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LIMA FIGUEIREDO

•

Venho-me desobrigar, hoje, deP'ois de tão prolongado
praso, da incumlbência que me cometeste de proemiar o teu
livro, inspirado como o primeiro, nas tuas excursões pelas nossas .fronteiras. Te remeti as nótulas que me foi possível reunir
ueste ermo das Três ' Fronteiras em que me encontro, 1Sobre
os 1ncolas do Brasil, ,\J.iológiea e socialmente aparentados com
os outros da América do Sul, Centro América e Antilhas. A
maioria deles é fruto de emigrações precolombianas, quiçá
pre-históricas.
Penso com Pablo ·Mantegazza, que "Cla,gificar en un ordem
natural los indígenas de la America Meridional es uno de los
más arduos proble1nas de la etnografia, y de tantos que lo
abordaron, el más afortunado es el que ha con1etido menor
numero de ·errores".
Ofereces assim à crítica do público ledor, a curiosa e elucidativa relação etnográfica dos 1ndios do Brasil.
Certo será ela apreciada pelos teus múltiplos leitores com
a devida e merecida simpatia a quem empenha esforços intelectuailS para publicar o que sabe e o que apreendeu em observações perquiridoras pelos escaninhos dos lindes da Pátria,
com o nobre intuito de colaboração na difusão dos conhecimentos da nossa terra e da nossa gente.
Inicias a enumeração d<>s elen1entos que constituem o conjunto dos aborígenes que povoam e povoaram a extensão do
território brasileiro pelos intrépidos guerreiros Mundurucu,
sub-grupo guarani, .senhores do vale do alto Tapajós e subvales d-0s rios Pitunzi, Crepuri, Cadereri, Cabetutum e Cururu,
na r egião que Aires de Cazal denominou Tapajônia, mesopoiâmia · e.n cravada entre o Tapajós e o Xingu, qÚe tanto seduziu
o inf ortu11ado Ccronel Fawcett .
•

. ,

..
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I

E' sabido que o Engenheiro Manoel Antônio Gonçalves
Tocantins, descobridor da •b oca dos campos do Cuminá, que se
estende·m· à falda da Tumucumaque, entre o rio das Tro1nbetas
e o Paru - de Leste, visitara em Julho de 1875 as aldeias dessa nação de índios e apresentou ao Instituto Histórico Geográfico Brasileiro uma .copiosa .M emória sOlbre os estudo.s que fizera
daqueles índios, fornlid·á veis inimigos que foram dos Maué e
Apiacá, e ainda o são d·os Parintintin, Tapanhuna, Nhambiquara
e "outros desconhecidos.
Nesse tempo podia-se contar ainda uma população de cer•
ca de 20 mil almas, entre as diversas aldeias, dentre as. quais
so1J·r essaía no " Cadereri a de "Nicodemos", considerada pelas
tradições~ desse lendario povo como berço do género humano,
segundo a lenda "Caru-Sacaebê".
As crônicas brasileiras mencionam a primeira missão católica entre esses índios instituída em 1797 por n1is·sionári06
italianos, Franciscanos Capuchinhos, instalada ém Curi, 50
km acin1a de Santt.1ré1n. Outros Franciscanos fundaran1 em
'
.
1799 a .mis-são de Santa Cruz e mais outra em Uxituba em 1803.
Decorrido mais de meio 15Jéculo, em 1871, fundara-se acima das C'achoeira.s, a missão.de Bacabal, que funcionou até i1881,
sob · renhidas lutas e acusações da população d9 Município de
Itaituba e negociantes regatões do Tapajós contra ·os Frades
missionários e deiStes contra aqueles.
Ao restaurar em 1910 a MiiSsão do cristalino contra-vertente
do Paraguai confiou a Prelatura de Santarém aos Padres Frei
Chrisóston10 Ada1ns, Frei Luiz '\Vand e Frei Hugo Mence a evangélica incumbência.
Estes sacerdotes subiram aquele magestoso rio, por onde os
cuiabanos navcga.v am para negociar guaraná ,con1 os índios
Maué no Amazonas, e procuraram em fim de 1910 o rio Cururu,
que aflue no Tapajós pela n1argem direita, pouco abaixo da
confluência do rio Teles Pires, antigo São Manoel ou rio das
•
Três Barra.s.
Subiram-no até a entrada dos can1pos gerais, onde depararam com · a aldeia "Capcri-uat". Aí lançaram as bases da mis- ·
são franciscana sucessora das que com o mesmo intuito cristão
se fundaram no' mesmo Thpajós no fim do século 18.º e começo

,
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Quando em fevereiro de 1911 a Expedição do Juruena,
chefiada pelo saudoso, então Capitão de artilharia, Manoel da
Costa Pinheiro, acompanhado dos naturalistas brasileiros Frederico C. Hoeline e J. Ger~ldo Kuhmann e 1.0 médico Dr.
~furilo de Campo.s, atingira o Tapajós na barra do Teles Pires,
pouco tempo havia que aqueles frades acabavam de explorar
a Mundurucânia para a escolha de novo local em que se reinstalaria no vale a nova missão francis.cana .
O botânico Hoehne acompanhado do ·m édico Dr. l\furilo vis itara no rio São Tomé .a aldeia . "Santo Antônio Assentou o.
Pé" e no Cururu muitas outras, entre as quais a do Tuhicháua
" Apo1npeu", que foi o vaqueano da 5Ub-turma até a maloca
Caperi-uat, onde aqueles cientistas da Expedição do Juruena,
encontraram o início ,da fundaçijo da :Missão dirigida na ocàsião .
por Frei Hugo Mence e Frei l..uiz Wand, que viajavam p;tra
Santarém. O Estabelecimento que se compunha de alguns. ranchos e uma Capela ·p rovisória coberta de folhas de palmeira,
esta•va guardado apenas por um camarada.

,

O Tuhicháua da Maloca, João Huacú, acolhera com hospitalidades os missionários que nele encontraram o apoio necessário para levantar os créditos ·da nova Missão franciscana do
Tapajós, que parece próspera hoje.
Em 1920 ela mudou sua séde para o lugar "Terra Preta" no
próprio ri-o Cururu. Presentemente domina 25 malocas desses
indios da vertente oriental do Cururu para os campos gerais,
imensa clareira existente nas nascentes desse rio, formada na
densidade da floresta . amazônica.
Cada maloca é con5tituída de oito grandes ranchos, quatro
(ec-ha) residência exclusiva de mulheres e os outros quatro
(rec-sha), em que só vivem hómens.
Os ec-ha estão situados .à margem do Cururu; os rec-sba
(quartel dos homens) nos -campos gerais, para ·o interior a certa
distancia deste.
*

*

•

)

d<> 19.0

•

I

• •
....

..

Conheces as Mis·s ões salesianas, que operam no alto Ar~
guaia e no rio Negro; as Dominicanas~ que funcionàm .no baixo
Araguaia e no médio Tocantins com sede em "Conceição do
Araguaia" .

,

,,

'

•
'
'
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São essas missões, e as franciscanas, as que n1ais atividade
vê1n desenvolvendo pela civilização cristã entre os ínco0las ib1ra5ileiros.
Os J esuítas recentemente se estabeleceram em Dia1nantino,
ao norte de Cuiabá, com o projeto de penetrar· o vale do Xingu
e nele estender a tradicional atividade catequista que a Companhia de Santo Ignacio de Loy()la produziu nos .séculos das
Descobertas e das Conquistas por toda a Améri.c a do Sul e
Centro-América.
'
1

Cada uma dessas l\fissões opera em reduzido centro de populações indígenas.
O grupo salesiano do Araguaia, organizara as Reduções

do vale do rio das Garças com uma parcela dos Bororo, do
alto vale araguaiano, pa-cificadà pela Comissão Telegráfica de
Cuiabá ao Araguaia nos anos de 1890 a 1893.

Retom·ou a Missão de Mato Grosso a iniciativa da pacificação dos índios Chavante, dó rio das Mortes, inaugurada pelo
então Padre l\Ialan, quando ainda Inspetor da Missão, naquele
Estado, e c-0ntinuada por alguns anos mais, infelizmente sem
êxito possivel.
Os Padres Fuchs e Sacil()tti se incumbiram da empresa:
iniciada por aquele sacerdote, sendo infaustamente vitin1ados.
por aqueles índios e1n 1. 0 de novembro de 1934.
O Padre Hipofito Chorelon substituiu na chefia os devotados catequistas, com intenção de resolver o problema do riodas Mortes.
Mais a"Visado que .seus predecessores, lançou mão do método da Comissão Telegráfica, sistematizado pelo S. P. · 1., de
tentar a atração
dos selvícola~ mediante .deixa de presentes
'
adequados nos lugares de seu transito diário, como demonstração da simpatia a0& mesmos oferecida. pelos seus visitantes ..
E pa'fece, pelais noticias publicadas na Revista "O Cruzeiro" de 8 de Janeiro passado que a tentativa vai surtinqo efeito
à margem do rio das Mortes, onde o Missionário já duas vezes.
conseguiu transmitir àqueles indígenas a demonstração objetivada.
Oxalá possa atingir a meta colimada ! E se tal acontecer
será a primeira pacificação sistemática realizada oontemporâncamente por mis-sionários religiosos.
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Com o grande concurso de ·numerário anualmente f ornecido ·à Mi·S·SãO Salesiana pelo Governo Federal, como .subvenção; com os óbulos do povo católico brasileiro e do povo,
italiano, e possível auxílio da própria Congregação, tem ela.
elementos para a realização ·do propósito cri-stão com que pretende engrandecer os vales do Araguaia e do rio Negro, conquista moral que exaltará a Cidade Santa, que manda e orientai:
as · Mis·s ões nos Continentes em que operam as Congregações·.
religiosa.s missi6nárias.
As :Missões dominicanas são as que inenos têm conseguido·
das 1simpatia-s governamentais. Assim mesmo, foram as herdeiras do precioso material do Posto "·R ed.enção Indígena" d&
Araguaia, extinto após a Revolução por supressão de crédito.
Com sede em Conceição do Araguaia, seu Chefe, o Bispo.
Don Sebastião, se esforça por ministr;ir p batismo aos Cara já
e Ja:vahé do baixo Araguaia, e aos Caraó, Apinagé e Cherentedo médio Tocantins, ofício a que se entregam em desobriga:
os Padres congregados · para a catequese na·queles afastados•
vales.
O próprio Bispo se interna em olbediência ·à sua evangélica missão, apostolando pela sel•va a dentro como tive ocasiã~
de saber pe.s·s oalmente em Conceição do .Araguaia quando por
aquela Cidade passei em 11929 demandando as fronteiras d0r
Norte que então inspecionava.
O Bispo .se encontrava nas cabeceiras do rio Fresco,,
afluente do Xingu, em tentativas de atração dos índios Caiapo,.
da horda que va·g ueia por aquela região.
O Grupo mais próspero d;i Missão salesiana é o que fun-ciona no Rio Negro com sede em São Ga,°4J·riel, centro coorde-·
nador dos orgãos catequ1stas localizados no seu grande afluente o rio Vaupés, com as denominações: Missão Indígena deTaracuá e Mis·são Indígena de Jauaretê-Cachoeira, além das·
Missões civis própriamente de São Gabriel e Barcelos.
Acredito no empenho de todas as Missões religiosas, em
colaborar diretamente na administração da República com á·
BUa proclamada boa vontade desinteressada, visando a vincu-lação do espírito cristão nos seus catecúmenos.
Esse desejo me fizera transparecer em um discurso com
que me recepcionou em Cuiabá, o ilustrado e digno Arcebispo:.
D. Aquino, quando em 1911 visitava eu em inspeção regula-mentar a Missão do rio c;las Garças.

,
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1.0

Mas, o nosso regímen republicano não permite o regalismo; veda ~ intervenção de colaboração direta de mis sionários
religiosos na proteção oficial do 1ndi·o, especificadan1ente em
não:

-

Que o ensino aos indiosinbos -é feito também
em italiano
•

• •

!

• • •

• • •

• • •

• • •

• •

• • •

• • • • •

• • • •

• • •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . ..... . ... . .
2.0

"Estábelecer, subvenci~nar ou embaraçar o exercício de cultos religiosos; e, em não firmar relações
de aliança ou de dependência com qualquer culto ou
Igreja".

-

Que os índios das coiônias salesianas entram em
forma, habitualmente, nas· Aldeias para assistir o
hasteamento da bandeira italiana ao som da "Giovineza" ·

•

•

'

3. 0

Nossas leis, baseadas no mais sagrado interesse da nacionalidade, a manutenção da Liberdade e da Independência, declaram perentóriamente, que:

-

Que o Padre Sacilotti enuncia, em telegrama ao
,seu superior, a sua divisa de penetração no 5ertão
do Bra.sil:
"Spedizione in mar.eia verso ignoto - morale
elevatisimo - pensiero genitori, superiori, ltalia Viva D. Bosco".

competência, privativa da União legislar sobre a incorporação do selvieola à comunhão nacional"·,
"É de

Tenh amos bem de memória
de F err o :

'O

lema politico do Marechal

"Confiar desconfiando" -,

e que:
"os atos, decisões e serviços federais serão exercidos
em todo o País por funcionários d a União, ou,. em
.casos especiais, pelos Estados, mediante acordo .com
'OS respecti·vos governos".
E' óbvio :p ensar, que a pretexto de religião, fosse de boa
política entregar a educação dos incolas brasileiros, e zonas de
nossas fronteiras a catequistas estrangeir>os, como são· quase
todos os padres católicos ou pa5tores protestantes, que missionarn no Brasil.
E boje, mais do ·que nunca, devemos estar em guarda .contra o espírito imperialista das grandes Potências que dominam
o Mundo pela Forçá dos seus colossais Exércitos, poderosas
Esquadras e formidável Aviação Militar e Civil.
·
A Hi5tória nos ensina que os Conquistadores de to dos os
'
te~pos, lançaram, como batedores doo terrenos a conquistar,
legiõ,es de bravos, aibnegados e devotados Missionários.
Com o espírito nacionalista que domina hoje o Mundo podemos confiar nos catequistas estrangeiros?
Sirvam-nos de lição as afirmaçõ.es do Padre Carletti, Inspetor da .Missão Salesiana, n~ confer·ê ncia oferecida ao povo paulista no Circulo Italiano .d e São Paulo, publicada na íntegra no
"Fanfulla" de 5 de Maio de 1935:

..

par a não nos iludirmos -com o canto da sereia, tão bem entoada
por todas as Missões religiosas.
A mais importante da:S que. funcionam no Brasil, a Salesiana, n o .substancioso opúsculo recentemente publicado sob o titulo: "Pelo .R io . ~{ar" - embala o es.pírito nacional com pom·
posas declarações:
·
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . " . ... . . . .
.
. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ...
..
.

. .. ..

. . . . .. . .
. . .... .... .

"A atnação lenta n1as constante e decisiva dessas medidas funda1nentais, integradas paulatinamente por
outras inic1ativas do mais elevado alcance social, po·
derão iptroduzir- num próximo futuro elementos está·
vei-s e eficazes para o reerguimento dessa imensa
região". (Fronteira da Venezuela e Colôm·b ia) "Aos intuitos humanitários, que presidem a essa obra,
cumpre acrescentar à~ finalidade·s de ordem nacional
e estratégic.a (dito por um italiano) considerando as
condições rle completo abandono d~se imenso hinterland brasileiro - outrora contestado ·
. . . . , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.
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Nesse intuito a Missão tem criado escolas, asilos e oficinas, divulgando a alfabetização no seio dos índios
com pequenas esoolas rurais e proporcionando-lhes
instrumentos de lavoura, oficinas de carpintaria, modestas serrarias para a construção de casas e móveis,
e o culto da Bandeira Nacional (consagrado por estrangeiros: italianos e alemães), elementos todos fartamente distri1buidos em ·qua,si todas as aldeias fundadas"

,
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Garantindo-lhes a liberdade de acordo ieom as noS&as leis,
será pern1itida a sua propaganda religiosa por conta própria
e do modo como mais lhes convier, uma vez que não pertur1b·em a ordem púhlic~.
Nunca com auxilio oficial, senão .com patriótica fiscalização desse apootolado· · que não deve jamais infringir a Carta
Magna da República.
No Serviço de l>roteção aos índios a opinião corrente é
que:
"Seria un1 incalculável bem para o Brasil ' se, por
todos os sertões e fronteiras, houvesse ·ao lado d<>s
tndios, em .cooperaçã·o leal com o S. ·P . 1. e agindo no
seu domínio <'Spiritual próprio, um sacerdote brasileiro, virtuoso e desinteressado, e patriota, ·Como o
•
padre :nordestino Alfredo Pinto Damaso, - o amigo,
defensor e catequizador dos índios de Águas ·B elas".

. .. .. .. . .. . . . .. . . .:· . ... .. . . . . .. ... ...... . .... .. ...

Pare.c e, a nós que nos interessamos pela Solução do Pro- ,
blema Indígena brasileiro, conveniente reavivar ~ história da
expansão, ou imperialismo religioso, em toda Terra, mas especialmente na América do Sul.
A teocracia jesuítica estabelecida no Paraguai na época
das Conquistas e <la Colonizaç~o é ·bem caraterística, para não
nos deixar dúvida que "as organizações estrangeiras trabalham
com fito de benefício próprio, visando a for1nação da riqueza
da Congregaçáo e- a conseeu~ão do seu predomínio político e
social".
Geralmente as congregações católicas, que dizem não .ter
Pátria trabalham soib a influência inoral e política de duas
nacio~alidades e duas bandeiras, como l\{onsenhor Carletti
(Fanfulla de 5 de maio de 1935) tacitamente fez sentir em .s ua
já referid.a. conferência de São Paulo perante o Circ;_ulo Italiano
daquela Capital.
No nlomento oportuno .um dos sentimentos nacion~listas
decidirá da l"esolução a adotar quando preciso.
Por is·so, cumpre-nos. o dever de precaução, não comungando na boa fé absoluta, muito exagerada, do nos·so povo e
quiçá do Governo, de simpatia eega pelos Missionários religiosos, aconselhando a prud(ência, política nestes tempos, o
afastamento das Missões estrangeiras de nossas .f ronteira5 e
mesmo - dos nos·oos sertões, onde vão firmando o patrimônio
da Congregação em terras que conseguem por doação dos Estados, para a comunhão do Vaticano, a pretexto de religião e
civilização d·os nosso.s fndiOtS. Não sabemos se esses estrangeiros são ou não agentes espontâneo.s ou sistemáticos de seus
Países de origem.
A concordata do Quirinal com o Vaticano é uma reali~ade.

·oo BRASIL

Do seu opús-culo: "Pelo.s tndios" me permito transcrever
trechos da peroração relativa à sua missão evangélica de Catequista nacional.

\

"Sacerdote católico, gasta a 1uocidade nos adustos
sertões deste pobre Nordeste; tanto mais querido
quanto mais vergastado por toda sorte de infortúnios
- 1nenos a inclem~ncia das seca:s, que injustiças que
revoltam, e o impatriotismo deploravel dos que têm
o dever de conduzir a Pátria pela estrada larga·' do
pi·ogresso e da paz, fui sempre u111 revoltado contra
toda sorte de injustiças, quer .se trate de pequenos e
hu1nildes, <iuer firam a dignidade e a honra de pessoas
<le responsabilidade definida, maximé e1n se tratand·o
de ho1nens conhecidos co1no distintos e leais servidores da mesma Pátria.
"E' este sentimento de revolta quem dita estas linhas: Filhas da gratidão, de uma pobre gente que represento, possam elas, embora tardiamente, servir de
lenitivo e conforto aos bondoso.s patrícios dedicados
ao "Seriviço de Proteção aos tndios" ...
Admito que haja defeito-s e •f altas a se corrigirem no "Serviço de Proteção aos Indios" ·c omo .creio que no sistema atual
de cateque·s e haja muita coisa a de:s ejar-se.

'

'
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' de mãos dadas - ProteCorrijam-se pois os defeitos e,
ção e Catequese - cumpram a missão ·belissima que se impuseram, de amparar e salvar o Jndio, m·a terial e espiritualmente.
Que importa ser pe>si1ivista parte da gente da "Proteção"
quando lhe é vedado catequizar e quando a obra da cateque..se é inteiramente livre? Tanto nt.elhor ainda t Porque então, di·vididos os trabalhos, definido melhor o campo de ação,
·e nquanto uns se encarregam de proteger e amparar o tndio,
encaminhá-lo pela vida cercando-o de conforto até incorpo.
' .
rá-lo á ·sociedade, outros - os catequistas - lhes ministram
os ensinamentos do 'Evangelho, inoculando-lhes no coração os
principios salutares da Fé que salva e que redime.

