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A suc~ao, segundo uma gravura francesa do seculo XVI (T hevet) , era empregada pelos tupinambas na cura das 
doenc;as. 0 page auxiliava 0 tra tamen to com OS passes magicos do fumo e do maraca. A muJher da gravura, 
com.o se ve, usa, pa ra cxtrair o "quid" maJigno, o fio de a]godao. 
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Os tupi-gu,aranis Pelo Prof. Esiewo. Pinto, Recife 

Os tupi-guaranis formava.m, priniitiva- Hquida, pois foi pre~nciada pe.los, proprios 
mente, . um s6 povo, locali:z.aclo, segundo a coloniZapqres; verifie:a-~. por- outro lado, 
li~~o da etnQgrafia classica, .n~s proximida~ que as massas iupicas do sul (os' guaranis) 
des do istmo do Panam4., regiao dos caraf. possuiam Hngua rnais _primitiva e contraeta, 
ba&, de · 'qnde~ iumando: paia o sul, · foram ao. contrario do que ocorria ·com as massas 
te.r as margens do m~io Parana-Paraguai; tupicas do septenttiao, cuja impureza ates
c;lesse no:ve, habitat, cl.epois:l,.,;empt.eenderam· tava, na frase de Ca,pistra,no' de' 'Abreu; "o 
.,· ~· ... ,.1 

· urna verdadeita remigra~o, que tomou. trato diuturno com gentes alofitas e, pot 
tres p.rirrcipais_ diret~s: a) um dos ramos cohseguinte, antiguidade da mlgta~ad'. 
subiu o litoral e atingiu a fo.z"· cit;» · Arna.»· ·.. Recerites esrudos de A. Mettaux aca
nas,; b) outro iamo estendeu-~e p~ra o no- bq._m, todavia, de modificar ~s~ tradicie>na.l 
r~st~; c) um terce.iro ramo, enfim, deSC,e.u quadro da escola etnografica g~rmaniea, 
os c.ursos do Tapajoz, do Madeira e dQ que tern em Martius, em Cado.s von den 
Ucaiali:. ... Steinen e em Ehrenreich os seus mais Hdi-

A migra<;ao lito.ranea, pelo menos, parece mos expoentes . 

€araibas (f'ag~s iupinamba~).; " iian~~Jo com os ~s ~araciis e canud-Os. .de futno, rodeaMs cros 1~m.ais fod.ios . 
De uma graV,iu,a do secuw xvt. 
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Tjnham OS tupis, na epoca pre-colom
biana, especial situa~ao geografica: a exce
~ao dos omaguas e dos cocamas, seus do
minios principais estendiam-se a este e ao 
sul do Amazon as . Era preciso pesquisar, a 
custa da etnografia, se tal tin ha sido sem
pre o habitat dos tu pis. Desse modo, or
ganizou A . Metraux, com a ajuda das car
tas de N ordenskiold, varias classifica~oes 
de elementos cultu rais e, assim, chegou a 
conclusao de que os tupi-guaranis consti
tuiarn um grupo, cuja cultura se compunha 
de elementos com distribuic;ao oriental e 
septentrional (America do Sul) , sendo o 
seu centro de dispersao a area limitada ao 
norte pelo Amazonas, ao sul pelo Paraguai, 
a este pelo T ocantins e a oeste pelo 1\1a
deira. A prova da realidade de tal centro 
dispersivo se tira do exame das acultura
i;oes daquela enorme familia cis-fstmica (a 
maloca quadrangular de teto e paredes cons
titufdas de um s6 ele1nento, a rede de al
goc;~ao, a cultura da mandioca, a maneira 
de furnar o tabaco, o tipo do arco e da fle
cha, o tacape, a tinguijada, a pesca de bar
ragern, o rnoquem, etc. ). Se os tupis (con
clui A. l\1etraux) tivessem vindo do Alto
Amazonas ou do noroeste da America me
ridional, - como pretendem Schmidt e 
Krause, - provavelmente teriarn espalhado 
o tipo de habita~ao comum a essas regioes, 
isto e, a cabana de p}ano Oval OU circular. 
As rnascaras-de-dansa sao estranhas aos tupi
guaranis . E nao e aceitavel que o tacape, 
de cab~a nhida1nente distinta, seja uma 
imitac;ao da rnassa peruana : o tacape tu pi 
e, por sua forrna, destinado antes a cortar 
do que a abater . 

Se a teoria de A . i\1etraux e exacta, esta 
explicado porque o termo page, de origem 
tUpica, foi encontrado nas Antilhas (pia
che) e ate rnesmo no M exico ( payni). 

E, assim, a hip6tese de hnbellon~, a sa
ber, de que a casta dos pages teve uma 
base mais ampla do que a cultura amaz6-
nica, perdeu urn pouco de consistencia, por
quanto, sendo a indicada regiao do Amazo· 
nas o habitat primitivo d<.?s tupi-guaranis, 
nada rnais facil do que a dispersao, para 

o norte, de n1uitos dos seus trac;os culturais. 
Os tupi-guaranis, quc falavam lfnguas 

aparentadas, das quais fizeram iinportantes 
ela borac;oes Anchieta, l\1on toy a, Figueira, 
Couto I\1agalhaes, Batista Caitano e tantos 
outros, podem ser agrupados do seguinte 
modo ( vao apenas indicadas algumas das 
principais tribus): 

a) - Ramo meridional: os cainguas ( me
dia Parana-Paraguai), os guaranis ( no sec. 
XVI ocupavam o trato costeiro entre a la
goa dos Patos e Cananeia, com o nome de 
carij6s) , os apapocuvas (rio lgatemi), os 
ares ( fronteira paraguaia), OS guaiaquis 
Centre o 25° e o 27° de · lat. S), os tapes 
( alto T aquari ) , etc. 

b) - Vertente andina e Bolf via oriental: 
os cocan1as (rio Ucaiali, Iago Cocama, vale 
do Gualaga), OS omaguas ( foz do N apo), 
os oia~pis (vale do Oiapoc) os parintin
tins ( rio Gi-Parana), os pacajes ( Xingu), 
os antas ou tapirat\as (Tocantins), os tem
bes (Gurupi), os . apiacas ( T apajoz), os 
tapirapes ( rio hom6nimo), os catuquinarus 
( Ernbirai;u ), os inaues ( fronteira do Con
testado), os chipaias e curuaias ( rio lriri), 
os mundurucus (1\1adeira-T apajoz) , os ju
runas ( medio Xingu)' OS canoeiros ( ilha do 
Bananal), etc. 

Na epoca do descobri1nento, OS tupi-gua
ranis estavam disseminados em toda a faixa 
costeira, tornando-se conhecidos pelos na
mes tradicionais de tapes, carijos, tupinarn1.
bas, tamoios, temirrlinos1 tupiniquins, cae
tes, tabajaras, potiguaras e guajajaras ( para 
citar a pen as os g1upos mais conhecidos) . 

Pr i·v in a 
Proporciona aHvio 

imediato e prolon

gado de 2 a 6 

horas 
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Terapeutica e conhecimentos medicinais dos tupi-guaranis 

A terapeutica dos tupi-guaranis cons1stia 
e1n processos complexos, em q ue os ele
men tos magico-religiosos nem sempre se 
distinguian1 dos conhecimentos experimen
tais de ordem, por assim dizer, cientifica. 

Entre as praticas medicinais em que o 
1nisticismo contribuia com a sua maior dose, 
podemos salientar as seguintes: a suc~ao, o 
SO_pro, a fu1niga~ao, 0 jejinn OU abstinen
cia, as incisoes e a pintura. 

A suc~ao representava um papel impor
tante na terapeutica dos tupi-guaranis . Fr. 
Andre Thevet, que esteve no Brasil em mea
dos do seculo XVI, acompanhando a expe
di~o francesa chefiada por Nicolau de Vil
legagnon' e um dos primeiros cronistas tra
dicionais, que nos descrevem a maneira 
pela qual os tupis (refere.:se principalmente 
aos tupinambas) empregavam aquele me
todo. 

