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ADVERl~ENCIA 

Já que não nos {oi dado o grande prazer intel
lectual de agora visitar a .formosa terra amiga do 
Chile, e alli tomar parte no 4. ° Congresso Sciéntifico 
dos diversos representantes dos paizes americanos, 
reunidos em Santiago, seja-nos licito enviar as 
nossas humildes credenciaes de escriptor a esse no
tavel cenaculo de scientistas e professores, de 
homens de letras e pensadores de todo este vasto 
continente, em que hoje se affirma com intenso 
fulgor toda a cultura do O ccidente. 

Nações hispano-americanas, gentes luso-brasi
leiras, povos anglo-saxões e fran{;o!canadenses, ci
mentam pela alliança espirittial, neste r .° Congresso 
Scientifico P an-Americano, a obra admiravel e 
necessaria · da concordia internacional, 'no Novo 
Mundo. A ella votamos todo o . nosso applauso 
caloroso e toda a nossa fraquissima collaboração 
pessoal. 

Em falta de melhor carta de apresentação, 
. enviamos esta nossa M emoria, apenas esboçada para 
o 3.° Congresso Scientifico Latino-Americano, 
reunido no Rio de Janeiro, em I 905. 
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Si os novos retoques e addições não a fizerem 
digna do 4. ° Congresso Scientifico d~ Santiago, 
valha-nos ao menos o louvavel desejo de corre
sponder á gentileza do convite official recebido da 
Illustre Mesa Directora do referido Congresso, para 
tomar parte nas suas sessões, a se abrirem a 2 S de 
dezembro deste anno, na Capital da florescente 
Republica do Pacifico - terra tão querida dos intel
lectuaes Brasileiros. 

Rematamos estas duas palavras preliminares, 
enviando as nossas respeitosas saudações aos emi
nentes americanistas e a. tantos e illustres confrades, 
ora prestes a se reunirem em Santiago, e já a nós 
ligados por laços de affectiva camaradagem intel
lectual. 

Bello Horizonte, 15 de Novembro de 1908. 

NELsoN c. oE SENNA. 
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PRIMEIRA PARTE 

. Da Bibliographia Indianistica para o Brasil, em geral 

As bibliographias são como que o portico de 
entrada nos dominios de cada sciencia. Diremos 
algumas palavras a respeito desta materia. 

Seria exhaustivo citar aqui quantos autores e 
re.spectivas obras se occupam da indianologia bra
silica. 

Os estudos de Ethnographia dos povos natu
raes da Sul-America receberam notavel impulso, 
como é sabido, por parte dos exploradores e scien
tistas allemães, sobretudo. Os nomes de Carlos von 
Martius, do Principe Maximiliano, de J oh. Bapt. 
Spix, de Hermann Meyer, de Carlos von den 
Steinen, de Paulo Ehrenreich, de V:f aitz, de Reuss, 
de Debritzhoff er, de Van"' Colf, de Thurm, de 
Emilio Hãnsel, de Roberto Avé-Lellemant, de 
Rudolf Cronau, de Carlos von Koseritz, de Kãrger, 
de J. B. Steere, de Jorge Schieber, enchem toda essa 
odysséa de penosa travessia pelo campo agreste da 
historia do nosso indio, das suas tribus, mythos, cos
tumes, linguas e tradições. 

E nem só allemães, e sim tambem extrangeiros 
d.e outra origem se têm empenhado nessas explora
ções do Hínterland brasileiro, devassando-lhe Ós 
povos naturaes, na vida primitiva, á beira dos 
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grandes rios e das f~rmidaveis florestas virgens· da 
Amazonia e de Matto Grosso, principalmente. 

São relativamente modernos, e alguns mesmo 
recentes, os estudos de Ambrosetti, Domenico Cam
pana, Carlos· Hartt, Candelier, Brettes, Vogt e 
Koch, Brinton, Chaffanjon, Roberto Schomburgh, 
William Chandless, Lucien Adam, Osculati Sim
pson, Ermano Stradelli, Lehmann, Morocines, Que
vedo, Rhode, Koslowski, Henri Coudreau, Padres 
J. Balzola, Antonio Malan e N icolao Badariotti, 
Florentino Ameghino, Supper, H. Crévaux e outros, 
quanto á ethnographia dos povos naturaes do Brasil 
e paize~ limitrophes (Guyanas, Venezuela, Perú, 
Bolivia, Paraguay e Argentina). 

Para os diversos Estados brasileiros, já se pode 
organisar uma bibliographia indianologica especial. 
E' assim que para os quatro grandes Estados cen
traes da· Federação temos os seguintes autores 
dignos de consulta, entre os escriptores coloniaes, 
extrangeiros ou nacionaes, para o estudo das tribus, 
extinctas ou actuaes, de cada um delles : 

""' AMAZONAS ~ J esuitas João Daniel, Samuel 
Fritz e Christobal de Acufía; Dr. Alexandre Ro
drigues Ferreira, La Condamine, Professor J. Bar
bosa Rodrigues, Domingos S. Ferreira Penna, 
Henri Coudreau, Dr. J. _M. da Silva Coutinho, Ro- · 
bert Schomburgh, José V erissimo, Conde Ermano 
Stradelli, Professor Carlos Hartt, Professor Orville 
Derby, Alfred - R. Wallace, Louis Agassiz, W. 
Chandless, Dr. Carl von den Steinen, Henry Bates, 
Monsenhor J. L. da · Costa Aguiar, Barão de 
Sant'Anna Nery; Engenheiro Torquato Tapajóz, 
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Tenente W. Lewis Herndon, Drs. Lopes Gonçalves, 
Porphirio Nogueira, Estelita Jorge, Euclides da 
Cunha, etc. · 

MATTO GRosso. - Barão de Melgaço (Au
gusto .Leverger), Langsdorff, Rod. Walhneldt, Ri
cardo Franco de i\lmeida Serra, Capitão . .i\ntonio 
Pires de Campos, Alfredo de · Escragnolle (Vis
conde de Taunay), Padre Nicolao Badariotti, Dr. 
Caetano de Albuquerque, Epiphanio de Souza Pi
tanga, General Couto de Magalhães, Dr. João Seve
riano da Fonseca, Marechal Bellegarde, Coronel 
Galdino Pimentel, General Mello Rego, Estevam 
de Mendonça, os citados Carlos von d. Steinen e 
H. Meyer, Ernest N olte, Lacerda e Almeida, 
Oeynhausen-Gravenberg (Marquez de Aracaty), 
Ferreira Moutinho, Riedel, Rubzoff, Adriano Tau
nay, Hercules Florence, Castelnau, Saint-Hilaire e 
G. T. Milne, etc. 

GoYAZ. - Os citados Taunay e Couto de Ma
galhães, e mais o Dr. Felix Bulhões, Saint-Hilaire, 
Dr. Virgilio M. de Mello Franco, Frei Rafael de 
Tugia, Conego Luiz Antonio d.auSilva e Sousa, 

...;, 

Moraes Jardim, N atterer, ?rincipe Maximiliano, 
Padre Ayres do Casal, Marechal Cunha Mattos, Dr. 
Eduardo J. de Moraes, Pohl, Castelnau, Dr. João 
Severiano da Fonseca, Engenheiro" militar Hen
rique Silva, Drs. Luiz Cruls, Alipio Gama e Antonio 
Martins de Azev.edo Pimentel, Octaviano Esselin, 
James Wells, Antunes da Frota, Bispo Dom Edu-
ardo Silva, Frei J acintho Lacomme, etc. · 

MINAS GERAES. - Os viajantes francezes, 
allemães ou inglezes do reinado de João VI e depois 
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da Independencia : Augusto de Saint-Hilaire, Prin
cipe Maximiliano Wied von N euwied, o barão G. 
von Eschwege, Martius e Spix, Richard Burton, 
Conde de Castelnau, Victor Rena\_\lt, Jorge · Schie
ber; e outros escriptores, como J. P. Xavier da 
Veiga, os dois Drs. Diogo de Vasconcellos, (avô e 
neto), Dr. Joaquim F e li cio dos Santos, Dr. Baptista 
Caetano de Almeida Nogueira, Engenheiro Fran
cisco Lobo, Pedro Silveira, J_ayme Reis, Silva Pon
tes, Dr. Aristides Maia, General Couto de Maga-, 
lhães, José Vieira Couto, Alferes Luiz A. Pinto, 
Conde Affonso Celso, Engenheiro Antonio Olyn
tho dos Santos Pires, Drs. Affonso Arinos, 'Caloge
ras, Augusto de Lima, Rodolpho Jacob, Padre 
J ulio Engracio, Coronel A. Borges Sampaio, Dr. 
Virgílio· de Mello Franco, Carmo Gama, IIilde
brando Pontes, Padre Carlos Peretto, etc. 

Quanto aos outros Estados de norte a sul, na 
zona costeira, estão melhor estudados, quanto á 
lingua, costumes e divisão das tribus que os occu
l?ªvam, primitivamente, ou nelles ainda acampam, o 
Pará, Maranh5.o, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espi
rito-Santo, Rio ãe Ja~iro, São Paulo, Paraná e Rio 
Grande do Sul. 

Quanto ao PARÁ - os estudos de Antonio 
Lad. Monteiro Baena, Dr. Joaquim Caetano da 
Silva, dos citados Ferreira Penna, Henri Coudreau, 
Carl von d. Steinen e José Verissimo ; de Ant9nio 
M. Gonçalves Tocantins, dos Conegos Francisco 
Bernardino de Sousa e Ulysses Penafort, Dr. Vir
gílio Cardoso, James Orton, General Couto de Ma
galhães,Arthur Vianna, Dr. Alexandre R. Ferreira, 
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Barão de Marajó~ Raymundo C. Alves da Cunha, 
Dr. Emilio Goeldi, Senador Manoel Barata, Desem
bargador A. Borborema, Barão de Anajás, Dr. 
Silva R osado, Mme. Coudreau, F . R. K atzer, etc 

Quanto ao MARANHÃO - devem ser enume
rados os trabalhos dos Padres Ivo d'Evreux e 
Claudio d' Abbeville, Simão E stacio da Silveira, 
Padres Manoel Rodrigues e Luiz Figueira Ge
suitas) ; de Bernardo Pereira d_e Berredo, Padre 
José de Moraes, Sargento-mór Diogo de Campos 
Moreno, Padre João de Sousa Ferreira, Conselheiro 
Tristão de Alencar Araripe, Dr. Cesar Augusto 
Marques, Senador Candido Mendes, Dr. Anfonio 
Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa, Antonio 
Lobo, Dr. Antonio H enriques Leal, Parga 
Nina, etc. 

CEARÁ. - A terra cearense, desde a éra colo
nial até hoje, tem sido admiravelmente estudada, e 
sobre os Indios do Ceará longas referencias se en
contram nos trabalhos do Padre Luiz de Figueira, 
P adre F ernão Guerreiro, Matheos von den Broeck, 
Luiz Borba Alardo de Menezf>s~ do Senador 

""' Thomaz Pompeo, Dr. Barãd' de Studart, Professor 
João Capistrano de Abreo, Coronel João Brigido 
dos Santos, E ngenheiro P edro Théberge, Dr. 
Alencar Araripe, Antonio Bezerra,. Desembargador 
Paulino Nogueira Borges da Fonseca, R odolpho 
Theophilo, Araripe J unior, P edro de Queiroz, Diogo 
de Campos Moreno, Barão de Vasconcellos, João 
Camara, etc. 

\ 

PERNAMBUCO - foi magnificamente estudado 
em trabalhos copiosas, que têm por autores, durante 
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4 seculos : o Padre Fernão Cardim, Bento Teixeira 
Pinto, Frei Domingos de Loreto Couto, Elias 
Herckmann e Gaspar Barloeus (hollandezes); 
Henry Koster e George Gardner (inglezes); Ge~ 
neral Abreo e Lima, Antonio Joaquim de Mello, 
Fernandes Gama, Drs. José Hygino,. Franklin Ta
vora, Oliveira Lima, Clovis Bevilaqua, Alfredo de 
Carvalho, Pereira da Costa, Luna Freire, Arthur 
Muniz> Arthur Orlando, Syl~vio Romero ~ etc. 

A BAHIA - velho centro de cultura narional, 
apresenta uma admiravel bibliographia sobre o indi
g-enismo, desde os missionarios J esuitas oo seculo 
16.0

: Manoel da Nobrega, Azpilcueta Navarro e 
José de Anchieta,passando pelos escriptores Padre 
Simão de Vasconcellos, Frei Vicente do Salvador, 
Gabriel Soares, Pedro Gandavo, Sebastião da 
Rocha · Pitta, Frei Jaboatão, até chegar aos mo
dernos : Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva, João 
J da Silva Guimarães, Dr. Ernesto Ferreira França, 
Dr. Braz do Amàral, Damasceno Vieira, Professor 
Borges dos Reis, Xavier Marques, Dr. Nina Ro
drigues, Dr. Ati~tides Milton, Major Salvador Pires, 
Bento Murillo, etc. ~ 

O pequeno Estado do EsPIRITO SANTO - ex
hibe os nomes de José Marcellino Pereira de Vas
concellos, Braz da Costa Rubim, Basilio Carvalho 
Daemon, Luiz d' Arlincourt, Dr. Pessanha Povoa, 
Silva Pontes, Machado de Oliveira, Dr. Cesar Au
gusto Marques, Cesar de Rainville, Silva N etto, 
Araujo Azevedo, Alberto Rubim, Albuquerque,To
var, Barbosa de Almeida, etc. 
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Para o Rio DE JANEIRO E D1sTRICTO FEDERAL 
- para, onde ha quasi tão rica bibliographia como· 
para P ernambuco, Bahia, Minas e S. Paulo -
serão dignas de consulta as obras de André Thevet, 
Jean de L éry, Anchieta, Hans Staden, Conselheiró 
Balthasar Lisboa, Dr. Mello Moraes, Padre Avres 

.1 

do Casal, Monsenhor Pisarro, Conego Luiz Gon-
çalves, Varnhagen, Dr. Macedo Soares, Dr. La
dislao Netto, Dr. Teixeira_ de Mello, Conego Fer
nandes Pinheiro, Joaquim Norberto, Dr. Moreira de 
Azevedo, Dr. Felisbello Freire, Dr. Ramiz Galvão, 
Barão do Rio Branco, Dr. Vieira Fazenda, Ed. 
Marques Peixoto,- Noronha Santos, etc. 

S. PAULO - conta excellente material de es
tudo, nos escriptos do Padre Joseph de Anchieta, de 
Frei Gaspar da Madre de Deos, de Pedro Taques, 
do brigadeiro Machado de Oliveira, Azevedo Mar
ques, Dr. João Mendes de Almeida, General Couto 
de Magalhães, Dr. Eduardo Prado engenheiros 
Orville Derby e Theodoro Sampaio, Dr. Estevão 
L . Bourroul, Drs. Antonio de To ledo Pisa e Martim 
Francisco, Monsenhor Claro Monoiro, José Ja
cintho Ribeiro, Barão Homer..i de Mello, Dr. Ame
rico Brasiliense, Marcellino P. Cleto, Dr. H. von 
lhering, Ricardo Krone, Cesar Bierrenback, Alfredo 
e Lafayette de Toledo, Dr. Miranda Azevedo, Eu
clides da Cunha, A. Loegfren, Gentil Moura, Jorge 
Maia, Benedicto Calixto, Carlos Rath, Alberto 
Loegf ren, etc. 

A respeito do Rro GRANDE DO SuL - envol
vendo nelle a bibliographia sobre 2 Estados do Sul, 
seos visinhos (Santa Catharina e Paraná), sob o 

.· 
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ponto de vista indianologico, temos a citar os nomes 
do Visconde de S. Leopoldo, de Augusto de St. 
Hilaire, D. van Lede, Carlos von Koseritz, Dr. Blu
menau, Desembargador Ermelino L eão, Dr. Sebas
tião Paraná, Romaria Martins e· Rocha Pombo, Dr. 
Rodrigues Peixoto, J. Arthur Montenegro, Visconde 
de Taunay, João Henrique Elliot, Dario Velloso, 
Conselheiro Manoel F. Corrêa, Virgílio Varzea, 
Rud. Simch, Alfredo e Alberto Rodrigues, Drs. 
Zeferino da Cunha e Romaguera Corrêa, Padre 
Carlos Teschauer, Conego J. P. Gay, Graciano 
Azambuja, Dr. Alfredo Varella, Padre Ambrosio 
Schupp, Octacilio Barbedo, J. Paldaof, etc. 

Quanto aos outros Estados brasileiros, assim 
como o PARANÁ E SANTA CATHARINA, dependem his
toricamente de São Paulo e do Rio Grande do Sul ; 
assim tanibem, no norte, o PIAUHY é um satellite do 
Maranhão, o R10 GRANDE DO NORTE o é do Ceará; 
a P ARAHYBA E Ar:.AGOAS têm a sua historia local em 
commum com a de Pernambuco; e SERGIPE é um 
prolongamento hist_orico da Bahia, de tal modo que 
os autores de consulta serão os desses Estados 

• • • Obras de Philologia ou linguistica sobre os povos 
naturaes do Brasil 

Para as linguas e dialectos selvagens ainda 
são os autores de resistencia os chamados « classi
cos » - estes que se seguem : 

Padre Joseph de Anchieta - V ocabulario da 
lingua tupy - ed. de 1570. 

O mesmo - Arte da Grammatica da Lingua
mais usada na costa do Brasil - ed. de Coimbra, 

• 
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1595. (Ha uma excellente ed. allemã de Julius 
Platzmann, Leipzig, 187 4). 

Padre Luiz de Figueira - Arte da Gramma
tica da Lingoa Brasilica - 1 .ª ed. de Lisboa, 1687. 

João Joaquim da Silva Guimarães - Gram
matica da Língua Geral dos lndios do Brasil - ed. 
da Bahia, 1851. ' 

(Este trabalho é uma reproducção das obras 
congeneres dos jesuítas Anchieta e Figueira.) 

Dr. Antonio Gonçalves Di~s - V ocabulario 
da Lingua geral usada hoje em dia no Alto Amazo
nas - 1857. ln. tomo 17 da Rev. do Inst. Hist. do 
Rio de Janeiro. 

O mesmo - Diccionario da lin gua tupy, éha
mada língua geral dos indígenas do Brasil - 1858 
- ed. de Leipzig. 

Padre Antonio Ruiz de Montoya (jesuita 
peruano, de Lima) - Arte, V ocabulario Y Tesoro 
de la Lengua Guarani, ó mais bien tupi. - Nueva 
edicion de Viena e Paris, 1876. (Feita pelo Visconde 
de Porto Seguro). 

Padre Pablo de Restivo Gesuita haspanhol) -
Vocabulario de la lengua guarani. - ... ?..ª ed. 1724. 

Padre José Dahlmann ... (S. J. Allemão) -
E studios de las lenguas de Missiones (segundo a 
versão hespanhola de J eronymo Rojas), ed de 
Madrid, 1893. (E' notavel neste trabalho a extensa 
citação de obras e autores sobre os indios Tupis e 
Guaranys.) 

Dr. Carl Friederick Phil. von Martius -
Glossaria Linguarum Brasilientium-ed. de Erlan· 
gen, 1863. (Nesse trabalho o grande Martius estuda 
68 dialectos indígenas do Brasil.) 

.. 
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John L uccock - Grammar and V ocabulary o/ 
the tupi language. fNo tomo 44, anno de 1881, da 

\ . 
Rev. do Inst. Hist. Brasileiro.) 

Frei Bernardo de Nantes. - Katecismo indico 
da lingoa Kariris - ed. de Lisboa, 1709· 

Padre Luiz Vicencio Mamiani- Catecismo na 
lingua brasilica da nação Kiriri -· ed. de Lisboa, 
1698. 

Dr. Pedro Victor Renault - Vocabulario da 
lingua dos Botocudos, N acnanuks e Giporocas, 
habitantes das margens dos Rios Mucury e Todos 
os Santos, lambem identico ao dos Kraik-mús habi
tantes da margem do rio Gequitinhonha. ,. Ed. de 

, Bello Horizonte (pelo d·r. Leon Renault), i904. 
Vide tomo 8.º da Rev. do Arch. Pub. Min., anno de 
1903, pag. I .095. 

Engenheiro Eduardo Arthur So.crates - V o· 
cabularios indigenas : da tribu dos e arajás, da tribu 
dos e herent~ e da tribu dos e ayapós - Rio, I 892 
(No tomo 55 da Rev. do Inst. Hist. Bras.) 

Dr. Alfredo d' Escragnolle Taunay (Visconde 
de Taunay) -..- V ocabulario da lingua guarani ou 
chané .(provinci~ de Matto Grosso ) - Rio, 1875. 
(No tomo 38 da Rev. cit. do Inst. Hist. Bras.). 

Dr. Alberto de Noronha Torrezão - vocabu
lario Puri, (algumas palavras colhidas) - Rio, 
1889. (No tomo 52. Rev. cit.). 

Bertonio. - V ocabulario aimará (dos indios 
Aimarás ou « Saccos » dos confins occidentaes do 
Brasil e Bolivia). - Bertonio é escriptor tão repu
tado como Hervas, Azara, Gumilla, Raynal, Her
rera, Montoya, Vargas Machuca e Restivo, entre os 

.. 
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escriptores hespanhoes, que se occuparam dos indios 
sul-americanos, de paizes confinantes com o Brasil. . 

Bispo do Pará ( ?) - V ocabulario da lingua 
geral usada no rio Amazonas - (Obra 'cit. no Cata
logo de mans. do Inst. Hist. do Rio de Janeiro) . 

Braz da Costa Rubim. - Vocabulos indigenas 
e outros introduzidos no uso vulgar. (No tomo 45, 
de r 882, da cit. Revista). 

Dr. A. J. de Mello Moraes.-Glossolo KÍa dos 
indios do Brasil, no tomo II, ed. de 1859, da Coro
graphia Historica do lmperio dõ BrasiJ. 

Frei Francisco dos Prazeres Maranhão. -
Collecção de Etymologias de nornes brasis, no 

·tomo 8.º de 1846, da Rev. cit. do Inst. 
Em nota, á pag. 24 r da obra e tomo citados do 

dr. Mello Moraes Senior, vêm uns Breves reparos 
feitos por Ignacio José Malta ás etymologias brasi
licas do glossario do Capuchinho de Alijó, o dito 
Frei Francisco dos Prazeres). 

Engenheiro Theodoro Fernandes Sampaio. -
O tupi na geo graphia nacional. Ed. de São Paulo, 
1900. (Curioso trabalho etymologico sobre os voca
bulos nheengatús enxertados nos appellidos locaes 
do Brasil). ~ . ., ~ 

Dr. Ernesto Ferreira França. - C hrestoma
thia da Língua Brasilica, ed. de Leipzig (Brock
haus), 1859 . 

Dr. Karl von den Steinen. - Die B acahairi
sprache. (A lingua Bacaeri ou Bacahari) - ed. de 
Leipzig, i893. 

General Couto de Magalhães. - O Selvagem 
-· ed. de r 876, Rio de Janeiro. (Este magnifico 
livro, escripto por ordem de Pedro II para fig~rar 

7 
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na Exposição Uni~ersal de Philadelphia, em 1877, 
encerra o texto tupi de numerosas lendas indianas 
colleccionadas pelo autor). 

O mesmo. - 7.ª Conferencia para o trí-cente-: 
nario de A nchieta (estudo das .raças e linguas indi-
genas ), ed. de São Paulo, 1897. · 

Julius Platzmann. - Das Anonyme W orter
buch, Tupi-Deutsche und Deutsche-tupi - - ed. 
de Leipzig, 1900, pela çasa B. G. Teubner. (Des
se rarissimo Dicc~ona1'io Tupy-portuguez, de .autor 
anonymo, e .apparecido em 1795, deo Platzmann a 
referida e caprichosa versão tedesca). 

Dr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira. 
Vide no Vol. VI, annos 1878-1879 dos Annaes da 
Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, a excel
lente traducção, preconisada como optima por Paulo 
Ehrenreich~ do celebre manuscripto do Jesúita 
Padre Antonio Ruiz de Montoya sobre a primitiva 
catechese dos Indios das Missões do Sul. A trad. 
foi do abaneenga (abancên) ou guarany para por
tuguez. 

Padre J ayme Bonenti, passa por ter dado forma 
definitiva ao ivanuscripto guarany do Padre MoJ?-
toya, que . era ca'stelh~no, embora natural de Lima 
(sec. 18.º). 

N ola: E já que nos referimos aos A.nnaes 4a 
Bibliotheca Nacional do Rio de f aneiro, cuja pre
ciosa collecção está cheia de ainda mais preciosos e 
notaveis estudos sobre o Brasil e seos primitivos 
habitantes, diremos que o vol. VIII é rico de inf ar
mações sobre a bibliographia das línguas ameríca
nas e v~l. X IV traz o celebre vocabulario indigena 

' 
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compilado por Barbosa Rodrigues e intitulado 
Poranduba Amazonense. 

De Baptista Caetano (1826-1882) nem só exis
tem os trabalhos já citados, como ainda: os Aponta
nientos sobre o Abt!neénga (tambem chamado gua
rani ou tu pi ; ou lingua geral dos Brasis ), Rio de 
Janeiro, 1876, 3 vols. in 8.º gr. - obra em começo 
estampada na r:ev. Ensaios de sciencia, e que, além 
de erudita, commenta o.s trabalhos lingui~ticos de 
João de Laet. hollandez, e de Jean de Lery, francez. 
sobre os Indios brasilicos; a .Etymologia da palavra 
Emboaba, na Revista Brasileira, tomos 2.0 e 3.0

, em 
polemica philologica com o sr. Dr. Macedo Soares; 
as Notas Ethnograp~icas e linguisticas (1882) ao 
livro do J esuita Fernão Cardim sobre os Indios do 
Brasil; o Diccionario da lingua brasileira (inedito); 
e, finalmente, o Esboço grammatical de abaneênga 
- Rio de Janeiro - ed. de 1879, no vol. cit. dos 
Annaes, como prefacio á tra'ducção do Manuscripto 
Guarany do Padre Montoya. 

Domingos Soares Ferreira Penna. - Algum·as 
palavras da lingua dos Aruãns. No vol. IV, 1879, 
dos Arch. do Mus. N ac. ~ 

J osé de Alencar - viQ.e Annotações nos seus 
romances - O Guarany, lracema e U birajára, sobre 
a lingua, usos e costumes dos Indios do Brasil, com 
eruditas observações philologicas sobre o tupi-. 
guarani. 

Da organisação de um vocabulario tupy-brasileiro 

Completa intuição do seu dever tinha o Gover
no Imperial do Brasil, quando, em 1875, mandou 
organisar un1 rnethodo f acil, segundo o plano de 

• • 

.. 
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Ollendorf, para por elle se ensinar a lingua tupi 
(nheen_~atú), nas escolas do interior do Paiz. Com 
ser a Jing-ua mais geralmente entendida e falada 
pelos selvicolas, com variantes accidentaes de 
dialectos, o tupi tem ainda enxertado na lingua
gem popular dos caboclos, mamelucos, caipiras, 
ma tu tos, cafusos, sertanej os, caribócas e roceiros do 
interior do Brasil, grande quantidade de termos e 
locuções indígenas. H a muitas frases, exclamações, 
figuras, idiotismos e ditados na língua do nosso 
povo, que vieram, directamente, do tupi-guarani. (*) 

Nos centros remotos, afastados da civilisação 
de beira-mar, percebem-se na conversaçã'o do cai
pira brasileiro modos de dizer, construcções de frase 
inteiramente peculiares ao nheengatú e ao abanee
enga. Já o grande indiano logo Baptista Caetano 
disséra isto mesmo, nestas palavras : « A língua do 
selvag-~m perdura na língua portugueza fallada 
pelos descendentes dos Brasis, dando-lhe um feitio 
característico, que distingue essenciri.lmente essa 
falla brasileira da falla portugueza, não só na infle
xão da voz, não só na phonetica, mas ainda no tor
neio grammaticai ~ no fraseado que tem seo que de 
novo, não usado na ~erra lusitana, e afinal em 
grande numero de vocabulos de todo não portu
guezes ». 