'

Seja como for, no terreno da prática -social sou de opinião que a .solução do Problema Indígena não pode e não deve
ser encarada como um Problema Econômico que ·comporta
so.lução imediata.

•

.

I

•
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A evolução hu,mana é lenta, de r'i tmo secular, mesmo quando ela é conduzida, como no·s casos. de catequese forçada, violando a liberdade natural da espécie humana.
1

A ci1vilização do tncola pela proteção oficial segundo o
método republicano adotado - pelo s. P. I. não poderá fugir
dessa fatalidade social.

1•

O Estapo tem o dever de suportar o peso dessa f atalidade, quando mais não fosse por gratidão ao sacrifício a · que se
submeteram os povos americanos para dar lugar à formação
de novas nacionalidades ocidentais com engrandecimento da
civi\jzação medieval que lutava com a Renascença do .se·culo
15.º, alviçareiro da Era moderna.
Não podemos, por isso, desejar que se transforme -0 tndio da noite para o dia em católico, protestante, positiv.ista,
\
/

I
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A proteção oficial do índio visa essa meta liberal. A catequese opera atuando preliminarmente na mentalidade do tncola · com o intuito de -su~stituir bruscamente a concepção f etichista de sua orga_nização cerebral por outra que ele não pode
desde logo C'()mpreender, dando lugar a coactar o espírito do
catecúmeno à aceitação de ideologias que a sua mentalidade
não assimila e ·Os seus sentimentos repelem.

No Posto dos Carijós -sempre me deixaram livre esse campo de ação, e tinham eles os índios a máxima liberdade de
pensar e se lhes respeitavam as crenças, quer quando se entregavam á vráUca do "Queixaticá-lhá" nas florestas, debaixo de suas àrvores sagradas, quer quando se agrupavam em
festas em torno de . -sua Capelinha dedicada á "Inayá-sá-lhá"
A "VIRGEM MÃE".

Ao Governo da União cumpre o dever de proteger o-s indl.o-s, amparando-os na sua infância social, no primeiro degrau
da Evolução em que se encontram. Garantir-lhes · a vida, sua
liberdade, a propriedade de -suas terras e 9 patrimônio moral
da Tribu~ a organização da Família, é dever imperi<>so do Governo Brasileiro.
Educando-os sob o método de respeito à sua liberdade espiritual o ensíno oficial conserva e amplia o acérrimo amor
'
.
que guardam ·à Terra de seus antepassados, fazendo-lhes compreender que o pedaço de terra que êles amam deveras, é
parte integrante da grande terra denominada Pátria, a que eles
e todos nós,. -seus irmãos mais velhos; em civilização, pertencem·os, podendo apelidar de Pátria pequena aquele trato de
terra em que a Triibu tem ação imediata e abrange concretamente pelo espírito e pelo e-0ração - com mai.s- .segurança.

BRASIL

Incutindo-lhes bem vi•vamente esse sentimento de pátria,
que é essencial, para que possam melhor apreender o inter.esse que o Governo tem de ampará-los por uma proteção eficiente com vi-su de ministrar-lhes ampliação da civilização em
que vivem, os agentes do governo devem ensinar-lhes, sem
violência, os processos modernos de trabalho com o intuito de
sua incorporação à sociedade brasileira, para melhor servir
a sua Famíli.a e a sua grande Pátria.
Claro é que emancipado pela incorporação do seu espirit·o e do seu ·Coração a novas concepções ,~.ociais, estará o tn.;
cola civilizado habilitado a pensar para adotar e escolher a
nova Religião mais condizente com o avanço da sua mentalidade no meio em que vai agir e do ·q ual receberá reacões
modificadoras do seu ser.

Porque, infelizmeflte, muito longe vai já o tempo dos Anchieta e Manoel da N obrega.

,.
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ou em qualqJer outro crente, e tão pouco fazê-lo trabalhador
si:stcmático, violentando a sua organização mental.
Seria a escravização oficial posta em prática com a preocupação de libertar o Brasil de despeza,s. que lhe -cabe aguen·
'
tar para se redimir d·o pecado social que cometeu apoderando-se das terras dos seus primitivos e legítimos donos, - abandonando-os, por cúmulo, à .sua desgraça assim espoliados, e
ainda por cima, .p erseguidos e escravizados.
O 1ndio no Brasil parecerá aos espíritos utilitaristas um
elemento 'oneroso à Nação, .s i se en.carar a que.stão ·simplesmente pelo lado econômico.
Moralmente o tndio é um elemento prhnitivo que a Nação aband·onou no meio da -selva, onde vai vegetando, perse~
guido em todos os recantos do hinterland pelos que em ânsias de aventuras procuram explorar as riquezas dos nosso.s
sertões !brutos, onde a civilização teológica o encurralou depois
de apoderar-se das suas terras do litoral e destruir ·a organização social e política da sua civili7.ação e cultura fetichistas
em que feliz •vivia na evolução geral da Humanidade.
Cumpre-lhe, por isso, auxiliá-lo, erguê-lo à Civilização moderna, reparando o mal da ·c onquista.
Para isso foi que a República retomou o Problema Indígena com o intuito de solucioná-lo republicanamente, fundando
o Serviço de Proteção aos tndios, .sem nenhuma preocupação
económica imediata, nem dependência ou alianç~ com as Missões religiosas que secularmente se preocupam com a catequese dos Indlgenas na África,. na Ásia e na América.
O método que o S. P~ 1. empregou ao fundar o Serviço e
iniciar a sua aplicação deu -0 resultado mais útil possível, se
.a tentarmos à instabilidade e deficiência de créditos postos à
sua disposiçâ-o diante da extensão territorial em que teve de
agir para abranger não a totalidade da população indígena .espalhada pela v-astidão dos sertões, o qu·e era impo,s.sível, mas,
pelo menos, para acudir os casos mais urgentes nos Estados
em que a luta entre o 1ndio e o Civilizado reclamava imediata providênci a.
Confessamos que melhores resultados podíamos ter alcançado, mesmo com aqueles recursos, SC o S.P.I. desde o início
de seus labores nos sertões longínquos di·s pusesse de pes~oal idôneo.
1

\
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·bn1 1930, quando da transformação da administração na- ·

cional pela Revolução Brasileira, que passou a dirigir o País,
0 saudoso Diretor interino do S. P. I., ~r. José Bezerra Cav~l
canti, e.spôs, perante o novo Ministro, sumàriamente, a situa..
ção do Serviço a seu car.go, par~ que o novo Governo se orientasse a respeito desse Departamento administrativo. - Dizia:
"O Serviço de Proteção aos índios foi criado em
1910 no Governo do f?t'fsidente Nilo Peçanha, sendo
Ministro da A.g ricultura Rodolpho Miranda."
"Tem por fim amparar os indígena5 brasileiros
onde quer que eles se encontrem, defendendo suas 'Vidas e sua propriedade, frequentemente atacadas pelos
.c ivilizados, e incorporá-los à nacionalidade •°h-rasileira
como membros prestantes. cívic.a e moralmente capa·
zes..'.
"·P ara conseguir isto dividiu 'º território nacional
en1
número adequado de Z·Onas e COlOCOQ em pontos prlncipais uma Repartição coordenadora dos 5eus
diversos encargos e trabalhos. Essas são as Inspetorias. Cada Inspetoria, cuja ·c ircunscrição abrange um
vasto território no interior dos Estados, liga-se a esses centros por uma rede de pequenos núeleos administrativos e de ação direta sobre os selvicolas. Esses são os Postos Indígenas, que vari~m de aspecto e
de função, conforme de de·s tinam a agremiar e fixar
ao solo índios semi-civilizados ou a t~azer à sua jurisdição os que são aind~ inteira1nente selvagens". ,
"A tarefa do Serviço de Proteção ao.s tndios é
vasta e múltipla. V·a-sta pela extensão do território nacional e pela quantidade de tribus existentes; múltipla
•
pela .cJiversidade de civilizações e de neces·s idade dessas tribus. Seus trabalhos são, portanto, difíceis e requerem pessoal idôneo, em patriotis,m o, em coragem,
em dedicação e pelo tacto especial, indispensável no
convivio dos aborígenes e variável de . acordo com as
'
índoles e hábitos di·v ersos dessas gentes primitivas.
Esse tacto dipJ.omltico não é menos necessário junto
aos civilizado.s que têm relações com os índio·s. As
sedes desses trabalhos são, em regra, regiões longin~

um

,
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quas, de acesso pen<>so e as mais das vezes perigoso,
Q que ta1111
bém requer capacidade· especial de abnegação e condições m<>rais e físicas determinadas".
"Apesar disto o Serviço de Proteção aos 1ndios
já pacificou quase todas a·s nossa-s tribus amontoadas
- habitual e injustamente chan1adas de ferozes inclusive as que eram consideradas absolutament~ indomáveis, tais como os Caingangues paulista.s, os Botocudos catarinenses, os faino.sos Parintintins do Amazonas e os Urubus do Maranhão e Pará; formou diversas grandes Fazendas de gado e numerosas roças
em que se cultivam todos 'OS cereais; construiu centenas de casa-s nessas propriedades; abriu mais de um
milhar de quilômetros de estradas..carroçáveis e algumas para automóveis; fez açudes, poços tubulares e
grande quantidade de cercàd<>s de pastagens; montou
engenhos, moinhos e máquinas para o ib~neficiamen
to dos produto-s de suas lavouras e algumas <Serraria,s
para o aparelhamento de madeiras".
"'Para chegar a esses resultados o Serviço, além
das Repartições coordenadoras, onde se estabelecem
os planos de trabalho,s e se estudam e resolvem os
problemas peculiares a cada zona indígena, teve que
. fundar 67 estabelecimentos ·no interior dos Estad<>S e
que vão .desde \'iimple$ e remotos albergues na·s florestas da Amazônia, de Mafo~Gros.so, de Goiaz do Maranhão~ da Baía, etc.,. até verdadeiras "P·ovo~ções Indígenas", com escolas e o.f icinas, dotadas dos principais
recurs<>S de comodidade, inclusive luz elétrica, como
sucede em Araribá, em São Paulo e no Ligeiro, Município de Pass·o Fundo, no Rio Grande do SuJ. A nrin-ci pio o Serviço de Proteção aos tndi<>S teve com~ órgãos de direção geral e nos Estados, oficiahs do Exército, o que foi de grande •vantagem para o desempenho de tão espinhosas funções. Tendo por si a coragem, o desprendimento, a cultura sistemática do civismo e até o natural prestigio da farda, eles fundaram
na Instituição nascente uma prestimosa Escola de patr.iotismo que ainda hoje dá os seus frutos".
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"Ao encerrar oota rápida noticia convém t>alientar
que antes da criação deste Serviço não somente os
índios nada tinham de seu, co1no eram perseguidos e
trucidados em diver..s<>s pontos do território nacional,
espoliados das suas misérrimas propriedades e cruelmente ofendidos na honra de suas f a milias. Seus algozes eram sobretudo e·strangeir<>S, filhos das repúblicas limítrofes, os quais encontravam apoio ou proteção nas justiçl's locais".
"O· Serviço de Proteção aos tndios cuidando de
amparar judicialmente os seus tutelados, ' organizou um
longo memorial descritivo da &ua situação jurídica, desde os tempos coloniais até aos nossos dias, e daí extraiu uma lei que ligeiramente modificada posteriormente, pelo Congresso Nacional, foi convertida no De·
ereto n. º 5.484 de 27 de junho de 1928, que regula a
situação do ·5elvicola na·s cido no território nacional, Iet
que assegura plenamente a proteção propriamente legal das nossas tribus e que com algumas ligeiras modificações aconselhadas pela experiência tem todos os
requisitos para assegurar a evolução de nossa população aborígene até sua definitiva e completa incorporaçã·o à Nacionalidade".
f

*
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Vou encerrar a prolixidade desta Carta Complementar, de
cujo abuso te peço perdão, -com o depoimento de Roquette Pinto, na Mensagem que dirigiu ao "Serviço de Proteção aos tn·
dios", quando Humberto de Oliveira, 1.º oficial dessa Repartição Federal, procurou defender a Instituição das acusações
que os seus rancorosos inimigos lhe a·s sacaram, logo após a
vitória da Revolução- de 193-0:
"Recebo o convité para depor neste inquérito como
verdadeira intimação formulada em nome dos mais 6a.g rados interesses coletivos. E' a hora das definições.
Todos ·quantos assumiran1, em cons.ciên-cia, comprom_is·

I

I

26
•

•

r

,

LI'l\-f A

FIGUEIREDO

sos con1 os seus pares ou eom os seus discípulos não
podem mais engrossar o i>ando das "almas flutuantes"
de que fala AUGUSTO COMTE•
"Vivendo à iuargem da·s agitações de toda espécie,
engolfado com vivo entusiasmo na obra de educar ao
meu povo, por todos os meios ao meu alcance, at~
hoje, não falei, para não au1nentar -0 Coro dos Inquietos.
"Se me interrogam, poréiv, calar seria extinguir,
por 1nim mesmo, os poucos e tenues raios de. luz que o
destino consentiu surgissem na minha existência.
"Creio que o homem e a natureza são exclusivamente governados por leis imutáveis, superiores a quaisquer vontades;
"Creio que a ·ciência, integrando o homem no uni~
verso, criou em sua mentalidade ao mesmo tempo uma
infinita modéstia e uma sublime simpatia para com
tôdos os sêres;
"Creio que a ciência, mo·s trando ao homem como
o ódio e o amor são condici·onados pelas reações do
seu cérebro, deu-lhe a posse de si mesmo, permitind9
que ele se transforme e se aperfeiçoe à r.usta de suas
proprias .f orças;
"Creio que a ciência, a arte e a indústria hão de'
transtormar a terra no Paraíso que os nossos avós colocavam . .· . n~ outro Mundo;
"Creio que, ao lado das grandes forças que vivem
no coração dos homen.s, jaze~ ali tesouros imensos .de
altruísmo e fraternidade que a vida em sociedade há
de fazer desabrochar cada vez mais;
"Creio nas leis ·da sociologia positiva e, por isso,
conforme foi defini- ·
creio no advento do proletariado,
..
do por AuGusro CoMTE, que nele via uma sementeira
dos melhores tipos, "realmente dignos da elevação politiea";
"Creio, por isso, que -a nobre mj.ssão dos intelectuais - mormente dos professores - é o ensino e a
cultura dos proletários, preparando-os para quando che·
. gar a sua hora;

I

INDIOS

. _,

DO

BRASIL

27

"Creio que, .5endo muito difícil conciliar os interesses da ordem com os do progresso, muitas vezes
nntagônicos, só existe um meio de evitar perturbação
e desgraças: resolver tudo à luz do altruísmo e, principalmente, da fraternidade;
"Creio que a ordem material deve ser mantida,
mormen.fe no interesse das mulheres, que são a melhor parte de todas as pátria·s, e das crianças, que são
,
a pátria do futuro;
"Creio que, no estado de inquietação dó mundo
moderno, só ha uin meio de manter a ordem material
- é garantir a mais an1pla, a·b•s oluta e definitiva li. herdade espiritual;
"Creio cegamente no postulado de Fritz Müller.
O pensai:nento deve ser livre como a respiração".
Eis, meu caro amigo e leal companheiro, o que me cumpria acrescentar ao pobre Prefácio que te enviei para o teu segundo livro, assim tão mal apadrinhado. Mas, não podia deixar de dizer algumas palavras mai.s em defesa do índio e da
raça, quando vejo e sinto a ingratidão com que geralmente
são tratados, sempre que vem à baila discutir o Problema Indígena brasileiro.
"~MI\OUS

FlDEL1S, PROTECTOR FORTIS"

CrCERó - · De amicitia
Com um longo e afetuoso abraço, mando-te os 1nai·s ardentes votos pelo 1êxito do teu novo livro.
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"E' evidente de si m.esmo quanto seria difícil
dizer com segurança qual dos dois coeficientes
- ' a terra e o homem, é de mais valor e mais
decisivo nos destinos de uma civilização".
ROCHA POMBO.

I

"Nella (terra) até agora não podemos saber que
haja ouro, nem pT"ata, nem nenhuma cousa de metal,
nem de ferro, lho vimos; pero a terra em si é de muitos boos ares assi frios e tempEtrados como os d'antre
Doiro e Minho, por@e neste tempo de agora assi os
achavamos comô os de lá; aguas são muitas infindas e 1
en1 tal maneira é graciosa que· querendo a aproveitar
dar-se-á nella tudo por bem das aguas que tem; pero
o melhor fruito que n'ella se pode fazer me parece .que
1Será salvar esta gente,· e esta deve ser a ~rincipal semente que Vossa Alteza em ella deve lançar, e que hi
non houvesse mais ca ter aqui esta pousada pera esta
navegação de Calecut abastaria, quanto mais disposição
para se n'ella cumprir e fazer o que Vossa Alteza tanto
-deseja, se. o acrescentamento da noosa santa fé".
Carta de Pero Vaz de Caminha a El-Rei -

•

1 . o do l\laio de 1500

.
I

Os primeiros pensamentos ·s obre a terra e a gente do BraBil, ao ser descoberto em 22 de .a bril de 1500, foram de uma
n01brez·a e elevação moral que honram a raça lusitana e sal- \
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vam a civilização cristã das maldições pósteras que os fatos
justificaran1 pelo desvio que o Altruis1no sofreu atropelado
pela desregrada ambição ·da massa inculta com que o Reino
descobridor tentou a eolonisação das Terra·s revelada·s pela
Armada que da barra de Belém, em Portugal, partiu para Calecut em 9 de março de 1500, sob o mando &upremo do capi' tão-mor Pedro Alvares Cabral.
O português do século das Descobertas era, apesar de fragueiro e aib·stêmio, de aspereza independente, místico, de têmpera rija e coração duro.. A.s ·s uas pr~scrições penais não r~
peitavam os sentimentos de piedade. O sofrimento alheio não
lhe comovia nem lhe causavam aversão as cenas do penar.
Cruezas que hoje envilecem um caráter, naquele tempo
eram sem ·s ignificação.
Entretanto, "5e a dor .fh~iea ou moral chegava a aplacar
a rijeza. da índole, ou se a paixão a inflamava, neste caso, o
coração irrompia em clamores, prantos e contorsões".
"A' dureza da têmpera correspondia um aspecto agre-s te,
A força muscular era tida em grande conta" - C. A.
Se efetivamente tratada com justiça fosse a gente encon1rada na_supo-sta ilha, que tomou o nome de "Ilha da Cruz"
ou "Vera Cruz", a semente nela atirada pela civilização que
a Idade Média codificou, teria de certo produzido o fruto previ~to pelo E&crivão nomeado para a futura Feitoria de Calecut.
lnfelizmente, como diz Capi.strano de Abreu
.
' no inicio do
século XVI, Portugal, como as outras Nações, via~se a braços
com a transição da Idade Média para a era moderna.
A Igreja não exercia .m ais as suas tradicionais prerrogativas políticas - na direção da Sociedade. O tempo dos Carlos Magno pa&Sara ...
Apesar da Concordata espontânea estabelecida pelos dois
Poderes, reconhecendo e acatando o Estado as leis da Igreja,
que domina•va .soberana pelo batismo e os outros ~acramentos
e pelo ensino, restringia o Estado o seu poder político com o
placet para os documentos emanados do sólio pontifício, apesar de repartir sua jurisdição com o poder da Igreja em casos
por i·s so denominados mixtifori.
Não obstante a aparente harmonia os atritos entre o Estado e a Igreja eram frequentes.
•