Assim, quando algum desses Indios caia 
doente, OS seus "belos prof etas", istO e, OS 

pages, sugavam-lhe a parte dolorida, ou su
postamente afectada pelo mal . "Se alguem 
(acrescenta) fere outrem, propositadamente 
OU nao, tambem tern 0 clever de chupar-Jhe 
a chaga, ate que se de a cura". Thevet faz 
;iinda referen.cia a um metodo especial de 
SUC~aO, parece que de USO peculiar as mu
Jheres: por um fio de algodao, do compri
mento de dois pes, na boca do paciente e, 
por esse meio, extrair-lhe 0 rnal c veja-se 
a gravura da ca pa) . 

0 calvinista Jean de Lery7 outro cronista 
da mesma epoca da de T,hevet, por sinal 
seu rival, confirma as informa<;6es do fran
ciscano. "Se acontece cair doente algum 
deles (diz Lery;, tambem se referindo aos 
tupinamb{1s), depois de mostrar e fazer c;o
nhecer onde sente o mal, bu nos bra<;os, 
Ou nas pernas, ou em qualquer outra parte 
do corpo, e esse 1ugar chupado com a bOca 
por algum amigo e algumas vezes por uma 
especie de ernbusteiros, que. entre eles vi-
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vem com o nome de pages. . . Estes pages 
faze1n crer nao s6 que eles tirarn as nio
lestias, como tambem que Ihes prolon-

.d ,, gam a v1 a . 

Os jesuitas Joseph de Anchieta e Fer
nao Cardim, que conviveram, no seculo 
XVI, con1 os tupis da costa brasileira, con
firmam a pratica da suc<;ao. Do mesmo 
modo os missionarios Ives d'Evreux e Clau
de d' Abbeville, ambos os quais estiveram 
entre os tupinambas do Maranhao (prin
dpios do seculo XVI). Evreux, alias, des
creve com muita vivacidade uma dessas ce
nas da medicina primitiva : "Ve-lo-eis ... 
sugar pela ooca, tanto quanta lhes e pos
sivel, o mal. . . do paciente, que fazem pas
sar para a sua boca e garganta; isso, inchan
do 1nuito as bochechas ~-· repelindo, de um 
s6 jato, com estampido igual ao de um tiro 
de pistola, o vento a1 contido; em seguida, 
escarram com muita forc;a, dizendo ser isso 
o mal extraldo e assim se esfor<;ando por 
faze-lo crer ao doente''. Ou, entao, como 
diz Abbeville, fingem chupar o mal, escar
rando em seguida . 

Algumas vezes procurava o curandeiro 
extrair do corpo do doente pedacinhos de 
pau, espinhos, ossos, etc . "Desses indios an
darem sempre nus ( afirmou Gabriel Soa
res de So~sa, que foi senhor-de-engenho em 
Jequiri~a e escreveu um celebre ''Tratado" 
acerca do Brasil em 1587), e das fraguei
rices que fazem, dormindo no chao, sao 
muitas vezes doentes de corrimentos a que 
chamam caivaras, de que lhes doem as jun
tas; dos quais sao OS feiticeiros grandes me
dicos, chupando-lhes com a boca o lugar 
onde lhe doe, onde as vezes Ihe mete os 
dentes, e tira da boca algum peda~o de 
ferro, pau ou outra coisa, que lhes mete na 
cabe\:a tirar daquele lugar onde chupava". 
G. S. de Sousa refere-se principalrnente 
aos tupinambas. 

A doen\a passava a ser, desse 1nodo, al· 



guma coisa susceptivel de conversao e que 
se podia e~i:errar em receptaculos especiais 
( as caixinhas magi£as dos chipaias e cu
ruaias). Ram6n Pardal, que· escreveu uma 
bela p~gina· sobte a extrac¢ao do q.uid mis'" 
teriosb,. salienta que. essa e a forma ma:is co-
1num e de mais primitivo caracter da medi-
. , . 

c1na mag1ca . 
0 sopro era outro processo empregado 

pelos tupi-guaranis na. cur-a das doen~as. 
.i\1uitas vezes 0 sopro antecedia a suga~ao. 

Assim o atesta Abbeville, obser:vando Evreux 
que era ate esse um dos meios de uma 
pessoa revelar-se Jeiticeito. '(O sopro (afir
ma E. Stradelli) entra em todas as cerim6-
nias e actos do page. Se o curandeiro ~o
p.ra a parte les·ada, expele o mal. E sopran
do tambem na mao fechada, cujos dedos 
abre dep0is0, lentamente, que espalha a in
f elicidade e a morte" .. 

0 ananas, fmta niediciri',i dos tupi-guanmis, segimdo 
uma ~ravura do Uvro ''Les S ingutaritez. de la France 
A11tarc~iq1.ie" d.e. Fr. Attd.re Thevet ('Seculo XVI). 
T rata-se do Ana.nas. sativu.s Schultz. . . . 

Ate os fen6menos meteorologicos estavam 
sujeitos a magia do s6pro . No mito ma
cuxi da origem de mundo; "Tupana pegou 
em u' a mao cheia de tetra ~ amassou-a hem; 
depois fez uma figura de gente, soprou-lhe 
no nariz, deixou no chao". E, dai avante.; 
a figura . de g_ente tome9ou a engatinhar. 
Na cerimonia da inicia9ap. dos mancehos 
uananas, o sopro constitui parte integrante 
do ritual. Quando nasce um bororozinho, 
o pai sopra fortemente nos olhos da crian
c;a. Coube a Ernst Jones ter feito a exe~ 
gese · psicanalltica desse objecto simb0lico. 
Embora os macuxis, os uananas e os boro
ros nao perten~arn ao ·gtupo tupi~guararti, 

os exemplos, todavia, mostram como tais 
praticas mfsticas. se; acham tao espalhadas 
entre OS amerindios do Brasil. 

A fumiga9ao, como se viu, fazia tambem 
p?lrte do ritual da medicina tupi-guarani. 
Curava:in os tupinambas as feridas graves 
(diz G . S. de Sousa), "fazendo em cima 
do fogo um leito de varas largas uma das 
outras, sobre as quais com a quentura se 
lhes sai todo o sangue que tern dentro e a 
umidade''. ·O doente era mes:rno estendido 
no moquem, com a fetida de "boca abaixo 
em cima desse fogo". Os feiticeiros (nota 
Anchieta) "e oqtios que nao ch~gam a 
tanto,. costumam esfregar, chupar ~ defu
mar os doente$ nas partes que teem lesas e 
dizem que com istb os saram". 

A prop6sito da cura ignea, convem trans
crever o seguinte trecho de Couto de Ma
galhaes: "Empregam tanibem o fogo como 
ag~nte terapeutico no caso de sererh mor
didos por animais pe~ohhentos, como co
bras e arraias; nao queimam as chagas como 
nos fazemos: chegam 0 membro ferido jun
to a.o fogo, enquanto podem suportar o ca
lor; retiram~no em seguida ·pa.re:}. depois 
aproxima-lo · de novo, ate que a dor suceda 
uma especie de torpor ou qormencia;' eu 
j~ fui curado assim por eles". l 

0 tabato, no dizer de Ferdinand Denis, 
ei:a sagra:d'o entre todas as ,tribus tupis, nao 
s6 por ~as propriedades medicinais coma, 
tambem, por eausa das condi~6e:s inisticas 
aue lhe eram atribu.idas . Enchendo de 
~ ~ 
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ftnno o caule de bambu, fumigava o page 
os selvagens, dizendo-lhes: "Recebei a for<;a 
de espirito" (Evreux, Lery). 

Ao adoecer, os tupinambas evitavan1 os 
alimentos. 0 tabu alimentar era outro ineio 
de curar as molestias, a que se refere The
vet, - jejum prolongado, nao sendo mesmo 
permitido que ninguem dirigisse a palavra 
ao doente. Lery acrescenta que ~te ficava 

I\ • • mesmo um mes 1nteiro sem comer ou, en-
tao, provocavam os tupinambas sangrias, 
usando na operac;ao os dentes da cotia. 
''Curam estes indios ( escreve G. S . de Sou
sa) algumas postemas e bexigas com sumo 
de ervas. . . e quando se sen tern carregado:; 
da cabec;a, sarjam nas fontes, e aos meni
nos sarjam-nos nas pernas, quando teem 
febre, inas em seco; 0 que fazem OS Velhos 
com um den te de cotia mui agudo" . 