Ora, nestas condições, e com o excellente 
material já apontado nas paginas precedentes, está 
se impondo a urgente organisação de um Vocabula
rio cornnleto das lingnas indi?"enas mais conhecidas, 

(* ) Escreveremos indi f f erentemente, tupi ou tupy, guarani ou 
guar::my, nesta Memoria. 

(NOTA DO A.) 

\ 

• 

\ 
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ou pelo menos do tupi trasladado ao portuguez-bra
sileiro, nos termos e idéas correspondentes da lingua · 
do indio . 

Co1no base ou programma desse estudo, que 
só deve ser tentado e levado a cabo por mais com
petentes do que nós - damos aqui o plano do voca
bulario por secções, ao esty lo dos n1oder:nos vocabu
larios organisados para o ensino das livguas vivas 
do Occidente. 

I . A familia: parentesco. O homem e as pes
soas. Modos de tratamento social. 

II. P artes do corpo humano. Accidentes; doen
ças, defeitos, remedios. 

III . A habitação : moveis, utensilios domesti
cos. Comidas e betidas. 

IV. A terra e a agua. - Designações geogra-
phicas. . 

V. Agricultura. Caça e pesca. Animaes e 
fructos. 

VI. O tempo ; a numeração. Modo de contar a 
edade e as cousas. 

VII. Substancias e c~rpos., vegetaes e mine
raes. Madeiras, pedras, metaes. 

VIII. A guerra. Armas, instrumentos, embar
cações. 

IX. Artes : ornatos e enfeites. A industria cera
mica e outras. 

X . O culto, divindades, superstições, ceremo
nias da religião; ritos funerarios entre os lndios do 
Brasil. 

Com um vocabulario assim organisado, especie 
de V adem ecum enriquecido pelos termos e palavras 
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mais usuaes da lingua do lndio, facil seria a cate
chese, approximando-se os civilisados dos pobres 
filhos da floresta, sem outra difficuldade maior que 
a de irem aos sertões dq Brasil central procurar o 
aborígene. A lingua é o vehiculo da amisade, e com 
os selvicolas saber-lhes o idioma é desde logo 
captar-lhes. a estima e a confiança. 

Fazemos votos porque aproveite o nosso plano 
á obra hun1anitaria da civilisação qo deserto, nesta 
pa_rte do continente americano. 

Passemos, pois, á materia da 29 these da Sub
Commissão de Sciencias Anthropologicas. 

Conclusão : . 
E' indispensavel a organisação de um vocabu

lario moderno da Lingua Geral para a perfeita 
catechese dos lndios e a sua ass~milação na cultura 
nacional. 

Agosto, 30- 909. 

N. DE SENNA . 

• 
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SEGUNDA PARTE • 

• 
A distribuição gcographica das tribus indigenas 

do Brasil: sua ethnogcnia 
. 

Um escriptor nacional, o sr. dr. João Ribeiro, 
disse, acertadamente, que o problema da ethrrologia 
brasilica, depois dos ultimos estudos, de origem 
allemã, apresenta já certos aspectos claros e defini
dos e pontos de apoio que se podem considerar defi
nitivos desde já, quaesquer que sejam as lacunas 
que infelizmente ainda existem. Ainda modernos 
investigadores-~htre os quaes sobresahio iViartius 
- não poderam achar a classificação definitiva dos 
Indios Brasileiros_; mas, em verdade, accumularam 
um tão grande e substancioso material de factos, 
qual dentro de pouco tempo sey tornou po'ssivel 
affrontar sem excessiva timiáez um ensaio de gene
ralisação - lf ist. do Eras., no 4.º Centen. 1900, pag. 
20. Ha,. em todo o caso, completa divergencia na 
cla?sificação ethnologica e na distribuição ethnogra
phica dos Indios do Brasil. Não se lançou ainda luz 
completa . sobre o habitat, vida, grupos, . migrações, 
deslocamentos, etc., de todo o gentio, existente em 
nosso paiz. Si se trata de classífical-o peta raça, 
esbarra-se com as mais desencontradas opiniões, 
como passamos a vêr. Alcide d'Orbigny e o nosso 
patricio Dr. Baptista Caetano de Almeida adoptam 

• 
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um só grupo ethnico ·para os selvagens brasilicos: o 
grupo brasilio-guarany. O Dr. A. Gonçalves Dias 
sustentava a divisão dos nossos Indios em Tupys e 
Tapuyas (não Tupys). 

Couto de Magalhães, formando divergente 
sentir, estabelece dous grandes grupos ethnographi
cos para os nossos selvicolas : 1 .º a raça pura ou pri
mitiva, cujo typo é o corpulento indio .abaúna, de 
côr acobreada ou vermelho-escura (Chavantes, 
Guaycurús, Mundurucús); 2.

0 a sub raça oriunda do 
cruzamento da raça pura, dando origem ás duas 
grandes familias - tapuya e tupy - cujo typo é o 
indio abatinga, de côr menos carregada que o 
abaúna e estatura inferior a este.' O abatinga repre
senta o estadio de uma cultura mais intensa, mor
mente nas tribus tupys do littoral. 

* ** 
Quanto á procedencia, á f ons originis do lndio, 

egualmente se apartam as opiniões por correntes 
em dissidio. O Dr. Ladisláo N etto quer filiar, por 
exemplo, os .M 01durucús da Amazonia a uma colo
nia azteca ou tolteca~ vinda do paiz de Anahuac 
(Mexico), descendo da America Central até se ins
tallar no vali e do grande rio do Norte do Brasil, 
f)aranã-açu do selvagem, ou Mar Doce dos geogra
phos (*) Procurou aquelle illustre investigador de
terminar . a similitude das tradições, usos, lingua
gem, mythos e lendas das hordas M undurucús com 
os costumes, religião, etc., do povo vassallo de Mon
tezuma, povo aliás superior em cultura a qualquer 

(*) O rio Amazonas. (Notã do A.) 
' 

' 
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outro agrupamento aborigene, na America pre
colombiana, como nos ensinam Zurita, W. Prescott, 
Bernal Diaz e Acosta. P óde-se vêr o estudo do sau
doso naturalista Brasileiro, nos Archivos do Museo 
Nacional, tomo 2.

0
, anno de 1877. 

F . Ad. de Varnhagem (Visconde de Porto 
Seguro) levou o seo exaggero ao ponto de ir buscar 
os ancestraes dos tupys da costa brasileira entre os 
povo"s navegadores do Mediterraneo, entre os Ca
rios da J onia Asiatica e outros centros de origem 
hellenica. Está na Historia geral do Brasil, do emi
nente diplomata - o Herodoto nacional - seme
lhante absurdo geographico e historico (tóm. I, 
2 .ª ,ed., pag. 56). 

* ** 
Nem siquer ficou assentado o nome collectivo, 

que seria apropriado aos nossos aborigenes, como 
bem diz o professor Capistrano de Abre o, no Livro 
do 4· ° C entenario, I .0 vol., pag. 30. 

Tapuyos, Caboclos, Brasis, Bugres, Brasilien
ses, Botocudos, Indios : taes as d~signações gene
ricas que do seculo r 6.º ª C1S no~os dias têm sido 
dadas ao gentio do Brasil. 

E o certo é que o nome Indios, provindo de um 
erro geographico de Colombo, ao pensar que che
gára ás lndias do Oriente, quando tocou, em r 492, 
na primeira terra americana, foi o que vingou. Está 
hoje consagrado pelo uso geral. A versão da origem 
asiatica dos nossos Indios continúa a dar tractos á 
imaginação dos polygeriistas, que os querem entron
car na grande arvore mongolica ou amarella. Para 
os sustentadores da « origem asiatica » a descida 

8 
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das primeiras migrações se teria feito pelo hoje des
apparecido Isthmo de Behring, do qual parecem 
constituir passiveis ve~tigios os cordões insulares e 
vulcanicos das Aleutes e outros archipelagos, entre 
o Alaska e o Kamtchatka, no começo da famosa 
cc 'Cinta de fogo )) do Pacifico, entre os continentes: 
.A..sia e America. 

Nas névoas da historia primitiva se teria inter-
. rompido o desciinento das camadas invasoras pela 
ruptura do isthmo, e a dispersão dos chamados 
mongoloides americanos se teria feito no sentido 
norte-sul, pela vastissima área territorial do Novo 
Mundo, de modo a ir-se apagando, á maior distancia 
do fóco de partida, a civilisação original, entre as 
camadas da extrema meridional do nosso Conti
nente . Quanto mais para o Sul, maior bruteza, maior 
selvageria, explicaveis pelo afastamento, pela perda 
de contacto com o berço ethnico, a China, talvez. E 
por 'ésse ·modo muitos · explicam o retardan1ento e 
mesmo a retrogradaçâo das tr!bus ?o Novo Mundo 
ao estado selvagem, uma vez cessadas as relações 
do cruzamenteii, "'las intimidades (social e religiosa) 
entre os antepassados 'mongóes e seos descendentes 
americanos. Só no Mexico, na America Central e 
no P erú ficariam, como excepções, vestigios pode
rosos de uma civilisação superior, de cunho asiatico 
{até mesmo egypcio para alguns), entre Aztecas e 
Toltecas, Mayas e Quichuas, Aymaras e Muys
cas, etc. · 

Afinal, estacamos dea.nte de theorias e hypo
theses, que se prestam, admiravelmente, ás divaga
ções dos erudjtos. . ' 

,., ' 
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AS CLASSIFICAÇÕES DE MARTJUS 1.<; EH~ENREICH 

Entretanto, como já dissemos, as divergencias 
são mais accentuadas em materia de classificação 
ethnica dos selvicolas. Para o grande naturalista 
bávaro, von Martins, 8 grupos ou nações· abrangem 
todos os · selvagens do Brasil : l .º Tupys-Guaranys 
da costa oriental; 2.0 Gês ou Crãns, grupo mais 
numeroso que o precedente; 3.0 Guck ou Côco, dila
tados no extremo oeste até os Tutiras andinos; 4.0 

Crens ou Guerengs, outr' ora esparsos pe,los sertões 
paulistas, paranaenses e bahianos; 5.0 Parexis ou 
Paregis, acampados nos sertões de Matto Grosso e 
Pará; 6.º Guaytacás, « corredores das florestas », 

que antigamente occupavam o valle do Parahyba 
do Sul (Minas, Rio de Janeiro e Esp1rito Santo); 
7.0 Aruak ou Aruaquis, nas mattas da região ama~o
nica; 8.º Guaycurús ou Lengoás, os « indios caval
leiros )) de Matto Grosso e Bolivia e do « Grão 
Chaco l>, nas Republicas do Paraguay e Argentina. 
Vide Martius, na sua já cit. e notavel obra - Zur 
Ethno graphie Amerika' s, Z urnal Jfrasiliens, ed. de 
1867, em Leipzig. . '"' 

O Dr. Paulo Ehrenreich, no seo trabalho publi
cado em Berlim, 1891, Die Einteilung und Verbrtd
lung der V olkerstiinzme Brasilien's nach dem ge
g f'nwiirtigen Stande unserer K enntnisse (hoje entre 
nós divulgado pela excellente trad. áe Capistrano 
de Abreo - « Da divisão e distribuição das tribus 
do Brasil, segundo o estado actual de nossos conhe
cimentos » ), fórma tambem 8 grupos para os nossos 
selvicolas, sem adaptar, porém, os nomes e a classi-

l • 



ficação de Martius. São elles: I .º Tupy, 2.
0 Gê, 3.ó 

Goitacá, 4.° Carahyba, 5 .º Maipure, 6.º Pano, 7 .º 
Miranha e 8.º Guaycurú. 

E no seo mais recente estudo, pul; li e ado e1n .. 
i904, nos Archivos de Anthropolo gia, de Bruns-
wick (Allemanha), sob o titulo: « A Ethnographia 
da America do Sul ao começar o seculo XX » « (Die 
Ethno graphie von süd Amerika am Anfang de XX 
sten / ahrhunderts), assim classifica Ehrenreich os 
povos naturaes desta parte do continente, como for
mando 3 grandes familias linguisticas: os Tupys, 
os Aruaks e os Carahybas. Voltaremos depois a esta 
classificação de base ethnophilologica. 

Interessa-nos mais vêr por agora as 4 grandes 
nações de índios sul-americanos, que nos parecem 
absolutamente distinctas e separadas umas das 
outras, pelos seos mythos, linguagem, costumes e 
até mesmo pela irreductibilidade do typo physico : 
a nação Tupy,· a Tapuya ou Gê,· a Maipure ou Nu7" 
aruak,· e a Carahyba, diversamente graphada 
e araiba ou e ariba. 

Si bem<'.!~ continuem como problemas insolu
veis as varias quest<fes, que se prendem ás primiti
vas migrações desses povos, á sua expansão e fixa- · 
ção pelos diversos pontos do continente, á determi
nação exacta de suas zonas de influencia, no cruza
mento e approximação de umas tribus para outras ; . 
certo é, não obstante, que se póde levantar, em tra
ços geraes, uma carta ethnographica dos povos 
abrangidos em cada uma dessas 4 melhores conhe
cidas nações selvagens. 

o 

' 
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I." - os TUPYS 

Apparecem com varias denominações locaes, 
na zona do paiz por elles occupad.a, de sul a norte, e 
do littoral Atlantico para o Hinterland brasileiro. 
Eram tupys : os Tapes (Rio Gr. do Sul), o gentio 
Cataguá (Minas Geraes), o Carijó e o Tamoyo (Rio 
de Janeiro), o T emiminó (Espírito Santo), o Tupini
quim e o Tupinaen (Bahia), o Caeté e o Tábajára 
(Pernambuco), o Potyguara (Rio Gr. do Norte), os 
Apiacás, J urúnas, Maúes, Omaguas, Parentintins e 
T embés (Amazonia). Mesclaram-se tupys com,. o 
indio primitivo aba1!tna, no extremo Norte do « Paiz 
das Palmeiras » - Pindorama (nome gentílico do 
Brasil, como queria o General Couto de Maga
lhães) ; e dessa fusão procedem M undurucús, 
Manaos e outros selvagens da região amazonica, 
nos rios Xingú, Tapajós e Negro. 

A genealogia tupy se esgalha numa dose de 
tribus aparentadas, conforme me demonstraram as 
raízes etymologicas encontradas de modo perma
nente, nos appellidos collectivos. ~ "' 

0 

l!:TYMOLOGIA DOS POVOS TUPYS 

Eil-os : Tupys ou Tupis - « os da primitiva 
raça ». 

Tupiniquins ou Tupina - kis (de Tupi-ná 
« parentes dos tupys » e ki, espinho, máo, ruim). 
T amoyos (derivado de Tamuya ou Tapuya - o 
« avô », - como Tabajára significa o « senhor da 
aldeia >>e Tobajára, o« cunhado n). T emiminós são 
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os << netos n, descendentes dos Tamoyos. Guaranys 
( Goára-oni e por contracção Coar' ani) são « os não 
originarios do· logar n, segundo interpréta o Dr. 
João Mendes - ou os « guerreiros », conforme 
opinam Varnhagem e Couto de Magalhães. Carirys 
ou Kirirys são . « os tristonho? n, assim como os 
Potyguáras (Petiguares ou Potigóras) são os 
« comedores de camarão » . Guayanazes ou Goyana
nazes ( Goiá-ná) são « os parentes dos Goiá ». 

Cayapó (de caa-y-pó) é o- índio « salteador do 
matto » para o Visconde de Porto Seguro ; ou « o 
oriundo de mattos alagadiços », segundo João Men
des. Tupinambás ou Tupinábás são os « tupys do 
tronco primitivo n, sahidos da nação Tupy, da « pri
mitiva geração > ~ , como já ficou dito, ou « os bons 
parentes » . 

Tupi, Tupy ou Typi procede de Ypi, « cabeça 
de geração ou primeira origem », tendo-se ante
posto a letra T á palavra Y pi, de modo a fazer este 
substantivo reflexo de si mesmo, como é frequente 
na lingua nheengatié com varias palavras deste 
idioma americano. 

.., 
2 .ª - OS GES 

Os Gês ou Tapuyas abrangem os indomitos 
Aymorés da serra do seo nome (Bahia, Minas e 
Espirita Santo) ; os ferozes Botocudos (Machaculis, 
Puris, N ak-ne-nuks, Malalis, Pojichás, Monoxós, 
etc.), na região do media e baixo Rio Doce, nos rios 
M ucury e SãoMatheos, (entre Minas Geraes e Espi~ 
rito Santo); os Cayapós, Ubirajaras ou «Bilrêiros» 

. ' 
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(Matto Grosso e Bahia); os Apinagés (valle do Ara-_ 
guaya, entre G.oyaz e Maranhão); e em geral todos 
os Indios T apuyas, de rudissima fereza, generica-. 
camente appellidados Bugres, no sul do Brasil 
(desde Minas e São Paulo até Paraná e Santa 
Catharina). 

Os . Gês foram sempre um obstaculo á marcha. 
da civilisação, assolaram,na éra colonial, as capita
nias de I lhéos . e Porto Seguro,. ainda infestam . os 
sertões do Mucury (Philadelphia ou Theophilo 
Ottoni) e os de Paranapanema, Xiririca, Baurú, 
Avanhadava (S. Paulo) e muitas comarcas paranaen
ses. Inimigos traiçoeiros dos colonos brancos, estes. 
não poupam tambem os temíveis Bugres e áinda 
hoje lhes levam a guerra e o assalto, sem dó nem 
piedade. 

Vide a nota A, no appendice, sobre algumas 
expedições !ecentes contra os Bugres, em Minas, 
São Paulo e Santa Catharina. 

ETVMOLOGTA DA NAÇÃO Gft 

Dos Carih (caribas ou cara1b2s) mestiçados 
com tupys e vivendo espars<is em..,aiupas (choupa
nas), longe das aldeias, provieram os Tapuyas, os 
« barbaras », no dizer da lingua geral. Os C arib 
aldeiados, vivendo em ocas, nas tabas, formaram 
o gentio e aribóca (de e ari-hóca), segundo entende 
o Dr. Mendes de Almeida. Couto de Magalhães, 
porem, já discorda de semelhante etymologia e dá 
esta: caribóca (de cariua, << o branco » e oc, << tirar) 
é corrupção de cariuóca, que significa o mestiço 
<< tirado de branco », que tem sangue ou parte de 

' l 
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branco com india. Tapuyas e Caribócas se confun
dem, e - desde São Paulo, com os Tremembés, até 
o Maranhão, com os Tymbiras e Guajajaras - nós 
os achamos esparsos pela costa : Guaitacaz ou Goy
tacazes, no Rio de Janeiro - (outros ethnographis
tas fazem do gentio Goitacá ou Waitaká um grupo 
aparte e nem o consideram na familia ou nação Gê); 
Caetés (Caa-êtes), em Pernambuco e Alagoas; 
Tabajaras, na· Parahyba; Potyguaras, no Rio 
Grande do Norte. De Tapµya, convertido em 
Tamuya (ccavó»), já mostramos ter sahido a palavra 
Tamoyo (indios da costa fluminense, fieis alliados 
dos f rancezes do sec. 16. º e que inspiraram ao Vis
conde de A.raguaya o seo celebre poema (« A Con
federação dos Tamoyos »). 

Os Tremembés (ou T eremenbés), legitimos Ta- · 
puyas, foram sempre irreductiveis inimigos dos 
Tupinabás e Tupinakis, o que aliás está de accordo 
com a historia, desde o seculo da descoberta do 
Brasil, da qual se vê que foram sempre inimicissimas 
as 3 f amilias indigenas : a tupy, a cariboca e a 
tapuya. 

t. 

3.ª ~ OS MAIPURES 

Aos Maipures ou Nú-Aruaks pertencem o 
gentio Chané e o Guaná (de Matto Grosso), tão bem 
descriptos pelo Visconde de Taunay, que devidio 
a nação dos Chanés em 4 tribus (Tere~os, Laianos, 
Kinikináos e Guanás); os Nheengãibas (« más lin
guas » ), do Maranhão, e com os quaes conviveram 
os capuchinhos francezes de r 6 r 2 - r 5 e o J esuita 
Padre Antonio Vieira~ mais tarde; os Custenáos ou 
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- .. . .. 

Kustenáos do Alto Xingú, no Amazonas; e os 
Aruãns, Mánaos, Moxós ,Paramaris e outras tribus 
da bacia amazonica. 

4.ª - OS CARAHYBAS 

A grande nação Cariba, Kariba, Caraiba ou 
Carahyba comprehende : no Alto-Amazonas, os 
interessantes grupos dos Bacaerys, mansos e bra
vos, cuja lingua está bem estudada por Carlos von 
den Steinen, o sabio explorador allemão das tribus 
do Xingú, nas suas expedições de 1884-87-88· 
(vide obras por nós citadas na Bibliographia); e 
ainda os Macuxis, os Wanás e os Crixanás, estes 
tão bem descriptos por J. Barbosa Rodrigues, que 
os estudou, na expedição de 1884 . . Pertencem ainda 
ao grupo ou nação Kariba os Pimenteiras ou ·Pige
ricuns (do Piauhy) e os Palmelas (do rio Mad_eira, 
entre MattoGrosso e Amazonas). Aqui tem inteiro 
cabimento uma procedente observação de Ehren
reich, quando diz: « Por nomes como Carahybas, 
Aruaks, Tupis, Gês, entendemos tribus linguística
mente aparentadas, cuja connex~~ foi primeira
mente apurada pela analyse "!;cientifica ». O que é . 
uma verdade - porque, em regra, taes hordas ou 
agrupamentos selvagens se reduzem ás colluvies 
gentium, de que já nos falava o eminente bávaro 
Carlos von Martius; e nessas tribus reina uma 
grande confusão, ethnica, quanto ás tradições, dia
lectos, mytho, costumes, usos sociaes etc. E' impos
sível, portanto, bem classificai-as, sem um certo 
arbítrio. 

9 
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OUTROS GRUPOS ETH~OGRAPHICOS 

1.0 
- OS CARIRYS 

Além das quatro nações indigenas. aqui esbo
çadas - dos Tupis, Gês, Maipures e Carahibas -
outro grupo selvagem, já classificado, ethnographi
camente, ainda existe : o dos Indios Carirys, Kari
rys ou Cairirys. Sua linguagem está regularmente 
conhecida e ha actualmente glossarios publicados 
no idioma Cariry. A esse grupo pertencem : os 
Goyanazes, Guaianazes ou Goianás, o gentio Qui
ririm, o Guayó, o Choró e os Tremembés, os quaes 
todos habitavam, na éra colonial, a capitania e hoj'e 
Estado de· S . Paulo, da Serra de Paranapiacaba 
(Cubatão) e Campos de Piratininga para as terras 
do interior. 

O General Couto de Magalhães bem estudou 
os Guayanazes, indios -dôceis á civilisação luso
christan e tão afamados pela mestiçagem com os 
brancos, çlonde provieram os mamelucos das « ban
deiras » . E Azevedo Marques, Machado de Oli
veira, João Mendes, Frei Gaspar da Madre de 
Deos, longame~nre se ~ccuparam desse gentio amigo 
-dos Portuguezes. ·Ainda entroncados no grupo 
Cariry estavam : no norte do paiz, os Icós, os J ucás 
ou « matadores » e Sucurús (do Ceará) e o gentio 
Papanaz, o Jaicó ·e os Juremas (do Piauhy), no valle- · 
do Parnahyba e sertões da Barbalha e Oeiras. Do 

. gentio Tremembé guarda o nome uma localidade 
paulista, do mesmo modo que do Icó conservou o 
appellido bella cidade cearense. 

* ** 

• 

. • 
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Excluidos das classificações anteriores - pois 
não são nem Tupis puros, nem Gês, nem Maipures, 
nem Caribas, nem Carirys - ainda se podem enu
merar os antigos I ndios Goytacazes, Goitacás ou 
Guaytacaz (no Rio de Janeiro, valle do Parahyba 
do Sul); os Guatós e Guaycurús ou Indios caval
leiros (de Matto Grosso); os Bororós e Carajás ou 
Karajás (do valle Goyano do Araguaya); os Char
rúas e Minuanos (do extremo sul de Santa Catha
rina á Lagôa dos Patos); os Juris, T ekumás e Uau
pés (da An1azonia, na fronteira da Bolivia) ; e os 
1"'rumays (do rio Xingú). E como estes - isto é, 
formando grupos á parte e não ainda conveniente
mente classificados, como já vimos ser o casó para 
o Goitacá ou Waitacá e para o Guaycurú - se 
acham os restantes grupos do schema ethnographico 
do Dr. Paulo Ehrenreich : os grupos Pano e 
Miranha . . 

2.
0 

- OS WAITAKAS 

Quanto aos temidos e bellicosos Goytacás ou 
Waitakás, os seos representantes puros se extingui
ram ao começar o seculo r 7 .º; ma~c:Pct bacia do Para
hyba do Sul se passaram •alguns delles para os 
valles dos rios Itapemirim, Muriahé, P omba e 
Doce; e recuados sempre para as florestas, entre 
Minas e Espirita Santo, ahi ainda vivem mestiços 
de sangue goytacá e tapuya, entre os Bugres chama
dos Puris, Aranãns, Pancas, Catikrás, Potichás e 
outros grupos, que vagueiam nas florestas do baixo 
Rio Doce, principalmente. 

* ** 
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Os Bororós e os Coroados do Araguaya, os 
Coropós e Monoxós (Botocudos), têm intimo paren
tesco linguistico e ethnico com o selvagem Waitaká. 
Estudando a lingua e os costumes dos Aranãns 
(Botocudos do valle do Mucury), quando de 1836 a 
37, por ordem do Regente do Imperio, Padre Diogo 
A. Feijó, foi explorar os sertões desse rio, na hoje 
comarca mineira de Theophilo Ottoni, escreveo o 
Engenheiro francez Dr. Victor Renault que os 
Aranãns, então acampados ao lado de outras tribus 
irmãs, os Giporoks e os Nack-Nanuks (o nome des
tes quer · dizer « habitantes da serra », pois acam
pavàm na cadeia d~s Aymorés), têm grandes seme
lhanças com os seos guerreiros antepassados, os 
Goitacazes. Os Macunins ou Macuinis, com os seos 
traços tão accentuadamente sino-mongolicos, que se 

· diria terem esses lndios sido transportã.dos da Asia 
oriental para as florestas ás margens do lVIucury, 
Itambacury e Todos os Santos (em Minas), já não 
têm sangue Waitaká, e são puros Gês ou Tapuyas. 
Faremos aqui esta interessante observação: quando 
a colonisação amarella se introçluz.io no Mucury, 
pelos meados dÓ'""'seculo 19.º, os Chinezes se alliaram 
aos Macunins, em perf e1ta harmonia. 

' 

No Rio Doce, porém, e nos seos affiuentes, 
como o Matipóo, o Manhuassú, o Guandú, o Piraci
caba, o Cuyethé, entre o Doce e a Serra Geral dos 
Aymorés, varias tribus mestiçadas de Bugres e Goi
tacazes viviam ainda não ha muitos annos. Meio 
civilisados uns, em estado selvagem algumas cente
nas, ainda se encontram, nos Estados de Minas e 
Espirito Santo, exemplares desses Botocudos, das 
tribus dos Monoxós, Maconés, Camaraxós, Mallalis, 

.. 