.
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A Igreja relutando en1 abrir mão daoS suas antigas prerrogativas políticas.
o Estado avocando faculdades novas para lutar com os ,
onerosos legado-s do regime medieval.
Con-sequência inevitável da anulação política do Papado,
ue constituía a sÚprema autoridade internacional do Ociden~' foi a criação de novos órgãos para as relações internacionais, independentes do \Sacerdócio teológico.
Donde o .a parecimento da Diplomacia com os diplomatas.
o Rei tornou-se, -como o Papa na sociedade religiosa, a
Autoridade jurídica de vontade absoluta na sociedade civil.
Contudo, aindà assim, a disciplina. emanada do Rei não
conseguia constranger os colonos,
Aventur~iros e degradados atirad<>s sobre as plagas das
terras longinquas não se subordinavam às leis que guiam o
homem na sociedade.
Uma vez lá, aquela infinita longitude da Metrópole, em
plena natureza virgem, eles se manifestavam tal como os seus
lnstint<>s egoístas mais fortes e indisciplinados os impeliam.
Não podiam re..s.peitar a igente que consideravam bárbara,
~cm .caráter humano, animal selvagem; indigna da consideração ·Cristã, tão somente ~assivel de ~cravidão.
Dai a luta que em brev.e surgia entre os colonos . e os índios, que só nos mi-ssionári;os encontravam relativa condolência :à ,g.ua condição
e defesa ' .à sua sorte.
.
Os Tamoios diziam ao Padre Nólbrega em lperoig: Fomos
primeiramente .geus amigos. Deixamos de sê-lo pela deslealdade e traiçã-0 da sua própria gente. para conosco.
Narrou Simão de Vasconcellos "que os índios da América não eram tratados como verdadeiros homens. Que podia
tomá-los para si qualquer que os houvesse e servir-se deles,
da mesma 1naneira que de um camelo, de um boi ou de um
cevad·o, feri-lo-s, maltratá-los ... "
Frei Bartholoweu dá testemunho que os espanhóis chegaram a sustentar seus perros .c om a carne dos indio-s, que matavam e faziam em pedaços como a qualquer bicho do mato".
Diante de tamanha barbaridade -cristã foi preciso que o
Papa Paulo III se apressasse, pela .bula Verita.~ ipsa, de 9 de ·
Junho de 1537, em declarar que os indio-s da Amérlca eram
1
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homens, gente, e, eamo tal, senhores de 6eus bens, de sua vida
e li·b erdade".
Entretanto, ·justiça seja feita aos sentimentos dos Governos lusitanos. Não cessaram de insistir em .fazer cumprir as
severas lei e:;. provindas da munificência dos Reis contra a escravisação dos índios por civis ou religio·sos.
E tal foi a sua severidade que deu lugar ao golpe contrà
os Jesuítas, que, também, por fin1, mantinham o jugo disfarçado dos tndios com duplo intuito, material e político.
Porto Seguro, a respeito, como his.toriad-or declal'a:
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Be~toni,

..

com muito .. espírito comenta: "Uma 5emelbante atitude nunca se desmentiu. Porém, um abismo, em função do espaço, maior ainda em função do tempo, separava a:
Metróp.ole das Colônias, e a Natureza é mais forte que o Poder ) dos Reis".
*

*

*

Quando Portugal deseobriu as tndias e o Brasil a sua população era tão pequena, que não· 5e poderia pen.sar na pos-

..
3

I

I

Felipe IV aos vicereyes exortava: "Sabeis muito
bem que por numerosos decretos, eu e os reis meus
antecessores, temos ordenado que os indios dessas
Províncias gozem de uma inteira liberdade, e não me
sirvam senã'O ·Como os outros vassalos liVTes de meus
reinos''.
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Os governos de Espanha,· desde o inicio da Conquista em
que a grande Rainha Isabel de Castela se ·p ronunciou em defesa do tncola americano, depois que reconheceram estar sendo ludibriados pelos Governadores interessados, procuraram
r eparar a injustiça, reconsiderando todos os atos anteriores
par a assegurar, então, a proteção efetiva aos indios e defendêJos não s6 contra a escravidão, mas também contra a servidão
p essoal como pagamento de trihuto aos .encomenderos.
Bertoni em seu livro - "La Civilisación Guarani y Etmologia" r efere: "El Emperador Carlos V y el Rey Felipe II
ya habian dictado Cedulas en que "se abolia_ el servicio personal de los Indios (P. del Techo, Du Toit. Historia, II, 99) .
Como los Gobernadores no ejecutasen esas Cédulas del.>idamente, el Rey Felipe III em 1600, "dió una uueva Cédula en que
p roibi ~ terminan.tement~ el servicio personal" (J.C.) y tomó medidas para que tal ordenanza fuese rigurosamente respetad-a;
con buen resultado parcial en Lima, Chile, Tucuman y Paraguai, pero no sin encontrar una oposición obstinada que parcialmente la neutralizara. Y el mismo Soberano, en ley promulgada en Lisboa a 13 de Octubre, disptOnia: "que ningun Indio de cualquier calidad que sea, aunque s ea infiel, pueda ser
cautivo, ni puesto en escla•v itud de ningun modo, causa, ni razon, ni puede ser privado del domínio na~ural que tuviere de .
sus biene,s, hijos y mujer',... (P. Jarque "Montoya en lndios").

"Não temos nenhuma sorte de prevénções contra
os ilustrados filhos de Santo lgnaci·o, que . tão assinalados serviços prestaram à instrução pública e ao · cristianismo; _mas, quando os -documentos acusem deles algumas irregularidades, não trataremos de as oontar
com artificiosos disfarces, que antes pareceriam adulação injusta. Os povos viram, na pretendida filantropia e proteção dos índios, uma verdadeira decepção
contra eles, quand·o os braços começavam a escassear
para as primeiras necessidades da intlústria. A corte
sem conhecimento ·do caráter dos índios, e influída
pelos mesmos Jesuítas, julgou a principio dever libertar aqueles complet.a mente. Representou o povo em
contra, provando que os que pertenciam às aldeias ou
missões da Comparih.i a eram sim absolutamente imunes, e protegi~os -contra toda classe de tropel estranho, n1a·s que, bem considerado o caso, eram verdadeiros servos; pois trabalhavam como tais, não 6Ó nos
Colégios, como nas terras chamada·s dos tndios, que
acabavam por ser fazendas e engenhos dos padres Jesuítas".
O bili do Ministro de D. José I, o conde de Oeiras e Marquês de Pombal, de 1759, pôs termo a toda e qualquer escravidão do tndio. proibida aliás terminantemente desde 1548 pelo
Regimento de 17 de dezembro a Thomé de Souza, com pena de
morte aos c olonos que f os·sem buscar índios para os escravizar ; r eiterada pela Lei de 6 de junho de 1755.
O 111esmo aconteceu ·nas conqui·stas espanholas.
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sibilidade de uma eolonisação intensa e cabal das terras ·in1en6as de que se apossa"ª por conquista aos indígen~s. Sem -se
lançar ao método da mestiçagem, que empregou em grande escala na África e na América, permaneceriam por séculos incultas suas preciosas descobertas. Sobretudo no Brasil esse
processo teve larga expansão pelo .c ontato do homem branco
com a íncola ameri-cana e com a negra importada intensamente da costa ocidental da África.
.A mestiçagem
com o elemento africano era mal vista' con.
tràriamente ao que se passava com o elemento americano. Com
o andar dos tempos, porém, os mulatos ganharam terreno, impondo-se à sociedade.
·
Já no . século XVIII, ·Cita Capistrano de Abreu, um escritor célebre- dizia: "O Brasil é inferno dos negros, purgatório
dos 1b-rancos e paraí1So dos mulato~..".
Da memorável Armada "Belém-Cale·c ut", o prhneiro luso
que desembarcou em terra dos Brasis foi um do-s companhei·ros de Vasco da Gama. ·
Nicolau Coelho saltou em terra no primeiro porto em. que
a frota tocou, com ancoràgem de 23 braças. Conseguiu observar alguns naturais, atraid·os pela curiosidade; espantados
por tamanha surpresa. Confiantes na nobreza da gente branca que nunca tinham visto. animavam-se a comércio novo de
troca de seus produtos pelos da gente que lhes parecia poderosa e boa.
Não sendo, entretanto, bastante abrigada a enseada do
aportamento, foi procurada outra ancoragem para a frota, alcançada dez leguas ao Norte.
"Ao sabado pela manhã mandou o capitão fazer ·vela e
fomos demandar a entrada, a qual era- muit<> larga e alta, de
6 a 7 braça-s, e todas as naus dentro e ancoraran1 em 5 ~ 6
braças, a qual ancoragem dentro é tão grande e tão fremosa
e tão ..segura que podem jazer dentro mais de duzentos navios
e naus".
Da excelência do porto resultou o nome de "Porto Segu·
ro", com que foi batizado pelo capitão-mor.
Num i1héu da baia foi cantada a primeira missa no Bra·
sil; a 26 de aib ril, Domingo de Pás·coa, por frei Henrique de
Coimbra, guardião dos frades franciscanos, que acompanhavam
a . poderosa Expedição pacifieo-belicosa, por. D~ Manuel- envia1

'
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da à 1ndia, a maior, até então desprendida de Portugal para'
as Descobertas: 1500 soldados, negociantes aventurooos, aventureiros, mercadorias variadas e dinheiro ~oedado.
\

•

*
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O Brasil ao ser francamente reveJado pela Armada de Pedro Alvares Cabral era densamente povoado.
O Abade Durand, um do·s antigos autores que escreveu sobre o Brasi1, relata que "em todo o vale do Amazona.s, do seu
extenso estuário até as suas mais altas ca·b-eceiras, os íncolas
eram tão numerosos, que pareciam enxames de mosquitos".
Sabido é que o célebre Cabo, que acompanhou Pedro Teixeira a Quito, Pedro da Costa ·F avela, descobridor do rio Negro, só no pequeno rio Urubu, afluente do Amazonas, incendiou 700 aldeias matando e aprisionando seus habitantes.
Um cálculo não exagerad·o, feito por Bertoni sobre o numero de reduções existentes e aldeias independentes, das bocas
do rio Mar a Gurupá e seus arredores, dá para essa seção do
Amazonas uma população de 2.500.000 almas, ou sejam aproximadamente para t<>:d·o o vale 10 milhões de almas.
Quando Francisco Xavier Ribeiro de Sampaio, Ouvidor e
Intendente Geral da Capitania de São José do Rio Negro, fez
de 1774 a 1775 a visita e correição das Povoações da Capitania regi&t·ou, no vale do Amazonas e sub-vales principais,. Rio
Negro e Madeira, e secundários até o do Ja·v ari, a exi5tência
de 103 nações de índios e 23 tribus.
Daquelas Nações, a mais numerosa encontrada por Pedro
Teixeira em 1639 qua·n do subiu para. o Napo e passou pela
boca do Juruá era a dos Jurimauâ.
A mai5 no1bre e mais avançada na evolução geral, reconhecida por Ribeiro Sampaio, era a d<>S índios Omágua, tam·
hém ·Conhecidos por Cambeba. .
A sede principal do domicilio da famosa e antiga nação
era o sítio em que hoje se levanta a cidade de São Paulo de
Olivença, primitiva São Pedro.
·No tempo em que o capitão-mor Pedro Teixeira ·n avegou
e redescobriu o Alto Amazonas até a boca do Napo, onde Orellana penetrara o rio que tomou o 6eu nome eam:\>.iando mais
tarde para o das í·ndias Amazona5, _de .sua 'ficção geográfica,
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os Omâguas ocupavam 200 ].éguas das margens e ilhas do rio
Mar, da foz do ri-0 Juruá para cima.
. Ri?eiro ~a1npaio afirmav~ haver tradição que esta nação
de 1nd1os emigrara da Colômbia para fugir da perseguição dos
e.spanhóis.
Orellana ein 1541 já os encontrara abaixo da boca do Napo,
na mesma zona, em qu~ ·P edro Tei~eira depois, _ reconheceu-os 5enhores das ilhas entre a foz do Juruá e a do Javari,
guerreando com os seus principais inimigos, O·s Tecuna. ,
O Intendente geral da Capitania do rio Negro julgava-os
mais civilizados. e raeionáveis.
O Omágua daquele tempo era de .côr clara e elegante.
Os -seus descendentes ainda vivem no vale do alto Marafion.
Vestiam-se de roupa de algodão. A.s mulheres eram as te~elãs. Fab,ricavam cobertas e pano de .fio finíssimo.
Foram os Omágua os descobridores da gomâ elástica.
. ·Com eles aprenderam outras nações de índios do Amazonas e d? ~ará a f abr.i car sapatos, botas, chapéus, vestidos, de
goma elashca.
·
Eram pO'VO guerreiro. Usavam flexas. Seus arcos· muito
semelhantes às estólicas dos Ineas. ·P alheta·s compridas -de dois
palmos e meio.
Seus inimigos eram os Tecuna e Mariuruna.
Tinham suas aldeias fortificadas, ·oomo praças de fronteiras, o que corroborà a.s afirmativas conhecidas a respeito dos
Guarani do Paraguai e do Brasil.
Cabe aqui pequena digressão 'a respeito da o·r igem destes
i?dios. Bertoni os considera como representantes contemporan.eos dos antigos Caraive, e1nbora apresentem algumas anaJog1as - aruaque - certos caracteres carinã e muitos outros
nitidamente neo-guarani.
O notável etnográf.o sustenta a tese: "La identidad karaiguarani no excluye cierta evolución karaive-guarani" _ "Los
lar·gos ·siglos que la raza ha necesitado para extenderse sobre
las immensas r"giones que van desde Centroamérica y Antillas hasta la !boca dei Platà, .Suponen numerosas y ·notables morespondiend<> éstas a dos factores poderosos, los
dificaciones,
•
camb. ios de medio ambiente y la natural evolución. De manera que, no solamente no debe sorpreendernos el encontrar mo-
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dificaciones, rs ino que más ·bien es de extrafíar el que no hayan sido mayores"•
Beauc.h amp nos informa que os Omágua eram ·o povo mais
civilizado do rio Amazonas. Melhormente organizados viviam
vestidos eom decência.
Respeitavam quase religiosamente a seus Caciques.Não
eram antropófagos e se cingiam a. executar ~os ehefes inimigos maís valentes, tão somente com•o medida política de guerra.
Consideravam .como proposta monstruosa, para eles. incompreensível, a de vendê-los para escravos.
Traficar um .ser humano era por eles considerado infâmia
e deshonra.
A língua dos Omágua é consider·a da por Bertoni como um
dialeto guarani.

• • •
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Toda costà banhada pelo Atlântico, da foz do Oiapoque ao
Prata, estava oeupada por diver&o.s agrupamen_tos geográficos
de íncolas, que segundo Capistrano de A·'l·r eu "falavam línguas
diversas, quanto ao léxico, mas obedecendQ ao mesmo tipo".
Esse ilustrado historiador m,enciona as tribus indígena.s
encontradas no Brasil por ocasião da Descoberta, grupandoas, segundo a conexão linguística mais ou menos estreita existente entre si , em nações que falavam a língua geral, denomi·
nação atribuída á sua área de distribuição; e outros que falavam as línguas travada-s. No primeiro caso predominavam,
próximo do litoral, os incolas vind<>s do sertão, em três migrações diversas: "a dos Carijós ou ·Guarani, desde Cananéia e
Paranapanema para o Sul e Oeste; os Tupiniquin, no Tietê, no
Jequitinhonha, na costa e sertão da Baia, na serra da Ibiapaba; os Tupinnmbá, no Rio de Janeiro, nas vertentes d-o baixo
São Francisco até o Rio Grande do .N orte, e o Maranhão até
o Pará".
O centro de irradiação dessas migrações, opi-na o erudito
e estudi·oso historiador, deve-se buscar na mesopotâmia entre
os dois formidáveis formadores do rio da Prata.
Martins figura no seu mapa étnieo o alto vale do Mamoré, tendo para centro Santa Cruz de la Sierra, estendendo-se
até a região meridional d<>s Chiriguaná.

.
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Bertoni é da opinião de Afonso de Freitas, que coloca 0
centro de irradiação da antiga. migração dos "Tupi" melhor-·
mente denominada dos "Tupinâ", no altiplano boliviano, que
da5 cabeceiras altas do Madeira ·s e estende ao Noroeste até cerca do Lago Titicaca e cabeceira do Beni.
Couto Magalhães no "O Selvagem", afirma que os Anambé do Aragua ia lhe informavam que o país de onde partiram
se encontrava direito aonde o sol se deita.
Migração premeditada e executada com o grito de guerra·
"Em marcha para o Pindorama, com o ita1narâ (tamarana ?)
na mão seremo.s donos do Eaís".
O etnólogo A·fonso de Freitas 1Supõe qu~ os primitiros brasis se originaram de dois troncos distintos. Um, autóc.tone (homo
brasiliensi·s, Lagoa Santa) teve por terra natal a região da Divisão da.s água.s das bacias do Prata e do Amazonas. O outro, (tupi-guarani), baixou em tempos imemoriais do altiplano boliviano ao Sudeste do I~ago Titicaca para o Oriente em
direção ao Atlântico, infiltrando....se pel<> planalto meridional do
Continente, ao sul do grande rio Amazo·nas.
Nes.sa nova migração, que sucedeu às que se realizaram
para as Antilhas e destas para o Noroeste e Oeste, rumo às
faldas dos Andes .orientais, a inva·são d·os territórios dos autóctones era fat~l e a fusão dos dois povo.s inevitável; a adul. teração dos costumes dos invasores (mai,s adiantado.s) pela. bar·':>·á rie dos autóctones segura.
Por conseguinte, ·n ão seria de ad1nirar, .segundo a doutrina
de René Worms, que. a raça inva.s-ora (de maior evolucão) sofresse as consequências dó f enômeno social do nostom orfi;mo
limitado todavia à diver.sificação, arrastando a responsabilida:
de dos atos e costumes dos paleom-orfos e protomorfos, Tapuias e remanescentes do povo da era dos Sambaquis.
.
0

• • •
As nações dos incolas das lingua.s. travadas eram representadas pelos Gês, vulgarmente Tapuias (paleomorfo.s).
i~o quase extinto agrupamento Sambaqui incluíam-se os
Botocudos (protomorfos), mais ·c onhecidos por Aimoré.
Habitavam aquelas nações próximo do mar, mais numerosas no interior.
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Os Cariri espalhados pelos vales do Paraguaçu, Itapecuru
e l\'1earim e pelo sertã.o.
Os Treiµembé~ povoadores das praias do Ceará.
Os Caraíbas, encontrados no Piauí, dos quais qs Pimenteira .são incontestáveis representantes, fora.m até hoje reconhecidos no chapadão do Xingu e no vale do Amazonas.
Os Maipure-s ou Nu-Aruaque, que desde as Guianas penetraram até o rio Paraguai aparecem nos c~apadões de Mato
Grosso e ·c ercanias de sua antiga pátria e até no alto Purus.
Os Pano, Guaicuru e muitas outras tribus depois reconhecidas pertencentes a este grande agrúpamento (Tapuias, paleo1norfo.s).
E' de opinião esse esquadrinhador dos alfarrábios dos tempos coloniais, que aos Tupi e Cariri deve o :povo brasileiro
n1ai-or percentagem da mestiçagem americana eom o sangue
português, -sem (alar no volume do sangue negro, que bs Bantus e Moçambiques forneceram em grande dose com a escravidão introduzida pelo luso para o incremento da agricultura
de cana de açúcar, algodão, café, cacau e ·c ereais, depois da
Carta Régia a Mem de Sá, e principalmente pela pressão que
sobre os co}i()nO-s produziam O·S Capítulos, acordados a 30 de
julho de 1566, pelo Governador, pelo Bispo, pelo Ouvidor geral e alguns padres da Companhia dos J esuitas.
Em grande parte foram os Jesuítas causa de tão lamentável desgraça.
Os Cariri. foram recalcados para <> .sertão pelos Tupi do
litoral ~da Baía e Pernambuco por eles ocupado.
Resistiram aqueles tenazmente, no sertão, :à invasão dos
colonos europeus no vale do São Francis-oo, onde os missionários conseguiram aldear muitos.
A criação de gado a que esses índios se afeiçoaram foi um
dos elementos redutores empregad·os pelos -colonos pa·r a a sua
transformação, com admirável proveito.
Essa a Situação d·o Brasil litoral quanto aos seus antecedentes indígenas, esplanada por um dos mais meticulosos historiadores nacionai.s, tido como conhecedor das ·nações indígenas que povoavam, o Brasil e .sabedor da sua vida, dos seus
costumes e da .sua civili~ação.
...
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O autor deste Bosquej·o Etnográfico dos habitantes primitivos do Brasil, desde os tempo-s coloniais, o major de E'ngenharia Josié de Lima Figueiredo, serviu na Inspeção de Fronteiras de 1928 a 1930, como Tenente Adjunto do Inspetor. Tomou parte na campanha de 1928 a 1929, sendo incum·b ido de
estudar parte das fronteiras do Peru e ~da Bolivia realizando
reconhecimen.tos dos rios .furuá, Purus, Acre e Abunã, cujos
setores lhe foram distribui doo, descendo ao Madeira por este
ultimo rio. Na campanha de 1929 e 1930, teve como missão
inspecionar trechos das fronteiras Argentin·a · e Paraguaia, limitados respectivamente pelo baixo rio. Iguaçu e alto Paraná, com
instruções de efetuar reconhecimento dos vales do Pequiri e
!vai em estudo de sua geografia humana, na região denominada "Paiqueré" .
'
Concluindo com feliz anteceãência o serviço que lhe confiara o Inspetor, a este viera se reunir em Campo Grande no
dia 23 de agosto de 1930 para acompanhá-lo na inspeção das
fro.n teiras do Paraná, Santa Catari:ia e Rio Grande do Sul com
as Repúblicas Argentina e do Uruguai - Serviço que o Inspetor realizava em continuação da inspeção que acabava de
praticar nas fronteiras do Amazonas e Mato Griosso com o
Peru, Bolivia e Paraguai, passando-se· ·da ·b·acia do Amazonas
para a do Prata, através das campanhas do Guaporé e da Co-·
rixa Grande.
. ·Na inspeção do marco do Pipiri-guaçu, o jovem oficial resistiu garbosamente à arrancada a ·Cavalo dQ acampamento do
5.º Batalhão de Engenharia, em Conrado, ponta da rodovia estratégica em ·construçã-o, no Município de Clevelândia, a Dionísio Cerqueira, antigo Barracão, na linha Brasil-Argentina.
Tal avançada fo~ levada a efeito em acelerado pelas picadas existentes, abertas em floresta virgem nas serranias de Santana, Caçador e Capanema, Divisão das águas dos rios Iguaçu e Uruguai, na.s antevésperas da Grande Revolução gaúcha,
que iniciou a construção da política nova do Brasil novo.
Foi nessa oportunidade que o então Tenente Lima Figueiredo revelou a fibra mestra de seu inquebrantável caráter.
A Revolução que avassalou o País inteiro penetrara pela
consciência do povo e- de :grande parte do Exército com exeluBão apenas de um ~rupo de chefes militares, que f orn1avam
:--orpo forte com o Governo.

