentes nas 
Guianas, sob várias denomina9óes, "em que pre
domina o supino goto ou coto, sinal de plural", diz 
Capistrano de Abreu (notas a Hist., cit., de fr. Vic. 
do Salv., 11). A covada, ou choco, as razias, a exoga
mia, o costume de cingir de cordas de algodao os 
bra9os e as pernas, acima do cotovélo e abaixo do 
joelho, - constitue1n os principais característicos 
etnográficos désse grupo. 
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O material linguístico já é hoje vasto, embora 
náo táo abundante quanto o dos nu-aruaques (1). 

Fazem parte do grupo caraíba : 
a) Os palmelas do Sao-Miguel e do Baurés, tri .. 

butários do Guaporé, de que dá notícias Severino da 
Fonseca. 

b) Os baca'irís e naüquás do alto Xingú, que des
conbeciam o processo de fermenta9ao das bebidas e 
uinda usavam instrumentos líticos ; foram estudados 
por K. v. d. Steinen e Capistrano de Abreu. 

e) Os piment~iras dos sertoes pernambucanos e 
piau,ienses, cuja posi9ao etnográfica acha P. Ehren
reich obscura : sua língua, embora eivada de pala
bras caraíbas, desta difere tanto que só Jor~osamente 
podemos enjileirá-la nessa familia, diz o referido sábio. 
O dialeto dos pimenteiras, de fato, nao possue o su-· 
pino goto, comum aos indígenas das regióes septen
trionais. Foram os pimenteiras dos ríos Piauí e Gur
gueia (af. do Parnaíba) que devastaram, desde os 
fins do século XVIII (1775), as fazendas e currais 
dessas paragens agrestes. 

d) Os iumás e araras das regioes do baixo Madei
ra-Purús. Os iumás, homónimos dos panos do Juruá 
inferior, tatuam, a maneira dos apinguís, urna linha 
azul em ambos os lados do rosto, dos olhos ao canto 
da boca ; perfuram, demais, o septo nasal, onde, nos 
días festivos, colocam um canudo de bambú, acon-

(l) Raymond Breton, Dictionaire Caraibe-Fran~ois, MesM de QWJntit4 
de Remaraues historiques pour l' esclaircissement de la Langue, A uxerre, 1666 ; 
id., Grammaire Caraibe, Auxerre, 1667; Lucien Adam, loe. cit.; K. v. d. 
Steinen, loe . cit.; Jolo Capietrano de Abreu, loe. cit.,· J. Numa Rat, "The 
Carib language aa now epoken in Dominica, West-Indies", em Journ .. o/ tAe 
Anthr. I nst. oj Great-Brit and Ireland, Londres, 1898; C. H. de OoeJe, l~. 
cit . Inf. a inda em Sobomburgk (1841-1844), Crevaux (1877-1881), O. Coudreau 
(1901) e J. C. Farabee (1913-1915). 
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dicionado a duas penas. Voc. em Curt Nimuendajú, 
op. cit. 

e) Os apiacás, que vivem atualmente a margem 
esquerda do baixo T ocantins (Praia-Grande-dos-Ar
roios). Chamavam-se a si inesmos apinguís. P. Ehren
reich pub. "Materialen zur Sprachenkunde Brasi
liens : V - D ie Sprache der Apiaká (Pará)" , em 
Z. j . E., XXVII, Berlim, 1895). H á outros cstudos 
linguísticos de O. Coudreau (1896) e Curt. Nimuon
dajú (1914) . Nao confundir com os do mesmo nome 
do alto Tapajoz, do grupo túpico. 

j) Os apalais ; os ojonas, charnados no Brasil 
rucuienes. Sao indígenas do curso superior do J arí 
e do Parú, ao sul do Tumucumaque. Descrigocs cm 
J. Crévaux e L. Adam. 

g) Os orixanás, também chamados ianape1·ís, 
do rio déste último nome, afluente do N egro, pacifi
cados, em 1844, por J. Barbosa R odrigues (Rio Ja
naperí. Pacifica~ao dos crixanás, Río, 1885). Cf. ainda 
Olímpio Nimeyer, Os índios crixanás, Rio, 1885. En
tre ésses indios é comum o albinismo. 

h) Os voiavais das fontes do E ssequibo. 
i) Os pianocot-Os das cabeceiras do T rombetas, 

do Parú-J arí e do Cuminá. P ianocotós, "senhores dos 
gaviócs". 

j) Os macuxís e taulipangues do alto rio Branco 
e dos limites da Venezuela. 

9. Os ges. - Os ges (eras ; ta.puyos de 
Daniel G. Brinton e A. J. Chamberlain , tapuhias 
de fr. Vic. do Salvador, tapuzas de J oao de Azpil
cueta Navarro, tapyyia de Luiz Figucira, tapuia 
de Gabriel Soares de Sousa, tapuya de F ernao Cardim 
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e Simáo de Vasconcelos, tapu.y de Varnhagen) cons
tituíam, t alvez, o mais interessante dos grupos lin
güísticos do Brasil. Observou :rvl ar t ius que era fre
qüente entre esses indios a repeti9ao das partículas 
ge (chcfe, pai) e eran (filho) nos nomes pátrios ou 
gentílicos(l) ; o primeiro dos termos é o geralmente 
usado pelos etnográfos. 

Ocupavam "toda a n1etade oriental do planalto 
brasileiro, desde sua queda septentrional, marcada 
pelas últhnas cataratas do Xingú e do Tocantins, até 
30° paralelos ao sul". Na época do descobrimento 
a área geográfica era, porém, mais dilatada e ficava 
comprecndida entre os 2° e 30° de lat. S. e os 38° 
e 56° de long. ocidcntal (Greenwich). Algumas famí
lias viviam mesmo no litoral. 

Os ges movcra1n-se de O. para E ., vindos, na 
opiniáo da maioria dos etnógrafos, das proximidades 
do leito do Sao-Francisco. "Se os botocudos atuais 
pertencem ao grupo ge é mais compreensível que 
viessem do interior para o litoral do que o contrário, 
como pensava P aul E hrenreich. A idéia, proclamada 
por ele e K . v. d. Slcinen, de cscolher para pont o de 
partida de qualquer grupo aqucle em que aparece 
mais dest ituido de haveres culturais é sem dúvida 
luminosa e fecunda, n1as nao infalível" (Capis
trano de Abreu). P. E hrenreich diz que nenhuma 
família americana t e1n mais direito a chamar-se autó
ctone do que os gés, ncnhtuna está geograficamente 
inais delunitada, ncnhurna se deixa alcan9ar mais 
longc no seu desenvolvimento cultural, nenhuma pos
sue cnractC'res fí.~icos e lingüísticos t áo firmes. 

(1) B t"itriioe zur Etlwouraphie, etc., I , 340 e seg., Leipzig, 1867. 
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Os gés sao os tapuias dos cronistas tradicionais (1). 
Viviam, provavelmente, em todo o trato costeiro do 
país, de onde foram expelidos pelos tupís-guaranís 
("Déstes tapuias foi antigamente povoada esta costa, 
como os indios afirmam e assim o mostram muitos 
nomes de muitos lugares que ficaram de suas línguas 
que ainda agora se usam", - José de Anchieta, 
Cartas, etc., 302, Rio, 1933). De modo genérico, cara
cteriza vam-se pela falta de uso das rédes (mesmo 
quando chegavam a usá-las, como acontecia com os 
suiás do Xingú, nao abandonavam o velho costume 
racial de dormir no chao ou no girau, nota P. Ehren
reich) ; rudimentar era a arte da navega9ao ; usavam 
ornatos peculiares (botoques em forma de disco ; 
enormes clavas, que se moviam com ambas as máos; 
flechas de madeira denteada, ou com la1nina de ta
quara, de dois gumes; pranchetas de langar) e cabe
leira em forma de prato. Os caracteres corporais, 
aconselha o referido etnográfo, devem ser usados 
cautelosamente : seria, por exemplo, erronco dizcr 
que os gés sáo em geral dolicocéfalos, urna vez que 
seu galho mais importante, e dos caiapós, assinála-

(1) "No outro d ia n6s fomos e paasámoe muitoe despovoadoe, eepeoial
mente um de vinte e trés jornadas por entre UJl5 fndios que chamam tapU8A8, 
que é urna geraclto de índios bestial e fero1 ; porque andam pelos boequee 
oomo manadas de vea.dos, nus, com os cabeloe compridos como mulheree: 
a eua fala é mui bárbara e éles mui carniceiroe e trazem frechas ervadas e 
dio cabo de um bomem num momento", - Joíio de A1pilcueta Navarro, 
em Cartas Atmlsas, 147 e 148, Rio, 1931 ; "Também há uns certoe Indios 
junto do rio do Maranhiio da. banda do Oriente, em altura de dois graua 
pouco mais ou menos, que se chamam tapuias, os quaie dizem que silo da 
mesma naclio dos aimorés", - Pero de Magalhltes Gandavo, Hi8t., etc., 144, 
Rio, 1924 ; "Há outras nacoes contrárias e inimigas deetas, de diferentes Un
guu, que em nome geral se chamam tapuia.", - Fernio Cardim, · 7'ratados , 
etc., 198, Rio, 1925 ; "Estes tapuias vivem no sertiio, e nllo tllm aldeins 
nem oaaae ordenadas pera viverem nelas, nem menos plantam mantimentos 
pera viverem netas, nem menos plantam mantimentos pera eua suetenta91io", 
- Di6.logoa daa Grandezas do Brasil, 288, Rio, 1930 ; "Oe mais bárbaros ee 
ohamam in genere tapuias, dos que.is h:i muitas castas de di venos nomes", 
- fr. Vio. do Sal., fli,t., 52). 
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se por estranha braquicefalia (1). Observou K. v. d. 
Steinen que as palavras indicativas das partes corpo
rais e dos objetos referentes A arte venatória sao 
comuns a quasi todas as familias do grupo, e mesmo 
náo acontecendo com as palavras, que exprimem uten .. 
sílios domésticos e produtos agrícolas : estas últimas, 
sáo peculiares apenas As famílias de urna determinada 
classe (os ges do norte, v. g.), de modo a supor que 
houve secessao em período mui remoto, quando ainda 
a coletividade se achava no mais baixo nivel cultural. 

Mesmo sem contar com as obras e escritos dos 
cronistas tradicionais, é dos mais volumosos o mate
rial lingüístico referente ao grupo dos g~s (1). 

(1) "Divisiio e distribuicllo das tribus do Brasil", etc., cit., 31. - P. 
Ehrenreich, como ee sabe, divide os proto-gés em septentrionais e meridionaie. 
Os tapuias dos scrtoes nordestinos, relacionados nos escritos holandeeee, elo 
considerados pcrtcnoentes ao primeiro grupo. As informacoes mais importan
tes podem ser colhidas nas obraa cláesicas de Laet (Hiatcrie ofte Yarlijk Ver
hael, cte., Leiden, 1644), de Ba.rleaus (Rennn per oetenni11111, etc., Amaterdlo, 
1647), de P iso (llist . nat. Bras., etc., Amst., 1648) e de Moreau (Relationa f!bi
tables, etc., Paris, 1651). O cap. VIII da obra de Piso transcreve a relaclo, 
de Jacob Rabbi, ou Bay, israelita nlemllo, que acompanhou Naseau ao Braail 
em 1637 (Barlaeus, loe. cit., 258), e viveu quatro anos entre os gée e caririe. 
A r03peito de!!sa. figura trágica de aventureiro, cf. Allredo de Carvalho, Afien
tv.ras e A ventureiros no Braaii , 165 e seg., Rio, 1930. No livro de Moreau 
vcm as inf. de Rodolfo Baron, mais conhecido por Roulox Baro, que suoedeu 
a Rabbi no cargo de intérprete e comandante dos gés do Rio-Grande-<io-Norte. 

(1) W. L. von Escbwege, loe. cit. e Brasilien, die neue W elt, u. s. tD. t1on 
1810-1821 beobachtel, 13raunscbwig, 1821 (com um voc. dos cbicriabá.s); J . 
I:s. von Spix & K. F . P. von Martius, Reise in Brasilien in den Yahren 1817 
bis 1820, Munich, 1823; J. E. Pohl, Rei1e in Innern von Brasilien-Auf Be/ehl 
S . • "J. des Kaisers v. Oe~terreich, Franz, 1, 1817-1821 unternommen, Viena, 
1832-1837 (traz estudos da língua doe caiap6s e dos chavantee); Francisco 
das Chagas Lima, "Idioma de que usam oe fndios nascidos em Guarapuava", 
em R. T., IV, 1842; Jommard, "Noticia sobre os Botooudoe, acompanhada 
de urn vocabulário do seu idioma e de algumas observacoes", em R. T., IX, 
1847 ; A. de Saint-Hilaire, Vo¡¡aue aux aources du Rio de S. Francisco et dan• 
la province de Go¡¡az, París, 1847-1848 (com voo. dos caiapós e dos cbioriabáe) ; 
Francia de Castelnau, ExpMition da ns les parties centrales de l' Amérique du Sud, 
etc .. París, 1850-1851, cujos voo. foram o.proveitados por Martius; fr.Rafael 
de Taggia, "Mapa dos Indios Cherentea e Chavo.ntes", etc., em R. T., XIX, 
1856; José Jo:iquim Machado de Oliveira, "Caiap6s, sua origem, descobri
mento", etc., em R. T., XXIV, 1861 ; Couto de Magalhites, loe. cit.; K . F . 
P. V . Martius, loe. cit.; Roiuhold Heneel, "Die Coroados der br88ilianischen 
Provinz Rio Grande do Sul", etn Zeit. J. Etlm., I, Berlim, 1869; Joeé Rodri-



128 Estevao Pinto 

K. v. d. Steinen divide os ges em cinco ramos : 
a) os do noroeste (carajás, suiás, apinages, craos) ; 
b) os do centro (acroás-mirins, cherentes, chavantes, 
chicriabás) ; e) os do este (cotoxós, camacás, massa
carás) ; d) os " botocudos" ; e) os "goiat acás" (ma
xaculís, capoxós, cumanaxós e panhames). P. Ehren
reich modificou bastante a ordem anterior ; verificou
se, demais, que os carajás e os goitacás eram línguas 
independentes. Os ges passara1n a dividir-se em 
primitivos e derivados. Os proto-ges, ou ges primitivos, 
bifúrcam-se em dois galhos, o septentrional e o meri
dional, estando o primeiro, por sua vez, repartido em 
tres famílias (os burungues ou botocudos, os camacas 
e os pataxós) e o segundo en1 duas (os camés, ou cain
gangu.es, chamados tambem coroados, e os bu.:gres). 
Esgalham-se os ges derivados ero : acroás (extintos), 
conexos aos jeicós do baixo Sao-Francisco e aos go-

gues Peixoto, "Contribuic5es para o estudo antropológico das ra\:as indígenas 
do Brasil' ' , ero Arq. do Mus. Nac. do Ri o-de-.Jan ., I, 1876 e "Novos estudos 
craneológicos sobre os Botocudos", i b., VI, 1885 ; P h.ilippe Marnís Hey, Etude 
anthropologique sur les Botocudos, Pari.s, 1880 ; Telémaco Marocines Borba, 
"Breve noticia sobre os Cainga.ngues", etc., em Re'U. da Soc. Geoo . de Lisboa 
no Brasil, II, 1883 ; id., " Die Caingangsindia ner in d er brasílianischen Pro
vinz Paraná", em Globus, L, Braunschweig, 1886; id. , " Observa95es sobre os 
indígenas do Estado do P araná.", em Rev. do 1)~f1.ts . Paul., VI .• 1904 ; id.,Atua
lidade indigena, Curitiba , 1908 ; J oao d a Cunha I,ustosa, "Os che1·entes.In
formacoes sóbre as tribus existentes no P iauí em 1827" , em R eo. da Soc. de 
Qeog. do R io-de-Ja.n ., fase. 1, 1886; J osé F rancisco T omaz do Nascimento, 
"Viagem feíta pelos d esconhecídos sertoes de G uarapuava , província d o P ara
ná", etc., em R. T. , XLIX, 2." parte, 1886; K . v. d. Steinen , op. ci t. ; P aul 
Ehrenreich, op. cit. ; Alfredo d'E escragnolle Taunay, " Os indios caingangues 
(Coroados d e Guarapuava)" , etc., em R. T., sup. ao LI, 1888 ; Joao Batista. 
de Sá e Oliveira , OIJ fndios Camacas , Daia, 1890 ; J uan H. Ambroset ti, loe. cit.; 
Hermann M eyer, " Uber die Bugres" , em l'erhandlunoen der Ge~ellschaft f. 
Erdkunde zu B erlim, XXI II, 1896 ; J osé Fcliciano de Oliveira, " AponLamen
t os sobre os indios Cherentes", em O E stado de Sao-Paulo, coll. d e 1896, e T he 
Cherentes of Central BrMil, et.e., Londres, 1912 ; R enri Coutl reau ,op.cil.; 
Pedro .tVfonso Ma hildc, "Coroad os d o Rio-Grandc-do-Su l", em A n . do Ri o
Gran.-do-Su l , P orto-Alegre, 1897-1899 ; Lucien Adam , loe. cit . ; F ranz Schul
ze-Briessnits , " Die erst c et,hnographische Sk~sse übcr die Botokuden iu d eu
tscher S prache" , cm Globus, LXXX, Braunschweig, lDOl ; Charles D ulley 
" Vocabulário d os Indios Coroados (do rio Sao-'L\1ateus)" , cm R ev. do Centro 
de C. de Campinas, n.0 51, 1903 ; P. Fr. Vogt, "Die Indiancr des obcrn Pa ra-
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gués do alto río do Sono ; caiapós, ou bus, divididos 
em tres notáveis ran1os, o do norte (cradaó.s, gavioes 
ou caracatís, apinagés, cra6s ou macamecras, que sao 
timbiras ou gamelas no 1\tlaranháo), o do sul e o do 
ocidente (suiás) ; e acués (chavantes, cherentes, chicria
bas). Um pouco diferente é a divisao de Teodoro Sam
paio ("Os Kraós do Rio Preto", cit., 200 e seg.), se
gundo a qual os ges estao repartidos em : a) timbiras, 
alguns· chamados da n1ata (sacamecras, piocobgés, cran
ges, pa,icogés), outros do campo, ou canelas-finas 
(guaj ajaras (1), capiecrans, manajós ou temembós, apone
gicrans, purecamecras; macamecras ou craos, canacat
gés, poncatgés, aug~tgés, apinagés); b) chavan_tes, che
rentes, acroás ou pimenteiras, chicriabás e caiapós; 
e) coroados (também nomeados caingangues ou ca
més) e bugres. Jorge Bertolaso Stella (op. cit., 93 e 
seg.) divide os gés em quatro grupos : os orientais, 

ná." , em M itteilungen der Anthropologiscken Gesellsckajt in W ien, XXXIV, 
1904; R. H. Desgenettes, "Os indios Caia.pós"; em R. T., LXVII, 1904; Diogo 
de Vaffiloncclos, " Botocudos", em Re11. da Soc. de Geog. do Rio-de-Jan., XVII, 
1904 ; Benigno F. Martinez, "Os indios Guaianas'', em Rev. do Mus. Paul, VI, 
1904 ; H ermann v. Ihering, "Os Guaíanás e Caingangues de Sao-Paulo" , ib.; 
K .v. Koenigswald, "Die Coroados in aüdlichen Brasilien", em Globus, XCIV, 
Brauns., 1908; Rugo Gensch, "Worterverzeichnis der Bugres von Santa Catha
rina", em Zeit. f . Eth., XL, Berlím, 1908 ; Bruno Rudolph, W orterbuck der 
Botokudensprache, Hamburgo, 1909; E rmelino A. de Leao, Subsídio para o es.tu
da dos Cainuanques do Paraná, Curítiba, 1910 ; lnácio Batista de Moura, loe. 
cit . ; Teodoro Sampaio, loe. cit.; Geraldo de Paula Sousa, "Notas aóbre urna 
visi ta e acampamentos dos índioa Caíngas" , em R ev. do Mus. Pau., X, 1918; 
H enrí H enrikhovitch Manizer, "Les Botocudos, d'aprés les observations recueil
líes pendant un séjour chez eux en 1915", em Arck. do.Afus. Nac. do Ri o-de-Jan., 
XXII, 1919; J osé M aria de Paula, "Memória sóbre os Botocudos do Para
ná e Santa-Catari na", etc., em An . do XX Gong. Int. de Amer., Rio, 1924; 
A. C. Semoens da Silva, "A tribu dos Indios Crenaques (Botocudos do rio Do
ce)", ib. e A Tribu Cain(}an(}ue, Río, 1930; Urbano Viana, "Akuen ou. Xe
r ente' , coro preí. de Bastlio de M agalhaes, em R. T., CI, 1928 e "Lígeiras no
tas para a gramática Acues" , ib.; Alfred Métraux, "Les indiens Kamakan, 
P ataso et Ku taso d 'apres le journal de route ínédit de l'explorateur francaís 
J. B . Douville", em Rev. del I nst. de Etn. de la Univ. Nac. de Tucumán, 1, 
1930 e "La civilísation ma Mrielle et la vie sociale et religieuse des índiens 
~e ~u Brésil meridional et oriental" , ib., 1930 ; Che.stmir Loukotka, "La fami
lia. lmgüística K amakan d el Brasil" , ib., II, 1932; Curt Nimuendaj6, op. cit. 

(1) T upís, cf. Ehrenreich, RodQlfo Ga.rcia e outros. 
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os sep,tentrionais, os centra.is e os meridionais. Os gés 
orientais comprendem : a) os chamados botocudos 
(descendentes dos antigos aimorés) b) os camacás (e 
suas tribus aparentadas) ; e) os "panhemes", os ca
poxós, os maxacalis, os macu.nís; d) os coroados e 
puris, ou goitacás (1). Os ges septentrionais abra~gem: 
a) os timbiras da floresta (gamelas, piocabgés, paicogés, 
etc.) ; b) e os ti1nbiras da planicie, ou ca1113las-f inas 
(temembús, capiecras, etc.). Aos ges centrais filíam-se 
os caiapós e os "acuás". Entre os ges meridionais 
estáo compreendidos dos dois sub-grupos, - o orien
tal, constitujdo pelos caingangues, e o ocidental, far
mado pelos guaianás. 

As principais tribus ges sao na realidade : 
a) Os botocudos (aimorés, guerens, boruns), que, 

com o nom,e de aimorés, se encontravam nas proxi
midades da costa brasileira, nas capitanías de Ilhéus, 
de Pórto-Seguro, da Baía, avizinhados com os tupi
nambás, tupiniquins, goitacás e tamoios (séc. XVI). 
As crónicas antigas estao cheias de noticias deles (2). 
Notável familia tapuia, cuja cultura Ehrenreich con
sidera mais baixa que a dos australianos. O estudo 

(1) Líogua isolada. 
(2) "Sio éstes a.imorés tito selva.gens que doe outr09 bárbaros slo havidoe 

por mais bá.rbaroe, e alguna se tomaram já vivos em Porto-Seguro e nos 
Ilhéua, que se deixaram morrer de bravos sem quererem comer... Nilo vivem 
éstes bá.rbaroe em aldeiae, nem casas, como o outro gentío, nem bá quem lbaa 
visee nem saiba, nem desee com ela.s pelos matoe, a.té boje ; andam sempre 
de urna para outra pelos campos e matos, dormem no chio eóbre folhas ; e 
se lhes chove arrimam-ee a.o pé de uma árvore, onde engenbam as folhaa por 
cima, qu!l.nto os cobre, assentando-se de cócora.e ; e niio se lhes achou outro 
rasto de gaealhada. Nilo costumam éstes alarves fa1er rocas nem plantar 
alguna mantimentos ... Vivem de frutoe silvestres e caca, de saltear toda a 
sorte de gentío ... comem carne humana por mantimentos e nio por vin
ganca como os outros" , - Gabriel Soares de Sou.sa, "Roteiro Gera.l", em 
R. T., XIV, 58, Río, 1851; "Vivero todos entre os matos como brutoe ani
mo.is, eem terem povoacoes, nem casas em que se recolbam. Sam mui forcosoa 
em extremo e trasero une arcos mui compridoe e groesoe conforme a auas for
cu, e as frechas da mesma maneira", - Pero M&&alhlee de Gandavo, Hi1t6-
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craniométrico ten1 feito supor a muitos etnógrafos 
que sáo esses índios remanescentes diretos da chama
da "ra9a da Lagoa-Santa". Nos come~os do século 
XIX, M. de Wicd-Neuwied (Reise nach Brasilien in 
den J ahren 1815-1817, II, 2 e segs., Francf ort-sur
-le-Main, 1820) assinalou-os entre os 15° e 19°50' 
de la t. sul, regiáo dos rios Pardo e Doce. 

b) Os carnacas, ou mongoiós, sáo assim localiza
dos por M. de Wied-Ncuwied (l. c., II, 211) : ao norte 
o rio das Contas, ao sul o rio Pardo, a este a long. 
de 40°, a oeste o rio Gaviao. Spix e Martius (l. c., 
II, 293 e segs.) assinalaram-nos no rio Gravatá (dis
trito de Minas-Novas). Os de Patipe sao hábeis ce
ramistas, seg. Teodoro Sampaio. Métraux acaba de 
publicar um rnss., de interesse para o estudo desses 
indios, cujo autor foi o explorador frances J. B. Dou
ville; achava-se na Biblioteca de Santa Genoveva 
(París). Os camacás sao próximos parentes dos me
niás (rio Grande de Belmonte), dos catat,óis (noroeste 
de Porto-Seguro), dos cutaxós (regiao septentrional da 
serra dos Aimorés) e dos massacarás (proximidades ·de 
Joazeiro). Alguns já extintos. 

d a, etc., .cit., 142 ; "sio aenhores dos matos eelvagens, muit t.1 encorpadoe, e 
pela contmuacllo e costume de andarem pelos matos bravos tém os couroe 
muito rijos, e para éste afeito acoitam os meninoe em pequenoe com una oardoe 
par~ se acostumarem a andar pelos matos bravos ; náo t-ém rocas, vivem de 
rapma e pela. ponta da frecha, comem a mandioca crua eem lhee fazer mal, 
e c.orrem mu1to e aos brancos nlio dilo senlio de salto, usa.ro de UDI arcoe 
mwto grandes, trazem une paus feiticos muito groesos, para que em chegando 
logo quebrem as cabecae. Quando vém A peleja estso escondidos debaixo de 
folhas, e dalí fazem a su~ e eAo mu.i temidoo, e nao há poder no mundo que 
os poesa vencer ; alto mwto covardes em campo, e náo ousam sair, nem paa
s~m água, nem usam de embaroa.ooea, nem elo da.dos a pescar", - F. Car
d1m, Tr'!-tados, etc., cit., 199; "Estee gentioe eilo como gigantes, tra.1em um 
arco mw Í?rte na n;ilio e em outra um pau mui groeso, com que pelejam com 
os. contrários e fAcllmente o.s eepeda9am e fogem pelas matas e slo mui te
nudoe entre todoe 08 outros" , - M . da Nobre¡a, Carlaa do Bra1il, cit., 98.) 
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e) Os malalis do Suassuí, afluente do Doce (Minas
-Gerais). 

d) Os pataxós dentre os ríos Pardo e das Contas, 
subdivididos, depois, ero copoxós, macunís, panhames 
e maxacalís. Alguns já extintos. 

e) Os coroados do vale do Xipotó (entre a serra 
da On9a e a de Sao-Gon9alo, ou de Sáo-J osé). Es
tenderam-se até o Paraíba-do-Sul e o rio da Pomba. 

j) Os purís do vale do Paraíba (fronteiras de 
Minas-Gerais), remanescentes talvez, dos papanás, 
de que nos fala Gabriel Soares de Sousa (l. c., 78). 

g) Os timbiras do Pará, do Maranhao e do Piauí, 
que se subdividem, como já se disse, em dojs ramos. 
Os chamados da mata ou floresta comprehcndem : 
os timbiras propriamente ditos (noroeste do Pará) ; 
os gamelas, (que devem seu nome ao uso de um bo
toque muito semelhante ao utensílio daquele nome) ; 
os sacamecras do ocidente do rio Itapicurú (entre 
Caxias e Pastos-Bons), do alto Mearim e das cabe
ceiras do Codó, os quais, ainda em 1819, repeliam o 
contacto com os brancos, segundo informa T. Sam
paio ; os piocobges do vale do Grajaú, insubmissos 
como os sacamecrás, e, sobretudo, belicosos ; os 
augu.tges, que T. Sampaio inclue entre os timbiras 
campestres ; os cranges e paicoges, assinalados, 
em come9os do século XIX, nos limites entre 
o Pará e o Maranháo, um pouco ao norte dos au
gutges. Entre os timbiras chamados das planicies 
cóntam-se : os temembús (identicos ao manaj6s e 
aos aponegicras), que, em princípios do séc. XIX, 
abandonaram os sertoes de Pastos-Bons em troca 
das margens do Tocantins ; os capiecras, ou cannelas
finas (nome, também, genérico para os timbiras dos 
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campos), que emigraram do mesmo local para as 
matas do Buritizinho; os macamecras, ou cr~B 
(chamados temembús e pepuxf,s no Tocantins), atual
mente no vale do Preto (Baía) e na regiao entre o 
rio do Sono e o rio Manuel-Alves-Grande(l) ; os cana
catgés e puracamecras do médio Tocantins ; e os pon
catges, logo ao norte destes. 

h) Os caiap6s, que sao os ibira,.jaras, bilreiros ou 
caceteiros dos cronistas clássicos ("Mandou-se agora 
o Irmáo Pero Correa coro dois outros Irmaos e ·urnas 
povoa9oes de índios. . . a que apel.idam ibirajaras, 
as quais eremos que se avantajam a todos estes, nao 
só no uso da razao, como na inteligencia e na bran
dura de costumes. Obedecem todos estes a um único 
senhor, tem grande horror a carne humana, vivero 
satjsfeitos coro urna s6 mulher, e resguardam cuida
dosamente as filhas virgens (o que outros nao curam) 
e a ninguém, senáo ao próprio marido, as entregam", -
J. de Anchieta, op. cit., 48). Dividem-se, geralmente, 
em tres galhos, - o septentrional, o meridional e o 
ocidental. O galho do norte habita o sertáo entre o 
baixo Araguaia e o médio Xingú: os gradaós, ou 
gradaús, os uxicrins, os apinages (que T. Sampaio 
localiza na família timbira), os gavioes, ou caracatis, 
os suiás (deseo bertos por ocasiáo da prime,ira expe
di9áo ao Xingú, ceramistas, canoeiros, teceloes, mas 
que náo avandonaram "o velho costume ge de dor
mir no cháo ou em giraus", anota Ehrenreich.) O 
galho do sul vive no vale do Paraná-Parnaíba. Parte 
desses índios foram destruidos pelo capitáo-mor An
tonio Pires, ajudado pelos bororos; os restantes emi
graram para o rio das Mortes, para o Araguaia e para 

\1) Ehrenreicb considera-os pertencentee ao &albo sept. doe oaiap6s. 
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as fontes do Paraná. O galho do este forma o sub
grupo acuá, do qual f azem parte os chavantes (que 
vivero entre o T ocantins e o Araguaia), os cherentes 
da mesma regiáo (que sao os chavantes mansos), os 
xicriabás (de entre as cabeceiras do Sao-Francisco e 
do Paran.á-Parnaíb~), integrados na .hist6ria da colo
niza9áo de Goiaz, os quais nao se acham extintos, 
como supunha Ehrenreich, mas reduzidos, e atual
mente localizados nas missoes ao norte da cachoeira 
dos Martirios (Araguaia), e, finalmente, os acroás 
(que vivern no rio das Balsas, na regiáo das cabecei
ras do Parnaíba e do Tocantins, na mesopotAmia 
formada pelo rio Grande e pelo rio das Éguas, afluen
tes do Sao-Francisco, no sul do Piauí), ao lado de 
suas tribus conexas, ·- os jaicós e os gogu~s. Foi 
com um aldeamento de caiapós que fr. Gil de Vila
nova fundou Concei9áo-do-:Araguaia (Pará). 

i) Os tarairiús, ou ots-chucaianas, do nordeste 
(Maranháo, Ceará, etc.), que sao os mesmos tapuias 
dos qua is há noticias em Marcgraf, Barlaeus, La et e 
Roulox Baro (obs. cits.), aparentados com os patax6s, 
no dizer de Ehrenreich ("Sobre alguns antigos ret ra
tos de indios sul-americanos, em R. P., XII, 45, 1907). 

j) Os caingangues, nome genérico dado por Te
lémaco Barba as tribus ges meridionais, descendentes 
dos "goaianases" da regiao dentre Angra-dos-Reís e 
Cananéia (Gabriel Soares de Sousa, l. c., 99) : os cain
gangues de Igua9ú tinham ainda no séc. XVIII o 
nome de "guayanás". Estao compreendidos nesse 
grupo: os indígenas da hacia do Tibagí, do Piquití; 
os de Guarapuava e de Palmas; os de San-Pedro, 
na vertente da Serra-Central, próximos do rio Jabotí 
(MissOes, R. A.) ; os da aldeia Necora, no alto Uru-
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guai (R.-G .-do-Sul) ; os dos rios Parana panema (Sao
-Paulo) ; os da n1argem csquerda do Uruguai, entre 
0 rio Passo-Fundo e o rio Vinacora (Santa-Catarina). 

k) Os "aweikoma", também chamados botocudos 
de S anta-Catarina e do Paraná, localizados na zona 
limitada ao norte pelo Igua9ú, ao sul pelo Tubarao, 
a este pela serra do Mar e a oeste pelo vale do Timba. 

l) Os guaianás da Villa-Azara (alto Paraná), que 
Afonso A. de Freitas inclue entre os tupís e Ehren
reich considera língua isolada. Sao comunidades 
guaranizadas, na opiniáo de Métraux. 

10. Os carir.ís. - O,s cariris ("Kiriris-Sabu
jas" de Ehrenreich) estendiam-se do Parag~a~ú. ao 
Itapicurú e aí foram encontrados desde os pr1m~t1vos 
tempos da coloniza9áo. Senhoreavam, a princípio, 
o litoral nordestino, onde ainda os viram os portu
gueses. O nome, no dizer de Porto-Seguro, significa 
tristonho ; calado, silencioso, cf. outros, o que indica 
"característica etnográfica, tanto mais notável quan
to é sabido que os outros índios eram terríveis palra
dores", diz Rodolfo Garcia. E' ainda a Rodolfo Gar
cía que <levemos a melhor recolta a propósito désse 
interessante grupo : os carirís, diz, segundo se infere 
da tradi9áo recolhida pelos missionários, vieram de 
um lago encantado do setentriáo do continente, 
talvez o Amazonas, como sugcre Capistrano de Abrcu; 
descendo o trato costciro, foram acossados, pelos 
tupís, para a zona scrtaneja (serras da Borborema, 
dos Carirís-Velhos e dos Carirís-N ovos; vales do Aca· 
rajú, do J aguaribe, do A<Jú, do Apodí, do baixo Sao
Francisco). R. Schuller ncha que os carirís sao tribus 
aruaques-caraíbas e que o nome sabuia, sabu.iá, lem
bra outros como poia e iaripujas (gente dos rios Ne-
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gro e Maica). Afonso A. de Freitas julga-os resul
tantes do melting-pot dos ges com os tupís. Os carirís 
da Baía foram aldcados, em meados do séc. XVIII, 
pelo padre J oáo de Barros ; por essa mesma ocasiao 
os capuchinhos franceses reduziram outros na regiáo 
do Sao-Francisco e na Paraíba. 