• 
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Tocoyós, Pojichás, Nak-ne-nuks ou Nack-Nanuks, 
Samixúmás, e Puris ou Purys, divididos estes em 
Mirins e · Assús. Guido Th. Marliére, Victor 
Renault, A . de Saint-Hilaire, o printipe Maximi
liano, o Conde de Castelnau, Philippe M. Rey, os 
Missionarias Capuchinhos dos extinctos aldeiamen
tos da Poaya e Figueira, e do Itambacury (Fr. Sera
phim de Gorizia, principalmente) estudaram a lin
gua e dialectos desses selvagens. Faltam, porém, 
dados definitivos para uma bôa classificação ethnica, 
sob o ponto de vista linguistico. 

: t 

; 

3.º - OS PANO 

Este grupo abrange muitas tribus da fronteira 
Oeste e Noroeste do Brasil, como os Combo (Rio 
Ucayale), os Cassivo, Setibo e Sipilo (do Perú), os 
Majoruna (do Javary), os Naua (do Alto-Juruá, no 
rio Chandless), os Caxinana, os J aminana e Xanin
dana (das cabeceiras do J uruá, Taraucá e Em virá), 
na zona dos seringaes amazonicos dos territorios 
f ederaes do Acre, J uruá e Purús. Têm sido os Indios 
Pano -e suas linguas e costumes t;.eih estudados por 
Keller Leuzinger, por l:>rdinaire, Chandless, 
Lucioli, Colini, e La Grasserie, segundo nos informa 
Ehrenreich, no seo estudo já citado sobre A Ethno
graphia da Anierica do Sul ao começa?' o sec. XX, 
(1904). 

Do grupo isolado dos Guaycurús (os famosos 
Indio~ cavalleiros do Alto-Paraguay e Diamantino, 
em Matto Grosso) e que se dividem em Lengúas e 
Mbaiá, já tratámos ligeiramente, _bem como do 
pequeno grupo dos Minuanos, do extremo sul, 
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recuados para o interior pelos Tapes e pelos colonos 
brancos (da Lagôa dos Patos para os valles do 
Cacequy, Batovy e Vaccacahy) até se extinguirem 
de todo. 

§ 

Daremos ~gora o resumo das b~ilhantes investi
gações do Dr. Paulo Ehrenreich no seo mais recente 
trabalho ethnographico, sobre as 3 grandes familias 
linguisticas (Tupys, Aruaks e Carahybas) por elle 
consideradas como as mais seguramente classifica
das, sob o ponto de vista philologico, entre os povos 
naturaes do Brasil. ~ 

1 

A FAMILIA TUPI·GUARANY 

A' familia linguistica Tupi-Guarany pertencem 
as tribus dos Apiacás (Alto Tapajóz), Camayurás 
(cabeceiras do Xingú), Tapirapés (Goyaz), Tembés 
(interior do Pará), Guajajáras (va lle do T'ocantins, 
no Maranhão e Piauhy), Oyampi (Guyana oriental), 
Omaguas ou Cà'mbéba (fronteira com o Perú), Coca
mas (rio Solimões), Cuarayos e Papu (bacia do 
Madeira, entre o Brasil e Bolívia), Chiriguamos 
(fronteira boliviana), Cainguá ou Cayuá (rio Para
guay e baixo e medio Paraná), Apitirê (Matto 
Grosso), Mandurucús e Mahués (valle do Tapajoz), 
Jurunas e Manitsauás (medio Xingú), Aruetês (ca
beceiras do Xingú), Guaiaki (sueste do Paraguay) e 
U ámáuas (Alto-J apurá). Estes tupis estão divididos 
em tupis puros e impuros, e, achando-se espalhados 
por uma vasta área do Brasil, Paraguay, Bolívia e 

. . 

• 
• 

• 
•• 



• 
71 

Guyanas, formam as tribus historicamente mais 
importantes e melhor estudadas desde a descoberta 
do Brasil até hoje. Anteriormente, já enumerámos 
as tribus tupis do littoral . 

Pero Vaz Caminha, Hans Staden, Jean de 
Lery, André Thevet, Joseph de Anchieta, Nobrega, -Azpilcueta Na varro, Simão de Vasconcellos. 1 ves 
d'Evreux, Claude d' Abb~ville, Ruiz de Montoya, 
Luiz de Figueira, ~ablo Restivo, Baptista Caetano, 
Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Gonçal
ves Dias, têm sido os estudiosos dedicados á India
nologia tupi-guarany, fixando, grammaticalmente, o 
abaneénga e o nheengatzí. , 

II 

A FAMILIA ARUAK 

A' familia linguistica dos Aruaks pertencem 
varias tribus do Norte do Brasil, para onde vieram 
das Grandes Antilhas, Colombia, Venezuela e 
Guyanas, tendo chegado a desenvolver· grande e 
notavel cultura (artes ceramicas, organisação social, 
esculptura, ensaios de metallurgQ ~o ferro e cobre, 
tecelagem de fibras vegeta~s, ornamentação, etc.), 
principalmente nas Antilhas. Das línguas aruaks : 
o A1-nak da Guyana, o Baure, o M óxo o Anti, o Goa
jiro, o M anao e o I purinãn, sómente estas duas ulti
mas interessam, directamente, ao Brasil, (a dos 
Manáos e a dos I purinãns). Descidos para as flo
restas do Rio-Mar, os Aruaks brasileiros degene
raram, tornaram-se rudes pescadores e caçadores, só 
usando de uma rudimentar e pequena agricultura, e 
perdendo o anterior desenvolvimento da civilisação 
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insular, nas Antiihas. São tribus Aruaks : os Tainos 
(ilhas Lucayas e Grandes Antilhas); os Alnagês e 
Inyeri (expulsos das pequenas Antilhas pelos Cara
hybas); os Maipure (curso medio do Orenôco); os 
Piapoco e Baniva (da Guayana Septentrional) ; os 
Baurés (no Cauca) ; os Mitua (no Imrida); os J avi
têros (no Atabapo); os Achaguá (nõ rio Meta, entre 
o Brasil e a Venezuela, na bacia do Orenôco e 
affiuentes); os Atorai e Tarumás (Estado do Ama
zonas e Guyanas) ; os Aruãns G á extinctos, na ilha 
de Marajó, Pará); os Goajiro (rio Rocha e penin
sula de Guayra); os Baniva (já citaàos, no Alto
Amazonas); os Manáos (Baixo-Rio-Negro); os 
Paumari, Iamamandi e Ipuruãns (no Rio Purús); 
as hordas descendentes dos I puruãns : Manateniri, 
Catiana, Cannamari, Canawari, etc.) (nos rios Purús, 
J uruá e Acre ou Acquiry) ; os Araúnas e Catoquina 
(no ~io J uruá, onde os indios Aruaks estão mesti
çados com Tupis); os Antas, Anti ou Campas, tam
bem chamados Machigangas, e os Chontaquiro ou 
Piro (do rio U cayale e fronteira brasilio-peruviana) ; 
os Moxo ou Muru e Baure (cabeceiras do Madeira, 
no Beni Boliviawo~ ; os Pareeis ou Paregis (no Alto
Diamantino, em Matto ~rosso); os Mehinakú, Cus
tenaos ou Kustenau, Xaulapiti e Waura (nas cabe
ceiras do Xingú, onde esses Aruaks foram descober
tos e bem estudados por Karl von den Steinen, nas 
duas expedições de 1885-1887, e por Max Schmidt 
e Barão do Melgaço, no Alto-Paraguay, Estado de 
Matto Grosso); os Jumana, Passé Uaimuna, Cani
xana (indios Aruaks de linguas bem divergentes, no 
Baixo-Içá ou Japurá, e que foram primeiramente 
_descriptos por Carlos Fr. Ph. von Martius.) 

' 

' 

• 
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III 

A FAMILIA CARAHYBA 

A' f amilia linguistica dos Carahybas perten
cem os famosos Cannibaes das Pequenas Antilhas, 
celebres pelos raptos das indias Aruaks, que conser
vam desde seculos o idioma original, no seio das 
tribus raptoras dos Carahybas insuiares (tribus 
Calina e Calinago ), formando um extranho dualis-

. mo linguistico, na America do Sul. Na Venezuela, 
·são Carahibas: o gentio _Chayma, Cumanagoto; 
Tamanaco (já mestiçados com colonos brancos. nos 
llanos venezuelanos) ; na Guyana F ranceza, os 
Galibis e Carabisi; na Guyana Ingleza e fronteira 
norte do Amazonas, os Macuxi,,Aca:woio, Ipurukoto, 
Arekuna ou Arukuyaná ; no Baixo-Amazonas, os · _ 
Rucuyenes e Apalai; no Alto-Trombetas e Jamun
dá, os Pianokoto ; no Rio Branco, os Marikitaré ; 
no J auaperi, affluente do Rio Negro, os Crichanás 
ou Krichaná; no Alto-Xingú, os Arumá ou J aruma ; 
entre o medio-Xingú e o Madeira, os Araras ; na 
embocadura do Rio-Negro e Baixo-1\mazonas, os 
Bonari e J apü ; no Alto-J apurá, :., ~ Caripona e 
Uitoto; no rio Putumayo (fronteira do Equador), 
os ferozes Motillon. Com um gráo de civilisação 
mais ou menos egual ao dos Tupis e Aruaks, os 
Carahibas foram bem estudados por Sapper, na 
Venezuela, por Von den Steinen, Barbosa Rodri
gues, Henri Coudreau e Lucien Adam, no Brasil. 

Coudreau e Crévaux estiveram com as tribus 
Rucuyennes e Pianokoto e dellas foi o 2 .0 delles o 
primeiro a dar noticia. Barbosa Rodrigues pacificou 
os Crichanás, em 1884. Adam determinou os Cara-

10 

.. 
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hibas ao sul do An1azonas: os Pimenteiras (Piauhy) 
e os Palmella (Matto Grosso). Ao dr. Hermann 
Meyer ( 1886) se deve o primeiro conhecimento dos 
Nahuquás, acampados no rio Coliesu e no Culnéne. 

Carlos von den Steinen, que descobrio os 
Bacaeris ou Bacaherys, nas cabeceiras do Xingú e 
no Paranatinga, filiou-se ao grupo Caraiba ou Ca
riba e estudando-lhes, pacientemente, a lingua (hoje 
tão bem conhecida, como o Carahiba insular, das 
Antilhas, ou como o Cumartagoto da Venezuela), 
publicou, em Leipzig, 1893, o seo afamado livro Die 
Bacahaihisprache. A Paulo Ehrenreich, que, em 
1888, esteve na bacia do Tocantins, se deve a dis
tincão entre os Ap·iacás ou Apingui, de origem cara
hiba e refugiados no Tocantins, depois de expulsos 
do rio Xingú pelo gentio Suyá - e seos homony
mos, os Apiacás, de origem tupi, do Alto-Tapajóz. 

Como é facil vêr, portanto, mais uma vez os 
allemães levam a palma, nas investigações sobre o 
indianismo no Brasil, calcando sobre bases scienti
ficas os seos estudos de E thnographia, lingu1stica e 
mythographia sobre os nossos selvagens . ..., 

" 
§ 

Milliet de Saint-Adolphe, no seo Dzccion. 
Geo gr. hist. e descript. do Brasil ( 1845), I .º vol., 
pags. 459 a 463, dá uma lista, muito incompleta e 
cheia de erros e lacunas, sobre as diversas tribus 
indigenas do Brasil. (*) 

(*) Emquanto Milliet só enumera 168 tribus e nações de indios 
brasi licos. nós chegamos a referir, nesta M emoria, perto de 450 tribus 
e povos selvagens, no Brasil antigo e moderno. 

(NOTA DO A.) 

• 
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• Vamos completar este nosso trabalho, apre-
sentando em ordem alphabetica e com a minuciosi
dade possivel, segundo os nossos proprios conheci
mentos, o quadro geral das tribus já extinctas ou 
ainda existentes, em nosso paiz. 

O assurnpto é i:qteressante e tem sido descui
dado. Quando dérmos a significação do nome da 
tribu, fal-o-hemos de preferencia na lingua geral e 
mais conhecida dos tupis orienta~s, o nheengatú. E 
quanto aos nomes das innumeraveis tribus, que 
povoaram e infestaram o Brasil inteiro, do sec. 16.0 

ao 18.0 (no sec. 19.0 já andavam muito reduzidos em 
numero os selvicolas), tem cabida aqui uma judiciosa 
ponderação do sempre invocado e arguto Ehrei
reich. 

.. 
Diz elle : «Por nomes como Carahybas, Aruaks, 

Tupis, Gês, entendemos tribus linguisticamente 
aparentadas, cuja connexão foi primeiramente apu
rada pela analyse scientifica. Podem ser referidos 
a um hypothetico povo primitivo, do mesmo modo 
que as chamadas tribus indo-germanitas do Velho 
Mundo. Como taes tribus de eguaL f.e.milia linguís
tica estão muitas vezes disper~s por territorios enor
mes e suas linguas, graças ao isolamento ou a acções 
extranhas muitas vezes apresentam grandes diver
gencias no vocabulario, em regra entre estas não se 
conservou a consciencia do parentesco. >> Vide cit. 
trab. Die Ethno graphie von Sudanierika am Anfang 

·- des X)( sten / ahrhundertes (ln Archiv. /. Anthrop. 
de Brunswik). 

, Ainda accresce que simples accidentes physicos 
do habitat, palavras isoladas e frequentes da lin-
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guagem, habitos, ornatos, etc., fazem variar os 
nomes das tribus numa synonimia confusa, ou em 
appellidos bem divergentes, como é facil observar 
na lista que passamos a dar dos lndios do Brasil. 

COMPUTO ACTUAL DOS SELVAGENS NO BRASIL 

Uma ultima questão. Qual o numero dos indi
genas do paiz? Aqui em Minas não passarão de 10 

mil os que habitam as faldas da serra dos Aymorés, 
a bacia do Mucury, as mattas do Baixo-Rio Doce 
(no Cuyethé, Larangeiras, Manhuassú) e do Baixo
J equitinhonha. (*) 

Ha cerca de 30 annos o Barão de Melgaço 
escrevia que as I 8 tribus ainda então existentes, em 
Matto Grosso, mal attingiriam a 2 5 mil individues, 
em rigoroso calculo de estatistica. (**) Si para a 

(*) Em Junho de 19o8, o rev. P. • Carlos Peretto, inspector dos 
Salesianos no sul do Brasil, acompanhado dos Padres Antonio Dalla
Via, secretario da comitiva, J eronymo Migliarini, J. B. Lorandi, André 
Collie- e dous irmãos leigos pertencentes á mesma congregação, 
snrs. João Abs. e João Polo, dirigio-se da cidade de Ponte Nova. para 
as mattas do rio Cuyethé (Minas), onde foi estudar o Jocal para a fun
dação de colonias para a catechese dos índios, que existem naquella 
região do Rio Doe(,.. Vide a revista Santa Cruz (de S. Paulo), fasciculo 
de agosto de i908, ~ranscrer,endo nossos trabalhos sobre o Rio Doce 
e trazendo excellentes gravuras dos logares visitados pela comitiva Sale
siana e dos Indios semi-dvilisados encontrados do Cuyethé, Jatahy, 
Pega·Bem, etc. 

(**) Muito recentemente, os Missionarios Salesjanos sob a direcção 
dos Padres João Balzola e A. Malan, se entregam á cathechese das 
tribus do Araguaya e Norte de Matto Grosso (colonias ~o Sagrado 
Coração de Jesus do Barreiro, de São Lourenço dos Cor.oados, da 
lmmaculada Conceiçãd do rio das Garças, das Palmeiras e do San
gradouro). 

O revmo. Padre Antonio Malan avalia (Set. de 1go8) em cerca de 
meio milhão! os índios Boror6s, Coroados, Cayap6s, Bacahirys, Ca
jabys, Parecys, Tapanhunas, etc., que vagueiam no vastissimo terri- ~ 
torio matto-grossense. Vide o livro As Missões Salesianas em Matto 
Grosso, 1894-1go8. 

(N O'l'AS DO A.) 

' 

• 
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epoca da descoberta do Brasil, o calculo da popula
ção selvagem oscilla de meio milhão a 2 milhões 
(M::ittoso Maia, Hist. do Br. pag. 45) - e sendo 
ainda desconhecida talvez uma 5. a parte do· territorio . 
nacional; como poderiamas bem avaliar os selvi
colas que ainda vagueiam no f ar-west brasileiro, 
nas florestas do Brasil Central, nos valles quas1 
desertos do Xingú, do Purús, do Araguaya, do 
Tocantins, do Paranapanema, do U rupuca, do 
Iguassú, etc.? No recenseamento de 1872, era 
computada em r (um) milhão a população selvagem 
do Imperio, numero, que nos parece exaggerado. 

Sob a Republica, as avaliações vão de 200 a 
400 mil Indios, em estado selvagem, em todo o Bra
sil. E ainda são os grandes Estados do Amazonas, 
Matto Grosso e Pará os que possuem maior numero 
de tribus em estado selvagem. Maranhão, Goyaz e 
o Par!}ná, egualmente, contam bom nu.mero de 
Indios selvagens. 

APPENDICE 

Nota A. 
" Das noticias aqui transcrij'tas, umas provam o 

modo deshumano porque os pretensos civilisados 
vão fazendo, a ferro e fogo, a proveitosa cateckese 

. dos Bugres, em Minas Geraes, S. Paulo e Santa 
Catharina; e outras revelam o bom proveito alcan
çado pelos meios pacificos sobre os Indios do Mara
nhão. Sem o estipendio dos cofres officiaes, poucos 
são os nucleos de catechese ainda existentes, no ter
ritorio da Republica. Monsenhor Costa Aguiar 
(saudoso bispo do Amazonas e que era um dos egre- · 
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gios membros deste Congresso - que de suas luzes 
como reputado Indiano logo se vio privado, pois 
fa11 eceo a ~ de junho de r905 , cn1 Lisboa), encetou 
na vasta ~egião amazonica da sua diocese a crusada 

· civilisadora do lndio, chamando-o ao ~remio chris-
~ 

tão. No Pará, poucas colonias indigenas ainda se 
conservam; en1 Minas, só a do Itambacury, mantida 
pelo Estado e confiada ao zelo dos benemeritos 
Franciscanos ; em Matto Grosso, são os Padres 
Salesianos que cuidam da catechese ; assim como, 
nas margens do Araguaya, os Monges Dominicanos 
(do convento de Uberaba, Minas) vão reduzindo, 
com proveito, o. gentio daquellas remotas paragens. 
de Goyaz, onde ha pouco perdeo a vida um dedi
cado ca techista, Frei Gil. (*) 

Em _S .... Paulo, começam os Capuchinhos a 
catechese -dos selvagens do Paranapanema e do 
Baurú, onde foi victima do seo zelo apostolico Mon
senhor Claro Monteiro. Em regra, porém, extermi
na-se o Indio, no Hinterland brasileiro, como se 
fosse uma f éra. Vejamos as noticias de imprensa a 
que nos referiamos. A primeira refére uma sortida 

... 
(*) Coube a mi distincto escriptor mineiro, o sr. dr. Sílvio de 

Almeida, da r o rebate em viforosa polemica (no Estado de São Paulo, 
ns. de outubro de 1~), contra o que escreveo o notavel professor a lle
mão, sr. d r. H ermann von Ihering, actua l director do Museo Paulista , no 
vol. VII, pag. 215, da Revista desse Instituto scientifico. Ahi, nada 
mais, nem menos, se aconselha que isto : 

« Os actuaes índios do Estado d e S. P aulo não representam um 
elemento de trabalho e de progresso. Como tambem nos outros Estados 
do Brasil, não se pode esperar trabalho serio e continuado dos índios 
civilisados e como os Caingangs selvagens são um impecilio para a 
cplonisação das regiões do sertão que habitam, parece que nllo ha outro 
meio de que se possa /ançar mllo, senllo o seo exterminio ». 

Cryphamos as horríveis e deshumnn:i.s palavras, que lamentamo1' 
terem Sjlhido da pen na do douto e conhecido professor tedesco ! 

(NOTA DO A.) 

' 

• 

• 



• 

• 

1 

19 

contra o gentio catharinense, em dias de. março de 
1905. Eil-a: 

Nota B. 

Sob o titulo « Expedição contra os Bugres », 

o Novidades, de Itajahy, Santa Cathar1na, publicou 
esta edificante correspondencia: « A turma com
posta de I 6 homens, chefiada pelo celebre batedor 
de bugres Martinho Marcellino, morador na Ange
lina, que dalli viera incumbido de desempenhar 
essa ardua missão, internou-se no matto, no dia 4. 
Antes, tudo quanto era necessario para levar a 
effeito a difficil empresa, fôra posto á disposição do 
chefe e dos demais homens pelo superintendente 
sr. Vicente Schafer. Até ao Ribeirão do Ouro, a 
viagem foi feita em carroças. No dia .s, Martinho, e 
tres companheiros começaram a fazer reconheci .. 
mentas e a explorar o terreno, podendo certificar-se 
de que, não muito distante, havia paradeiro de sel
vagens. 

Esse reconhecimento durou tres dias. 
No dia 9, pela madrugada, os · 16 homens 

embrenharan1-se na matta, seguindo ~umo sul, guia
dos pelos indicias constantes. de picadas, ranchos 
ainda novos, á distancia uns dos outros de 4 a 5 kilo
metros, e por diversas abelheiras tiradas pelos sel
vicolas. No perímetro em que esperavam surprehen
der o inimigo, nada foi achado. Depois de estarem 
cinco dias internados no matto, tendo por vezes 
atravessado caudalosos braços de rios, que suppõem 
affiuentes do Tijucas, os expedicionarios encontra
ram um rancho, pelos signaes ha pouco abandonado. 
havendo dentro delle um pilão e muitas hervas sec-
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cadas e o cada ver de um bugre envolvido em folhas 
de caeté. 

Ahi a turma fez alto e Martinho, com tres com
panheiros, proce~eo de novo a reconhecimentos, 
dando muito perto com dois trechos de picadas 
muito limpas e abertas em forma de cruz, e no ponto 
do cruzamento um tóro falquejado e em cada uma 
das faces muitas garatujas, como desenhadas do alto 
para baixo e affectando a forma da letra M conju
gada com o N, e escripta suêcessivamente diversas 
vezes. Presentindo, perto, movimento de selvagens, 
Martinho subio a uma arvore, de onde descobrio 
grande ajuntamento delles, ma~ ao descer foi picado 
por uma grande Jararaca. F eito immediatamente o 
primeiro curativo, regressou com os tres compa
nheiros a juntar-se com o resto da expedição, afim 
de tratar-se da mordedura e dizer aos outros o resul
tado da exploração. 

Martinho, tendo observado que o numero de 
bugres era bem grande e que dezesseis homens eram 
insufficientes, · conseguio mais sete companheiros no 
Ribeirão do Ü\.:ro, e a turma, deste modo composta 
de 24 homens, en"camirJiou-se, no_ dia I 7, provida de 
mantimentos, para o ponto onde tinham sido vistos 
os selvagens. Mas ahi chegando, verificaram have
rem elles se ausentado,. tomando rumo de oeste, 
naturalmente por terem presentido a approximação 
da turma. 

Dirigindo suas pesquizas nessa direcção, per
correram com mil difficuldades grande extensão de 
sertão, atravessando rio~ cheios, em jangadas que 
improvisaram. A 23, depois de terem descoberto 94 

, 
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ranchos rodeados por trincheiras, encontraram tam
bem, com espanto, grande numero de jararacas mor
tas, que elles dizem ser 62, como se fosse aquillo o 
resultado de uma caçada, e r r 2 abelheiras tiradas 
Nesse mesmo dia, num f axinal immenso, sobre o 
chapadão denominado do Fauser, começaram a sen
tir os indicias de que os bugres estavam proximos. 
Mas, não quizeram, sem primeiro observar bem a 
situação delles, dar o ataque, que foi levado a effeito 
no dia 2 6, domingo, ás 2 horas da madrugada. O 
assalto foi assim descripto, em suas linhas geraes, 
por alguns homens da turma : « Devido á grande 
escuridão daquella hora, os 24 homens, para não se , 
perderem uns dos outros, seguiam assim: o que 
marchava atraz levava a mão apoiada no que ia na 

. frente, e guiava o extranho prestito o chefe Marti
nho, com uma vela accesa, em direcção aos ranchos, 
que haviam descoberto de dia. Ahi chegando, com 
as maiores cautelas, a um signal conve~cionado, 
deram o ataque. Estabeleceo-se uma confusão 
enorme: gritos, pulos, imprecações, um berreiro 
infernal por parte dos selvagens ! » Não contam os 
expedicionarios, mas é facil prever, t,e~m feito elles 
uma boa chacina, apoderanoo-se de tudo quanto 
existia dentro dos ranchos e de um bugrinho de 8 a 
ro annos de edade. Havia grande quantidade de 
carne de anta e armamento. 

A turma chegou a Brusque, de volta, no dia 4, 
depois de ter passado quasi todo o mez de fevereiro 
no matto. V em radiante pelo successo obtido e traz 
como trophéos os obj ectos apprehendidos. E' inte
ressante a relação desses obj ectos : cento e tantas 
flechas, vinte e tantos arcos, grandes e pequenos, 

ll 
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muitas lanças de um formato exquisito, virotes, 
chuços, muitas ferramentas, .tres saccos com rosa
rios, thesouras, navalhas, facas, objectos de folha 
de Flandres, cordas, cestos de uma factura 
admiravel, um cãozinho e até uma estola de padre. 
Ha ainda, além de outras miudezas, que não vão 
aqui descriptas, pul~eiras, dedaes, moedas de vin
tem, espoletas, capsulas de cartuchos, fivellas, sendo 
algumas de prata, '.e as que se usam em guaiacas, 
aros de correntes de prata, muitas qualidades de 
machinismos de relogio, dentes de animaes ·e unhas 
de antas. 

O pequeno bugre apprehendido parece ser da 
tribu dos Botocudos, visto trazer, atravessando o 
labio superior, uma especie de batoque. >> (*) 

Nota C. 

A seg.unda noticia contém sensatas pondera
ções do engenheiro allemão, sr. Guilherme Gies
brecht, testemunha ocular das sangrentas razzias 
feitas entre Philadelphia e Aymorés, contra os des
graçados_ selvicolas do valle mineiro do Mucury. 

Eis o artigo do sr. G:iesbreche, trasladado do 
M ucury, da cidcA:le de,, Theop,hilo Ottoni : 

«Ü viandante que percorre essa immensa matta, 
entre as estações de Pedro Versiani e a de Mayrink, 

(*) Em 1905, Frei J acintho M. Lacomme, Superior dos Missio
nnrios Dominicanos de Ubernba, publicou vibrante folheto sob o titulo 
suggestivo de Salvemos nossos lndios. Ahi advoga elle a causa da 
evangelisação das tribus Carajas, Chavantes, J avahés, Cayapos, Api
nagis, Caraho!> e Clierentes, das margens dos rios Aragua ya, das Mor
tes e Tocantins, e da grande Ilha do Bananal ao N. de Goyaz, tendo 
lança<lo a generosa idéa de se construir um navio-egreja (o Christo
phoro), para o serviço da catechese, nnquellns remotas regiões do 
~raziJ, 

(NOTA DO A.) 
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(E. de F. Bahia e Minas) talvez já tenha notado que, 
quando a machina sáe da estação de Francisco Sá, 
começa a entrar em terrenos apparentemente vir
gens, mas que já foram habitados. 

. Embora se tenha notado anteriormente que a 
povoação já não era muito .densa, aqui só se vê um · 
ou outro morador em uma rocinha, pode-se dizer, 
perdido na floresta. A matta na outra margem do rio 
Todos os Santos, jaz então magestosa e sinistra. 

Porque razão, perguanta a si o intelligente 
observador, estes terrenos não são aproveitados? 