J
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Adjunto do Inspetor dê Fronteiras tinha suas simpatias voltadas para esse grande movimento político.
Servindo, entretanto, junto de um chefe ultra legalista, não
uebrou a sua lealdade militar no momento em que a Revoluq - estalou colhendo o seu Chefe no instante em que atravesçao
. ,
.
, h . t .
sava 0 rj·o Uruguai e penetrava o território gauc ~' 1n eiramente revolucionado pelo Governo do Estado.
Não trepidou o Tenente em solidarizar-se eompletame~te
com 0 seu chefe, embora sentindo a alma vibrar em sentido
oposto.
.
· Em dado momento, quando o Inspetor nada mais era, senão prisioneiro do Governo revolucionário, _qui~ ~ar-lhe plena Ube:rdade ae ação patriótica e de expansao civiea. Decl~
rou-lhe que podia fivremente seguir o impulso dos seus .senhmentos, tendo até antes desempenhado leal e cabalmente o seu
dever, agora que a resÍ>onsa~ilidade oficial era ~ue?r~da ~elos
acontecimento-s que anulavam inteiramente a disciplina e as
ordens' anteriores; respondeu com a nobreza que for~a o seu
·a ·ter: Permanecerei ao lado do meu Chefe. Preferiu a desc ra
, .
·
r
dita deste -às aventuras dos seus impulsos c1v1cos: oom impe •
turbável lealdade e incontrastável firmez~ militar.
tEis, caro leitor, o simpático Autor, vosso muito co~becido
aliás desta interessante Relação Etnográfica, onde estao mencion~das curiosas passagens dos traços étnicos dos povoadores
desta Terra que ·é nossa hoje, outrora dominada ~º: um ~un
do de ·nações indígenas que a ocupavam e nela viviam f ehzes
dentro de .sua civilização e cultura como seus primár~os e legítin1os donos, - antes dà doutrina romana da con~uista penetrá-la por dominio fundado em direitos de invençao, ocupação e posse, e todos os mais que os conquistadores ·costumavam
alegar, para prova da legitimidade da possessão das terras novamente descobertas".
1

•

*

*

O lúcido escritor aprecia, eom notável critério, por observações próprias e erudição colhida em estudos de especialista.s a existência' das tribus contemp:-0râ11eas, habitantes dos vales' do Amazonas e do Prata, e sub-vales, bem como do litoral,
dando sucintas notícias de cada uma delas, quanto ao habitat,

;
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somatologia, lendas, cos·tumes, caracteres físicos e soc1a1s: habitantes, instrumentos de defesa e agrícolas; idéias religiosas·;
organização de familia, etc.
Sem pretensão a_ um trabalho de etnógrafo especializado,
tão sc>Inente como Relação de viagem (le um explorador inteligente, e curioso de assuntos alheios à 5ua Técnica militar, o estudo do Major LIMA FIGUEIREDO se enquadra perfeitamente dentro das observações que l_h e competia registar nàs explorações
que exe~utou, com reconhecido esforço e competência, nas
fronteiras do Norte em zonas que lhe to(:ou estudar e esclarecer sob o ponto -de vi·s ta da geografia humana.
Acrescenta às tribu.s que visualmente teve oportunidade de .
conhecer, ainda que pas·s ageiramente, outras muitas, de inf<>r1nações colhidas de outros viajantes e etnógrafos, com objetivo de enriquecer a sua menção etnográfica apresentando, tanto quanto pos·sível, um conjunto dos primeiros habitantes do
Brasil e dos que se salvaram do catacUsma colonial, como os
últimos abencerragens de uma raça ·forte, :povoadora das terras do continente sul-americano, de que se apoderaram os · lusitanos sem outro trabalho que o de achá-las e ocupá-las.
Seus habitantes receberam-nos de braços abertos, hospitaleiramente, à guisa de uma visita, dispensando-lhes atenção,
confiança, como se tratassem c·om gente honrada, nobre e leal.
Gabriel Soares, em 1587, se expressava a respeito dos Guaianás, uma das nações Gu.aranis, com edificante verdade e justiça:
"Não são maliciosos, nem refalsados, antes simples e bem acondicionados e facílimos de crer em qualquer cousa ...
Não matam aos que cativam nas guerras ...
São grandes flexeiro-s, e inimigos de carne humana ...
Se se encontram com gente branca, não fazem nem
um dano, antes boa companhia ...
Não costumam fazer guerra a seus contrários fora
de seus limites, nem os •vão buscar em suas vivendas".
O Padre Ivo d'Evreux, que percorreu trechos da terra brasileira de 1613 a 1614, afirm~:
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" ... les indiens sont beaucoup plus aisés à civiliser que le commum de no-s paysans de France ... "
I

Cristóvão Colom·b o re.ferindo-se aos índios das Antilhas
Caraive-Guarani, ao estabelecer conta-to · com êsses povos, escrevia:
" ... não podia haver melhor raça ... "
O Padre Dutertre, que muitos -anos vivera entre esses amer i ndios, assim c>s aprecia:
" ... povo mais ditoso, nlais laborioso, n1ais feliz,
menos vicioso e mais sociável das nações do ' mundo".

1..

Humboldt via nos Cart\iva-Caraíba--Caribe:

" ••• <>s restos de vastas e !Sábias instituições ...
... uma raça diferen~ de todos os demais índios,
tanto por ·sua inteligência como por sua robustez, estatura e proporcionadas formas ...
Em parte alguma cheguei a observar índios oom
tal regularidade de f eiçõe.s. Seus olhos revelam inteligência e o hábito de raciocinar e refletir. De graves maneiras, nobres sem-b iantes, se dão de importância. E com seus ador.nos e modo,s desdenhosos manifestam sua superioridade".
1

\

Cuervo Marquez, e.scritor colombiano, nos Cáribes reconhece:
"virtudes e grandes qualidades e uma organização
política solidamente constituída".
Aristides Rojas proclam·a :
" ... o primeiro da América, e o mais absorvente,
altivo e amável de todos," confirmando a opinião magistral do efnógra.fo nacional o erudito Theodoro Sampaio.

Os caraíve foram o tronco do-s Guarani, de quem Demersay traçou entusiástioo juízo:
"·L os Paraguayos poseen todas la.s ventajas exteriores. de la bella raza a que pertenecen sus padres, unidas a los caracteres morale·s de los Indios de que
descendem por el lado materno" - Bertoni~
\

I
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O Padre Simão de Vasconcelos afirmou serem os Carijó
a . melhor nação do Brasil.
O Padre Jarricus coo.siderou-os os mais civilizados.
H. Von Ihering recentemente faz prevalecer sua fri1Sante
superioridade sobre todas as demais nações indígenas d<>
Brasil.
Couto de Magalfíães no "O Selvagem" afirma:
"Os Guarani foram um dos maiores e mai.s notáveis povos da Terra".
Como o mais ardoroso dos defensores e advogados d<M
nossos fndios, um dos mais c9nhecedores de sua civilização,
perora:
"Se atrocidades praticavam os fndios \SÓ o faziam
ao depois dos maus tratos recebidos dos Invasores", o
que é humano e não merece condenação, nem excomunhão.
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Se, poréin, de nada serivem ao ânimo dos invasores todas
as demonstrações de que lançaram mão para prevenir-lhes d~
incortvE'niiência da penetração de suas propriedades e profanação das Instituições de sua civilização, outro recurs·o então
não lhes sobrará senão o da defesa à mão armada.
Procedem ~emelhantemente aos civilizados sob as leis da
guerra, dentro do mais nobre cavalheirismo, que a civilização
medieval traçou para o romano.
E por que não havemos de reconhecer ;io ameríndio o di~
reito de existência, amparada pela liberdade, o mais elevado
sentimento político que todo ente humano cultiva em alto grau,
qualquer que seja a civilização da coletividade de que faça
parte?

ANTIGUIDADE DO HOMEM AMERICA·NO
HilITANTES PRIMEVOS DA AMJ;:RICA

Quando uma tri·h u ou nação de índios .é surpreendida em
seus domínios por uma invasão de penetradores do sertão
procede com cavalheirismo.
Os lndios previnem aos invasores o desagrado que isso
lhes causa. E •com altiva nobreza avisam-lhes .não ser conveniente prosseguir.
Afincam no trilho de acesso às suas aldeias e roças um
grupo de fJexas, ou extendem no caminho esqueletos carac-teristicos, humanos ou de animais, como aviso da ofensa que
recebem com tal visita invasora.
Se não é compreendido, ou respeitado ·o -simbólico conselho, e teimam os invasores em penetrar as .s uas terras àmanhecerá no dia seguinte o caminho impedido por ama;rilhos
de ramos das árvores laterais ao trilho, em grande extensão
do caminho.
.

.
Se apesar dessa segunda indicação decisiva, a intenção dos
inva·s ores permanece, lançam os indios mão de indicação mais
positiva. Crivam, em grandes trechos, o caminho de estrepes
~guçados de cerne de madeira rija, conjugadamente com armadilha-s de flexas~ que disl>~f9Ul feriudQ Q transeunte descuidado que 'roçar no cordão de embira atado ao aparelho de
disparo.

\. '

t

.

.

Em torno de LAMARCK, isto é, das suas duas céleibres teorias: geração espontânea e transformismo, doutrinadas por Darwin em sua- ·memorável obra: "Da origem das espécies por
meio de seleção natural,, agitam-se a·s discussões~ a respeito
'
.
da antiguidade do Homem Americano.
A Antropologia, Pale~ntologia e Arqueologia entram nas
disputas com os seus elementos de provas, sem que contudo
até hoje os america·n istas hajam cheg2do a re-sultados positivos.
Tão -complexo problema não saiu ainda do terreno das
hipóteses,, com deduções e induções de aparência niais ou
menos cientifica.
Uma multidão de investigadores vem discutindo o fenômeno antropológico com aquele intuito histórico. .
Da arena da discussão surgem duas correntes ideológicas:
.A primeira -considera o homem americano oomo produto do
meio ambiente, segundo a teoria lamarqueana, de um proces·so
antropogenésico. Donde o seu autoctonlsmo. A segunda corrente supõe o homem americano como provindo de migrações
à América de outros continentes. :a;: a ~ais volumosa, sem
entretanto, elucidar o caso brasileiro dos Gês, ou índios de
línguas travadas, sendo por i-sso mais ·natural aceitar o autoctonismo, como opina Afonso de Freitas, segundo a teoria poli-

I
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genista, para os ca•sos dos incolas protomorfos e paleomorfos
encontrados no Maciço Guiano-Brasiliano, reconhecendo as
emigrações de di•versos povos para o Novo Continente por diferentes meios. E admitir a heterogeneidade étnica singularizante da raça americana, que -sofreu n•o decorrer dos séculos
marcadas Influências fundidas nos tipos e.n contrados pel06
conquistadores europeus.
·Diante, então, dos formidáveis agrupamentos humanos
preexistentes à época colom:biana ·com suas portentosas culturas e civilizações constatadas pelos Descobridores, desde as
Antilhas e Centro-América até o estuário do Prata e extre1no
patagônico do Continente sul-americano, se é levado a reoonhecer que prodigio·s as evoluÇões sociológicas Be operaram
nesta parte do Novo Mundo, ignoradas das civilizações européias, que delas só vieram a se dar conta com a Descoberta
de Colombo, ·que revolucionou o mundo cristão e alterou a
concepção das civilizações até então conhecidas.
É evidente, pois, a coexistência de um conjunto de populações heterogêneas de raças diferentes, contràriamente à
idéi~ de unidade de raça ·concebida por diversos historiadores
ao relatarem os aconteciment<>S das ·D escobertas america·nas.
*

*
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3.ª -

Procedência, fenícia, - sustentada na antiguidade
por Aristóteles, Herodoto, Políbio, oontemporáneamente por Onffroy de Thoron e outros, baseada en1
diferentes inscriç<5es petrográficas encontrada·s na
América, principalmente nas rochas do Brasil.

4.a -

Procedência, cartaginesa, - ba.seada na·s navegações do intrêpid·o povo de Cartagena, e na emigração que se realizou · dura·n te a primeira guerra
Púnica.

Mo1·ac.s y Bocharto $Upuseram ter encontrado no Brasil
uma antiga -colônia cartaginesa. ·

5.a -

Procedência, indosfânica, - ·sustentada por Le Bon
e defendrda por H. H. Urteaga em seus estudos do
•
Museu Prado.

6.a _

Procedência, - ·s umero
Caldeia - Assíria Hipótese defendida pelo investigador peruano Pablo
Patrón, baseada na analogia do diospez babilônioOames, eom Wiraccocha emergido do Titicaca, e no
achado encontrado por Mena, de um cilindl'o caldeu
em Teatelco (México).

*

Como curiosidade me permito mencionar nesta nótula prefaciai a síntese apresentada por Atilio Siviriche, da Faculdade de
Filosofia, Historia y Letras de la Universidad del Cusco y Derecho de la Universidad de San ~arcos de Lima, Miem·b ro de la
Academia de Ciencias de Santiago (Chile), sobre a-s principais
suposições formuladas pelo Padre Gregório Garcia (1607),
Henry Vigaud (1922), Eugene Pittard (1924), Professor Imbelloni (1928) e outros, a re5peíto das procedências do Homem
Americano.

t.a -
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Patrón afirma que em épocas re1notas os Quechua e Ai1nará vieram do ·E ufrates e do Tigre po1v'Oar o Tahuantinsuyo.
Seus idiomas provindos do sumero e do assirio.
7.a -

Procedência, grega - Os hieroglifos encontrados
em Vinaque pró?timo de Huamanga, e os ideogramas
de Chiapa; afirma Cieza de León, tinham caracteres gregos.

Procedência, bíblica - vibrantemente sustentada
pelo catolicismo, de que dependia o triunfo do Monogenlsmo, defendido inqui-sitorialmente durante
muitos séculoS.

Acosta enc·o ntra .similitude e·n tre os colégios incaicos, Yachayhuasis e os cenáculos gregos.

Procedência, egípcia, - defendida pela Esc-0la de
Manchester, que afirma que Maias e Incas proce·
de1n do Nilo.

Interpretando as Eneidas de Virgilio, diversos autore6,
com o Padre Simon de Vasconcelos, acreditam na procedên-'
eia Troiana e Espartana . dos ameríndios. · .

Admite-se a hipótese da emigração se ter realizado du·
rante as guerras mitica-s com os Atlantes.

..

I

...
I

\
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8.a -

Childe supõe haver no Continente americano inscrições
Etruscas. ·

O Padre Maluenda menciona o achad·o de moedas com a
imagem ...CJe ·cesar Augusto, na América.
Os grandes caminhos, Cusco-Quito, Cusco-Cbile, o panteon

Kcoricancha, as Vestae~, A.cllás incaicas ou Escolhidas, são de
semelhanças romana~s características, além ·das lendas atribuidas aos Atlantes, na existência de oráculos como Rimac etc. .'
'
9.a - Procedência, hispana, - ib~seada na mítica Atlântida como meio de comunicação com o Continente
americano, identificando as legendâria.s terras das
Hesperides com as de· Barlovento, Cuba e a Espanbola.

12.ª -

Procedência, escandinava e norueguesa, - referidas e defendidas por Rodolfo Cronau, 1892~ no seu
livro "Amériea',.

'

As investigações arqueológic~s realizadas em Groenlândia,
Islândia e ·c osta oriental de ~orte-América comprovam as remotas influências ·dos normandos na América.
Bastaria cftar as fabulosas Expedições de descobertas executadas pelo lendário Érico, o VERMÉLHO, e as de .seus filnos
Leif, Thorwaldq, ·T hor,stein e Froejdis~ Eriksons, e :rnuitas outras, da m·esma forma interessante.s e curiosas lendas siobre os
Esquimaus, como as -que dizem r~peitô ao célebre caudilho
Are Maisan de Reykjanes, contam que ?rrojado por forte temporal às costas da Islandia.
Historia-se que eSiSes primitivos descobrimentos orientaram
o arrojo ae Colombo na definitiva descoberta do Novo Con•
tinente.
1

Procedência, de Oceânia, - fundamentada n06
aelíados dos mais remotos restos humanos, 9ue na
Austrália extstem. Daí a consideração de ser aque- •
Ia parte do Planeta a .mais antiga, de onde ~arti- .
ram .as emigrações para a América.

13.a -

'·

Columa afirma que ~s americanoiS são de o.rigem Gailico.

Vicente Fidel .Lopez, em sua obra "Las razas arianas dei
Perú", sustenta a procedê.ncia ariana.
Hicgon Grotio refere a presença de tipos negróides em
alguns pontos da Améric~ motivada por infl®neias .etíopes.

1 t.a

...

-

Pr ocedência, francesa que Jacobo Charrón,
Guillermo P06telo afirm~m pela emigração de 'celtas para a América.
1

Procedê·n cia, inglesa
- Rivero e T•s chudi consi,
gnam em seu livro "Antigüedades Peruanas", a
curiosa narrativa do aparecimento na costa peruana do flibusteiro "Manco Ccapac", arrojado às
praias por um naufrágio. Interrogado pelo Cacique a quem foi apresentado, . respondeu: "lngle&
Man" - , palavras· interpretadas pelo chefe indígena por "lngasman", ' às quai·s acrescentando a
palavra "·Ccapac", que significa "todo poderoso",
grande, se converteu em "Inca Manco Ccapac".

Das quatro partes em que geogràficamente se pode dividir a Oceânia : Malãsia, Mieronésia, Melanésia e Polinésia, geralmente me•n cionam ·comó partindo da Melanésia e Polinésia
as emigrações para a América. -Os habitantes do Hawai e Nova
Zelândia realizaram emigrações por mar. Julga-se gue hajam
arribad'O às praias americanas.
Diversos inves1igadores americanistas pretendem encontrar vivas analogias dos íncolas americanos com os polinésios:
1.o 2.o 3.o 4.o -

5.º

-

as organizações sociais;
a escultura pétrea;
a arquitetura, principalmente na construção de
fortalezas com emprego de blocos · ciclópeos;
veneraç'ão ft lugares .sagrados COID(l as Huacas
in·c aicas;
analogia.s linguísticas;
\
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Proeedênêia, romana assinalada por Morton
Thomas (1637), particularmente do povo prófugo do
Lácio, o troiano, nos primeiros tempos da República.