.~artius incluía os carirís no grupo "Guck", 
modif1ca~o, como sabemos, após as viagens de K. 
v. d. Ste1nen" Do exame lingüístico de alguns dialetos 
elaborados, d1z Rodolfo García, resultou o problema 
da classifica~áo dos carirís. Material em Luiz Vin
c~nzio M.amiani ~loe. cit.), Martim de Nantes (Rela
tion succinte et sinc~re de la }¡J ission, etc., Quimper, 
s. d.), Bernardo de Nantes (Katecismo indico da lin
g~a Kariris, accrescentado de varias praticas, etc., 
L1sb~a! 1 !09), K. Fr. P. v. Martius (Wcirtersammlung 
B_rasilianischer Sprachen-Glossaria linguarv.m Brasi
l·iensum, Erlangen, 1863) e Lucien Adam (loe. cit.) 

Ao grupo dos carirís pertencem : 
a) Os teremembés, que habitavam o litoral nor

destino, do Gurupí ao Camocim, ou ainda mais abai
xo, como supOe Walter Pompeu (Ceará Colónia 
46, Fortaleza, 1929). Cláudio d' Abbeville afirma qu~ 
esses indígenas se encontravam no trecho entre 0 
Gurupí e o Jaguaribe ou Mossoró. Abdias Neves 
(Aspctos do PiaUií, 128, Teresina, 1926) julga-se tupís 
e d1z. que eles constituiam, na regiao piauiense, tres 
f amílias, os aranhís, os putis e os crateús. No Ceará 
ocupavam, sobretudo, a ribeira do Acaraí e a serra 
Gra~de. Hábeis nadadores, picavam a amarra do 
nav10, na calada da noite, para usufruírem o resultado 
do provável naufrágio da nau desgovernada diz 
Barredo ; conta-se, também, que "arremeti~m a 
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nado os tubaroes com um pau agudo, que lhes encai
xavam pela guela a dentro, coro o que os traziam a 
terra e tiravam deles os dentes para flecha" (Paulino 
Nogueira, "Vocabulário indígena em uso na Provín
cia do Ceará", em Rev. Tri. do I nst. do Ceará, I, 427, 
1887). Sabe-se que, por se terem rebelado (fins do 
séc. XVIII), foram massacrados pelos ten;os paulis
tas, aos quais se aliaram numerosos índios de outras 
familias. 

b) Os paiacús, da regiao entre a rilx>i.ra do 
J aguaribe e as serras do Coité, de Sao-Ben to e 
do Cala bou~o (fronteiras entre o R.-G .-do-Norte e 
a Paraíba). Nos fins do séc. XVIII, conjugados a 
outros indígenas, assolaram as terras do atual estado 
do Río-Grande-do-Norte (Cf. Pedro Carrilho de An
drade, "Memórias sóbre os índios do Brasil", em 
Rev. do I nst. Hist. e Geog. do R.-G.-do-Norte, VII, 
1909). Trágico teria sido o destino dos socorros en
viados de Pernambuco (expedic;l>es de Manuel de 
Abreu e de António de Albuquerque da CAmara) ; 
conseguiram, afinal, afugentá-los os ter~os paulistas 
de Domingos Jorge Velho e de Matias Cardoso. 
Apesar de aldeados, desde 1696, perto de Aracatí, 
pelos padres J oao da Costa e Joao de Barros Braga, 
ainda aparecem algumas queixas contra as excursCSes 
desses indios. 

e) Os icós, que viviam entre a serra de Luiz 
Gomes, ou o rio do Peixe, e o Salgado, af. do Jagua
ribe. "fndios de corso, como eram entao chamadas 
as tribus- saqueadoras e rapinantes, tais depredac;Oes 
fizeram nas terras de J aguaribe que o capitáo-mor 
Fernao Carrilho organizou, em 1694, urna expedi~áo 
para baté-los, sob o comando de Francisco Dias Car-

' 
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valho. Pacificados alguns anos dcpois, em 1700, 
pelo padre Joáo de Matos Serra, foram elesaldeados 
no local onde está hoje edificada a cidade de Sousa, 
na Paraíba do Norte" (Carlos Pereira Studart loe. 
cit., ib., 42). ' 

d) Os cariús, que habitavam no rio homónimo 
e. ~o dos Bastioes, ai;nbos af. do Jaguaribe ; os cara
tius dos vales do Tr1cí e do Potí ; os arariús do rio 
do Aracajú, aldeados em Meruoca por volta de 1700· 
os jupás da ribeira do mesmo nome, reduzidos, e~ 
1787, em Arneiroz; os genipapos das cabeceiras do 
Choró ; os janduis do A9ú e do Apodí; os ariús, 
ou pebas, das margens do Pinharas, do Sabugí e do 
alto Piranhas, aos quais se <leve a funda9ao de Pombal 
(Paraíba). 

e) Os sucurús, que se encontravam nos ríos 
do Mei~, da ~erra-Branca, de Sao-José e de Taperoá, 
todos tnbutár1os do Parnaíba, assim como nos afluen
tes do alto Piranhas, na serra do Arubá e em Cim
bres (Pernambuco). 

!) Os garanhuns da serra de igual nome ; os 
chocos, vou.v~s, etc., da rela9ao do capuchinho Vital 
de Tre.scarolo ("Informa90es sobre os índios bárbaros 
dos sertoes de Pernambuco", em R. T., XLVI, l.ª 
parte, 1883), que habitavam os sertóes da Serra Ne
gra e as cabeceiras do Piancó ; os carnijós, ou julnios, 
de Aguas-Belas. Sao quasi todos de Pernambuco. 
A respeito dos últimos há inf. em John C. Branner 
(18,86) ; Mário Melo publícou, recentemente, not. e 
1:1m voc. desses carirí.s em vías de extin9ao (Os Cari-
36s de Aguas-Belas, Sao-Paulo, 1929). 

g) Os aconiis da lagoa Comprida, nas prox. de 
Penedo ; os romaris de Pao-de-A9úcar, posterior-
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mente aldeados em Propriá ; os sabujás, ou sabuais, 
da Baía ; os rodelas do Sáo-Francisco. 

11 Os tucanos. - t sses indígenas f oram des-
. d "b t . ,, critos por Brinton, em 1892, com o nome e e 01as , 

que Paul Rivet substituiu pelo de. tucanos. Outras 
inf. em Beuchat e Koch-Grünberg. V1vem no Uaup~s, 
no Apoporis, no Iarf (af. do Japurá), no Putuma10, 
ou I9a, e no N apo, o qual parece te~ s.id.o a rota pro
vável de suas migrac;oes. Podem d1v1d1r-se em trés 
sub-grupos : o oriental (tucanos, desanas, etc.) o 
ocide.ntal (coreguaxes, pioxcs, etc.) e o septentrional 
(tamas). 

12. Os panos. - Os panos, disseminados pelo 
Jutaí, Hualaga, J avarf, alto Juruá, fontes do Purú~, 
Mamaré, Bení, Madre-de-Dios, Inambarí, foram pr1-
meiramente identificados pelo etnógrafo Raoul de 
la Grasserie, e, em seguida, por Brin ton, K. v. d. 
Steinen, Ehrenreich, Rivet, Créqui-Monfort e outros. 
Aparecem sob várias denomina9oes, em que predo
mina a partícula naua, ou nauá, que signific~ gent.e, 
diz Capistrano de Abrou, assim como a des1nenc1a 
bo, ou vo, flexao plural. Observa Rbdolfo García que 
a disposi9áo geográfica dos panos lembra "a form.a 
de um arco m.uito retesado, que aponta para o ocl• 
dente". Sao filiados a ésse grupo, v. g., os capanauás, 
ou indios-esqu.ilos, da mesopotamia formada pelo 
Sáo-J oao e pelo Caipora, os caxinauás, ou indios
morcegos, da margem direita do Envira e das cabe
ceiras do Mura, do Tarauacá e do Gregório, e os 
ararauás do alto Envira . 

Material lingüístico e etnográfico em : Franz 
Keller-Leuzinger (loe. cit.) ; Raoul de la Grasserie 
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(loe. cit.,); Nicolás Armentia ("Vocabulario del idio .. 
ma Schipibo", etc., em Bol. de la Soc. Geog. de la 
Paz, I, n. 0 1, La Paz, 1898) ; K. v. d. Steinen (Dic. 
Sipibo, Berlim, 1904) ; Ferd. Hestermann ("Die 
Pano-Sprachen und íhre Beziehunger", em lntern. 
A merik. Gong., Viana, 1908) ; G. de Créqui-Mont.. 
fort & P. Rivet ("Linguistique Bolivienne. Les 
dialectes Pano de Bolivie", em Le M usév.m, XIV, 
Louvain, 1913); J. Capistrano de Abreu (loe. cit.) (1) ; 
C. Tastevin ("Le fleuve Juruá", em La Geog., X.XXII, 
París, 1920). 

13. Os guaicurús. - Os guaicurús compreen
dem nu1nerosas f amílias indígenas disseminadas no 
Chaco e nas margens do Paraná-Paraguaí e seus tri
butários. Sao conhecidos desde as primeiras incursóes 
paulistas e deram logo em vista devido as suas quali
dades de cavaleiros nómades e belicosos ; encontra
ram-nos os bandeirantes já donos de manadas de 
gado (bois, cavalos, etc.), que adquiriram, observa 
Rodolfo García, nao se sabe como e quando, mas nao 
por permuta, urna vez que tinham em sua Jíngua 
nomes própt;íos p~ra a designa9ao desses animais. 
Logo nos come9os do séc. XVII, os guaicurús iPicía .. 
raro as hostilidades contra os colonos portugueses, 
que demandavam, por via fluvial, as minas de Cuiabá. 
Na guerra do Paraguai foram tais índios emprcgados 

(1) A propósito da obra de Capietrano, escreve Teodoro Sampaio, "01 
naturalistas viajantes", etc., cit., 585: "Parece ésse livro, ao primeiro as
peto, uma maesa informe de impossfvel compreens!o, um amontoado de 
frases, numeradas, tito estranha.s no eeu contexto bárbaro, como desconcer
tadas na vera1to portuguesa que de lado as acompanha, e todavia ó éle o re
¡isto precioso, auténtico, do modo de dizer de um povo, da elabora~lto caraote
ñstica de suae idéias, da sua maneira de sentir e de pensar, de como éle con
oebe o mundo e as ooiaaa, de como éle narra, trammite ou 1e fu compre
ender". 
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como tropas auxiliares dos beligerantes. Inf. em Aires 
do Casal, loe. cit.; Geraldo de Paula Sousa, "Hist6ria 
dos indios Cavaleiros ou da na9áo Guaicurú", em 
R. T., I, 1839 ; Ricardo Franco de Almeida Berra, 
"Parecer sóbre o aldeamento dos índios Uaicurús 
e Guanás, coro a descri-Qáo dos seus usos, religi.áo, 
estabilidade e costumes", em R. T., VII, 1845; Joa
quim Ferreira Moutinho, Noticia sobre a provincia de 
M ato-Grosso, Sao-Paulo, 1869 ; Joáo Severiano da 
Fonseca, V iagem ao redor do Brasil, Río, 1880-1881 ; 
Samuel A. Laf one Quevedo, 1 dioma Ubayá, lhamado 
"Guaicurú", Buenos-Aire8, 1896; Rt>dolfo R. Schul
ler, "El origen de los Charrúa", em An. de la Univ. 
de Chile, Santiago, 1906. Fazem parte do grupo em 
apre90, entre outros, os mbaiás-guaicurús (cujos 
atuais descendentes sao os cadineus), os paiaguás, ou 
l~nguas, os tobas e os abipons. · · 

14. Os charruas. - Os charruas ocupavam a re
giao entre o Paraná e a costa (da Lagoa-dos-Patos 
a foz do Prata). Rodolfo Garcia inclue-os entre os 
guaicurús, mas para os etnográf os modernos, em geral, 
acharo-se &ses índios em perfeitas condic;Oes isomé-. 
ricas. 

15. As "línguas isolada,s ". - Segue-se, 
agora, o conjunto dos grupos menores, chamados 
"línguas isoladas", constituidos pelos : 

a) Chirianás das fontes do Uraricoera, a este 
do Parima. 

b) Uiototós do alto Japurá, do I9á e seus afluen
tes ; cf. T. Koch-Grünberg, "Les indiens Ouitat6s", 
em J ourn. de la Soc. dea A mér. de Paris, III, París, 
1906. 
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e) Ju.ris do baixo Japurá. 
d) Catuqv.inas, classificados entre os nu-aruaques 

por Paul Ehrenreich, mas boje lingüisticamente inde
pendentes ; habitam imenso território, "entre 72° 
30' e 62° 30' de longitude e 4° e 9° de latitude". 

e) Muras, que viviam, outrora, no curso infe
rior do Purús ; encontram-se, atualmente, nas mar
gens dos rios Autaz, Manicorés e Roosevelt. 

J) Nambiquaras das cabeceiras do Juruena, do 
Roosevelt e do Guaporé, surpreendidos, em 1907, 
pela Comissáo de Linhas Telegráficas Estratégicas 
do Mato-Grosso ao Amazonas, dirigida por Candido 
Mariano da Silva Rondon. Roquette-Pinto esteve 
com os mesmos, cinco anos depois, e os resultados 
dessa visita foram consignados em Rondünia, urna 
das mais notáveis obras de etnografia e antropología 
brasileira. A outro expcdicionário, Antonio Pireneus 
de Sousa, <levemos a n1onografia "Notas sobre os 
costumes dos índios nambiquaras" (1). Dormem os 
nambiquaras no solo, com a cabe9a, apoiada, muitas 
vezes, na perna do companheiro, próximos da foguei
ra, que arde sem cessar. Vigía-os, durante o sono, 
o anciáo da comunidade, o qual, na calada da noite, 
transmite aos mancebos, a cada um de per si e em 
voz baixa, a história da tribu. Sao mon6gomos. As 
mulheres conduzem os filhos a tiracolo, presos a 
largas faixas tecidas coro algodao. 

gJ T.rumais da margern esquerda do baixo Culi
seú, af. do Xingú, visitados por ocasiao da segunda 
expedi9áo de K. v. d. Steinen, o qual os julga apa
rentados com as tribus do Chaco argentino (Zwei 

(1) Em Rett. do Mua. Paul, XII, 1920. 

Os Indigenas do Nordeste 143 

Schingú-Expedition 1881-88. Die Baka'iri-Sprache, 60, 
Leipzig, 18'92). Tribus al6fitas, dizem Ehrenreich e 
Roquette-Pinto. Inf. ainda em Hermann Meyer, 
"Bogen und Pfeil", ern Central-Eras. Ethn. Studio, 
Leipzig, s. d. 

h) Bororos do centro de Mato-Grosso, .que habi
tam o alto Paraguai e seus afluentes (o J aurú e o 
Cabo9al), o Sáo-Louren90, parte do rio das Mortes 
e do Araguaia, advindos, como é provavel, do sul da 
Bolívia. Chamam-nos impropriamente de coroados, 
como acontece, também, com os caingangucs do Pa
raná e os supostos restos dos goitacás das regiOes 
sept. do Paraíba do Sul. Foram aliados dos paulis
tas, em 1neado.s do séc. XVIII, contra os caiapós das 
terras meridionais ma to-grossenses. Parte da popula-
9ao primit iva de Cuiabá compunha-se desses indíge
nas. lVIartius considerava-os bandos heterogeneos, 
predat6rios, sem catáter nacional (collivi.es gentiv,rnr). 
E', segundo rrrombetti, a única lingua sobreviven te 
do grupo. Pu,ros ca9adorcs, desconhecem a agricul
tura e os proces~qs de navega9ao, embora sobrepU;jem 
a muitos grupos na técnica do preparo dos ornatos e 
armas. Avantajados no porte, braquicéfalos, lembram 
de perto os ges, cujo parentesco, na opiniao de Ehren
reich, é possível ainda demonstrar. Material em A. 
Ximeno de Villeroy, "Apontamentos sobre a lingua
gem do índiQ Coroado-bororo", em R¡ev. da Soc. de Geog. 
do Rio-de-Jan., f. 2, 189,l; Francisco Rafael Melo 
Rego, "fndios do Mato-Grosso. Os Bororos-Coroados", 
em R ev. Bras., Rio, 1895; Júlio Koslowski, "Al
gunos datos sobre los indios Bororos", em Rev. del 
Mus. de la Plata, VI, 1985; J. A. Caldas, "Aponta
mentos para a organizaQao da Gramática Bororo", 



144 Est~vao Pinto 

em A.rq. do Mus. Nac. do Rio-de-Jan., XII, 1903; 
K. v. d. Steinen, "Entre os Bororos", em R. T., 
LXXVIII, 2.• qarte, 1915 (tradu9ao, anotada , de 
Basílio de Magalhaes de um capítulo da obra Unter 
den Naturvillkern Central-Brasiliens, Berlim, 1894); 
Basilio de Magalhaes, "Vocabulário da língua dos 
Bororos-Coroados de Mato-Grosso", ib., LXXXIII, 
1918 ; J. Barbosa de Faria, "Tintas usadas pelos 
índios bororos", em Bol. do Mus. N ac. do Rio-de
Jan., 1925. Há, ainda, not. em Langsdorff, Natterer, 
Castelnau, Wachneldt e outros. 

i) Carajás, que vivem no médio Araguaia, entre 
6° e 15º de lat. S. Parece que as primeiras noticias 
a respeito desses índiQs datam do séc. XVII, por 
ocasiáo das bandeiras de Amador Bueno. Mat. em 
José Pinto da Fonseca, "Carta que escreveu ao gene
ral de Goiases", em R. T., VIII, 1846 ; Eduardo 
Arthur Sócrates, ''Vocabulários indígenas", em R. T., 
LV, 2. • parte, 1892 ; Henri Coudreau, op. cit. ; P. 
Ehrenreich, po. cit.; Gustav von Konigswald, "Die 
Carajá-Indianer", em Globus, XCIV, Braunschweig, 
1908; Fritz Krauze, In den Wildnissen Brasiliens. 
Bericht und Ergebnisse der Leipziger A.raguaya
Expedition 1908, Leipzig, 1911 ; H. Kunike, "Die 
Phonetik der Karaiá-Sprache", em J ourn. da la Soc. 
des A.mér. de París, XI, 1914-1919. Segundo Ehren
reich, estao os carajás, sob o ponto de vista moral, 
acima dos demais indígenas sul-a1nericanos. Excelsos 
no feitio das armas, utensílios domésticos e ornatos. 
Nao usam redes; dormem, de preferencia, embrulha
dos em cobertores. Canoeiros. Adiantada agricultura. 

j) Goitacás da regiáo entre o baixo Paraíba-do-Sul 
e o Macaé. J. B. Stella classifica-os entre os gAs orien-
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tais) loe. cit., 94); do mesmo modo Júlio Trajano de 
Moura (loe. cit., 797 e 798). No dizer de Teodoro Sam
paio recomendam-se pelo lavor .d~ cer!mica. E_m suas 
investidas, arrasaram os canav1a1s e a povoa<;ao, que 
erigiu Pero de Góis as margens de um rio (suposta
mente o Managé, atual Itabapuana, ou o Paraíba
do-Sul). Eram de estatura avantajada e muito dex
tros no manejo do arco ; mas de requindada cruelda
de, cf. A. de Saint-Hilaire. Acredita-se que os coroados, 
purís e coropós sejam seus descendentes, embora obser
vasse Wied-Neuwied que os coroados nao deixam 
crescer o cabelo, como os goitacás. Há um voc., reco
lhido por Alberto de Noronha Terresao, em R. T., 
2. ª parte, 1889. Os goitacás, diz Fernao Cardim, 
"vivem no campo e nao querem viver nos matos e 
váo comer as ro~ms, vem dormir as casas, nao tém 
outros tesauros, vivem como o gado que pasee no 
campo, e nao vem As casas mais que a dormir" (loe. 
cit., 204). E Léry : "Quando sáo apertados e per
seguidos por seus inimigos (os quais ainda os nao 
puderam vencer nem domar) andam tao rápidos a pé, 
e correm tao ligeiros, que nao s6 déste modo evitam 
o perigo da morte, mas também no exercício da ca9a 
apanham na carreira certos animais silvestres, espécie 
de veados e corsas" (loe. cit., 145). Curiosa a fa9anha, 
que lhes atribue fr. Vicente do Salvador, idéntica, ' 
como se verá, A dos teremembés do Ceará : "Sao 
grandes búzios e nadadores e a bra9os tomam o peixe 
ainda que sejam tubaroes, pera os quais levam em 
urna mao um pau de palmo pouco mais ou menos, que 
lhes metem na boca direito, e, como o tubarao fique 
com a boca aberta, que a nao pode cerrar com o pau, 
com a outra má-0 lhe tiram por ela as entranhas, e 
com elas a vida, e o levam pera a terra, n§.o tanto 
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pera os comerem como pera dos dentes fazerem as 
pontas das suas frechas, que sao pc9onhentas e mortí
feras (1), e pera provarem for9as e ligcireza, como tam
bém dizem que as provam com os veados nas cam
pinas, t omando-os a corso, e ainda com os tigres e 
on9as e outros feros anin1ais" (loe. ci t., 93). Reccnte
mente pub. Nfred Métrau,'\: : "Les Indiens Waitaka 
(A propos d'un manuscrit inédit du cosmographe 
André Thevet)", em Journ. de la S oc. des Amér. de 
París, XXI, 1929. Nos meados do sec. XVI os goi
tacás senhoreavam a zona compreendida entre o 
Cricaré, ou Sáo-Mateus, e o cabo de Sao-Tomé. 
Teriam estado mesmo mais ao sul. "Si imprécises et 
contradictoires que soient nos sources au sujet des jron
tieres exactes des Waitak a (diz :J\ilétraux, l. c., 107 e 
seg.), elles s'accordent toutes pour voir en eux les mat
tres incontestés de cette région plate, coupée d' étangs 
et de lacs, pauvre aux atbres, 1nais extraordinairement 
jertile et propice a l'élevage, qui porte aujoud'hui en
core le nom de Campos dos Guaitacazes et qui, com
men~ant pres de la Lagoa Feia, se termine d l'embou
chure du Parahyba". 

16. Rev~siio geral : dos ind,ígenas do nor
deste hrasileiro. - Da rtvisáo, que tentámos, dos 
principa~ grupos lingüísticos indígenas do nosso país, 
de acordo com o resultado dos mais recentes estudos 
etnográficos, verifica-se que, no período proto-hist6-
rico, o nordeste brasile,iro estava habitado, no trato 

1 
litoraneo, pelos tupís, e, no hinterland, pelos carirís 

1 e pelos gés : a) os caetés entre o Sao-Francisco e 
Itamaracá, os tobajaras ao norte déstes, os pet iguaras 

(1) Cf. Gabriel Soares de Sousa, " Tratados descritivo do Brasil em 1587 
em R. T ., XIV, 78, 1851. ' 

Os Indigenas do Nordeste 147 

na regiáo entr~ o Pa:aíba e º. J a~uaribe, ao~ ~~ais se 
seO'uiam os tup1nambas; b) os timb1ras, os tara1r1us, etc., 
d; grupo ge, e os teremembés, os paiacús, os icós, e ou
tros, todos carirís, nas zonas interiores, alguns mesmo 
na faixa costeira, mesclados com os tupís, como os 
teremembés. Como a posi9áo lingüística dos piµien
teiras é ainda, de certo inodo obscura nao podemos 
incluir definitivamente os caraíbas na área nordestina. 

Se é possível tra9ar as lindes das greis túpicas, 
o mesn10 já nao se pode fazer quanto as tribus dos 
dois demais grupos. Os excassos documentos de in
teressc etnográfico con_cernentes aos ges e carirís da 
referida zona nao dáo margem a mais precisas delimi
t a90es. Eram os indígenas desses dois grupos geral
mente baralhados entre si pelos antigos cronistas, 
devido a falta de elabora9áo científica dos seus dia
letos. O mesmo náo ocorreu com o abanhe~nga, ou 
língua geral. De urna rela9áo anónima do século 
XVIII, v.g., pertencente aos arquivos da Torre do Tom
bo (1), em Lisboa, verifica-se que, ainda em 1746, exis
tiam comunidades tupís ("caboucolos de lingua geral", 
como diz o doc.) em várias localidades de Alagoas 
(Pao-de-A9úcar, Sao-Braz), Pernambuco (Escada, Li
moeiro, Una), Paraíba (Jacoca, Baía-da-Trai9ao, 
Pregui9a), Rio-Grande-do-Norte (Uipibú), aldeados 
pelos missionários nérios, carmelitas, beneditinos e 
capuchinhos. O manuscrito, ao dar notícias de outras 
redu90es indígenas, - em Palmeira, em Ararobá, 
em numerosas ilhotas fluvia.is do Sao-Francisco, em 
Ca,mpina-Grande e nas rjbeirinhas do Pi:ranhru;, em 
Apodí, - classifica os catecúmenos, geralmente, de 

(1) " DescricAo de P ernambuco em 1746" , cm R . P., XI, 168 e seg., 1904. 



148 Esteváo Pinto 

tapuias, quando é certo que muitos deles pertenciam 
ao grupo dos cadrís. 

Abrange o nosso e.studo, portanto, preferente
mente, o tríplice grupo linguístico, - tupí, ge e 
carirí, - um deles, al,iás, circunscrito a área nordes
tina do Brasil. 

Damos, a seguir, a exglicaQao da carta da distri
buic;ao dos principais grupos lingüísticos do Brasil 
e de su as regióes limítrofes ou conexas ; 

TUPÍS-GUAR .ANÍS 

l. Cainguás 
2. Chiriguanos e guaraios 
3. Cocamas, ou ucaialís 
4. Omáguas 
5. Jurimáguas 
6. Oiampís 
7. Parintintins 
8. Tembés 
9. Apiacás 

10. Tapirapés 
11. Camaiurás 
12. Grajás 
13. Catuquinarús 
14~ Miranias 
15. Maués. 

16. Chipaias e curuaias 
17. Mundurucús 
18. Jurunas. 
19. Manitsauá.s. 
20. Tapés, ou tapes 
21. Carijós 
22. Tupinambás 
23. Tamoios. 
24. Tomiminós 
25. Tupiniquins 
26. Caetés 
27. Tabajaras 
28. Petiguaras. 
29. Guajajaras. 

NU-ARUAQUES 

30. Aruas 39. Purupurús 
31. Aravaques 40. Paumarís 
32. Uapichanas 41. Iamamadís 
33. Atorais e tarumás 42. Ipurinas. 
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TUPtS-GUARANtS 

NU-ARUAQUES 

CARAfBAS 
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GtS 

CHARRUAS 
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CARIRíS 

TU CANOS 

PANOS 

GUAICURiJS 
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34. Catapolitanas, ipecas, 44. Meinacús, custenaús, 
cuatís e siusís vaurás e jaulapitís 

35. Tarianas 45. Parecís 
36. Passés 46. Tacanas 
37. Ticunas 47. Terenos 
38. Manaus 48. Guanás 

CARAÍBAS 

49. Palmelas 55. Crixanás. 
50. B,acairís e naüquás 56. Voiavais 
51. Pimen teiras 57. Pianocotós 
52. Apiacás 58. Macuxís e taulipangues 
53. Iumás e araras 59. Ojonas, ou rucuienes 
54. Apalais. 

G~S 

60. Botocudos 
61. Aimorés 

73. Canacatges e puraca-
mecras 

62. Camacas 74. Poncatges 
65. GameJas, 75. Caiap6s 
66. Saca1necras 76. Grada6s, ou gradaús 
67. Piocobges 77. Apinages 
68. Augutges 78. Suiás 
69. Cranges e paicog~s 79. Chavantes 
70. Temembús 80. Cherentes 
71. Capiecras, ou cane- 81. X;icria bás 

las finas 82. Acroás 
72. Macamecras, ou craós 83. Caingangues 
63. Pataxós 84. Gaianás. 
64. Tim biras 

. 1' 11 

B 

... .( · .... ~. " . 

~., 
JIGAO 
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CARIRÍS 

85. Teremembés 93. Jandiús (?) 
86. Paiacús 94. Ariús 
87. Icós 95. Sucurús 
88. Cariús 96. Garanhuns 

• t 
A 

89. Cariús 97. Chocós, vouves, etc. . 
90. Ariús 
91. Jucás 
92. Genipapos 

A. Chirjanás 
B. Uiototós 
C. Jurís 
D. Catuquinas 
E. Muras 

., 

98. Carnijós, ou fulnios 
99. Aconas 

100. Romarís 

TUCANOS 

PANOS 

GUAICURÚS 

CHARRUAS 

F. N ambiquaras 
G. Trumaís 
H. Bororos 
l. Carajás 
J. Goitacás 

17. Areas lingüísticas e áreas culturais. -
Se fizermos a distribui9ao dos indígenas de acórdo 
coro os principais grupos, cuja súmula classificativa 
se procurou delinear linhas atrás, observaremos que 
o Brasil era um verdadeiro mosaico de áreas lingüís
ticas, As quais correspondiam, segundo a geral opi-
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niáo dos etnográfos, outros tantos círculos ou dis· 
tritos culturais (culture area de Clark Wissler (1), Kul
turkreis dos alemáes). Tipos culturais mais ou menos 
aparentados distribuíam-se por toda a faixa litorAnea 
brasileira, da lagoa Mirim a margem direita do Ama
zonas, no vale do médio Paraná-Paraguai, na zona 
serrana a suleste do rio Grande, afluente do Para
naíba, na planicie e nos contrafortes do massiQO cen
tral (entre o leito do Madeira e o leito do Xingú), 
em algumas regioes ribeirinhas da margem esquerda 
do Solimoes. Eram os tupís-guaranís. Nas cabeceiras 
do Paraguai, no leque formado pelo l\1adeira e pelo 
Negro, na alta hacia do Orinoco, na costa guianense, 
- en contra varo-se os tipos culturais corresponden tes 
aos grupos lingüísticos nu-aruaques. Mais compactos, 
sob o ponto de vista geográfico, para falarmos apenas 
nos principais, eram os tipos culturais relativos 
aos ges, aos caraíbas e aos carirfs : os gés na 
regiao centro-oriental do Brasil, como que envolvidos 
pelos tupís-guaranís ; os caraíbas no sistema hidro
gráfico cortado pelos mananciais que despejam a 
margem esquerda do baixo Amazonas e pelos rios da 
bacía do Atlantico septentrional ; os carirís na base 
da piramide arqueana em cuja face se estendem os 
estados nordestinos. Mas, a verdade é que nem todos 
os distritos lingüísticos superpunham-se exatamente 
a áreas de um mesmo tipo cultural, por isso que os 
jatos e complexos nao se apresentam irrevogavel
mente coesos ou identicos no seio das diferentes farní
lias, que constituem o grupo lingüístico, e, náo raro, 

(1) Man e1nd Culture, 60 e ae¡., Nova-York, 1923. 
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mostram-se com os mesmos característicos em grupos 
lingülsticamente distantes uns dos outros. Parece 
que, mesmo no caso do Brasil, o critério sociológico 
<leve sobrepor-se ao critério lingüístico. 

Sáo defeituosos, em geral, os mapas da distri
buic;áo das chamadas culturas pre-colombianas da 
América, como o de Holmes, por exemplo, que as dis
tribue em quinze áreas, a saber : a dos prados (1), 
a da antiplanicie (II), a calijorniana (III),a da 
costa boreal do Pacifico (IV), a esquimau ov. drtica 
(V), a semidrtica (VI), a dos bosqu.es orientais (VII), 
a do M ississipi e da Florida (VIII), a neo-mexicana e 
arizonense (IX), a do México, Yucatao e Guatemala, 
tambem chamada nauá e maia-quiché (X), a chibcha 
(XI), a incásica (XII), a do guanaco (XIII), a amaz"
nica e orinoquense (XIV), e a antilhana (XV) (1). O 
Brasil limita-se a urna área cultural, a amazónica e 
orinoquense, o que é absolutamente falso. Tomaz 
Whiffen, do mesmo modo, aos estudar os indigenas 
do noroeste amazónico (2), procurou fixar, em tra90s 

(1) "On• o/ tle moat /amoua Bnulisla antlaropologida o} tlae la.at gmera.tionl 
B. B. T11lor, tk/ined culture in. it. widut ethnoqraphic seme cu tha.t complez wlao· 
le tDAich íncludea knowledge, belifj, art, morals, la.w, custom, and an11 otlaer capa.• 
bilitiu and ha.bit• acquired b11 man a• a member of aocidfl. Tlau de/inition i• 
not complete unleBI 10e recoqnite tha.t the material f ea.turea o} a culture ar• G 

product o} tlae knowledg• and tle cc:ipa.bilitiu oj the population. 

Culture conatitule1 Jor tlae lauman group e& ad o} habitual modu o} relf'OnH, 
or pattern• of beha1'ior, based on tl&e experienct of pa1t generation1, more or 
leaa well adapted to en1'ironing conditions, and transmitted aa aocia.l tradition to 
tlae oncoming qenera.lion. The different aspects of culture - economíc, political, 
moral, reliqioua, ceremonial - all repruent modes of adapting human bela11ior 
to important aapecta o} man' a en1'ironment, both pk11aical and 1ocial. The¡¡ ar• 
the modea of aatia/11ing human tDC&nta, m- of solriinq the recurrent problema o/ 
lije, indiriidual and social, tohicl& gaH been tried out in the paat and apprOlled". 
- Frand Hamilton Hankina, An Introduáion to tA1 Stud11 o} Socil411, 380 e 
381, Nova-York, 1930. 

(1) Tl• Norel·W"' Amaon, Londree, 1911. 
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Áreas culturais 
pre-colombianas, 
segundo Holmes. 

xrv 
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uniformes, a chamada cultura da floresta tropical, 
que se estende a quasi todo o Brasil, quando é certo 
que, no íntimo dos próprios grupos estudados por 
essc sociólogo, seria possível descobrir numerosas 
áreas culturais dist~ntas e indepe~dentes. 

A dificuldade do delineamento das áreas está na 
elei9ao dos fatos ou complexos, que, em conjunto, 
constitucm o tipo cultural. Vejamos, por exemplo, 
o toucado ou penteado. Nao há negar que o toucado, 
ou penteado, é um trac;o cultural importante, que 
supóe urna técnica mais ou menos complicada. Os 
ges caracterizavam-se pelo uso da cabeleira "em forma 
de prato", segundo a expressáo de Ehrenrcich ("Sobre 
alguns antigos retratos de indios sul-americanos", 
em R. P., XII, 31, 1907). Co1n a taquara raspavam 
circularmente a base do cr~io, acima das orelhas, 
de modo a deixar apenas urna cspécie de calota, que 
le1nbrava um pouco a tonsura de alguns monges fran
ciscanos (1). Mas esse mesmo costume era também pe
culiar a algumas tribus tupís-guaranís. Pero Vaz de 
Ca1ninha diz que os indígenas de Porto-Seguro, segu
ramente os tupiniquins, "andavam tosquiados, de 
t osquia alta antes do que sobrepcntc, de boa grandeza, 
rapados todavía por cima das orelhas" (2). E a coroa 

(1) M. de Wied-Neuwied, Reiso nach Brasilien, etc. , cit., II, 9; O. Canstatt, 
Brasilien, Land und L eute, 82, Borlim, 1877; J. B. v. Spix & K. F. v. Martiue, 
Reise in Brasilien, etc., II, 480, Munich, 1823; W. C. V. Eschwege, Journal 
von Brasilien oder 1Jermischte Nackrichten aus Brasiliens auj wissenschafUichen 
R eisen geaammelt , l, 122, Weimar, 18 18 ; A. d 'E. Taunay, "Os Indios Cain
gangues", em Re-D. do Mua Paul., X, 576; Ant6nio Knivet, "The admirable 
adventures and strange fortune of Master Antonie Knivet", etc., em Hakluz¡tus 
Posthumua or Purchas His Pilgrimes, XVI, 247, Glasoow, 1906. 