As terras são boas, aguas em abundancia, boni
tas cachoeiras! Mas o olhar curioso que inves,.tiga 
esta verde solidão, descobre aqui e acolá capoei.ras, 
manchas de pastagens, arvores fructif eras suff oca
das pela vegetação, ruinas de toscas casinhas sepul
tadas na capoeira verdejante e viçosa. Vê-se que 
aqui impéra a natureza com todo o seo explendor e 
força ; os vestigios do homem nestes lagares des
appar~cem debaixo da tropical vegetação. Ella 
rapidamente recupera o que a mão do homem tentou 
roubar-lhe. E parguantando-se a algum pobre e raro 
morador porque estas terras tão fe~~s, aptas para 
toda .cultura, jazem tão abantlonadas, elle respon
derá : « E' por causa dos bugres ! » 

« São os indios que infestam estas paragens, · 
roubam as roças, matam os animaes e a creação, 
saqueiam as casas e, finalmente, têm atacado os 
moradores e a propria conserva da Estrada de 
Ferro, matando mulheres e homens que o dever 
obriga a estar nestes lagares lugubres. E' uma ver
dadeira lastima vêr o abandono destas terras tão 
ferteis, qúe podiam concorrer, colonisadas, para o 
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desenvolvimento desta immensa zona e para o 
augmento do traf ego de Estrada de Ferro ! Não ha, 
por acaso, um meio de por termo a semelhante 
situação tão dolorosa? Trata-se de abandonar esta 
zona, porque o morador indefeso, com receio de ser 
atacado e os membros de sua familia, com a menor 
noticia do apparecimento dos . lndios, trata logo de 
pôr-se longe daqui, preferindo abandonar seos 
haveres adquiridos com tanto esforço e com labor 
e suor de seo rosto. 

As perseguições á mão armada não 7esolvem o 
problema. 

O indio, que desta lucta deshumana escapa, 
recorre a seos irmãos da tribu, que tanto mais encar
niçádos ficam quanto maior fôr a perda que soffre
rem, embora se estabeleça apparentemente a paz 
por alguns mezes. 

O vingativo indio não descança, emquanto não 
sacia a sêde de vingança! Nós temos aqui muitos 
exemplos e embora por urn colono rnorram dez sel
vagens, os indios sempre voltam, tornando desas
socegados os pobres moradores desta infeliz zona. 
Os indios que dão trabalham, incapazes de todo 
esforço que exige perseverança e paciencia, temem 
o desapparecimento da matta pelo machado e pelo 
fogo e, por tanto, do seo principal alimento - a 
caça. Cabe aqui a acção do Governo intervir, garan
tindo-lhes a subsistencia. A' guisa dos Estados Uni
dos da America ·do Norte, das Republicas Argentina 
e do Chile, o nosso Governo não obrará desacertado, 
marcando-lhes uma linha divisoria, um rio por exem
plo (aqui, a margem esquerda do rio Mucury), garan
tindo-lhes por leis especiaes a não invasão pelos 
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colonos. A meo julgar, é o unico meio de acabar com 
esta situação melindrosa e affiictiva. 

Chamem os Indios com meios brandos por 
alguns linguas, convocando-os para este fim, f azen
dos-lhes vêr a conveniencia de semelhante proposta. 
Não pensem que se trata de tribus de poucos indiví
duos. A margem esquerda do Mucury, a margem 
direita até o rio Todos os Santos, as cabeceiras do 
S. Paulo, do S .Pedro e do S. Mjguel, as cabeceiras 
do ribeirão Mestre do Campo, o rio Americanas, o 
rio Pampan, no meio percurso do Mucury, e, final
mente, esta matta immensa entre as aguas do 
M ucury e J equitinhonha, são povoadas por muitas 
tribus, embora exparsas, que constituem um cons
tante perigo para os moradores e que são obstaculos 
consideraveis para a colonisação espontanea deste 
immenso e rico territorio, por gentes do norte, que 
se tornam aqui os benemeritos preparadores do ter
reno, os verdadeiros heróes que desbravam estas 
mattas, abrindq-as para a cultura e civilisação e que 
quasi sempre pagam as suas tentativas pela falta de 
conforto e de alimentos salutares, &. pela absoluta 
falta de hygiene, com a anrÃquilaÇão da sande e 
perda da propria vida. 

Só a terceira geração, verdadeiramente, poderá 
gosar incolume deste clima e da fertilidade destas 
mattas. 

E esta pobre gente ainda lucta com os Indios ~ 

Em nome destes desprotegidos appéllo para a 
sábia intervenção do Governo do Estado de 
Minas. » 

, 
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Nota D. 
A catechese de iniciativa official, em Minas, 

aponta um nome glorioso, nas primeiras dezenas do 
seculo 19.0

: a doce figura do incançavel francez, 
Guida Thomaz Marlíére, o civilisador dos Purys 
do Rio Doce, o pacificador dos Botocudos do Pira
cicaba, onde fundou a colonia de P etersdor. Depois : 
de Marliére, e á excepção de alguns capuchinhos 
italianos, na · Poaya (aldeiamento extincto), na 
Figueira, ou Porto de Doin Manoel, e hoje em 
Itambacury (aldeiamento em pé de prosperidade), 
tal serviço desappareceo .. . por: inutil ! Mas vejamos 
a terceira noticia, muito recente (júnho de 1905), e 
que prova a efficacia dos meios brandos e suasorios 
para por elles se obter a alliança dos selvagens, a 
sua domesticidade e amor aos brancos. F oi ella dada 
pelo f ornal do Commercio, da Capital Federal: 

« Desde o inicio dos trabalhos da construcção 
da linha telegraphica destinada a . ligar os Estados 
do Maranhão e Pará, em 1895, frequentemente f~i 
o pessoal respectivo atacado por iridios bravios loca
lisa'dos. entre o Engenho Central e Maracassumé, 
resultando de~s~s ataques serem assassinadas muitas 
pessoas empregadas naquelles trabalhos. 

Para a repressão desses crimes foi improficua a 
reacção, quer do proprio pessoal, quer da força esta
doal, parecendo antes que o seo effeito era exacerbar 
a ferocidade dos indios. 

Em principias deste anno, entretanto, sua atti
tude foi bastante modificada, trocando-se o antigo 
processo de repressão dos ataques pelos meios bran
dos, para ·captação das boas relações de amisade, 
conv1v10 e ·utilidade. Da vantagem colhida pela 
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substituição da brandura á violencia é pr<?Va o tele
gramma que o director geral dos T elegraphos acaba 
de receber do chefe do districto do Maranhão, com
municando-lhe que os indios, localisados á margem 
da linha telegraphica, no Alto-Alegre, abriram uma 
estrada larga e extensa da antiga para a nova resí
dencia; e cuidam com afan da construcção de casas 
para o· pessoal. » ' 

Nota E. 
De taes factos a unica e logica conclusão a tirar 

é esta: O Indio só se chega ao contacto com os 
brancos com os civilisados, por meios pacíficos. 
Violentando. perseguido, escravisado~ elle reage 
como póde, pela vingança, pela traição. De quanto 
póde a brandura para mansal-os, temos um 
exemplo entre os bugres bravios das !nattas do Rio 
Doce, no município do Peçanha (Minas), aos quaes 
os moradores civilisados da Figueira, de Sant' -
Anna do Onça, de São Gonçalo do Ramalhête, de 
Santo Antonio do Chonim, · da barra do Suassuhy
Grande, (Aceciaçú) e Suassuhy P equeno (Aceci
mirim), do ribeirão dos Bugres, da b~ra do Corren
tes, da Poaya e de outro~ pon\os da extrema 
daquelle município, foram dando tantas e successi
vas provas de amizade e bôa visinhança, ha longos 
annos,' até que conseguiram captar a confiança desses 
selvicolas e domesticai-os, inteiramente, mais pela 
acção do tempo e dos meios suasorios do que pelo 
brutal e criminoso extermínio. (*) 

• 
{*) De Avanhadava (S. Paulo) escreveram ao Correio da Manhã, 

diario carioca., esta carta, em Outubro de 19o8 e cuja l,eitura revolta 
os corações civilisados e christãos : 

« Tomo a liberd:ide, sr. redactor, ele vos pôr ao corrente de 
algumas occurrencias destas paragens paulistas. 

\ 
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Naquella zona, s6 se encontra o bugre indoma
vel e inimigo de brancos,_ nas mattas do ribeirão 
Larangeiras, alem do Cuyethé ; e nas solidões do 
Urujuca, abaixo de Conceição da Poaya. 

Na ultima excursão, que fiz ao Peçanha (Agosto 
1904), desejei irá Figueira, afim de obter elementos 
para a organisação de um V ocabulario desses 
bugres do Rio Doce. Tive noticia de que alli ainda 
vivem alguns linguas, home1_1s praticos e conhecedo
res de lidar o bugre, por exemplo, o sr. Adrião 
Fróes, no arraial de Sant'Anna do Onça, o sr . José 
Galdino, no povoado de Chonim, e o ve lho Vicente 
Lourenço, no Ribeirão do Aldeiamento. T enho em 
meo poder um manuscripto com um ligeiro vocabu
lario, que me foi dado pelo sr. Capitão Sebastião da 
Costa Rocha, por intermedio de Meo Pae, o Coro
nel Candido J osê de Senna. 

Opportunamente, hei de publicai-o, na Rev. do 

E' horroroso o que praticam os trabalhadore<J da Estrada de Ferro 
N oroeste do Brasil, entre Baurú e Avanhandava, com os pobres indios 
Coroados. 1 

Aqui o assassinio do indio é uma especie de sport, chega a ser 
mesmo uma divertiJ.issima caça.da para os referidos trabalhadores. 

Ha dias, na occ:8ião em .que os miseros Coroados realisavam um 
casamento, segundo o seo rit~, ao que af firmam os entendidos, f oram 
vistos pelos trabalhadores da Estrada, que, a tiros de carabina, assas
sinaram homens, velhos, mulheres e crianças, poupando tão somente ~ 
vida de uma joven India, de quem abusaram da maneira mais indigna, 
.commettendo em seguida uma serie de scenas de vandalismo. 

I sso não é justo, e o nosso Governo bem podia tomar uma provi
dencia para que não continuasse o massácre dos Co,.oaàos, que são, 
finalmente, os verdadeiros donos destes sertões que exploramos, evi
tando assim os assassinatos e barbaridades, que venho de relatar-vo'J. 

Terminand9, eu vos direi que por varias vezes me tenho encon
trado em face dos Coroados, sem lhes fazer mal, e <Jem ser atacado 
pelos mesmos. E, estou certo que, se não fosse' esse regimen de terror, 
-Os Coroados facilmente chegariam á fala, trocando dest'arte o arco e 
flecha pela enxada e pela picareta dos trabalhadores da estrada. 

Sem mais, peço-vos desculpar-me e lanço sob a vossa protecção 
esses infelizes > • 

• 
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lnst. Hist. e Geog. Brasileiro, de que tenho a honra 
de fazer parte. Mas, f al-o-hei com melhores elemen
tos, depois de realisar a minha proj ectada viagem 
ao Rio Doce, onde me prendem interesses de um 
privilegio para exploração das riquezas mineraes 
do opulento rio divisor dos territorios de Minas e 
Espírito Santo. 

Conclusão. Urge que os poderes publicos da 
União e dos Estados emprehendam a cruzada 
humanitaria da catechese dos selvicolas, chamando
os ao gremio da ~ultura brasileira. 

12 
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TERCEIRA PARTE 

N omeQclatura das principaes tribus do Brasil, 
quer das extinctas, quer das ainda existentes . 

no nosso pa1z 

LISTA, POR ORDEM ALPHABETICA, 

DAS PRINCIPAES TRIBUS DO BRASIL, QUER DAS EXTINCTAS, 

QUER DAS ACTUAES 

A 

ABABÁS. - Indios do Estado de Matto Grosso, 
citados por Milliet de . Saint-Adolphe, no seo Dice. 
Geo gr. do Brasil. 

ABATIRAS. - Tribu extincta, no Estado da 
Bahia, segundo Ignacio Accioli. 

ABIPONES. - Gentio Guaycurú dos sertões de 
Matto Grosso,"' ç_uja tribu foi muito bem estudada 
pelo allemão Debritzttoffer. 

AcAwo1os. - Indios de origem carahiba, entre 
a Guyana Ingleza e o Brasil. 

AcoNÃNS. - Tribu Cariry, no Baixo S. Fran
cisco (Pernambuco). 

AcRoÃs. - Tapuyas de Goyaz, no Rio Cor
rente, affiuente do Paranahyba. lndios muito valo
rosos e amansados no sec. 18.º 

AcROÁS-MIRINs.-Tapuyas ou Gês, no extremo 
Norte de Goyaz. 

,. 
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ArcÁs. - Ferozes indios amazonicos, do rio 
Uaracá. 

AIMBORÉS. - Corruptela do nome Aymorés ou 
Aimbirés - indios tapuyas da serra dos Aymorés, 
nas fronteiras dos 3 Estados çi.e Minas, Bahia e 
Espirito Santo. 

AKU~Ns. - Nome porque são tambem conhe
cidos os Chavantes, de Matto Grosso. 

AMADúS. - Indios goyanos do valle do Ara 
guaya ; são de indole mansa como os Carayás da 
ilha de SantAnna, seos visinhos. 

AMANAZÉS. - Selvagens do Maranhão, de 
origem Tupinambá. 

AMAPURÚS. - Indios do Piauhy e Maranhão. 
Tambem se escreve: Anapurús. 

AMOIPIRAS. - Chàmados pelos Guaranys de 
« amboipiri » ou « povo da banda de além ». Tam
bem Amoipiras, segundo Varnhagem, equivale a 
«·parentes afastados ». 

· AMBUÁS. - Tribu do · Estado do Pará, c~te
chisados, na margem esquerda do Baixo-Amazonas. 

AMMANrús. - 1 ndios paraenses, de origem 
tupinambá, valle · do rio . Mojú. .,; .. 

ANACÉS. - Indios do afltigo Ceará; na serra de 
Ibiapaba. Anacés significa « quasi parentes ». ~ 

ANAMBÉS. - · Tribus tupys do Araguaya e 
Baixo-Tocantins, no Pará. 

A NAPURús. - E' a mesma tribu Amapurú, no 
Piauhy e Maranhão . 

ANDIRÁS. - os (« morcêgos ») Indios de tez 
cla!a, margens do rio Tapajóz. São noctivagos, nas 
suas excursões e correrias ; d'ahi o nome dessa tribu 
amazonica, em língua tupi. · 
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ANETÉS. - Tupys impuros do rio Colysêo, 
Amazonia. Estudados pelos viajantes allemães Her
mann Meyer, Max Schmidt e C. von den Steinen. 

ANTAS. - Povo da tribu tapuya dos Tapira-
nás, ·na região do rio Tocantins. · 

ANTIS. - Indios descidos dos Andes para a 
fronteira leste do Perú, na região do Madeira 
(Cayrari), limites com o Brasil e espalhados pelo 
Amazonas e Guyanas, onde, crusando-se com os 
Tupis, os Antis deram origem aos Guaranis, 
segundo João Mendes. Ercilla, Garcilaso de la Vega 
e Hervas derivam o nome Antis do nome da cordi
lheira andina. 

APALAI. - Carahybas do extremo Norte do 
Brasil, região das serras de Parima, limites com a 
Guyana. 

APANTOS. - Povos tupis do Brasil, segundo 
R. Southey, que não dá a localisação de taes Indios. 

APIACÁS ou APPIACÁS. - · Indios caçadores e 
pescadores da bacia do Tapajóz e do Alto-Tocan
tins, no rio Arinos, E. de Matto Grosso, extendendo
se as malócas Y.is Apiacás pelos valles do J urema, 
Tapajóz e Amazonas.'- Estudados pela expedição 
Langsdorff, que observou falarem os APIACÁS a 
lingua guarany e não tupi. 

APINAGÉS ou APPINAGUÉS. - Tribus de Goyaz, 
nos valles do Araguaya e Tocantins. Bellos typos 
de indios guerreiros, descriptos pelo sr. Oscar Leal, 
em seo livro - « Viagens pelo centro do Brasil ». 

APINGUIS. - Tribus do Alto-Tapajóz, have.ndo 
outra tribu Apingui, no Tocantins, conforme nos 
diz Ehrenreich. 

• 
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APONEGICRÃNS (ou (( os maiores Aponegis ))) . 
- T apuyas do extremo N. de Goyaz, mistura de 
tribus Gês e Aponés. 

ARAÉS. - Grande tribu, quasi extincta, em 
Goyaz, no rio das Mortes, valle do Araguaya. 

ARAKUÃNS. - (Os (( jacús pequenos »). Temi- . 
veis tapuyas da Serra dos Aymorés, entre Minas e 
Bahia. Foram visitados em I 8 3 7, pelo f rancez 
Victor Renault. 

ARÃRÁS. - Tribu carahyba entre o Médio
Xingú e os rios Madeira e Tapajóz, nos Estados do 
Pará e Matto Grosso. Pertencem ao grupo de Indios 
da « M undurucania », nome dado á região amazo
nica occupada pela nação Mundurucú. 

ARANHIS. - Indios da região Amazonica, já 
extinctos, bem como os se os aliados, do Rio Negro, 
os Caicaizes e Guanarés. 

ARARIKUNÁS ou ARICUNÁS. - São os indios 
caraibas do Rio Branco, tambem chamados Are
kunás. 

ARANÂNES. - Tribu das mattas do município 
de Theophilo Ottoni, Minas. E' gentio alliado do 
Pury. "' ,. 

ARARYS ou ARARÉS. .::!._ Extinctos : viviam 
outr'ora nas vertentes da serra da Mantiqueira, em 
Minas Geraes, no seculo 18.º Foram batidos pelos 
Croatos dos rios Pomba e Chopotó. 

ARANÁS. - Tribus de indios Botocudos do 
valle do Mucury, em N.linas. Da mesma origem 
tapuya que os Aranânes ou Aranãns. 

ARACIS. - (Aracy, (< o sol » ou « o oriente »). 
Em Sergipe, no seculo 17.0

, havia uma horda Tupi
nambá com este nome. 

... 
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ARAUNAS. - · Tribu de Indios mestiçados (san
gue Aruak e Tupi), no rio Juruá, Amazonas. 

AREKUMAS, ARUKUYANAS ou ARICUMAS. 
Tribu indigena, de origem carahyba, do Alto Rio
Branco, no Amazonas ; na fronteira da Guvana . 
· lngleza. Vide Ararikunás. 

ARINOS. - 1 ndios das margens do rio de seo 
nome, em Matto Grosso . 

AROÁS. - Indios do Estado do Párá, prova-
. -

velmente de origem Aruak, como indic~ o nome da 
tribu. 

AROBOYARES. - Horda tupi, citada vagamente 
por Southey. 

ARUANS. - Povo selvagem da Ilha de Marajó, . 
no Pará, e cuja civilisação artistica está revelada 
nos ceramicos de Pacoval, Santa Isabel e outros, 
estudados por Domingos Soares Ferreira Penna, 
sob o ponto de vista linguistico. Vide vol. IX, I 879, 
dos Archivos do Museo Nacional. E' povo selvagem 
já extincto, pois Ferreira P enna só consegui o vêr, 
em Marajó, um ultimo lndio Aruãn, bem edoso. 

ARUAKS. ---.- )'ambem chamados Aruakis, Ara
naks, Aruaquês e Aru~uis ou Aruaquys, Aróas ou 
Aroaquis. Este·s Indios até o sec. I 7 .º dominaram no 
Amazonas, do Rio Negro ao Rio Branco, até á 
Guyana Ingleza, campos do Pirara, Tacutú, etc. 
São ferozes inimigos dos Tarumás; e sendo de ori
gem N u-Aruak, os seos restantes descendentes 
vagueiam no Baixo-Rio-Negro, odiando ainda o 
gentio carahyba, seo inimigo de raça, na Amazonia. 

ATABÁS. - Selvagens de Matto Grosso, pouco 
conhecidos. 

J 
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ATORAIS. - Estes Indios são de origem Aruak, 
aq norte do Amazonas. 

ATURARIS. - Indios de origem Aymoré, nos 
Estados da Bahia (rio Santa Cruz) e Rio Grande. do 
Norte (Piranhas). 

ATURAHrós. - · Indios amazonicos do Rio • 
N egro. 

AuET~s. - Indios da familia tupi, nas ·c~be
ceiras do Xingú e rio Coliseo.. E screve-se tambem 
Aruités. 

AYMORÉS. - Temiveis selvagens de origem 
tapuya ou gê, qtie no sec. 16.0 assolaram as capita
nias de llhéos e Porto Seguro, e ainda hoje, acóuta
dos na Serra dos A ymorés perseguem os morado
res das visinhas comarcas de Theophilo Ottoni 
(Mians), Caravellas (Bahia e São Matheos (Espirita 
Santo). E' gentio bruto e indomavel. A nação 
Tapaj ó foi a vencedora dos implacaveis Indios 
Amoryés, cujos descendentes sobrevivem desde o 
seç. i6.º até hoje, J.ilas Mattas dos rios Mucury e 
J equitinhonha e nas f ai das da serra do seo nome, 
como já fiçou dito. 

B 

BACAERYS. - Tambem chamados Bacahirys, 
Bakahiris ou Bacaeris. lndios cuja lingua foi muito 
bem estudada pelo explorador allemão Dr. Carl · 
von den Steinen, ( 1884-1888) e vivem nas cabecei
ras do rio Paranatinga, no rio S. Manoel (Matto 
Grosso) e na região do Xingú (Matto Grosso. São 
de origem cariba ou carahyba. A commissão allemã 

.. 
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de C. von den Steinen e H. von Meyer arrecadou 
para o Museo de Berlim admiraveis collecções de 
armas e ornatos dos Bacaerys. 

BACURÉS ou GoACURÉS. - Selvagens de ori
gem Guaycurú, em Matto Grosso. São tambem cha
mados Baccuris e vivem nas margens do rio Arinos. 
Os Guacurés vivem tambem no Rio Negro. 

BANIBAS. - lndios da Guyana e norte do Pará. 
O mesmo que Banivas, segundo escrevem certos 
autores. Vide : Banivas: 

BANIVAS. - Tribu Aruak do Alto-Amazonas, 
vinda das Guyanas. Os Banivas ou Banibas vivem 
no valle do rio Ixié e na Guyana Septentrional. 

BARBADOS ou BARBUDOS. - Antiga nação sel
vagem de Matto Grosso (no Sipotuba), dos famosos 
Encabellados, que, como os Guaribas (do Amazo
nas), se faziam mais ferozes nb aspecto pelos cabel
los crescidos. O General Mello Rego, entreta~to, 
affirma que os Barbados do rio dos Bugres, affiuente 
do Paraguay, acima de Sipotuba, usam de longas 
barbas fictícias, feitas com tranças de cabellos de 
suas mulheres. 

t 
BARÉS. - hidios0 de origem Nu-Aruak, entre 

o Brasil e a Colombia e na região das Guyanas, 
fronteira norte do paiz. 

BAURE. - Gentio boliviano, que faz correrias 
pelo Alto-Madeira, no Brasil, e no Baixo-Mamoré. 
Os Baures são de origem Nu-Aruak, como os já 
citados Banivas e Barés. 

BLRÊIROS. - N orne dado pelos portuguezes 
aos Ca yapós, (por causa dos grandes porrêtes com 
que andavam armados estes Indios). Os povos tupis 

• 
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appellidavam os Cayapós de lbirájáras ou Ubira
járas. Estes Indios faziam correrias nos sertões con
finantes da Bahia e Goyaz até Matto Grosso. José de 
Alencar immortalisou os dous appellidos indigenas: 
« Ubirajára » e « Guarany », nos seus famosos 
romances indianos, que têm esses nomes . 

BrRAPAÇÁRAPÁS. - Indios do Sertão de Matto 
Grosso, até hoje pouco conhecidos . 

BoNARIS. - Indios carahibas, da embocadura 
do Rio Negro (Baixo-Amazonas). 

BoRORós. - Indios dà .região entre o Alto
Paraguay e as cabeceiras do Araguaya (Matto 
Grosso e Goyaz). Os Cabeçaes do Alto-Paraguay, 
os Bororós mansos do rio Cuyabá, os Bororós Coroa
dos de Goyaz, provêm todos da nação Bororó. 

· Os destemidos Bororós-Coroados das cabecei
ras dos affiuentes e de todo o valle do rio S. Lou
renço (em Matto Grosso), raspam os cabellos em 
torna da cabeça e deixam no ai.to do craneo um 
monte ou corôa de cabellos durissimos e espetados; 
dahi o seo nome de Indios Coroados. Foi com o 
auxilio dos Bororós que os Paulista• subjugaram, 
em Matto Grosso, na primeilãl met~de do sec. 18.0

• 

as tribus dos Araés e dos Cayapós: Estão sendo 
catechisados pelos Salesianos . 

BoRORós-CoRoAnos. - lndios meio civilisa
dos e caçadores (de Goyaz e Matto Grosso), no valle 
ou cabeceiras do Araguaya, no Alto-Paraguay e no 
Cabaçal. Sob a catechese dos P .P. Salesianos, 
actualmente. (Vide Bororós). ~ 

BoTocuoos. - (por causa· do batoque, « tem
betá » ou « metara » de ossos, seixos e pedras de 

l:j 
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cores, nos labios). Nome pot que em Minas Geraes 
e · outros Estados se designam os selvicolas. Os de 
l\1inas têm sido bem estudados por A. Sàint-Hilaire, 
Diogo Pereira de Vasconcellos, Hermenegildo 
Barbosa, Jorge Schieber, Victor Renault, Martinot 
e outros. 

BucoBús. - Indios do Maranhão. Vide o nome 
Bús. 

BuGRES ou BuRUNGS. - Designação. generica 
das hordas e tribus Gês ou Tàpuyas do sul do Bra
sil, conforme a classificação dos sabios allemães, 
Carlos Fried. Phil. von Martius e Carlos von den 
SteiQ.en. Dominam os bugres em l\ilinas Geraes, 
Espírito Santo e ~ahia, nos valles dos rios Doce e 
alguns de seos ,affiuentes, Mucury, Itambacury e 
J equitinhonha, e tambem e~ S. Paulo (Tieté, Para
napanema), Paraná e Santa Catharina, da Serra do 
Mar para o interior. . 

Soffrem ahi constante assalto dos brancos, em 
vindicta e desforra das correrias e depredações, que, 
a seo turno, effectuam os Indios nas terras apossea
das e desbrav._f.das· pelos colonos. Vide A ppendice, 
nota A, in fine,~ seguintes. · 

BuRUNGs: - Nome corespondente ao de Bu
gres, na pronuncia carregada dos colo.nos allemães, 
em Santo. Catharina, segundo refere Capistrano de 
Abreo, u0 cit. l~iv. do 4.° C ent. do Bras. 

Bus .. -- Indios que, antigamente_, existiam no 
Maranhão ; eram de origem tapuya ou caribocas, e 
delles ainda descendem, conforme Buscaleoni e 
Ehrenreich, os indios Bocóbús .ou Temembús, 
naquelle Estado do Norte do Brasil. 

• 
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e 
(_;ABAÇÁES. - Tribu do Estado de Matto 

Grosso, no r~o Cabaçal, affluente do Paraguay, pro
veniente de um ramo da nação Bororó, ido para o 
Alto-Paraguay. 

CABAIBAS. - Indigenas de Matto Grosso, nas 
magrens do rio Arinos. 

CABIXIS. - Indios do valle do rio Cabixi (Alto
Guaporé) e que, em I 87 7, assolaram e destruiram 
alguns arraiaes da ex-província de 1\'Iatto Grosso. 
Os Cabixis se dividem em Cabixis bravo~ (ao norte 
da Villa-Bella) e Cabixis mansos, nas cabeceiras 
dos affiuentes do Guaporé. A distincta senhora bra
sileira, D. Maria do Carmo de Mello Rego e seo 
marido, o General Mello Rego, dão noticias desses 
Cabixis ; bem assim, o dr. Caetano de Albuquerque, 
na sua Chorogr. de Matto Grosso. 