As escarifica<;oes constituiam, de acordo 
com Parda!, uma pratica geral nos domi
nios das tribus tupi-guaranis . Piso obser
vou-a entre os potiguaras e, do mesmo modo, 
Rochefort. 

Depois que o doente sofria a fumigac;ao, 
as succ;oes, etc. , purificava-se-lhe a parte 
molesta com tintura de genipapo. Isso afir
ma-o Soates de Sousa, dizendo: ''Sao os tu
pinambas mui sujeitos a doenc;a das bou
bas" e "nao fazem outro remedio senao fa
zer-lhas secar, quando lhes saem para fora, 
o que fazem com as tingirem com genipa
po". Bertoni, que estudou varios processos 
da medicina. primitiva dos tupi-guaranis, 
salienta o uso do urucu ( Bixa Orellana L.) , 
de emprego nao s6 tao vulgar como variado 
( urucu contra os mosquitos, urucu para sua
visar os ardores do sol, urucu destinado a 
tornar o corpo agil). Muitos selvicolas, de 
facto, acreditavam que o nibicundo corante 
os preservava das picadas dos insectos ( A. 
l\1anizer e Desgenettes) e A. Osorio de 
Ahneida mostrou que esse fruto protege a 
pele contra os ra ios qulmicos do sol . E 
Karl von den Steinen informa--que,l aihda 
em seu tempo, isto e, pelos meados do se
culo XIX~ os jurunas untava)Ii-se :com cer
to oleo, para proteger-Se Contra OS carapa
nas ( Culex fatigans \!Vied. ) . 
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Os frutos do b-uranhern (Pradosia lactescens Radlk. ), o 
ivuranhe (Himmrahe), descrito por Thevet, q11e os tu
pinambas enipregavain na cura d4· b<>nba (apud M. 
Pio Co.rrnia.). 

Se a cura, pore1n, apos todos esses pro
cessos, parecia impossivel, os tupi-guaranis 
abandonavam o doerite, o qual, na concep
~ao do selvagem, vinha a ser considerado 
impuro. Ninguem mais se preocupava com 
o misero; era um condenado. Dai, talvez, 
0 habito peculiar aos omaguas, observado 
por Figueiroa, . a saber, de encerrar o doente 
em um recinto, no interior da cabana. 

A16m desses processos, como ja dissemos, 
impregnados de elementos magico-religio
sos, os tupi-guaranis possuiam tambem co
nhecimentos auferidos no trato diuturno 
com a flora tropical. 

· 0 nosso franciscano Andre Thevet in
forma, por exemplo, que a fruta mais em
pregada pelos tupina1nbas1 em seus males, 
era o ananas (n.ana, no original). Trata-se 
do Ananas sativus Schultz; F . C . Hoehne, 
observando a gravura divulgada por The
vet, chegou a Conclusao de que OS anana
ses ·do decimo sexto seculo nao so erarn 
produtos ja aperfei~oados pela cultura como, 



imsslvelmente, muito melhores do que os 
actuais. Na cura do bitho-do-pe CT o~ni, no 
texto) ' enipregava-se 0 oleo do hiboucouhu 
,que e a mesma uc~uba (Myristica sebifera 
.Svv. ou l\1yristica officinalis lVIart.). 

Thevet descreve aindq., 1ninu.ciosamente, 
.a boub~ (Pians), cujo tratamento era feito 
coin a deco~ao da casca do Hiuourahe 
(sic), iclentificada com o buranhem (Pra
.dosia lactescens Radlk . ) , assjm como os 
meios;· usados pelos tupinambas, na cura 
da oftalmia (empregava-se o suco de uma 
planta, que Hoehne identifica com o pina
pina ou cansa~·ao) . 

0 cansaeiao-de-leite., ou urtiga-de-mamao 
{Jatropha aurens lVIuell.) e, realmente, 
usado pelos ind.lgenas no tratamen to da ca
taracta. Thevet, finalmente, faz referencia 
.ao Pena-absou que os selvicolas aplicavam 
nos f erimen tos produzidos pelas flechadas. 
·O Pena-absou e a nossa co:n.hecida andiroba 
(Cara pa guianensis A~bl.). 

A "caborahiba" oi~ balsamo·de·tozµ,, empregada pelos 
tupis do B.rasil coiito lenitivo de tanta$ aplica9oes tera· 
peutic,a,s (a'Pud M . Pio Correia). 

Andirobeira; (Qarap,a guian'e;nsis Ati.bl.), arvores de 
cuio sitco se· .serviam os tupinambas no trata·1iiento das 
ffochadas (apttd 1\1. Pib Correia). 

Lery tambem faz men~ao dos tr~s cele, 
bres frutos da medicina tupinamba: ~ 
ucuulia (que ele chama Gou.roe), o bura:
nhem e o ananas. E, nos "T ratados" de 
Pero de Magalhaes Gandavo e de Gabriel 
Soares de Sousa, assim como na ''Narra
tiva" de Fernao Cardim - todos do seculo 
XVI, - as informa~oes sobre a terapeotica 
tupi-guarani nao sao menos preciosas. 

Em Gandavo, por exemplo,. o ma.is po
bre deles, ha uma r~ferencia a¢ oleo de 
copaiba ( Copaifera gfficinalis L. ) ,:.. que ti
rava todas as dores provenientes da frial
dade, por mais graves que fosse.m; outra' ao 
halsamo da "caborahiba"; e, finalmente, mais 
uma referencia a ce~ta aivore chamada pe
los fndios de "Obira parama~acI", isto e "pau 
para enfermidades". Tres gotas ·dessa u.lci
ma planta, que e identificada com a ala
manda-de-Jacobina (Alamahda Blanchetti 
D. C. ), davain para purgar uma pessoa 
"por baixo e por cimau. i\ caborahiba de 
c;andavo e identificada ora com o Myro-
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Saquinho de palha de milho, no q·u.al os ch1rigttano.s 
giianlam ii grq,xa ite ic.nicti, remedio e·m·pregado por 
esses fo<lios contra o . 1·enma.t.ismo (segtmdo A. J\1etr<mx). 

carpus fastigiatus Allem. ora com o balsa
mo-de-tolu ( Myroxilon toluifera) . 

Gabriel Soares de Sousa e um dos auto
res mais ricos em notkias sobre as doen~s 
e remedios dos tupis. Se o genipapo, por 
exemplo, nao dava resultado na cura da bou
ba, empregavam os tupinambas a folha da 
caroba ( Jacaranda caroba Veil. ). E infor
ma : em alguns "tempos e lugares, mais que 
outros, sao estes indios doentes de ten;as e 
quartas ... " as quais febres nao fazem ne
nhuma cura senao comendo mingaus, que 
sao caldos de farinha de carima" . a ana
nas, nota ainda o mesmo autor, sendo ver
de, torna-se excelente para a cura das cha
gas e ate para a cura do cancer . Nao me
nos excelentes sao a copaiba, a ubiracica 
( Protium icicariba D . C. ) e tantas outras. 
Da copaiba nos fala tambem o jesuita Fer
nao Cardim e, do mesmo mpdo, de nume
rosas outras plantas utilizadas pela medicina 
tupi, entre as quais o caapia ( U rena loba
ta L . ), o tararacu (Cassia o.ccidentalis L.), 
a erva santa (Nicotiana tabacum Linn.), ~ 
camara ( Lantana camara Linn .), o guara
quim (Solanum nigru1n Linn.), etc. Q uan
to a copaiba, lembremos que o padre Acuna, 
como observa Pardal, menciona o seu uso., 
juntamente com o da andirobeira, no tra
.tamento das ulceras e feridas. Tambem 
Martius, referindo-se principalmente aos tu
pis em geral, fala das compressas de ervas 
frescas, empregadas contra as ulcer.as ma
lignas, principalmente os emplastos ou ca
taplasmas f eitos com um a especie de eufor
biacea (o Julocroton phagedenicus) ou com 
a Pistia occidentalis. A raiz do Piper nodo
sum servia para a dor de dente e o sumo da 
imbauba para as inflamac;oes erisipelatbsas. 
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Os mundurucus, que pertencen1 ao grupo 
cultural-linguistico dos tupi-guarani~~, diz ~1a

noel Aires de Casal que "conhecem a virtude 
de varios vegetais, com cujo uso curan1 fa
cilmente algumas molestias perigosas". 