(2) Hist. da Col. Port. do Bras., cit., U, 89. 
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foi encontrada entre os índios do Culiseú, descober· 
tos por K. v. d. Steinen em suas expedi9óes ao Xingú, 
como, também, entre os guaicurús, se acreditarmos na 
descri<¿ao, que déstes últimos índios faz Francisco 
Rodrigues do Prado (1). 

Outra prova da dificuldade do problema podemos 
verificar nos quadros de elementos culturais, organi· 
zados por Alfred Métraux com a ajuda das cartas 
de Nordensk.iold, aos quais já nos referimos em ou
tra parte déste trabalho. 

Transcrevemo-los em seguida, com poucas alte
ra90es; ésses mapas, embora falhos, a falta de dado! 
e maiores conhecimentos a respeito de certas tri
bus, levaram o eminente etnógrafo francés a no
vas teorias em rela()áo a origem e migra9!0 dos 
tupís guaranís. 

O exame do quadro A mostra que O! elementos 
culturais, aí reünidos, distribuem-se, preferentemente, 
pela vertente oriental do Brasil e pelas bacías se
tentrionais (maranhense e amazónica). Nao raras ve
zes, porém, os mesmos tra9os encontram-se nas re
gióes ando-bolivianas e no meridiáo brasileiro (a ma
loca, a réde, a mandioca amargosa, a tanguijada, a 
cerAmica de verniz, a charpa de carregar crian9as a 
tiracolo, o abano de palha entran9ada, o alniofariz 
de pau, o moquem, o charuto). Já com os elementos 
culturais contidos nos quadros B, C e D as delimi
ta9óes apresentam-se mais nítidas : o tambor, o an
zol e a inuma9ao em urnas, - tra901i peculiares u 

(1) Loe. oit., ~i. 

Os Indigenas do Nordeste 157 

regióes ando-bolivianas e ao meridiáo brasileiro, -
foram, todavía, verificados entre os tupinambás ; do 
mesmo modo a sandália chiriguana e o tear peru
viano, que usam os omáguas. Os guaraiús perfuram 
o septo nasal e os mundurucús usam o espeto, -
tra9os culturais próprios, respetivamente, dos gru
pois da hacia amazónica e dos grupos da hacia do 
Paraná-Paraguai e da regiáo ando-boliviana. Com
plexos de distribui9áo incerta e vastíssima sáo a 
pescaría de barragem, o covo, a igara cavada no 
tronco das árvores, o botoque, etc. (quadro E). 
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III. O indígena e o colono 

l . O in d ígena e o tráfico inicial. - As expe
di9óes político-geográficas dos portugueses as paragens 
sul-orientais da América, no primeiro lustro do sé
culo XVI, deram em resultado o reconhecimento pre
liminar da costa brasileira situada entre o 5° e o 
25° de latitude meridional, ou seja, entre o cabo de 
Sáo-Roque e a ilha de Cananéia ; por essa mes1na 
época o hiato amazónico e suas terras marginais eram 
visitadas por Lepe. Extensa parte do litoral nordes
tino, ficou, desse modo, desconhecido, principalmente 
o trecho compreendido entre a sua inflexao e o rio 
Gurupí, a cujas regioes vieram ter, pela primeira 
vez, em 1531, as caravelas de Diogo Leite. 

Por muito tempo, a hist6ria clássica assentou a 
possibilidade de ter sido o nordeste, anteriormente a 

NOTA - A vinbeta., que encima a pág;na, é reproduQAo de uma gravura 
da obra citada. de Ha ne Sta.den: moatra-nos a "úuii", ou réde de dormir dos 
tupf1, 1e1undo o autor a.lemlo. 
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Fernao de Loronha (1501-1502) e a Gon9alo Coelho 
(1503-1505), percorrido por Alonso de Hojeda, que 
se supóe ter aportado, em 1499, nas proximidades do 
A9ú ou do Apodí, ou ter sido essa mesma regiáo visi
tada por Vicente Pinzón, o descobridor do cabo de 
Santa-Maria-de-la- Consolación, pretensamente iden
t~ficado com o Raso, o Mucuripe e, em geral, com o 
Santo-Agostinho. Gra9as, todavía, aos exaustivos 
estudos do professor Duarte Leite, sabemos, hoje, 
que Hojeda nao atingiu sequer a embocadura do 
Oiapoc (1), do mesmo modo que o cabo de Pinzón de
veria ter sido o O+ange (2). As viagens dos dois ·nautas 
castelhanos interessam-nos, entretanto, por causa das 
primeiras impressóes deixadas pelo homem da Renas
cen9a ao deparar com o homem lítico das plagas sul
americanas. 

O choque, na opiniao de alguns pensadores, 
devera ter sido patético, e, por pouco, nao se reves
tiram as cenas de urna dramaticidade maior do que 

(1) Hojeda (Duarte Leite, "Os falsos precursores de A'lvaree Cabral", 
em Hist. da Ool. Port. do Bras-il, cit. 1, 111 e seg., e Descobridoru do Braail, 
52 e seg., P orto, 1931) alega, ao ser interrogado, t.er percorrido C1Ui doszienta1 
leoua• de litoral americano, antes de chegar lt. penílll!ula de PtU-ia : essa distAn
cia levaría o explorador quando muito a 60 ou 7° sept., nem sequer lt. fo• 
do Oiapoc, como quería J. Caitano da Silva. (L'011apoc et t' Amaron, etc., II, 
•33-440, Paria, 1861. 

(2) Pertence, ainda, a Duarte Leite os seguintes argumentos a propóei
to de Vicente Pinzón, os qua.is alterara profundamente a lic;Ao dos mestres 
corno Varnhagen, Avezac, Vignaud, Harrisse, etc. : a) os reis de Espa.nha. 
nomearam Pinzón governador das terr~. onde esta.Vil. situado o cabo de Oon
solaci6n. julgando"'!le, porto.nto, legitimos donos da regil1o, quando sabemos 
que o cabo de Santo-Agostinho, inserto na zona portuguesa do tratado de 
Tordesilhae, nunca foi disputo.do a Portugal; b) ae Pinzón tivesse avistado o 
Amazonas, oitaria o.s suas duo.a embocaduras, como o fizeram navegantes 
posteriores, que julgavam achar-se diante de dois rios distintos. Ern conolusllo, 
- foi a.os poucos e em posteriores expedic;oes que o navegante eepanhol visi
tou a. costa americana abaixo do cabo de Orange, porque o :rpapa de Juan 
de la Cosa, arquivando os descobrimcntos de 1500, "a.presenta como limite 
máximo das «irraa austrais conhecidas o termo do Angulo obtuso, que faz 
a costa entre o Orinooo e o referido cabo" ("01 falsos precuraoree", cit., 126 
e sea.). 
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o embate entre os legatários da civilizaQao latina e 
as hordas bárbaras, que desciam das planicies do Bál
tico em busca das paragens clementes do Mediter
rAneo (1). Por mais, porém, que se queira nobilitar o 
encontro do homem branco com o exemplar vivo d9 
era da pedra polida, que, tinto de urucú e de genipa
po, vivía a sonhar com o festim macabro, regado a 
cauim espumante - o que se viu foi o europeu sobre
por As emo9óes do quadro maravilhoso a sua cubiQa 
de judeu e a sua ambi9ao de mercador. O aborígene 
nao passou de urna entidade secundária. Na L.ettera 
de Américo Vespúcio, de cujo nome resultou, por 
sugestao de Waldseemüller, o batismo do Novo-Mun
do, o célebre florentino, narrando os episódios do 
primeiro contacto entre os castelhanos da expedi9ao 
de Hajeda e os caraíbas ou nu-aruaques das costas 
extremo-setentrionais do continente, diz que os expe
dicionárioe conseguiram apresar enorme igara, em 
cujo bójo encontraram quatro rapazes, castrados, 
com as chagas ainda frescas, destinados pelos fugi
tivos ao banquete canibalesco. Éstes, e mais dois 
indígenas capturados na água, foram, em seguida, 
conduzidos A terra, mas, ap6s restituidos os prisio
neiros e ancorada a canoa, "fugiram todos e nao qui-

(1) "O extraordinário, nC8te drama da Hitória universal, é o defrontar 
do homem da Rena.scenc;a com o espéoime do homem prehistórico da Amé
rica ; o encontro da nobreza européia., oriunda da cavalgada mística da.e Cur
zadas, com o antropófago ; do hornero vestido de brocados flamengos e ve
ludos genovesee com o homem nu da ida.de lítica ; da cara.vela artilbada com 
a piroga : do guerreiro armado da espada e do arcabuz com o abortgene n6-
made, que o defrontava oom o arco f~exível e as aceradas flechas ; dos bo
mene que havíam comecado a edificar os Jerónimos com o exemplar fóseil, 
habitante das eelvae tropicais. O maravilhoso é a implataciio do bomem civi
lizado, do homem que tinha uma legielac;11o uma poesía e urna arte, n011 abis
mo& vegetaia das florestas asfixiante!, entre os seus ferozee irm!l.os primitivo1, 
obriJtado a transportar para o para.leo inóspito, ressoante de rugidoe, de 1il
V01 • de cantos, a cru1 pesada da civilizac;Ao" - C. Malheiro Diu, Hi1t. da 
Col. P11rt. d'1 Bra..., oii .• ~ •• 111 e IV, l. 
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seram mais ter comércio conosco, o que nos pareceu 
' de. bárbaros e de homens sem fé e de ruim condi9áo". 

Eis, em síntese, a impressao deixada pelos indígenas 
aos castelhanos da frotilha de H ojeda. As presas, 
ainda sangrentas, dos canibais, quasi nao chamaram 
a atcn~áo dos dcscobridores : os indígenas eram bár
baros, se1n fé e de ruim condü;ao, porque se recusavam 
a cµbi9a traficante dos nautas. "Ao cabo de muitos 
días (prossegue, ainda, o docurnento atribuído a Ves
púcio), ancorámos em um porto .. . aí achámos muita 
gente, com a qual nao pudemos ter comércio algum, 
nem a bem nem a mal". Nem sempre, é verdade, a 
sorte pareceu adversa. Rm certo trecho, A troca de 

. um guizo, obtevc H ojeda cento e cincoenta pérolas. 
"Por um guizo davam quantas pérolas tinham", 
acrescente o autor da Lettera (1). 

E' bem possível que esse processo de inaugurar, 
a bem ou a mal, o tráfico americano predispusesse os 
aborígenes contra Pinzón e outros c.>..'"Ploradorcs, que 
demandaram, após Hojeda, as plagas do continente 
antártico. Pedro Mártir, o narrador da viagcm do 
supo~to descobridor do cabo agustiniano, hist oria do 
seguinte modo o conflito entre os europeus e os caraí
bas : "Navegando mais adiante acharam um rio, 
mas nao de tanto fundo que as caravelas aí pudessen1 
surgir, pelo que mandaram a terra quatro barcas do 
navio armadas de homens ; chegadas as quais a terra 
lhes veio ao encentro incontável número de gente 
toda nua, mostrando desejo do seu con1ércio. Os es
panhóis, náo confiando na aproxima9áo, lan9aram
lhes um guizo, e eles cm troca atiram-lhes um peso 
de ouro. Um espanhol mais ousado que os outros quís 

(1) Henry VignaLJd, Améric Vespuce, 325 e seg., Paria, 1917. 
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aquele péso de ouro, mas, mal fez men9ao de se cur
var para o cháo, foi cercado de uma infinidade daq1J.ela 
gente que o queria prender, e, defendendo-se ele com 
a espada na mao, os seus companheiros saltaram dos 
barcos a ajudá-lo, e come9ou tal guerra, que foram 
mortos oito espanhóis e os outros tiveram fadigas em 
retirar-se para as barcas". 

Comentando o trecho da narrativa de Pedro 
M,ártir, cuja fonte de informa9áo é o próprio capitáo 
castelhano, o professor Duarte Leite mostra-nos que 
o primeiro impulso dos indígenas, a vista do homem 
branco, estranhamente armado e vestido, era a fuga, 
o que teria acontecido até nas Antilhas, por parte 
dos belicosos e minazes caraíbas ; mas, tal nao suce
dera no conflito presenciado pelos soldados de Pin
zón. Fóra necessário que os índios conhecessem, de 
antemáo, a avidez dos europeus pelo ouro para que 
désse metal, de pouco valor entre os nativos, se ser
vissem a modo de chamariz, imaginando, por esse 
meio, prender algum dos invadores. Tal observa9áo 
nao escapou, também, a Zeferino C~ndido (1). "Mais 
natural é que o capitáo alterasse os fatos, dando aos 
indígenas a culpa do encontro sangrento ero vez de 
a assumir ; os selvagens resistiram e descnvolveram 
energía combativa porque os espanhóis qucriam redu
zí-los a cativeiro", diz Duarte Leite (2). Prosseguindo, 
de fato, a narrativa, escreve Pedro Mártir : "Diri· 
giram-se mal contentes pelo norte, pois assim se en
golfa aquela costa. Andadas quarenta léguas, acha
ram o mar de água doce, e investigando donde vinha 
esta água, acharo urna bóca que saía no mar quinze 

(1) Branl, 106, Rio, 1900. 
'(2) "Oa faleoa prooureores de Al varee Cabral". em Hift. da Coi. Port. do 

Bra1., cit., 138, l. 
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léguas com grandíssimo ímpeto, diante da qual no 
mar estavam muitas ilhas habitadas de gente humana 
e pacífica, mas que nao tinham coisa alguma para 
contratar. Levou trinta e seis escravos, pois outra 
coisa náo acharam, para nao tornar sem ganho". 

Foi, talvez, ésse processo mercantil o motivo dos 
fatos narrados por Vespúcio, na carta dirigida a Lou
ren90 de Médicis, conhecida pela denomina9ao eru
dita de M undus N ovus. E daí se recusarem os indí
genas do nordeste brasileiro ao trato com os portu
gueses da expedi9ao de Fernao de Loronha (1501-
1502) : "esfor9amo-nos para que viessem A fala co
nosco, sem conseguirmos inspirar-lhes confian9a" (1). 
Em geral, quando ainda náo tinham sofrido a expe
riéncia do comércio com os europeus, os selvícolas 
mostravam atitude pacífica. Assim ocorreu no encon
tro entre os portugueses e os tupiniquine do litoral 
baiano (2). Os capitaes da frota cabralina inauguraram, 
aliás, a mais arguta e inteligente política em rela9ao 
As popula90es aborígenes do Brasil (troca de dádivas, 
mostras de simpatía e de respeito pela personaijdade 
do indígena, etc.). 

Pena é que náo f6sse tal prática comumente se
guida pelos sucessores de Cabral, contra os quais se 
inimizaram os indios e de cujas dissensóes usufruíram 
proveito os franceses, que nao perdiam ocasiáo de 
angariar a con{ian9a do gentio : eram éstes os cha-

(1) Apud C . Malheiro Di88, ºA expedi~lo de 1601", em Hi1t. da Col. 
Port. do Brasil, 200, II, Porto, 1923. 

(2) "E Nicolau Coelho (dis Pedro Vas de Caminha, em eua odlebre carta) 
lhee fea sinal que pou.s88eem os arcoa. E élee oe depll8el'am", - Apud. C. 
Malheiro Di88, "A semana de Vera-Cru.t", em Hiat. da Col., cit ., Il, 88. - "Oa 
pretoe se eujeitam por rigor, mas os tapuiae por amor ee coneervam melhor. 
e o que oom a repreens!i.o e boa prlitioa nAo melhora, maie ee obatina com o 
castigo" (Jolo de Souea Ferreira, "América Abreviada", eio., em R. T., 
LVII, l.• parte, 122, Rio, 1894). 
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mados matres, nome que significa, na língua dos 
indígenas, os que moram em longinquas paragen8, 
como os pagés, ou cara(bas, "os quais leva vam vida 
solitária no recesso das matas e nas cavernas das 
montanhas distantes" (1). O epis6dio de Stadcn é signi
ficativo. Alegando esse alemao, tremente de medo, 
a sua qualjdade de amigo e parente dos franceses, 
replicaram os tupís que semelhante declara~ao devera 
ser falsa. "Os franceses vinham todos os anos com 
embarcai;Oes e lhes traziam facas, machados, espelhos, 
pentes e tesouras ; e eles lhes davam ero troca pau
brasil, algodao e outras mercadorias, como enfeites 
de penas e pimenta. Por isso, eram eles seus amigos; 
os portugueses assim nunca fizeram. Tinham vindo 
os portugueses há muitos anos a esta terra, e tinham, 
no lugar onde ainda moravam, contraído amizade 
eom os seus inimigos. Depois, tinham-se dirigido, éles 
também, aos portugueses para negociar e de boa-fé 
foram aos seue navios e entraram neles, tal como 
faziam ainda hoje os franceses; mas, quando os 
portugueses viram que havia bom número nos navios, 
os atacaram, amarraram e entregaram aos seus ini
migos, que os mataram e devoraram. Alguns tinham 

(1) "Oa franoeeee eafram u aldeiaa para melhor atratrem os fndioe. ~ eua 
eujeiclo e pereuadir-lhee o aborrecimento aoe portugueses" (Fr. Francl8()0 de 
N. 8 . dos Pra.serea, "Poranduba Maranhenee", etc., em R. T., LIV, l.• par
te, 24, Rio, 1891). - "O. franceses Dio deaistiram do comércio do Br88il, e 
o principal foi no Cabo-Frío e Rio-de-Janeiro, terra de tamoioe, os quaia, een
do dantes muito amigos dos portugueses, se levantaram contra éles por gran
des agravoe e iiijU8ticas que lhed fizeram, e receberam os franceaee, doe quais 
nenhum agravo receberam, e iam e vinham, e oarregavam suas naus de pau 
de braail, pimenta, páesaroe, bu~oe e outraa coieB8 da terra, e davam roupa 
e todo o género de armaa &oe lndioe e oa ajudavam contra oe portugueeee 
e deixavam mocos na terra que aprendessem a lfogua dos fodioe, e homena 
que fitesaem ter prestee aa mercadorias para quando vieeaem ea nau."(An· 
chieta, Clrüu, In/rnw.'6u, FraQJMnto• Ai"6r~o• • &,,.1M.,, :no • 811, Rio, 
1928). 
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sido também mortos a tiros e muitos sofreram outras 
crueldades mais" (1). 

Ibirapitanga, algodao, óleos, animais exóticos 
(papagaios, guarás, araras, tucanos, maracajás, bugios, 
saguins), pimenta, peles, penas, - tudo era adqui
rido pelo trouchement europeu em troca de utensilios 
e drogas várias, como armas, enxadas, tesouras, 
pentes, guizos, anzóis, espelhos, contas e panos ordi
nários. Nao seria de estranhar que a pobreza da 
carga, comparada A indiana, f6sse um incentivo ao 
tráfico servil. E o mercador lusitano, A maneira do 
espanhol, nao esqueceu, também, seu carregamento 
humano, ___: para nao tornar sem ganho, como diz 
Pedro Mártir (2). 

(1) Hans Staden, Viaqem ao Brasi1, 72, Rio, 1930. - "Aeeim depoia 
que os nossos mBracajáe com ¡rande admira~o viram a noesa artilha.ria e 
tudo quanto quiseram no navio, por consideraclo a perigosaa oonseqüéncias 
(oomo a possibilidade de pa¡arem o dano outroe franceses, que desaperce
bidos alt aparecessem) nll.o os quisemos molestar nem reter ; e pedindo élee 
regreeso para terra em busca dos eeus companheiros, que na praia os eape
ravam, tratámos de pagar e satiefazer os víveree, que nos tinham trazido" 
(Jolfo de Léry, loe. cit., ib., 144). 

(2) "Em 1506, a terra do Brasil produzia vinte mil quinte.is de madeira 
para tintura.ria., vendida a 2 1/3 e 3 ducados o quintal, íicando cada quatro 
arrobas de pau-braeil, poeta.e em Lisboa, por meio cruzado. A na.u Bretoa le
vou de Cabo-Frio carga avallada em 24.220 rea.is. 

Um século depois, quando já o império portugués do Oriente entrava 
em plena decadéncia, Luis de Figueiredo Falclo, no Lívro em aue ae conUm toda 
a Fazen.da, verdadeiro relat6rio da.a financas públicas apreeentado a Filipe II, 
fornece-nos elementos precioeoe para. o confronto entre a riqueza da India 
e a riqueza. do Brasil, no cOmputo do orcamento de 1607. No capítulo Ea
tancoa R égios, a piroenta é ainda representada por 600.000 crusados (20.000 
quinta.is a 30 cruzados), e o pau·brasil por 60.000 cruzados, ou 24 eontos de 
2.600 cru1ados. No capitulo dos Rendimentoa do Ultramar, o eetado da India 
figura coro a renda de 888.900 crusadoa e o Brasil coro 110.000; apena.e 6.000 
cruzados mais que os Acoree, e superior em cérea de 16.000 a renda da Mina. 
No oapttulo das Despeaas do Ultramar, o Brasil está inscrito coro uma. verba 
de 135.000 cruzados, o que representa um dejicil de 25.000 11óbre a receita. 
Eetea nómeros elo mais convincentes do que longos di11curaoe. Se nos faltam 
oe relat6rioe dae primeiras expedi¡;i5ea, podemoe inferir das oartaa de Vespúcio, 
que oooperou na funda9llo de urna feitoria por eonta do consórcio de Fernlo 
de Loronha, nAo aerem as nottciae levadas ao rei peloe navegadores de molde 
a induf-lo favorlvelmente a dispendiosa ooupaclo", - C. Malheiro Días, 
''lntrocluo&o'~. em Bid. da Col. Port. do Braa., cit., pág. IX, 111, Porto, 1924. 
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Tráfico de um navio portugu~s com os tupis do litoral 
brasilci ro, cm meados do século XVI, segundo gravura 

da obra de Hans Staden. 
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U1n dos fundamentos do mercado escravista 
apoiava-sc, de certo modo, do conceito em que, nos 
comeQOS do século XVI, era tido o indígena. Está
vamos ainda longe do bon sauvage de Marmontel. O 
selvícola afigurava-se, muitas vezes, ao homem qui
nhentista urna espécie de aberra9ao da natureza. Os 
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"motiús" tinham os pés virados, isto é, pastos em 
sentido contrário (2). Os "coatás-tapuias" possuíam 
rabo, A semelhanc;a dos símios, por isso que eram 
oriundos do comércio sexual com os coatás. O pr6-
prio Anchieta, embora afirmasse nao existir entre os 
amerindios nenhum afetado de deformidade, conta 
que, a urna ou duas milhas de Piratininga, nascera 
um monstro, "cujo nariz se estendia até o queixo, 
tinha a boca abaixo <leste, os peitos e as costas seme
lhantes ao lagarto aquático, cobertos de horrendas 
escamas as partes genitais perto dos rins" (1). Amen
talidade popular, generalizando esses casos teratoló
gicos, ou puramente míticos, transformava os amerin
dios em seres irracionais, "abaixo dos pretos e pouco 
acima dos macacos". E, a pesar da bula Verita8 ip~a 
(1537), o concilio de Lima (1583), quasi meio século 
ap6s, ainda diecutia se o gentío americano era dotado 

1endo eu miesioúrio •m a antiga aldeia de Parauarl, que ao depoia se mudou 
de lugar, que é boje de No&Ueira, cbegou em a dita aldeia em o ano de 1761 
ou 1762, um bomem chamdo Manuel da Silva, natural de Pernambuco, ou 
da Bata, vindo do rio Japurá com algllll8 lndioa resgatadoe; entre 08 quais 
'ruia um fndio bruto, infiel, de idade de 30 anoe, pouco maia ou menoe, 
do qual me certificou o nomeado Manuel da Silva, que tinha rabo; e por 
eu Dio dar crédito a tAo extraordinária novidade, mandou chamar o índio, 
e o fes deepir como pret~xto de tirar algum.&8 tartarugaa do canal, onde eu aa 
tinha, para por éste modo poder eu e%&Dlinar a sua verdade. E oom efeito 
vi, sem poder padecer engano algum, que o sobredito indio t inha um rabo 
da gToeeura de um dedo polegar, e do oomprimento de meio palmo, ooberto 
de ooiro liso eem oabeloe : E me afirmou o meemo Manuel da Silva que o fn· 
dio lhe dieaera que todoa oa mesea oortava o rabo para nio ser muito com
prido; poi.a oreaoia ba.,tantemente. E s6 nio examinei a naclio do fndio, nem 
a parte oerta onde habita va ; nem também se tinham rabo os maia índioa de 
sua naoio ; porém, haverá quatro anos, pouoo mais ou menos, me ohegou a 
notfoia de que em o rio Juruá há uma nacAo de índios coro rabos. E por tudo 
eer verdade, paesei esta de minha letra e sinal. Lugar de Castro-de-A vel!es, 
16 de Outubro de 1768. (a) Freí José de Santa Terua Ribeiro". 

(1) Loe. cit., 129. Cif. ainda Simio de Vasconcelos, Cr.Snica, etc., cit., 20. 
(2) A. Goncalvea Días, op. cit., ib., 46 e 47. - A propósito do assunto, 

tranaorevemos o aeguinte e curioso documento, que vem no Dic. Hiat.,Oeoa. 
• Etn. do Brcuü., Int. Ger., II, 31, Rio, 1922; "Frei José de Santa Teresa 
Ribeiro, da ordem. de N oesa Senhora do Monte do Carmo, da antiga ob1er• 
v&Doia, eto. : Certüieo, • juro in ••bo 1C1urdotü, • ao. SaDtot :Evana;tlbOI, que 
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de suficiente inteligéncia para participar dos sacra
mentos da igreja católica. Nao seria de admirar, 
portanto, que o jesuíta irlandes Ricardo Fleckno, 
ao visitar o Brasil em pleno meado do século XVII, 
afirmasse que os indígenas brasileiros eram "como os 
asnos, dolentes e fleumáticos (in servitutem nati), 
e s6 aproveitáveis para o ~abor e para a escravidáo, 
motivo por que a natureza nao dotara esse país de 
nenhum outro animal de carga senao ele" (1). Reflexo 
do conceito de Fleckno seria o retrato moral, que dos 
nossos indios tra9ou, alguns anos após, La Conda
mine (2). Ressaltando o suposto caráter pusilAnime e 
insensível do gentio sul-americano, o geólogo francés 
acha-se longe daquele abajú, descrito por Oliveira Via
na, cujo tra90 moral característico é a altivez, mais 
tarde cristaliza da na conhecida frase "so u ca bocio", 
como a querer indicar supremacía física e moral 
sóbre os demais tipos miscegenizados (3). 

O abajú de Oliveira Viana nao se civiliza porque 
desdenha a civiliza<;ao, nao tem o culto do branco 
nem, por isso, o imita, e, embora catequizado, conti
nua bárbaro, impenetrável, fechado dentro de si 

(1) Afoil8o de E. Tauna.y, Visitante. do Brasil Colonial, 61, Slo-Paulo, 
1933. 

(2) "Glutóes até a voracidade, quando tém com que 1atisfazé-la; sóbrioe, 
quando a nece"8idade a Í880 os obriga, até se privarem de tudo, sem parec&
rem deeejar coiea alguma ; pusilAnimes ao exceMo, se a embriaguez ni.o os 
transporta ; inimigos do trabalho ; indiferente!! a todo motivo de gl6ria, 
de honra ou de reconheoimento ; ocupados unicamente do objeto presente e 
sempre determinados por éle ; aem inquiete.cito pelo futuro ; incapa.1ea da 
previdéncia ou da reflexllo, entrcgam-ae, quando nada os encomenda, a uma 
alegria pueril que manifestnm por meio de saltos e de rieadas imoderadas, eem 
objeto e sem desejo ; pasenm a vida sem pensar e envelhecem aem sair da 
infAncia, da qual conservam todoe os defeitoe". - Apud. Dic. Hi1t., cit.,36. 

(3) Essa eupremaoia do ca.bocio merece, aliás, umae tantas restricriee. 
Henry Koater, que eetacionou no nordeste brasileiro pelos principios do aéo. 
XIX, diz que oa mulatos se oonaideravam superiores aos indios e que os pró
prioa negros criouloa (crt.0lt blacka) olhavam-nos sobranceirRmente. Mo/ino 
como eaboclo, segundo o viajante inglés, era provérbio comum no Braail (Tra-
1tl1 in Brcuil, 212, Londres, 1816). 
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mesmo, invencível a custa do próprio excesso de per
sonalidade. 

2. A conduta do colono em face do índio. 
"Portugueses e índios (escreve-o J oáo Ribeiro, 

com aquele scu admiTável poder de síntese) prati
cavam-se mutuamente crueldades, porque nao se 
entendiam e nem se podiam entender, atentos os dife
rentes graus de civiliza9ao. O índio tinha o senti
mento da propriedade coletiva (da tribu) mas náo 
tinha da propriedade privada; o indio nao julgava 
fazer mal, roubando ; e assim muitos crimes que o 
eram para os cristaos, para eles nada significavam. 
Por outra parte, qualquer ultrage feito a uro índio 
por um s6 portugues, dele eram considerados respon
sáve.is todos os portugueses onde os encontravam, o 
que fazia parecer má-fé, trai9ao ou ferocidade gratuita 
da parte dos selvagens. Os civilizados, entretanto, 
ainda hoje, na guerra, responsabilizam povos inteiros 
pelos erros ou crimes de poucos indivíduos" (1). Ape
nas o ilustre historiador deixou de salicntar que esse 
"ultrage" era por demais freqüente e como a encobrir 
a gan~ncia do colono, ávido de escravos para os lab6-
res rurais ou para o comércio servil, e obrigava A 
vingan9a a todos os sócios da comunidade tribal (2). 
E dessa conduta nao se eximiam os próprios clérigos, 

(1) liist6ria do Brasil, 51, 10.a ed., Rio, 1923. - Por ato do rei portu
gu~s foram dcola.radoa escravos ~odos os caetés, e seus descendentes, reepoosá
ve1s, culpadoe ou náo, pelo truc1damento do hispo Pedro Fernandcs Sardinha 
fato, como se eabe,. ocorrido em Coruripe, nas proximidades do rio de SAo: 
l!""ranoisco (1556). Cf. Pereira da Costa, Reo. de Hist . de Pern. 253 n 7 Rec1·-
fe, 1928. ' ' · ' 

(2) "Achámos na terra que andamos ~ue oomumente nao tém superior, 
o que é causa de todos os males : tém tal le1 entre si que, recebendo o menor 
delea uma injória doe cristlios, se juntam todos a vingá-la" - Carta de J oilo 
de A1pilcueta, de 25 de junho de 1555, em Cartas A vulsa• 149 e llSO Rio 
1931. ' • • 
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como se infere de um trecho da carta de N óbrega ao 
padre-mestre Simao Rodrigues (1549) (1). Violenta-

. menta, e náo muitas vezes A custa de trai~oes ou en
godos, reduziam os merca dores de ibira pitanga o indí
gena a escravidáo e mantinham, por esse modo, nos 
núcleos coloniais incipientes, um verdadeiro estado de 
guerra e de sobressaltos. E' ainda Nóbrega quem nos 
conta o episódio ocorrido comos carnijós de além Sao· 
Vicente (2). Fato semelhante aos narrados por Nó
brega sucedeu aos tupís do feudo de Pedro de Góis, de 
que resultou a destrui9ao dos canaviais e funda9óes aí 
iniciadas pelo donatário : "sayo da terra de Vasquo 
Fernandes Coutinho hum omem per nome Anrrique 
Luis com outros e em hum carauellao sem eu ser 
sabedor se foy ha hum porto desta minha capitanía e 
contra o fora,ll de Vosa A. resgatou ho que quis e 
nao contente com isso tomou por engano hum indio 
ho prjncipall que nesta terra auia e mais amiguo dos 
cristaos premdeu no nauio pedindo por elle muito 
resgate ho quall despoes de por elle lhe darem ho que 

(1) "De maravilba se achm cá na terra, onde oe cristloe rulo f&sem cau
sa de guerra e diue1l81o, e tanto que nesta Bala, que é tido por um gentfo 
doe pioree do todoe, se levantou a guerra por 08 cristlos, porque um padre, 
por Jhe um principal déetee negros rulo dar o que lhe pedia, lhe lancou a mor
te, no que tanto imaginou que morreu, e mandou aoe filhos que o vingassem". 
- Carta• do Braril, 81, Rio, 1931. 

(2) ... "foram ali ter éstes navios que digo, e tomara o padre dentro em 
um dos navios com outros que com éle vinham e levantaram as velas ; OI 
outros que ficaram em terra vieram em paua a bordo do navío, que levaasem 
embora os negros e deixaasem o eeu padre, e por nio quererem os dos na
vioe, tornaram a diser que, poie levavam o seu padre, que levassem também 
a elés, e logo os recolheram e os trouxeram e o padre pueeram em terra, e 
os negros desenbaroaram em uma capitanía, para vender alguna delee, e 
todos se acolbera.m A. igreja, dizendo que eram cristios, e que eabiam as 
oracoee e ajudar a mieaa, pedindo miserioórdia". - Loe. cit., 82. Por neoroa 
nomeavam os jesurtas, muitas vezes, aos indígenas, costume proveniente, tal
ves, de se dar éBl!le nome a todos 08 povos "infiéis" : niura 1Um, sed f urmosa, 
di1 a Sulamita bfulica, no latim da Vulgata. Neese particular, discordamos dos 
que penaam que o nome provém do fato de os indfgenal!I uaarem tingir-9e 
de genipapo, embora dip fr. Vioente do Salvador, l. c. 31: "quem ae lava 
eom él• fiea neeri> eomo ca.rvlo". 
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pedio por se congra9ar com outros imdioa contrairos 
deste que prendeo lhe llevou e entregou preso e lho 
deu a comer, contra toda verdade e rezao per donde 
os imdios se allevataráo todos dizendo de n6s muitos 
malles que se nao fiassem em n6s que nao manti
n~amos verdade e se vyeráo lloguo a hua povoa9áo 
m1nha pequena que eu tinha mais feita e estando a 
gemte segura f azemdo su as fa zendas deráo nelles e 
matarao tres homens e os outros fogirao e queimarao 
os canaveaes todos com ha mais fazenda que auia 
e tomaráo toda quanta artelharia auia e deixaráo tudo 
estroido e imdo as novas a mim acudi com toda a 
gemte que pude e quoanmdo la fui era tudo es
troydo" (1). E frei Vicente do Salvador conta que de 
P~rnambuco partiram Francisco de Caldas e Gaspar 
D1as de Ataide, com muitos soldados, em um rush 
ao rio de Sao-Francisco, no que foram ajudados por 
Bra~o de P·~ixe, cacique dos tab~jaras. Ap6s captura
rem cerca de sete mil indios, número que parece exa
gerado, acharamos preadores de apoderar-se também 
do seu auxiliar, intento que resulto u no mais sanguino
lento morticínio. Achando-se os colonos a dormir 
acometram-nos subitamente os índios, "com tant~ 
ímpeto que nao lhes deram lugar a tomar armas nem 
a fug4' e os mataram todos e, soltos os outros gentios 

(1) Carta de Pedro de G6i11, de 29 de abril de 1546, escrita da Vila-da
Rafnha a d. Jollo III, em Hist. da Col., cit., 263, III. Pedro Borgee, eeorevendo 
P?r. ees~ mesma época. (c~rta de 7 de fevereíro de 1550, de Porto-Se¡uro): 
d111a : A cauea que prmc!palmente fazia a estes gentíos fazer guerra aoe cria
trtos e;a o salt~ que os navios que por esta costa andavlo ffazillo nellee. E neete 
n~goc10 se ffaz1ao coueas tao desordenadas, que o menol!I era ealtealoe porque 
ouve homem, que hum indio principal livrou de mll.aos de outroe mal ffirido 
he ~al tratado e o teve em eua casa e o curou e o tornou a poer s!o das 
ffei:1d~ e~ e~vo. Este ~omem tornou aly com hum navio e mandou dizer 
ao in~o J?nne1pal. que o t1vera em eua ca.ea que o ffosse ver ao navío, cuidan· 
do o Jentio q.ue vmh~ elle agradecer lhe o bem que lhe tinha ffeito, como 0 
teve no ~VI? o eat1vou com outroe que oom elle forl.o e o ffoi vender por 
euaa oap1taniaa" (lb., 268). 
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cativos, depois que ajudaram a sua liberdade, comendo 
a carne de seus senhores, os deixaram tornar pera 
suas terras, ou pera onde quisessem" (1). 