CABIRÉS. - Indios de Matto Grosso, na 
comarca de Villa Bella, valle do Guaporé. 

CADIUÉOS. - Tribu do Estado de Matto 
Grosso, bem descripta por Tauna,,•que nas Histo
rias Brasileiras, tambem cita •os Beaquiéos, pag. 140. 

· CA:ETÉS. - (Cahetés, Caethés ou Caytés) -
Estes tupis dominavam mais de 100 leguas da costa, 
desde Penedo, na foz do S. Francisco (Alagoas), 
até a Parahyba do Norte. D evoraram o I .º bispo do 
Brasil, D . Pedro F. Sardinha e muito deram que 

· fazer aos donatariós de Pernambuco, desde os tem
pos de Duarte Coelho( sec. 16.º). 

CAHÃS. - (Caa-an - o homem do matto) -
Tribu do E.stado de Méltto Grosso, nos rios Escopil, 
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lguatemy · e Miamaiá. São Indios agricultores e 
mansos. 

CAHIAPós ou CAYAPós. - Tambem chamados 
Bilrêiros pelos Portuguezes. lndios do Alto-Ara
guaya, em Matto Grosso. Além d o que sobre elles 
dissemos (vide Bilrêiros), ajuntaremos que foram 
bem estudados pelo brigadeiro J. J. Machado de 
Oliveira. 

CAIACAZES. - Indios Tupis do Amazonas e 
que com os Aranhis e Guanarés formavam algumas 
missões do rio Negro, no seculo 18.0 

CAIACAIZES. - lndios entre São Paulo,. Matto 
Grosso e Paraná, muito bem estudados pelo dr. 
H ermann von Ihering, Dir. do .Museo Paulista do 
Ipyranga. 

CAINGUÁS ou CAYUÁS. - Tupis de Matto 
Grosso, no rio Paraguay e baixo e medio Paraná. 

CA1óvAs ou CA1uvÃs. - Tribu Tupi de Matto 
Grosso, simplesmente mencionada por Saint-Adol- · 
phe, op. cit. 

CAIRIRIS, CAIRIRYS uo CARIRYS. - Vide o nome 
Kiriris, onde d~ruos a descripção desses Indios do 
Norte do Brazil. u 

CAMACANS ou KAMAQUÃNS. - Tribu Gê ou 
Tapuya, extincta, no Rio Gr. do Sul. Camacãns ou 
« cabeças enroladas » . Ha no E stado do Rio 
Grande uma cidade : S . João Baptista de Camaquan. 

CAMARAxós. - Tribu extincta da Bahia, entre 
a serra de A ymorés e os I lhéos, na costa. . · 

CAMAYURÁS. - Tribu tupi descoberta em 
1887, por C. von den Stein~n, nas cabeceiras do rio 
Xing~. 

-' 
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CAMBÉVAS ou CAMBIVAS. - Tribu do Pará, até 
hoje mal conhecida. 

CAMBÉBAs, CAMBÉBús ou ÜMAGUAS. - Tribu 
tupi da nossa fronteira com o Perú e que nada tem 
c;om os anteriores . Cambévas paraenses, embora 
quasi homonymas as duas tribus. 

CAMÉS. - A' nação Camé e á do3 Caingag se 
dá o nome col1ectivo de Coroados, que são os 
Bugres de S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. 
Vide Bugres e Burungs. 

CAMECRANs ou CAMICRÂNS. - Estes são os 
selvagens maranhenses do grupo dos Cran, · que 
ainda abrange naquelle Estado (Maranhão) os Poca
mekran, os Macamekran e Aponegicran. 

CANAMARÉS. - São Indios do Rio Negro, 
Estado do Amazonas. 

CANARINS. - Gentio de origem Goitacá, no rio 
Caravellas, (Bahia) antigamente. 

CANIKRANS. - Selvagens de Goyaz, do grupo 
dos Crãns ou Guerengs; vivem no Araguaya e 
Tocantins e se chamam Camecrans, no Maranhão. 

CANÉLLAS. - Tribu gê ou tapuya do Maranhão 
colonial, onde ainda hoje restan. •selvagens della 
descendentes, os Acobú ou Camella, os Timbira ou 
Canella, etc. 

CANOEIROS. - Indios do Alto-Araguaya, em 
Goyaz e Matto Grosso. 

E' nome generico, dado aos selvagens que 
navegam os rios em pirogas, ubás e igaras. Assim os 
Carayás ou Iguarúnas, os Tocanti~s e os Chavantes. 

CANIXANÁS. - Selvagens N u-Aruaks do rio 
Içá, no Amazonas, na fronteira de Noroeste do 
Brasil. 



182 

CANTÁRIOS. - Indios de Matto Grosso, fron-· 
teira Boliviana. 

CAPEPUXIS. - Indios de Goyaz, na região do 
Araguaya. ' 

CAPoxós. - · Indios Goitacazes e que outr'ora 
dominava1n a região sul da Bahia e norte de Minas. 

CARAETÊS. - lndios do Maranhão, talvez 
tapuias, como os Caragés, Caractagés e outros. 

CARAJÁS ou l(ARAJi\.S. -.- 1' ribu da margem 
direita do Araguaya e no Xingú, sendo que no Pin
daré (Estado do M aranhão) vivem os chamados 
Carayás, no . valle do Mearin1. 

CARACAHYS. - Indios bravos d o Mearim, no 
Maranhão, Estado onde ainda hoj e é grande o 
numero de sclvicolas não catechisados. 

CAGÊS. - Indios do Maranhão. muito seme
lhantes aos Caraetês. Os Padres Ivo d'Evreux, 
Claudio d' Abbeville e Antonio Vieira, Berre do, 
Gonçalves Dias, J oão Francisco Lisboa e o dr. 
Cesar l\tlarques bem estudaram os selvagens Mara
nhenses. 

CARAHÓS. ""-~ Indios dos sertões do Maranhão, 
citados por C . Hartt, e~1 um trabalho sobre Ethno
logia, nos « Archivos do Museo Nacionai ». 

CARACTAGÊS. - Indios do Maranhão, de pro
vave l 'origem tapuia, como os Caraetês e Caragês. 

CARAIAYS. - Indios amazonicos, inimigos 
irreconciliaveis da tribu dos Manáos, no baixo Rio 
Negro e na Guyana. Escreve-se, indifferentemente: 
Cariays, Caraiays ·ou Carahiahys. 

CARAJÁ- Is. - Tribu Cayapó do Araguaya, 
referida por Couto de Magalhães, n' O Selvagem. 

• 
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CARAHIBAS. (Caraibas, Caribas ou Carahybas) 
- Grupos de indios que dominavam as Guyanas, a 
costa norte da America do Sul e as Antilhas, consti
tuindo uma familia linguistica bem estudada por 
Sapper, Carlos von den St'einen, Max S chmidt, 
Ehrenreich e outros ethnologos allemães. . •· 

CARAHIAHYS. - Indios do Estado do Amazo-
nas, na margem esquerda do Rio Negro, região 
Guyanica. Vide Caraiays. 

CARAPOTós. - Indios Cariris~ do Estado de 
Alagoas. Foram catechisados, Q.ª serra de Co~n-. 
muna ti. 

CARAYÁS. - Tapuyas do valle do Xingú e tam 
bem em Goyaz e Maranhão, na região do Araguaya. 
Chamam-se tambem Carajás. Acamparn á margem 
direita do i\ragua ya e no Pindaré. Vide non1e 
Carajás. 

CARIBÓCAS. - Caboclos mesticados de indios .. 
e brancos. De cariúa e óc : quer dizer « tirado do 
branco » ; ou de Carib e oca: quer dizer - o «cariba 
aldeiàdo ». 

CARIJONAS. - Indios carahiba.&1 fio Alto-.J apurá, 
na Amazonia. "' 

CARIJÓS. - Estes indios no sec. 16.0 domina
vam 70 leguas da costa, desde Cananéa até a Lagoa 
dos Patos, e o interior de Santa Catharina e Rio 
Grande do Sul. Os Carij6s resultaram do cruza
mento dos indios Goia com os Cariba ou Carib, 
além do Amazonas, dond~ emigraram para o sul do . 
pa1z. 

CARINÁS. --- Indios de cor quasi branca : vivem . 
na Amazonia. 

.. 
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, CARIÓCAS (nE CARiu-ócA). - O mesmo que 
Carijós. Carióca é contracção de C aribóca e ficou 
appellidado o gentio Carijó da costa fluminense 
(b~hia ~e Guanabara e Nictheroy), no sec. 16.º 

CARIPAINAS. - São indios do grupo Pano e 
não Tupi: habitam a região média do rio Madeira. 

CARIPÚNÁS. - Estes indios e os seos affins. 
Cericúnas e T arumás, vivem esparsos na bacia am~-
zonica, região do Norte (Rio Branco). • 

CARIRIS, CARIRYS ou KARIRIS. - Indios do 
antigo Ceará. Escreve-se tambem o seo nome assim : 
Kiriris (significa os e< tristonhos »): Sua língua é 
conhecida. R. Southey os chama Cararins, da serra 
da Ibiapaba. Vide os nomes : Cairiris e Kiriris. 

CATAGUÁS. - Temíveis indio~ da região do 
centro, oeste e sul de Minas (Catú aun, gente boa). 
nos seculos 17.0 e parte do 18.º Muito deram que 
fazer aos bandeirantes pau listas. Esses índios • 
Cataguá, descendentes de uma das hordas Tremem
bés, que do J aguaribe (Ceará) vieram ter ao sul do 
paiz, nos valles do Alto São Francisco e Rio Para
nahyba (entre Çoyaz, Minas e São Paulo), foram os 
dominadores teli<tidos da região das Minas Geraes, 
aquem do planalto da Mantiqueira. Os paulistas das 
bandeiras e os indios de além da Mantiqueira, em 
S. Paulo (valle do Parahyba do Sul), eram pára os 
ferozes Cataguá a gente ruim inimiga (Puxi-aua); 
porem os sertanistas queriam romper o paiz encan
tado do ouro, e, com o auxilio da nação Tremembé, 
foram repellindo, no sec. 17 .º, os selvagens Cataguá 
do Sul (Sapucahy e Rio Grande) para Oeste de Mi
nas, (Rio das Mor:tes, Piumhy, Tamanduá, Abaeté). 
Uma bella cidade da matta mineira, Cataguazes, e 

r 
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um logarej o do municipio de Prados~ perto de 
Lagoa Dourada (Catauá) guardam a memoria dos 
bellicosos indios Cataguás, dominadores do territo
rio de Minas, na epoca das primeiras invasões pau
listas (sec. 17 .º). A capitania mineira chegou a ser 
chamada « Minas Geraes dos Cataguas ». 

CATANIS. - Indios Nu-Ai:ua~s, das margens 
do J oary e J uruá, na Amazonia. 

CATAUXIS ou CATAUHIXIs .. - Tribu do Estado 
do Pará, outr' ora nas margens dos rios Madeira, 
Coary e Purú ou Purús. São ichtyophagos e passam 
mais tempo embarcados do que em terra. 

CATIANAS. - Tambem chamados Manatene
rys, vivem no Alto Purús (Amazonas). 

CATUKINAS. - Selvagens ·do grupo Nu-Aruak. 
no rio Purús. Escreve-se tambem Catoquinas. 

CAVERRES. - Indios do Orenoco, estudados 
por Gumilla, H errera e Hervas. Ficam entre Vene
zuela e o Brasil. 

CAYAPós. - Indios da região .do-Araguaya e 
de Matto Grosso, Goyaz e Bahia. Foram bem estu
dados pelo brigadeiro José Joaquim Machado de 
Oliveira. São os mesmos Bilreir~ 'bu Ubirajaras. 
Vide os nomes : Bilreiro, C~hiapós, Ibirajaras ou 
Ubirajaras . 

. CAYUÁS. - Indios do Paranapanema, estudados 
por Monsenhor Claro Monteiro do Amaral. Vide 
seo livro - « Usos e costumes dos indios Guara
n ys, Cayuás e Botocudos». Monsenhor Claro Mon
teiro morreo nos sertões do Baurú (S. Paulo), victima 
dos indios, em 1900. 

CERICUNÁS. - Indios amazonicos, muito per
seguidos pelos ferozes Muras. Vivem na bacia do 
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Rio Branco. Já estão bastante reduzidos em numero, 
como em geral acontece a todas as tribus amazoni
cas, cada uma das quaes· mal excede de 100 indi
viduos. 

CHACRIABÁS ou CHICRIABÁS. - D ominavam na 
Bahia, Pernambuco e Goyaz, onde eram inimigos 
encarniçados dos Acroás. 

CHAMBIOÁS ou XAMBIOÁS. - Indios muito be l
licosos do Baixo Araguaya. São de nação Carayá e 
pertencem aos Gês do Brasil · Central. Couto de 
Magalhães com elles conviveo, no Araguaya. 

CHAMococos. - Selvagens do l\1atto Grosso, 
na fronteira boliviana, com o departamento de 
Santa Cruz de la Sierra. Vagueiam os Chamococos 
(do grupo Guck ou Côco, de von Martius), entre 
Bahia N egra, Albuquerque e Corumbá. 

CHANÉS. - Tribus mansas em Matto Grosso> 
de uma só nação, porém divididas em 4 povos '. 
T erenos, L a yanos, Kinikináos e Guanás, segundo 
Taunay, que com elles conviveo, em 1865. 

CHARRúAs. - Indios Tapuyas do Sul, que 
dominaram, nos seculos 16.0 e 17 .0

, toda a costa 
desde a L agô<V dos Patos até o Iguassu (Rio da 
Prata). Ainda existeth em Goyaz. Constituem. os 
Charruas um grupo ethnographico aparte, nas tribus 
do Brasil, conforme opinam alguns ethnologistas, 
que não os consideram de origem Tapuia ou Gê. · 

CHAV ANTES ou AKUENS. - Indios de Goyaz, na 
p arte centra l deste E stado, entre o rio Manoel Alves 
Grande e o Tocantins. E sses arroja dos indios 
c=;anoeiros ou Chavantes discorrem ainda pelos vi.si
nhos sertões do norte goyano e sul do Maranhão. 
Vide o nome Akuens. 

• 

• 

• 
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CHERENTEs ou XERENTES . . - Indios guerreiros 
do Araguaya, em Goyaz, entre os rios Preto e 
Maranhão. 

CHICRIABÁS. - Tapuyas do baixo São Fran
ciscb, antigamente, desde a Bahia ·até Perna1nbuco. 
Vide Chacriabás. 

CHIMANos. - Tribu tupi da An1azonia, no rio 
J avary (ant. Hiabari), na margem direita do Amazo
nas. São dos tupis occidentaes. 

CHIRIANÁS. - Estes lndios amazonicos vivem 
nos rios Coêiras e Manliméo, affiuentes do 
Demcúne, no U aracá. 

CHIRIGUANOS. - Indios da região do Alto
Madeira, entre o Brasil e Bolivia, no Rio Beni. 

CHORós. - Indios do Ceará, do grupo dos · 
l(iriris (os « tristonhos »). A elles se referem 
Figueira, Moreno, Alencar, Studart, Erigido e. 
outros chronistas do Ceará. 

CocAMAS ou l(oCAMA. - Indios do rio Soli
mões, na fronteira com o Perú. 

CocORUNAS. - Indios do Pará, na fronteira do 
Estado do Amazonas. Extinctos. . 

~ 

CoERUNAS~ - Indios jo grupo Miranha, 
segundo Ehrenreich, no rio J apurá, na Amazonia. 

CoRoAnos ou CRoAnos. - Selvagens bellico
sos cm Matto Grosso, no Araguaya e no Parana
hyba, entre Minas e Goyaz. No rio S. Lourenço, na 
mergem direita, fundou-se ha annos uma colonia 
para a catechese dos Coroados. Parece que os cele
bres índios Croatos (das Minas Geraes, sec. 1 7 .º e 
princi pios do r 8. º) d' elles procediam. 

CoROPós. - Indios de origem Goitacá e que 
até princípios do sec. 19.0

, dominavam, em Minas, 
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os sertões dos rios Pomba e Muriahé, ao sul, Mucury 
e J equitinhonha, ao Norte. 

CoRoPoxós. - Dominaram em M1nas e Bahia, 
sec. 18.º Extinctos., Eram descendentes do gentio 
Goitacá os idomitos Patachós ou Coropoxós, os 
Croatos ou Coroados, os Coropós, os Camaraxós e 
outras tribus entre Minas e Bahia. 

CoToxós ou GoTOCHós. - Tapuyas da Bahia 
e Espirita Santo, entre o Baixo-Mucury e a Cordi
lheira dos Aymorés. 

CoxIPONÉS. - Tribu indigena de Matto 
Grosso, submettida e dizimada pela bandeira do 
paulista Antonio Pires de Campos, em 11I8. 

CRAIK-Mús ou KRAIK-Mús.-Indios Tapuyas 
do Baixo J equitinhonha, entre Minas e Bahia, estu
dados, em 1836, pelo Dr. Victor Renault. 

CRÃNS. (Cran - quer dizer « o maior n). Os 
Crans e os Gês formam na classificação de Martius 
um grupo (o 2. º) mais numeroso que o dos tupis
guaranys. Nos valles dos rios Tocantins e Araguaya, 
estão os Crãns puros, como já vimos em diff erentes 
tribus do norte de Goyaz e sul do Maranhão. 

CRtNs o\! '-XRENS. - Indios conhecidos tambem 
por Geurengs e formam o 4.0 grupo ethnographico 
do Brasil selvagem, conforme a classificação de 
Carlos von Martius. 

CREÚSES. - Selvagens do Maranhão, na região 
do Gradahú, por elles assolada varias vezes. 

CRIXÁS. - Indios de Goyaz, no ·rio de seo 
nome (valle do Araguaya). Em Minas, tambem, 
havia Crixás (Rio Doce). Vide : Krichás. 

CRIXANÁS, CRICHANÁS ou KRICHANÁS. - Indios 
Amazonices do rio Uauperi, affiuente do rio Negro, 
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pacificados por Barbosa Rodrigues, em I 88 5. Cha
. mam-se tambem Kirischanás, Quirixanás ou Kri
chanás, Guaribas ou Guaharibos. Vide taes nomes: 
nesta Nomenclatura. 

CROATOS. - Estes Indios Croatos e os Puris 
de origem tupi, se installaram no valle do rio Pomba 
(região da Matta Mineira), de onde, acommettidos 
pelos Goitacás do Rio Muriahé e pelos Cariiós (da 
região entre Barbacena e Queluz), foram se inter
nando pela região mais a leste (Chopotó e Piranga), 
nas fontes do Rio Doce. O gentio Croato dominava 

. 1 

a região de Ubá, serra de S. Geraldo, Rio Pomba, 
Rio Branco, Viçosa, Piranga, Alto-Rio Doce,~ em 
Minas. A cidade do Pomba se cha)11ava « A ldeia de 
S. Manoal dos Croatos » ; a cidade mineira de 
Queluz, « Conceição dos Carijós ». Nos municip ios 
do Pomba e Ubá ainda existem poucos indios man
sos de origem ou sangue Croato e Puri. Os arraiaes 
de Guarany e Tocantins, nesses dois municipios 
mineiros, recordam nomes indigenas. Alguns contes
tam a procedencia Waitaká dos Croatos de l\1inas e 
os ligam ao gentio Coroado de Goyaz;., 

CucHIUÁRAS. - Indios Jio ~ixo-Amazonas, 
denominados tambem Zurinas e Capurinas, a ldeia
dos pelas Missões j'esuiticas do sec. 18.º 

CuMANAXós ou CAMANAxós. - Feroz gentio, 
de origem goitacá, e que dominava, no sec. 18.º, a 
região bahiana dos rios Pardo e de Contas. 

CuPINHARós.-Selvagens do Maranhão, pouco 
conhecidos. 

CuRATIS. - Indios tupis, extinctos, da cordi
lheira de Ibiapaba, ao norte do Brasil, entre Ceará 
e Piauhy. .. 
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CuREMAS. - Indios do Norte do Brasil, do 
grupo Cariry ou Kiriri. 

CuRETús. - Indios do grupo Miránha, entre 
os rios Içá e J apurá. - . 

CuRUMARÉS. - Gês ou Tapuyas do Estado de 
Goyaz, na ilha de Sant' Anna ou Bananal( formada 
por 2 braços do rio Araguaya). Curumaré quer dizer 
« o sarnento », por causa da molestia da pelle, que 
os persegue. Escreve-se tambem : Curamarás. 

CuRURús. - Indios do valle do Araguaya, e 
são alliados dos Curumarés ou Sarnentos. 

CusTENÁUS ou K usTENAos. - liidios do Alto
Xingú e do Purús. São de origem Nu-Aruak. 

n · 
DANIXÉOS. - Indios de origem Guaicurú, no 

Estado de Matto Grosso, segundo o Almirante A. 
Leverger (Barão de Melgaço). 

DAPATARús. - Indios originarios do Am~zo
nas (rios Urubú e Uatumá), muito perseguidos do 
gentio J atapú, e que se estabeleceram na ilha de 
Saracá, onde•ntais tarde seos descendentes civilisa
dos povoaram a Villa•de Saracá ou Silves. Os Dapa
tarús são indios Aroaquis (Nu-Aruak). 

DEMACURIS. - Tribu indigena das margens do 
rio Caburi, valle do ·Rio Negro ~Estado do Amazo
nas), segundo Milliet de Saint-Adolphe, vol. l, pag. 
324. Dos Damarcurys proveio, quando civilisados, 
a população mameluca de São Pedro do Rio Negro. 

DoRINS. ~ Tribu de indios paranaenses, dos 
sertões de Guarapuava, aldeados ·á margem do rio 
Dorim, e inimigos irreconciliaveis do gentio Camé . 

.. 
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ENAucucúAS. - Tribu de selvagens carahibas 
do rio Xingú, entre Pará e Matto Grosso. 

ENCABELLADOS. - Tribu guerreira de lndios 
'f apuyas, dos Estados de Matto Grosso e Pará, 

. celebres pelos seos cabellos muito bastos e enroh-t· 
dos em tranças pelo corpo. 

F 

F ARRANCHOS. - N orne dado aos Indios do 
antigo « Aldeiamento de N. Sra. da Boa Viagepi do 
Farrancho », na margem direita do rio J equitinho
nha ·e em territorio da freguezia de São Miguel, na 
com~rca de Arassuahy. · 

Esses indios do F arrancho se civilisaram, bem 
como os Ararys, seos visinhos, no extremo norte de 
Minas, e levam os seos descendentes uma existencia 
pacifica, entretidos na caça, pesca e rudim.entar 
industria, exportando rêdes de tucum, embira e 
algodão, cordas, peneiras, cestas, remos varas de 
canôas e outros artigos do seo cc.~ercio com as 
populações dos arraiaes mais~roximos. 

FORMIGAS ou IçÃs. - Tribu de Puris, de 
Minas e Bahia, comedores de tanajuras. Os Formi
gas da Bahia eram do littoral, entre os rios Santa 
Cruz e Doce, e de nação Patachó, dominando o 
littoral até o Espirito Santo. 

G 

GABIBIS. - São povos carahibas do extremo 
norte do Brasil, na fronteira com as Guyanas. 

• 

~ . 
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GACIÁs.-Indios matto-grossenses, já extinctos. 

GAMBÉLAS. - Estes Indios ainda habitam as 
aldeias de São José e São Pedro, no alto rio Ourém 
(Estado do Pará), onde a sua catechese está con
fiada aos Missionarios Franciscanos, italianos, do 
Instituto de Ourém, villa paraense proxima áquelJ.as 
duas aldeias. Esses indios Gambélas pertencem ás. 
tribos chamadas do Guamá e Cachoeira, são mori
gerados e trabalhadores, diz -A Alvorada, periodico 
de Ourém (outubro de r 908). 

Nas opulentas mattas espalhadas pelo Alto- . 
Gurupy e Praia Grande, rios Capim, Caeté e Iirituia 
vagueiam indigenas bravios, de indole menos branda 
que os Gambélas do rio Ourém. O tucháua· dos 
Gambélas, actualmnete, se chama José Manoel 
F elippé e é um moço creado e educado no seio da 
população civilisada. 

Em meado_s de 1908, os moradores do munici
pio de Irituia fizeram correrias e massacre· entre os 
indigenas do I ta bocal de Irituia, para se vingarem 
de algumas depredações destes. 

GAMELLA'3• - Antigos bugres do Maranhãoi 
de que ainda são repfesentantes os lndios Acobús, 
de origem tupinambá, segundo o explorador Busca- · 
leoni. 

GAVIÕES ou CRICATAGÉS. - Indios pouco 
conhecidos do Estado do Maranhão, talvez de ori
gem tapuia como os Caragés e Caractagés. Vide 
estes nomes. 

GAYAPÁS. - E' uma tribu citada por Southey, 
juntamente com as dos . Guaxixos ou Guachichos, 
Guaguanas, Guanarés e Goacurés. Porém, Rob 

1 
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Southey não localisa esses Indios do Brasil nem 
delles dá maiores informações, na sua Hist. do Bras. 
vol. I, pags. 3 r 8 e 319 . 

GAYMURES. - Nome dado aos Aymorés da 
Bahia, nas chronicas coloniaes (Gandavo, Rocha 
Pita, Vasconcellos ... ) · 

GErcós. - Povo tapuya do Estado do Piauhy, 
nos valles dos rios Gurguia e Canindé. Parece que 
são os mesmos J aicós, de que ha no Piauhy uma 
cidade, conservando-lhes o nome. 

G1ts. - São os Tapuyas. O nome Gês lhes foi , 
dado pelos allemães von Martius e Paul Ehren-
reich, devido á frequencia com que apparece na lin
gua das tribus Tapuyas a palavra Gês. Escreve-se 
tapuia ou tapuya . 

G1PORÓCAS. - - ((( arrebentam machados »). 
N orne colonial dos Indios Gyporoks (1\1inas). Vide 
Giporoks. 

GorANÁS. - Vide Guayanazes. O dr. von 
Ihering publicou sobre elles um excellente traba
lho: « Os Guayanás e Caingangs de_S. Paulo ». 

~ ..... 

GoITACÁS. - Tambem ~hamados Goytacazes, 
Guaytacazes, Waitakás. Ogentio Guayatacá (signi
fica o (( corredor ou batedor do matto »), occupava 
a região da costa desde Rerigtiba (Benevente ), no 
Espírito Santo, até o cabo S. Thomé( Estado do 
Rio de Janeiro). Segundo Couto de Magalhães, se 
dividia em : (( Goaitacá-Camopi, Goáitacá-guaçú e 
Goaitacá:jacoritó ». Todo o valle fluminense e 
mineiro do rio Parahyba do Sul era por elles occu -
pado. O seo nome ficou á cidade de « Campos dos 
Goitacazes. » 

] r, 
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GoROTIRES. - São Indios do Brasil Central; 
alliados ás tribus Cayapós (Matto Grosso). Vide 

· Guariterês. 
GovAz, GovÁs ou GoIÁ. - Gentio que deo 

nome ao E stado de Goyaz. D' elle pr~cedem outras 
nações selvagens, os Goia-ná, os Goia-tà-ká, etc., 
que resultam dos successivos cruzame1:1tos do Goiá 
com o Tupi, com o Tapuia, etc. 

GRADAHUS. - Selvagens bravios do l\1aranh~o, 
onde ainda hoje perseguem a população branca, no 
Tocantins. 

D' elles dá noticia o general Couto de Maga
lhães, que os classificou como Cayapós. Viae uma 
nota no A ppendice. 

GROAHIRAS. - Indios da antiga capitania do 
Rio Grande do Norte, d'onde foram alijados pelos 
Potiguáras, na éra colonial. 