Sao ainda de Bertoni as informac;oes de 
que os tupi-guaranis e1npregavam,. em sua 
medicina J?rimitiva, entre outras as seguin
tes plan tas: a Ar. brasiliensis, a Ar. trian
gularis, a l\r1ikania amara, ·a Mikania cor
difolia Willd, a Baccharis vulneraiia Ba
ker, o Polygonon acre, 0 Polyporus cocci
neus Speg. ( nas hemorragias internas), o 
Chenopodium ambrosioides L. ( de uso geral 
c.:omo antihelmintico entre os tupi-guaranis), 
o Ficus doliaria l\1art . e tantas outras. 

Mas e em Uill precioso estudo de f\ . 
Metraux que vamos encontrar o mais com
pleto reposit6rio dos conhecimentos e prati
cas curativas dos tupi-guaranis, em rela~ao 

a uma s6 de suas tribus, - a dos chirigua
nos. A farmacopeia dos chiriguanos, da 
qual da1nos adian te uma su1nula, e a se
guin te: 

Lepra: gordura da mboikira ( uma espe
cie de 6leo), gordura de jaguar; reumatis
mo: algodao embebido em oleo de ricino, 
enxundia de- galinha misturada ao urucu 

1l ipecacu<mJia (Cephaelis -ipecacuanha ·n ich. ), meclicu· 
mento ho;e d.e ap1ica9ifo imiversaL 11a Medicina. Se
g1milo mna gravura clo sec11.lo XVll (Mnrcgra.ve) . 
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(o urucu e. guardado em saquinhos de pa
lha de milho), gordura de n1ao-de-vaca, r.aiz 
de soto;. ferhnentos, chag.as: gordura de cer
to iguanideo, casca de kurupa1; torcicolo: 
chifres de veado aquecidos, aplicados in 
situ; males do estotnago: a bsor.<;ai> de par
tkulas de certa madeira (mboipinda); <lo
res estomacais: sal n1oido inisturado a urina 
de crian~; disenteria: decrn;ao composta de 
rni1ho e de graos de n1elancia; tu1nores, con
g.estaO.; erisipela : aplicac;ao de folhas cozi
das da urul<.una; he1norragias: latex do su
puapembe; oftalmias, conjuntivites: gotas 
e:xtraidas da .casca do algarrobillo,, folhas· do 
yandi-\-vope; diarreia: uma ,rariedade de ca
raguata; erup<;oes cutaneas.; flor do kaa-roi 
casca de sarai; cotjueluche .. : enr3- inai; hidro
pisia: casca de tingi;, g.onorre,ia: gordura de 
tapir; <lores de· ouvido: enxlindia de gali
nha; en:venenamento: rai~ de aratiku; inor
dedura de cobra: aplica~ao de uruuru, apli
ca~ao de ta baeo; febre: f'olhas de afianka
misa, casca de hvita-ro; abcesso: compressas 
de kaa-ruruntir~i; cataracta: cozi1nento de 
f olhas de kurU\va . 

Assi1n, chegamos a conclusao de qne a 
inedicina dos tupi-:guaranis, e1nborg. em par:. 
te empfrica e impregnada de misticismo, 
nem por isso deixava de ter uma grande 
base experimeQ,tal. Pode mesmo dizer-se que 
sobre esses principioS Se tundaram OS estu
dos de Guilhernie Piso:, o precursor da bo
tahica medica. brasileira. '~Ao lado <las nu
merosas afec~oes destritas no seu lib. IJ 
( escreve Eust~quio Duarte), legou Piso 
uma rela9ao dos conhecimenfos da medi
cina indig~na, que teve nele um sagaz e 
escrupuloso experimentador. Nao devem.os 
deixar se1n registo a insinuac;ao do holan
des, de que a medicina brasileira se deve
ria fundar no uso de plantas inedicinais, ao 

• I • - • I'' seu ver in·esgotaveis na vegetai;ao tr0p1ca . 
E salienta, sohretudo, os estudos do Hsic·o 
de Leide em torno da ipeca, ou ipecacua
nha (Cephaelis ipecacu~nha Rich.) e do 
jaborandf (Pilocarpus integrifolia Lain.). 
''As propriedades rnedicinais da ipeca ... 
(continua E. Duarte), com particular inen
\ao as suas excepcionais qualidades emeto-

0 iabomi1tH (Pilocarp14>-s iiitegrifoUa La.m. ) tamben·i t1_e 
prop1:iedades mecticinais tiio impor'tantes quanto as da 
i:peca. Segu.ndo uma grnviirti. do sec,ulo XVII (Marcgrave). 

cata1ticas, foram pela prirneira vez revela
das ao mundo cientffico atraves de Piso; que 
introduziu a planta na Europa e lhe dedi
cou especial estudo. A ciencia, hoje, co
nhece os efeitos de tres poderosos alcaloi
des da ipeea, dos quais o principal, a eme
tina, isolada em 1820 por l\llagendrie, ten1 
a mais an1pla aplica~o ~omo espe:cff ico uni
versal da disenteria amebiaria" . Qua11to ao 
jaborandf, u1na das plantas de rnais larga 
aq;ao indlgena, suas propriedades diaforeti
cas, sialagogas e emeticas forain paciente
mente observadas por Pis~L E acresc~nta: 
"D . / . d . epo1s que a qu1m1ca mo erna, recente-
mente, iso1ou da rutacea o seu principal al-
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caloide, vem tend.a a pilocarpina sens.iv-el 
actum;ao na terap~utica corno substituto da 
eserina,, hoje rnedic~lfnen to da pratita oftal
rh.ol6gica di~ria'~ . 

MflrCgrave,, comp~nheirp e colaborador 
de P iso, tarnbem naq deixou de fixar algu
ma.s das propriedades rnedicinais das plan-

b 'l • • d H • " ta.s ras1 eiras, co mo seJ am : a a c:;a~c1ca , 
que servia para as mordeduras de cobras; a 
da "paiomirioba", an:tivenenosa; a da "ipe
cacuanha'\ ja rnep.cio.nada; a da "caapeba", 
eX'.celente CODtta. Calculos; 3 da ''caaetirnay" I 

l d u , que curava qua quer coceira; a a caa-
,, • I • ~ ' ' d ataya , para vomitonbs e pu rgat1vos ; a o 

Rinite 

Sinusite 

Laringite 

Conjuntivite 

,, ~ ,, d . . . d' , ananas , · e 'CUJQS suco se serv1arn os irr i-

genaS' corno nos O fazern0s com o h idrornel; 
a do ''ieticucu11

, poderoso na bilis; a da 
"taa~apia", rernedio contra a disenteria; a 
do "agutiguepo-obl'", ptirificailte e antiulce
roso. 

E, assim, tantas outras, estµdadas atraves 
da experiencia dos tupis da costa brasileiray 
como atesta a oi igem dos seus names. 

Em suma, os:. tupi~guaranis reconhedam 
. 'admiravelmente as especies uteis da nossa 

flora . Corn razao, ja o dizia Loreto Couto, 
"cada urn era medico de si pr6pl'io e medico 
de su'a farnllia ';. 

Privina 
Novo medicamento vaso-constrictor 
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• 1 

A estranha figura do ''pag-e'' tupinamba 

Em outro de meus ensaios, escrito espe
cialmente para as "Actas Ciba" ("Ritos e 
costumes mortuarios dos tupinambas do 
Brasil", cf. o Index bibliografico), rive oca
siao de salientar que eram os tupinambas a 
ma is importan te das greis tu picas do Brasil. 