A tragédia da posse e conquista da terra nao 
poupou, sequer, muitas das figuras primarciais da 
coloniza9ao, como a. do donatário da Baia, que, por 
ter mandado matar o filho de um morubixaba, "lhe 
deram os índios guerra e o botaram da terra e se 
acolheu a Porto-Seguro e tornando pediu pazes e 
os índios nao quiseram e deu-lhe um tempo dentro 
no porto que deu com ele a costa em Tapagipe e alí 
o mataram. amarrado, por mao de um irmao do mo90 

. que ele mandara matar, de idade até de cinco anos, 
que o ajudaram a ter a espada" (2). A suspeita dos in
dígenas em rela9ao aos colonos era geral e atingia aos 
próprios jesuitas. António Pires, escrevendo de Per
nambuco, confessava : "O povo gentío ao principio 
nos <lava pouco crédito e lhe parecia que lhe mentía
mos e o enganávamos, porque os clérigos e também 
os leigos ministros de satanaz, que ao principio a esta 
terra vieram, lhes pr~gavam e falavam por interesse 
de seus abomináveis resgates" (3). 

(1) Loe. cit., 218 e 219. 
(2) "De algumas coisas maia notávei.8 do Braail", em Ara. bib. da bib. da 

Uni11. de Coimbra, IV, 15, Coimbra, 1904. 
(3) Carta de 2 de agosoo de 1551, em Cartas A11ulsas, 16. - "Dis.ee Car

los des Vaux aos gentíos que·os franceses, sem o interésse de suieitá-loe, gene
rosamente lhee oferecia a sua proteclo para os defender da tirania lusitana e 
lhes traziam o oonhecimento da verdadeira religill.o, que eó podía regatá-loe 
do cativeiro do paganismo ; porém daa me8mas mem6riaa do mau pr0oedi
mento dos portugueses, c01µ que Carlol!I des Vaux pretendía exaltar o da eua 
nacll.o, tirou um !ndio velho tio forte argumento, que ficou emudecida toda 
a eloqüéncia déete francés : porque o gentio, recitando os antigol!I euceeeoe da 
eua longa ida.de, lhe mostrou com clareza que todos os principios daquela pre
l!lente expediclo eram eemelhantee aoe daa paseadas expedicoes dos portugu~ 
eee, que Carloe des Vaux chamava cruói.8; e que prudentemente a deviam 
temer oe tupinambáe como última ruina da eua liberdade" (F. de N.S. doe Pra-
1er61!1, "Porandula Maranhenl!le", etc., cit., 25). - Eetava freí Vital de Fre.sca
rolo, capuchinho italiano, a aldear oe indt¡eDU da Serra-Negra, aoe quaia ee 

'' 
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O processo de "atirar, chumbar, acutilar, espan
car, matar e picar" , segundo as palavras do capuchi
nho Frescarolo, deu lugar a dizima9áo das comuni
dades indígenas. O despovoamento da terra nao esca
pou a observa9ao de Fernao Cardim, que, e~cre
vendo em fins do sécu.lo XVI, dizia, em rela9ao a 
donataria de Pernambuco, que os indios da terra eram 
já poucos (1). Joáo Lúcio de Azevedo, na sua notável 
obra Os J esu.Uas no Grao-Pará, nota que as expedi90es 
de captura e resgate eram um disperdício de cabedais 
e de gente ; as levas de escravos chegavam apenas 
pela metade (2). E se os resgates eram causa de des
povoamento, as chamadas guerra·s de repressao, que 
nao eram mais do que os mesmos resgates disfarc;a
dos, constituíam um verdadeiro disbarato de vidas, 
com a agravante da superioridade técnica por parte 
dos portugueses, como observa Gilberto Freire, que 
relembra, a propósito, certos suplícios de caráter 
espetaculoso, levados a efeito pelos coJonos (despe
da9ar, por exemplo, o condenado a boca do canhao, 
ou amarrá-lo a duas canoas, que, correndo em sentido 
oposto, dilaceravam o corpo do miserável) (3). 
dizi~ ~nvia~o de deus e do rei para instruí-loe na fé oat6lioa. "A ieto (eecreve 
o ml881onfmo, R. T ., 108 e 109, XLVI, l.• parte, 1883) reeponderam todoe czue 
~ate aemp~e foi o ~eu deaejo, 1!'ª' ~ue tinham mido doa homema, e aue eaea n4o 
N aae Jalatdade minha, como Já fo1 aquela do riacho do Navío do Brejo-do
Ga~a e outras, que diese a v. exo. revma. o ano passado, qu~ndo aldeei os 
fn~1011 braboe do Olhodágua-da-Oameleira, da fregueeia do Cabrob6, que, de
bai:a:o da capa de paz e da santa misea, fizeram déates mieeráveie tilo horrenda 
carnagem de prender, atirar, ohumbar, acutilar, espanoar, matar e picar como 
ee nAo fóesem ¡ ente da mesma éspeoie como nóe". ' 

(1) Tratados , oit. , 334. 
(2) "Com os crietios fazemoe cá pouco, porque aoe maie ternos cerrados 

ae _Portas das oonfiss<Ses... com o gentio também se faz pouco, porque a 
~a1or ~arte deles, que era~ fregueeee deetaa duas igrejae, fugiram ; a oauea, 
dieto fo1 tomarem-lhee oe cr1etáos as terras em que tém eeue mantimentoe e 
por todas ~ m~neiras que podem, os lancam da terra, usando de todas' ~ 
manbae e t1ramae que podem". - Carta.a do Brasil, cit. 172. 

(3) Casa-Grande & Senzala, 186, Río, 1934 . ...,.. Cf ainda Jolio Filipe Be-
tendorf, loe . cit., ib., 72. ' 

, 
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Os maus tratos foram, sem dúvida, um dos 
motivos da mortandade dos indios. E também o 
trato com os brancos, a vida sedentária dos eitos, a 
ignor!ncia de certos hábitos pouco sadios, ou o des
prézo em relac;áo a éles (1). Os jesuítas esfor9avam-se 
no servi90 de médico e curadores, - barbeiros, como 
se dizia entao, - é verdade que, muitas vezes, com 
perigo para o doente. Usavam os pa:dres, nas suas 
sangrias, dos canivetes de aparar penas, e Loiola, 
consultado a respeito dessa prática, "pelo perigo da 
irregularidade", respondeu simploriamente : '~quan
to as s~ngrias, digo que a tudo se estende o bójo da 
caridade" (2). A sofreguidao com que os catequistas 
batizavam os moribundos e as criancinhas doentes 
foi, talvez, a principal causa de os índios atribuírem 
a água lustral males de toda a sorte. "Urna coisa nos 
acontecia (confessa ingénuamente Nóbrega) que muito 

(1) Uma daa causas da mortandade entre oe fndioe teria sido, no di1er 
~~ Gil,berto Freire e de ou~roe a~to~, a imposicllo do vestuário europeu, de 

rmed1atoe e profundos efe1toa d1egélllcos" (op. cit., 118). A propóeito, eecreve 
Raimundo Morais : "Robusto, orlado ao sabor dos intempériee, virgem dum 
traPo que lhe cubra o corpo, cac;a, pe&Ca, planta coro todos o.e síntomas da 
saóde, eem uma ferida, eem uma doenca crónica, sem o menor ainal de eetado 
mórbido. Me.a se obega aos n6oleoe eetranhoe, obtendo roupae, utenellioe ar
mas, abrigo, toda a fortalesa do seu perfeito organismo abre-ee le doencas'. O 
catarro, o impaludismo, a besiga, a etfilia, a t uberculose atacam-no logo devas
tando geracoes inteirae. E ' que o indio, hábil ourandeiro dae moléeti~ tradi
cionaie nas suae malocas, perturba.-ae no tratamento de males Hesoon.heoidoe 
para éle e fas ei:atamente o que n&o devia fazer. A menor aproximacAo que o 
abortgene tenha com os paeea¡eiroe que sobem em gaiolaa sobrecarregadaa de 
gente, lhe ~ fatal. Apanha ~B . gripea mortais em forma de constipac-Oee e su
cumbe rAp1damente, tranem1tmdo o germe do mórbus aos demais indivfduoe 
da tribu. A própria mulher, endurecida no trabalho doméstico, poia lhe tooa 
na diatributcAo doe afueres 08 maie 'rduos mieteres, desde a plantaclo dae 
rocas até a oonducAo da lenha, - fica diferente e melindrosa quando vive 
forado eeu meio" (Na Planfcie Amai8nica, 192 e 193, Rio, e.d.). Ara(tjo Lima 
encontra a ea:plioacAo do fato na falta de vacinacao especifica., hereditAria ou 
racial. "Encontram-ae 08 oabooloa, p~a tais malee (refere-ee ao dejlu:eo, A tu
berculoee, l varlola), na mesma oondic&o de extrema receptividade dos estran· 
g~iroe, para a febre amarela, em noeeo pata, antes de Osvaldo Crus". (Am4%41-
ma - A terra t o homem, 111, Rio, 1933). 

(2) Obraa ti• JolJ.o Pronci1co Lieboa, U, 387, S!io-Lufa-d~Maranhlo, 1866· 
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nos maravilhava a princípio e foi que quasi todos os 
que batizámos,. caíram doentes, quais do ventre, quais 
dos olhos, qua1s de apostema ; e tiveram ocasiao os 
seus feiticeiros de dizer que lhes dávamos a doen9a 
coro a água do batismo e, com a doutrina, a morte" (1). 
Conta ? padr.e . Vicente Rodrigues que, tendo dito a 
um índ10 que 1ria recomendar a deus por seu filho doen
te, respondeu-lhe o pai : - Nao, porque por quantos 
rogas morrem (2). 

Os indios} pegaram, desse modo, a fugir dos je
s~ítas, coro.o da própria figura do anhanga, e, mal 
v1am a prox1mar-se algum deles, queima vam no cami
nho sal e pin1enta (3). Diziam mesmo que a carne hu
mana, depois de batizada, perdia o sabor natural. De 
qualquer modo, porém, alguns escapavam, e, de acór
do com a sua natureza mística, emprestavam logo ao ' 
sacramento cristao qualidades mágicas (4) : nesse caso 
bastaría apenas impor o padre a máo no doente (5): 

3. A escravatura como condi~ao social neces
sá.ria a coloniz~~iio do Brasil. - Oliveira Viana 
já salientou que, no período inicial da nossa história 
o único meio de o colono classificar-se socialmente er~ 
a "posse da terra", era a "explora9áo de um grande 

(1) Cartas do Braail, 96. 
(2) Cartas Avulaaa, 109. 
<3) Simlt~ de Vasconoelos, Crlnica da CompanAia de Jeaua do Balado do 

Braatl, 65, R10, 1864. 
(4) "E alguns,. se escapam da doenca (posto que silo mui raroe) dizem 

mara.v1lba.11 do bat1smo" . - Carta de Rui Pereira., de 15 de sete~bro de 
1560, em Cartas Avulaaa, 260. 

(5) "Esta e uma outra que estava doente era.m vieitadas por nós e uma 
delas se restabelecou, ~p6s ªfguns dias, e perguntando-lhe a rolle como eata
va., ela reapo~deu . Que 1a mu1 bem, e que nlio bavia que admirar, viato que 
o padr.e !he tmha imposto a miio' ' (Anchieta, Cartas, etc., 88). - Com 0 que 
ee que1xa.va. o padre J ~lio de Melo (Cartas Avulaas, 251 e 252) ; os fndios bua
ca.vam o sacramento, nllo por amor de deue e de sua. gl6ria, senlo por rece
berem a aa<ide corporal". 
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domínio". Mas, com o sistema dos latifúndios, das 
fazendas, dos engenhos, das vastas propriedades domi
nicais, a organiza9áo do trabalho teria por base a 
escravidáo, sobretudo em um país novo e despovoado, 
onde rareava o operário manual (1). O escravo foi, 
assim, urna condic:;ao essencial a vida do colono ame
ricano. 

Desde muito cedo, o indígena incorpora-se, como 
escravo, no sistema económico do explorador ou colo
no americano. A frota de Pinzón, como já vimos 
leva consigo trinta e seis cscravos, "para nao torna; 
sem ganho". Pouco mais do qu,e isso é o número de 
pe9as pertencentes a urna das cargas da nau Bretoa 
que trafica va, de pref eréncia, na f eitoria do Cabo~ 
Frio (1511). A N ewen Zeytung au_ss Pressilg Landt 
fala-nos dos escravos, que iam na coberta de dois 
navios, possívelmente capitaneados por Cristóvao 
Jaques e Joáo de Lisboa, os quais foram ter ao cabo 
de Santa-Maria, nas proximidades do rio da Prata 
(1514) : a carga humana pouco custara aos portu
gueses, pois os habitantes do lugar, julgando partir 
para a terr~ de promissao, entragavam-se, na maior 
parte, por livre vontade (2). 

Há a]guma exatidáo, de certo modo, na relac:;áo 
anónima da Newen Zeytu_ng. Diz Gandavo que, cubi-
9ando os nossos índios muitas coisas vindas do reino, 
a saber, camisas, pelotes, ferrarnentas, "vendiam-se 
a troco delas" (3). E Loreto Couto afirma também 
que, sobrevindo, em 1564, formidável penúria nos ser-

(1) Hist6ria da Prov!ncia de Santa-Cruz, 146, Río, 1924. 
(2) F. J. Oliveira Viana, "O povo brasileiro e sua evoluclio", em Rec. do 

Bra., I, Int., 289 e seg., Rio, 1922. 
(3) Clemente Brandeburger, A Nova Gazeta da Terra do Braail 40 Rio 

1922. • 
1 1 
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tóes do nordeste, os gentios venderam seus filhos e "se 
venderam a si próprios para nao acabarern as vidas 
ao rigor da esterilidade" (1). Parace mais razoável, 
porém, que, existindo a escravidáo dentro do próprio 
regime político socjal das comunidades indígenas, os 
selvícolas traficassem coro os colonos apenas ern tór
no dos prisioneiros de guerr.a, reduzidos a servida.o. 

O índio tornou-se, désse modo, urna espécie de 
capital, urna espécie de "moeda cor de cobre" ,segundo 
a frase de Gilberto Freire, embora inferior A moeda 
n.egra, que era, por exernplo, o g~iné, como já se de
preende da carta que a seu s6cio escreveu1 o donatário 
Pedro de G6is, - inaugurador, no Bra13il, da' cultura 
da cana de a9úcar em larga escala (2). Os escravos de 
Guiné, já o dizia Gandavo, "sáo majs seguros que ' 
os ínqios da terra porque nunca fogem nem tém pera 
onde" (3). E' ainda o ilustre humanista de Braga quem 
nos mostra o e.stado especial do colono peninsular no 
Brasil quinhentista, cujo conforto, ou condi98.o estável, 
dependía apenas da posse de uns poucos de escravos = 

"as pessoas que no Brasil querem viver (diz ele, es- ' 
crevendo em Portugal), tanto que se fazem moradores 
da terra, por pobres que sejam, se cada um alcan9a 
dois pares ou rneia dúzia de escravos (que pode um 
por outro custar poulco rnais ou menos: até dez cru
zados), logo tern remédio pera sua manuten9ao; por
que uns lhes pescam e cac;am, outros lhes fazem rnantj
mentos e fazenda e assí, pouco a pouco, enriquecem 

(1) "Deaagra'D08", etc., ib., 69. 
(2) "Estam .bem pera ba.ixo omde estou é neccca.rio ao menoe virem sa.sen

ta negros de Gumec, logo este primeiro a.no dos qua.es faco conta de tomar os 
dez pera estes engcnhos dos cavallos que isto soo lhes falece pera ajuda dos 
acarretoe e lenha e os sincoenta irAo pera os engenhos daugoa e com estee 
ne1roa amde vir vinte homens outros a soldo". - Carta de 18 de agosto 
de 1546, em Hiat. da Col., cit., III, 262 e 263. 

(3) Tratado, eto., oi t ., 39. \ 
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os homens e vivero honradamente na terra com mais 
descanso que neste reino, porque os mesmos escravos 
índios da terra buscam de comer pera si e pera os 
senhores, e desta maneira nao fazem os homens des
pesa com seus escravos" (1). A escravidáo legal era 
permitida quando náo infringía certos principios morais 
da época, ou quando, por exemplo se usava em bene
fício do servi90 religioso. O pr6prio padre N 6brega, 
ero carta escrita na Baía, confessava que o mais di
fícil consistia em elevar o edifício do Colégio, desti
nado a recolher os neófitos, em virtude da mao-de
obra dos oficiais, porquanto corn pouco se poderiam 
man ter os estudantes, ainda que f ossem duzentos : 
bastaría cinco escravos para plantar mantimentos e 
outros tantos para o servi~o da pescaría (2). Essa transi
géncia dos padres da Companhia coro os imperativos 
da sociedade incipiente teria, posteriormente, de cons
tituir-se em urna espécie de coisa julgada. Quando o 
francés Tallenare, ero princípios do século XIX, 
admirava-se, ao visitar o convento de Santa Teresa, 
de Olinda, de que os beneditinos mantivessero escra
vos, responderaro-lhe os monges que possuiam "des 
sucreries et par conséquent des esclaves" (3). 

Nos "resgates" nos "saltos" nos "descimentos" ' ' , em geral sobressaíam, sobretudo, os pau,listanos, cha-
mados, por isso, de sertanistas. Contra empresas ta,is 
lnsurgiram-se, desde logo, os jesuitas. Alguroas medi-

(1) Pero de Magalhaes Ganda.vo, op. cit., 40. - . . . "os homens que aquf 
vém n!o acham outro modo sinlio viver do trabalho dos escravos, que pescam 
e vao buscar-lhes o alimento, tanto 011 domina a preguica e sao dados a coi
sas senauais e vfoios diversos" (Carta de M . da Nóbrega., de 6 de Janeiro 
de 1560, datada de Porto-Seguro, em Cartas do Braail, 110). 

(2) Loe. cit., 84. 

(3) Notes Dominicales, 1, 316, c6pia m.es. existente na bib. do IDBt. Arq. 
Qeeog. Pernambucano. 
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das foram, de pronto, tomadas, embora precárias e 
freqüentemente inócuas, como, por exemplo: a) 
proibir visitas As aldeias ; b) ou recolher os índios, 
descidos do sertáo, em alf !ndegas, nas quais eram exa
minados e inquiridos, "porque ninguém os pode ven
der senao seus pais ou aqueles que em justa guerra 
os cativam" (1). Por dois meios lícitos, portanto, se 
podiam grangear escra vos : em justa guerra ou por 
vontade dos pais (2). Mas a lei de 19 de abril de 1665 
acrescentava um novo meio: os colonos podiam con
servar em servidao nao só os indígenas por éles, ou 
por outros indígenas capturados em justa guerra, 
ofensiva ou defensiva, como, também, os gentios que 
"impedissem a pr~ga~ao do Santo Evangelho" (3). Os 
descimentas eram, demais, um processo sistemático 
de arrasar lugarejos e despovoar matas (4). Havia, além 

(1) Gandavo, Traúldo, etc., 55 e 56. 
(2) Oa país, de que nos fala Gandavo, deviam ser, antes, oe 1enAoru, 

donoe dos "indios de corda", a88im chamadoe porque, ligados a uma corda, 
eeperavam a hora da morte ; podiam oe colonos reegatá-los, paaeando oe con
denados a servir por des anos a seua novoe donos (Antanio Fernaodea Figueira, 
"O padre AntOnio Vieira", em R. T., tomo esp., parte l .•, 30, Rio, 1916). 

(3) J olo de Souaa Ferreira, loe. cit., 56. - Perigoso, aliú, era o prete:rto 
de ofenaa ~ propaga.QILO religioea: "Muitaa vesee Dio ocultavam oa caQadoree 
de gente a aua crueldade, e outra ves a coloriam por um perverao plano ... e 
que conaiatia em levantar orusee naa viainbancas das aldeias iodtgenaa, e, ae 
eaaaa nlio ae aohavam maia depoia de algum tempo, conaideravam-no ofensa 
ao criatianismo, aervindo-ae dease pretexto para a inaidioea guerra" (J olo Ri
beiro, loe. cit ., 210). 

(4) Relatando a oampanba chefiada por Jorge de Albuquerque Coelho 
contra os caetés dn.11 regi3es oonvisinbas ao cabo de Santo-Agoatinho, narra 
Bento Teixeira : "Comecou a fe.ser a guerra ao inimigo no dito ano de 1660 
oom trazar em aua companhia muitos soldados e criadoe eeus a quem da.va 
de comer, beber, vestir e calcar ~ sua custa. E cinco anos que consumiu em 
conquiatar a capitania pelas montanhaé e desertoa, veroes e inverooa, de noite 
e de dia, pa.aaou muitoa e grandes trabalhos, sendo éle e a sua gente feridoa 
muite.a vezea, em pelejas a pé ou a cavalo. E quando tinha de ae rccolher 
a algum lugar povoado, e via que nlo podia cbegar com o dia, ae agasalhava 
no maior e mais formoso boeque, a.o pé das á.rvores, em choupana de ramos 
e palmaa feitaa peloa eacravos que trazia em sua companhia, 011 quaia serviam 
de deaoobrir e vigiar o campo de agasa.lho, juntamente com alguns soldados, 
puaando todos tantas fomee e necessidades, que muitaa vezea nlo tinham 
que comer maia que oarangueijos do mato, farinha de pau e fruta brava do 
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disso, o costume de contratar trabalho fora dos aldea
mentos, causa de nao menor prejuizo "porque sendo 
sua ausencia maior se descasavam as suas mullieres 
e se encabec;avam com outros". 

Aí3 leis, de fato, eram severas. E já o Regimento 
de Tomé de Sousa (1548) proibia saltear ou fazer 
guerra aos indígenas, quer em terra, quer em mar, 
e aconselhava que, nas vilas e povoa<;oes se fizessem 
feiras, onde poderiam os gentios comprar ou vender 
mantimentos (1). Era um dos principais cuidados do 
govérno metropolitano evitar danos aos selvícolas, 
ou suscitar-lhes desconfian9as, política que já vamos 
encontrar em Cabra! (2) e seus capitaes : nao havia 
mesmo perfeita distinc;ao, para o espírito do legis
lador peninsular, entre naturais e europeus, mas entre 
cristaos e gentios, "mostrando assim que em principio 
o indio convertido e encorporado ao gremio dos colo
nos ficava assimilado a estes" (3). D. Sebastiao (1570) 
e d. Filipe II (1605) promulgaram mesmo disposic;oes 
legais no sentido de nao se permitir a escravidao, 
exceto nos casos de antropofagia ou de guerra legal (4). 

campo. Quando, porém, tomava algum forte ou aldeia dos gentíos, fartava 
a todos com muitoa porcoa e galinhas, e outro muito mantimento da terra, 
que achava neaaaa aldeiu. Tomando com facilidade uma aldeia ap6s outra, 
conseguiu pOr termo a ea1a conquieta dentro de cinco anos, estando tAo po
voada de inimigoa, que quando cbegou a Pernambuco nao ouaavam os por
tugueses da vila de Olinda a ea.ir fora me.is que uma ou duaa léguaa pela 
terra dentro e trée ou quatro ao longo da costa ; e depois que acabou de a 
conquistar seguramente podem ir quince ou vinte léguas pela terra dentro, 
e seBBenta ao longo da ooata, por tantos ter a capitania, de jurisdicl\o." -
Apud. Rev. de Hist. de Pern., n.o 7, ano II, 250, Recife, 1928. 

(1) .Tlist. da Col., cit., III, 347 e 348. 
(2) Pedro Vaz de Caminha, em Hist. da Col., cit., II, 93. 
(3) Paulo Mereia, "A aoluclo tradicional da colonizaclo do Brasil", em 

Hilt. da Col., cit., III, 180. 
(4) A respeito da legial&Qlo portuguesa, de interésse para a oolonizao&o 

dos índtgenaa, ler Obra• de Jo4o Francüco Liaboa, cit., 11, 273-336. 

\ 
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Na América, todavia, a mentalidade popular 
considerava o indígena, como já vimos, sob aspeto 
muito diferente daquele por que o encarava o legis
lador europeu. A cubi9a do colono, por outro lado, 
agu9ada pela distancia da metr6pole, iludia as dispo
si90es proibitivas, algumas das quais davam aso a 
interpreta90es elásticas (1). Observe-se, além do mais, 
que a índole animosa do indígena brasileiro auxiliava 
as tendéncias conquistadoras do colono, porquanto, 
achando-se as tribus em continuas guerras entre si, 
a alian9a dos portugueses coro qualquer urna delas 
atraía a inimizade da cabilda ou grupo contrário (2). 
Assim, Filipe IrI, ap6s haver decretado a aboli9ao 
da escravatura vermelha, revogou o ato, em 1611, 
e, aconselhando a cria9ao de colónias correcionais, 
consentiu na compra de índios de corda. 

Verdade é que, como obs~rva o historiador Joao 
Ribeiro, a ambi9ao de adquirir haveres com o tráJico 

(1) "Eatee homens (di• urna provido do século XVIII) sio livree e ieentoe 
da minha juriedi9lo, que oe nAo pode obrigar a eiúrem de euae terrae para 
tomar um modo de vida de que élea ee nlo agradam o que, se nlo é rigoroeo 
oativeiro, em certo modo o parece, pelo que ofende a liberdade. Contudo, se 
e&tee indios elo como os outros tapuias bravos, que an<lam nus, nlo reconh&
cem rei, nem ¡overnador, nem vivem coro modo e forma de rep\iblica, atrope
laro ae leia da natureza, nlo fa.zem diferen~ de rolte e filha para eatiefa9lo 
de sua lascivia e eomem-ee Uil8 aoe outroe, neste ca8o podem 8er abrigados, pOf' 
jlrt;a, e mMo, a, que deaoa,m do 8ertdo para as aldeias, se o nao qui8erem faier 
por contade, por ser G88i m conforme a opiniáo doa doutorea que escr~eram a, ma
Uria". A ésses Jllegoa iiiiioa, segundo a claesificac;ao legal, podia ser aplicado o 
ferro em brasa, emblema da propriedade privada. 

(2) "O fracionamento crescente na r~ tdpica, que se esteudia por quaei 
todo o :eraeil na época do descobrimento, era tal, que niio exageram 011 que 
oréem que a nlo ter lugar a colonizac;iio européia, a mesma raca devia perecer 
aa&aeeinada por suaa própriae maos ; como quaei vai suoedendo neesee matos 
virgene em que ternos indios bravos, fa.zendo-se une a.o utros orua guerra. -
Sem a deeuni!o da rac;a tdpica nunca houvera uma nacao pequena como Por
tugal ooloni1ado extenelo de terra tao grande como a que vai do Ama1onaa 
ao Prata. Oa primeiros colonos seguravaro-ee na terra A custa desta deeunilo, 
proteaendo sempre um dos partidos, que com essa superioridade fice.va vence
dor, e se unia aoe da nova colónia, mesclando-ee com ela ero intereeees, e 
em relatié5ee de parentesco, etc. A's vezes cbegavam a fomentar a desuni!Lo po
Utica, o que nlo deve admirar quando vemoe que isto ainda bojeé eeauido" 
(Varnhaaem, oom. l ob. cit. de Gabriel Soarea de Souaa, 406 e 407). 
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veio contribui,r bastante para o conhecimento geográ
fico do país. As viagens, por exemplo, de Manuel 
Pires ao rio Negro (1565 e 1567) resultaram na posse 
e tomada dessa regiao ainda quasi toda desconhecida. 
"Sucessivamente foram aquí e alí, como pontos de 
apoio do infame comércio, no sertao, e pelas mar
gens do rio, construídos fortes ou fazendas isoladas, e 
o tráfico vermelho organizou-se de maneira semelhan
te ao do negro na Africa. Onde, porém, os indios se con
tra,punham a ~sses come<;os de hostilidade, por astúcia 
ou pela fór9a, aí terrível e sanguinolenta matan9a se 
punha por obra em guerras de extermínio" (1). 

4. As rela~oes entre o in<lígena e o colono 
europeu. · - J ulga Roquette Pinto que o indígena 
brasileiro já houvesse, na época do descobrimento, 
exgotado a sua atividade nómade. O mais seguro, 
porém, é que os nossos selvagens ainda viviam em 
idade migrat6ria no período inicial da coloniza9ao 
portuguesa. 

O padre Joao de Azpilcueta Navarro, em docu
mento de 1550, afirma que os indígenas nao tinham 
"moradia certa, mudando-se de aldeia todos os anos, 
e A.s vezes mais freqüentemente quando sucede alguns 
deles embriagar-se e encolerizar-se, pois em tais cir
cunstancias nada mais fazem do que pegarem em um 
ti9ao e tocarem fogo a pr6pria casa, donde o fogo 
pega nas outras por serem de palmas e destarte fica 
em cinzas toda a aldeia" (2). Colocavam os tupinam
bás suas cabanas, de preferéncia, em local onde hou
vesse água e lenha abundante, mas, logo que devas
tavam as circunvizinhan9as, mudavam, no dizer de 

(1) JoAo Ribeiro, loe. cit., 210. 
{2) Carta! Awleaa, 60 e 61. 
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Hans Staden, "de morada para outra parte" (1). Mais 
explícito, certamente, é fr. Vicente do Salvador 
e sua referencia diz respeito aos índios em geral : 
"Náo moram mais em uma aldeia que enquanto lhes 
náo apodrcce a palma dos tetos das casas, que é 
espac;o de tres ou quatro anos, e entáo o mudam pera 
outra parte" (2). O frade baiano, nesse particular, náo 
fez mais do que repetir Gabriel So ares de So usa, que 
diz : "E nao vivero mais nesta cabilda que enquanto 
lhes nao apodrece a palma das casas, que lhes dura 
tres ou quatro anos. E como lhes chove muito nelas 
passam a aldeia para outra" (3). Ainda em pleno 
meado do século XVII, Zacarias Wagner, reposteiro 
(Kuechen Schreiber) do príncipe Mauricio de Nassau
Siegen, descrevendo os tapuias do nordeste, informa 
que esses indios nao permaneciam por muito tempo em 
um mesmo lugar, mas vagueavam, acima e aba.ixo, em 
bu,sca de toda espécie de raízes estranhas, de cobras e 
de pássaros silvestres ( 4). Os portugueses, enfim, ainda 
surpreenderam a vida migratória e erradia dos tupís, 
que, ao longo de litoral, demandavam as regioes do 
extremo-norte. 

(1) Viagem ao Brasil, 135. 
(2) Loe. cit., 56. 
(3) "Trata.do descritivo do Brasil em 1587", em R. T., XIV, 310. 
(4) Alfredo de Carvalho, "O Zoobiblion de Zo.carias Wagner", em R. P ., 

XI, 190, 1904. - "Estea tapuia.s vivem no sertíio, e niio tém. aldeiaa nem 
casa.a ordenadas para viverem nelas, nem menos plantam mant1mentos pera 
sua sustenta.cito ; porque todos vivem pelos campos, e do mel que colhem 
das á.rvores e as abelhas lavram na terra, e assim na caca, que toma.ro em 
grande abundAncia pela frecha, se sustenta.ro, e pera isto guardam esta ordem: 
vio todoe juntamente em cabilda 8.88entar seu rancho na parte. que melh.or 
lbea parece, a.levantando pera isso algumas choupanas de pouca 1mportAnc1a, 
e da.U vio buscar o mel e caca por roda, por d istAncia de duas ou trés léguas. 
E enquanto aoham esta oomédia, nA.o desamparam o sítio, mas, tanto que ela 
lhes vai faltando, logo ee mudam pera outra parte, a.onde fazem o mesmo ; 
e deata maneira vl!.o continuando com sua vivenda eempre no campo, com mu
dar eftioe, eem ee cansarem de lavrar nem cultivar a terra" (Diálogoa das Gran
clu<u, 288 e 289). 
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Nos primórdios da fase colonizadora, o indígena 
como que se adaptou a nova existéncia de ser~o do 
colono, a qual náo era mais do que urna espéc1e .de 
prosseguimento de seu próprio sistema económico 
ou social (armar covadas e piraqueras, pescar n~s 
igua9ús, ca~ar a anta ou a paca, apanhar carangue1-
jos e mariscos nos mangais, abater a ibir~p~ta?ga, 
colher frutos silvestres, guerrear as hordas 1n1m1gas, 
defender os colonos dos flibusteiros, transportar carga 
para os caraveloes, fabricar flechas e arcos, ajudar a 
construc;ao de casas e fortins, plantar a mandioca e 
o milho zaburro, preparar peles e óleos, guiar os ser
tanistas e viajantes no Amago das selvas, abrir picadas 
e carminhos, ro9ar o mato, etc.). Quando Tomé de 
Sousa iniciou, no terrapleno da baía de Todos-os
Santos, a erec;ao da nova vila, ajudaram-no os in
dios (1). Muitas vezes, serviram ainda os indígenas de 
sentinelas avan9adas ou espías de guerra no período das 
lutas pela posse da terra (2). E, para citar apenas um 
ou dois exemplos, pois seria fastidioso enumerá-los 
a porfia, basta lembrar que Jerónimo de Albuquer
que, ao partir coro destino de expelir os franceses lo~a
lizados no Maranháo, levava, agregado ao exérc1to 
regular, '234 indios frecheiros com doze principais, 
aos quais se devia juntar ainda o grande principal 
Camaráo, que marchava por terra com perto de 
quarenta"; a armada inimiga, sob a chefia de La 
Ravardiere, compunha-se de "sete navios ~ quarent.a 
e seis canoas, com 400 soldados 4.000 índ1os freche1-
ros" (3). Ninguém desconhece que nada serviu tanto a 
Duarte Coelho como a alianc;a de Tabira. Em náo 

(1) Porto-Seguro, HiBt., cit., 1, 303. - Cf. a.inda N6brega, loe. eit., 89. 
(2) Fr. Francisco de Sio José, "Poranduba Maranhebse", ib., 36. 
(3) Fr. Franoiisoo de Slo José, loe., cü., ib., 31 e 35. 
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raras ocasióes, valeu aos colonos o sentimentalismo da 
mulher indígena, como aconteceu ao mesmo dona
tário de Pernambuco, o qual, longamente assediado 
em seu block-house, a sofrer fome e sede, foi salvo 
gra9as a filha de certo morubixaba, afei9oada a Vasco 
Fernandes de Lucena, de quem já tivera filhos : a 
cunha meteu-se entre os seus, e (diz fr. Vicente do 
Salvador), gabando os brancos, conseguiu que as 
companheiras levassem, em segredo, aos sitiados, man
timentos e caba9as de água (1). 