GuAIAKIS. - Indios das margens do rio Para
guay, em Matto Grosso; são caçadores e falam um 
dialeto do abaneenga ou guarani. 

GuAICUMÃNS. - Antigos selvagens do Rio 
Grande do ~ul. R eduzidos nas guerras com os .. 
Tapes e Charruas. _, 

GUAJÁJÁRAS. - Indios guerreiros do Mara
nhão, alliados ás tribus dos Guajarás, Guapindaias 
e outras. Os Guajájáras pertencem á familia dos 
tupis septentrionaes e vivem no -Baixo-Araguaya, 
segundo Couto de Magalhães refere. Eram: inimigos 
dos caribócas e tapuias da costa maranhense. 

GuAJARUTAS. - Indios bravos do rio Guajarú, 
em Matto Grosso. 

GuAJARAS . . - Selvagens tapuyas dos Sertões 
ao Norte do Maranhão~ e que emigraram até o Pará, 

•• 
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cuja capital é banhada pela bahia de Guajar:i: tra- . 
dição do nome dessa tribu tapuya. 

GUAJIRUS ou GoAJIROS. - Indios Aruaks desa. 
ciclos da Venezuela para o Orenôco, d' onde se pas
saram ao Amazonas. 

GuANAHÃNS. - Tribu Gê ou Tapuya, do 
grupo Caingang, e que em Minas ~campava na 
bacia do Rio Doce, no valle do Guanhães, que tira 
o seo nome (princípios do sec. 18.) d'esses lndios 
Guanahãns, segundo o~servação propria nossa. 

O viajante francez Saint-Hilaire se refere a · 
essa tribu. Além do rio Guanhães, temos em Minas 
a cidade de S. Miguel de Guanhães, no valle do 
referido Guanhães, tributaria do Santo Antonio, por 
sua vez affiuente do Rio Doce. 

GuANÁS. - Alliados dos Chanés, em Matto 
Grosso; e sobre os seos usos e costumes escreveram 
o Sargento-mór Ricardo Franco de Almeida Serra, 
o Visconde de Taunay e o Coronel Galdino Pimen
tel, como se póde ver da Rev. do lnst. Histor. e 
Geogr. Brasileiro. No Maranhão ha tambem uma 
tribu Guaná. ~ • 

GuAPINDAIAS. - Indio~ do Maranhão, de ori
gem tapuya, alliados da tribu dos Guajájáras. 

. GuARANYS. - (« os guerreiros »). Dominavam 
a costa meridional, desde Cananéa até o Paraná. 
Sua língua, o abaneênga, foi muito bem estudada 
pelos J esuitas Montoya e Restivo, e pelo mineiro 
dr. Baptista Caetano de Almeida. 

O Conego João P. Gay sobre elles escreveo 
bastante, referindo-se aos Guaranys do Paraguay. 
No Rio Grande do Sul, os Guaranys cruzaram-se 

• 
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com Tupis e Antis e talvez com os Tapes, Char
rúas, Minuanos e Butucaris. 

GuARAYOS ou GuARAJÓS. - São do grupo dos 
Tupis occidentaes, em Matto Grosso (yalle do 
Mamoré), nos limites com a Bolivia. 

GuARIBAS. - Estes selvagens são os mesmos 
Crichanás ou Guaribas-Tapuyas do Amazonas, 
descriptos por Barbosa Rodrigues como usando cau
das ou rabos e barbas postiças, provenientes dos 
pellos de certos animaes (guaribas, mônos, macacos, 
goarás, etc.) Vivem nos rios J auaperi, Uirabiana e · 
Negro, extendendo o seo dominio desde Muirapi
nima, abaixo de Ayrão, pelos rios citados e pelo 
U ererô e U aracá, até o Rio Branco, no Estado do 
Amazonas. Chamam-se tambem Guarahibos. Vide 
op. cit., «Rio / auapery - Pacificação dos Clzricha
nás. » - Rio, Imprensa Nacional, 1885, 274 pags. 
in 8.º 

. GuARITERES. - Indios de Matto Grosso, ao 
passo que os Guarinos são uma tribu de Goyaz, 
Os Guariteres ou Guriterês vagueiam nas mattas do 
Xingú. " 

'*' GuARULHOS. - Selvagens de oriRem goitacá, 
no baixo Parahyba,, entre Macahé e Campos dos 
Goitacazes (sec. 18.º) 

GuARús. - Nome dado aos Guarulhos do Rio 
de Janeiro, onde, perto de Campos, ha ainda uma 
povoação de Guarulhos. 

GuATós.-São Indios do rio S. Lourenço, em 
Matto Grosso, fronteira do Paraguay. O nome Gua 
tós quer dizer « Navegadores » e vivem e moram 
em canoas. formando um grupo amphibio, co1no os 
Catauxis do Pará. 

' 
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GuAYANAZES. - Tambem chamados Goyana
zes, Goianás ou Guayanás. Estes bugres de origem 
antes tapuia do que tupi, dominavam a capitania de 
S. Vicente (S. Paulo), desde. Angra dos Reis (Oca:. 
ruçú) até Cananéa, ao Sul. Seo papel foi importan
tissimo na colonisação, porque da alliança do san
gue goianaz e portuguez provieram os famosos 
mamelucos e bandeirantes paulistas. Couto de 
Magalhãe.s, Machado de Oliveira, Frei Gaspar da 
Madre de D eos e outros os estudaram muito bem. 

GuAYCURú s ou W AYCURús. - O gentio Guai
curú (dos confins de Matto Grosso com a Republica 
do Paraguay) se divide em Lenguás e Mbaiá. São 
os famosos Indios Cavalleiros, tão fortes quanto 
corpulentos, do sudoeste do Brasil, no Alto-Para
guay, nos campos da Vacaria, ao norte do Ygua
temy. Emquanto o gentio Payaguá hostilisava, nos · 
rios, os bandeirantes do sec. 18.º, o Guaycurú por 
terra atacava os sertanistas em guerra cruel. 

GuEGUÊS. - Antigos indios do Piauhy, onde 
dominavam além dos Gueguês, os J aicós ou Geicós 
e outras tribus. 

GuERENS ou GuERENGS (signi~ « o antigo ·n a .. 
palavra gueren). São os ch;.mados Crens, que for-
mam, no Brasil, o 4.0 grupo da classificação ethno
graphica de Carl. von Martius. 

GYPORÓKS ou GI-PORÓKAS. - Tribus boto
cudas do valle do M ucury e irmans pela língua e 
costumes das tribus dos Aranãns e Nak-nanuks . 
(Minas Geraes) . . Gi-porok quer dizer « machado 
forte », ou « arrenbenta machado », segundo inter
pretam os línguas, que destinguem, praticamente,. 
algumas palavras do dialecto guttural cessa tribu. 
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HIAPIRUÁRAS. - N orne que os Indios do Baixo 
Tapajóz dão aos que habitam a região do Alto 
Tapajóz, segundo refere Moreira Pinto (A.pontam. 
do Dice. Geo gr. do Bras., vol. 2.

0
, pag. 148). A 

palavra Hiapiruára significa cc gente do sertão ». 

HIÁUÁUAHIS (Hiau-au-alzis) -. Nação indigena 
das margens do rio J apurá, no Estado do Amazo
nas, e da qual provém a tribu Paráuari, conforme 
opinião do dr. Araujo Amazonas. 

HIUPIUÁS. - .- Dessa tribu amazonica do rio 
J apurá provieram os mestiços indígenas. que povoa
ram Teffé ou Ega, segundo o escriptor citado ha 
pouco. 

HuAIMIS. - Tribu de origem Maipure, na 
margem esquerda do rio Purús e mestiçados com o 
gentio Pammary. . 

HYAPURÁS. - Povos do rio Caquetá, entre o 
Brasil e a Colombia, subdivididos em varias tribus 
carahibas. Serão os mesmos indios J apurás? 

1 

INDIOS. - Nome dado desde Colombo aos 
naturaes ou aborigenes do Novo-Mundo, e que no 
Brasil tambem designa, collectivamente, as tribus 
do nosso gentio, as hordas selvagens de Norte a 
Sul. Entre nós, outros nomes collectivos ou generi
cos damos aos selvagens do Bra~il: Bugres, Boto 
cu dos, Caboclos, T apuyos, etc. 

lBIRAJARAS ou UBIRAJARAS. - Vide Bilreiros e 
Cayapós, nomes dados ás tribus dos Ibirajaras da 
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Bahia, Goyaz e Matto Grosso. Esses Cayap6s, em 
Matto Grosso, occupavam a região das vertentes 
dos rios Tocantins, Xingú e Arinos, ao norte da 
região dominada pelos Payaguás. 

Icós. - Selvagens do sertão cearense. Ainda 
existe com o nome de lcó uma cidade do Estado do 
Ceará. Tanto os Icós como os · J ucás e Sucurús do 
antigo Ceará, pertenc:iam ao grupo dos Indios Cai-
rirys ou Kiriris. . t 

lGUARUNAs.-Celebres Indios canoeiros, de tez 
muito carregada, no Maranhão. O Padre Antonio 
Vieira (sec. 17.0

) descreveo bem esses Indios Nave
gantes, de sangue tapuya e caribóca, na antiga capi-. , 
tania do Maranhão e Grão-Pará. 

lMARÉS. - Indios do valle do Paraguay, nas 
margens do Taquary, em Matto Grosso. 

IPOROTós. - Selvagens carahibas, das cabe
ceiras do Rio Branco, Amazonas. 

lPoRucoTó (tambem ditos Puricotós ou Pro
cotós, e ainda Ipurucotós). São indios ·amazonices 
do Rio Negro e, segundo . Barbosa Rodrigues, estão 
alli em franco contacto com os formosos Crichanás 
ou .J auaperys, tribu tapuya do BaiK~ Rio Negro. 

lPURINÃNS. - São tri!>us de selvagens Nu
aruaks do rio J oary, na Amazonia. 

lPURUÃNS. - Os Ipuruãns, Ipupuans ou Ipurás · 
são Indios Aruaks do rio Purús, onde se subdivi
dem em varias hordas : Manateniri, Catiana, Cana
mari, Cannawari, nos rios Purús, J uruá e Acre ou 
Acquiry. 

lTALAPRIÁS. - Selvagens.do Pará, no sec 18.º) . , ' . 
e J a extinctos . 
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lTANHAS. - Antigos Indios do Ceará, onde 
hoje vivem mansos os poucos sobreviventes desses 
selvagens. 

J 

J ACUNDÁS. - São povos tupis do valle do 
Tocantins, no Estado do Pará. 

JAICós ou JAHICós. - Ficavam estes Indios 
nos sertões do Piauhy, Estado onde ainda se vê 
uma cidade com o nome de J aicós . 

J AMAMADIS. - Selvagens de origem Nu
Aruak, no valle do rio Purús. 

J AMUNDÁS. - Indios do Norte do Estado do 
Pará e do antigo Contestado do Amapá, divisa com 
a Guyana Franceza. 

J ARUMAS. - Indios carahibas, tambem cha
mados Aruma, no Alto Xingú. 

J AUAPERYS ou J AUAMERYS. - São os mesmos 
Indios Uamerys, Uaimeris, Maimerys ou Waimi
rys, dos quaes descendem os actuaes Crichanás 
(Amazonas). 

JAULAPITTIS . - Tribu de procedencia Nu
Aruak, na regiã~ tompr$hendida entre os rios Xingú 
e Purús. 

J AULEGÊS. - Indios do Maranhão, com cer
teza tapuyas, como os seos irmãos, os Caragês, 
Caractagês e Caraetê. 

J AURÚS. - Selvagens de Matto Grosso, no 
·Guaporé. Extinctos. 

]AVAHts. - Indios goyanos da ilha de Sant'
Anna ou Bananal. no Araguaya. Tambem ditos 
Javahês. 
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JAVARts. - Celebres indios navegantes da 
região do medio Araguaya, em Goyaz, alliados dos 
Iguarunas' e dos Chavantes-Canoeiros. 

J AVITÊROS. - I ndios Aruaks, no extremo 
Noroeste do E stado do Amazonas. 

J ORORÓS. - Estes Indios J ororós eram da 
antiga capitania do Rio de Janeiro, onde foram bati
dos pelos terriveis Goitacás, nos seculos I 6. º e I 7. º 

J UGUARÚNAS. - Temiveis indios da Bahia; 
eram inimigos dos Aymorés, e occupavam parte da 
costa de Ilhéos e Porto Seguro. 

J UMANAS. - Indios de origem N u-Aruak; no 
Baixo Içá (Amazonas), confins d'esse Estado, a 
noroeste do Brasil. 

JuMÁS. - São uma tribu carahiba da região 
entre o rio Madeira e o Baixo Xingú, no Estado do 
Pará. 

JuPúAS. - lndios da nação ou grupo Miranha, 
na margem esquerda do rio Japurá (Amazonia). 

J UREMAS. - lndios de nação Kiriri, no antigo 
Ceará e Piauhy. Tão temidos pelos colonos portu
guezes, como os ferozes J ucás. 

J URIS ou J URYS. - lndios do ... &io J apurá, a 
oeste do Estado do Amazonas~ 

J URUNAS. - São da região do baixo e medio 
Xingú e pertencem aos tupis impuros alli encontra
dos pelo Dr. Carl. von den Steinen, em 1884 e r888. 
J uru-unas « os boccas pretas » - porque pintavam 
labios e dentes com a tinta escura· do genipapo, tor
nando assim temivel o seo bizarro aspecto. 

J URUPIS. - Botocudos de Minas, hoje extin
ctos. Viviam nas margens do Rio Doce, a leste. 
/urupi quer dizer «a bocca primitiva» ou «O tronco 
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dá lingua dos jurús)) donde procediam os lndios 
J urús, dizem os «linguas» do Rio Doce. 

JuRURús. - (f ururú significa «hocca triste». 
Eram indios do Ceará, muitos bravios como os 
J ucás e os J uremas. 

1 • 

K . 

KARAJÁS ou CARAJÁS. - Tribus da margem 
direita do ·rio Araguaya, Goyaz. O Gentio Carajá e 
o Bororó estão fóra das classificações de Martius e 
Ehrenreich. Escreve-se tambem Carayás, dos quaes 
procedem os Carayá-is, povo Cayapó do mesmo 
valle do Araguaya. 

KIRIRINS ou QuIRIRINS. - Indios da antiga 
capitania de S .. Paulo, considerados de procedencia 
Kiriri (dos Carirys met'idionaés, enligrados do 
Norte). 

KIRIRIS. - Estes indios acampavam outr' ora 
nos sertões desde a Bahia ao Piauhy. Sua lingua é 
bem conhecida. Abrange o grupo Kiriri ou Cariry 
(o 2.

0 de Martius) numerosas tribus: os Guayó, 
Tremembé, Quiririm (S. Paulo), sendo aparenta
dos com os,.. Çoianás (S. Vicente) e · Icós, Jucás. 
Chorós, Papanás, et~. 

KocAMAS ou CocAMAS. - Indios do rio N apo, 
affiuente do Amazonas, fronteira das . Republicas 
do Brasil e Equador. · 

KocURUMAs ou CocURVMAS. Indios Mira-
nhas, no rio J aputá, no valle amazonico. 

KoTOCHós. - N orne de uma pequena nação 
de Indios Tapuyas ou Gês, entre os rios D.oce e 
J equitinhonha (Minas), na região do Fanado sec. 
I 8.º (Minas Novas e Arassuahy). 
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KRADAHós. - 'rribu independente, muito sel
vage,m e pouco conhecida; da margem oriental do 
rio Araguaya. · · 

KRAIK-Mús. - Indios do Baixo J equitinhonha, 
entre Minas e Bahia, estudados, em 1836, pelo 
explorador Dr. Victor Renault, por ordein d~ 
governo regencial do Padre Diogo A. Feijó. · ·o 
gentio J(raik-mú era de sangue aymoré e goitacá 
mesclado, e muito bravio. 

KRICHANÁS ou CRICHANÁS. - Já nos ref e·rimos 
aos Crichanás do rio U aupery, no Baixo-Rio Negro; 
Estado do Amazonas. 

Vide J auaperys, Crich-nás, Guaribas, Maime
rys e Waimirys. 

KRICHÁS ou CRICHÁS. - Tribu indigena do 
Estado de Goyaz, no rio Crichás, affiuente do Ara
guaya, e tambem em Minas Geraes, entre os Boto
cudos do Rio Doce. 

KRIKATAGÊS. - Tribu tapuya e tambem cha
mados Cricatagês ou Gaviões, no Maranhão. 'Tribu 
cu-irmã do Caraetês, Caragés, Panellas, Bocotús 
e outras daquella antiga Capitania do norte. do 
Brasil. ~ ~ 

KRoATOS ou CROATOS. -:._ Nome dado aos 
Coroados do valle do Rio Pomba, a leste de 
Minas (sec. r 8.º), onde a actual cidade do Pomba 
já se chamou « Aldeiamento de São Manoel dos 
Croatos ». Vieram de Goyaz para o Triangulo 
Mineiro e depois para a região sudeste de Minas 
Geraes. 

KusTENÁOS ou CusTENÁOS. - lndios de ori
gem Nu-aruak ou Maipure, do Alto Xingu, no 
.Amazonas. 
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LAYANOS. - Indios Aruaks, de Matto Grosso, 
os quaes bem como os seos irmãos das tribus dos 
T erenos, Kinináus e Guanás, são povos da nação 
Chané, segundo o visconde Alf. de Taunay. 

LAMBIS. - Indios de Matto Grosso, na fron
teira da Bolivia. 

Dizem-se do galho dos tupys occidentaes. 
LENGOÁs. - N orne dado a alguns povos Guay

curús, de Matto Grosso, segundo o naturalista 
bávaro Dr. Carlos F ried. Phil. von Martius. 

,,. 

M 

MACHACARIS. - Antiga tribu, que vague.ava 
pelos sertões do Mucury, J equitinhonha e Serra dos 
Aymorés, entre Minas Geraes e a Bahia. Eram de 
sangue Aymoré e Goytacá. 

MACHACULIS. - Selvagens amazonicos, refe
ridos por Mattoso Maia, havendo tambem uma 
tribu tapuya do Machaculis, entre Minas e Bahia. 
No antigo cc1'~coberto do Peçanhan, entre o Suas
suhy Pequeno e Sua4!isuhy Grande (sec. 18.0

) acam
pavam Machaculis. 

MACHIGANGAS. - N orne dado á tribu dos 
Antas, Antis ou Campas, indios Carahibas da fron
teira peruana com o nosso Estado do Amazonas. 
Vide Antas e Antis. Outros consideram os Machi
gangas como Aruaks, sob o ponto de vista lin
guístico. 

MACONÉS. - Estes Botocudos da bacia do 
medio Rio Doce (Minas) estão hoje extinctos. Os 
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Maconés ou Maconis, os Zamplãns, os Machaculis, 
os Pojichás, os Malalis e outros bugres de Minas, 
estão muito reduzidos em numero, sendo que algu- . 
mas tribus já desappareceram. 

MACRAMECRANS. - Indios de Goyaz, no Baixo 
Araguaya, quasi nas fronteiras do Maranhão (valle 
do Tocantins). 

MAÇUNIS. - Selvagens de origem Goitacá, no 
valle do Rio Doce (Minas). Extl.nctos, actualmente. 

MACUNINS ou MAKUNYS. - -Estas tribus boto
cudas dos Macunins, que o Dr. Victor Renault visi
tou, no rio Mucury (Nordeste de Minas) ,em 1836 
e 3 7, tinham traços accentuadamente sino-mongo
licos. Bravios, estes Indios de sangue Goitacá. 

MAcucHIS. - Nome dado aos Tapuyas e 
Mamelucos, no interior do Estado do Amazonas, 
segundo Barbosa Rodrigues, Baena, J. V erissimo, 
Stradelli, Ferreira Penna, passim. 

MAcux1s. - Tribu Carahyba, entre a Guyana 
Ingleza e o Brasil, nos contraí ortes da serra Para· . 
ca1ma. 

MAGNÉS. - O gentio Magné, all\?.do do Maué, 
vive em Matto Grosso, na p~11:e norte do Estado, 
ás margens do rio Madeira. São celebres os Magnés 
por fabricarem o guaraná, excellente alimento de 
poupança para o organismo humano e muito usado 
como bebida refrigerante no norte do Brasil. 

MAHAcus. - Tribu indígena da região do Rio 
Branco (entre o Amazonas e a Guyana Ingleza). 

MAHUÉS ou MAuts. - Povos tupys septentrio
naes (no Amazonas e Pará), occupando a região 
entre o Tapajóz, o Madeira e o Amazonas. Tambem 
fabricam o guaraná, superior até ao inventado pelos 
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Indios Magnés, de Matto Grosso. E' o guaraná um 
producto hoje introduzido na therapeutica medica e 

,, tonico tão · poderoso como a cóca, ·dos indios do 
Perú e Bolivia, ou ·a noz de kola, dos selvagens 
africanos. 

A sc'iencia deve aos nossos indigenas o conhe
cimento do guarcmá, do timbó, da poaya, da quina, 
da .caróba, do curare, e tantas outras substancias de 
virtudes curativas ou toxicas. 

'MAIANG-CONGS. - Selvagens do Amazonas, 
das missões J esuiticas· do sec. r 8.º, e hoje considera
dos extinctos. · · 

MAIMERYs.- Nome porque são tambem conhe 
ciclos os Jauamerys ou Waimirys, tambem chamados 
Crichanás, no J auapery (Rio Negro), no Estado do 
Amazonas. 

MAIMUNAS. - Tribu , do Estado de Matto · 
Grosso, hoje desapparecida e mencionada por 
Almeida Serra. 

MAIPURES. São os indios classificados por 
Martius, C. von den Steinen e Ehrenreich, como 
pertencentes "' ao grupo N u-Aruak ou Maípure. 
Vivem no· culso mtdio do Orinoco os legitimas 
Maipute. Foi Gillii quem lhes deo a denominação 
de Maipures.. São do grupo Maipure as tribus 
Chané, Kinikináo, Guaná (Matto Grosso), Aruãn, 
Manáo, Moxa, Ipuriná, Ipuruãn, Goajiro (da Ama
zonia), etc. 

· MAIRAGIQUIS. - Tribu tupinambá da Bahia 
de Todos os Santos (sec. 16.0

), , na qual o celebre 
Caramurú (Diogo Alvares Corrêa) escolheo para 
esposa a india Paraguaçú, baptisada com o nome 
christão de Catharina Alvares. Os Mairagiquis eram 
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anthopophagos e muito bellicosos. Foram bem des
criptos pqr Gabriel Soares, Gandavo, Vasconcellos, 
Rocha Pitta, Frei José de Santa Rita Durão, . 
Accioli, Varnhagen, etc. 

MAJACARIS. - Tribu de origem Waitaká, na 
bacia do rio M ucury, a N otdeste do Estado de 
Minas (contra fortes da serra dos Aymorés). Estão 
extinctos os Majacaris ou Maxacaris. 

MAJURUNAS. -· - Indios do Pará, de côr escura 
(são tupiúnas), ·nas cabeceiras do rio" J avari (ant. 
Hiabari), affi uente da margem direita do Amazonas. 

MAKIRITARÉS. - lndios carahybas da região 
superior do Rio Brarico, no Amazonas. 

MALALIS ou MALLALIS. ·- Como os Mallalis, 
tambem os- Maconés, os Camaraxós; os Tocoyós, os 
Purys, os Monoxós, os Pojichás, os Nak-nanuks, os 
Macunins, e outras tribus botocutlas, de · origem 
Goitacá, dominaram outr' ora os sertões de Rio 
Doce e seos affiuentes, entre Minas Gerae's e Espí
rito Santo. O povo ainda os appellida de bu gres. 
Outros dizem que os Malalis procede~ dos Coroa
dos ou Croatos (de Minas), idos do valle do Pomba 
para o do M uriahé, deste ao J.lo MC:nhuassú e deste 
ao Cuyethé, Suassuhy-Granâe e Itàmbacury. 

MAMANA.s. - Os Mamanás ou Mamanazes 
eram do Pará e faziam parte das missões J esuiticks 
do sec. 18.0

, no extremo Norte. · 
MAMAYANÁS. - Tribus do Maranhão, onde 

dominavam juntamente com outras tribus Nheen
gaibas e Tupinambás : g 1 tiarúnas ( « navegantes » ), 
Maracatins, Guaianás, Gtadahús, etc. Os Padres 
Antonio Vieira, Claude d'Abbeville e Ives d 'Evreux 
os descreveram bem, na éra cólonial (sec. r 7 .º). 
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MAMBARÉS. Os &elvagens Ma1nbarés 
(« homens velhos ») são de Matto Grosso, onde 
_poucos Indios dessa tribu subsistem. 

MAMORÉS. - Os Mamorés, no Alto-Madeira, 
ficam entre Matto Grosso e a Bolivià. Pertencem ao 
grupo tupy occidental. Deram nome ao grande rio 
Mamoré, no extremo oéste do Brasil. 

MANAHÓS. - - Selvagens indomaveis oriun
dos da região do Baixo T-ocantins (Estado do 
Pará) e que hoje são mais conhecidos com o nome 
de Manáos, entre o Rio Negro e o J apurá. 

MANAJÓS, AMANAJÓS ou ToRMEMBós.,. - São 
caribocas do Maranhão, descidos para o norte até o 
Pará pela bacia do Gurupy. · 

São oriundos dos Tupinambás os 1ndios Mana
jós, mostrando muita semelhança com os Gamelas 
e Timbiras (do Estado do Maranhão). 

MANATERYS ou CATIANAS. - lndios da região 
do Alto-Purús, N. do Brasil (Estado do Pará) e do 
rio das Balsas e Tocantins (MaraJ?.hão ). 

MANAU~ ou MANÁOS. - Tribu amazonica, ini
miga irreconc~iivel dos lndios Carayás ou Carayáis. 
Os Manáos são de or~em Maipure ou N u-Aruak e 
acampam no curso medio do Rio Negro. Já ficaram 
atraz descriptos com o nome de Manahós ou 
Manáos. 

MANITSAUÁS. - São tribus de sangue impuro 
e habitam a região a Noroeste das cabeceiras do rio 
Xingú. D' elles falam Carl. von den Steinen, Max 
Schmidt e Ehrenreich. 

MARABITANAs ou MARAPITANAS. - Ind1os do 
interior do Estado do Amazonas, onde se vê hoje 
uma povoação, que lhes recorda o nome : São José 
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de Marabitanas. São alliados aos Indios Arahinis. 
MARACATINS. - P ertenciam á grande tribu dos · 

Nheengaibas (« más linguas ») do Maranhão colo
nial. Eram excellentes canoeiros os selvagens 
Maracatins, no valle do Tocantins. 

MARACAYÁS. - Estes Indios, cujo nome desi
gna « gente despresiyel » ou « inferlôr », viviam na 
Ilha do Governador, na bahia do Rio de Janeiro, ao 
tempo da invasão franceza de Willegagnon, no sec. 
16°. Maracayás ou « Gatos Bravos », em lingua 
gentilica , como ha J aguarunas « onças pretas », e 
outros nomes de gue_rra, tirados de animaes, entre 
os selvagens. 

MARAMOMIS. - Indios do Brasil, citados por 
Southey, em sua Historia do Brasil (vol. 1.0

, pag. 
318), sem maior explanação. 

MARANÁS ou MARANHÁS. - Selvagens Nu
Aruaks do rio Purús, .onde se têm esses Indios como 
perfeitos typos do gentio Maipure . 

MARIÁRANÁS. - Tribu do interior do Amazo
nas, nas margens do T eff é. 

MARIKITARÉs .-Tribu carahiba•cft> Rio Branco, 
no norte do Amazonas. Invefte-se a pronuncia do 
nome desta tribu para « Makiritarés », nos chronis
tas coloniaes. 