10.a -
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o uso de patamares nas enco-5tas das serranias para
a cultura agri cola;
as deformações craneanas;
o uso da flauta ou a quena;
as cabeças cortadas e a redução das mesmas;
a·s armas, utensilio·s e cerâmica;
os monolitos;
a trepanação ·cr_anean~, etc.

Hicgon Grotio afirmou e1n 1642 que · a po·p ulação da z·ona
meridional do Peru emigrou da·s Molucas.
Ban·c roft e Brandford sustentam que as -culturas da Asia
?vferidional e da Malaia foram pal·a Iucatan e Peru pass~ndo
pelo ~rquipélag-o da Polinésia.
14.a -

Procedência, mongólica - É sabido que os :Mongóis s e espalharam pelo Oriente longínquo em diferentes grupos. E é corrente, segundo opinião de
vários escritores antropólo,gos, arqueólogos e etnógrafe>s, desde Marco Polo, a influência de sua civilização por diversas partes do mundo, segundo as
imigrações admitidas deste povo através dos mares
- Donde a conclusão de muito·s. deles, de uma
certa corrente emigratória se dirigir para a América.

As lendas ·s obre Manco Ccapac, deram lugar a referên. cias as inais ·c uriosas, quando inexplicáveis, como a d·o fHbusteiro inglês, atirado :à s costas do ·P acifico peruano.
'

Refere o escritor Juan Ranking que Manco Ccapac é filho
do co.nquistadtQr mongol Kublay Kham, que em 1330 coman·
dando poderosa frota em conquista ao Japão foi arrastado pelas correntes oceânicas.- até as costas da América do Sul, no
Pa<!ífico.
Certos autores dão Montezuma como neto de Askam, mongol. O que deu lugar ao Professor cusquenho Dr. Antonio
Lorena opinar que foram os caracteres mongolóides dos incolas americanos que levaram o célebre naturalista Saint-Hilaire
a incluir os povos ameríndios na família inongoloidea na sua
classificação das "Raças humanas".
A,f irrna o erudito Professor:

I
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"Todos los americanos, unos más y ·otros menos,
ofrecen los rasgos (feições) mongoloideos. Los quechua.s, los aimarás y los mestizos de quechuas con
espafioles traen al nacer en un 80o/o, la mancha
pigmentada Uamada mongoloides, semejante a la equimosis producida por las contusiones; esta mancha
ocupa la región sacro-coxigia, desde el n1omento del
nacimiento hasta el primer o tercer afio de la infancia.
En lo·s europeos, se pre,s enta en una proporción niinima de . uno •o dos p.or ·ciento atribuida a las hordas
asiáticas de Atila y de Gengiskan".
"En un 20 % de los quechuas, y ahnarás e~ marcado el tipo mongol; la de.nicigia, por el gran desarrollo de los arcos zigomaticos, la ~l:J:rida de la co1nisura
interna de los ojos determinando la apariencia de la
·o blicuidad y de la abertura parpetral, la proyección
bacia adelante del cuerpo de los malares, constituyendo los pómulos prominentes, los índices nasal
(mesorrino) y auricular son iguales a los de los Tingueses, Manchues, y chinos del Norte del Celeste Imperio; los diâmetros horiso.n tales de la cara, el espasami,en,t o y divergencia de la·s ramas as cendentes de
Ja mandíbula, disminuyen la longitud del diâmetro
vertical ofrio-mentorial, dando a la cara ·f orma oval
y quadrangular".
A propósito da ·o pinião quase geral de terem provind·O da
Asia as mais desenvolvidas civilizações da América precolom~
biana, o escritor peruano que vimos citando, Atillo Sevirichi,
lembra que HumboJdt consigna ascendência dos Hunos de
Átila a os Toltecas. E que Garcilazo .supõe ·q ue os "Uros" do
Lago Titicaca descendem daqueles bárbaros asiáticos.
.
"Las teorias sobre el origen mongólico de los americanos
se basan en la oblicuidad de los ojos, pómulos prominentes y
otras analogias de ordem racial, costumbres, carencia de pilos idad, el eulto fálico, etc. De todo estÕ, se <lesprende que
la procedenéia asiática de los americ.ano'S ba merecido la
atención de 105 investigadores. Se sigue estudiando el misterioso pa.s ado y la remota procedencia de Ias culturas que se
desenvolvieron en el antiguo continente. Se sigue desempolvan.do l~·S viejas rc ivilisaciones olvida<la·s y muerta·s ; se está
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resucitando un graii :número de lenguas desaparecidas en el
remolino de los tiempos y de toda esta labor, el Asia milenaria parece tener mayores probabilidades de Ber el génisis
amerfcano".
"Principal atención ban -merecido los estudios de las diver·sas evoluciones religiosas. . A Buda se le considera como
el Uxmal dei Yucatan. Se dice, que Queatzalcoatl, Bochica,
Manco Ccapac y demás reformadores, eram .sacerdotes budistas; que las devadarls dei culto budista son las mismas acllas
dei culto . incaico; que el dios Con responde a Brama; Pachacamac a Vischnu y Wiraoocha (principio e fim de todas as
cousas) a Siva, etc.
Tschudy y Rivero, em suas "Antigüedades Peruanas" opinam: "La mayor parte de la-s religiones asiáticas nos prue- ban de un modo evidente, que la de Fo en la China, de Buchi<J.o
en el Japon, de Surimona Codom en l~ Jndia, el Hamaismo
del Tibet la Dschakdschiamunú entre los Mongoles y calnucos,
como las ' <le Queatzalcoatl y la de Manco Ccap(.lc en el Perú,
son otras tantas ramas de un mismo tronco".
·
Todavia, não deixamos de refletir nos pen·sam·e ntos de
Curtius, historiader, arqueólogo, geógrafo e filologista:
"O naturalista que estuda · a vida das plantas pode provar
como certos organismos se adaptam a zonas especiais; mas,
quando 6e trata da vida dos ·povos, um mistério mai·s profundo
nos esconde a íntima relação que existe entre um pai•s e a
sue história".
Efetivamente, que de positivo pode haver na pre-bistória
dos povos precolombianos, quando as documentações de julgamento ·são falbas, ~ escassos senão impreci.sos ()S dados arqueológicos e paleontológicos, em que se fundam as hipóteses
dos pesquizadores da antiguidade do Continente de Colombo?
E é assim que nos vem à mente o ver·so de Boileau:
"Rien n'est beau que le vrai; le vrai seul est aimable."
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OS MUNDURUCUS
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Habitat - NCJ curso superior ,do caudaloso Tapajós
demoram os mun.d urucus, descendentes m·esclados dos
tupis e considerados os íncolas mais hábeis nos ornatos
de penas.

'

'

Homens e mulh·eres andam completamente nus. Os íncolas .disfarçam o ·sexo utilizando um
canudo de folha que prendem a um ciI)to e as selvícolas
usando um ·tecido d e palha. ,
Cosftlm es 1

1

Raspam a cabeça, ·d eixando, no alto, um tufo de
cabelos. A parte raspada é pintada com .u ma tinta denomina.da será.

I

'

.

Durante as festas ataviam a cabeça com o aquzrz
qué nada mais é do que um casquete 4e penas com
borlas de palha que .c'a em ao longo das faces. O ichiú,
que é um pequeno cesto eafeitado de p·enas, onde conduzem animaizinhos vivos, é colocado a tiracolo.

..

'

Nos festejos guerreiros, o vestiário é mais pompos-0.
Na cabeça é enterrado o :aquirir.aá, que é um aquiri
com uma .p equena cauda, que cobre as costas. Atam,
na cintura, um saiote com quatro caudas de arara que
se chama tempe-á. Como um talabarte cingem o
curarape, ur.dido com penas mimosas. A·p ertando o
biceps usam o bamam. Nos pulsos, uma pulseira, o
ipé-á. Nas pernas, como jarreteiras, colocam o caniubiman e, nos .tornozelos, umas ligas :denominadas

I
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Costumam f axer em cada orelha três furos por onde
introduzem enfeites nos dias festivos.
Nos festejos exibem o. iraré, o arco, o putá, cetro e
o · pariuá-á que nada mais é d-0 que a cabeça mumificada de um inimigo.

•

Familias - '.A tribu se eom·p õe de três famílias: a
vermelha - ipacacate, a branca - arichá e a preta ---:iasum paguarte. Nos orn~atos da primeira fa1nili~ predomina o vermelho; nos da segunda, o am:arelo e, n06
da terceira, o azul. Criam araras para obter a plumagem dos seus enfeites.

..

Cabeças mumifioadas (pa·riuá~á) - Depois de um
combate, as cabeças d-0s i~imigos são cortadas. Enfiam
uma vara flexível de árvore pela boca, passando pelo
pescoço, afim de facilitar o transporte.
Chegados a uma praia os mundurucus se revela1n
ótimos cirurgiões. · Conieçam arrancando os dentes do
infortunado vencido, depois, extraindo-lhes os olhos e
os ossos - vão revirando a cabeça pelo lado do avesso.
Com uma faca de taquara cortam e retiram ·toda a
musculatura, ·em·bebenélo o que sobra com óleo de andiroba (earapa guianensis). Terminado este trabalho,
recompõem a cabeça, e1npalhando-a, de maneira que as
feições do inimigo permaneçam fiéis.
Depois da cabeça completamente pronta, colocamna num moquem ~ fog-0 brando para secar. A medida
que .a cabeça se contrai, o ·enchimento. vai sendo retirado, até que a. contração seja ·total.
Com uma agulha de taquara cosem 06 beiços da
vítima, com tecido de algodão, deixando longos .f i9s dependurados, os quais são matizados .c om o urucum.
A cabeça é atravessaida, de baixo ao alto, por um
lQngo cordão, .afim de poder ser pendurada às costas
do vencedor.

'

Fig. 1 -

Cabeça mumificada

'.
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Devido à fumaça, o troféu toma a cor negra e fica
reduzida ao tamanho da ·cabeça de um macaco comum.
O pariuá-á é guardado em fumeiro.
Os índios peruanos mumificam as ..-cabeças dos
inimigos, enchendo-as, depois de desossadas, com areia
quente, pela abertura do pescoço. Com pedras lisas
e aquecidas "passam a ferro" a cabeça do infeliz.
Afim de não g:ueimarem as mãos, seguram os seus
"ferros de engomar" com auxílio de folh.a s de palmeiras. Esta engomação dura cerca de 48 horas e só é
dada eomo terminada quando a pele fic~r completamente lisa e dura eomo couro; neste momento n cabeça
está red.u zida ao tamanho de uma cidra.
Durante a operação da mumificação realizam-se
dansas características ao ato.

A festa da "pariuate-ran" - A pariuate-ran é uma
cinta de algodão preparada pelo tuchaua e enfeitada
com dentes extraídos das cabeças do inimigo.
É esta cinta uma verdadeira condecoração com
que o chefe da tribu distingue os guerreiros feridos ou
as famílias dos mortos representadas pelas viúvas
respectivas. Os agr,a ciados com as cintas deixam de
trabalhar para serem sustentados pela tribu.
To~os os guerreiros que possuem a pariuá-á são
também pensionistas da tribu, porém, só por cinco anos,
tempo qÜe medeia entre a batalha em que .o guerreiro
adquiriu a cabeça e a festa da pariuate-ran.
Antes da festa da cinta, o tuchaua ordena uma
grande -caçada, na qual adquirem a comezaina para
o dia marcado. Nesse dia toda a tribu se reúne para
assistir ao tuchaua confeccionar a cinta e enfeitá-la
com ·dentes do inimigo, os quais são limpos e furados,
de modo que possam ser.dependurados. Durante este
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trabalho, todos os pre~entes permanecem nus e assentados, entoando hinos guerreiros.
Terminada a cinta, todos se dirigem ao quartel,
excá, afim de se vestirem com seus trajes de. festa e
de se armarem.
~

,

FJg. 2. -

A pa riuate"ran
1

Junto ao exçá, formam em alas os gueyre,i ros, ficando numa das extremidades o tuchaua com as cintas.
Os que vão ser agraciados deixàm o cabelo crescer e
se apresentam, em frente ao chefe, com•p letamente nus.
Enquanto o tuchaua cinge a einta no guer.reiro,
troa o oufuá, espécie de clarim de guerra.
Os premiados se dirigem garbosamente para o
quartcl. ·
.
Depois que todos os inem-nãtes (_feridos) forem
condecorados, apresentam-se três viúvas como representantes das famílias enlutadas. Trazem como adorno um colar de dentes do inimigo; a tiracolo, o curuapc
de seu marido, e, em cada mão, um putá.
Quando troa o som 1nedonho do carueiu, a festa
termin~.

Forma-se uma grande proc.issão, indo na frente as
viúvas agraciadas, que choram, de porta em porta, a
perda dos guerreiros da tribu. Enquanto isso toda a
tribu canta cancões tristes e bate fortemente com os
· pés, produzindo um ruído 'q ue ao longe se ouve.
~
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Os festejos se iniciain ao cair da tarde e se prolongam até ao alvorecer.
No dia segu~nte, o tuchaua, no quartel, corta o
cabelo de todos os feridos .

•

..

•

-

- *"'
Fig. 4 - fndio guerreiro
--,

A festa continua por tantas noites quantos forem
·os feridos a recompensar.

..
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Tatuagens - A tatuagem usada pelos mundurucus
é quase bárbara.
Diz Barbosa Rodrigues que as mulheres traçam
um risco, no ângulo superior das orelhas, o qual termina no ângulo extre1no dos olhos. Do canto interno
parte outro risco sobre o nariz, tomando o aspecto de
uns óculos.
'
"Do ângulo inferior, de uma a outra orelha passando sob os beiços e o queixo, pintam uma larga listra,
de onde partem por cima do maxilar inferior linhas
em ângulos. Em forma de colar traçam três linhas
paralelas que passam sobre as clavículas e o abdômen
até às virilhas· tracam outras perpendicularmente".
t

..

.
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OS PARECIS

'
,

-

Habitat -- Alé1n das cabeceiras do Paraguai que
brotam nos célebres pantanais mato-grossenses, o terreno se ergue como uma muralha natural, sustentando
os cam·pos dos pareeis.
l.'onquista - A estes campos chegou o bandeirante
Antônio Pires de Campos em 1723 o qual designou a
nação que visitava pelo nome po1nposo de "Re1no dos
Pareeis".

O chucro Pires de Campos, tendo vindo empós· a
Fortuna, resolveu levar a guerra à nação que maravilhada o acolhera.
·os índios foram aprisionados e tangidos para as
ininas, onde morreram mais de saudades do ca1npo
agreste do que pela dureza ·do trabalho.
Nas pegadas do primeiro bandeirante outros surgiram, levando a desgràça, a luta e a escravidão às
lindas paragens dos pareeis.
Grupos - Hodiernamente os pareeis estão divididos
em quatro grupos: Uaimarés, Caxinitis, Carazinis e
Iranches. Vivem ainda sob o jugo cúpido dos concessionários de terra, que os exploram na luta diária
do pão de cada dia.
\

<~renças

- Os incolas chamavam a grande nação
que foi bati-zada de Pa,recis pelo no1ne de Ariti. Crêem
num Deus todo poderoso, formador do mundo, eha-
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mado Enorê, e adoram um gaviij.o, que consideran1
sagrado, denotninado Utiariti.

•

Lendas da Génesis ~o Homem - O ·sucuruiná,
afluente do rio do Sangue, é. um dos tributários do
.furuena que com o Tele~ Pires formam o caudaloso e
1najestoso Tapajós de águas azuladas. O ponto onde
o picadão da linha telegráfica corta o rio citado é
conhecido por Pont_e de Pedras. De fato há . ali uma
·o bra ·d'arte construída peló Sublime Artista. O .rio
exercendo o trabalho erosivo cavou na rocha artística
arcada que, à guisa de ponte, abarca as duas margens
do curso dágua.
Em Ponte de Pedras os autóctones localizaram o
cenário onde Enorê · criou o homem. Pela sua bela
lenda se depreende que Enorê ·cortou um tronco, deuJhe a feição humana e plantou-o no sombrio solo da
floresta, metamorfoseando-o em homem com o auxilio
de uma varinha com a qual ele batia no lenho. Para ·
que o homem. não vivesse triste, pelo mesmo processo
Enorê fez o sublime ser que todos adoram seja qual
for a raça: a mulher.
Deste casal inicial ·nasceram dois casais gêmeos:
·Zaloiá, homem, Hohôlailê, 1nulher: Camaihorê e
Uhainariaú.
Um dia Enorê chamou o primogênito Zaloiá, e,
num feixe luminoso projetado do céu, êle fez exibir
uma casa de pedra, uma espingarda, um boi é um ca~
·yalo. Mudou o écran para outra direção e mostrouJhe: um vastíssimo campo onde o veado e a ema
experimentavam a velocidade de suas pernas; uma
casinha de palha, o arco e as flexas.
,
Dirigindo-se ao filho do Adão indígena indagou:
- Qual preferes? a casa de pedra ou a de palha'?
Zaloiá preferiu viver no prado, morando na sua ·c hoça
'
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de palha, onde descansaria das fadigas adquiridas na
caça da onça e do veado. Achou a espingarda muito
pesada e não aceitou o boi e o cavalo, por sujarem
muito o terreiro.
O que Zaloiá rejeitou, Enorê deu a Camaihorê, seu
irmão, dizendo-l~1e:
.,
-

"Tu serás branco".

E levou-o para a.s nàscentes ·do J aurú.
Assin1 explicam os indígenas pareeis a formação
das raças.

Aspecto - Os aritis tên1 a cor cambiante entre o
avermelhado e o bronzeado, vivem quase completamente nus, defendendo somente as partes pudentes.
Os que se acham em contacto com os civilizados já se
vestem como tais.
Entre as pareeis há algumas muitas mimosas con1
seus olhinhos amendoados e suas elegantíssimas mãos.
Conta Pires de Campos que as mulheres eran1 tão hahilidosas que, tudo que via1n, imitavam co1n ab~oluta
perfeição.

"Matianá-Ariti" -"'""' Da ·agilidade dos homens se
pode fazer um juízo assistindo a ~1m jogo de "matianá-ariti", no qual os pel,ejadores só podem fazer uso
da cabeça, arremessando a bola para a frente ou para
o lado, fazendo-a correr pelo chão ou alçando-a
para o ar.
Lfngua topaico.

O ariti é um idioma eufônico e onoma-

Aprenderam a falar· o português e o castelhano.
As mulheres, porém, são obrigadas a falar o ariti,
afim de que não sejam seduzidas pela lábia do branco.. \
5
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~/alocas -- Os pareeis constroem suas malocas da

seguinte n1aneira. Plantam quatro varas flexíveis nó
ch~ão; alguns ho1nens sobem nas mesmas, fazendo com
que suas extre1nidades convirja1n para um ponto onde
são forten1ente a1narradas. Paralela1nente ao solo são
fixadas umas travessas onde os índios ·Colocam molhos
de capin1 ou de folhas de pal.m eiras 1nunidos de uma
forquilha. No final, o facies é o de uma choça de zulu.
No interior da taba são armadas as r edes, uinas
po,r cin1a das outras; na mais alta fica a do dono da
casa: o An1ure.
Há, espalhados pela casa, 'Vários toc~s que se~em
de bancos. Na falta destes as pessoas ficam de cocaras, sendo interessante a posição tomada pelas mulheres, em que nada .ofende a de.c ência.

Casamento - O chefe espiritua~ da tribu é o
"utiariti". É ele quem faz os casamentos.
•
Rondon, descreve de u1n modo atraente essa cer1inônia que .p rende para todo o sempré duas criaturas:
Diante de todos e sentado ao lado do amure, o
utiariti dirige-se primeiramente :à noiva:
·
- Viró icaianênê aukitaá? (Quer você casar-se?)
O utiariti leva~ta e a noiva responde:
- Suanian? (Como não?)
O utiariti acrescenta:
•
_ Uaiê enatá. Icaiani etatiê ena môcôcê. (Muito
bem. Tenha um filho. Que o primeiro seja homem).
Este voto o padre o faz, para que o menino possa
servir de arritno às irmãs que vierem depois.
Em seguida dirige-se ao noivo:
- Vitiali, içô icaianetiô µ.vá halalá kisitinê Iáne
anáecaenâ. (Venha cá. Você está casado. Você não
pode deixar a sua mulher. Você vai levá-la).