Enquanto as atividades do indígena brasileiro 
iludem suas tendencias ou aptidOes congenitas, nao 
sente éle, por assim dizer, a condi9ao inferior, em que 
o coloca o invasor. "J á. nao era - di-lo Gilberto Frei
re - o mesmo selvagem livre de antes da coloniza9áo 
portuguesa ; mas esta ainda o náo arrancara pela 
raiz do seu meio físico e do seu ambiente moral ; dos 
seus interesses primários, elementares, hedónicos ; 
aqueles sem os quais a vida se esvasiaria para éles 
de todos os gostos estimulantes e bons : a ca9a, a 
pesca, a guerra, o contacto místico e como que espor
tivo coro as águas, a mata, os animais. ::isse desen
raizamento viria com a coloniza9ao agrária, isto é, 
a latifundária ; com a monocultura, representada 
principalmente pelo a9úcar" (2). Mas, quando o euro-

(1) Loe. cit., 112. 
(2) Loe. cit ., 190. - "Muito auxiliou o tndio ao bandeirante mamel~co, 

08 doia excedendo ao portugués em mobilidade, atrevim.ento e ardor guerreiro ; •ua oapacidade de acio e de trabalho falbou, porém, e.o reme-reme trietonho 
da lavoura de cana, que 116 as reserva.e extraordinArias de alegria e de robua
tes animal do africano tolerariam ti.o bem. . . • 

A enxada é que Dio ee firmou nunca na mio do fndio nem na do mame
luco ; nem o eeu pé de nOmade ee fixou nunca em pé-de--boi paciente e sóli
do. Do indf¡ena que.si que 116 aproveitou A coloni1acAo agrária no Brasil o pro
ceuo da coitara, que infelismente viria a empol¡ar por completo a aarioultura 
ooloDial" (OUberto Freile, loe. m., 93). 
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peu exige do nativo um labor rural sistemático, suble
vam-se, de norte a sul, as comunidades indígenas : 
em 1555 é a insurreic;áo dos índios de Pernambuco; 
em 1558 a das popula9óes de Ilhéus e do Espfrito
Santo ; em 1560 a dos aimorés de Pórto-Seguro; 
em 1561 a dos tupís de Sao-Paulo (1). 

A adaptac;ao, t odavía, seria fatal. E realmente 
operou-se, mal teve inicio o período colonizador. 
Indígenas e europeus diferanc;am-se, isto é, cedem a 
contingencia da nova ordem oriunda do mútuo rea
justamentp das formas culturais nativas com as for
mas culturais al6fitas, sobretudo aqueles, por se 
encontrarem menos t,~cnicamente aparelhados para a 
transic;áo : aos amerindios, como é natural, repugna
vam os novos padrOes impostos pelos povos peninr 
sulares nos dominios territoriais do Novo-Mundo. 

Embora menos intensa, deu mais na vista a dife
rencia9áo operada na massa social do homem branco. 
A ela nao escapou sequer o austero Tomé de Sousa, 
que achou de bom alvitre perdoar a dois flibustejros 
franceses, porque eram ambos necessários A vida da 
col6nia : "nom os mandey enff orear por que tinha 
muita necesidade de gente que me nom custe dinheiro". 

(1) "Nlo é exato, aliú, que o indio nlo tiveue aptid5es para o trab~o. 
Oe doia primeiros eéculoe do regime colonial provam exatamente o contrárto. 
Mesmo depoie que ee fez a introducAo do elemento africano, o fndio foi um po
deroeo auxiliar do colono, quer no eervico agrfoola, quer no trabalbo dae la
vrae e naa e:1plorac00s do interior. O que é preciso nlo eequeoer, tratando-ee 
dae aptidOell do indio para os rudee trabalboe das lavouras, é a justica de dee
oontar-lhe a condiclo excepcional, eetranha e cruel a que o reduairam 08 
colonos dée do primeiro diada conquista. Realmente, paasar, de um instante 
para outro, daquela soberanía da floresta, em que aquf o encontrámoe, para 
a dureza da escravidlio, a¡ravada ainda nas lavras e nos eitos, devia ser mes
mo um martirio para o selvagem. Naturalmente, o eeu primeiro eefOrco havia 
de eer para eximir-se a uma tutela tio insuportável. ~ é m~mo pela firmes& 
e pela. indig11&.9lo com que protestou contra os golpes imprevl8toe do aeu dee· 
tino que temoe de julgar o eelvagem no que éle tinha de mais nobre no fun
do da. eua nature1a moral, de maie aproveitá.vel nas suae virludea lenicoa" -
Rocha Pombo, Hüt do Bra1., 11, 371 e 372, Rio, 11 . d. 
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Como, também, nao escaparam os próprios jesuitas, 
que a um dos nossos historiadores pareceram inflex-i
veis, nunca cedendo nem condescendendo (1). A come9ar 
pela alimenta9áo, - a "farinha de pau" (que substi
tuía, no dizer de Anchieta, a farinha de trigo), o milho 
cozido em água (a que se ajuntava mel, usado em 
lugar do vinho), as "carnes selváticas, como sejam os 
macacos, as corcas e certos outros animais semelhan
tes aos lagartos" (2). Cal9avam os nossos padres alpar
gatas feitas das estirgas estraídas dos cardos, ou 
"caragoatás bravos"' postos de molho na água. 
Nao era outro senao o apóstolo tenerifense quem acon
selhava que se afrouxasse, nas paragens americanas, 
o "direito positivo", "de modo que, a náo ser o paren
tesco de irmao com irmao, possam (os índios) em todos 
os graus contrair casamento" (3). E, em carta escrita a 
Simáo Rodrigues de Azevedo (1552), N 6brega infor
ma va que os escravos do colégio da Baía tinham 
tomado "femeas" porque As mulheres cabia o fabrico 
da farinha e "todo o principal do servi<;o", urna vez 
que "os machos somente rocam, e pescam e ca9am" (4). 

(1) Jolo Ribeiro, loe. cit., 105. 
(2) Anchieta, loe. cit., 43 e 44. 
(8) Anohieta, loe. cit., 45 e 46. 
(4) Loe. cit., 139. - Na mesma carta ao padre-meetre Sim&o, o ineigne 

jeeuíta oonsultava o seguinte: a) se poderla confessar os indígenaa, que Dio 
falavam portugués, por int.ermédio de um intérprete, "porque parece ooisa 
nova e Dio usada em a cristandade"; b) se, em deeobediéncia. ao direito an
tigo, deveria. permitir que os "gentios" assistiSt1em miesa juntamente com os 
oriatloe, pois era coetume, nesta.s partes, nlfo os deitarem fora "por os nio 
eeoandalizar" ; .c) se nao fazia mal dar acolhida a alguna costumes gentilicos, 
como era "cantar cantigas de Noeeo Senhor em eua lingua pelo seu tom e 
tanger eeWI instrumentos de móaica", como faziam os selvagens em suae fes
tae, quando matavam inimigos ou quando a.ndavam bébados, "e isto para os 
atrair a deixarem os outros costumee eeeenciais" ; d) se lhe permitiriam pttgar 
aoe indígenas ~ 11ua maneira, " em certo tom, andando, passeando e batendo 
noe peitoe, como éles, fazem, quando querem pel'lluadir alguma coi11a", assim 
como "to11quiarem-se os meninos da terra, que em casa temo11, a seu modo, 
porque a aemelhanca é causa do amor"; e) se, finalmente, negaría batiemo 
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Quanto aos demajs colonos, havia deles que v1v1am 
\ A fei9ao dos indígenas, "comendo, bebendo, bailando e 

cantando com eles, pintando-se con1 suas tintas preta.s 
e vermelhas, adornando-se com as penas dos pássa
ros, andando nus as vezes, só com uns cal9oes, e 
finalmente matando contrários, segundo o rito dos 
mesmos índios, e tomando nomes novos como eles" (1). 

A adapta9ao do indígena foi, como já se disse, 
mais profunda, e, nesse particular, considerável a 
parte que nela tiveram os jesuítas. Gilberto Freire 
chama a essa parte de dissolvente, ou deletéria, 
porque o selvagem perdeu, ao contágio do imperia
lismo europeu, o poder de desenvolver-se automatica
mente, "o que Pitt-Rivers considera o potencial, 
isto é, a capacidade construtora da cultura, o seu 
élan, o seu ritmo". Servindo-se do quadro organizado 
pelo referido antropologista ingles, concernente as 
influencias letajs das civiliza9oes chamadas superiores 
sobre as civiliza9oes supostamente inferiores, o autor 
da Casa-Grande & Senzala mostra que aos padres da 

' S. J. cabe, sobremodo, a responsabilidade das seguin
tes formas de degrada9ao ou dissolvencia dos valores 
nativos : a) concentracao dos aborígenes em grandes 
aldeias ; b) vestuário a européia ; e) segrega9ao nas 
lavouras ; d) obstáculo ao casamento a moda indí
gena ; e) aplicaQáo das leis penais européias aos cri-

a.011 índios, que "nito tem camisas nem roupas para se vestirem", andando, 
aliáe, há tanto8 mil anos nus (Nóbrega, loe. cit., 141 e 142). - C onvém notar, 
ainda, que, A falta de óleo para unitir ou batizar, usnram os jesnttas a esséncia 
da "caburetha", que o sumo-pontHice declarou matéria legHima de santa
un~iio e crisma (Fr. V. do Salvador, loe. cit., 30). 

(1) ..,_nchieta, loe. cit., 209. - "Louvam e aprovam ao gentio o comerem
se uns aos outros, e já se achou cristiio a mastigar carne humana" (Nóbrega, 
loe. cit., 196). 

• 
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mes de Jornica,ao; j) aboli9ao das guerras entre as tri
bus e aboli9ao da poligamia; g) destrui9ao do sistema 
comunal e da autoridade dos morubixabas e pagés 
Os cantos indígenas, "de um tao agreste sabor, substi
tuíram-nos os jesuítas por outos, compostos por éles, 
secos e meca.nicos" ; A "naturalidade das diferentes 
línguas regionais superimpuseram urna s6, a geral" ; 
entre "os cablocos ao alcance da sua catequese acaba
ram com as dansas e os festivais n1ais impregnados 
dos instintos, dos interesses e .da eµergia animal da 
ra9a coD¡quistada, só conservando urna ou outra dan
sa, apenas graciosa, de columins" (1). 

Nao resta dúvida que o "critério simplista" dos 
padres da Companhia deturpou, de algum modo, 
a alma do selvagem em algumas de suas formas mais 
virgens e nativas, que os catequistas amoldaram ao 
padrao da mentalidade catolico-romana. Na vila de 
Concei9ao, em Sao-Paulo, por exemplo, vivía um 
anciao, a quem Anchieta visitou por mais de urna 
vez. "Quando lhe vim a declarar o mistério da Encar
na9ao, mostrou espanto e contentamep.to de N ossa 
Senhora parir e f,icar virgem"; o que mais, todavía, 
o impressionou f oi o mistério da Ressurei9ao, que 
ele repetía muitas vezes dizendo : - Deus verdadeiro 
é J esus, que saiu da sepult~ra e subiu ao céu, e depois 
há de vir, muito irado, a queimar todas as coisas (2). 
Ora, para os tupís a concep9áo de um deus luminoso 
e bom (criador de todo o universo) e 'ao mesmo tempo 
"muito ira do", a destruir todas as coisas que enge~-

(1) Gilbcrto Freite, loe. cit., 113-117. - Referindo-se As lende.a indtgenaa, 
di• Capiatrano de Abreu que "um dos primeiroa esforco11 dos missionárioa 
co!W11tia e consiste ainda em apagá-l&1J e subatitut·las" (Capitulo• da HieCdria 
Colonial (1600-1800), 20, Rio, 1928). 

(2) Loe. cit., 190. 

.. 
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drou, - era completamente esdrúxula e urna como 
deturpa9áo da mentalidade mística daqueles selva
gens. "Quando ouvem o trova.o, a que chamam tu_pa 
(di-lo Léry) ficam muito assustados. . . e, por isso, 
de acórdo coro a sua rudeza, aproveitámos a ocasiáo 
para dizer-lhes que era deus, de que lhe falávamos, 
quem assim f azia tremer o céu e a terra para mos
trar a sua grandeza e poder. A sua pronta resposta a 
isso era que, se ele assin1 os intimidava, entáo náo 
valía nada" (1). E, por isso mesmo que era incapaz 
de fazer mal aos homens, o bo1n deus dos tupís nao 
exigía nenhurna exterioridade cultual (2). Donde se 
depreende o esfór<¡o que empregou o nosso apóstolo 
para incutir tal concep<¡ao na ordem mental do ve
lho índio paulista. 

O indio, em suma, ap6s a catequese, náo saía 
mais cristáo do que quando trocara a sua oca pelos 
muros caiados do claustro : a sua cristandade era 
um como verniz, que, de vez em quando, partía-se 
e deixava a mostra o cerne puro (3). J á chamámos a 
aten9ao do leitor para certas fun9oes pre-lógicas do 

(1) Loe. cit., ib., 274. 
(2) Fernao Cardim, loe. cit., 161 ; Fr. Vicente do Salvador, loe. cit,, 53 ; 

Nóbrega, loe. cit., 99; Anchieta, loe. cit., 48 e 331; Diálogos das Grande:aa, 
oit., 266; Pero de Magalhi\ee Gandavo, loe. cit., 125; Ivo d'Evreux, Viaqem 
ao Norte do Brasü, 292, Maranhilo, 1874. 

(3) "A crietianizacao dos indígenas era uma ilusao dos miasionárioe. 
Pela eurpréaa e novidade, por eugeatilo momentAnea, esperancados na pro
tecao contra os tiranos looais, que lhes fazia vislumbrar o catequista, em cujo 
encalco marchava o homem de guerra, os pcquenos e hwnildes prestavam-se 
a executar maquinalmente os ritos ensinados, de que nlio atingíam o signifi
cado, e que para élea eram aomente urna nova forma de idolatría. Ler, por 
exemplo, nas oartas do ubtquo Xavier, a quantidade e presteza das conver
soes, é verificar a c'ndida ilusllo do apóstolo. Déste e dos outros que lhe se
guiam os paseos, aem o igualarem na extens!l.o da obra. Dessas mirlad.ea de 
conversos, a nao ser nas zonas de ocupaclio efetiva, quantos poderiam depois 
contar-se, ausente o missionário e afastado para longe o eoldado 1 Na pri
meira ooasi!o de liberdade, tornavam-ee as multidoes aos ritos avoengoe e aoa 
usos milenários." - J. Lucro DE AzEVEDO, E'pocas de Portugal Econlmico, 
270 e 271, Lisboa, 1929. 
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nosso amerindio, que aos próprios objetos inanimados 
atribuíam, muitas vezes, poderes místicos ou mági
cos: o tupinambá do Maranháo, observado por Ivo 
d'Évreux, enfeitava-se, na guerra, de penas de ema, 
com o fito de adquirir as propriedades defensivas do 
nandú americano. As mulheres bororos do Sáo-Lou
ren90 (Mato-Grosso) ternero o berra-boi, instrumento 
sagrado, que lhes pode trazer a morte, e os homens 
dessa tribu náo consentem que se lhes mostre a trom
pa ritual nem sequer em simples figura. E essa pro
priedade mística acornpanha os seres vivos, dela pos
suidores, até mesmo depois da morte, como se poderá 
ver no seguinte caso tratado por Thevet : "A ce 
propos noz Sau.uages se sont persuade.z une autre resue
rie, et sera bien Sl!tbf il qui leur pourra dissuader: la
quelle est, qu' aya ns pris un cerj ou biche, ils ne lea 
oseroient porler en leiqs cabannes, qu'ils ne leur ayant 
coupé couisses et iiibes de derriere, esti1nans que s'ils 
les portoyent auec leitrs quatre membres, cela le~r oste
roit le moyen a eux et a leurs enjans de pou,uoir prendre 
leurs ennemis a la course" (1). Assim, as pernas traseiras 
do sua9ú-ete, por exemplo, levadas a cho9a do ca9a
dor, subtraiam a este e a seus filhos, por elabora9áo 
mística da mentalidade do selvagem, as suas mais 
apreciáveis qualidades venatórias. 

Os jesuitas interpretavam, a sua maneira, as 
fun9oes mentais do indígena e o indígena adaptava 
sua mentalidade ao canon do hornero civilizado eu
ropeu. Narra o padre Antonio Blasquez, v. g., que, 
acontecendo ir certo índio a ca9a, em dia santificado, 
caiu-lhe um pau na cabe9a, que muito o maltratou. 
!mediatamente exclamaram seus companheiros : -

(1) Lu Sinqularilez de la France Antarctiqu~, 252, Parla, 1878. 
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"iste nao quer ter ouvidos. Náo nos dizem a n6s 
outros que nao trabalhemos nos dias santos? pois, 
porque foi ele fora, hoje, que era dia santo, por isso 
o feriu o pau". E logo, ingenuamente, acrescenta o 
padre Blasquez : "Isto é. . . o que passa entre a gente 
ancia, que ter nestas coisas tanto de instinto é muito 
para maravilhar, porque geralmente náo tem espí
rito e entendimento táo delicados como as outras 
na9oes" (1). Conta outro jesuíta que, ao chegar Asma
locas do sertao, conseguiu catequisar urna índia de 
avan9ada idade, que, próxima da morte, mostrava
se muito fraca e enfastiada. - "Minha av6 (per
guntara o jesuíta, a modo da terra), se eu vos dera 
agora um pequeno bocado de a9úcar. . . náo o come
rieis ?". Ao que respondeu tristemente a neófita : 
- "Meu neto, nenhuma coisa da vida desejo, tu
do já me aborrece ; só- me pudera abrir agora o 
fastio: se eu tivera urna máozinha de um rapaz 
tapuia de pouca idade tenrinha, e lhe chupara aqueles 
ossinhos, entáo parece tomara algum alento : porém 
eu - coitada de mim - náo tenho quem me vá fre
char um desses" (2). E, a respeito dessa errónea com
preensáo da alma do hornero primitivo, nao <levemos 
esquecer que o ingles Henry Koster, ao visitar os indí
genas do nordeste, em principios do século XIX, 
observou que os selvagens, embora cristáos, adoravam 
secretamente o maracá (3). 

Foi na alma plástica do columin, ou curumi, sobre
tudo, que os jesuitas procuraram imprimir os funda
mentos da moral católica. "O col~mim (diz o autor da 

(1) Cartaa A11ul1aa, 301. 
(2) Simio de Vuconceloa, loe. cit., 32. 
(3) Loe. cit., 116. 
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Casa-Grande & Senzala), o padre ia arrrancá-lo verde a ( 
vida selvagem; com dentes apenas deleite para mor
der a mao intrusa do civilizador; ainda indefinido na 
moral e vago nas tendéncias. Foi, pode-se dizer, o 
eixo de atividade missionária ; dele o jesu~ta fez o 
homem espiritual que quis. O processo civilizador dos 
jesuitas consistiu principalmente nesta inversao ; no 
filho educar o pai ; no menino servir de exemplo ao 
homem; na crian9a trazer ao caminho do Senhor e 
dos europeus a gente grande. O columin tornou-se o 
cúmplice do invasor na obra de tirar a cultura nativa 
osso por osso, para melhor assimila9ao da parte mole 
aos padroes de moral católica e de vida européia ; 
tornou-se o inimigo dos pais, dos pagés, dos maracás 
sagrados, das sociedades secretas" (1). 

Os métodos de atra9ao eram o exagero exterior 
do culto, os autos, os "misterios", os diálogos em ver
so, as procissóes e romarias, com "trombctas, tambores 
e música, sons ruidosos e panejamento de lábaros e 
pálios vistosos e flAmulas que adejavam pelas ruas 
enramadas e pelo solo tapizado de folhas" (2). Quando 

(1) Loe. cit., 173 e 174. - "Temos também em casa conosco alguna fi· 
lhos dos gentioe, que atraf.mos para nós de divere1111 partee, e &!tea até abomi· 
nam oe costumee paternos a tal Ponto que, paesando por aquf para outro 
lugar o pai de um e vendo o filho, éste longe de mostrar para com éle o amor 
de filbo, pelo contrário só lhe falava rarlseimamente e de má vontade, e oom· 
pelido por nóe. Outro, estando já de há muito separado do contacto dos pais, 
paaeando com os nossos irmAos pela aldeia em que morava a mAe, dando
lbe 08 mesmoe licen~a para ver sua mAe, nlto a saüdou no entanto e paeeou 
além ; assim, antepoem em tudo ao amor dos pais o noeeo. Louvor e glória 
a Deue, de quem todo bem procede". (Ancbieta, loe. cit., 42 e 43). 

(2) Joiio Ribeiro, loe. cit., 107. - "Para a converelio dos columins ou 
erianoae gentias, 08 meio8 que melbor se estrea.ram foram principalmente a 
másica,. o canto e o aparato deslumbrador das ceremOnia.s, que oe enfeiti· 
oava. Feitoe acólitos os primeiros piáe mansos, todos 08 mais oaboclinhoe lhee 
tinbam inveja, do que se aproveitavam os jeeuitas entrando com @lee pelaa 
aldeiaa em prooiseoee, de crus aleada, entoando a ladalnha, cantando resaa e 
arrebanhando muitos ; com o que se honravnm As vezes 08 país" {POfto.Se
&uro, loe. cü., 1, 306). "Eram as futuras festas de igreja, tlo brasileiras, com 
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entravam os jesuítas em alguma aldeia indígena, can• 
tavam ladaínhas as crian9as, urna delas com a cruz 
al9ada, e logo, a roda dos cantores, se juntavam os 
meninos do lugar (1). Com razáo dizia o padre Manuel 
da N 6brega que, de muito longe, vinham os gentios 
ve-los "pela fama" (2). 

E' verdade, porém, que nem sempre eram assim 
táo líricos os métodos catequistas empregados pelos 
filhos de Loiola. Praticavam os jesuítas, repetida
mente, de urna disciplina exterior e autoritária, que 
se poderia resumir na frase ríspida de Anchieta : 
"para éste genero de gente nao há melhor préga9ao 
do que espada e vara de ferro" (3). Ou nessa outra 
do irmáo Rui Pereira, a sa her, "que sem temor náo 
se podía fazer fruito" (4), o que era, em suma, a me
lhor pedagogía da época, - a for9a, depois a bran
dura, - método pragmático, a romana ou a brit!
nica, no dizer de Alfredo do Vale Ca bral, o qual 
se a cha va entre o processo romantico a José Bonifá
cio ou a Rondon e o processo germanico a Varnhagen 
ou a Ihering (5). Era por isso que, quando os con-

incenso, folha de canela, floree, cantos sacros, banda de música, foguete, re
pique de sino, vivas a Jesus Cristo, esbooando-ee nessas procissoes de columinr. 
Era o Cristianismo, que já nos vinha de Portugal, lírico e festivo, cbeio de 
sobrevivénciaa pagAs, aquí se enriquecendo de notas berrantee e sensuaie para 
seduair o fndio". (0. Freire, loe. cit., 179). 

(1) Carta• Avul&ar, 137. 
(2) Loe. cit., 116. 
(3) Cariar, cit., 186. 
(4) Cartar Avulaar, 260. 
(5) lb., 272. - Jac6 Rabe, ou Rabt, veio, em 1637, para o Brasil, em 

companhia de Naesau, e, vivendo entre os tapuias qua.tro anos, grangeou aa 
simpatías do cacique Nhandiú, "guerreiro macróbio, táo solerte quAo trucu
lento", na frase de Alfredo de Carvalho. Seus métodos era.ro bárbaroe. Quando 
a Rabt eucedeu Rodolfo Baron, no cargo de intérprete, disse-lhe, certa vez,o 
cacique, "entre sério e 1ombeteiro": - Jac6 Rabí, ao tempo em que era 
vivo, juntava-ee aos meus tapuias, coro oe quais descia a capitanía do Rio
Grande e di1ia a &!te ou aquele: Dá-me um boí para minlaa qente, do contrário 
mandarei matar-te. E todoe obedeciam·lhe. J ac6 tinha muito mais poder eObre 
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versos caíam em alguma falta, ainda que venial, os 
jesuitas nao os deixavam reentrar nos templos, se
nao depois de flagelados (1). Náo raro, entretanto, 
os castigos corporais davam em tragédias, como, 
aconteceu na missao de Itapicurú (Maranhao). Foi 
o caso que, tendo os jesuítas castigado a urna escra
va, revoltou-se esta e fugiu para a taba dos uriatis, 
a clamar vingan9a. Cercada a redu9ao pelos indios, 
dispararam os portugueses, que aí se achavam, alguns 
tiros, abandonando, sem seguida, os padres "para 
que pagassem os estrondos da palmat6ria com os 
golpes mortais dos paus de jucá" (2). 

Nao resta dúvida, dizíamos atrás, que os padres 
da S. J. deformaran1, em certos aspetos, a alma vir
gem e primitiva do selvagem. Mas, afirmar daí que, 
nesse contacto entre o colono e o indígena, e, parti
cularmente, entre o jesuita e o indígena, sofreu éste 

a sua gente do que tu , porque se fazia temer dos moradores, enquanto que tu 
oe temee (Alfredo de Carvalho, "Um intérprete dos tapuias", em R. P., XIV, 
660 e 661, 1909). - Sobre os processos de catequese e coloniaacAo dos fndioe, 
of.: J . Bonifácio de Andrada e Silva, A pontamentos para a ci1Jilizac(lo dot índioa 
bra;io1 do império do Brasil, Rio, 1823 ; Januário de Cunha. Barboea, "Qual seria 
o melhor sistema de colonizar os tndios", em R. T ., II, 1840 ; J . M. de Oliveira., 
"Plano de coloniuclio a bcneffoio d os indios ' , etc .• id ., VII, 1846 ; R. F . de 
Almeida Serra, "Parecer sobre o aldeamento d os índios", etc., id. , XIII, 1850; 
J. C . Fernandes Pinhciro, "Breves refleQoes sobre o sistema de catequese" , 
etc., id. , XIX, 1856; J. Wilkens de Matos, "Alguns esclarecimentos", etc., 
ib.; D. A. B. Muniz Barrcto, "Plano sobre a civiliza.~ílo d os fndioe", etc., ib. : 
J . A. Pinto Jónior, Memória sóbre a catequese, etc., Sao P aulo, 1862; B. C. de 
Almeida. Nogueira, "Manuscrito guaranf", etc., cm An. da Bib. Nac., VI, 1878-
1870 ; Filipc Ncri Corrcia, "DireQílo com que interinamente se devem re¡r;ular 
os fndios" , etc. , cm R . T., XLVI, l .• parte, 1882; Joao Barbosa ltodrigues, 
Rio Jan<1pcd, Hio, 1885; Antonio .José Duarte, " Catequese", etc., em Rev. 
da Soo. Gtoa. do Hio-de-Jan ., III, 1887; J. M. de Oliveira, Pelos indtoena1 
brasilciros, Rio, 189·1 ; E . .M. Gallais, Uma catequese, etc., Sílo-Paulo, 1903; 
H. lheri11g, "A questilo dos indios no Brasil", em Rev. do Mus. Pau. ., VIII, 
1910 ; J. de A. l\fendes, Os indíg1mas, etc. , Sáo-Paulo, 1912; A. F. de Sousa. 
Pitanga., "Tutela dos fndios", etc., cm R . T., parte 3 .•, tomo esp., 1916 ¡ 
Alfpio Bandcira, A ntiguidade e ahtalídadc indfoenas, Hio, 1919. 

( 1) Ancbieta, loe. cit., 79. 
(2) Ant6nio Ferncmdes F igueirn, "O padre AntOn.io Vieira", em R. T., 

t-Omo espccin.1, l.• parte, 3.U, Uio, 1915. 
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influencia deletéria, dissolvente, letal, degeneradora, en
fim, - é critério unilateral e que se nao compadece 
com os principios e os fa tos sociológicos. 

Toda cultura, que nao é mais do que o processo 
de adapta9áo do hornero ao meio ambiente, pretende 
tornar-se estática. Nesse processo adaptativo, em que 
cada membro comunitário opera determinado ajus
tamento, os tra9os culturais tendero a diferencia9ao. 
E' a essa imunidade que Walter ·Bagehot chama 
"cake oj custom." A explica9ao é de Frank Hamilton 
Hankins, eminente professor de sociologia nos Estados
Unidos- da - América - do - Norte, o qual acrescenta: 
"With the cake oj custom tends to thicken, and cultural 
modes become rnore and more stereotyped. There is, 
therejore, in cu_lture no inherent tendency either to change 
or to progress. IJ we ask ourselves, then, why it is that 
man has in certain parts oj the world moved jorward 
Jrom the stone cultures through the bronze and iron to 
the present age, whereas other groups have remained 
at much lower levels, we shall Jind the most signijicant 
answer in the jact oj group contacts. Apparently, the 
only way in which the thickening cake oj custom can 
be broken and the social groU;p given a new impetus to 
social change is throu,gh the social contacts with other 
groups resu.lting j rom war, migration, trade, travel, 
and comunication, or by some kind oj int.ra-group 
crisis, such as }amine or civil war" (1). E, adiante, mais 
explícito : "At the same time, a wholly isolated society 
would be driven to some alterations of its cultu_ral modes 
in the presence oj }amine, pestilence, or civil strife. lj 
it were on a low level oj cultural advancement, it might 
very well lack the resources in knowledge to enable it 

(1) An l ntroductio11 to the S tudv o} Societv. 421 e 422, Nova-York, 1930. 



/ 

206 Estevao Pinto 

to meet the emergency. In jact, it might, by the very 
force oj its own rnores, be driven to reliance on magical 
and religious forces, and thus sink deeper into the 
ignorance and SV·perstition which are the chief sources 
oj human degradation. So dependent is every group on 
the stimulus and suggestion oj new pattern oj behavior 
in order to change or improve its own, that no primitive 
group could be expected to lift itself very jar above 
its traditional level in the absence oj inter-group 
contacts" (1). Os conflitos culturais, em suma, produzem 
amálgamas, a que os antropologistas norte-americanos 
denominam cross-jertilization oj cultu_res e, por conse
guinte, segundo o critério sociológico, nao ha degene ... 
raQao ou dissolvéncia por parte dos grupos inferiores 
contagiados por outros grupos socialmente mais desen
volvidos, senao urna diferencia9áo rica de inova90es 
e mudanQas. 

Foi o que aconteceu com os indígenas do Brasil, 
ao contacto das massas peninsulares que para aquí 
se transportaram com a pesada bagagem da civili
za9ao ocidental européia. Muitos dos tra9os cultu
rais amerindios mais apreciáveis vamos mesmo en
contrar integrados na vida e nos costumes das nossas 
popula90es atuais. Reconhece-o o próprio autor da 
Ca.ra-Grande & Senzala, quando escreve : "Híbrida 
desde o início, a sociedade brasileira é de todas da 
América a que se constituiu mais harmonicamente 
quanto as rela90es de ra9a: dentro de um ambiente 
de quasi reciprocidade cultural que resultou no máxi
mo de aproveitamento dos valores e experiéncias dos 
povos atrasados pelo adiantado ; no máximo de con
temporiza9ao da cultura adventicia com a nativa, da 

(1) Loe. ciC., 423. 
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do conquistador coro o conquistado. Organizou-se 
urna sociedade crista na superestrutura, com a mu
lher indígena, recém-batizada, por esposa e mae de 
f amília ; e servindo-se em sua economía e vida domés
tica de muitas das tradi90es, experiencias e utensilios 
da gente autóctone" (1). Ou: "A verdade é que no Bra
sil, ao contrário do que se observa noutros países da 
América e da África de recente coloniza<;ao européia, 
a cultura primitiva - tap.to a amerindia como a 
africana - nao se vem isolando em bolóes duros, 
secos, indigestos, inassimiláveis ao sistema s.ocial do 
europeu. Muito menos estraficando-se em arcaísmos 
e curio~idades etnográficas : fez-se s.entir na presen9a 
viva, útil, ativa, e nao menos pitoresca, de elementos 
com atua9ao criadora no desenvolvimento nacional" (2). 
E ainda quando enumera e aprecia os diferentes traQos 
ou complexos culturais indígenas, que deixa.ramrasto 
na vida económica e social do povo brasileiro : a) o 
uso da rede (3), "a cama do norte e do interior do Bra
sil", na frase de Roquette-Pinto ; b) a lavoura e 
preparo de certos alimentos, como o aipí, o milho 
(e seus suced~neos (4), o cará, o inhame, o amendoim, 

(1) Loe. cit., 88. 
(2) Loe. cit., 193. 
(3) "Thia apecies oj bed has been adopted /rom the Indians, and nothino 

more con11enient and better adapted to the climate, could possibl11 be imaoined : 
it can be wrapped up into a 11er11 small compasa, and, with the addition oj a piece 
oj baize aa a c011erlid, is uauall11 oj au/jicient warmth". - Henry Koater, loe. 
cit., 57. 

(4) "Oe prooeseoe que os eelvfoola.e W!am na cultura do milho resumem~ae 
no eeguinte : derrubam um peda~o de mata, ateiam fogo na dcrrubada e, 
depoie, eem retirar os troncos quaei carbonizados, por meio de urna vara pon• 
tuda (na falta de enxada) fazcm pequenoe furos no solo, colocando dentro dée· 
tes a.e sementes e, em seguida, cobrindo·ae com terra. Maie ou menos é ou 
era éete, at6 bem pouoo tempo, o prooel!SO e.mpregado pelos noseos roceiro11, que 
naturalmente obtiveram do pr6prio eelvagem as sementes de tlo precioeo ce
real" (F. C. Hoehn&, "A Flora do Braeil", em Rec. do Bra., cit., 1, Int., 140). 
- "Este milho come o gentio aeeado por fruta, e fazem seue vinhos com éle 
cozido" (G. Soaree de Souaa, loe. cit ., ib., 172). 
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o gerimú, o mamao, o ananás, o cajú (do qual já nos 
fala admiradoramente André Thevet), inúmeras nozes 
e castanhas silvestres, e, sobretudo, a mandioca de 
que se fabricava o cauim, ou cauaba, a farinha de 
água, a farinha s~ca , ou de guerra, a carima, a papa, 
o minguau, o beijú, o bolo de macapatá, a tapioca, a 
passoca, que se misturava ao peixe ou carne pilada (1)); 
e) o moquero, a mixira (carne, ou peixe preparado 
em banha, a fogo lento, que, depois, se faz em peda9os 
e é trazido em conserva) ; d) a moqueca, a pimenta, 
que já era objeto de comércio indígena desde os 
tempos coloniais ; e) a indústria extrativa das resi
nas, gomas (o breu, a copaibarana, com que se pre
paravam as agu<;adas juparanas, a almécega, a imbu
rana), taninos (o angico, a jurema), corantes ou t in
toriais (o pau-brasil, o urucú, a tat ajuba, a chica, o 
genipapeiro, o axuá), óleos, fibras téxteis (o tauarí, 
a embira, o algodao, o tucum, a piassava, o carago
tá) ; j) os materiais de constru<;ao (o sip6, o sape, 
as palhas) ; g) as drogas e mezinhas, a saber, o jeti
cucú, ou batata de purga, a ipecacuanha, o caapiá 
(malvaísco dos port ugueses), o tararacú (fedegoso ou 
crista-de-galo), a copaíba, a erva-santa (petum de 
Thevet, pytyma de Léry, bettin de H. Staden, petume 
de Gabriel Soares), o camará, o guarquim, ou erva
moura, que Piso descreve (2) ; h) o gósto pelo banho 
de rio (3) ; i ) os utensílios de uso doméstico, como 

(1) Gabriel Soares de Sousa, loe. cit., ib., 163-169. 
(2) Cardim, loe. cit., 73-78. - Gabriel Soaree de Sousa vulgarizou nume

rosas receitas e codimentos, que aprendeu com oe indfgena.s (loe. cit., ib., 166, 
167, 172, 178, 182, 183, 185, 189, 195-205). 