Estavam os tupinambas, nos primeiros 
tempos da colonizac;ao, localizados em va
rias zonas do nosso pals, - nos arredores 
da bala de Guanabara, no trecho entre Ca
mamu e o rio Real, no baixo Paraguac;u, 
nas margens do Sao Francisco, nas ribei
ras do Beberibe e do Capiberibe, nas encos
tas da serra do lbiapaba e, finalmente, nas 
regi6es litoraneas do Maranhao e do Para . 
Tupina1nba era mesmo, a prindpio, um 
nome geral, que se modificava ( tupiniquins, 
tamoios, temimin6s, etc. ), logo que havia 
o fracionamento do grupo. Os tamoios, por 
exemplo, segundo Hans Staden, chamavam
se a si pr6prios tupinambas. Os tupinam
bas da bafa de Guanabara "sao os tamoios 
dos escritores portugueses" (acrescenta R.o
dolfo Garcia). Os tupinambas, de acordo 
com 0 sentido etimo16gico do vocabulo, 
eram os av6s principais, os fundadores da 
naf(io, - o que vem colocar aquele termo 
no mesmo pe de igualdade do nome pa-

, . 
tricio. 

Os tupinambas ja estao .desaparecidos, 
embora ainda hoje existam numerosas tri
bus indigenas do mesmo grupo ao qual per
tenciam esses amerfndios. T odavia, sao OS 

tupina1nbas os abor1genes sul-americanos 
por n6s mais conhecidos e estudados. Isso 
devido, coma ja tive ocasiao de dizer, nao 
s6 a extensao do grupo, como a sua locali
zac;ao geografica. Ocupando grande parte 
do trato costeiro, estivera1n os tupinambas 
em estreito contacto com os colonizadores 
curopeus. E, entre estes, encontravam-se al
guns sacerdotes, agricultores e ate militares, 
amantes das cr6nicas e mem6rias, algumas 
delas escritas quasi com o objectivo de tra-

' 

Pelo Prof. Estevao Pinto, Recife 

tar de tais fndios. 
Gabriel Soares de Sousa, que, coma vi

mos, viveu no Brasil pelos fins do secu!o 
XVI, ao descrever a figura do "feiticeiro~' 

dos tupinambas, interpreta bem . o pensa-' 
mento promedio dos escritores daquela cen-; 
turia. "Entre esse gentio Tupinamba (d~z 

Gabriel Soares de Sousa) ha _grandes feh 
ticeiros, que teem este nome entre eles, por; 
lhe meterem em ca be<;a mil rnen tiras; os
q uais feiticeiros vivem em casa apartada: 
cada um por si, a eiual e muito escura e 
tern porta muito pequena, pela qual nao 
ousa ninguem de en trar em sua casa, nem' 
lhe tocar .em coisa dela; os quais pela maior 
parte, nao sabem nada e para se fazerem, 
estimar e temer tomam este oficio, por en
tenderen1 com quanta facilidade se mete 
em cabe<;a a esta gente qualquer coisa ... A 
estes feiticeiros chamam os tupinamba~ 
pages". 

A no~ao do page como feiticeiro, igno
rante e mentiroso, embora astuto, que fazia 
misterio em torno de sua vida, somente com 
o objectivo de receber honrarias, ou fazer-se, 
temer dos demais, - e, de certo modo, in
completa e falsa, sendo ja tempo de subme
ter-se essa estranha figura a um exame mais 
acurado da critica moderna . 

0 page ou paie ( 1) ( mago, sacerdote, 
curandeiro, xama, etc.) constitui, natural
mente, uma remota institui<;ao social e sur
giu, na frase de Roquette Pinto com o "ve
lho", isto e, C0Il1 a classe dos indivfduos ex-

( 1) "Os feiticeiros a que se ref ere o au tor 
eran1 nas tribus tupis os pages, vocabulo que se 
explica etin1ologicamente por pa-ye, aquele que 
diz o fim, o profeta. Era o medico, o curandeiro,. 
o magister artium, o harhier dos autores france
ses" ( notas de Rodolfo Garcia a pag. 293 dos 
"Dia.logos das Grandezas do Brasil") . Jose Ve
rissimo e A. Gonc;alves Dias usaram piache, cor
ruptela de epiaga, gerundio-supino de epiac, o 
"vi den te", no dizer de T eodoro Sampaio . 
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Feiticeiros espancados e atormentados pelos espfritos malignos. Segundo i~ma graviira do secuto XVI (Ury). 

perimentados nos segredos e vicissitudes da 
vida: Mas e preciso notar que, embora, por 
isso mesmo, comum a todos os grupos pri
mitivos da America, em nenhum dcles ad
quiriu essa entidade uma expressao tao ori
ginal quanto entre os tupi-guaranis e, con
sequen temente, entre os tupinambas. Os 
tupinambas (observa Joao Ribeiro) repre
sentavam, a semelhanc;a dos hebreus, 0 povo 
~osmogehico, ao qual estava .r:eduzida a maio
ria das popula<;oes primitivas do nosso pais. 

0 page tupinamba nascia corno que pre
destinado. Nao se improvisava. "S6 os for
tes de corac;ao ( diz Stradelli, referindo-se 
aos tupis em geral), os que sabem superar 
a.s. provas de iniciac;ao, os que teem folego 
necessario podem aspirar a ser page . Com 
menos de cinco folegos nao ha page que 
possa a&ontar irnpunemente as cobras vene
nosas. Os pages, que teem de sete folegos 
para cima, leem claro no futuro, curam ·~ 

distancia, podem mudar-se a vontade no 
animal que lhes convem, tornar-se invisfveis 
e se transportar de urn lugar para outro com 
o simples esfor<;o do pr6prio querer''. Em 
suma, page nao. era q.u~quer um. E. Yves 
d'Evreux refere-se a algumas <las provas 
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que elevaram o indivfduo ~ classe dos pages 
como, v. g. , curar os doentes com o s0pro 
ou prenunciar as chuvas. H ans Staden criou 
fama de mago por ter tido a boa sorte de 
fazer crer aos tupinambas que impedira, 
certa ocasiao, a queda duma tempestade . 
C. de Abbeville con ta como um servic;al 
de certo fidalgo frances tarabem adquiriu 
a mesma fama s6 porque mostrou suas ha
bilidades de pelotiqueiro e prestidigitador. 
E verdade que, algumas vezes, o feiticeiro 
ignora 0 seu pr6prio poder magico, que nao 
raro se revela insolitamente. E, talvez por 
isso mesmo, a rnagia nao constituia privi
legio dos homens, havendo ate, entre os tu
pinambas, velhas mulheres com o apanagio 
dos pages ( curar molestias, adivinhar o fu
turo, etc. ) . 0 ja rnencionado Hans Staden 
chegou a presenciar uma cena do ritual, 
por meio do qual os tupinambas corno que 
investiam as mulher(!s na dignidade de 
pages. Ainda pelo mesmo motivo de o po
der magico manifestar-se, em alguns casos, 
cxtraordinariamente, e que se explica, talvez, 
a frase de. Evreux, a saber, de que muitos 
{ di d !). I/ f I • " in . os . procuravam . apren er esse . o rc10 , 
atrafdos pelas suas honrarias e vantagens. 



A 
i 

Agora, passar o page, de mero curan-
d . . d " 'b '' , euo, para a categona e cara1 a , - a1 a 
coisa se tornava mais diffcil. Lery qufs fa
zer crer que o page nao passava de uma 
criatura do g·enero divers.o do do cara:iba. 
Foi u~ erro desse calvinista. T odo cara:iba 
era page, embora nem .todo page fosse ca
rafba. Marcgrave compreendeu hem essa 
dif erenc;a . Os cara:ibas ( explica Lery) er am 
falsos profetas, que andavam de aldeia em 
aldeia, como os tiradores de ladaiilhas, in
fundindo a crenc;a de que se comunicavam 
com os espfritos, ou de que podiain., com as 
suas artes, dotar os indios do poder de der
rotar os seus inimigos ou, ainda, Cle que 
tinham a for93 de fazer crescer as plantas. 
De ano em ano, os tupinamJ:>as recebiam 
solenemente os carafbas. 