MARIQUITÁS. - No sec. 18.º ainda vagavam 
na serra da Mantiqueira (Minas) estes Indios. Escre-
ve-se tambem Marikitás. D eviam ser de sangue 
Croato ·ou Waitaká e foram muito dizimados pelo 
selvagem Cataguá. 

MASSACARÁS. - Estes Indios eram dos 
Tapuyas ou Gês da Bahia~ e estão extinctos, do 
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mesn10 modo que os Aracujás, outra tribu Gê 
d'aquelle Estado. 

MAuÉs ou MAHUÉS. - São povos tupis do 
Baixo Tapajóz, na Amazonia. Já os descrevemos) 
sob o nome de Mahués. 

MB!i.:GUÁS. - (« os pacificos >>). Eram povos 
tupis, de Matto Grosso, onde ainda ha sobrtviven
tes catechisados dessa tribu. 

MEHI-NACús ou MEHI-NI-KU. - lndios de 0rigem 
Aruak, do rio Xingú, onde os estudaram os sabias 
allemães Hermann Meyer e Max Schmidt, na 
região entre 1V1atto Grosso e Pará. 

MEPURIS. - Indios das Guyanas e fronteira 
septentrional do Brasil. São de procedencia cariba 
ou caraiba. 

MEQUENS. - Tribu extincta de Matto Grosso, 
no rio Corumbá. 

MIMANOS. - Antigos Indios do Rio Grande 
do Sul e de Santa Catharina, inimigos dos Tapes e 
dos Charrúas. Eram dos tupis meridionaes. 

MINHARIS ou MENHARIS. - Indios aimorés do 
antigo Rio ~rande do Norte, alli perseguidos, no 
valle do Apodi: pelo1,guerreiros Potigoaras. 

MIRANHAS. - Grande povo amazonico. Consti
tue um grupo na classificação ethnographica do Dr. 
Paul Ehrenreich, em relação aos povos naturaes do 
Brasil e Sul America. 

MoNGOiós. - Tribu extincta da Bahia (rio , 
Patipe), onde dominaram esses Mongoiós, os Ca
mar,axós, os Pataxós e outros Indios bravos, de san
gue crusado, aimoré e goitacá. 

MoNoxós. - Até os primeiros annos do sec. 
19.0 todo o sertão de leste, em Minas Geraes, no 
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Rio Doce e affiuentes (Cuyethé, Suassuhy Grande, 
Manhassú, Matipoó e Guandú), nas divisas com o 
Espírito Santo, andava infestado das tribus noma
des e hostis dos Botocudos, entre os quaes se desta
cavam os Monoxós. 

Moxós. - São da familia linguistica dos Nu
Aruaks ou Aruakis, da região do Alto Madeira 
(Matto Grosso), rios Mamoré e Guaporé. Moxós ou 
Moksós, os « Molengas », em idioma Aruak. 

MoTILLONS. - O gentio Motillon, muito feroz 
e antropophago, é de origem carahiba; vive no rio 
Putumayo, no oeste do Estado do Amazonas, 
extrema da Columbia e Equador. 

MocoRus ou MucURIS. - Tribu do Estado de 
l\tiatto Grosso, dando-se tambem este nome aos 
lndios botocudos de Philadelphia (Minas), entre a 
serra dos Aymorés e rio Mucury. 

MucuINIS. - Tribu do rio Mucury, em Minas 
Geraes, nas mattas de Philadelphia, hoje municipio 
de Theophilo Ottoni, o qual é confinante com Cara
vellas (Bahia), S. Matheos (Espiri~ Santo), Peça
nha e Arassuahy ou CalháQ. e Mrnas Novas. Cha
mam-se tambem Macunins, os quaes já descre
vemos. 

MuNDURucús ou M uNDRUCús. - lndios belli
cosos dos Estados do Pará e Amazonas, bem estu 
dados nas suas varias hordas, por Baena, Chandless, 
Gonçalves Tocantins, Elisa Scheid, Condreau e 
Barbosa Rodrigues. Chama-se « M undurucania » a 
região amazonica por elles occupada. Os M undu
rucús são tupys impuros da região do baixo e medio 
Tapaj óz. F oram tribus muito numerosas e têm um 
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• 
gr~.. de civilisação bem superior a outras tribus 
Amazonicas. 

MURAS. - Indios ferozes do Amazonas e do 
Pará, onde sãQ ainda os implacaveis perseguidores 
das tribus dos indios J unás, Aruaquys, Cericunás, 
Crichanás ou Krixanás. Os Muras são muito noma
des e percorrem em bandos de guerra os valles do 
Rio N~gro e do Madeira. 

MuTUNS. - Tribu indigena dos sertões do 
Maranhão, nos rios Moni e Caraubal. No Maranhãq 
ha Indios Gaviões, Gamelas, Motuns e com outros 

... appellidos extravagantes. 

N 

NAHUQUÁS. - Indios Carahibas do rio Coliseo 
(Amazonas), descobertos em r 886, pelo Dr. Her
mann Meyer, explorador allemãb das fontes do 
Xingú. . 

NAK-NE-NUKS, NuK-NE-NAKS ou NAK-NA-NUKS. 
- (Nak-na-nuk quer dizer « habitante da serra ») 
Assim como oo '"'Puris-Assús viviam nos sertões do 
Matiopó, serra dos Arripiados e da Divisão, e os 
Puris-Mirins, nas florestas do Rio Doce; tambem 
os Nak-ne-nuks occupavam a cadeia dos Aymorés, · 
entre Minas e Bahia (de Theophilo Ottoni ou Phi-
ladelphia para Caravellas, na zona hoje cortada pela 
E. de F. Bahia e Mirias e bem colonisada por 
allemães e nacionaes ). 

NAMBICUÁRAS. - Grande tribu de Matto 
Grosso, referida por Couto de Magalhães, Milliet 
de St. Adolphe, Ricardo Serra, Leverger, Taunay, 
G. Pimentel, H. Meyer e outros. Os Nambiucáras 

.. 
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ou N ambiocaras vivem ás margens do rio do Peixe, 
affiuente do Tapajóz. São mansos e bons remeiros 
de canoas. 

N HAMUNDÁS ou J AMUNDÁS. - Indios amazoni 
cos do rio J amündá e Guyana ~rasile1ra: 

NHEENGAIBAS. - (cc os más línguas »),que não 
falam bem o N heengatu, lingua geral dos tupis da 
costa.) Indios do Pará (Ilha do Marajó) e do Mara
nhão. Bem descriptos na éra colonial pelo J esuita 
Antonio Vieira, e pelos capuchinhos francezes do 
sec. 17.0

, Claude d'Abbeville, Ives d'Evreux, 
Arsêne de Paris e Ambrose d'Amiens. No sec. 19.0 

os Drs. Candido Mendes, Gonçalves Dias e _Cesar 
Marques d'elles trataram. Ainda hoje existem res-
tos dessa tribu N_heengaiba, que dominava o Mea-
rim e o Gurupi, no Maranhão colonial. _ 

NoROGUAGUÊS ou NoROG-NÁ-GÊS. - Tribu dos 
sertões goyanos, nas margens do Tocantins e st:
dizem tambem de origem Aruak os Norogagês. 

Nu-ARUAKS ou Nu-ARUAJ<Is.- Constituem estes 
lndios um dos oito grupos ethnograph1cos, segundo 
a classificação que dos . s~lvagens do Brasil fez o 
Dr. Carl von den Steinen, o no~el explorador 
allemão do valle do Xingú. •Adaptada pelos nossos 
Indianologistas, essa classificação admitte o grupo 
Tupi, o Gê, o Goitacá (Waitaká), o Carahyba, o 
Pano, o Miranha, o Guaicurú (Waicurú) e o Nu
aruak, tambem conhecido por Maipure, São Indios 
Aruaks ou Maipures, os Tarumás, Banivas, Pauma
ris, Catianas, Ipuruãns, Araúnas, Baures. Catoqui
nas, Goajiros, Aruãns, J aviteros, A~tas, Machigan
gas, Pareeis, Custenáos, etc., cujas linguas e diét
lectos se entroncam no idioma dos N u-Aruaks. 
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o 
ÜMAGUAS. - Tambem chamados Cambévas 

ou Cambivas. Vivem estes Indios nas florestas occi
dentaes do Estado do Amazonas (no Solimões ou 
Alto Amazonas, rios Tunguragua e Putun1ayo), 
onde estão de guerra constante com as tribus dos 
Tecunas e Curinos. Os Omaguas são dos tupis 
septentrionaes. 

ÜPINAZÉS . - Tribu do Estado de Goyaz, das 
margens do Araguaya. Esses Indios Opinazés· ou 
Oppinazés são os mesmos Apinagés, ·notaveis pela 
sua estatura e bellos traços de physionomia. Vide 
Apinagés. 

ÜRIZES. - Indios da éra colonial do Brasil; 
estão extinctos e eram alliados aos ferozes indios 
chamados Procazes. Eram tapuias da Bahia, cate
chisados no seculo I 8.º 

ÜUAMPYS. - O gentio Ouâmpi vive nas 
cabeceiras do Solimões, entre os Amazonas e o 
Perú. 

ÜYAMPis. - Tambem ditos Oihãmpis - São 
povos tupis da ~r~nteira ao Norte do Brasil, entre o 
E stado do Pará e a G&yana Franceza (rio Aragua
ry). Não devem ser confundidos com os anterior
mente citados (os Ouãmpys ou U ampys ). 

p 

P ACAHÁS. - Tribu de Matto Grosso (rio J uru
cuá) e do Pará, onde tambem se chamam Pacayás, 
Ç>U Pacajás, entre o Anapú e Cametá, segundo Fer
reira Penna . 

·41 
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PACAJÁS. - Tribu de tupis da Amazonía, idos 
do Maranhão para o Estado do Pará. O gentio 
Pacajá é de origem caribóca e quasi branco. Vide 
Pacahás. 

P ACÚNAS. - Gentio paraense, mal estudado e 
conhecido vagamente. 

PA1Acús. - Tambem do Estado do Pará, para 
onde emigraram idos do Rio Grande do Norte ou 
Ceará. Indios tupinambás crusados. 

PALMELAS. - Gentio carahiba do rio Madeira 
(Amazonas). O gentio Palmela, tambem de Matto 
Grosso, é de origem carahiba. 

P ÃMAS. - Indios matto-grossenses, de , cor 
quasi branca, muito bravios e parecidos com os 
Muras. Vivem nas margens do rio J uruena e cabe
ceiras do Madeira, entre os Estados de Matto 
Grosso e Pará. 

P ÁMARYS ou P AMMARIS. - N orne dado aos 
Paramaris, selvagens N u-Aruaks, do rio Purús 
(Amazonas). No Rio Branco existe a tribu dos Pau· 
marys, actualmente muito mestiçados com os 
brancos. • 

~ 

P ANHÂMES. - Indios g~tacazes da região dos 
dous rios Suassuahy-Grande e Pequeno, no antigo 
territorio do Peçanha (Peçanha hoj e), no sec. 18.0 

Eram de tribus irmãns os bugres Malalis, Panhã
mes, Moxotós, Monoxós e Puris do valle do Rio 
Doce, em Minas Geraes. 

P ANAHYS. - Selvagens do Apody, no Estado 
do Rio Grande do Norte. Extinctos desde o sec. 18.0 

PANATIS. - Indios do Rio Grande do Norte , 
de _origem tupinambá, nas cabeceiras do Piancó, 

.-
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onde outr'ora se cruzaram com o gentio Icó e 
Payacú, tendo este migrado em direcção á A.mazo-. 
n1a. 

PARANANÁS. (Tambem chamados Paravilhanas, 
ou Paravianas). Estão extinctos os Indios desta 
tribu de origem carahiba, que acampavam nos rios 
Branco e Tacutú, entre o Estado do Amazonas e a 
Guyana Ingleza, na região do Alto Rio .Branco. 

P ARANÁZINÁS. - Gentio de Matto Grosso, na 
bacia do Paraná. Bons canoeiros e a1liados aos ban
deirantes paulistas (sec. r 8.º).-

p ANO. - _V m ~os _grupos indígenas do · Brasil 
pela classificação de Ehrenreich, que considera os 
Pano formando o 6.º grupo. 

P ARAYBAs _(Parahybas, Parahibas do Para1bas) 
- N orne dado aos selvagens de origern ,.,,1 éÜtaká do 
valle do rio Parahyba do Sul (Rio de Janeiro, 
Minas e São Paulo), secs. ~6.º, 17 .º, r8.º 

PAPANAZES (ou Papanás). - Indios tupis, 
acossados pelos Aymorés e Tupinakis, que os obri
garam a emigrar do sul para o oeste do Brasil, onde 
se deixaram ficar no planalto Goyano. 

PARAMARfS~(ou Pauma?'ys). - São Indios do 
grupo Maipure ou N d-Aruak, e formam uma inte
ressante tribu aquatica e ichtyophaga, nQ rio Purús 
(Amazonas). Vide Pamarys. 

P ARAGUÁS. - Indios do rio Paraguassú, na 
Bahia (sec. 16.0

) e que se não devem confundir com 
os Payaguás de Matto Grosso. 

p ARECIS ou p AREGIS. - Os selvagens da tribu 
Pareci são do grupo Nu-Aruak ou Maipure e vivem 
nas cabeceiras do Rio Tapajóz, em Matto Grosso, e 
na região do Alto Diamantino. Estão· actualmente 
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muito mestiçados com os brancos, em Matto Grosso. 
Os Pareeis ou Paricis das cabeceiras do rio Para
guay foram bem estudados por Dona Maria do 
Carmo Mello Rego, que até educou um j oven indio 
Pareci, de nome Guido. 

PARENTINTINS ou PARINTINTINS. - Indios de 
cor bem clara, dos rios Madeira e Tapajóz, no Ama
zonas e Pará. Parecem-se muito com os Indios 
Andirás (« morcêgos »). Tem egualmente o nome 
de Parentins, simplesmente, e são povos de origem 
tupi (tupis septentrionaes). 

PARICURAS. - Tribu ao N. da·foz do Amazo
nas, segundo Baena. Está extincto, no Pará, o 
gentio Paricura. 

PASSÉS. - Tribu indigena do Estado do Pará, 
nas cabeceiras do rio Xingú e no Rio N egro. Civili
saram-se os Passés desde o sec. 18.º O nome Passé 
occorre tambem n_a Bahia e provavelmente este 
Indio lá o deixou, na tradição local. 

PATACHOs ou PAJ.:AXós. - Tapuyas do Estado 
da Bahia, Baixo J equitinhonha ou Belmonte e entre 
o pedaço do littoral bahiano coir_.tfrehendido pela 
foz do rio Santa Cruz e Muc..-ury. A horda dos For- . 
migas ou I çás (comedores de tanajuras) era cruzada 
de lndios Purys e Patachós. No rio J ussiape ou de 
Contas e no Grugungi (Bahia) acampavam os Pata
chós, de que algumas hordas, attravessando a Cor
dilheira dos Aymorés, chegaram . ao territorio de 
Minas Geraes (secs. 17.0 e 18.º). Na costa bahiana, 
eram bons remeiros estes bugres. 

PATÊTús. - Indios de Matto Grosso, pouco 
conhecidos até hoje, tanto que os viajantes .allemães . 

18 
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(Martius, V. Steinen, Meyer, Schmidt) a elles não 
se referem. 

PAYÁYÁS. - Indios citados por Southey, que 
tambem indica os Parasis, os Potentas e os Para
catis como tribus do Brasil, sem que, entretanto, os 
localise, geographicamente. Vide op. cit. 

P AYACús. - Indios da antiga capitania do 
Ceará e Rio Grande do Norte (rio Apody). Tambem 
se escreve Paiacús. Vide este nome. 

PAYAGUÁS. - Nação de - Indios aparentados 
com os Guaycurús, no Estado de Matto Grosso, no 
vall~ do rio Paraguay e seos affiuentes da fronteira · 
paraguaya e boliviana. O melhor estudo sobre os 
Payaguás é o de F elix Azara, o grande escriptor 
castelhano do sec. I 7 .º 

PIANOKOTOS. - Selvagens carahibas, que vi
vem na região a oeste do ·P arú e J ary, no Alto 
Trombetas e Jamundá (Amazonia) , onde foram 
estudados por Henri Condreau, explorador fran
cez, nos fins do seculo passado ( i9.º) Escreve-se 
tambem Pianogotos. 

PINARÉS. - Indios de origem tapuya, do sul 
do Brasil, mal ~o.t:alisados, geographicamente. 

PrNDARÉS. - (« t>s pescadores » ). Tribu do 
Maranhão, no rio Pindaré e tambem no Piauhy. 
São caribócas ou tapuias. 

PIMENTEIRAS ou PIGERICúNs. - Indios dos 
sertões do Piauhy e da Parahyba do Norte, onde 
fizeram outr' ora grande damno aos colonos brancos 
das fazendas de gado. Segundo Lucicn Adam, os 
Pimenteiras do Piauhy são os Caraíbas meridionaes, 
isto é, ao sul do Amazonas, como os Palmeias, de 
Matto Grosso, tambem o são. 

• 
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P1TTÁS. - Antigos selvagens da Capitania 
fluminense (Rio de J aneiro, seculo 18.º), onde acam
pavam ao lado dos Guarús ou Guarulhos, no baixo 
Parahyba do S ul. 

PocHETIS. - Tribu do interior do P ará (de 
origem tupinan1bá), entre o valle do baixo Tocan
tins e as nascentes do Moj ú. 

P OJICHÁS, PocHICHÁS ou P oGIXÁS. - Gentio 
bravo, de origem tapuia (Aymoré), das mattas da 
Poáya (Peçanha), dos valles do Itambacury, l\i1u
cury e T odos os Santos, e da Serra dos Aymorés 
(Philadelphia), a leste e nordeste do Estado de 
Minas. São bugres traiçoeiros e pouco domestica
veis, como os Puris , os Malalis, os Monoxós e 
outras tribus botocudas d 'aquella parte do Estado 
de l\1inas. 

PoRAGIS ou P AREXIS. -. (Poragi significa o 
« homem superior »). Aos P arexis dão os escripto
res coloniaes o nome de Paracizes. Vide o nome 
Pareeis ou P aregis. 

PocATEGÊS. - Indios da região do T ocantins, 
alliados dos Camecrans, ao norte de Goyaz e sul do 
Maranhão. T a lvez Tapuias. "' • . 

P oTEGÊs. - Indios dos dl sertões do Gradahú, 
no Estado do Maranhão, tribu co-irmã dos Ponca
tegês, Caraetês, Caractagês, etc . 

P oTYGUARAS, PoTIGOARAS ou PETIGUAREs. -
(Potiguara, « o comedor de camarão »). Domina
vam até o sec. 17 .º desde o rio J aguaribe (Ceará) ao 
rio I'arahyba do N orte, occupando cerca de 100 

legoas de costa. Fieis a lliados dos colonos portu
guezes, os P otiguáras se celebrisaram com alguns 
Indios nota veis, D. Antonio F elippe Camarão 
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(Poti-guaçu) D. Clára, s_ua mulher, Sebastião 
Camarão, seo sobrinho, nas luctas hollandezas, 
desde Pernambuco ao Rio Grande do Norte. 

PROCAZES. - Eram uma nação de indios bra
vios, que infestavam algumas capitanias brasileiras 
(Bahia, Porto Seguro, Ilheos), na éra colonial. Eram 
alliados aos Orizes, índios tapuyas da Bahia, no 
I tapicurú. Vide Orizes. 

PRocorós ou PuRucorós. - São os mesmos 
Puricotós ou I purucotós do Amazonas, e que estã0, 
corno já vimos (letra I), em contacto e alliança com 
os Maimerys e Crichanás do rio Jauapery (valle do 
Rio Negro). , 

PucAXARÉS. - Selvagens de Matto Grosso, 
no valle do Guaporé e Corumbá. Outros escrevem 
Puchacarés ou Puxacaris, em vez de Pucaxarés. 

PuRARIONÊS. - Gentio bravo dos sertões 
Matto-grossenses, no valle do rio Apa. 

PuRIS ou PURYS. - Gentio de Minas (leste e 
nordeste), nos rios Doce, Suassuhy Grande, Suas
suhy Pequeno, Urupuca, Mucury, Todos os Santos, 
Poté e na serra dos Aymorés. De origem Goitacá ou 
Waitaká, ora "ahleado, ora em lucta con1 os colonos. 
Dividem-se as tribus ~em Puris-assús e Puris-mirins. 
Nos municípios de Theophilo Ottonio e Peçanha, 
ainda ha Puris mansos e bravos, em pequeno nu
mero. Sobre os usos, costumes, armas, religião, 
anthropologia dos Purys, ha muitas informações 
escriptas deixadas por Saint-Hilaire, Martinot, 
Guido, Marliére, Victor Renault, Theophilo Bene
dicto Ottoni, ·schrader, Zeferino Carvalho, Rubirn, 
Silva Pontes, Schieber, Principe Maximiliano, Cas
telnau, Eugene de la Martiniére, Gerber, Luiz 

' 
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d' Arlincourt, etc. Ha ainda, em Minas, cerca de 10 

mil bugres por amansar. 
PuRURÚRAS ou PuRUPURús.- Os lndios Purú

purús vivem na parte central do Estado do Pará, 
nas cabeceiras do rio Purús .. 

PuRús. - Nome dado aos selvagens que habi
tam a bacia immensa do rio do seo nome, na Ama
zonia. Varnhagem eguala os Purús do Norte aos 
Puris do Sul (da Bahia, Minas e Espirita Santo) e 
diz que o appellido Purús significa « povo anthro
pophago >>. Que fossem cannibaes, não ha duvida; 
porem, quanto á etymologia não concordamos, por 
achal-a vaga de mais. 

Q 

QuAGEHús. -• Tribu de Matto Grosso, ao 
norte, na extrema com o Estado do Pará. Extinctos 
talvez, e Indios mal conhecidos. 

QuARAHINS. - Tribu rio-grandense do sul, no 
valle do rio de seo nome, e já extincta. Além do rio 
Quarahim, ainda se conserva o no1-e da tribu na 

~ 

cidade de S. João Baptistai do Quarahim (Rio 
Grande do Sul). 

Qu1Mú-MURAS. - S elvagens já extinctos da 
Bahia, tambem ditos Quinimuras. Dominavam a 
bahia de Todos os Santos, em principies do sec. 
16.0

, e foram d'ahi expulsos pelos Tupinambás e 
pelos primeiros colonos portuguezes . 

QuINIQUINÁOS ou KrNIKINÁOS. - São de Matto 
Grosso os bellos e pacificas l(ini-ki-náos, dos quaes 
temos noticia nos escriptos do Visconde Alfredo de 
Taunay, Dr. Severiano da Fonseca, Ricardo 

: 
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Franco de Almeida Serra, commandante Augusto 
L everger e outros. Vivem no rio Cuyabá. Yide 
Kinikináos. 

QuIRIRINS. - A tribu Quiririm, do grupo dos 
Carirys, dominava em São Paulo, na éra colonial, 
juntamente com as dos indios : Goianá ou Guaya
nás, Guayó, Tremembé e outras. 

· QuIRRIAHús. - Indios do Estado do Amazo
nas, pouco conhecidos. 

R 

RARIGUÁRAS. - Tupis do littoral do Brasil, ao 
Norte, citados no r.º vol., pag . 318, da Historia do 
Brasil, de Roberto Southey (trad . do Dr. Luiz de 
Castro) e por Capistrano de Abreo, Liv. do Centen. 
vol. 1, pag. 32. 

REMARIS. - Tribu tupinambá da antiga Capi
tania de Sergipe d'el-Rey, no valle do Irapiranga. 
Os Remaris e os Aracis são os unices selvagens, 
aqui citados, em relação a Sergipe - pequeno e 
interessante »~ado brasileiro pela sua copiosa pro
ducção de notaveis publicistas, escriptores e histo
riographos (drs. Tobias Barreto, Sylvio Romero, 
F elisbello Freire, Manoel Bomfim, João Ribeiro, 
Martinho Garcez, Laudelino Freire, Gumercindo 
Bessa, Fausto Cardoso, etc.). 

R UCUYENAS ou R ucUENNES. - São indios 
carahibas ou caribas, ao sul da cadeia de Tumu
curac ou Tumucumaque, na fronteira do Pará com 
a Guyana Franceza, na região do Baixo Amazonas 
onde se descobria o explorador H. Crevaux, não ha 
1nuitos annos 
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SABUJÁS ou SABUYÁS. - Antiga tribu Kiriri, 
hoje extincta, que vivia no Baixo São Francisco, 
entre Bahia e Pernambuco. 

SACARús. - Extinctos estes indios da antiga 
Capitania do Rio_ de Janeiro. Eram da grande tribu 
dos Guarú ou Guarulhos, e acampavam na parte sul 
da serra dos Orgãos e rios Macabú e Macahé. 

SAMIXUMÁS. - Indios botocudos, de Minas, já 
extinctos. 

Viviam nos sertões do Baixo Rio Doce, nas 
divisas das 2 capitanias : Minas e Espirito Santo. 

SANAPANAS. - Tribu do rio Apa, em Matto 
Grosso. 

SARUMAS. - Tribu extincta de Matto Grosso. 
Mal conhecida, como a precedente dos Sanapanãns. 

S1RIONOS. - O gentio Siriono é tupi e vive nas 
cabeceiras do rio Beni e região do Mamoré, no Alto 
Madeira. 

SucuRYús. - Selvagens am~àibios do Ama
zonas. Ornam-se com grandes pelles de ophidios, 
enroladas em torno do thorax. D'ahi o nome da 
tribu tirado 'dos monstruosos reptis, com cuja pelle 
se cobrem . 

SINKLÃO. - Nome dado ·aos Bugres do 
Estado de Santa Catharina, na Serra Geral e valles 
do Rio Negro e Mampituba. O nome vem citado 
por Capistrano de Abreo, no 1 .º vol. do « Livro do 
4.° Centenario do Brasil », pag. 34. 

SucuRús. - Estes Indios Sucurús eram como 
os Icós, Jaicós., Jucás, Juremas e Papanazes, do 
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grupo dos Carirys do Norte (sertões do Ceará e 
Piauhy). 

SuvAs. - Indios do grupo dos Gês ou 
T apuyas, do curso medio do rio Xingú, inimigos da 
tribu Apingui ou Apiacá, do Tocantins. Os Suyá~ 
parecem parentes dos Apinagés pela lingua e são 
verdadeiros Cayapós do Norte. 

T 

TABAJÁRAS. - Povos tupis, extinctos, da 
antiga Capitania de Pernambuco e que extendiam o 
seo dominio até á cordilheira de Ibiapaba (Ceará). 
Tabajara quer dizer, em nheengatú ou « lingua 
geral » - « senhor da aldeia ». 

T ACANA. - Grupo de tribus da região do 
Madeira e do Acre, entre o Brasil ,e a Bolivia. 

T ACANHÚMAS. - Indios do Pará, entre o 
Xingú e o Tocantins. São de origem tupinambá os 
'"f acanhumas. 

'""f ACARIJÚS. - Selvagens já extinctos do Ceará, 
onde foram o .teiror dos colonos brancos, que pene
travam a região da Socra do Ibiapaba ; e, em 1608, 
ahi trucidaram o missionario J esuita, Padre Fran
cisco Pinto, escapando o seo companheiro Padre · 
Luiz da Figueira, notavel indianologista. Os Taca
rij us, os J ucás e outras tribus do Ceará, têm sido 
muito bem descriptas pelo Barão de Studart, Coro
nel João Brigido, engenheiro H enrique Theberge, 
senador Th. Pompeo e outros estudiosos das cou
sas do antigo Ceará colonial. 

TACUNÁS. - O gentio .Tacuná vivia na região 
central Paraense, no rio J utahi. E' gentio extincto . 