(3) Referindo-se ao prazer , que as mocas do Reoife tinham pelos banbos 
de rios, dis L. F. de T ollenare: " L a iouusance que l'on parait gouter a11ec le 
plua de aeneualité est celle du bain. J e tJai.9 queLquejois en prendre a11ec mon 
Mte 8tir le bord de la mer . .. M ais e' u t sur lea bords du Capeberibi qu'il jaut '<>ir 
les jamilles e1itilre1 se plonoer dans le j leuve et u pauer une partie de la j our-
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sejam, os balaios, os samburás, as gamelas, as cuias, 
a esteira de pipirí, as quartinhas, as peneiras, o pilao, 
os potes de água, as raspadeiras de coco, o girau; 
j) a coivara ; k) os instrumentos de ca<;a a pesca (a 
igara ou ubá, o badoque, o juquiá ou cóvo, a arataca, 
o parí, o curra!, o tingüí, o mundéu ou arapuca, o 
fojo, a t arrafa, a fisca, o jereré) ; l) a disposi~ao das 
cho~as (1) ; m) muitas lendas, supersti~óes, folguedos e 

née, en s' abritant de rayo ns du soleil sous de petits han.¡¡ards construita en bran
ches de palmier ; cha.que mai son a le sien pres duii eul est un petit retranchement 
pour se vltir et se deshabiller. L es j emmes du rang le plus élevé 'JI entrent nues, 
ainsi Que les j emmes de couleur et les hommes. A l'approehe d'un canot elles s'en
joncent dans l'eau jusqu,'au menton, par dicenee , mais le voíle e11t bien transparent I 
J 'ai 1'U da.na ce8 bains la nourriee allaiter son enjant, la grand' mére plonger a1'ec 
son petit jils, les jeunes demoiselles de la maison jolátrer au miliett de leurs 
négru, s'élancer aDec prestesse et traurser le j leu:ve d la nage ! La po1ition du 
corps requise pour cet exercise ne laisae i:oir au passant ni le sein ni aucune 
partie du devant du corps, de sorte Qu'ellea conaidérent la pudeur a couvert ; maú 
il est d'autre1 formes non moins heureu8e& que l'oeil peut contempler tout a aon 
aise". - L oe. cit ., 11, 452 e 453. 

(1) "O er. J . Veríssimo, no capftulo do seu intereseante t rabalbo relati vo 
a oe usos e costumes do tapuio, mostra como des do seu modo de viver, de 
sua habitacilo, do seu rcgíme doméstico - conserva. ele vestígios indeléveis 
da raca vencida. A casa em que vive aquela gente é pouco maie que a palhoca 
do ant igo bárbaro. F incam no solo a.lguns esteios brutos (sem falquejo); os dois 
da frente ou do meio mais altos de modo a que o teto fique inclínado; apoiam 
sobre éstes esteios algumas varas e sóbre estas v iio estendendo folnas de pal
meiras ata.das com cip6s. Em regra, t aia cabanas s6 tem duas portas, a da 
frente e a do fundo. Cercam o exíguo r ecinto coro tapumes de jissaras parti
das, cobertas as vezee de barro. Quasi sempre há uma. única divisao : a. que 
serve de dormitório para o chefe da fa.mtlia. O mais é aberto, tendo no centro 
a lareira, onde nunca se deixo. apagar o fogo. P or cima , cbegado ao teto, 
está o girau, como nas tendas do tndio : é a dispensa da familia. No inte
rior destas cabanas, um ou outro móvel se encontrará maie queuqueles mee
mos de que usava o a ntigo selvagem : balaios, esteira de pirí, cuiae, vaaoe 
de argila, r edes ou macas de cip6, etc., - t udo refletindo muito mal diafar
cada a vida do nbor1gene. Nessas palhocas, o modo de viver, ae relacOea de 
famnia, a cconomia, o regime doméstico - tudo pouco difere do que se obaer
vava na taba do selvagem. O homem come de c6coras como o indio comía; 
cura-se dos males que o assalta.m pelos mesmos primitivos processos ; anda 
sempre descalco ; quando viaja com a famfüa, va i sempre adiante ; caca, 
pesca como pescava e cacava o selvfoola bá quatrocentos anos, t endo demais 
apenas os petrechos e artiiícios q ue a conquista introduziu; as embarcac0e1 
de q ue ee ser ve, nos r íos e nas batas ; o modo de preparar o rocado e de 
fazer o plantío ; o fabrico de farinha, a moqueac<io de peixe, etc., - tudo 
acuea de modo flagrant e que no homem simples do sUio, maia ou menos iso
la.do da civilizacio, subsiste maie ou menos fielmente o que havia de maia 
ponder08o naa racas nativas". - Rocha P ombo, loe. cit ., 11, 363-368. 
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danc;as populares (o sací-perere, o caipora, os roman
ces de vaqueiros, de que nos f alam Sílvio Romero e 
Joao Ribeiro, a santidade (1), a festa do sairé); n) o 
costume de a mulher náo aparecer aos estranhos (2) ; 
o) os termos encorporados na nossa língua ; p) final
mente a imprevidencia e tristeza do brasileiro (3). 

Nos primeiros tempos da colonizac;áo, até a 
palissada dos índios adotaram os portugueses nos 
primitivos fortins e block-houses das feitorias (4). 

(1) Cartas Avulsas, 382, 393 e 394. - N6brega, Cartas do Brasil, 99 e 
100. 

(2) "No costume, ainda muito brasileiro, muito do interior e dos eertoes, 
de nllo aparecerem as mulberes e os meninos aos estranhos nota-se também 
influéncia da cultura amerfndia ; da cren9a, salíentada por Karsten, de serem 
aa mulheres e os meninos mais expostos que os homens aos espfritos mali
gnos". - G. Freire, loe. cit., 195. 

(3) "N!Lo eetímam os irmaos éste trabalho porque sabem por quem o pa
deoem, nem os espinhos que lhes metem pelos pés, nem os ardores que lhee 
queimam oe péa, nem a fome que eofrem; mas o que lhes dá pena e ang6s
tia é ver que, nlo ee contentando com os ir buscar uma vez, indo outras, a.in
da com tudo isao nlLo vém todos, porque dado que dizem ao som da capat
nha ; hitia, que quer diaer louo 11ou, nunca acabam de vir. lato lbes acon
teoe por eorem naturalmente pregui90sos, e taia que o que lbes é neceeaário 
pera eeu mantimento por esta causa o deixa.m de buscar" (Cartas .AtlUlaas, 
161. - ... " quare non sunt soliciti de crastino" e ... "sáo algo melancólicos 
..• andam muitos dias sem comer se nao o t.ém, mas quaodo o t.ém n!o des
oansam eem acabá-lo et tiicunt in diem, náo guardando as coieaa para o outro" 
(Anohieta, op. cit. , 330 e 434). - "Vivem todos muí descancados" (Oandavo, 
loe. cit., 124). - "E depoia, tondo compreendido bem o que eu acabava de 
di1er, interrogou-me, de novo e d isse : - Mas, 8BSe homem tao rico, de que 
me falsa, Dio morre? - Sim, sim (disse-lbe eu) ; morre como os outroa. -
E como sao grandes discuraadores os selvagens e proBSeguem mui bem em 
qualquer eermao até o fim, de novo perguntou-me : - E quando éle morre, 
para quem fica o que élc deixa? Respondí : - Para seus filhos, se os tero ; 
na falta déstes, para sewi irm!tos ou mais próximos parentes. - Na verdade 
(dieae o velho, que, como julgareis nao era nenhum tolo), agora conheco que 
vós outros maf.res, isto 6, franceses, sois grandes loucos ; poís é preciso traba
lbar tanto em pasear o mar, onde sofreís tantos incómodos, como nos di.zeis, 
quando aquf chegais, para amontoar riquezas para vossos filhos ou para aque
les que vos sobrevivem? A tcrra, que vos nutriu, nao é também suficiente para 
nutri-loe? Ternos (acrescentou éle) país, miles e íilhos, aos quais amamos e 
prezamoe ; mas, como esto.moa certos de que, depois da nosea morte, a terra, 
que nos nutriu, também os nutrir6., por iseo descansamos sem o mtnimo cui
dado". (Léry, loe. cit., ib., 236 e 237). - Qua.ndo A tristeza do brasileiro, ler 
Paulo Prado, Retrato do Brasil, 113 e seg., Rio, 1931. 

<•> Robert Soutbey, Histor'll of Brazil, 1, 55, Londres, 1822. 
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5. A obra dos jesuitas no Brasil primitivo. 
Esculpados os erros e falhas do aparelho educativo, 

próprio da mentalidade ocidental, mas transportado, 
quasi sem modifica9ao alguma, para o seio das socie
dades indígenas, a obra dos jesuitas no Brasil foj 
incontestavelmente notável. 

Tinham os padres da Companhia, afora o servi90 
da catequesc, que lhes absorvia a mor parte do tempo : 
a) o govérno do pessoal agregado as casas religiosas 
(novic;os, línguas, escravos, servos, índios, etc.) ; b) 
o cuidado dos rebanhos de gado, dos engenhos, da 
horta, das lavouras, dos jardins ; e) o trabalho das 
oficinas (1); d) a administrac;áo dos sacramentos, as 
con!issoes, os batismos, as missas, os casamentos ; 
e) as prédicas ; J) o ensino das primeiras letras, as 
classes de humanidades, as li9oes de gramática e 
teolog~a. 

Eram, ainda, os jesuitas os médicos dos núcleos 
coloniBis primitivos. "Neste tempo que estive em 
Piratininga serví de médico e barbeiro, curando e 
sangrando a muitos daqueles índios, dos quais vive
ram alguns de quem se nao esperava vida", diz An
chieta, em carta aos irmaos de Coimbra (2). Muitas 
vezes, a obra da conversac;ao forc;ava-os a abrir vala
dos e caminhos, de mata a dentro, como a estrada que, 
com a ajuda dos indígenas, construiu o apóstolo ca
narino, para comunicar Sáo-Vicente e Santos as bor
das de Piratininga (3). E, em breve, verificou-se a con
veniéncia de congra9ar os indígenas em aldeias : a 

(1) ••• "quaei nenhuma arte das necessárias para o comum uso da vida 
deixam de faser os irmlLoe ; fazemoa vestidos, sapa.toe, principalmente alper
catas de um fio como cAnhamo". - Ancbieta, loe. cit., 151. 

(2) Loe. cit., 66. Cf. ainda a pá¡. 380. 
(3) Afon.ao d'E. Taunay, Silo Paulo nos primeiro1 ano•, 179 11 se¡., Tours, 

1920. 
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conselho dos jesuf tas, Mem de Sá promoveu a fun
da9áo das primeiras redu9oes, "em forma de repú
blicas" (1), onde os padres da S.J. tinham poderes tem
porais e espirituais, ao lado do cacique, ou principal, 
encarregado da polícia interna, - "meirinho nomea
do pelo governador, com a vara de oficio, que os en
funava de vaidade, com meios de se fazer obedecer, 
podendo por gente no tronco", no dizer de Capistrano 
de Abreu. 

Salpicaram os jesuitas o mapa do Brasil de nu
merosas missoes, so bretudo no vale amazónico, na 
zona do médio Paraná, na regiao do alto Uruguai. 
Basta lembrar que em número de vinte e nove eram 
as redu9oes maranhenses confiadas ao governo do 
padre Antonio Vieira. E que muitas das cidades bra
sileiras originaram-se desses núcleos político-religiosos, 
de setecentos a oitocentas "almas" cada um, pelo 
menos no norte (2). A obra das missoes, em nosso país, 
corresponde maia ou menos ao período ativo do gene
ralato de Acquaviva (1581-1615) : em 1540 havia dez 
jesuitas, sem nenhuma casa ou residencia fixa ; em 
1640, isto é, um século ap6s, contavam-se os sacer
dotes em número de mais de dezesseis mil, com vinte 
e quatro casas professas, cerca de quinhentos colé
gios ou universidades, outros tantos seminários e 
duzentos e oitenta missoes, espalhadas por todo o 
globo (3). E isso, nao raramente, com oposi9ao e impe
cilho dos governadores, dos colonos e dos próprios 
clérigos. Já em 1553, Tomé de Sousa, dirigindo-se 
ao rei de Portugal, achava que se devia atalhar, como 

(1) Nóbrega, loe. cit., 204 e seg. ; Cartas Avulsas, 199 e 264. 
(2) "O Zoobiblion de Zacarias Wagner", ib., 188. 
(3) J . M. de Madureira, A liberdade doa fodioa. A Companhia de Je1u1 

na Pedaoogia e seus reaultados, II, 7, Rio, 1929. 
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de fato atalhou, o fervor, que mostravam os jesuitas~ 
"de yrem polla terra a dentro a fazer casas no sertao 
entre o gentio" (1). 

Descrevendo as aldeias da zona sul do país, anota 
Aires do Casal: "Cada urna das redu9óes, por outro 
nome missoes, era urna considerável, ou grande vila; 
e todas por um mesmo risco com suas ruas direitas 

' e encruzadas em 4ngulos retos : as casas geralmente 
térreas, cobertas de telha, branqueadas, e com varan
das pelos lados para preservarem do calor e da chuva · 

' de sorte que, vendo-se urna, se forma idéia verdadeira 
das outras. Em cada urna s6 havia igreja matriz; 
todas geralmente de pedra, magnHicas, elegantes de . ' naves e ricamente ornadas ; algumas inteiramente 
doiradas. Um vigário, e um cura, ambos jesuitas, 
eram os únicos eclesiásticos, e suficientes para exer
cer todas as f un90es paroquiais ; sen do ainda os ins
p~tor~s em .toda a economia civil, debaixo de cuja 
d1re9ao hav1a corregedores eleitos anualmente um 
cacique vitalício, e outros ofjciais, cada um cor:i. sua 
inspe9áo e al9ada. A' exce9áo <lestes, todos os indivi
duos de um e outro sexo usavam de urna camisola 

(1) Hiat. da Col. P<>rt. do Bra1., 111, 366. - "As prédicae dos jesuftas agi
ram contudo mais sObre o gentio do que sObre os colonos da Nova-LuaitAnia 
en1 bom número muito relutantes ero abandonarem o escAndalo das suae man~ 
cebí.a8, 08 rancores que se tinham suscitado entre éles, a irreligillo que lhes 
advt~a do relaxamento dos hábitos e da falta de di?e910 espiritual e até o 
gentilismo a que fechavam os olhos, deixando 08 filho8 já cri8táoe correrem o 
me:t!' entre 08 8elvagen8. A abundAncia dos neófitos comprova o éxito do pro
selitismo entre os aborígenes, enquanto os curas, que serviam na matri• ou de 
capeliies nas fo.zendas, feridos nas suas cOngruas pela concorréneia inesperada 
~e sacerdotes qut; antepunham ~o dinheiro as almas, promoviam contra os 
intrusos uma sed1~0. Nem p_od1a ter por éstes simpatía o donatário, oioso 
das suas prerrogr.t1vas como Justamente era, pronto sempre a reagir contra 
qualquer menosprézo das mesmas e nio duvidando em expor longamente ao 
soberano seus agravos na matéria. O fato 6 que a misaAo de Olinda com seus 
aldeamentoe e seu com~o de errnida, deixada por N6brega em mios docom
pa.nheiro, foi abandonada até 1560, dando-se como razl\o a falta de obreiros" 
- (Oliveira Lima, "A Nova-Lusit&nia": ero llist. da Col. Porl. do Braa., III, 
305). - Cf. ainda Carta1 Aiiulaaa, 181. 
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talar, ou quasi, de algodáo branco. Cultivavam mate, 
algodoeiros, com os víveres, que melhor ·prosperavam 
no território. O alimento era depositado em armazens, 
donde se distribuía diariamente pela povoa9ao" (1). 
E deduz Gilberto Freire, através da página descritiva 
do geográfo brasileir_o, que o regime das redu9oes era 
o de "puro interna to de colégio de padres", uniforme, 
ríg~do, desagregador, sedentário, capaz de destruir 
tudo o que no selvícola era "alegria animal, frescura, 
espontaneidade, Animo combativo, potencial de cul
tu.ra" (2). O objetivo do aldeamento era, além da cris
t~aniza9ao, o labor sistemático ou ordenado, o que 
para os aborígenes, "ciosos da sua llberdade, repre
sentava urna verdadeira escravidao". E' de justi<;a 
observar, entretanto, que os missionários vindos para 
o Brasil, na sua maioria, procuravam "minorar esse 
estado de sujei9ao, dispensando aos índios um tra
tamento brando e procurando cercá-Ios de um rela
tivo conforto, nesse ponto, como ero outros, muito 
mais humanos do que seus colegas espanhóis" (3). 

(1) Corog. braa., I, 131, Río, 1845. 
(2) L oe. cit., 116. 

(3) Luoinno Pereira da Silva, loe. cit ., ib., 72. - Atualmente, parece que 
se vem fa.zendo obrra. mais inteligente o mais social junto ~ missoes brasílioas. 
Essa cornpreensao está, pelo menos, no esptrito dos mitlsionários mantidos pelas 
"lgrejas Batista do Brasil" nas reduce>cs de Indianópolis (munioípio de Pedro
Afoneo, em Goiaz) e Craonópolie (próxima de Carolina, no Maranhlio). "Há 
cinco anos (disse-nos o ar. Francisco Colares) que c.befiamos os servicoe da mia
do de Indianópolis e só agora démos com~o a obra propria.mente religiosa. 
NO!ldo trabalho anterior foi destruir certos hábitos anti-sociais, a que viviam 
entregues os ero.os, sobretudo a rapinagem. Nao lhes impusemos veetuário; 
apenas, por su_g:estao nossa, ueam urna pequena tanga em volta dos rins. Pro
ourámo11, porérn orientá-los na prática de cortas atividades agrícolas, - a 
plantacio de mandioca e de arroz, - que desconheciam completamente, mas 
isso mesmo sem nenhum caráter coertivo. Possuímos enfermaría e maternidade. 
Já instalámos, tambóm, urna escola mixta". 

O aldea.mento do médio Tocantins possue seiscentos fndios ; ae casas, em 
n6mero de oitenta, elfo de taipa e cobertas de palha de pi888ava. Os cra6s ralam 
a mandioca, da qual fabrica.ro urna espécie de pasto. ; a carne, eem sal, p3e-se, 
mantilha por mautilha, entre camadas dessa pasto., e tudo, ero seguida, se 
envolve em folba~ de bano.ncira. E' o papa1·uto, que depois ee enterra no cbllo, 
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A esse propósito, invoca-se o testemunho de La 
Condamine, que notou apreciável diferen9a entre as 
missoes lusitanas e as castelhanas; nas missoes da
queles os índios moravam em casas de tjjolo, cobertas 
de talha, ao passo que nas <lestes era visível o seu 
desconchego. 

Os índios, de fato, amavam a liberdade, fugindo, 
constantemente, das redu9oes, como ocorreu com o 
aldeamento de Sao-J oao : "depois de fazerem urna 
solene procissao em dia de Ramos ... se foram fu
gindo todos pelo sertao tao secretamente, que, estando 
coro eles o padre Leonardo do Vale, nunca sentiu a 
coisa, senáo depois de serem quasi todos idos" (1) 
Mas, aos jcsuítas antolhava-se-lhes o seguinte di
lema : ou congregar os índios em núcleos vigiados e 
policiados pelos padres e funcionários do estado, sob 
o regime do trabalho sistemático, ou deixá-los entre-

em um leito de pedrae altamente aquecidas. A moqueacáo dura cérea de duae 
hora.a. Os indígenas, pelo mesmo processo, moqueiam a batata e o milho. Os 
craós sio monóganos. Pun&-ee o adultério: se é o homem o criminoso, jun
tam-se ae mulheree e lbe dáo urna boa aova. llaepam o supercflio com o fim, 
dizem, de enxergar ao longe a ca~a. As tatuagens, que usam no rosto, desti· 
nam-se a afugentar oe maus esplritos. Pintam-1!1e de urucú e de leite de c6co, 
sendo a tinta negra sinal de bravura. Oe dentes, limados, servem (dizem). para 
melhor triturar a carne e n1lo ofender a raiz. Os pretendentes a casamento 
levam argolas As orelbas ; enquanto a mulher se mantém virgem, traz, por 
sinal, parte do cabelo raspado circularmente em forma de faixa. O pedodo 
menstrual é indicado por uma folba de bananeira brava, que cobre a.e partee 
gen.ita.is. O nubente eubmete-ae a prova de capacidade física, que consiste em 
tr&.llSportar pesado toro de madeira, a toda velocidade, em redor da aldeia. 
Enterram 011 mortos na própria oca : o corpo, apenas envolto em uma esteira, 
conserva-se na tumba, suspenso e insulado da terra, por meio de cordas ; 
meses depois, porém, desenterram-no, deecarnam o cadáver e pi~tam oe OBllOll 

de uruc6, os qua.is inumam em seguida, no mesmo lugar, deba1:1:0 de longoe 
prantol!. Pratioam o chOco : o pai, durante trinta diae, nao tooa em carne. 
No dia do parto, banha-se a mle e tatua-e~ a crianca, oomo preoaucio contra 
os meleffoios. O parr{, ou cacique, é esoolhido por voto de t?da a populacioa 
(bomens e mulheres) : eeu poder só desaparece com a decrep1tude ; neMe caso 
aposenta-te e PMS& a ser sustentado pela comunidade. A indíistria, além do pa
pa.ruto, consiste na fabricacio de eeteiras, de arcos (dmago de paU), de flechas 
(canajuba) e de outros instrumentos venatórioe. A vida provém do sol : a 
água é sua esposa e mAe da natureza, dizem os oraós de Indianópolia. 

(1) Cartas A1'ulaas, 265. 
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gues aos seus instintos belicosos ou as suas práticas 
canibalescas. 

Devemos ter em vista, demais, que os erros da 
coloniza9áo dos ameríndios eram menos dos jesuítas, 
seus defensores e protetores a todo transe, do que 
mesmo de toda a sociedade colonial alienígena, em 
virtude daquela dij eren~a de grau cultural, a que se 
referia J oao Ribeiro. Os jesuítas, além de tu do, nao 
se podem considerar como sócios desintegrados da 
sociedade ocidental européia transportada para as 
plagas sul-americanas. 

Isso é fácil de ver através da descri9ao, que nos 
deixou Henry Koster, de algumas redu9oes indígenas 
do nordeste (princípios do século XIX), sobre as quais 
já nao era cabível alegar nenhuma influénoia por 
parte dos sacerdotes da poderosa ordem (1) : 

Cada aldeia (diz Koster) tinha o seu pa
dre, bem como um diretor, com poderes juris
dicionais. Se algum proprietário necessitava 
de trabalhadores rurais, dirigía-se ao dirctor, 
com quem ajustava o pre90 do labor o ~ste 
providenciava para que os homens solicitados 
fóssem ao dominio do locador no dia apra
zado. Os trabalhadores recebiam o pre90 do 
salário, quasi sempre abaixo do promédio 
("but the bargains thus made are usually below 
the regu~ar price oj labour"), o qual despendiam 
a seu bel prazer. Havia ainda, em cada aldeia, 
dois ju.!zes ordinários, anuais, um branco e 
outro índio, mas, como é fácil imaginar, só 
o prhneiro exercia realmente jurisdi9ao. Tais 
juízes tinham poderes para aplicar penas le-

(1) Loe. cit., 116 e seg. 
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ves; os crimes mais graves ficavam sob a 
alc;ada do ouvidor da capitanía. Tinham, tam
bém, os indígenas os seus capitaes-mores, vita
licios, com hegemonia sobre os nativos ; &ses 
funcionários, todavia, seminús, com sua ben
gala de castao de ouro, eram, no dizer do 
ingles, capazes de fazer rir o homem mais 
sisudo do mundo. Os indios eram, em geral, 
pouco dedicados a seus amos, a quem nunca 
tratavam por senhores, sendo a vida severa da 
aldeia de raro atrativo para eles. Fugiam, 
por isso, constantemente, das missóes e nunca 
se detinham em parte alguma. J amais plan
tavam por conta própria, e, quando o faziam, 
raramente aguardavam a colheita: vendjam 
o mi1ho ou o feijáo antes do amadurecimento, 
e mudavam-so. 86 a cac;a e a pesca eram 
seus labores prediletos ; só um lago ou ria
cho podia deté-los algum tempo. Amavam 
as bebidas fortes ; beberiam satisfatoria
mente, dia e noite, entregues as suas dansas 
e monótonas can90es. Viam com indiferen9a 
a conduta das mulheres e dos filhos ; eram 
mentirosos e habituais viciados. Nao tinham 
amor nenhum ao conchego e ao bem-estar 
doméstico. Os homens carregavam água e 
lenha e erigiam, sós, as cabanas. Ao viajar, 
levavam as mul.heres os filhos, os potes, os 
cestos e as caba9as ; os homens, atrás, os 
surróes de couro de cabra, as redes, as armas 
e os utensílios de pesca. Eram as crian9as 
banhadas no pr6prio dia do nascimento, pois 
apreciavam muito o aceio. Excelentes raste
jadores, descobriam pegadas até nas folhas 
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secas caídas das árvores. Ninguén1 mais hábil 
para desbravar o mato. Eram os índios, ge
ralmente, os portadores enviados de urna a 
outra província, porque a sua natural con
díQao os impelia a essa vida errática. Com 
eles .nunca se podía contar por muito tempo; 
por isso mesmo os administradores nas obras . . , 
que ex1g1an1 prolongado tempo, preferiam 
co~tratar negros e mulatos, replicando As 
obJeQOeS nesse particular com o <lito de que 
caboclo é só para hoje. Baixos, acobreados, de 
membros desenvolvidos; rosto largo, nariz 
chato, olhos pequenos, cabelos pretos e esti
rados, pouca barba. As mulheres, enquanto 
mo9as, nao deixavam de ter encantos, que 
depressa feneciam. Raros os deformados ou 
defeituosos. Nao se podia, enfim, constranger 
nenhum índio a trabalhar. 

A flagrante descriQao de Koster levar-nos-ia 
r~pidamente a conclusa.o de que os indígenas do Bra
sil se anularan1 por suas próprias maos, se nao tíves
semos em vista as condiQoes de ordem cultural em 
que se acharo os grupos nativos. Em primeiro lugar, 
os c?lonos brancos nao souberam aproveitar as ten
dénc1as ou aptidoes preferenciais do selvagem (a 
caQa, a pesca, o desbl'avamento do mato), por meio 
das qua1s era-lhes possível estar mais em contacto 
com a natureza virgem e bruta. Daí a sua incapaci
dade para os labóres sedentários, em que o colono 
enxergava logo indolencia ou ten1peramento ocioso -
caboclo é só para hoje, como na frase do historiador 
britanico. Concorria ainda para isso o fato de o ame
tíndio preocupa,r-se pouco co1n o futuro : como sabe-
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mos, o selvage1n brasileiro nao tinha o sentimento da 
propriedade, isto é, nao cogitava em armazenar, em 
guardar, em conservar, porque a terra (relem bremos 
as palavras do velho tupinambá de Léry) havia de 
nutrir os f ilhos do mesmo modo como nutria os pais. 
Eram ~sses os principais motivos que levavam os in
dígenas a evitar a locacao de serviQOS por mais de 
quatro semanas ; e os colonos, aproveitando-se da 
aversao dos nativos pelos trabalhos do eito, que impli
cavam vida monótona e regrada, pagavam-lhes salá
rios abaixo do custo, quando mesmo nao os procura
vam iludir por outros meios. "Antes mesmo de expi
rar o seu contrato, exigiam os selvagens os seus salá
rios, temendo nao receberem coisa alguma," informa
nos J. B. Fernandes Gama (1). Quanto a pretensa 
incapacidade assimiladora do selvagem, ou a condi~áo 
instável dessa assimilacao, isto é, quanto ao fato de 
o índio, mesmo incorporado a nossa sociedade, nao 
tardar a sofrer a nostalgia da maloca ou da jangla, 
- Araújo Lima observa que o erro está cm in1por 

(1) Mem. Hiat., 11, 81, 1844. - Documento holandés de 1637 diz, a pro
pósito doe fn<lios do nordeste : "Contentes com poasuir uma rédc onde durmam, 
e alguna cabao08 por onde bebam, o seu arco e flechas, a sua forinha, a sua 
boa água e a caca que vlio buscar nas matas para se a.limentarcm, trabalh11.m 
somente para ganhar para si e euas mulberee pano que seja nece11.sário para 
cobrir seus corpos, e consideram bastante que suas mulheres vistam uma camisa 
de pano pendente até o chlio, e élea mesmos obtenbam alguma roupa que lhee 
permita trazer une calooes e um gib!io, uinda que sem camisa. E, se nao íóra 
essa inclinaclio, nllo traba.lhariam j aomente para ganhar isso silo levados ªº 
trabalho, e rmo querem trabalhar sen!Io at-é que tenbam ganho, quando muito, 
oito varas de pano grosso ou alguma roupa, o que de ordinário corresponde 
a vinte ou vinte e qua.t,ro dias de trabalho. Voltam entllo As suas aldeias, di
zendo que possuem bastante, e de nada mais preoisam, e naosedeixarlio empre
gar em trabalho algum, salvo se forem forcados pelos eeus éapitft,es holandeses. 
Os servicos em que ron.is se empregam os indios, sao cortar lenha para os en
genhos, plantar canas, liropar 011 canaviais, conduzir e dirigir os carr08, guardar 
o gado e outros misteres semelhantes ; e éstes servioos éles n1io farllo, se, além 
do alimento, a paga n!io for primeiramente dep08itada nas mios do aeu capi
ti'l.o para lhes ser entregue, quando houverem preenchjdo o tempo e terminado 
o trabalho '. (Apud, A. Pereira d11. Costa, "Anais Pernambucanoe", em Ret. 
de Hist., n.0 7, 234, Recite, 1928). 
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o colono a civiliza9ao a alguns elementos ins:ilados, 
e nao a todo o agrupamento social, quando é certo 
que o homem é apenas urna pe9a desse mesmo 
agrupamento (1). Também aos colonos faltou, en
fim, esse espírito de toler~ncia e compreensao, que 
Rondon preconiza como o melhor processo de
aproveitamento dos elementos nativos : "Dizia-se 
(protestava o ilustre explorador) que os nambi
quaras eram antropófagos e incapazes de qual
quer mansidao ; pois bem, esta Companhla aquí 
se acha boje sem nenhum receio deles, apesar de estes 
índios tercm veementemente protestado, com sobeja 
razao, contra a nossa invasao. Bastou, entretanto, a 
n:ossa demonstra9áo de amlzade e de bondade, para 
que eles suspendessem as hostilidades que sempre 
mantiveram contra os deshumanos seringueiros, que 
vao queimando as suas aldeias e assassinando trai9oei
ramentc os legítimos donos das terras, para roubar-
1.hes o sossego e a conserva9ao das suas mais legíti
mas tradi9oes. Os parecía e os cabl.xís aquí se acharo 
em torno de nós, prestando os melhores e os mais 
importantes servi9os que, de modo nenhum, obte
remos de elementos estrangeiros. Como e1es, proce
deram anteriormente os valentes bororos. Todos tem 
capacidade bastante para as artes quaisquer e para a 
indústria, como provam os seus trabalhos rudimen
tares de toda sorte" (2). Ao mesmo general Rondon 
afigurava-se que os ataques levados a efeito pelos 
mdios aos núcleos civilizados eram, em 90 % dos 
casos, devidos a agressoes anteriores. "Em 10 % se 
tanto, dos casos restantes (comenta o major Amíl-

(1) A~ia - A eerra e o homem, 126, Rio, 1933. 
(2) Comunioaclo telegrifica, pub. no Jornal do Comlrcio do ltio-dÑanei

ro, em 11 de fevereiro de 1909. 
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car Botelho de :rvlagalhaes), prcdominam : 1.0 
- a 

defesa espontanea e essencialmcnte ligada a natureza 
hu1nana, contra a invasao do solo a que nós civili
zados chamamos a nossa pátria; 2. º - a naturalís
sima ambi9ao de se apoderarem de artefatos e quais
quer objetos que reconhecem preciosos para seu uso 
e que seu estado de atraso e ignorAncia os torna inca
pazes de produzir, como, por exemplo, os objetos 
cortantes ou perfurantes, de ferro e a90, faca8, facoes, 
foices, machados, missangas, etc .. Ora, em qualquer 
desses dois casos, é mister reconhecer que o índio nao 
se apresenta em nada inferior ao hornero civilizado ; 
ao contrário, este age conciente de que procede mal, 
porque náo desconhece a existencia das leis que pu
nem os scus delitos de roubo, assassínio, etc., cons
tantemente em face de toda a organiza9ao repressiva 
da sociedade, com os seus tribunais, juízes, polícia, 
cadeia, etc .. Ao passo que no estado primitivo da 
sociedade indígena, a presun9ao legal é que o roubo, 
ou a extorsao do mais forte, constitue para o selví
cola um direito legítimo" (1). 

Além da obra de pacifica9ao entre os colonos e 
os indígenas, levada a bom exito, cabia aos jesuítas 
destruir o hábito, inveterado entre os nativos, das 
guerras intestinas, que ocasionavam, com a qu_ebra 
da cabe~a e a antropofagia, nomes e glórias ao ven
cedor (2) ; essas guerras, aliás, eram toleradas pelos 
portugueses, em geral, como o melhor processo de 
destrui9ao dos selvícolas (3). Ao lado do canibalism<r1 

(1) Impresa3es da Comissao Rondon, 257, Porto-Alegre, 1929. 

(2) Anobieta, loe. cit., 333. - Cartas A11ulsas, 172. 
(3) Joeé Eduardo Freire de Carvalho Filho, "Estabelecimento de um ~o

vémo Oeral. Os primeiroe jeaultas", em R. T., t. esp., l .• parte, 229, R10, 
1915. - "The religion, ths pride, and the ;oy oj the Brasilian Sa11a{le& were in 
their cannibal Jeasts ,· and it toaa the more dijjicu.U to abolish thie cuseom, be-
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outros náo menos condenáveis vícios era preciso re
primjr · a) o hábito irrefreado de "beber fumo", 
ou petu1n (1); b) o gosto do vinho, a que se entre
gavam incontiuentemente (2) ; e) a prática da pedras
tia e da sodomía (3). A' poligamia opunham, também, 

catue the Europeans had hitherto made no aUempt to check it amono their allíes. 
It has bem lww the French Interpreúr ad11iaed th6 Tu.pinambas fo eat Hans a& 
a Portuqueze, and the Portugueze in líke manner pBTmíUed their allies do consi
derer theír enemies aa beasts whom they were to destroy and deT;our. Nay, aa 
these bangueta made the /eud more deadly, they conceived it to be qoad policy to 
encouraoe them, and Jor this policy, the common ahuddernigs o/ humanity were, 
a& u.ual, repressed and ridiculed, and the holiest injunctione o/ religion 11et at 
nouqht". - (Robert Soutbey, History o/ Brazil, I, 226). 