0 nosso £ranees, Lery, presenciou a uma 
dessas xangozadas, nas ql;lais as mulheres e 
cria~as se reco'Jhiam as ocas, enquanto OS 

selvkolas faziam roda, cantando em tom 
mon6tono, em tomo dos caraibas, os quais 
se achavam recobertos de ricos mantos e 
adornados de sombreiros. Ao dansar, os ca-, . 
raibas ora tangiam o maraca, ora avanc;a-
vam e sopravam fumac;a por meio dum ca
nudo cheio de tabaco ( vj . tam hem a pag. 

Cena coreografica dos 
tttpinambas, em qtte to
mavam parte saliente 
os grandes pages ou 
carafbas. Estes distin
g1~iam-se, geralmente, 
por seus mantos de 
phmias. De uma 
estampa do secttlo XVI. 

42) . A cerim6nia era, alem disso, regada a 
-\ cauim, a bebida magica por excelencia dos 

tupi-guaranis. Convem observar, demais que 
as mulheres, embora segregadas da bacanal, 
repetiam, ate desmaiar, o estribilho do can
to, ao mesmo tempo que, como possessas, 
urravam, espumavam e agitavam os seios. 

Os caraf.bas erarn os rnesmos pages-a~us 

ou santidades dos cronistas portugueses. 
Por onde _ passavarn, graves, pouco comuni
cativos, ~guiam·nos todos . Nada lhes fal
tava e dispunharn de quantas rnulheres qui
sessem. Acolhiarn-no, como ja vimos, corn 
dansas, cantos e . vinhos . E ate lirnpavam
lhe o caminho por onde tinham de passar. 
Assim o diz o padre Manoel da N6brega: 
"De certos em certos anos veem uns feiti
ceiros de mui longes terras, fingindo trazer 
santidade e ao mesmo tempo de sua vinda 
lhe~ mandam limpar os caminhos e vao re~ 
cebe-lo com dansas e festas, segundo o seu 
costume; e antes que cheguem ao lugar an
dam as mulheres de duas em duas pelas 
casas, dizendo publicamente as faltas que 
fizerai:n a seus ma~idos UID(\S as Outras, e 
pedindo perdao delas . Em chegando o fei
ticeiro com muita festa ao lugar,. entra em 
uma casa escura e poe uma cabac;a, que 
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traz em figura humana, em pa.rte mais con
veniente para seus enganos e mudando sua 
pr6pria voz em a do menino junto da ca
ba<;a, lhes diz que nao curem de trabalhar, - ' . . nem vao a ro<;a, que o mantunento por s1 
crescera e que nunca lhes faltara que co-

• • I ' mer, e que por s1 vua a casa, e que as en-
xadas irao cavar e as frechas irao ao mato 
por ca<;a para seu senhor e que hao de rna
tar muitos contrarios, e cativarao muitos 
para seus comeres e promete-lhes larga vida, 
e que as velhas se hao de torna.r moi;as, .e as 
filhas que as deem a quern quiserem e ou
tras cousas semelhantes lhes diz e prornete, 
com que os engana, de maneira que creem 
haver dentro da caba<;a alguma cousa santa 
e divina". Outro jesuita, o padre Joseph de 
Anchieta, quasi que repete o seu compa
nheiro de apostolado no Brasil: "Cada um 
destes feiticeiros ( a que chamarn santidade) 
busca uma inven<;ao com que lhes parece 
que ganhara mais, porque todo este e seu 
intento, e assim um vem dizendo que o 
mantimento ha de crescer pot si, sem fa
zerem plantados, e. juntamente com as ca
~as do mato se lhes hao de vir a meter em 
casa. Outros dizem que as velhas se ·hao 
de tornar moi;as e para isso fazem lavat6-
nos de algum~s ervas; out.res dizem que os 
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que os nao receberam se hao de tornar em 
passaros e outras inveni;oes semelhantes". 
T ambem os jesuitas Antonio Pires e Leo
nardo do Vale fazem referencias a essas 
"santidades" ("Cartas avul:sas", vj. o Index 
bibliografico; idem, Serafim Leite, II, pag. 
21), assim como o padre Fernao Cardim . 

Acabando a santidade de falar, os. indios 
come<;avam a tremer, principalmente as mu
lheres, as quais, deitando por terra e es
cumando pela boca, parecia.m, no dizer de 
N6brega, con10 que "demoniadas" . 

. Qs tupinambas, realmente, se julgavam, 
algumas vezes, perseguidos e atormentados 
pelos dem6nios, ou espfritos malignos. Lery 
procurou reproduzir uma dessas cenas dia
b6licas. 

As fun~oes dos pages eram, como e evi
dente, muito complexas. Naturalmente, que 
uma das atribuii;oes precipuas desses perso
nagens misteriosos tinha de ser curar os 
doentes, sobretudo se havia necessidade de 
extrair 0 quid mali_gno. Q sopro, a SUC<_;ao, 
a fumiga<_;ao, as sangrias e outros ritos. ou 
praticas constituiam, como ja vimos1 um 
dos apanagios do pag¢. The:vet, Lery, An
chieta, Cardim, Abb~ville, etc., nao dei
xam duvida a esse respeito. Do mesmo 
1nodo, a aplica~ao das drogas· e plantas me-

A festa do cauim, entre 
os t't4'pinambas, ce-ri
monial em que os pages 
tomavam parte rele· 
t'ante. Segumfo tima 
gravura do seculo A'Vl 
{TI1e11et) . 
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1 Si:irfador aos fn'dios d?l ba.cia do Xingu ( segwndo uma· 
gravura 'le Steinen). Fabricava-se esse instrumento cirii.r
.gico com .. ~ed:a¢s .f:riCi.ngi~l.ares .de ;cuias, pmv'i~os de ~g;u,
d.os d.entes de trafra (Hopfias maiab·ari~is) oi-i de :itnhas 
de aguti (Dasiprocta ag,iti L) . K. v . d.. $teinen o.bser
vou bof.t;s r~sultados i:dm '1{ti}1za9ii.O d.o sqngratlor nQ.S 
p.es inchados. 0 processo '( afftma o conheoifl.o etn6k>go') 
era '"baunscheitfri.smo pi~ro". 

dicinais. costumeiras. Todavia, rne.smo OS 

q ue nao eiam ti dos co mo fei ticeiros nao ra
ras vezes imitavam as praticas dos pages. 
Enumerando as habilidades do p.<J;ge como 
cirurg1ao~ Martius, referindo-se aps Indios 
d B. ·1 1 "'O I ' o ras1 em gera ., escreve : · , page para 
isto (isto e, para as escarifi:ea~oes) se uti
liza da p©rita agugacla d0· bico de gaviao, 
do tucano e do fettao· eta arrraia . A. sangria 
e feita .cQm este ferrao OU com 0 .dente aHa
do do ·coati; varias h'ibtls situadas a leste do 
Brasil, por eNemplo os coroados, os purus 
e b0tuc;udos., ·~ pratiearn atirandQ sobre a 
veia, por me~o de peque.no arco). uma fle
ehazinh:a, cuja ponta e. um fragmento de 
cris.tal da rocha. Em geral, escolhem uma 
v~ia · da pan turri'lha,, raramen te do Gotovelo 
ou da ,fronte". N as <lores de clente (acres
centa aquele etn6logo ·alemao), o page. em
prega a. pUl1c;ao da gengiva e, ;na imobili
za\:ao dos tnem bros fract~rn~dos, us.a:-se uina 
bainha., em fbrma de ;goteira, feita com as 
palmas do agai (Euterpe e,dulis l\1art ., ou 
E. olerace~ Mart. ) . 

E1n suma, G}uer pel0 empr~go dos pro
cessos experimentai:s~ quer pelo emprego 
dos processos magico-religiosos,, Q .pag:e nao· 

. deixa de exerter as fun~6es de metlico .. f'ei
ticeiro { o Zau-berarzt dos aletnaes~ o niedi
cine"1'Jttan. dos arnericanos, o 1na.gi6i'en oil 
batbier dos franceses.) . 