/
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E acrescenta esta pergunta:
- Suana môcôcê itiani aukitá?
quer você ?)

Responde o noivo.
- Iolacaená naukitá.
O padre diz:
- Valêenatá.

67

(Quantos filhos

(Quero quatro).

(Está bem).

En1 seguida abraça os noivos dizendo:
- Zotocaquá-haná (Façam vocês -o mes1no).
Depois dos noivos se abraçarem, o padre despede-os com estas palavras:
- Zicáno-hie. (Dêen1 o braço).
A cerimônia termina em casa do noivo, onde se
~·ealiza a grande festa a caulonenâ.
A monogamia existe entre os aritis; os chefes,
todavia, podem viver com ·duas mulheres, geralmente
irmãs.

Morte - Quando n1orre un1 guerreiro, toda a tribu
lamenta seu falecimento, .chorando en1 altas vozes.
Uma cova circular é aberta onde o ·c adáver é introduzido, ficando na posição de cócoras. O seu arco e suas
flechas são quebrados e com ele enterrados. Por cima
da sepultura colocam um n1onte de terra que servirá
âe testemunha na ·p rocura do túmulo.
Alimentação - . O pr.i ncipal alimento é a caça. O
caçador sobe numa árvore e. perscruta p elos arredores
a presença do animal que ·deseja abater. Localiza-o;
desce do mangrulho e sorrateiramente vai derrubá-lo
a pequena distâ ncia.
Em cada 1naloca é organizado um inoquem .q ue é
dirigido pelo amure.

68
Além da caça, os pareeis plantam a mandioca e o
miiho, e fabricam com o ananás un1 vinho - o ôlôni_ti
-- com o qual, as vezes, se embriagam.

OS MAUÉS

]·?estas - Possuíam os aritis suas festas comemora1ivas de vitórias ·alcançadas sobre os mundurucus
que demoram para as bandas do T~pajós e sobre os
nhambiquaras que· eles apelidaram de uaikokorês. _;.
gente que dorme no chão.
Entre os cantos de alegria, entoa1n o ualalzí abaixo:
N ozáni naôrêkuá

Habitat - Em ligeiras . ubás, esses cultivadores do
guaraná sulcam as águas do Tapajós e do Madeira.
São vizinhos dos mundurucus, de quem eraij\ ini1nigos figadais.
,
Conta Barbosa Rodrigues . que, viajando pelo Ta·
pajós, numa canoa tripulada por mundurucus, teve
necessidade de substituir um remador que adoecera,
por um mau é. Foi a custo que ele conseguiu fazer
essa substituição; apesar da camaradagem durante o
trabalho, para comer e dormir, o maué se afastava.

•

Kazá etê
Nozáni naôrekuá
Nozáni noterabá ôlôniti
Notuahã kózetoza
Noterá kenakiá
Nê-e ená ualalô girábalô.

A tocandira - Os tapuios chamam de tocandir!l
a uma formiga negra avermelhada, do tamanho de um
maribondo. \
A picada da tocandira produz inflamação da parte
tocada, calefrios, dores intensas, febres, às vezes a
1norte.
As tocandiras co1npreenderam o mundo melhor
do que o homem. Possuem um espírito de cooperativismo apuradíssimo, reunindo-se ·p ara construir, subterrâneamente, enormes palácios, onde acumulam, en1
vários depósitos, o alimento necessário para a estação
hibernal.
Os 1naués conhecem esse inseto pelo nome de
veaperiá e adoram-no, como a uma divindade.

Tradução de RONDON: "Vou dansar, vou vestir
trajos novos, vou beber vinho e xixa e comer iningau
de milho e de mandioca".
~

.

f

Festa - Anualmente, em um dia determinado, da
mal oca do chefe - a maloca-assú - - parte o primeiro
sinal de festa. ·
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A este aviso, todos começam a caçar, preparar o
cacheri e a colocar num colmo de taquaruçu, que
chamam de tuntum, as formigas venenosas.
Dias depois, ressôa na inata outro sinal, que chama
à maloca-assú toda a tribu. Para lá se dirigem as
familias co1n tudo aquilo que puderam guardar.
Durante os festejos se realizava1n as sete provas .de
va.l entia. 1"'odo a,:quele que se negasse ao suplicio, seria
considerado u1n pária.
A prova de valentia consistia no neófito meter as
1nãos numa luva com tocandiras.
Dissemos acima que as provas eram em nú1nero de
sete. Pois bem, as três ·p rimeiras eram realizadas co1n
a sari - luva de ·p alha urdida, de modo que somente
os ferrões das formigas ficassem para o lado interno
da mesma.
Para colocarem as tocandiras na luva, lançavam·nas priineiramente dentro dágua, afim ~e que ficassem
semi-en torpeci das.
Nas três prhneiras provas, as formigas ficava1n
t:m contacto com as pahnas e as costas das mãos do
paciente. As três provas seguintes eram feitas com o
sarapin, .que era aplicado nos braços,. poré111, ainda,
com as for1nigas presas. A última prova era a mais
.sensacional. As veaperiás ficavan1 soltas dentro do
ia-pêrêpê, que envolvia as mãos do candidato a valente.
Logo que tudo estivesse preparado, começavam os
festejos.
Na frente da casa do tuchaua, os ho1nens formava1n uma grande circunferência; no círculo ficava1n as
mulheres e, no centro, o chefe co1n as luvas.
Para iniciarem os cânticos, ao som dos tambores
e das mhnés - assobios de taquara, - o tuchaua ges-

I

'

DO

BRASIL

71

ticulava com o cotecá, como se fosse um regente de
orquestra co1n sua batuta.
Todos os jovens neófitos se apresentavam no interior do circulo para dansar. O mais afoito comparecia à presença do tuchaua, estendendo-lhe os braços.

Fig. 5. 1 ·-

..

Sarapin, 2 -

Iapêrêpê, 3 -

Sari, 4 -

Cotécá•

O chefe puxava dn seu cigarro de tauari uma
baforada e soprava-a dentro da luva para desesperar
as tocandiras. Após isto, introduzia as luvas nas 1nãos
do candidato.
O paciente começava uma dansa diabólica, dando
saltos e urros. Esta dansa só findava, quando un1a das
jovens presentes, gostando do guerreiro~ se oferecesse
para retirar-lhe as luvas. Em caso contrário, o suplí ..
cio só terminava quando o tucha.u a ordenasse•.

I
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Se o martirizado fosse casado, sua esposa podia
descalçar-lhe as manoplas de dores.
Deixavam o guerreiro com sua salvadora, ou sozinho, derreado numa rede, se nenhuma Eva dele se
agradasse e iam fazer novo círculo na porta de outra
easa, onde a cena se repetia.
Dizem que a mordedura da tocandira produz efeitos afrodisíacos e que as dores cessa1n incontinenti se
houver união dos sexos. ,
Ao findar as provas supliciantes, todos, à noite,
se reuniam na ramada do tuchaua, onde os folguedos
continuavam.
Iluminando o ambiente, ardiam com luz vermelha,
enor1nes bolas de estopa impregnadas de breu.
As festas se realizavam à tardinha e se repetia1n
por tantos dias quantos os necessários .para passarem
pelas provas todos os candidatos.

..

1

o guaraná -

1

FIGUEIREDO

1

O elixir da longevidade, o guaraná,
,
e cultivado com carinho pelos maués e pelos mundurucus.
A sapindácea ·q ue Kunth classificou elfl 1821 com
o nome de "Paulinia cupana" e Martius, mais tarde,
. denominou de "Paulinia sorbilis ", fJore~ce ~m agosto
e em setembro, exibindo, de fins de outubro e dezen1bro, belos frutos vermelhinhos como a pitanga.
Da segunda metade do mês de outubro até meados
de janeiro, a colheita é feita diàriamente, afim de
evitar que os frutos caiam no chão.
· Depois de colhidos, os frutos são levados para a
cupana, casa de palha, onde, em, lugar arejado,
são
, .
colocados en1 camadas de 25 cenhmetros no max1mo.
Durante alguns dias - de um a cinco - os frutos são
revolvidos, para que não fermentem..

,.
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Para facilitar a extração do arilo, substância branca que as sementes contêm, o guaraná é lavado e colocado de molho num vasilhame de madeira ou de
barro, onde permanece durante um dia ou dia e meio,
tendo-se o cuidado de renovar a água de espaço a '
espaço.
En1 seguida faz-se a extração da semente, que é
levada para torrar, em fogo brando, num forno de
barro.
O Sr. Caetano Cabral que e1n magnífica n1onografia estudou o guaraná na revista da Associação
Comercial de Manáus, assim descreve as operações
finais do preparo do saboroso tônico da vida:
"As sementes torradas vão a pilões de n1adeira
de lei onde, com a adição, de água, são reduzidas a uma
massa homogênea. A rnassa é entregue ao padeiro
especialista em bastões ou pães de guaraná, pequenos
e cilind~icos. Preparados os pães, vão ao fwmeiro,. quarto fechado provido de giraus superpostos, debaixo dos
quais se faz fogo de lenha forte, sem cheiro, para, com
o calor br,ando, dar-se a evaporação da água dos ·p ães.
Estes são gradativa1ne,nte mudados de gi1aus p~ra receberem o calor todo por igual. A evaporação integral
da água absorve de 20 a 25 dias. Depois dessa operação ensecadora tomam os pães uma consistência petrea
e são reduzidos a pó com a língua do pirarucu, a pedra de amolar ou uma lima de aço".
Por apresentar o arredondado fruto, quando ,maduro, uma substância branca, o arilo, o seu aspecto
' dá idéià de um olho.
Deste fato, nasceu a bela lenda · indígena, segundo
a ·q ual o guaraná brotou dos olhos de um indiozinho,
que haviam sido arrancados e enterrados ...

,
INDIOS

Habitat - Os guaicurus, os célebres íncolas .c avaleiros, já quase não existe1n: - há remanescentes na
'
região sul de Mato Grosso.
-

Esses selvícolas eram caçadores
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Pensavam que o morto se alimentava e por isso
construíam, sobre os túmulos, cabanas onde colocava1n
,
viveres.
Matavam as crianças disformes, ilegítimas ou
gemeas.
A mãe não criava n1ais do que um filho, abortando
ou matando ao nascer todos os outros. Geralmente as
mulheres só concebiam depois de trinta anos.
Segundo Azara, o aborto era praticado· .de u1n
modo violentísshno: a mulher grávida matava o feto,
pedindo a outra para andar de joelhos sobre o seu
ventre ...
A poligamia não era permitida. ·Cada guerreiro
vivia somente com un1a mulher, podendo, porém, trocá-la quantas vezes lhe aprouvesse.
.. ..
Ao contrário das outras tribus, os guaicurus não
ofendiam as mulheres inimigas que caíam ·p risioneiras.
A

OS GUAICURUS

<~ostumes
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nômades.
Habitavam u1na região, enquanto houvesse nas
proximidades caça em abundância. Desde que esta
fosse escasseando, 1nudavam de residência, re1novendo
com facilidade as esteiras que lhes serviam de tendas.
Prestavam ao chef~ todas as honras, inclusive
uma muito singular: quando notavam que ele ia escarrar, estendia1n as mãos em concha para receber o
escarro.
Para um guaicuru ser admitido como guerreiro,
devia dar u1na prova do s.eu valor, resistindo à dor.
Para isso espetavam-no nas regiõés mais delicadas.
Os homens andavam nus, pintando os cor·p os com
extravagantes desenhos.
As mulheres usavam, da cintura para baixo, uma
tanga de peles e, para cima, pintavam-se como os
homens.
O corte do cabelo distinguia as classes dos guerreiros. Os jovens traziam, .à cabeça, uma rede.
Os assaltos eram feitos à noite, de surpresa.
Quando morria um cacique, alguns súditos se
suicidavan1 para fazer-lhe companhia na viagem do
além.

O cavalo - Tinham um amor enorme ao cavalo e
t:.ram peritos na arte equestre.
Chamavam o cavalo de apolicane - anta - e a
anta de apolicane do mato.
De cima do -cavalo maneja"am, coní adn1irável
rapidez, u1n porrete, de cinco ou seis palmos de ·comprimento, com uma polegada de diâmetro, feito da
estirpe da pahneira gerivá.
Com o animal em disparada, o íncola desferia
violenta pancada na caça a abater, todavia, quando ele
via que não podia alcançar a presa, girava o porrete
'
no ar e arre1nessava-o com força. A certeza do golpe
era absoluta, e1n virtude do bastão atingir a caça pelas
pernas. A pancada era tão violenta que quebrava as
pernas do homem ou da fera, impossibilitando-os de
fugir.

I
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Assim que uni guaicuru !obrigava um ruminante,
ao longe, oculto no arvoredo, incitava seu cavalo com
gritos e partia e1n célere galope, rodopiando no ar o
seu cacete.

•

chefe guaicuru era hereditário,
contudo, quando sucedia haver um herdeiro inapto,
fazia-se uma eleição afim de escolher-se o conselheiro
do tuchaua.

E Deus respondeu: se tu, guaicuru, és temido e
escravisas os outros h~mens só con~ esse bastão, o que
não farias se manejasses as flechas que usam os teus
inimigos?

· Guaicl4orus-caudiuéos - Estes índios vagavam ao
longo do Paraguai, desde o forte Cohnbra até ao Pão

Completando o simples trajo, as Evas gentis pintam as faces c'Om a tinta azul-escuro do genipapo e o
matiz vermelho do urucum.
As viúvas são logo notadas: debuxam, no rosto,
flores e estrelas.

/
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Então o guaicuru disse ainda a Deus: vós destes
aos outros índios o arco e a flecha que aterram os
contrários, e a nós ensinastes. a preparar o bastão de
gerivá: é este a nossa única arma!

o tuchaua _:... o

Desde 1857 que as índias caudiuéas usam, como
vestimenta, tecidos de· algodão.
Enrolam lençóes ou colchas em torno do busto
compriinindo os seios, de modo que parecem estar
vestidas com uma túnica.

BRASIL

Lenda - Um guaicuru perguntou uma vez a Deus
por que, havendo feito numerosas as tribus dos Guanás,
dos Chamacocos, dos Terenas, dos Quiniquináos, etc.,
fez a dos Guaicurus com pouca gente, e Deus respondeu .: É porque os Guaicurus são os homens mais robustos da terra e se fossem muitos, todos os outros
seriam seus escravos ou não existiriam xnais.

Acontecia, algumas vezes, o veado embrenhar-se
na selva. Se o cavaleiro não era bo1n, o corcel, co1no
seguindo uma rota rígida; continuava imprensando-o
de encontro aos duros e tortuosos troncos das árvores.

de Açúcar.
Várias vezes invadiram o Paraguai para roubar
boi~ e cavalos. De uma feita, porém, ao invés de
atacarem fazendas, tomaram, de inopino, o forte Olin1po, dispersaram a guarnição do inesmo e trouxerà1n, .
como troféu, as fechaduras e dobradiças das portàs. .

DO

1

l.Tm conto - . O comandante Cláudio Soído, que
nos legou a lenda acima, escreveu, també1n, um conto interessantíssimo
resultado de sua observação
_\)essoal em 1857. .
"Nos fins do século passado, brigaram os Guaicurus com os Paiaguás, índios, que, co1no se sabe, habitavam o Paraguai, e de cujo nome, por corrupção)
formou-se a palavra Paraguai. Da dita briga, resultou chegarem-se a nós os Guaicurus, que, até então,
aliados dos Paiaguás, tinham ódio de morte à colônia
portuguesa em Mato Grosso. E porque mudassem de
opinião, determinaram jurar fidelidade a el-rei de
Portugal como seus vassalos, o que fizeram em (;uiabá
'
na presença do capitão-general Luiz de Albuquerque.
Nessa visita, poré1n, recusou a mulher do chefe guaicuru Einavedi Chané, . orgulhosa da sua estirpe de

,
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chefe por herança, juntar-se à senhora do capitão-general, dizendo que essa senhora era igual às suas
escravas) e que ela, mulher de E1navedi Chané,
tinha por igual a mulher desse que ficou lá. . . e apontava com a mão para longe. Essa que ela reconhecia
por sua única igual era a rainha D. Maria 1... "

OS POIANAUAS
Habitat - Den1oram nas ribas e terras fir1nes do
rio Moa, afluente da esquerda do caudaloso Juruá, no
Território do Acre.
Vivem em franco co1nércio co1n os civilizados e
~ão protegidos pelo coronel Mâncio Lima, uma das
figuras de maior prestígio n.o muniClí.pio de Juruá.

..

•

...

..

,

Aspecto - São 1norenos claros, de baixa estatura
e andam co1npletamente nus.
Os homens disfarcam
o sexo com u1n cinto de
..
cmbira. Andar em trajes de Adão, isto é,. sem o cinto,
é j uigado indecência.
O índio só tira o cinto para dormir ou to1nar banho. Fora disso, ne111 1nes1no depois de morto deixa
'
de usá-lo .
Assiin ·q ue as crianças atingem a idade de dez
anos, sofren1 a perfuração das orelhas e ·do septo nasal.
Os instrumentos que usam para efetuar essa cirurgia estética são o espinho da popunha e o osso do
morcego.
Nos furos das orelhas introduzem, comumente,
uma tala de paxiú~a e, nos dias de festas, penas coloridas. Na perfuração do septo nasal somente nos dias
festivos, colocam contas.
Casamento - - Como no tempo de Jacob e de
Rachel, "a serrana bela", os noivos têm que trabalhar
algum te1npo para o futuro sogro.

I

I
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Cada homem pode possuir até quatro mulheres.
É fácil imaginar o que seja uma casa de palha,
pequenina, com quatro esposas de um homem só. Às
vezes elas se engalfinham, procurando uma arrancar
os cabelos das outras. Após a briga ficam zangadas,
para depois de algum te1npo se reconciliarem.
Em muitas ocasiões o 1narido é obrigado a intervir. Então, deita uma das contendoras no chão e
aplica-lhe, nas nádegas, possantes palmadas.
As mulheres se casam muito novas. Andam
co1npletamente nuas, usando a tanga s(nnente quando
saem da utá (casa).

Caráter - ·o s Poianauas são valentes e enfrenta1n
co1n galhardia o animal rn ais feroz.
São gratos aos seus benfeitores e obedecem ao seu
chefe - o incibu.
Os filhos cuidam dos velhos pais com desvelo,
dando-lhes comida e lavando-os.

Necrologia -

Outrora queimavam o cacláver e
tudo ·q ue lhe pertencia. As cinzas dos o.s sos era misturada com uma bebida feita de mandioca~ denominada passimá.
Atualmente os mortos são enterrados.

Tatuagem -

ÍNDIOS
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Aproveitam a ocasião da cerimônia
da perfuração das orelhas e do nariz para tatuarem
as crianças. Os velhos se encarregam dessa operação.
Raspam a fuligem produzida pela chama do .s ernambi
do caucho sob o fundo de uma panela, e misturam-na
com o sumo do genipapo verde, originando uma tinta
de coloração negra.
'
Embriagam o paciente com o passimá e deitam-no
em decúbito-dorsal. Sobre a parte a tatuar passa·se
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a tinta e con1 um espinho de murumuru faz-se o
desenho.
!