(1) Fernlto Cardirn, loe. cit., 172; Gabriel Soares de Sousa, loe. C'Ü., ib., 
200 ; Porto-Seguro, loe. cit., I, 53. 

(2) "SAo muito dados ao vinho" (Anchleta, loe. cit., 330). - ... "porque 
tém ji muitos vinho11 preparados, precedendo logo grandes borracheiras que 
dura.m por espa90 de alguna dio.s" (DiálOQos, etc., 281). - ... "nem ao maio
ral pagam os outros algum tributo ou vasealagem mais que chamá-los, quando 
tém vinhos, pera os ajuda.rem a beber, ao que silo muito dados" (Fr . V. do 
Salvador, loe. cit., 63). - ... "Do qual bebem eem reg:ra, nem modo e atá 
catrem" (F. Cardim, loe. cit., 165). - ... "e aparelham muitos vinhos pera 
se embebedarem" (P. de M. Gandavo, Tratado, 51). - ... "porque tém éles 
cada uma maneira. de vinho de raizes que embebeda muito e quando éles estiio 
assi bébados estilo tilo brutos e feros que nao perdoam a nenhuma pessoa" 
(Carea& Awlsaa, 70 ; cI. ainda as pág. 284 e 285). - ... "e nAo ceeeam de 
da.n.sar, entrar e sair na casa onde estao rcQnidos, a.té que tudo se conclua, isto é, 
nllo se retira.ro dat enqua.nto nos potes existir bebida" (Léry, loe. cit., ib., 202). 

(3) Francisco Rodrigues do Prado, "História dos indios ca.valeiros, ou da 
nacio guaicurú", em R. T ., I , 32 e 33, 1839; Cartas 1hulsa&, 97; Gabriel 
Soares de Sousa, loe. cit. , ib., 315 e 316; Couto de ~fagalbAes, o Seltagem, 
115e116, Rio, 1876 ; K. v. d. Steinen, "Entre os bororos", em R. T., J,XXVIII, 
2.• parte, 452, 1916; Elias Herckmane, "Descricllo geral da capitanía. da Pa
raiba.", em R. P., n.o 31, 268, 1886. - Os próprioe colonos nAo estava.m livrea 
da pecha de homomixia e outra11 aberra9oes sexuais: "Ncm parecam entre 
nós suspeitaa as informacoes que a respeito nos vém dos padres da Companhia., 
eempre· em luta com os colonos. Os arquivos da Torre do Tombo forncceram 
preciosos documentos da Primeira visita~ílo do Santo Off.cío ds partea do Bra
ail, de 1591-169B. E' um quadro impressionante do coméco de sociedade que 
era a Bafa nea.e findar do século. E ' também no segrédo inquisitório a mostra 
minuciosa e completa. da.s maie ba.ixas paixoea, que isó parece devam existir 
nlrdecadéncio. dR.s ci vilizacoeR. Grande n1imero deeeas confiesClce, 45 em 120, 
referem-se ao pecado ocxual . Na populacl1o relativamente eecaasa da cida.de do 
Salvador e do eeu recOncavo a repeticlo dos casos de anormalida.de patológica 
pOe claramente em evidéncia em que ambiente de di..."8olucl1o e aberraQAo vi
viam os habitantes do. colOnia. Slio reinóis, franceses, gregos, a turbe. mesclada 
da mestica¡em - mamelucos, curibocas e mulatos - trazendo ao tribunal 
da Inquisiclo os depoimentos dos seus vicios ; sodomía, tribadismo, pedofilia. 
erótica, produtos de hiperestesia sexual a mais desbragada, só própria em ge
tal dos grandel! centros de popula.9lio acumulada. Sodomita, ésse vigário de 
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os jesuitas a sua casuística, que che~rava a inferno e 
a pau de marmelo. E' verdade que os indios, na sua 
generaliqade, eram monógamos ; mas alguns tinham 
mais de urna femea, sobretudo os maiorais, "treze ou 
catorze", no dizer de Hans Stadén (1), de que muito 
se ufanavam (2) e com o que se assemelhavam aos 
mouros, para usarmos de urna frase do padre Pero 
Correia (3). Daí vem, talvez, dizer o irmáo Baltazar 
Fernandes que desejavan1 tornar-se cristaos os gen
tios, "mas largarem as mancebas. . . dificultosamente 
querem" (4). Nao foi menos árduo o trabalho dos 
padres da S. J. no sentido de casar os amantes e se
parar os concubinários (5). Procuravam os jesuítas 
castigar também o adultério (6) (de que náo faziam 
os índios muito caso, se acreditarmos nas afirmativas 

Ma.toim, de 6!5 anos, cometendo atoe desbonestoe com me.is de quarenta. pes
soa.s, ou ésse outro clérigo, Frutuoso Alvares, h.omem velho QWJ i4 tem ae barbas 
brancas, pederaata pasaivo, a.asim como o oOnego Ba.rtolomeu de Vasooncelos, 
a.pa.ixona.do pelos negroe de Guiné; e o eodomita incestuoso BB11tilo de Aguiar, 
menor de 16 anos, que ee junta.va. com o irmAo mai11 velbo e com um baoha
rel em artes, natural do Rio-de-.Janeiro; e Lázaro da Cunha., mameluco, que 
vivera cinco a.nos entre os tupine.mbá.e, despido e tingido, pra.ticando com a.a 
tndias o pecado nefando; e o orietlo-novo Diogo Afonao encontrando-se com 
o eeu ctlmplice Fernlio pelos campos e ribeiras: e Jo!o Queixada, morador ero 
os.ea do govcrnndor Doro Francisco de Souea e que dormia em Lisboa com os 
pagena do dello da S~ . Tdbade, eesa famoso. Filipade Sousa, queconheoia como 
uma. Safo parisiense a arte de Jalar muitos reguebroa e amorea e palavras laaei
"ª' melhor ainda t/.Q que se fba um ruJi&> a 8U4 barrega e que oonseguiu pene
trar, para saciar o vicio, num mosteiro de monjwi; trfbadc trunbém Luisa 
Roiz, que perseguia. na eua ftlria RS negras da cidade" (Paulo Prado, op. cit., 
42-45). - Cf. ainda Gilberto Freire, loe. cit., 130-133. 

(1) Op. cit., 151. - Cl. Gandavo, Hi&t6ria, 128: "Alguns deles tém trée 
ou quatro mulheres". 

(2) ... "e aqueles que mafor número de mulheree tém sao considerados '° 
mais va.lentes e ousados" (Léry, op. cit., ib., 292). - Cf. Cláudio d' Abbeville, 
Hist6ria da Mi&ac1.o t/.Qs Padre& Capuchinhos, etc., 324 e Ivo d'Evreux, Vor1aqe 
dans le Nord du Brúil fait durant les annéea 1613 et 1614, 85, Parle, 1864. 

(3) Cartae Avulaas, 97. 
(4) Cartas Avulsas, 484. 
(5) Ancbieta, op. cit., 37 e 98 Cartas A1adsa8, 61 e 66. 
(6) Cartas Avuleaa, 341. 
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de Manuel da N6brega (1) e das de Ivo d'Évreux (2), 
assim como ajuntar as cristas-novas ou índias forras 
em casas de recolhimento, para que daí saíssem ca
sadas (3). 

Nesse particular, os jesuitas realizaram urna ver
dadeira obra de saneamen.to moral. A mancebia era 
desenfreada (4) e dela nao se eximiam sequer os clé
rigos (5). Gilberto Freire acredita que um dos motivos 
da irreircá vel inclina9ao do colono por:tugu~s pelas 
índias tenha origem na admiragao, que naquele exer
cia a mulher moures,ca, da qual as nossas nativas se 
aproximavam em muitos aspetos : "O longo con
tacto com os sarracenos deixara idea]jzada entre os 
portugueses a figura da mou_ra encantada, t,ipo de\i
cioso de mulher morena e de olhos pretos, envolta em 
misticismo sexual - sempre de encarnado, sempre 
penteando os ca belos ou banhando-se nos rios ou nas 
águas da.R f ontes mal-assombradas - que os colo
nizadores vieram encontrar parecido, qua~~ igual, 
entre as índias nuas e de cabelo solto do Brasil" (6). 
Que a nudez inocente (7) da índia devera ter sido, real-

(1) Op. cit., 93. 
(2) Op. cit., 42. 
(3) N6brega, op. cit., 119, 120, 125. 
(4) .. O mor trabalho que agora temoe ~ que ha.verá em esta povoacllo 

algumae oinooenta negras, ou mai8, afora outras que estiio polu fazendu, as 
ciuais se trouxere.m das aldeias polos brancoe, para as ter por mancebas",
carta de AntOnio Pires, escrita em Pernambuco (1551), em Cartas Avul8a8, 83. 
- Cf. Nóbrega, op. cit., 72, 79, 80; carta de Pedro Borges (1550), em Hi8t. 
cla Col. Port. do Brasil, cit., II, 268 e 269. 

(6) Nóbrega, op. cit., 123 (oarta a d. Joi\o III, escrita em Olinda, a 14 de 
Betembro de 16tn). 

(6) Gilberto Freire, op. cit., 11. 
(7) Eeea inocOnoia revela-se a todo paseo : "Mas, por fim de oontae, a

eim como esta bOa gente totalmente nua, na sua chegada nao tinba sido ava
ra em mostrar-nos tudo quanto trazia, assim também ao partir já vestidos de 
oami888, que lhe.e déramos, quando iam sentar-se no eecaler (n!io e.etando aeos
tumados a truer roupa, nem vestuário de qualquer espéoie) e.e e.rregacavam 
at' o umbigo, afim de ae nAo estragar, e deecobriram o ciue antee oonvinha 
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mente, um incentivo A miscegena9ao, é fato de que 
se nao pode duvidar ; mas a descri9ao idílica nem 
sempre corresponde ao depoimento de ce~as teste
munh~s. A nao ser o gosto pelos banhos de rio, os in
dígenas, algumas vezes, mostravam-se pouco assea
dos, morando em casas "fedorentas e a!umadas" : 
a promiscu~dade, as redes apodrecidas pela urina, 
~ "porque sao tao pregui9osos que ªº que demanda a 
natureza se nao querem levantar" (1)-, a ca9a moquea
da, pendente do teto e a escorrer sangue (2), tudo isso 
nao parecia próprio do cenário da ninfa morena, que 
se via fadada a substi~uir, na América, a mugulmana 
peninsular (4). Na mesti9agem da índia com o portu
gues <levemos ver antes, de um lado, o desejo, por parte 
da índia, de classifica9áo social, isto é, de ter filhos 
pertencentes a ra9a superior (3), e, de outro, as condi-
90es específicas do povo portugues, fusível e m6bil 
como nenhum outro, predisposto (já o mostrou Gil
berto Freire) para a coloniza9áo híbrida, em virtude 
do longo intercurso cultural com a Africa, por isso 

ocultar, querendo e.inda, ao deepedirem-se, que lhes vissemos as nAdegas e 
o traseiro" (Léry, op. cit., ib., 144). - "Encores 8'ils ont quelquehobergeon ou 
chamise de petite valeur vestües, ils les depouil-leront et metront sur leurs espaulea 
se voulam aueoir en terre, pour crainte au'ils ont de les oaster" (André Thevet, 
Les Singularitez de la France Antarctique, 143, Paris, 1878.) 

(1) Cartas Avulsas, 173. 
(2) Obra8 de J oao Francisco Lisboa, II, 210, SAo-Luis-do-Maranhao, 1865. 
(3) "Da parte das indias a .mestic~gem se explic.a ~la ambi~íio detere~ 

filhos pertenoentes !\ re.ca superior, po1s segundo as 1déias correntes só vaha 
o parentesco pelo lado paterno. Além diaso pouca resisténcia devia~ encon
trar de milionários que po88ufam preciosidades fabulosas como anz61a,pentea, 
facas, tesouras, espelhoe" (Capiatre.no de Abreu, CapUulos da Hiatória Colo· 
nial, (1600-1800), 44, Rio, 1928). - •.. "onde as mulheres and.am nuas e nl!.o 
sabem 'se negar a ninguém, mas até elas mesmas cometem e impor~unam os 
homens, jogando-se oom élea nas rédes porque tém por honra dormir com 08 
criataos" (Anohieta, op. cit., 68). 

(4) "Sóbre isto direi em urna pa.le.vra que, embora J?&reca deshonestid~de 
e incite.mento ~ conoupisoénoia ver mulheres nuas, todavia essa nudez grosse1ra 
da mulher é muito menos e.tmente do que se pensa, como entio geralmente 
observámos", - (Léry, loe . cit., 193). 
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mesmo vitorioso onde os demais europeus, os nór
dicos ou os dolicolouros, sucumbiram e amoleceram. 
A transigencia com o elemento nativo, além do mais, 
impunha-se a vista de um fato, que um historiador 
ingles chamou de necessidade. ' ~Muitos cristaos (di-lo, 
allás, N6brega) por serem pobres, se t em casado coro 
as negras da t erra" (1). 

1 obra de miscegena9ao dos portugueses, no Bra
sil, nao faltou sequer espirito social. Duarte Coelho, 
p. e., promoveu casamento dos primeiros colonos com 
as fndias (2), política, que ainda vamos encontrar, mais 
delineada, no alvará de d. José I (1755) : "Sou ser
vido declarar, que os meus vassallos deste R eyno, e dn 
Am~rica, qu_e casarem com as Indias della, nao f icao 
com injamia alga a, am es se f arao dignos da minha 
real atten~ao, e que nas terras, em que se estabellecerem 
serao preferi dos p0¡ra aquelles luJJares, e occupa~oes, 
que couberem na gradua~ao de suas pessoas, e que seos 
f ilhos e descendentes serao habeis e capases de qual
quer emprego, honra,, ou qign,idade, sem que necessitem 
de dispensa algaa, em rasao destas alian~as, em que 
serao ta1nbem comprehendias, as qu,e se acharem já 
j ei¡,as antes des ta minha declara~ao : E outrpsim prohi 
bo que os d,itos meus vassallos casados com I ndias, ou 
seus descendentes sejáo tratados com o nome de Cabou
colos, ou outro · semelhante, que possa ser injurioso" (3). 
As mamelucas, que, até certa época, eram ainda, no 
dizer do padre F:ranctsco Pires, vergdnteas novas e im
perf eitas (4), passaram a ser "muito honesta e legal
mente cubj9adas para esposas legítin1as por portugue-

(1) Op. cit., 109. 
(2) F . A. Pereira da Costa, op. cit., íb., 223. 
(3) Domin~ot do Loreto Couto, Desaqra-001, etc., cit ., ib., 54 e 55, 

(4) Cartas Aiiulaas, 197. 
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ses, as vezes bem ricos, e, também por a~guns neerlan
deses abrasados de paixáo" (1). Caso típico é o de d. 
Catarina de Albuquerque, gentil mameluca pernambu
cana, rebento do romance de Jerónimo o Torta, 
que desposou o fidalgo florentino Filipe Cavalcante, 
parente do célebre Guido. 

Insuperáveis eram as dificuldades opostas ao 
labor do proselitismo (2). As chuvas torrenciais, as as
perezas dos caminhos, as cheias dos ríos, as doen9as e 
fadjgas, as hostilidades dos colo~os, - nada conse
guiu arrefecer o zélo crista.o dos religiosos. "Os peri
gos que nisto se passam (coniessava Anchieta), pela 
diversidade dos lugares a que acodero, se podem con
jeturar : perigos de cobras, de que há grandíssima 
cópia nesta terra, de diversas espécies, que ordinaria
mente matam com sua pe9onha, de que freqüentis
simamente quasi por milagre sao livrados e alguns 
mordidos sem perigar ; perigos de on9as ou tigres, 
que também sao muitos pelos desertos e matos por 
onde é necessário camjnhar ; perigos de inim1gos de 
que algumas, vezes por providéncia divina tém e.sca
pado ; to_rmentas por mar e naufrágios, passagens de 
ríos caudalosos, tudo isso é ordinário ; calmas muitas 
vezes excessivas que parece chegar um homem a 
ponto de morte, de que vém a passar gravíssimas 
enfermidades ; frío principalmente na capitanía de 
Sao-Vicente, no campo, onde já por vezes se acharam 
índios mortos ·de frio e assim acontecía muitas vezes, 
ao menos a.os principios, a maior parte da noite náo 
poder dormir de frío nos matos por falta de roupa 
e de fogo, porque nem cal9a nem sapato havia, e as-

(1) Alfredo de Carvalho, " O Zoobiblion", cit., íb., 194 e 19.'). 
(2 ) A éste re¡peito, cf. Carlo11 Teeobauer, l . c., 302 e 1e¡.e. 
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sim andavam as perpas queimadas das geadas e chuvas 
muitas e mui grossas e contínuas, e com isto grandes 
enchentes dos rios e muitas vezes se passam águas 
muito frias por longo espac;o pela cinta e as vezes 
pelos peitos ; e todo o dia com chuva muito grossa 
e fria, gastando depois grande parte da noite em 
enxugar a roupa a.o fogo sem haver out.ra que mudar. 
E contudo nada disso se estin1a e muitas vezes por 
acudir a batizar ou confessar uro escravo de um por
tugues se andam seis e sete léguas a pé, e as vezes 
sem comer ; fornes, sedes et alia hujusmodi; e final
mente, a nada disto se negam os nossos, mas sem 
diferenc;a de tempos, nojtes nem d.ias, lhes acodero 
e muitas vezes sem ser chamados os andam a buscar 
pelas fazendas de seus senhores, onde estáo desam
parados" (1). Queixava-se n1esmo o padre Baltazar 
Fern8ndes de que nao tinha, freqüentemente, "nen1 
um punhado de farinha da terra pera con1er" (2). E, 
a princípio, quasi todos viviam de esmolas (3), ali
mentando-se, muitas vezes, das sobras dos criados do 
governador ou da caridade de pessoas abastadas da 
colonia ( 4). 

(1) Loe. cit., 322 e 323. - "Alounos Pes. residian en S. Vte. emr.ro los 
mas estaTJa en Piratininga de donde acudían a muchas aldeas de genfües que 
estava al derredor, aunq al principio residieró en dos con grande jructo de la.! 
almas, baptizando a muchos specialmente quando estavá en extrema necessidad, 
instruyndo a todos en las ~osas de su sal·vacion, ·andando a pie y descalsos p11r 
todas aquelas aldeas, durmiendo porlos caminos sin ningun genero de cama aua,ndo 
mucho a'IJia algunas redes g ellos mismos llevamn a cuestas. El vestido era mtty 
pobre, lo comu era sotanas de cañamo tenidos de prieto q haziá de las TJelas .de 
las naos de fo india q1M los enbiava de lismosa. Acrescentavanse estos traba1os 
c.iJ no tener entonces ninguna renta senalada del Rey, y la gente ser muy pobre 
y assi algunas vezes les era necess.o a pescar 11 a cazar y esta1Já todo sin comer 
emquéito no venia alguna pro1Yision, en todos si veya_ mtt;~k~, alegria ~n e~tos tra
bajos y hambre e desseo de padecer otros mucho ma3ores ( le.sus-Historia de la 
fundacion del Colegio del Río de Henero y Slll! residencias", em An. da Bib. 
Nac. do Rio-de-Janeíro, XIX, 122, 1897). 

(2) Cartas Avulsas, 500. 
(3) Anchieta, loe. cit., 37. 
(4) José' Eduardo Freire de Carvalho Filho, loe. cit., 232. ~ 
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Mesmo assim, ninguém os via parados; a al
guns chegaram os índios a chamar de abareb;ebés, isto 
é, os padres que voam (1). Luiz de Grá, por exemplo, 

' era tao sófrego que, no dizer do padre Antonio Pires, 
"nao deixava ninguém fazer nada" ; "os que o conhe
cem pasma1n, porque prega duas horas aos brancos e 
logo no mesmo dia prega as mulheres e no mesmo a 
escravaliia e gasta nisto n1uito tempo que lhe nao 
lembra comer e muitas vezes reza o ter~.o lá muito 
de noite : finalmente, a todos nos envergonha" (2). 
~sse ilustre sacerdote lisboeta instituiu o ensino obri- 1 

gatório da língua brasílica, que os jesuítas chamavam 
jocosamente o grego, de acordo com a "Arte" com
posta por Anchieta (3). 

Foi sob o influxo do proselitismo crista.o, obser
va-o Teodoro Sampaio, que se iniciou o estudo das 
línguas americanas : escolheram os jesuitas a língua 
mais falada no litoral, "fácil e elegante, e suave, e 
copiosa", segundo a frase de Cardim, "doce e rica, 
original e sóbria", com "qualquer coisa de heráldica", 
acrescenta Roquette-Pinto, e recolheram o seu vasto 
mRterial ternatológico. Deven1os notar, todavía, que 
a chamada língua geral nao era nenhuma língua di
ferente da dos indígenas (4). "Nao é coisa que se 

(1) Símao· de Vasconcelos, loe. ci.t., 41. 
(2) Cartas Avulsas, 276 e 277. - Os íodios gostavam muito do padre Luis 

da Gra, segundo se infere de uma carta de Antonio Blasquez (1561): ... "e 
éles ficaram tao saüdosoe do padre que, depois, vinha.m A ca-sa e diziam : -
Já se Joi? Já agora tudo está calado. Qua.ndo estava aqu(, tudo esta'IJa alegre" 
(Id., 305). 

(3) Id., 252. 253 e 270. - Dentre os missionários jesuitas, foi JoAo de 
Aspilcueta Navarro o primeiro a aprender a língua tupí e verter para e¡;1sa 
lingua oracoes e escritos sacros; mas a Anchieta cabe a prioridade da compo
sicao de urna "Arte de Gramática" (1595), já usada, embora em manuscrito, 
cinco anos ap6s. No dizer de N6brega, o tupí muiti se assemelbava. ao bis~ 
cafoho. (Cartas do Brasil, 93); a razífo, acrescenta Capistrano, é de ordem mor
fológica, sendo ambas, o euscara e o ahanbeénga, Unguas encorporantee. 

(4) Carlos Teschauer, l. c., 163. 
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admita (diz Batista Caitano de Almeida No.gueira) 
um conchavo entre padres que se náo conhec1am ou 
que trabalharam longe uns dos outro~. e as vezes 
sendo até de diferentes cultos, uns catolicos, out~os 
calvinistas (Figueira, Montoya, Léry, etc.). Os Je
suítas, para o servi90 da catequese, criara~ por de
riva9áo alguns vocábulos (mongaraymo-caroi = fazer 
branco, europeu = batizar), disciplinaram algumas for
mas grama ticais e na da mais." 

O tupí dos tempos incipientes da coloniza9ao, 
ou abanhe~nga, dividia-se em dois grupos: o do norte, 
coro elementos aglutinantes ainda íntregros, de que 
resultou a lingua geral, e o do sul, cujo principal 
representante é o abanhema, . o . moderx:io guaraní ~o 
Paraguai (1). Como língua de mtercamb10,_ o tupí ter~a 
de influenciar no falar das populfüjóes atua1s do Brasil. 
Exemplos desf:.a influencia no dialeto n.ordestino . sáo : 
a) a tendencia para dissolver o n intervocálico e 
nasalar a vo1ga anterior (veneno, inlogio); a troca da 
inicial l em d (diamba) e da medial l em r (sordado); 
b·. a queda do l final (morá). Mário Marroquim, .em
bora reconhe9a a influencia do amerí!1dio na d1al~
ta9áo da língua falada, hoje em d1a, no Brasil, 
acha que há em muitos casos exagero, com.o, P.ºr 
exemplo, no fenómeno da passagem do l a r, Já .exis.
tente no portugues arcaico (grória, esprandecente, incri
nado) (2). Masé fato que, como nota Rocha Pomb?, 
a propor9áo entre as duas línguas faladas na colonia 
era,, até o come90 do século XVIII, "mais ou meuoa 

' !:. " de tres para um, do. tupí para o portugu~s , com pre-
ponder!ncia nas capitanías onde a catequese se fez 

(1) Teodoro Sa.mpaio, "Oa naturalista& viajantes dos 116culoe XVIIL e 
XIX" cit., 580 e 581. 

(2) A linqua do norde11te (Alaooa• e Pernambuco), 31 e 32, SAo-Paulo, 1934. 
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mais intensamente (Sao-Paulo, Rl!o-Grande-do-Sul, 
Pará, Amazonas). A propósito das popula95es amazó
nicas, consigna José Veríssimo a seguinte observa9ao : 
"A supressao do artigo definido, em frases que D:iii<> 
podem prescindir dele em portugues, é vulgar, como 
em rio encheu, canoa chegou_, peixe e_.stá podre, etc.. A 
palavra por~ao é usada sempre no fim da frase, signi
ficando muito, quantidade, como havia gente por~ao, 
pescou peixe por~áo, por havia mu_ita gente, pescou 
mu..ito peixe. O adjetivo bonito, que empregam para 
esprimir bondade, é literalmente traduzido do tupí, 
onde se d,iz saqu:ena puranga, cheiro bo~ito, em vez 
de saquena catú, cheiro boµi. O qualificativo com que 
eles reconhecem a bondade de um perfume qual
quer é sempre bonito e nunca bom. A palavra tupí 
sera é ainda usada tal qual como entre aqueles sel
vagens como um sinal de interroga9ao e aparece em 
numerosas frases como voce vai a rnissa sera ( ?) ou voc~ 
vai será a missa ( ?), o que se diría em tupí nde re~ó 
será missa qu.éte ( ?) (1)". Seria difícil enumerar todos 
os top6nimos encontrados no nordeste, assim como 
outros tantos vocábulos de origem túpica ligados A 
nossa flora e fauna, ou referentes a utensilios ou obje
tos de uso comum. Mário Marroquirn relembra mesmo 
alguns verbos (catucar, sapecar, m0que_ar), de proce
dencia igual, assim como várias palavras adjetivadas, 
de uso co;mum nas sociedades do nordeste brasileiro 
(sarará, a~ú, caipora, jururú, tururia, mirim, tiririca, 
etc.) (2). 

(1) "Ae populacoee indf¡enas e mesticae da Amazonia", em R. T., L, 
l.• parte, 324, 1887. Cf. ainda Batista Caitano de Almeida Nogueira, "Apon
tamentos a6bre o Abanheénga", em Ensaios de Citncia, f. 1, 30 e 31, Rio, 
1876. 

(2) Loe. cit., 155. Cr. ainda Carlos Tescbauer, l . c., 47 e sege. 
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Dificuldades nao menos insuperáveis As ativi
dades de ordem social e religiosa dos padres da S. J. 
eram os próprios colonos. 

No sul, onde a escravidao constituía-se, por 
assim dizer, a questao básica, as dissensoes intestinas 
deram em resultado o aniquilamento das redu9oes 
castelhanas do vale do Paraná~Paraguai, que os pau
listas varriam a ferro e fogo, sobo pretexto, já agora, 
de invasáo do território nacional por aqueles povos 
vizinhos : náo podiam suportar os colonos, além de 
tudo, "a presenc;a de tantos índios nos aldeamentos 
dos jesuitas e aos quais com um shnples aceno de 
fór9a poderiam coagir ao trabalho, senáo escravizar 
totahnente" (1). E quando, ap6s reiteradas queixas, se 
fizeram públicas as resoluc;oes de Filipe IV e de Ur
bano VIII, amotinaram-se os escravistas a tal ponto 
que alguns colégios religiosos foram assaltados e 
deles expulsos os padres. E' a ésse período efervescente 
que Basilio de Magalháes chama de "cac;a ao índio" 
(1561-1695) (2), do qual fizeram parte as incursoes de 
Jerónimo Leitao (1585-1586), Martim Correia de Sá 
(1596), Antonio Raposo (1628-1629, 1636-1637, 1648-
1656), Domingos Barbosa Calheiros (1658), Francisco 
co Pedrosa Xavier (1676), e tantos outros. Ao norte, 
o problema do índio revestía-se dos mesmos aspetos, 
embora o selvícola nao se apresentasse com as dis
posi9oes e o espirito, com que os encontraram os 
portugueses da época de J oáo Ramalho ou de Duarte 
Coelho. Alguns já sabiam ler e, certa vez, a urna 
proposi9ao de paz, responderam os tabajaras do Ibia
paba de modo a causar admirac;ao a Vieira : a carta, 

(1) Jolto Ribe.iro, loe. cit., 224. . 
(2) "Expans!o geogrMica do Brasil até fine do século XVII", ero R. T ., 

t . eap., parte 2 .•, 92-124, 1915. 

+- + + + Cam/nhotS 
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Diatrtbuicao aproximada das mis-
96es maranhenses sob o govérno 
do padre AntOnlo Vieira (de acOr
do com o Kappa Vlce-Provlnclm 
"Socletat111 Jesu Kara.gnoni", ann.c>
MDCCLID conctnnata, da Biblioteca 
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metida em caba9a de cera, para evitar molhar-se ~ 
passagem dos rios, estava fechada com lacre holan
des. Mesmo em matéria de conversao achavan1-se 
os índios mais relutantcs. Havia quem qualificasse o 
credo católico de "patranha dos padres" qu dissesse 
que a sua igreja "era falsa e náo a de Jesus Cristo" : 
"este sorria do temor do inferno" ; "aquele reservava 
o batizar-se para quando Cristo se encarnasse de 
novo, e entáo em donzela índia, como já o fizera em 
branca"(!). De qualquer modo, porém, a situa9áo das 
col6nias do norte pouca diferenc;a mostrava em rela
cao As do sul, como prova o fato de a popula9áo 
maranhense rebelar-se contra os efeitos da lei de 
1652, que extinguira de vez a escravidáo vermelha. 
E até Vieira procurou contemporizar, ou adaptar-se 
aos acontecimentos, "promovendo o plano de deixar 
aos índios do servi90 doméstico a op9áo pela liber
dade e agrupar os do interior em missoes e aldeamen
tos, que até entao nao existiam aí, e, como servos do 
estado, podiam ser cedidos aos colonos por tempo 
certo e mesquinho salário" (2). Foi essa a época da 
prosperidade das redu9óes, que formavam urna espé
cie de vía-láctea, das encostas do Ibiapaba a foz do 
rio Negro; mas, com a morte de d. Joáo IV, pro
tetor do ilustre missionário, recrudesceu a campanha 
escravista, e o povo, a9ulado e indomito, assaltou o 
colégio jesuítico e deportou seus donos, justamente 
como acontecera no sul do país. 

6. O indígena e sua inf,luencia na forma~ao 
dos nossos tipos étnicos. - Segundo a maior parte 
dos cronistas tradicionais, os indígenas brasileiros atin· 

(1) AntOnio Fernandee Figueira, "O Padre Antanio Vieira", ib., 379. 
(2) Jolo Ribeiro, loe. cit., 233. 

' 
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giam, em geral, avan9ada idade (1). Raros, também, 
eram aqueles que se mostravam a.fetados de alguma 
deformidade: Anchleta diz mesmo que costumavam 
os selvícolas enterrar as crian9as nascidas " com al
guma falta" (2). Há quem ponha em dúvida, hoje em 
dia, a longividade dos nossos indios ; é digno de nota, 
todavia, o fato, testemunhado por Elias Herckmans, 
de que os tapuias do nordeste transportavam os ve
lhos em r~des (3),-a decrepitude, portanto, era um 
fato comum, que já tinha influído na conduta dos 
sócios do grupo. 

As descri90es dos autores clássicos estavam longe 
de fixar o tipo do aborígene brasileiro, urna vez que 
o próprio indivíduo observado variava de latitude em 
latitude. Prova dit;so sáo as observa90es a respeito 
da cór da pele : os índios (tupís e ges) eram "verme
lhos" (4), "morenos" (5), "ba9os'' (6), "castanhos" 
(7), "brunos" (8), "atrigueirados" (bruynachtich) (9) ; 
"cabelos corredios" (10), "negros" (11), "ásperos e 
grossos" (12); "olhos negros" (13) ; "nasum compres-

(1) Anchieta, loe . cit., 129; Léry, loe. cit., 180: Diálooo&, eto .. cit. , 100 ; 
Cláudio d ' Abbeville, loe. cit., 306 e 307 ; Antonio Rodrigue11, em Cartas ... hul
&aa, 296 ; Marcgrav, Historia natvralís bra&iliae, etc., cit., 269. .H.oquette-Pin
to, RondJnia, ib .. 128, de acordo com ae suas observa~o011, nilo eré na longivi
dade dos noe.,os fodioe. 

(2) Loe. cit., 239. 
(3) Loe. cit ., 286. Cf. Clemente Brandenburger, loe. cit., 37. 
(4) Anchicta, loe . cit., 433. 
(:S) Léry, loe. cit. 
(6) Gandavo, loe. cit., 124; G. Soares de Souea, loe. r.it., 306. 
(7) Fr. Vicente do Salvador, loe. cit., 51. 
(8) Z. Wagner, em R. P., XI, 188. 
(9) E. Herckmans, loe. cit., 279. 
(10) Anchieta, loe. cit., 433 ; Gandavo, ib. 
(11) Z . Wagner, ib., 187; Marcgrav, ib. 
(12) E. Herckmane, ib. ; nigroB, diz Marcgrav, ib. 
(13) Marc¡rav, ib. 
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sum" (1) ; "rosto amassado" (2) ; "bons dentes" (3) ; 
"estatura mea" (4) ou "medíocre" (5) ; "membros 
proporcionados" (6). 

Observadores mais modernos procliraram assi
nalar os caracteres antropológicos do amerindio, tais 
como Alexandre Rodrigues Ferreira, A. Gon9alves 
Días, Saint-Hilaire, M. de Wied-Neuwied e outros. 
Urna das descri90es mais divulgadas pertence a Alcide 
d'Orbigny, que definiu do seguinte modo a morfolo
gia corporal do grupo por ele denominado de "brasí
lio-guaraní" : c6r a·marelada, ligeiramente mistu,rada, 
de vermelho-pálido; estatura média (lm,62); face 
cheia e circular ; fronte pouco saliente ; nariz curto 
e estrei,to ; b6ca de tamanho mediano, de lábios finos ; 
olhos, em geral, oblíquos, repu;cados no angu_lo externo; 
arcadas zigomáticas pouco manifestadas; cabelos ne
gros, corredios, consistentes; barba tardía e escassa; 
den:tes saos e dificilmente cariáveis. Martius, afinal, 
estabeleceu dois tipos indígenas, um a lembrar o 
mongol (estatura pequena, face larga, fronte deprimi
da, malares salientes, olhos oblíquos, nariz abatido, 
maxilar inferior forte) e outro a lembrar o caucásico 
(talhe elevado e esbelto, fronte arqueada, olhos hori
zontais, nariz saliente e freqüentemente aquilino, 
maxilar inferior bem constituído ), correspondentes, 
respectivamente, ao abaúna e ao abajú de Couto de 
Magalbáes (7). A propósito desse assunto, <levemos 

(1) Mo.rcgrav, ib. 
(2) Gandavo, ib. 
(3) G. Boa.res de Sousa, ib. 
(4) G. Sos.rea de Souea, ib. Cf. Z. Wagner, ib. 
(5) Cláudio d 'Abbeville, loe. cit., 307. 
(6) Anohleta, ib. 
(7) O Selvagem, II, 68 e eeg., Rio, 1876 . 
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lembrar que as medi~oes de Barbosa Rodrigues e J. 
B. de Lacerda representam notável contribu~9áo para 
o estudo dos tipos indígenas do Brasil, embora de 
modo nao tao sistemático quanto o fez Paul Ehrcn
reich (1). 

As pesquizas de Ehrenreich incidira1n em 184 
individuos, assim distribuídos : 

CARAf BAS { ba~alrfs 
naüquás 

TuPfs { auetó~ . . . 
cama1urás . 

meinacús 
vaurás . 