Coll)unicar--se aos espiritos, ou a.o diabo, 
eis outras das func;oes ou. predicados do p~ge. 
E.'sse poder de relacionar-se com o sohrena
tural ja foi ohservado,, confonne vimos, por 
Lery. Thevet tambem testemunha o facto, 
narrahdo mesmo a cena ,~a cerimonia re
ligiosa: os t~pinambas construitam uma 
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choupana, na qual estendiam a rede ·e p\1-
nham <)s necessarios alimentos, inclusive a 
beb.ida sacramentada pelas mo<_;as virgens; 
em seguida, conduziam 0 page a eabana, 
onde este, se recolhia e dava inkio a invoc~
~ao dos espfritos. Em pouco · tempo, os es· 
pfritos se manifestavam por meio de silvos 
especiais. E, en tao,, o povileu, ao derredor 
da casinha., col1le<;ava a interrogar os mes
mos,. quererrdo saber, por eX.~mplo, se der-

• • • • • • ,f 

rotanam a seus ln1nugos, oti se. ca1t1am v1-
timas de .~lgum animal feroz.. G(\briel Soa
r~s de. Sousa tambem afirma que os pages 
tupinambas {alavam com o d'iabo que1 mu~
tas vezes, os espancam, dei~ando-os mesmo 
sem fala. .. . . 

lnliiO cura.#lleiro, do .Dra,sil, preparan4p o. seif ma,teri.al 
para a sangria ( segufi,do uma fotografia do expfo1'ai1or 
M. Baldi par.a a ed'i9ao Zfo, (>bra d~ J11atti'!,ts "/\{iintre;za, 
Doe1~9as; Medicina e· ~emedios dos· tndios brasileir.os 
(184.4)1'. C~l. "BmsiUdha", v.ot ~. 154i $'. 'Paule 1939). 
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Frequentemente, a comunica~ao, como o 
da a entender N6brega, e feita por inter
rnedio do maraca. flans Staden assim des
creve 0 ritual rnagico pertinente ao· choca
lho sagrado dos tupinambas: "Ha entre eles 
alguns indivfduos a quern chamam pages e 
que sao tidos como adivinhos. Estes per
correm uma vez por ano o pais todo, de 
cabana em cabana, asseverando que teem 
consigo um espfrito que vem de longe, de 
lugares estranhos e que lhes deu a virtude 
de fazer fa}ar a todos OS maracas que eles 
queiram e o poder de alcan9ar tudo o que 
se lhes pede. Cada qual quer entao que 
es~ poder venha para 0 seu chocalho; faz-

·' ·se urna grande festa,. com behidas, cantos e 
advinha~C>es, e praticam muitas cerim6nias 
singulares. Depois, marcham os adivinhos 
um dia para uma cabana, que mandam eva
cuar e nenhuma mulher ou crian~ pode 
ficar la dentro. Ordenam em seguida que 
cada um pinte o seu maraca de vennelho, 
enfeitado de penas, e 0 man.dam para eles 
lhe darem o poder de falar. Dirigem-se en
tao para a cabana. 0 adivinho toma as· 
sento, em lugar elevado, e ten.do jun.to de 
si o maraca fincado no chao. Os outros 
entao fincam os seus. Da cada qual os seus 
presentes ao adivinho, como sejam flechas, 
pen.as e penduricalhos para as orelhas, afim 
de que seu maraca nao .fique esquecido. 
Uma vez todos reunidos, toma o adivinho 
cada maraca de per si, e 0 defuma ~om 
uma erva, que chamam petum. Leva de
pois 0 maraca a boea; chocalha-o e lhe diz: 
- . . . "Fala agora, e deixa-te ouvir; estas 
af dentro?". Depois .diz baixo e muito junto 
uma palavra; que e diffcil de se saber se e 
do choca}ho, OU se e de}e, e todos acredi
tam que e do chocalho". 

Naturalmente que o poder de comuni· 
car-se aos espfritos elevava o page tupinamba 
a categoria de xama. 0 xama, na exacta 
definii;ao de I-Ierbert Konig, caracteriza-se 
pela faculdade de falar aos espfritos, sobre
tudo nos momen tos de seus transportes ou 
extases. Ou, co1no explica Robert H. Lo
wie, 0 xama. e uma especie de medium, que 
tem o dom de relacionar-se com o sobrena-
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tural e servir-lhe de interprete. 0 exta5e 
do page, entre as tribus tupi-guaranis, e um 
facto confirmado por algumas testemunhas1 

empregando ate, esse feiticeiro, "como co
adjuvante da pratica medica, para entrar 
em transe, o usp de ilusogenicos ou estu
pefacientes designados genericamente pelo 
nome de Kurupa" (Pardal). Essa planta e 
identificada com o nosso parica (Piptade
nia peregrina Benth. , ou Piptadenia ma
crocarpa Ben th. ) . 

Naturalmente,. se o page tinha o poder 
de comunicar-se aos esp~ritos, 'tambem nao 
lhe faltavam for~ para transformar-se em 
certos animais. Uma <las formas predilectas 
do page era a da onc;a ou jaguar, pelo me
nos entre os chiriguanos e os guaraius. Cer
to page confessou a Evreux que era visita
do por estranhos "espfritos"; os tais espiritos, 
mudando de cores, esvoac;avam em redor do 
f eiticeiro. Outro curandeiro (con ta ainda 
Evreux) criava um morcego, _que lhe fala
va em voz e linguagem humana .. 

O'utro dos predicados do page era fazer 
prosperar os meios de subsistencia da comu
nidade. Os depoimentos de Nobrega e An
chieta, acima transcri tos, dao hem uma idea 
dessas func;oes. Ai ·o page, ja feito uma 
santidade ou carafba, prenunciava a abun
dancia da cac;a e da colheita . T rabalho~ nao 
era mais· preciso. Lery tambem afirma que 
os carafbas persuadiam aos tupinambas que · 
podiam fazer crescer as rafzes (isto e, 0 aipi, 
a mandioca, etc.) e demais frutos comesti
veis. "Estes curandeiros (salienta Abbevil
le). . . sao muito estimados pelos barba-

0 chocalho, instrumento tnagico-Teligioso dos pages tutJi· 
11ambas. Segundo uma grav1i10a do seculo XVI (Ha:tts 
Staden). 



ros. . . Dao-lhes o nome de page, curandei
ro ou feitic~iro. Predizem a fertilidade e a 
secura da· terra e prometem muita chuva e 
todos os hens". Yves d'Evreux conheceu, 
entre os tupinambas do Maranhao, certo 
page, que possuia uma "boneca", cujo ma
xilar inferior era m6vel. Concitava o feiti
ceiro que as mulheres trouxessem legumes 
e paes, afim de serem mastigados pela bo
neca: a semente, assim triturada, tinha o 
poder magico de multiplicar-se. A boneca, 
a que se referc o capuchinho £ranees, de· 
via ser algum maraca, no qua} OS indios pu
nham cabelos e pintavam olhos, narizes e 
bOcas. Anchieta, realmente, afirma que os 
tupis costumavam pintar alguns "caba9os" 
com olhos e bocas, - testemunho que e con
firmado pelos padres Manoel da N 6brega 
e Pero Correia. E admissivel que essa fa
culdade de fazer crescer as plantas t_enha al
guma rela~o com a lenda da origem da 

·· -- · agricultura. entre os · tupi-guaranis. - Sume, 
por exemplo, "grande page e caraiba" da 
mitologia dos tupinambas, revelada por The
vet, foi quern ensinou a esses :indios as pri
meiras no90es agrarias. Foi quern ensinou 
a plantar mandioca. · 

Naturalmente que tambem cabia ao page 
a direc9ao de certas cerimonias religiosas, 
como aquela; segundo ja vimos, presenciada 
e descrita pelo calvinista Jean de Ury. Yves 
d'.Evreux refere-se a um <lesses rituais ma
gicos a que chama de "lustra96es publicas". 
Tais ritos consistiam em purifica9oes com 
aspersao de 3,gua, extrafda de um pote adre
de preparad_o ( o · page murmurava., jun to 
a agua, palavras misteriosas., defumando-a 
em seguida) . Apos aspergir-se a agua lus
tral sobre OS circunstantes, segu1a-se a 
ablui;ao. 