No homem executam u1n círculo e1n redor da boca
e dus s retas partindo da comissura dos lábios até dois
centímetros do pavilhão do ouvido. Levantam sobre
essas linhas, várias perpendiculares de dois centímetros.
Na mulher, além das· tatuagens feitas no hon1e1n,
f azen1 n1ais as seguintes: duas retas partindo pouco
abaixo do umbigo até às mamas e duas outras daí
saindo em direção das axilas.
Enquanto o trabalho é feito, o paciente
prof un damente.

dorn1~

Lingua -

Para não chover no molhado, vamo'l
transcrever o que o Dr. João Braulino de Carvalho.
ilus tre médico e etnógrafo estudioso, disse sobre o
Hssunto em seu maravilhoso relatório.
'

'
"Os Poianauas falam un1 dialeto
"Pana". O dialeto poianaua apresenta o mesmo alfabeto que o português; no entanto, devemos anotar as seguintes modi··
ficações: O ll ora soa u, como em português, v. g.
"urru", branco, ora tem o som de "ü" (u trémado) v.
g. "peichu ", dorso; o eh ora soa como x, v. g., "iumchin" (xin), alm~, ora soa como se fosse eh em espa-nhol, v. g. "chandeaqui", "ipachi", "chirri" - armar,
pai, dormir; o i soa como i, v. g. "vichi" - arraia; ou
i gutural, como "tapi" - ouvir.
Os Poianauas não têm terminação para designar
os gêneros; o substantivo não varia; é o mesmo, tanto
no màsculino .c omo no feminino; então, para designar
os sexos empregam os artigos vuendê para o n1asculino e izznrran para o feminino.
\
6
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Para designar o cão masculino; ouchite-vwendê.·
cadela: ouchite-iunrran; auá-vuendê: anta macho;
auá-iunrran: anta fêmea; . tancará-iunrran galinha;
tancará-vuendê: galo".
"Algumas palavras têm o feminino e masculino
em termos diferentes, . v. g.: homem - irabü,· mulher
- animbú (m mudo)".
"Não tem o artigo. Quando dizem - o homem:
-irabu; para designar os homens · ou muitos homens, .
empregam d adjetivo "rumbá" - muitos".
"O Poianaua não tem desinência para determinar ·
o plural; juntam ao substantivo ou adjetivo a palavra
rumbá.
'iContam até cinco, nos dedos:

Cabeça . . •
Olho . . • •
Orelha . . .
Boca . . . .
Nariz . . • •
U.ngua • • •
Cabelo . . •
Pescoç·o • . •
Barriga . . •
Nádegas
• .
Braço . . . .
Mão . . • .
.
Pé .
Osso . • • •
Sangue . . .
~

. ...

•

vouvá
vouerou
pabinqui
andã
renqui
andã
vou
ferrou
atou
timarran
punham

.

,

Lua . .
Fogo
Sol .
Pedra .
Pai . .
.Mãe
Moça .•
Feio •
Eu . •
Tu • •

.

•
•

.

.
. .
..
•

.

marquei!'

N~

tae
rau
imbi
dai

Canoa
Vermelho
Verde . .
Vergonha

•

..
. .
.•
..

•

onrdê
icutimbá
vori
inhambi
ipach(
enachi
runtoucou
bichá

•

ia

•

mz
nucurabi
nunti
tani
,
runa
rabin

•

..
.

. .

..
.•

.
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Três - aranan.
Quatro - rumbá
. Cinco - daquitá (a brando)".

·~
.
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Céu

Um - uestê.
Dois - arabi (i longo).

DO
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Outras noticias - O fogo é produzido pelo atrito
éle um bastão de unicum em um pouco de algodão.
Quando estão traha1hando na roça, uns cantam nós plantamos macacheira - e os outros responde1n
- plantamos. Suavisam com a cantiga a rudeza do
trabalho, e, sem sentirem~ lavram enorme trato. de
terra e1n pouco tempo.
As mulheres tecem tangas com fios de algodão e
pintam-nas com urucum e genipapo. Do mesmo modo,
fazem as redes.
As louças e panelas de barro são também confeccionadas pelas graciosas poianauas.
'
1

1

'
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OS TEMBÉS
•

Habitat -- Os índios tembés, apesar de aldeados,
ainda se regem por alguns costumes de antánho. Habitam o rio Capim e outros afluentes do Gurupi.

.

~

Indo/e - Se bem que constantemente atacados,
pelos timbiras, que de1noram no Caj uapara, eles se
limitam a repelir os atacantes. Isso revela uma índole
pacifica.
Aspecto - Em geral são baixos, reforçados, de cor
moreno-clara e bonitos. As mulheres são mais altas
do que os homens, têm o corpo mal conformado, apresentando, contudo, feições delicadas.
Os que vivem fora do contacto com a civilização,
usa1n o beiço inferior furado por ·onde é introduzido
uma rodela de pau.

'.

Casamento -

·o ·s tembés não usam cerimônias
especiais para comemorar o casamento.

'

Geralmente entregam uma menina a um rapaz
para com ele viver até que naturalmente se casem.
A poligamia é permitida aos principais da tribu.

Enterro -

Assim como o casamento, o enterro
também não é revestido de cerimonial.

\.

O cadáver depois de envolvido e1n cascas de jutaí
é enterrado em sepultura aberta numa casa especial
chamada intimáua.

-

Fig. 6 -

Um indio tembé

Vestiário - \Tivem estes íncolas completamente
nus, ocultando os ·ó rgãos genitais com uma tala de

.

,
ClpO.

Usam os cabelos, na frente, aparados na testa e,
atrás, longos e caídos pelas costas, qualquer que seja
o sexo.
'

/·
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As mulheres trazem a tiracolo sobre o ombro direito uma facha de algodão branca ou tingida de
urucum chamada tupây, que possui uma dupla serventia: encobrem as partes pudentes e servem para
conduzir os filhos,

\

"'
I
/

Fig. 7 -
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pela parte interna diversos cordões terminados e1n
borlas de pena de papo de tucano, - tenapêcuary-tap.
Na barriga das pernas amarram ligas estreitas de cordas chamadas tetémacuáus; acima dos tornozelos outras ligas com guizos de piquiá, chamados anái1í.

.

Pot.e dos tembés

Os guerreiros usam_ no braço esquerdo um acolchoado de algodão, que serve para amortecer o choque
produzido pelo arco no momento de desferir a
fJechada.
"Nos seus dias festivos adornam-se com enfeit~s
de penas, consistindo quase todo na cabeça. Amarram
nesta, obliquamente, u1na testeira de penas amarelas,
da cauda do japu, tecidas inferiormente com fios . de
algodão, a que chamam acanicale. No cordão com
que atam o acanioale na nuca prendem uma espécie
de babado de penas de cauda de arara vermelha, que
cai sobre as costas, a que eh-amam aranipéú. Por cima
deste atam horizontalmente uma es·p écie de · resplendor com três ou quatro penas de cauda de arara, presas a um tecido de algodão, com penas de papagaio,
denominada atuáraué. . Todos esses enfeites reunidos
têm o nome de nayahy. Na parte superior do antebraço ligam uma espécie de pulseira, tendo pendente

Fig. 8 -

Araué -

~tro

dos tembês

Quase todos usam, trazidas às costas, e penduradas ao
pescoço, cornetas ou businas feitas de massaraadiba
e1n duas partes, e depois unidas e grudadas com o leite
da mesma ár\rore. As penas que as e.nfeitam são
grudadas com o mesmo leite. Têm a forma de corno,
com o buraco para tocar-se na ponta do lado convexo;
são cobertas de penas, de papo de tucano, amarelas,
de arara, vermelhas e de mutum, pretas. Acima do
buraco prendem o cordão e um enfeite de penas de
gavião real (uiraneté), tecidos em fio de algodão.
Esta busina, que serve para chamar os companheiros
à dansa e à guerra, chama-se mimê. É o único ins0
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trumento que us3:m. As mulheres, para as festas,
grudam os cabelos com cera virgem, e, sem ordem,_
pequenas borlas de papos de tucano, chamados uêçaê:
cobre1n os braços com a penugem branca do gavião
real, presa ao breu co1n que se untam. A esse enfeite
dão o no1ne de uiráaua. Tirar-se uma das borlas do
uêçaê é uma ofensa. Pintam as pernas com uructun
e genipapo. O tuchaua tem o seu araué, que é cetro.
É uma espécie de espanador, tendo no cabo uma porção de cordões cobertos ·de penuge1n ·de gavião real e
rematados por borlas de papo de tucano". (1)

Armas - As armas usadas são : o arco, muirapara:
a flecha de taquára, tié, que serve para abater o inimigo e animais grandes e a flecha com ponta de osso,
macanaufêté, utilizada na pescaria.
O arco apresenta as extremidades recurvadas e
'
cobertas ·p or uma ligadura feita co1n fio de algodão.

<
1

Tucanaira - É uma .b ebida preparada com mel
de pau, saburá dos favos e água. Depois de tudo com• pletamente dissolvido· é posto ao sol, durante alguns
dias, para fermentar, sendo em seguida coado e guardado num vaso de b~rro revestido por uma rede de
•
malhas de fio de algodão e dependurado no teto da
casa por meio de um suspensório.
A festa da tucanaira - Dezenove horas. O som
estridente das businas reúne toda a gente da maloca,
como um toque de clarim no quartel.
Guerreiros; velbos, moços e crianças formam em
linha defronte à ca~a do tuchaua, entoando um canto
lúgubre.
:

(1)

J. Barbosa Rodrigues.

I
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O chefe sai, todos se reúnem a ele exceto as velhas
que se retiram para dentro da casa. O coro é suspenso e o tuchaua com as inãos para o ar resmunga uma
cantiga bárbara que é de vez em quando interrompida
pelo estribilho de todos.
Aproveitam essa música para a dansa. Os convivas descrevem dois círculos consecutivos tendo o
tuchaua ·p or centro. À medida que vão cantando, o
<.,irculo selvagem ora gira f>ara a esquerda, ora para
a direita. Todos batem forteme~te com os pés, a
· roda continua oscilante, o tuehaua entoa qualquer
cousa que o coro responde gê-gê-gê.
De repente a cantoria pára, afim de que as mulheres que haviam ficado dentro da casa cantem.
Aproveitam essa ocasião, para ·beber a tucanaira, que
é servida numa cuia passada de mão em mão.
. Os homens dansam com seus arcos e alternados
com as moças.
Esta festa tem o nome de penêc. O canto do tuchaua é um hosana aos antepassados, o estribilho
monossilábico dos dansarinos é um hurrah de aprovação e o canto melancólico das velhas representa uma
Iamúria profunda pelos que tombaram.

..

I
J

OS CARAJ.A.S
•,

Habitat
Vivem mudando constantemente as
suas 1nalocas ao longo do Araguaia, na ilha do
Bananal.
Familias - A grande nação Carajá, out!ora altiva e forte, hoje humilde e submissa, se divide em três
famílias: a .dos carajás propriamente dita, a dos javaés e a dos chambicás. A primeira vive nas proximidades da ponta norte da ilha do Bananal; a segunda
habita a parte média da ilha citada e a terceira campeia na ~egião das taipas - (ita-i-paba == pedra-águacorre), onde outrora viviam os vinárés com quem
mantinham otimas relações.
Somatologia - Os carajás ~·ão d~ grande estatura;
as mulheres, porém, mais baixas e delicadas.
Segundo Ehrenreieh, os incolas e1n estudo possue1n
crâneo alto, comprido e estreito, nariz proeminell:te,
em geral muito curvado, fendas 1 óculo-palpebrais
pequenas e, às vez~s, rasgadas, cabelo comprido, ora
duro, ora ondeado, relativamente fino.
Antigamente os carajás usavam enormes cabeleiras que desciam até aos ombros. Hoje apara1n o
cabelo na altura do meio da orelha, utilizando tesouras
ou facas que barganham com os civilizados, quanrlo
'não empregam lâminas de taquara.

'

"
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Outrora os moços de ambos os sexos usavam lin-.
das pulseiras que eram o emblema da virgindade.
Eram essas pulseiras atadas aos braços e às pernas.
Esses enfeites apresentavam, na ·parte da frente, umas
borlas que dava1n
jovens. Com_
. um certo donaire aos
'
o casamento eram as borlas arrancadas.

PEQUENO VOCABULARIO:

Pé - wa-awa
Cabeça - wo-ara
Cabelos - wo-ara-day
Braço - wa-a.sio
Dentes - wadjou
Mãe - nadi
Pai - ouaa
Chuva - bi•ou
Fogo - eastou
Lua - aadou-vel-endo
Sol - tioce
Terra - sou-ou: vel sorn
Peixe - pottoura
Rio - bero

DO

Segundo Couto de Magalhães que dedicou a melhor
parte de sua vida ao estudo do Araguaia, a cena do
cas:imento se .passava da seguinte maneira: "O capitão
e os pais dos contraentes vêm com suas 1nulheres, família e com todos • da tribu. Prepara-se uma estrada,
ao longo da qual ficam os índios em alas. ·o noivo e a
noiva, conduzidos por seus pais, ficam cada um ao lado
do capitão; assim dispostos, o noivo passa a dar prova
de que tem força bastante para nutrir sua família. Esta
prova consiste em correr ,ao longo da estrada, carre- .
gando um toro -d e madeira de burití, pesadíssimo; se o
noivo consegue ir e vir correndo desembaraçada1nente,
e sem cair, está apto para o casamento; se, porém,
assim não acontece, o casamento fica adiado até a
ocasião em que, pelo .crescimento de forças e agilidade, o possa fazer".

•

Tatuagem - Desfiguram o rosto horrivelmente,
com a tatuagem, para o que empregam acúleas espinhas de peixe.
•
Na comissura ·dos lábios desenham dois ângulos
agudos; abaixo dos olhos debuxam duas circunferências e ao longo do nariz fazem um comprido risco.

-

\

Costumes - Desde o tem·p o das inarchas atrevidas
dos bandeirantes qüe os carajás eram obrigados á
ceder suas filhas e esposas aos conquistadores. Fazia1n,
os íncolas, essa ignomínia a contra gosto e para remediá-la atacaram os pirapés. Venceram-nos e escravisaram suas mulheres com o intuito de dá-las aos
civilizados.
Os carajás não têm a idéia diyina, pois em seu
vocabulário não se encontra a palavra Deus.

"Esta cerimônia indica não só ·q ue o marido deve
nutrir sua fan1ília, como também deve ser dotado de
força e agilidade bastantes para, na ocasião das batalhas, defender sua mulher, fugindo com ela sobre
os ombros".
"Feito isto, o capitão entrega a noiva ao noivo,
segue-se o jantar que consiste em caça, pescado e nutn
bolo de farinha de mandioca, que é partido pelos
noivos".

Respeitam a um chefe, a quem chamam de capitão.
Este dirige a tribu discricionàriamente e é por ela
obedecido cegamente. ·

O iclzió -

O ichió é o guardá dos túmulos. Ein
cima de cada sepultura, onde colocam os objetos de

.

"
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uso individual do finado - pratos, panelas de · barro,
comida, . peixes, frutas, etc., fincam uma estátua de
madeira - o ichió - que velará, consoante sua cren··
ça, pela inviolabilidade dos túmulos.

Alimentação - Apesar do contacto co1n os civilizados, os carajás até hoje não comern carne de gado.
Alimentam-se de peixes, tartarugas, tracajás,
porco do inato, caetetú e cotia, além da _mandioca que
plantam, assim que organizam seus · acampamentos.

.
peixe,

.,
caraJas

\'ida nômade - Em busca do
~s
mudam constantemente de pouso. Para facilitar·
essas mudanças, eles edificam ranchos desmontáveis.
Vivem durante o verão nas praias e durante o inverno
nas margens barrancosas.
As suas canoas são feitas de modo que possam
transportar com segurança os seus ranchos.
·~
Noticias - Os velhos e os doentes são sustentados
pela tribu.
A poliga1nia e o adultério sã~ punidos com a
inorte.
O capitão adota . como filhos os órfãos dos guer~
reiros falecidos em combate ..
Quando ~m cônjuge morre, o outro recebe novamente as · borlas que usava antes do casamento.
Hoje os costumes se acham bastante relaxados,
devido aos desenganos que os selvicolas sofreram
co1n o contacto da civilização.
Apesar da proteção católica, protestante e do
governo - que mantém um posto na ilha do Bana~al .
- a encorporação dos incolas está se fazendo demasiado lenta e com prejuízo para os aborjgenes.

t

OS

'

NHA~IBIQUARAS

Habitat - Na serra do Norte, onde o Estado de
Mato-Grosso se acaba (1), campeam os nhambiquaras.
Foram pela primeira vez encont~ados no chapadão do
J ati (2), justamente no local onde se acha a estação
telegráfica do Juruena. Esses indígenas algumas vezes atacaram a residência
(3) de verão dos capitães,
generais, a capital do ouro - l\fato-Grosso, - e desde
esse tempo receberam o nome de cabixis. Con1 essa
denominação existe um rio, .afluente do Guaporé, onde
residem alguns nhambiquaras.
Somatologia
- São de estatura n1ediana, ventre
,,
saliente, coxas grossas,. pernas finas, pés pequenos,
nariz pequeno e chato, dentes conservados e cabelos
grossos apa:rados na testa e na nuca.
.

Vestiário e enf~ites - Anda1n completamente nus,
trazendo, os homens .à cintura, um saiote urdido com
folhas tenras do buriti. Furam as orelhas afim de
dependurarem compridos brincos de contas. O cepto
nasal e o lábio superior são atravessados por pedaços
de madeira.
Interessantes ligas de tucum ataviam os punhos, os
braços e os j arretes.
N<Y.l'AS DÕ GEN. R<>NDON: ..:... (1) Mato-Grosso s6 se acaba no
Madeira e Guaporé, aos 8º 10' de Lat. S. (2) A serra do Norte
corre no paralelo 120 S. (3) A residência de verão dos .CapitãesGenerais era Casalvasco.

'
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Costumes -- Têm o hábito de dormir no chão, pelo
que receberam dos pareeis, seus vizinhos, o cog1101ne
pejorativo de uiacoacorês - gente que dorme no
chão. Todavia esses autóctones só se deitam em
terreno de areia e muitas vezes, em viagem, ca1ninha1n
léguas para encontrar manchas de areia branca lavada,
onde possam passar a noite.
Possuem uma ·p equena agricultura, cultivando o
milho, a mandioca, o cará, as favas e as batatas.
Da mandioca, preparam un1a broa de cor amarelada e cheia . de rugosidades com que se alimentan1
durante as longas peregrinações pela selva.
Fumam cigarros feitos com folhas secas pulverisadas. O envólucro é, também, de folha.
Extraem das árvores o mel de abelha, utilizando
um machado de pedra de peso aproximado de d<;>is
quilos. O encastoamento do niachado no cabo é feito
com' breu. No roçado também se servem deste ruditnentar utensílio.
Grupos - O General Rondon classificou os nhambiquaras em cinco grupos.
O primeiro - o dos congorês - habita o vale do
Buriti.
Os nenés e os uáindizês vivem em constantes
turras e lutas no trecho compreendido entre o Juruena
e o Juína.
O quarto grupo - o dos anuzês - domina os vales
do Camararé, do Doze de Outubro e do lqué.
O primeiro grupo é de índole pacífica, os restantes adoram a guerra.
f
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Ao longo dos rios Ananás, Festa da Bandeira e
Roosevelt, encontram-se os mamá-indés, tamá-indés, os .
ma/ondes, os sabancs, os aiás e os navaités que consti.
tuem o quinto grupo.

o~i

Ornamenta1n o pescoço com co1ares feitos co1n
frutos da bacaba.

DO

Em 1916, Rondon orçou a população nhambiquara
em vinte mil almas.

-

Todos esses selvícolas foram estudados pelos dou-.
tores Roquete Pinto e Murilo de Campos.

Quilombos - Houve no rio Guaritizê um quilombo tão forte quanto o da república dos Palmares.
Africanos traiisfugas das minas organizaram tão
aguerrido reduto que, para exterminá-lo, foram enviadas várias expedições militares.
Após a derrota, os negros procuravam abrigo nas
malocas dos íncolas, onde podiam reviver os dias felizes vividos no ardente continente -d a raça de Chan.
Houve um entrelaçamento de costumes e um caldea1nento profundo de sangue.
Vê-se pela configuração do nariz, pela barba
crespa, pelo cabelo grosso e pelo vocabulário eivado
de termos africanos e portuguêses, que quase todos os
nhambiquaras são cafusos.
Alimentação - Alimentam-se principalmente da
caça, da pesca e dos produtos fornecidos por sua incipiente agricultura.
Os seus alimentos são preparados em ·p anelas de
barro. Fazem excelentes ensopados com carne de
caça, frutos silvestres, mandioca, grande número d~
insetos, diversas larvas, formigas, filhotes de maribondos e reptis.
Não só os nhambiquaras, como muitos outros selvícolas entre os quais os. chavantes e os carajás,.· costu1

'
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mam envolver, com areia, a carne e peixe, afim de
assá-los em crepitante fogueira.
O pão do nhambiquara é o beijú que é assado em
larga lage.
A água só é ingerida depois de misturada com · o
delicioso caldo do ananás agreste.
Com os frutos do assai, da hacaba e do patauá
fazem gostosa bebida.
C.aça - As feras e os pássaros são 1nortos a flechadas.
Organizam, na selva, tocaias onde aguardam a
aproximação da caça. A flecha é disparada através de
uma seteira e o animal abatido a pequena distância.
Muitas vezes perseguem a caça malferida e se, por
ventura, tiverem que atravessar um curso dágua, o
fazem a nado ou com o auxílio de uma balsa rudimentar construída de talos de burití, por desconhecerem o uso da canoa.
Feiticeiros - Há em cada gru·p o um feiticeiro que
cura · os doentes sugando as partes afetadas. Depois
de chupar, demoradàmente, as partes doloridas ou feridas, ele retira da boca ·a coisa ruim, arremessando-a
para longe: - é um costume herdado dos negros
cativos.
Habitações - Parece que os aborígenes que estudan1os aprenderam a confeccionar suas habitaçõe3
com os africanos. Ostentam essas construções a fo1·ma cônica e são sustentadas por um esteio central - o eixo do cone.
Outras palhoças são construidas somente por
"uma meia água", que se apoia no chão e numa viga
horizontal.