Nu-.ARUAQUES parecía · 
pa.uma.ris 
iamamadís 
ipurinls . 

GEs { ca.iapós . . . . 
cherentes (acuás) 

LfNGUAS trumafs 
bororos . ISO LADAS 

E OUTROS 
GRUPOS 

carajás . . . 
tobas (Chaco) . . 
matacos (Chaco) . 

Soma. . . . . . . . . 

INDIVfDUOS VIVOS 

M F 1 Soma. 

10 6 
15 12 

14 2 
14 4 

6 6 
1 1 
9 3 
3 
4 
8 1 

5 2 
1 

8 
20 6 
12 9 
1 
1 

132 52 

16 
27 

16 
18 

12 
2 

12 
3 
4 
9 

7 
1 

8 
26 
21 

1 
1 

184 

(1) Ant1'ropologische Sludien üblJT die Urbewohner Braailiena, Braunsob• 
weig, 1897. 
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Sua obra veio demonstrar que diflcilmente po
demos reduzir os nossos indios a um só tipo antro
pológico. O tom da pele varia de acórdo com o clima 
(diz o etnógrafo germAnico), náo havendo motivo para 
chamar os indios de vermelhos : vermelhos sáo 
aqueles que se pintam de urucú ("Das jrüher so ojt 
betonte Roth beruht zweij ellos grossentheils auj U ru
cubemalung" (1)). Mais geral é o amarelo-cinzento-claro 
(23 da escala de Broca), "also ein ziemlich helles Gelb
grau". Enquanto a tonalidade epidérmica dos anambés 
(tupís do baixo Tocantins) ultrapassa, as vezes, a 
clareza do cha1nado branco europeu, há indios de cór 
bem escura (29 da escala de Broca) (2). As nuan9as 
dermocromicas sao infindas. Nem, tampouco, existe 
uniformidade no cabelo : o dos bororos e carajás é 
grosso, reto, preto ; contam-se outros que o tém fino 
ou mesmo anelado, como se viu entre os bacairís (3). 
A estatura também é variável. Os bororos, os carajás 
e os caiap6s sao os mais altos; os auet6s, os parecís, 
os naüquás e os iamamadís os mais baixos. A esta
tura menor aproxima-se dos pigmeus africanos des
critos por Topinard nos seus Eléments d' artJ,hropologie 
générale, 462, París, 1891 (4). A envergadura (Klaf
terweite) de maiores oscila90es individuais v~m-se 
entre os bororos (H., 113,3 bis M., 97,4) ; s6 os mei
nacús, parecís e trumaís, segundo os dados de Ehren
reich, mostram-na diretamente proporcional A altu
ra. Os bororos e os parecís, quanto ao sexo masculi
no, sáo os que apresentam maior média de compri
me:nto do bra90 (21,4 e 20,4, respetivamente) ; os 

(1) Loe. cit., 19. 
(2) lb. 
(3) Loe. cil., 81. 
(4) Loe. cil., 111. 
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auet6s as maiores varia9eies individuais desse segmen
to (17,4 a 21,4). A cefalometria oferece difere'Il9as de 
toda a espécie. Tomemos, v. g., o grupo meinacú 
(nu-aruaque). Encontraram-se os seguintes índices 
cefálicos (1) : 

l ndivíduos 
1 

H M 

I 77,3 1 

• 
II 79,2 ' 

III 81,1 
IV 78,0 
V 76,0 

VI 75,3 
VII 76,6 

VIII 78,3 
IX 74,9 
X 80,2 

X I 78,6 
XII 77,7 

Média . 77,8 77,7 
. 

Quatro individuos sao dolicocéfalos, seis inesa
ticéfalos e dois braquicéfalos (Broca). Convém notar, 
todavía, que o capitáo Luiz Tomaz Reis, da Comissao 
Rondon, no estudo que realizou em torno dos grupos 
do vale do Xingú, chegou aos seguintes resultados : 

(1) Loo. o#., 124 • 

• 
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"Entre um e outro, os mesaticéfalos, o meio termo, 
estáo compreendidos os índices cefálicos dos bacairís 
e outros índios do Curisevú. Aliás, parece-me ser este 
o índice geral da maioria dos nossos ca bocios do in
terior e seus consanguíneos" (1). Roquette-Pinto, com
parando os nambiquaras com os índios estudados por 
Paul Ehrenreich, conclue que os selvícolas da Serra
do-Norte e da hacia do J uruena aproximam-se, na 
cor da pele, dos bororos e dos carajás. Quanto A 
estatura tomam posi9áo entre os parecís e os naü
quás, embora os coloque a percentagem de estaturas 
elevadas perto dos caiapós, e, em rela9áo ao índice 
defálico, ao lado dos parecís. O grupo ·meridional é 
constituido dos mais escuros índios do Brasil (2) . 

Há ínqios, cm suma, de estatura atlética, como 
os bororos ("onde sáo comuns os indivíduos de l m,90", 
diz Amílcar Botelho de Magalhaes (3)), e há-os que se 
avizinham dos pigmeus (tais sáo os maués); uns acen
tuadamente braquicéfalos (os caiap6s), outros d6li
cos puros (os carajás). Alvos estes, a exemplo dos pare
cís ; bastante escuros aqueles, quais os indígenas do 
grupo meridional da Serra-do-Norte (4) . 

(1) Apud Amücar A. Botelho de Maga.lhlee, Pelos Serl6u do Bra.ail, 363, 
Porto-Alegre, 1930. 

(2) Rondl nia, ib., 142-144. 
(3) Impreu óes da Comiaa6.o Rondon, 260, Porto-Alegre, 1929 . 
(4) "No ponto de viata. dos caracteres propriamente antropológicos, Dio~ 

m~nor a diversidade. Embora. 011 caracteres comuna, que os distinguem doe ou
tros grandes racas, a branca, a preta e a a.ma.rela., essas tribus a.merica.nae, 
vistas me.is em detalbe, moetram diversida.dea consideráveis de tipo flaioo : 
diversidade de esta.tura., diversidade de cór, diversidades oraniométrioas, diversi
dades de oompleixAo. Eatea, por exernplo, sll.o de pequena esta.tura e extrema
mente feios ; a.quelee, ao contrá.rio, apresentam uma fisionomía a.gra.dável e 
uma compleiclto alta. e esbelta.. Entre os a.imoré8, segundo o padre Simll.o de 
Vasconceloe, a.lguns deles ali.o tll.o bra.ncoe como os portugueses. Nos sertoea 
de Minas, o explorador inglés Knivet, que os percorre nos fina do 1 eéculo, 
encontra uma. tribu de (ndioe, oa molopaQUU, em que 011 homens tém oe oabe
los lisos e a. pele branca. como os europeus, e as mullieres, a acreditar no mee
mo cronista, nlio sito menos claras do que as suas compatriotae", - F.J. 
Oliveira Vía.na, " O povo brasileiro e aua evolucáo", em Rec. do Br<U., cit., 319. 
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E' verdade que, se a varia~áo dos nossos tipos 
indígenas é enorme, existirá.o, contudo, algumas ten
d~ncias, que se podem chamar de caracteres mais 
gerais. Basta citarmos, por exemplo, o estudo de 
Roberto F. Hinrichsen, que, n1edindo alguns cra.nios 
de índios brasileiros, chegou a conclusáo de que, rela-

1 , 
1 
1 
1 
¡ 
1 
1 
1 

N -...-----~x-. __ __._ ..... o 
y 

• ª _ _..._________ ------- __ ,, 
D 

Esquema das diatlncias medidas (Hlnricbaen). 

P - porion 
N - naslon 

,,.. B - bregma 
L - lambda 

XP - altura do naslon sObre o plano basal 
NO - dlametro uasion-occípital 
NX - segmento pre-porlon 
L Y - nivel do lambda sObre o plano naslon-oclpltal 
ab - plano de Frankfurt. 

tivamente ao material branco e negro, os crAnios dos 
fn~ios brasileiros oferecem algumas diferencas : a) 
nivel do nasion mais bajxo ; b) diAmetro nasion
occipital situado entre as médias dos brancos e ne
gros, mais próximo dos primeiros; c) menor compri
mento do segmento pre-porion. O lambda tem, ainda, 
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a particularidade de ser mais elevado nos crAnios 
indígenas do sexo masculino do que nos do sexo femi
nino (1). Notemos ainda que, segundo Roquette-Pinto, 

Betrato <le 11m incito craO, do grupo ge, de Indianópolis. 
A.lguns cnrncteres mongólicos sao notáveis. E' um dos 
tipos dos tapuia s oriundos do nordeste. Foto do autor. 

(1) "Contribui~íio ao estudo craniométrico dos í.ndios brasileiros", ero Bol. 
dé ,.\{u.~. Nac., VI, 21-43, 1930. 
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o t ipo antropologico mais parecido con1 o comu1n dos 
nossos indígenas escontra-se, como já o demonstrou 
Virchow. entre os chamados amarelos cruzados da 
l\llalásia,· filiados, portanto, ao ramo mongólico. Para 
o mes1n o antropólogo patrício, é o "amarelo-siena'! 

O mesmo fndio da gra,•ura antecedente, de perfil, 
Foto do autor. 

.. 
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a cor dominante e os seus característicos antropo
métricos mais gerais indicam que sáo mesorrinos, 
mesognatas e n1egassemos (1), com levantamento do 
Angulo exterior das pálpebras. 

Na realidade, os índios brasileiros, quanto ao 
tipo antropológico, dividem-se em braquicéfalos (que 
reproduzem vivamente os caracteres físicos do ártico 
ou do malaio), dolicocéjalos (que acusam "influéncia 
superior do p1·oto dolicomorphus americanus") e mesa
iicéjalos (que sáo formas resultantes dos dois tipos 
extremos). 

No dizer de Alfredo Élis Júnior (2), os braquicé
falos tinhan1 o seu mais importante núcleo no nor
deste. E també1n na hiléia an1azonica, onde os arua
ques braquióides viviam mesclacos aos tupís e caraíbas 
mesaticéfalos. A comc<¡ar da zona baina, para o sul, 
"os tupís, que no Amazonas eram mesaticéfalos e 
no nordeste fortemente braquicéfalos, tomavam nova
mente a conforma~áo mesaticéfala". Mas, já no Espí
rito-Santo, avizinhavam-se dos ges, dolicocéfalos for
tementc <losados de sangue do proto-dolicomof o ame
ricano e melanésio (vales do rio das Contas, do Doce, 
do Mucurí, do Jequitinhonha, das cabeceiras do Sáo
Francisco). Em seguida, surgia1n os tupís mesaticé
falos, representados, no Rio-de-J aneiro e em Sáo
Paulo, respctivamente, pelos tamoios e guaianás, e, 
com muitas probabilidades, também representados no 
litoral do extremo sul pelos carirís. "O Brasil (prosse
gue Alfredo Élis Júnior) tem sido urna in1ensa comple
xidade de mesti9os, os quai.s se refletem em todas as 

(1) S eixos Rolados, cit ., 144 e eeg. 
(2) "Os primeiro11 t roncos pauli11taa e o cru1amento euro-americano", 

em R eo. do I n 11t . llist. e Geó{J. d1 Sao-P a1tlo, XXIX, 116 e se¡., 1932 . 
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nuances da dermacro1nia, correndo por todas as esca
las da métrica craniana, facial, estatura!, etc. Os 
cliversos meios físicos, as sele9oes e as n1als circuns
t!ncias, vao diminuindp o número dessas variedades, 
eliminando os menos aptos, reduzind,o os tipos, que 
embora em pequena quantidade, se perpetuam nessa 
orquestrac¡ao polim6rfica, que é a popula9áo brasi
leira, amAlgama heterogeneo de muitos caracteres 
que definham em ambientes físicos e sociais numerosos 
e variados". A popula9ao nordestina, para o mesmo 
antropologistal surgiu do cruz~mento de tres tipos, 
- o branco e o negro, dólicos, e o índios braquicé
falo, - "cruzamento homogenésico-paragf}n.ésico, isto 
é, cruzamento fecundo coro volta pa.ra o índio braqui
céfalo e elimina9ao dos caracteres do branco e do ne
gro, talvez por terem os mesti9os paragenesicamente 
se cruzado intensamente como índio, devido a supres
sáo do trálico de escravos africanos e A extin~ao do 
afluxo de colonos europeus, que procuram com exclu
sividade os estados do sul". 

E' possivel mesmo, como já afirmou um dos 
nossos antropólogos, que nao exista na face da terra 
outra regiao onde a mesti9agero se efetuasse tao lar
gamente quanto no Brasil. Entraram os indígenas coro 
notável coeficiente nas popula9oes do septentriao, 
sobretudo nas áreas sertanejas confinantes coro a 
faixa agrária do litoral, por motivo que Oliveira Viana 
atribue a substitui:9ao, na última zona, do bra90 ame
rindio pelo afro e a índole do selvícola, refratário ao 
labor organizado : a medida, diz esse sociólogo, que 
se intensjficou, no período protohistórico do Brasil, 
o tráfico negro, o elemento in,dígena foi sendo progres
$ivaroente repelido para o in.terior., "para a.s zonas 
campesinas, onde se pratica o pastoreio, ou para as 

.. 
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zonas de florestas, e1n que domina, nas suas formas 
mais elementares, a pura indústria extrativa, a das 
castanhas, a da borracha, a do caúcho, a da piassava, 
a da quina, a da salsaparrilha, a da ipepa e a da car
naúba" (1). É aí, isto é, nas zonas agrestes ou semi
áridas do nordeste e nos plainos aluvjonicos do 
extremo-norte que vamos encontrár o caboclo, xanto
derroo, de pele vinte a trinta (v. Luschan), de cabelos 
negros e lissotricos, de olP,os escuros, com. fenda pal
pebral, As vezes, oblíqua, de face larga, homogénea 
(133 mm., em geral), predominantemente curta (117), 
de altura mediana (2), coro dois pontos de máxima 
densidade (1,63 e 1,69), braquicéfalo, leptorrino ou 
mesorrino, - de ac6rdo com a descri9ao de Roquette· 
~~o~). . 

Se os indígenas entraram coro no.tavel coeficiente 
na forma9ao dos tipos constitutivos das popula9oes 
do septentriao brasileiro, qual será essa taxa percen
tual? Eis um problema que ainda está por ser feíto. 
Os dados sao falhos, incompletos, suspeitos. Nao 
terminaremos, entretanto, ~ capítulo sem lan9ar mao 
de um documento oficial de 1908, publicado no Bole
tim Comemorativo da Expos~~iio Nacional (Rio-de
J aneiro), segundo o qual os xantodermos estavam 
assim distribuídos no nordeste brasileiro ( 4) : 

(1) "O tipo. bf8;9ileiro; sew elementoe formadores", em Dic. Hiae., Geog. 
e Etn. do BraBil, cit., I, 278. 

(2) Mais babea do. que a dos melanodermos, faiodennoe e leucodermoe : 
160-163 para oe :iantodermoe do norte (do Amazonas i\ Bata) e 164-165 para 
os xantodermos do sul (do Paraná ao Rio-Grande-do--Sul). Cf. Ieaac Brown 
O N ormotipo Brasileiro, 128 e 129, Rio, 1934. ' 

(3) "Ensaioe de Antropologia Brasiliana", 135-137, Sao-Paulo, 1933. 
(4) Raimundo Lopes considera anti-científico anexar o Maranhlo ao nor

deste, por ter aquela zona mais afinidade como centro (Goias e Mato-Gr088o). 
Entre a amazOma e o nordeste propriamente dito, explica o conhecido arqueó
logo, estende-ee o chapadio tabular de camadas horizontais e oe vales ou ba· 
ciaa, que conetituem uma como zona de interferéncia ou de transicllo ("Entre 
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Maranhao 
Piauí 
Ceará 
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Ri o-Grande-do-Norte 
Paraíba 
Pernambuco . . . . . 
Alagoas . . . . . . 

15,22 
20,19 
17,12 
9,39 

10,71 
7,71 

18,40 

As maiores taxas percentais de mestic;os de in
dios e brancos coincidem com as zonas onde o pas
toreio representa a principal atividade económica da 
regido. Em Alagoas, a eleva9ao do coeficiente exp~ica
se talvez com a proximidade do Sao-Francisco, ' , . 
zona de natural atrac;áo para os grupos nativos. 

Estudos realizados no Museu Nacional do Rio
de-J aneiro, em 1922, consignaram, enfim, a taxa ~e 
11 % para os xantodermos, em todo país, ou seJa, 
um total de mais de trés milhoes de individuos. 

a Ama16nia e o Sertáo", em Bol. do Mua. Nac .. VII, 185, 1931). Mas,ª" ~egi6e• 
naturai• 910 quadros impreoisoa e complexos, "formados por quadroa a1mplea 
auperpoatos que nllo podcm sempr~ coinc~dir (quadro térmic?, quadro topo¡rá.· 
fioo, quadro botAnioo, quadro pluv1ométr1co, quadro ~con6m.ico, Q"!ladro huma· 
no", eto.)" (Delgado de Carvalbo, Geograjia ~o Brasil, I~, 243, ~10. a. d.). E, 
para 0 objetivo de nosao eatudo, que é a vtda e C?º!1d1olo social d~ noaaaa 
popula9lles primitivae, na épooa da coloni1~~0 fmCJal, .º Maranhlo 1.ntegra· 
ae no quadro poUtioo do nordeste, como legtt1ma conquista de J ert>mmo de
Albuquerque e outroe e ~entro migratório dos aborl~enes, que buacaram aque
la meeopotAmia compebdoe pelo avan~o da oonqwata portuguesa. 

Conclusoes 

A arqueologia brasileira, que atravessa ainda o 
seu periodo pre-científico,. em muitos dos seus aspetos 
nao passa de uma simples modalidade da etnografia. 
Pouco sabemos a respeito das populac;oos i,ndígenas 
do continente cis-ístmico, as quais já hoje nao pode
mos afirmar peremptorian1ente que sao autóctonas. 
Também já nao é possível aceitar a tese de Martius, 

~ a sa her, que os selvícolas brasileiros seriam restos 
degredados de povos de nivel cultural outrora avan
c;ado ; as jazidas paletnográficas do forte da Barra, 
do Maracá, de Marajó, do Cunaní, de Santarém, 
do Cajarí, etc., embora notáveis e significativas, e 
talvez, vinculadas aos grupos de Costarica (Max 
Uhle), propendem antes a indicar, segundo a teoria 
de Raimundo Lopes, que houve, de fato, urna irra
dia9ao, cujo centro poderia ter sido as regióes pró
ximas do Panamá, mas arcaica, a qual se seguiu um 
período post-arcaico, de insulamento, comprovado 
por acentuada diferencia9ao regional. Nao <levemos, 
tampouco, identificar as estearias maranhenses com 
as formas clássicas do Velho-Mundo (palafitas al
pinas) ; observe-se, além disso,' que os objetos líticos, 
no Brasil, sao antes pedras alisadas do que propria-
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mente polidas, ou seja, no dizer de um autor, trabalhos 
em rochas qu.e já se aj ereciam mais ou menos arredon
dados ao "H omo Jaber". 

Entre as jazidas árqueas importantes do Brasil 
encontram-se os sambaquis e as inscri~oes lapida
das. Estudados sistematicamente, os sambaquís 
ainda poderao desvendar alguns interessantes aspe
tos da vida do aborígene brasileiro, tanto quanto 
as inscric;oes lapidares, cuja s~nifica9áo depende do 
grau cultural de seus autores. Alguns glifos rupestres, 
como os de Areao, por cxemplo, lembram a técnica 
ou a arte parietal dos animalistas magdaleneses ; 
lla sua maioria,, porém, sao os nossos rock-engravings 
de caráter propiciatório ou mágico. Nao <levemos 
esquecer que a mentalidade do selvagem brasileiro 
era pré-lógica. Indiferente ao nosso cspírito experi
mental, o ameríndi:o atribuía aos seres inanimados 
func;oes n1uitas vezes místicas. Mordia a pedra, enfu
recido, se com ela topava em caminho (1). Comía os 
animais, que o molestavam, por motivo de vingan
Qª (2), ou para adquirir suas qualidades excelsas, a 
exemplo dos malaios de Singapura ou dos diaques de 
Bornéus de que nos fala Lorde Avebury, ~ais conhe
cido pelo nome de John Lubbock (3). 

Nao menos importantes sao as jazidas espeleoló
gicas, sobretudo as do vale do rio das Velhas, ei:nbora 
náo se tivesse podido fixar, com exatidáo, a idade 
geológica da forma9ao em que se encontraram os 
restos humanos, alí descobertos pelo dr. Lund, sendo 
mais provável que o chamando homem da Lagoa-

(1) Soutbey, loe cit., I, 232 e 233. - Cf. Léry, l. c., 227. 
(2)Nobrega, loe. cit., 91. 
(3) Th11 origin of civilisation and the primiti1111 condfüon oj man, 18 e 19, 

Nova-York. 1911. 
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Santa f6sse um mero antepassado dos íncolas brasi
leiros. Lütken chegou mesmo a negar a existéncia 
isocrónica da "ra<,;a" da hacia sanfranciscana com os 
fósseis das espécies extintas, encontradas no mesmo 
local. Foi um golpe de morte na teoría do autocto
nismo, cujos delirantes adeptos remontam, de modo 
preciso, a Morton (1839). O indígena americano, por 
seu conspecto somático, é de origem provavelmente 
asiática, por migrac;ao post-quartenárja, realizada ap6s 
o recesso definitivo dos glaciares hiperbóreos, mas 
náo através de um tipo único, como pretende Trom
betti, urna vez que Dixon e tantos outros cientistas 
provaram a complexidade morfológica das popula90es 
amarelas. A esse respeito é conveniente relembrar as 
palavras de Hankins, a saber, que as duas questoos 
- monogenismo e poligenismo - "resolve themselves 
into one, if we go back far enot1:gh along the line oj 
descent" ( 4). 

A etnografia brasileira náo ultrapassou, também, 
a fase por assim dizer analítica. Representam melhor 
o período fragmentário as informa90es e estudos dos 
jesuitas (Nóbrega, Anchieta, Cardim, Simao de Vas
concclos, Montoya, Figueira, Restivo, etc.). Foram 
os padres da S. J. quem nos deram as primeiras no90es 
dos dois grandes grupos lingüísticos brasileiros (os 
tupís e os ges). Seguiram-se as obras clássicas de Hans 
Staden, Thevet, Léry, Gandavo, Gabriel Soares de 
Sousa, C. d'Abbeville, Ivo d'Évreux, Marcgrav, etc. 
Impulso apreciável ao estudo da etnografia brasílica 
deram os naturalistas dos séculos XVIII e XIX (Ale
xandre Rodrigues Ferreira, Eschwege, Wallace e 
Chandless, para dar apenas alguna exemplos). Os 

<•> Loo. cit., 90. 
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primeiros cnsaios de classi.fica9ao etnográfica, porém, 
sio devidos a A. d'Orbigny, a Martius, a Lucien Adam, 
a Rivet. Ehrenreich, ap6s as viagens de K. v. d. 
Steinen ao Xingú, fez um apanhado geral dos estu
dos, que Rodolfo García reviu em 1922. Os indígenas 
brasileiros foram divididos em vários grupos lingüís
ticos, dos quais os mais importantes sao os tupts
guaran,i8, os nu-aruaque8, os caraibaB, os g~s e os ca
riris. 

No período proto-h).st6rico, o nordeste bras~leiro 
era habitado apenas por tres desses grupos : os tupís.
guaranís, no trato costeiro ; os ges e os carirís, nas 
zonas interiores. Em geral, a cada área lingüística 
superpunham-se outras tantas áreas culturaijJ (cu_ltu.re 
area de Clark Wissler). Convém notar, entretanto, 
que nem todas as áreas lingüísticamente delineadas 
correspondiam, com exatidao, a distritos de um mes
mo tipo cultural, por isso que os jatos e complexo8 
muitas vezés nao se apresentavam identicos no seio 
das diferentes famílias, que constituíam o grupo 
lingüístico. Os limites das áreas culturais diflcilmente 
podem-se fixar, em virtude de ser o jato, ou complexo, 
náo raras vezes, comum a grupos, que a língua divide 
e separa. 

••• 
As expedi90es castelhanas, que visitaram, no 

raiar do século XVI, as regiOes septentrionais do Amé
rica Antártica, incutiram muito cedo a desconfian9a 
e o 6dio no sejo das comunidades nativas do Novo
Mundo. Como a terra era pobre e inculta, o selvícola 
ocupou, em breve, um lugar no rol das mercadorias 
de maior proc_ura e apr@Qo. Vem daí, certamente, o 
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fato de os indígenas do nordeste brasileiro recusarem
se ao trato com os nautas da frotilha de Fernao de 
Loronha, o que nao aconteceu com os tupiniquíns 
da baía Cabrália, ignorantes das artimanhas e da 
solércia dos europeus. O espírito da época era, allás, 
propicio ao regime escravista, por ser o selvagem 
considerado urna espécie de aberrac;ao da natureza. 

Indios e brancos, além disso, mal se podiam en
tender. O selvagem nao possuia o sentimento da 
propriedade privada, nao julgava que roubar era 
crime ; por outro lado, como sua manifesta9ao era 
coletiva, "qualquer ultrage feito a um s6 portugu~s, 
dele eram considerados reponsávei,s todos os portu
gueses" (Joao Ribeiro). Tal procedimento, anormal 
no conceito do hornero branco, era um pretexto para 

. a legalizac;ao do comércio servil. 
Enorme desperdício de vidas foram as chamadas 

gu_erras de resgate, agravadas, ainda por cima, pela 
mortandade proveniente da vida sedentária, que aos 
ameríndios impuseram os colonos, e pela falta de imu
nidade do nativo em relac;ao As doen9as do branco 
civilizado. Despovoou-se o trato costeiro : referindo
se a capitanía de Pernambuco, dizia, em fins do sé
culo XVI, conhecido padre lusitano qu_e os indios da 
terra eram já pou_cos . 

O escravo, demais, era un1a condigao essencial 
ao colono americano. Os latifúndios, as fazendas, os 
canaviais, os engenhos, por sua complexidade e exten
sao, exigiam o labor servil,. Para colocar-se bem na 
terra era bastante possuir dois ou trés escravos, -
gente que pouca despesa clava ao senhor ("porque 
os mesmos escravos índios da terra buscam de comer 
pera si e pera os scnhores", diz Gandavo). 
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A legisla9ao peninsular referente ao regime ser
vil dos índios era, entretanto, severa : nao havia 
mesmo distin9ao entre naturais e europeus. Apesar 
disso, a leí era letra morta, porque a colonia tinha 
me1os de iludir a política harmonizadora da metr6-
pole. 

* * * 
Encorporado ao regime sedentário do colono, o 

indígena brasileiro entregou-se, a principio, a ativi
dades, que, de certo modo, iludiam suas aptidoes 
congénitas (pesca, ca9a, colheita, transporte, defesa 
dos fortins, etc.). Quando, porém, o europeu sujeitou
o ao labor monótono do eito, - vemo-lo em franca 
Iuta contra o europeu. Operou-se a adapta9áo, é ver
dade, mas A custa de muito esf ór~o e de muito s!n
gue. Os próprios jesuitas nao escaparam a diferen
cia9áo ; significativa, a esse respeito, é a carta de 
Manuel d'a Nóbrega ao padre-mestre Simao, escrita 
na Baía, em 1552. 

Em certos aspetos, o contágio do europeu defor
mou a alma virgem e primitiva do selvagem. Inge
nuamente, por exemplo, quiseram os padres da S. J. 
amoldar a mentalidade do selvícola ao padráo de 
c.ultura católica do ocidente europcu. Nao houve, 
todavía, degene,recencia, senao o fato que os socio
logos norte-americanos chamam cross-Jertilization oj 
cultures. 

Aparte alguns erros e falhas, nao se pode negar 
que foi notável a obra dos jesuitas no Brasil. Além 
das atividades relacionadas mais de perto com o 
servi90 religioso, os padres da Companhia tinham a 
seu cargo o tratamento dos doentes e o ensino das 
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primeiras letras. Podemos mesmo dizer que a cate
quese resumía-se no seguinte esquema, tra9ado por 
António Figueira : "Indios que descero das tabas, e 
padres que morrem de endemias ou sáo por eles viti
mados. Sem o estardalha90 dos días atuais, o missio
nário penetrava a floresta . Um altar portátil e seus 
pertences, um pouco de farinha de sal, frioleiras para 
os selvagens, cilícios e livro de consulta de casos de 
conciencia, formavam a opulenta bagagem. Pade
ciam fornes, martirios, a morte afrontosa (atados a um 
postes e os bárbaros ao redor, em alucidadas coréias, 
até o embate final) e lamenta9ao nao transparecia 
em seus relatórios" (1). Com a obra da conversao, 
abriram-se estradas e fundaram-se aldeias, muitas das 
quais, hoje em dia, sao vilas ou cidades (2). Houve 
quem observasse que os indígenas desapreciavam a rigi
dez e uniformidade das reduc;óes: a culpa, entretanto, 
cabe mais aos colonos, que nao souberam aproveitar as 
aptidOe.s preferencia.is do aborígena. O fato de o ame
ríndio ser incapaz de labor sedentário, em virtude de 
sua condi9ao nómade e de sua despreocupa9áo pelo fu
turo, era logo levado a conta de indol~ncia. E dessa 
circunstAncia aproveitavam-se os homens ditos civi
lizados com pagarem os trabalhos a custa de salários 
abaixo do promédio. Erro nao menor foi o de o colo
no branco impor a civilizac;áo a alguns elementos insu
lados, e náo a todo o grupo ou comunidade indígena, 
quando é certo que o homem náo existe fora do agru
pamento social. Aos colonos, enfim, faltou ainda esse 
espirito de toler!ncia e compreensao, que Rondon 
aconselha no tratamento do selvagem. Se o indio 

(1) Loe. cit., 380. 
(2) Em Pernambuco, p. e., Una, Escada, Gameleira, Limoeiro, etc., foram 

primitivamente redu~óee jeaufticas. 
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defendia, com ferocidade e bravura, o seu igua9ú 
opimo ou a sua jangla híspida, fazia-o na "presum9ao 
legal" de que era o legítimo dono da terra invadida e 
saqueada pelo caraíba. Na sua concep9áo, o índio 
julgava-se até menos selvagem que o branco. Quando 
os rumores da obra humanitál'ia da Rodónia espalha
ram-se por suas regioes circunvizinhas, declararam os 
parintintins que, apesar dos obstáculos, tinham eles 
conseguido "amansar os civilizados" (1). 

Afora a obra de pacificagáo entre os colonos e 
as cabildas, postas em pé de guerra, cabia aos missio
nários da poderosa Ordem destruir alguns hábitos 
conden'áveis da indiada, a exemplo da poligamia 
e do ritual canibalesco. Nesse particular, realizaram 
os missionários obra de saneamento moral, que bene
ficiou os pr6prios colonos, entregues, na maior 
parte, a mais desenfreada mancebía. E nao era os 
impe~ílhos e perigos que os faziam esmorecer : esfar
rapados, famintos, queimados da geada ou da soa
lheira, andando a pie y descalsos, atravessavam os 
jcsuítas matas e ríos apenas pelo ideal um tanto cava
lheiresco de conf essar e ungir algum velho índio ou 
negro de engenho. Está claro que náo nos referimos 
Aqueles outros padres, da mesma Ordem, os quais, 
com o desenvolvimento social da colonia, compravam 
pretos para o arroteamento dos campos, traficavam 
largamente, em navíos próprios, com os produtos 
da terra e praticavam operagoes bancárias em alta 
escala (2). 

A escravidao, em suma, constituía-se a questao 
básica entre os colonos e os padres da S. J., cujo 

(1) Raimundo Morai11, Na Planicie Amaz4nica, cit., 191. 
(2) M. de Oliveira Lima, Per11ambuco, seu desen-col11imt11to hiatórico, 214, 

Leipzig, 1895. 

.. 
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resultado principal foi o aniquilamento das redu90es. 
Esse problema apresentava-se uniforme em todo o 
país, embora, no norte, já nao se mostrassem os sel
vícolas com a mesma disposigáo mental da época da 
florescencia apostólica. 

*** 

Condi9oes bio-sociológicas concorreram, sobre
modo, para a obra de miscegenagao dos portugueses, 
a qual, aliás, nao era indiferente o Estado. O caboclo 
do nordeste, sobretudo na zona dns atividades pre
ferenciais do índio, é o resultado desses cruzamentos, 
que um ant1·opologista chamou homogenésico-para
genésico. O nosso xantodermo, braquicéfalo, mediano 
na estatura, de cabelos negros e face larga, plOStra 
ainda alguns dos caracteres mais comuna do tipo 
ameríndio. 

* * * 

Os problemas, que servem de introdu~ao ao es
tudo da organizac;áo e estrutura social dos indígenas 
do ncrdeste brasileiro, csbo9adas neste livro, levam
nos, sem esf orgo, a mais nlgun1as considera9oes de 
ordem genérica. 

A nao ser no vale do Pindaré-Maracú, ou no do 
Turiagú, já em zona de franca transi9ao para a vár
zea aluvionica, nao possue a regiao semi-árida nenhu
ma jazida arqueológica de importancia relativamente 
as demais do extremo-norte. Nem por isso, entre
tanto, ~ao os nossos selvícolas inenos dignos de cstu-
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do. Entre eles encontraremos os ges, cuja civiliza9ao 
material, religiosa, social, enfim, nao parecerá menos 
interessante e complexa do que a de seus vizinhos 
litorAncos, os tupís, os quais, a semelhan9a dos he
breus, representavam o povo cosmogenico (J oáo 
Ribeiro). 

Nao os entenderam os colonos, convencidos de 
que os índios, como os anormais da conduta, exigiam 
educa9áo ou tratamento emendativo. 

o homem elementar ve no universo exclusiva
mente a opera9áo de causas ocultas e invisíveis ; ex
clusivamente a manifesta9ao de for9as e entidades 
místicas. A pr6pria realidade, em que se move o 
selvagem (explica Lévy-Bruhl), é mística. "Pas un 
&re, pas un objet, pas un phénorne~e n' est dans leurs 
représentations collectives ce qu' il nous paratt étre a 
nous" (1). Quasi sempre é indiferente aquilo que nos 
chama 3 a.ten9ao, embora, por outro lado, alcance 
coisas que escapam por inteiro ao nosso entendimeto. 
Ve de modo diverso do homem civilizado. Para ele, 
por exemplo, a imagem e o objeto sáo coisas idénti
cas. Pelo mesmo motivo, percebe os nomes dos seres 
como se tais nomes fossem fatos reais, concretos, 
palpáveis, em geral sagrados. Suas func;oes mentais 
sao como que impermeáveis a experimenta9ao, tor
nando-se, desse modo, o homem selvagem alheio a 
nossa razáo, aos nossos desmentidos, as nossas cxpli
ca9oes (2). 

A tarefa desta obra é supreende-lo no seu mundo 
misterioso e profundo, povoado de genios e de espí-

(1) Lea /onctions mentales dans les societés inférieurea, 31, Paria, 1922. 
(2) Loe. cit., 61 e ae¡. 
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ritos de toda a ordem. Conhecer seus deuses e seus 
heróis civilizadores. Interpretar suas práticas rituais 
e mágicas. Sondar-lhe, finalmente, a alma anelante 
e como que debru9ada <liante do mundo cósmico, do 
qual procurava, muitas vezes, depender ou com o 
mesmo associar sua vida e seu destino. 
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