.. 
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T AMARÃNS. - Vivem em Matto Grosso estes 
indios. E screve-se tambem Tamarãnas. 

T AMARÉS ou T AMARARÉS. - Indios caçadores 
de Matto Grgsso, na região do Guaporé, cabeceiras 
do Madeira. 

T AMEMBÓS. - Gentio extincto em Goyaz. O 
seo nome relembra os T emembós, do 'f ocantins, ou 
os T ormembós, do Araguaya. 

T AMEPUNGAS. - Selvagens de Matto Grosso e 
mal conhecidos. Extinctos. 

TAMovos. - (Tamoyo singnifica «avôn ou 
«antepassado»). Campeavam no littoral fluminense, 
desde Cabo Frio e Cabo de S. Thomé até Angra 
dos Reis (Ocaruçú), cerca de 40 legoas de costa. 
Inimigos dos portuguezes contra quem se armaram 
na celebre liga, desfeita pelo abnegado esforço dos 
Jesuítas Nobrega e Anchieta (sec. 16.0

) e cantada no 
poema do Visconde de Araguaya (Dr. Domingos 
J. Gonçalves de Magalhães), « A Confederação dos 
T amoyos». Erani fieis alliados dos invasores fran·· 
cezes - contrabandistas do Iittoral. ' 

T AMUÃNAS. - Indios do Esta® vdo Amazonas, 
outr'ora civilisados em Teffé ~no Juruá. · 

T AMUYAS. - O nome e pronuncia tupi dos 
Tamoyos, indios fortes, bellicosos e bons navegan
tes. Rodolpho Amoedo os celebrisou, no seu quadro 
« O ultimo Tamoyo » Escola de Bellas Artes, do 
Rio de Janeiro). De tamuya procedoe a palavra 
Tapuya, segundo o Dr. João Mendes de Almeida. 
(Vide Notas Genealo gicas). 

T APACOÁS. - Indios bravos do norte de 
Goyaz, nas margens dos rios Tocantins e do 

19 
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Sumno. Ainda se encontram em Goyaz restos da 
tribu dos Tapacoás. _ 

T APAJÓS. - Indios inimigos dos Mamorés e 
Guaimurés ou Aimorés, e que dominaram por lon: 
gos annos o affiuente amazonico do seo nome. 
Tapajó (de taba e uoc) significa «nascido em aldeia». 

T APANHUNAS. - Estes Indios são dos tupis 
meridionaes em Matto Grosso, nas margens dos 
rios A.rinos, J urena e Tapanhúna. 

TAPES. - Indios do Rio Grande do Sul, quasi 
extinctos, como os seos irmãos dos Pampas do Bra
sil meridional : o gentio Camacam, o Quarahim e 
outros da terra gaúcha. 

T APIRANÁS. - Tambem chamados Antas, no 
valle do Tocantins. São de origem tupi e aruak, já 
misturados os dous sangues e as linguas, na tribu 
Tapiraná ou Antas. 

T APIRAPÉs.-São tupis do valle do Araguaya, 
em Matto Grosso e Goyaz, e se dizem tambem Tapi
raquês. V,ide Tapiraquis. 

T APIRA~urs. - São tambem de Goyaz estes 
Indios, em cuf~» nom; se poderá talvez descobrir o 
cruzamento tu pi dos Tapes com os Aroaquis (Nu
Aruak). 

T APús. - Povo tu pi septentrional, do Amazo
i:as, no rio Madeira .. O gentio T apú é tu pi e fica na 
fronteira boliviana com o Brasil (rio Madeira). 

TAPUYAS. - (Tapuya ou Tamuya - de taba 
ou tama, aldeia, e puir, fugir. Significa « o que foge 
da aldeia, do paiz )». Acampavam os barbaros 
índios da nação tapuya desde o Amazonas ao rio 
J ag-uaribe, no Ceará, dominando cerca de 200 

.. 
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legoas, na costa d,o norte do Brasil, para onde emi
graram idos do Sul. 

T ARAMAMBAZES. - Tribu extincta, nos sertões 
do Pará. 

T ARUMÁS. - Indios do Rio Negro (Amazo
nas), muito perseguidos dos Aruaquys e alliados dos 
Crichanás ou Guaribas - Tapuyas. 

Os Tarumás foram catechisados, no sec. 17.0
, 

pelos J esuitas Padres Manoel Pires, Francisco Vel
loso, Francisco Gonçalves, Pedro Pires, João Maria 
Garçoni e João Justo de Lucca. São indios mansos 
e amigos da gente branca. Os Tarumás procedem 
do extenso grupo ethnographico dos N u-Aruák. 
Delles deo noticia Barbosa Rodrigues, op. cit. 

TECUNÁS. - (Ticunãs ou Tekunás) são indios 
Nu-Aruak~ do oeste amazonico, na fronteira com 
a R epublica do Perú. Outros consideram os Te
kunás como formando um grupo ethnographico 
aparte, no Brasil, assim como os Trumais e os 
Uaupés. 

TECUNAPENAS. - São indios tupis do Baixo 
Xingú, citados pelo Dr. Carlos von d~~Steinen. 

T EMBÉS. - Tribu tupi, ex~ncta, do Maranhão; 
onde, já o vimos, dominavam muitas tribus de gen
tio tupinambá, tapuia e caribóca. 

TEMEMBós. - Gentio dos Estados do Pará 
e Maranhão, nos rios Manoel Alves-Grande e 
Tocantins. 

TEMIMINós. - (temiminõ _significa « o neto », 

descendente do T amoyo, que é « o avô » ou « ante
passado »). Dominavam na antiga capitania do Es
pirita Santo, onde muito ajudaram os portuguezes 
contra os Goitacazes. Era chefe temiminõ o celebre 

.. 
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Martim Affonso Ararigboya (« o Cobra Feroz >>), 
alliado dos portuguezes contra os invasores france
zes do Rio de Janeiro, no sec. r 6.º e fundador ela 
Praia-Grande (hoje Nictheroi). Nicterôig quer 
dizer: « agua escondida », por causa da curva ou 
volta da bahia de Guanabara, defronte da costa da 
capital fluminense. 

TERENAS ou TERENOS. - Os Indios Terenos 
são do centro de Matto Grosso e pertencem á nação 
Chané, sendo de origem Aruak. 

TESSEMIDús. - Indios do valle goyano do 
Araguaya, visinhos da grande ilha do Bananal ou 
de Sant' Anna. 

TIMBUÉS. - Pertencem ao grupo dos tupis 
meridionaes, no planalto central do Brasil. 

ToBAJÁRAS. - (Tobajara significa « o cunha
do »). Quasi irmãos dos Tupis, ou Tupis quasi 
puros, ao Norte do Brasil. Não confundir com os 
Tabajáras, inimigos dos Caetés, de Pernambuco 
(sec. 16.0 e · 17.~). Os Tobajáres ou Tobajaras do 
Ceará fizeram uma guerra de morte aos Tocarijús; 
no sec. 17 ~-

(., 

TocAYós ou J'ocorós. - Povo Botocudo, de 
origem goiatacá, da antiga capitania de Minas, no 
territorio banhado pelo Jequitinhonha, comarca de 
Minas Novas do Fanado. Temos uma velha povoa
ção dos T acoiós, no actual municipio de Arassuahy 
ou Calháo (Minas). 

Tocu1us. - Indios amazonicos do sec. 17.0
, na 

ilha hoje de Sant' Anna e então chamada dos To
cu j ús, na bocca do Amazonas (Guyana Brasileira). 
Os Tocujús eram alliados dos Hollandezes e 1n1-
migos dos Portuguezes, na éra colonial. 

' ... 
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ToRÁS. - Indios do oéste do Pará e do Alto
Amazonas. 

ToRMEMBÉS ou MANAJóS. - Indios Maranhen
ses, valle do Mearim. Vide Manajós e .Amanajós. 

TREMEMBÉS. - Tribus do sul (em São Paulo) 
no valle do Tieté e Parnahyba. No Maranhão e 
Ceará, ao Norte, ha vestigios desses lndios Tere
membé. Ha ainda· uma localidade paulista. Bom 
Jesus do T remenbé, perto da capital. Eram Gês ou 
tapuyas ·os Tremembés, inimigos dos Tupinabá e 
Tupinaki. Tramembés ou Tremembés significam 
« os vagabundos ». Os Tremembés são considera
dos Tapuias (Gês) por uns, e Carirys por outras 
autores, quanto á classificação do grupo de que 
derivam . 

-TRUMAYS. - Selvagens da região do Xingú e 
seos f armadores, os rios Ronuro e Coluena, no Es
tado de Matto Grosso. Nessa região, além dos 
indios Trumays, vivem as tribus Nahugá e Baca
hirys, esta admiravelmente estudada, sob o po.nto · 
de vista linguistico, pelo dr. Carl von den Steinen. 
Os Trumahys ou Truniais constituem um grupo 
aparte na classificação ethnographica flcrs selvagens 
do Brasil. • 

TuMBIRÁS. - São Indios amazonicos, que se 
não devem confundir com os Timbyras ou Timibi
ras (do Maranhão). 

TuPINAES ou TuPINAÊNS. - Tupis visinhos da 
costa, eD:tre Bahia e Alagôas, reputados « os mais 
velhos parentes» pelos Tupinabás, segundo Diogo 
Vasconcellos, em desaccordo com F. Ad. de Var
nhagem, que os eguala aos Tupinakis (tupi, - povo, 
ná -. parente, - Ki - espinho, ruim - isto é « pa-
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rente ruim », perverso ou degenerado do tu pi : ) Para 
aquelle primeiro escriptor citado , o Tupinaé proveio 
do cruzamento mais antigo do Tupi e Tapuia, os 
dous ramos ancestraes do nosso Indio. 

TuPINAMBARÂNAS. - São tupinambás illegiti
n1os, já muito cruzados, na região do Madeira, no 
Estado do Amazonas. Os tupis puros designavam os 
Tupinambarãnas como « tupinambás bravos ». 

TuBINAMBÁS ou TuPINABÁS. - (Tupi-na-bá 
significa : « o tupi sahido do tronco primitivo ». E' o 
legitimo e bom parente da nação tupi). Estiveram em 
contacto com os Portuguezes desde o sec. 16.0

, desde 
o sul da Bahia, até o rio de São Franci~co. Domi
navam cerca de I 30 leguas, na actual costa dos Esta
dos da Bahia, Sergype e Alagôas. O celebre Diogo 
Alvares Corrêa (o Caramurú) casou-se n'uma tribu 
'I' upinabá. Sua mulher Paraguaçú, sua favorita 
Moêma, eram índias Tupinahás. Na Bahia se for
mou o primeiro cruzamento historico dos mestiços 
de sangue luso e indiano, entre colonos brancos e 
mulheres tupinabás. 

TuPINIQUINS ou TuPINAKIS. - (Tupi-na-ki 
significa « <Y váo parente do tu pi »). Foi a primeira 
tribu encontrada p&los Portuguezes na costa brasi
leira (abril de 1500), durante a estada da frota de 
Cabral, em aguas do littoral bahiano, na enseada de 
Porto Seguro, Bahia Cabralia, rio Cricaré, Morro 
de São Paulo, Ilhéo da Corôa Vermelha, etc. Os 
Tupiniquins dominavam o territorio · das capitanias 
da Bahia, Ilhéos e Porto Seguro até o interior, junto 
aos contrafortes da Serra dos Aymorés, em 18.º de 
Lat. Sul. Cerca de 70 legoas de costa occupavam 
elles. Os valles .dos rios Camamú, Cricaré e outros 
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estavam cheios das suas hordas pacificas e de facil 
tracto com os colonos brancos, europeoc;. 

TuPIS ou TuPYS. - Os Tupis e os seos irmãos 
àe raça e de lingua, os Guaranis, formam a grande 
familia brasilio-guarany, de Baptista Caetano. ou o 
grupo ethnico dos tupys-guaranys) de Martius. 
Ehrenreich os divide em tupis meridionaes, cen
traes, orientaes, occidentaes e septentr1onaes. Toda 
a costa brasileira, no sec. 16.º, tinha tribus tupis. 
Nos 8 grupos dos povos naturaes do Brasil, con
forme a classificação de Carlos von den Steinen, os 
Tupis formam o 1 .º grupo, abrangendo os Guara
nys. Tupi significa : « o cabeça, o tronco de gera
ção. » Tupiúnas, são os tupis de pelle escura; tupi
tingas, são os tupis de cor mais clara, menos carre
gada na pigmentação bronzeada da epiderme. Sua 
língua, o nheengatú, é rriuito bem conhecida. Era a 
« lingua geral, » no Brasil, selvagem, tão chegada 
ao abaneenga dos Guaranys, como o latim em rela-

. ção á lingua grega. Os colonos e exploradores por
tuguezes encontraram povos tupis por todo o Brasil, 
desde o extremo sul ao extremo norte, tanto no lit
toral, como no extremo oeste, beira:ç,do os Andes : 
Tapes, Carijós, Tamoyos, '(upiniquins, Tupinam
bás, Tupinaens, Tabajáras, Rariguáras, Caetés, 
Potyguáras, Mundurucús, J urúnas, Maués, Apia
cás, Tupinambarãnas, Chirigoãnos, etc . 

TYMBIRAS ou TIMBIRAS. - Povo tapuya do 
Norte do Brasil (Maranhão), estudado nas suas tra
dições pelo Dr. Antonio Gonçalves Dias, que até as 
cantou em verso, e ainda pelos drs. Candido Men
des de Almeida e Cesar Augusto Marques. Além 
de um cruzador-torpedeiro da marinha brasileira 
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com o nome Tymbira, existe em Bello Horisonte 
(a moderna Capital de Minas), uma bella rua com o 
nome de Tymbiras, assim como outros nomes, de 
tribus · indigenas do Brasil, se vêem nas ruas da 
mesma cidade: Aymorés, Guajajaras, Goitacazes, 
Tupys, Carijós, Tamoyos, Tupinambás, Caethés, 
Goy;;inazes, etc., no bairro commercial da « rainha 
do planalto mineiro ». Timbyra ou Timbirá quer 
dizer « o infame », o « despresado ». Ainda são 
chamados· Canellas Finas, · no Maranhão, onde 
vivem restos dessa tribu, nas margens. do rio das 
Balsae e do Má.noel Alves, na bacia do Tocantins. 
São puros Gês ou Tapuias os Tymbiras. , 

u 
UACARÁUHÃNS ou UACARÁUÁS. - Indios Ama

zonicos (rios J uruá e J utahy), celebres pelo uso das 
zarabatanas e das flechas hervadas com o curare, 
fortissimo toxico vegetal, tambem chamado uirary. 

UAHIAs ou UArAs. - Selvagens matto-gros
senses, muito bravios, nas margens do J uruena e. 
Arinos .Escreve~e tambem Uhaihás. 

U AIUMARÁS. - Ttiribus das margens do Rio 
Branco~ ao Norte do Estado do Amazonas (frontei
ras da Guyana Ingleza). 

UAlMUNAS. - Indios Nu-Aruaks do Baixo Içá 
ou Putomayo, a oeste do Amazonas. 

U·AKYS. - Vivem na região do rio Branco, 
como os Uapixanas e Uaimaras, estes indios Uakys, 
citados por Schoumburgh, o conhecido explorador 
inglez do Tacutú e Pirára. 

u AMERYS, u AIMERIS ou u AIMIRYS. - N ornes 

' 
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dados aos J auaperys, ou J auamerys do Amazonas, 
e que outros Indios não são senão os Crichanás, 
seos actuaes descendentes, segundo entende Bar
bosa Rodrigues. 

U APIXANÁS. - Indios do Rio Branco. (Ama
zonas). 

U AIUPIS. - Indios amazonicos, já extinctos, 
no rio T eff é. . . 

U ARACÁS. - Tribu amazonica, no Baixo Rio 
Negro, na chamada Guyana Brasileira. 

UARAicús. - Tribu para~nse, tambem do 
Baixo Amazonas. 

U ARIHUÁS. - Tribu de Indios da Guyana, 
margem do rio U eréré, na marg~m esquerda do Rio 
Negro. 

UASSAHYS ou UASSUHYS. - Indios amazoni
cos do rio Carinoany, affiuente do Jatapú. São ~pa
rentados com os I purucotós, das vertentes do Ara
rikuera (Barb. Rod.). Em Minas Geraes, o nome dos 
dois rios Suassuhys tem alguma semelhànça com o 
appellido dessa tribu do Norte do Brasil. 

U AUPÉS. - Grande tribu amazonica. Bellos 
typos entre estes selvagens, segun9a:,. Barb. Rodri
gues, Oscar Leal, Stradelli9' Alexandre Ferreira, 
Baena e outros exploradores. Vivem os U aupés, no 

·rio . do seo nome, affiuente do Rio Negro, nos Esta
dos do Pará e Amazonas. Os Uaupés constituem 
nação á parte dos grupos até agora classificados por 
Martius e Ehrenreich, na ethnographia dos povos 
naturaes do Brasil. 

UAYCURús ou GuAYCURús. - Indios de Matto 
Grosso, notaveis pela sua robustez physica e por 
serem cavalleiros excellentes. Sobre seus usos, reli-

.. 
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gião e costumes, ha uma interessanle M emoría 
escripta pelo Sargento-mór Ricardo Franco de 
Almeida Serra; e no trabalho « Noções Indigenas 
de Matto Grosso », do Coronel Galdino Pimentel, 
ha uma descripção do gentio U aicurú ou Guaicurú. 

UBIRAJÁRAS ou lBIRAJÁRAS. ·- Vide nomes 
Bilreiros, Cayapós e lbirajáras, nesta « Nomencla
tura ». Eram gês ou tapuyas os Indios Ubirajáras. 

UHAIHÁS. - Tribu matto-grosse.nse, dos rios 
J uruena e Arinos, e já descripta neste trabalho, sob 
o nome U ahiás. ·· 

U1TôTos. - E' carahiba o indio Uitoto, do 
Alto-} apurá (Amazonia). 

UMÃNS ou UMÃN. - Antigos selvagens de 
Pernambuco, nos rios Pajehú e l\lloxotó. Já 
extinctos. 

UMÁNAS. - Tupis do Alto-Japurá. Os Uma
nas ou Uamanis foram depois para o Coary. 

UMTURucus. - Tribu acampada ent.re os rios 
Preto e Solimões (Estado do Amazonas). São os 
mesmos M undurucús, segundo alguns explorado
res opinam, e, portanto, são tupis. 

u NAPICHÂNAS ou u NAPIXÂNAS. - Indios da 
w 

região Amazoni~a. ,. 
URuBús. - Nome dado a uma tribu do Pará, 

que, como os Gaviões, do Maranhão, e os Sucuriús, 
do Amazonas, tomava para designar a horda um 
nome de ser animal da fauna do paiz. 

URUCARUMIS ou URuCúRUNIS. - lndios de 
Matto Grosso mal conhecidos e localisados. Sup
põe-se estarem extinctos. 

URUCUNIS. - Parece que são os mesmos Uru
carunis matto-grossenses. 

• 
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URUPUCAS. - Outra horda já extincta, em 
M atto Grosso, havendo em Minas Geraes um rio 
Urupuca, na região da Poya (Peçanha). 

URURIS. - Tambem é tribu do Estado de 
Matto Grosso, simplesmente citada por Milliet de 
Saint-Adolphe. 

V 

V AJARIS. - Indios de Matto Grosso, tronteira 
da Bolívia. 

VAuRÁS. - São lndios Nu-Aruaks da região 
a leste do rio Xingú. 

VouvÉS. - Selvagens extinctos, no Estado de 
P ernambuco, onde os Vouvés estavam de guerra 
aberta com os U mâns, Pipiâns e Chocós, na região 
entre os rios Moxotó e Pajehú, serra de Araripe, 
etc. Foram, afinal, batidos pelos Caetés. 

w 
WAYAVAí. - E' um povo carahiba, da região 

Guyanica, ao Norte do Amazonas. 
W AIGANNA. - Indios descr3..ptos por Hans 

...J 

Staden, no sec. 16.0 e que serão talvez representa-
dos hoje pelo gentio Ingain (do Paraná) ao Sul do 
Brasil. 

WAITACÁS. - Nome dado por Ehrenreich ao 
g rupo dos Goitacás ou Goytacazes da antiga capi
tania da Parahyba do Sul, e que se espalharam pelo 
territorio do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas 
e Bahia, nos valles dos rios Parahyba do Sul, Ita
pemirim, Pomba, Muriahé, Doce, Mucury, São 
Matheos e J equitinhonha (secs. I 7 .º e 18.º). Vide 

.. 
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Goitacás, neste trabalho. Escreve-se tambem Wai-
takás. 

WANÁS. - Indios do extremo norte, do .grupo 
dos Caribas amazonicos. 

WAPIXANÁS. - Indios Maipures ou Nu
Aruaks, do ·extremo norte do Brasil, na região 
Guyanica. 

WAuRAS. -Tribu de origem Aruak, das nas
centes do Xingú. 

W AYARAIS. - Povo amazorlico da Guyana, ao 
Norte. 

X 

XAMBIÁS. - (Vide Chambioás). lndíos belli
cosos do Araguaya e da grande nação dos Carayá, 
em Goyaz e Maranhão, nas margens do Tocantins. 
Tambem se escreve Ximbiuás. Em 1775, co~eça
ram a ser aldeiados estes Indios em Matto Grosso, . 
(Saint-Adolphe, op. cit., 2.0 vol. pag. 791). 

XANIDÃNAS. - lndios de origem Pano, nos 
rios J uruá, Tarauacá e Emvirá, na Amazonia. 

XAULAPITTIS. - Indios Aruaks descobertos 
por von Steinen,•r.as cabeceiras do Xingú, entre 
Matto Grosso e Pará. • 

XAVANTES ou CHAVANTES. - Indios da parte 
central do Estado de Goyaz, e que para o sabio 
allemão Ehrenreich são os Akuens da margem 
esquerda do Araguaya, notaveis por serem os mais 
bellos typos dos Gês centraes. Vide Akuens e Cha
vantes. 

XERENTES ou CHERENTES. - lndios. do Ara- . 
guaya, levando suas corridas além de Goyaz, p~ra -
oeste (Matto Grosso) e para o Norte (Maranhão e 

• 
• 1 

• 



• 

., 

. . 

, , 

157 

Piauhy). O Xerente é de origem tapuya ou do grupo 
dos Gês. Os missionarios actualmente os catechi
sam, bem como aos Xavantes, chamando-os á civi
lisação. Diz Ehrenreich que os Xerentes não são 
mais do que Xavantes meio civilisados. 'f êm o 
mesmo typo, côr mais ou menos clara, grande esta
tura e robustez e feições regulares; são accessiveis 
ao tracto dos christãos e exploradores .brancos, 
d'aquelles longinquos sertões do Araguaya. Vide 
Cherentes. 

X1cRIABÁS. - (Vide Chacriabás e Chicriabás) 
- Tapuyas do Baixo São Francisco, na Bahia e 
P ernambuco, e já extinctos. 

X1MANOS ou CHIMANOS. - Tupis amazonicos, 
no valle do J avari. Vide Chimanos. 

X1MBINÁS. - . São Indios de Matto Grosso, 
sobre os quaes nada falam o Barão de Langsdorff, 
Leverger, Oyenhausen, Taunay, etc., que escreve
ram sobre as tribus matto_-grossenses. 

XrPAIAS. - Tribu de Indios ainda existentes 
no Alto-Xingú, E stado do Pará, a cuja capital 
(Belem) veio ha pouco Gan. 1995) o Tucháua ou 
chefe dos Xiapaias, pedir jlrmas~ ferramentas e ves
tes para os seos vassallos das nascentes do rio 
Xingú. 

XIQUITOS ou CHIQUITOS. - Indios de Matto 
Grosso, e Bolivia, tambem chamados N aquinõneis. 

XocRENS. - Nome tribal dos Bugres (Skó
kleng, dizem, os colonos allemães e teuto-brasilei
ros) do Estado de Santa Catharina. Já vimos os 
nomes: Burung e Sinklão - designando os bugres 
catharinenses, na região do Mampituba, Serra do 
Mar, Lages, etc. 

. ' 
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Xu:METOS. - Indios da antiga capitania do 
Rio de Janeiro (seculo 18.0

), onde esses selvagens e 
os Guarús, os Sacarús e outras hordas foram sem
pre batidas pelo indomito gentio Goitacá, no valle 
do baixo Parahyba do Sul. 

y 

YARUMAS ou ARUMAS. - Tribu carahiba des
coberta por Hermann Meyer, -na região do Alto-
Xingú. 

YuRUNAS. - Tribu indigena do Baixo-Xingú, 
segundo Carl v. d. Steinen Chamam-se tambem J u
rúnas (/ urú-únas - os « boccas pretas » ). 

YAVAHÉS. - Indios da Ilha de Sant' Anna ou 
Bananal, no rio Araguaya (Goyaz), pertencentes á 
nação dos Carayá, e muito pouco conhecidos. Escre
ve-se : J avahés ou J avaés. 

YcAMIABAS. - Tribus de indios Cunuris da 
margem esquerda do Amazonas, entre os rios Cun
nuri, Oriximina e Y camiaba. 

y ACARAYABÁS. - Indios do Brasil, referidos 
pelo inglez Soutllw, sem determinar-lhe a localisa-
ção, o habitat, etc. • 

Y GUARUNAS. - Selvagens do antigo Mara
nhão. Vide Iguarúnas. 

Y ORIMÂNS. - lndios amázonicos ao N. do rio 
J apurá e nota veis pela esbelteza de seos corpos. 

z 
ZAMPLANS. - Tribu indígena de Minas, 

domesticada por Guido Thomaz Morliere, no 
começo do seculo 19.0 Os Zamplãns eram bugres do 
valle do Rio Doce e alliados dos Coropós e Malalis. 

• 
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ZARGUNCHOS. - Povos semi barbaros dos ser
tões do rio São Francisco (Minas e Bahia), provin
dos do demorado cruzamento indigena, na éra colo
nial. Esses Zargunchos ou jagunços, na gyria do 
povo, são genuína descendencia mameluca - mis
tura de sangue do indio goianá e do colono branco 
e do negro. Segundo o Dr. Diogo de Vasconcellos 
(Hist. Ant. das Minas, ed. de 1901, pag. 113), for
mam uma verdadeira nação á parte dos civilisados 
e são os Ciganos do interior do Brasil, sempre 
errantes e levando uma existencia nómade e extra
vagante pelas remotas paragens centraes do nosso 
paiz. En1 Minas, ao Norte, o sertanejo da Jahyba e 
o campeiro gorotubano, no Rio Verde, (Grão 
Mogol) recordam esse typo valente e semi-barbaro 
do jagunço ou zanguncho sahido do cruzamento de 
mamelucos e ciganos. 

FIM 

Bello Horisonte, novembro de 1908. 

Nelson Coelho ~e Senna (natural da cidade do 
Serro), socio dos Institutos Hisooticos e Geogra
phicos do Rio de Janeiro, de" São Paulo, da Bahia e 
de Minas Geraes ; das Sociedades de Geographia 
de · Lisboa e do Rio de Janeiro ; da Academia 
Nacional de La Historia de Venezuela etc., etc. 

NOTA FINAL. - Emquanto Millet de Saint-Adolphe (op. cit. pags. 
549-463) só enumerou - sem mais commentarios - 168 tribus e nações 
de lndios do Brasil, nós deixamos aqui, nesta lista alphabetica, noticia 
de cerca de 450 povos, tribus, grupos e nações selvagens de nosso paiz. 

Saint-Adolphe, na sua lista, nenhuma tribu referio, cujo nome 
começasse pelas letras D, E, F, H, K, W e Z; ao passo qu~ nesta 
nomenclatura citamos tribus e povos indígenas do .Brasil, correspon
dentes a todas as letras do nosSQ a lphabeto. 

(Nota do A.) 
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