0 poder de lan9ar a morte era outro dos 
apanagios do page. Marcgrave assim o ates
ta, referindo-se aos potiguaras. Thevet tam
bem afirma que os tupinambas1 quando 
desejavam morte a alguem, procuravam, 
para tal fim, os seus pages. Uma das mais 
estranhas fun96es dos pages era ainda a de 
confessar as mulheres. Con ta Evreux que 
um grande page de certa regiao maranhense 

--

A mandi-Oca, Segundo uma gravura do seculo XVI (The· 
vet). Poi um "grande page" ou "caraiba" quem ensi
nou aos tupinambas a ci•ltivar essa planta. 

costumava, quando lhe aprazia, v1s1tar as 
aldeias de seu dominio, ordenando a todos 
que se confessassem a ele, principalmente 
as mulheres. "Dava-lhes, depois (acrescen
ta), nao sei que especie de absolvic;ao". 

Nao devemos esquecer, entretanto, que 
o page era tambem uma especie de conse
lheiro e legislador, embora exercesse, menos 
f requentemente do que as demais, essas 
fun96es poHticas. Sendo o page uma enti
dade, segundo ja se disse, emanada da classe 
dos indivfduos experimentados, nada mais 
natural do que a sua elevac;ao, em alguns 
casos, ao .. cargo de morubixaba. Eram os an
ciaos que exerciam, entre os tupinambas, a 
hegemonia poHtica. Alias, o morubixaba 
era uma autoridade nao raras vezes apenas 
nominal, - o que vinha facilitar a fusao 
de ambos os cargos . 

Em suma, o page tupinamba era uma 
personagem complexa, aliando, algumas ve-
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zes, as suas func;oes de cur.andeiro e de 
1nedicine-man (me.dicine-man no sentido 
que lhe da Gusinde) ao de chefe politico. 

l\1as ha um aspecto de estudo do page 
tupinamba que precisa ser ventilado. Os 
grandes pages, ou caraibas, adquiriam, nao 
raras vezes, entre aqueles povos primitivos 
do Brasil, a atitude de "homens-deuses". 

"" Frazer foi um dos primeiros etn6logos a 
estudar a figura do homem-deus entre as 
comunidades em estado de, dvilizac;ao ele
mentar . A psicanalise, porem, .segundo 
Ernst Jones, observa que a crenc;a de ser 
deus e um complexo· comum a todas as 
camadas culturais e caracteriza-se : a) pelo 
desejo de retraimento e inacessibilidade ( ou 
seja a vontade de tornar-se misterioso); b) · 
pela fe na pr6pria onipotencia ou onicien
cia e consequente repulsa em face de qual
quer idea nova; c) pelo poder de predic;ao; 
d) pela convicc;ao de ser imoital; e) pela 
Yisao de um mundo melhorado ou ideal . 
A essas fantasias neur6ticas, podemos acres
centar ainda outros, como, por exemp1o, a 
crenc;a de que o homem-deus se comunica 
aos "espfritos", ou as entidades sobrenatu
rais, a quern procura imitar1 on com quern 
tenha e1npenho e1n identificar-se. Todas as. 
caracterfsticas estudada.s pela psicologia pro
funda, no complexo do homem-deus, vamos 
encontrar, tambem, perfeitamente esb0<;a
das, na figura do page. 

0 desejo de segregar-se Cser inacessfvel 
ou invis1vel) era um costume peculiar aos 
cara1bas tupinambas. S6 apareciam de cer
tos em certos anos, como ja notara N 6bre
ga, ou "de ano em ano'', segundo diz o pa
dre Antonio Pires ("Cartas avulsas", cit., 
pag. 122). 1V1oravam em casas apartadas, 
ou em grutas sombrias, cuja .exigua entrada 
ninguem ousava transpor (G. S. de Sou· 
sa, fr. Vicente do Salvador, Fernandes 
Gama, Evreux). Quan<lo .se hospedavam 
nas aldeias, metia1n-se em chor;as escuras; 
se pretendiam falar aos ''espfritos", buscavam 
0 concave das arvores, OS recantos das ta
puas solitarias, os bosques, us lugares her
mos. Sua onipotencia evidenciava-se na fa
culdade de '1anc;ar a morte" a quern quer 
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que lhe ca1sse no desagraao; o misero, as
sim atingido pelo anatema, metia-se na rede 
e finava-se de pasmo . Q uern tudo podia 
era, naturahnente, oniciente . T al a causa 
da hostilidade com que os pages recebiam 
qualquer inovac;ao. Essa hostilidade tradu
zia-se numa guerra abetta aos jesuitas, don
de dizer Nobrega que eram os ditos curan· 
deiros os "mores contrarios" dos padres da 
S. J. 0 poder de profetizar (anunciar 
abundancia OU secas, prometer cbuvas) nao 
passava. de um aspecto da onidencia. 

0 page, que cala em descredito, ou nao. 
satisfazia as aspira~oes da tribu, era, por 
assim dizer, executado. Thevet nao escon
de essa circunstancia: ''Quando acontece, 
algumas vezes, nao dizerem a verdade, ou 
quando os aconteciment()s nao correspon
dem ao presagio, os tupinambas nao teem 
dificuldade em dar-lhes a morte, por se 
mostrarem assim indignos daquela dignidade 
e titulo" . Tam bem o padre Fernao Car
dim, tratando dos tupis em geral, ensina: 
"Entre cles se alevantam algumas vezes al
guns feiticeiros, a que chamam caraiba, san
to OU santidade, e e ordinariamente algum 
Indio de ruim vida : este faz algumas feiti
~arias, e coisas esttanhas a na tureza, coma 
mostrar que ressuscita algum vivo que se 
faz morto, e com esta e o~tras coisas seme
lhantes traz ap6s si todo o sertao, enganan
do~os e dizendo-lhes que nao rocem, nem 
plantem seus legumes, e mantimentos, nem 
cavern, nem trabalhem, etc., porque com a 
sua vinda e chegado 0 tempo em gue as 
enxadas por si hao de cavar, e os panicus 
ir as roc;as e trazer OS mantimentos, e com 
estas falsidades os traz tao embebidos, e en
can tados, deixando de olhar por suas vidas, 
e grangear os mantimentos que, morrendo 
de pura fome, se vao estes ajunta1nentos 
desfazendo pouco a poueo; ate que a san
tidade fica s6, ou a matamn. Mas, como vi· 
mos nas duas citar;oes atima,, essa execu~ao 
representava uma especie de puni~ao ( W es
termarck ja fez, tambem) a Iilesma observa
c;ao), pois, em geral, a imortalidade estava 
inclufda entre os predicados do page. A 
imortalidade era condic;ao que se adquiria 
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a CU Sta de solidaD e de a bstinencia: foi mes
IDO esse objectivo a causa de varias migra-
9oes tupicas em demanda da ''terra sem 
mal" . 0 "prof eta", alias portugues, que, por 
exemplo, conduziu a 1eva dos tupinambas 
de Pernambuco, isso para OS fins do se
culo XVI, - afirmava "ser homem nascido 
da boca de deus, e pai, e que este 0 man
dara baixar do ceu para vir anunciar a sua 
palavra". Abbeville, a quern se deve a nar
rativa da longa expedi9ao, 0bserva que a 
fadiga parecia nao existir entre. os retiran
tes, tanto era a admira9ao tributada ao con
dutor da caravana. 0 referido profeta di
zia ser 0 au tor aa vegeta9ao. Afirmava, de
mais, "nao ter necessidade, como os demais 
homens, de alimentar o corpo para viver, 
po.is se nutria dum licor, por deus manda
do do ceu , passando como certo nunca Indio 
algum te-lo visto comer ou beber". Nesse 
poder de ser imortal e que Se apoiavam OS 

pages ou caraibas para prometer, aos de
mais fndios, vida longa, OU a volta a moci
dade ( "as velhas se hao de tornar mo-

") <;as , etc. 
1\ visao de um mundo ideal era, final

mente, a ultima e a mais importante das 
caractedsticas do homem-deus. Esse mundo 
ideal estava representado pela cren~a na 
"terra sem mal", mansao miracule.sa, onde o 
mel corria em abundancia, os mantimentos 
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