\

OS TUPINAMBÃS

I

Habitat - Vivian1 ao longo do litoral divididos
em dois grupos: Um que ca1npeava do rio Parnaíba
ao Pará e outr.o de São Francisco a Carpamú.
Costumes ·_ Andavam. nus, caçavam, pescavam,
possuíam uma agricultura incipiente e faziam instrumentos grosseiros com . a pedra polida. Habitava1n
enormes aldeias den<>minadas taias que eram organizadas, de modo que no centro ficasse uma. área enorme
conhecida pelo nome de ócára.
As suas tabas eram defendidas por espinhenta:;
jussaras e na porta de entrada exibiam os crâneos do3
inin1igos que" hayiam derrotado.
A cãSi, .construída com ramagens, cha1nava-se
óca. Não apresentava divisões internas e nela se
abrigavam 1nuitas famílias.
Ornamentavam-se pintando o corpo de preto e de
encarnado; usando, à cabeça, un1 cocar e, à cintura,
um saiote de penas garridas; esfuracando as faces, os
lábios e as orelhas por onde introduziám contas de
várias cores e penduricalhos.
De raiva, uns comiam os piolhos e outros tinham
o hábito de comer terra~
Apresentavam um aspecto engulhoso, e exalavam
c.·heiro desagradável. ,
Religião - Não possuía1n culto religioso algum.
Contudo acreditavam en1 feitiçaria e e1n adivinhações.
•

'
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Segundo Lery, tupã não significava Deus e sim·
trovão, nome pelo qual designavam ao Deus dos
brancos.

'

ape:ilas na crença de que todos os objetos da 11atureza
tinham sua parte espiritual. "Alguns destes espíritos,
como o Corrupira, J urupari, Ainan ou Anhangá, haviam já chegado a ser mais ou menos antropomórficos; o que sabemos, porém, dos mitos deles, entre os
antigos tupis, vale bem pouco, e a mitologia túpica
há de ser reconstituída pelo estudo cuidadoso -dos mi1os dos ;índios modernos".

Mulheres -· Os ho1nens podiam ter quantas mulheres desejassem e por elas não tinham o menor
desvelo .
..
Durante as migrações, as mulheres eram verd~
deiras bestas de carga e a degradação do sexo fraco
baixara tanto que muitas mães afogavam as filhas ao
nascer.
Guerra - Os tupinambás, como -q uase todos os
íncolas, nunca se batiam de frente. Emboscavam-se
para surpreender o inimigo.
Muitas vezes assai tavam de inopino alguma taba,
fazendo uma gritaria infernal e trucidando, a torto e
a direito, sem escolher sexo nem idade. Depois que
os inimigos se entregassem ·p elo pânico, tratavam de ·
fazer prisioneiros.

Fig. 10 -

Um índio tupinan1bá com sua complicada
e rica indumentária.

O professor Hartt diz que a religião dos tupis era
· u1na espécie de fetichismo muito atrasado, consistindu
•
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

I

A morte dos prisioneiros - Aeerca deste assunto,
lVIelo Moraes Filho transcreveu nas páginas da Revista
de ·E xposição Antropológica Brasileira (1882), o que
há séculos atrás escrevera o cronista Gabriel Soares.
Vamos calcar o nosso estudo sobre esse interessante
alfarrábio.
O prisioneiro era conduzido sob clamores às aldeias dos triunfadores. Depois desse passeio forçado,
era o cativo conduzido à prisão, onde permanecia

/
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amarrado pela cintura e pelo pescoço, por forte cordame, a robusto tronco.
Calculavam o tempo necessário para engordar o
vencido e marcavam o dia do sacrifício.
Nas últimas noites do prisioneiro, davam-lhe por
com·p anhia a mais bela guerreira da tribu. Essa j ovem· servia s(nnente par a o condenado ficar com saudades deste mundo . . .
Ao chocalhàr do níaracá e ao rufiar do tambor,
toda a tribu cantava uma canção rude e dansava
desconjuntadamente.
As fogueiras ardiam . . . No terreiro, o patibulo
era constituído por dois paus fincados. . . O batuque
era formidável... Na prisão, con1 sua companheira,
o prisioneiro despedia-se da vida ...
Par.a exercer a função de carrasco, um guerreiro
era pintado com genipapo. Colocavam-lhe, na cabeçà,
u1na carapuÇa de penas amarelas e um diadema ; nos
braços e nas pernas, manilhas das mesmas penas; no
pescoço, enormes colares de contas e, na cintura, dependuravam lindas caudas de ema. ,
Depois do matador completamente ataviado, seus
parentes ia1n buscá-lo. Com um pesado porrete marchetado com continhas brancas de buzios, o carrasco
saía ao terreiro, con1 passo arrogante. No momento
e1n que aparecia, o povo fazia u1n barulho infernal,
gritando e tocando uns instrumentos musicais.
No tronco, estava o prisioneiro patenteando insolência e valentia. Davam-lhe, com uma corda, uma
laçada pela cintura, de modo que cada extremidade
passasse por furos feitos nas extremidades superiores
dos ~oirões. Em cada chicote da corda, um tupinam..
há aguentava-a com firm eza.
O carrasco chegava ao cativo, que se achava com
um cacete na mão; e dizia-lhe que ia matá-Ío para
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vingar seus antepassaéios. O condenado resvondia
com altivez. O matador avançava desferindo forte
bordoada, o prisioneiro se defendia e, caso possível,
atacava. Os homens da corda, 1nanejavam-na, de
forma que o carrasco não fosse atingido, todavia, algumas vezes o golpe acertava, pondo o vingador fora
do combate.
Depo.i s de 1norto o prisioneiro, era feito o esquartej a1nento, para começar -0 banquete ·de carne humana ...

Festa - Da mandioca faziam uma bebida fermentada -. o cauim, que era a mola dos festejos.
Lery descreve da seguinte maneira, uma dessas
festas: "nunca espetáculo algum. me maravilhou tanto,
como o que me ofereciam suas cabanas se eu entrava
nelas ém ocasião de estarem os selvagens cauninando,
pois logo ao primeiro lanço via postos ao fogo e cheios
de cauim, esses grandes vasos que fumegavam como
caldeiras a ferver; de redor, estavam os homens e
mulheres deles, nus em pelo, outros arreados de plumagens,. e as mulher.e s . desgrenhadas; uns. deitados
exalando fumo de petum pelas ventas e pela boca;
outros dansando, saltando, cantando e gritando, tendo
todos a cabeça tão esquentada' pelo cauim que viravam
os olhos de um modo que· me parecia a mim que ali
estava a imagem de um pequeno inferno".
•

OS TAMOIOS
Habitat - Tripulavam suas compridas canoas,
desde o cabo SÃO TOMÉ até· ANGRA DOS REIS.
;

Era1n vizinhos dos guaitacaz.es, pelo norte e dos
guaramomis, pelo sul.

Somatologia - Eram, .os tamoios, altos e robustos.
Costumavam, nas festas, enfeitar-se com capas e carapuças de penas policrômicas. Traziam o beiço inferior furado, por onde introduziam um osso com
cabeça que ficava do lado interno do lábio.
Descendência - Pertenciam ao grande ramo tupi,
que emigrou ' das barrancas do Paraguai, rumando
para o Rio Grande e o Uruguai e daí percorrendo todo
o li torai, até ao Maranhão.
Apesar dessa descendência~ os guapos guerreiros
tamoios só considerava1n seus parentes os tupinambás.

Noticias - Foram, os tamoios, amigos diletos dos
franceses, quando estes aportaram e1n Cabo Frio, afün
de carregar pau-brasil e, mais tarde, na ocasião em
que Villegaignon, com sua esquadra, chegara à nossa
maravilhosa Guanabara, com o firme propósito de
fundar, nestas risonhas plagas, a França Antártica.
As suas mal ocas eram bem fortificadas com paJissadas, idênticas às usadas pelos tupinambás, porém
melhores.

I
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nada:. esperavam que a criança nascesse, para devorar
mãe e filho.

Faziam guerra de morte aos habitantes de São
Vicente e de Piratininga e as suas canoas vigiavam
continuamente a fímbria litorânea que habitavam.

Há motivos para que os cariocas sejam tão alegres
e divertidos, a ponto do seu carnaval impressionar ao
mundo iµteiro. Parece que a alegria, que contamina
os habitantes desta cidade, é oriunda da própria natureza que engalana a belíssima baía da Guanabara.

1

(
,

Já os tamoios eram, no século XVI, considerados
•
os melhores bailarinos e 1núsicos de todo o gentio do
Brasil. E a veia poética popular que possuímos, inspirou também os nossos antepassados selvagens, que
improvisaram poesias para · receber cerimoniosamente,
qualquer chefe, cotno fazemos atualmente durante os
festejos joaninos, as alegrias .do Natal e a~ pagodeiras
de Morno.
Marabá - - Chamavam de marabá a crianca
.. filha
de pais duvidosos. Quando uma mulher, em estado de
prenhez, trocasse de marido, o seu filho nasceria
marabá e, como tal, era enterra do vivo, logo após ao
nascimento.

Anchieta, durante o seu cativeiro de cinco meses,
conseguiu ·desenterrar várias crianças e induzir as
respectivas mães a criá-las.

Fig. 12 -

Um tamoio, segundo Lery

Devoravam os prisioneiros como vingança, exceto
as mulheres que destinava1n ao concubinato. Se alguma mulher estivesse grávida, quando fosse aprisio-

I

<:onfederação dos tamoios - Sob as ordens de
Cunhambebe, os iÍncolas se uniran1, formando uma
verdadeira confederação, afim de que pudessem, de
melhor forma, enfrentar os perós, cognome que davam
aos portugueses.
A luta que os tamoios levaram à gente lusa era
interminável.

Resolveram os jesuítas Nóbregá e Anchieta ir conseguir a paz no próprio acamp~mento dos selvícolas.

••
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Francisco Adorno, fidalgo genovês, um dos mais
ricos homens do Brasil, comprometeu-se a levar a
embaixada da paz.
Apenas o bÃrco, ·que conduzia os missionários, se
aproximou da costa, o mar ficou coalhado de canoas
que, manejadas cada uma por vinte remos, vinham
céleres atacá-lo. Assim que os aborígenes lobrigara1n
os hábitos dos jesU!Ítàs, suspenderam o golpe e os deixaram desembarcar.
No dia seguinte, vieram dois caciques tratar com
os ' religiosos e resolveram mandar para São . Vicente
doze rapazes como reféns. Levaram os missionários
para um lugar denominado Iperoí, onde estes edificaram, com ramagens, u1na capelinha.

'

•

Estavam os jesuítas há dois meses no exílio selvicola, .q uando o governo de S. Vicente os mandou
chan1ar, para com êles conferenciar a respeito do
armistício.
Os abotígenes acharam de bo1n alvitre enviar so1nente Nóbrega, deixando, no seio deles, Anchieta.
Foi durante essa permanência entre os tamoios
que a glória de Anchieta subiu aos céus.
Os índios ficaram admirados da continência desse
jovem jesuíta na pujança da virilidade.
Para manter a sua pureza, Anchieta fez um voto
à Virgem, a mais pura das mulheres, de compor-lhe
um poema.
Faltavam papel, pena e tinta, contudo o pensamento firme do missionário tudo re1nediou. Dirigiu-se
para a praia, onde os pássaros, chilreando, passavam
aos pares, onde o mar em ondas marulhosas beijava a
areia, onde, enfim, a Natureza, em todo o seu esplenao amor.
dor, convidava
..
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O moço religioso com uma varinha ia, na praia,
escrevendo as estrofes em que focalizava a vida sacrossanta de Maria. Em seguida decorava o que escrevera e iniciava outros versos, até que conseguiu o
seu intento, guardando de cor o poema todo.
Após uma permanência de cinco meses, constantem~nte ameaçado de morte, Anchieta pôde deixar
lperoí com o armistício firmado.
A oração foi o único lenitivo que ele encontrou
para vencer, um a u1n, os inimigos da sua alma
angelical.

-
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Geralmente o guerreiro selvagem gosta de esteri~
rizar o seu valor, ornamentando-se com os mais bizarros enfeites. Assim é que os pariquis, à cabeça usam
•

OS PARIQUIS
Habitat - Os pariquis irmãos gên1eos dos jauaperis dee,cendentes .da nação aruaque, vivem atualmente,
quase totalmente ·civilizados, nas éabeceiras do rio
Uatumá, contribuinte do Negro.
Aspecto - São de estatura mediana, de cutis
inoreno-escura, feios e fortíssimos.
As gentis filhas de Eva são geralmente feias e
todas possuetn o mesmo semblante, como se fossem
feitas por um molde.
Andam todos, hodiernamente, vestidos como civilizados, todavia em algumas malocas há índios nus.
Os ·homens usam uma facha tecida de algodão enfeitada com a tinta de urucum e penas vermelhas de
arara, denominada cueiu. As tangas usadas · pelas
1nulheres tê1n o formato quadrado e são confeccionadas co1n algodão e sementes de uapuí. Tanto a f acha
como a tanga são dependuradas à cintura, afim de •
protegerem os órgãos genitais.
Enfeites - Os enfeites são usados somente em
dias de grandes festejos, justamente como sucede com
as joias das elegantíssimas d~mas da nossa alta aristocracia .
•
As mulheres ataviam a fronte, os pulsos e as
pernas com testeiras urdidas com a plumagem policrômicn do papagaio e. do japu e com pulseiras e ligas
feitas com interessantes sementes.
•

I

1

·'

Fig. 18 -

Um pariqui com sua indumentária marvótica.

um diadema - o saquiuclzi - confeccionado com
penas da cauda da arara que saem de uma testeira de
penas de gavião. Às orelhas penduram gigantescos
brincos feitos com a plumagem do tucano. Nos pulsos

\
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e nas pernas colocam o rocó - pulseira de penugem
branca - e o nequerl liga de algodão· tingida con1
urucum. Para aparecerem com pompa nas suas arlequinadas, atravessam o cepto nasal com duas penas
vermelhas, do tucano.
\ ,

\

Armas - Além do armamento corriqueiro - o
arco e a flecha - os pariquis manejam com graciosidade e destreza o cuidaru e o murucú. O cuidaru é
uma clava possante feita com a muirapinga e que apresenta .q uinas vivisshnas - um golpe rio pescoço. é
mortal e em qualquer outra parte do corpo produz
enorme ferimento. O murucú é um dardo em formi-1
de lança numa extremidade e com duas penas de
arara na outra.
Casamento - NãO' há propriamente um cerimonial especial para as núpcias. Desde que o noivo
obtenha do pai da sua futura esposa o consentimento
para o enlace, inicia incoJ?.tinenti o preparo da roça que
deverá sustentar o casal. Os pais dos cônjuges se
encarregam da organização do futuro lar, conseguindo
panelas, tipitis, igaçamas, etc.
Por vários pretex._tos, os guerreiros adquirem outras companheiras, tornando-se poligamos. Esta tendência do sexo forte vem de priscas eras ...

•

O "coroconó" ou a festa dos mortos - Os jauaperis
prestam uma homenagem aos mortos pintando-se con1
uma tinta feita com o urucum e as cinzas do finado,
os cachinauás reverénciam os· mortos bebendo na caf·
çuma os seus ossos triturados, os pariquis cultuam os
que se vão deste mundo com a festa do coroconó .
Na porta do falecido acendem uma grande foguei•
ra. Assim que a labareda estenda para o céu as suas
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línguas de togo e a lenha crepite, transfonnanao-se
em cinzas e ~m ondas enovelantes de fuma, começa o
festejo.
Uma grande roda de dansarinos circunda o fogaréu. Um deles, designado pelo chefe, agarra o defunto
e amarra a sua carcaça, qe maneira que caíoa dentro
de um j amachi - cesto de palha. Em seguida coloca
0 "jamachi" às costas e inicia a dansa macabra ao som
de lúgubres cânticos.
O ja1nachi co1n a sua carga vai passando de costado a costado, até que todos os dansarinos tenham
transportado o precioso fardo. Isto feito é o cadáver
lançado à fogueira.
Enquanto o fogo conso1ne a carne do infeliz,. os
C'onvivas encetam as libações do cachiri~ aspirando o
odor nauseabundo que. se desprende do fogacho.
Quando do finado só restarem as cinzas são estas
guardadas nu1n vaso e enterradas na oca do inesmo.
No decorrer da cerhnônia todos os presentes se
pinta1n com urucum.
A duracão da festa depende' da quantidade da
bebida pre~arada. Desde ,que haja cachiri, o incola
dansa. Terminada' a última gota, ele esmorece como
•
uma má,quina se1n combustível. .Geralmente, a cer1mônia dura mais de vinte e quatro horas.

I

I

OS JAUAPERIS
, Habitat - . Chamamos jauaperis todos os índios
que habitam o rio do mesmo nome, afluente da esquerda do Negro, que desemboca fronteiro a Manoa, sendo
navegado 316 km.
Em. março de 1916 o inspetor de índios Bento Len1os averiguou que uma parte do gentio do Jauaperi
.
era estável e outra nômade. Esta última costumava
divagar pelos rios Branco e Uatumã.

Denominações - Campeavam out~ora no Jauaperi várias tribus: os caripunas, os cericunas, os
atruais, os assais e os aruaques. Barbosa Rodrigues
denominou-as pelo. nome genérico de cricbanás e AUpio Bandeira <:leu-lhes a nomenclatura do próprio rio.
Esses índios · viviam e1n lutas contínuas com os
caraiás, os cacuanas e os jumas - que habitavam ao
longo da fronteira - e os n1anaus, os pa~avianas, os
uranacoaunas e os muras, índios salteadores.

Aspecto - São moreno-vern1elhos, altos, esbeltos
e robustos, sendo os homens em geral mais belos do
que as mulheres. Têm os cabelos negros; brilhantes e
duros, a cabeça bem proporcionada ao corpo, semelhante na f or1 ua a cios caboclos do nordeste; rosto
largo e expansivo; olhos de bom tamanho, escuros e
oblíquos; nariz bem feito, pouco achatado e de largas
narinas, havendo alguns. aquilinos; boca bem talhada
e graciosa; dentes grandes, tronco largo, ventre reco-
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lhido, pernas finas e nervosas, pés e 1nãos pequenos e
dedos curtos. São asseados, não exalando o seu corpo, como notou Barbosa Rodrigues, nenhum cheiro.
As mulheres são mais baixas e menos elegantes. Tanto homens como as mulheres são afáveis para os
estranhos e extrema1nente carinhosos (1).
São hábeis nadadores e remadores, sulcando as
águas dos rios e igarapés .c om rara elegância.
Os homens ·usan1 os cabelos cortados e as mulheres, compridos.

I

Antropofagia - Eram esses íncolas acusados de
antropofagia em virtude de haver Barbosa Rodrigues
escrito tere1n o costume de fazer, dos ossos dos mortos,
flautas: Ficbu apurado não usarem tal prática.

'

Vestiários e ornatos - Andam completamente nus
e, para encobrir suas vergonhas, usam o cueiú, pequenina tanga pintada de urucum e ataviada com duas
pequenas borlas urdidas con1 fio de algodão e enfeitadas com penas coloridas.
I

cabeça usavam uma grinalda feita com penas
de papagaio. Nas orelhas enfiavam um pedaço de
taquara terminado el}:l rosetas, onde dependuravam
tranças de algodão ornadas con1 plumas. Nos pulsos
usavam pulseiras do mesmo formato das trançasbrincos.
À

Não costumam pintar o corpo.

Armas - Os arcos são os maiores que se conhecem: têm a forma cilíndrica adelgaçada nas ex tremi(1)

Alípio Bandeira.

'

Fig. 15 -

Um jauaperi

dades e são feitos com a muirapinima (1) ou muirapiranga - madeira flexível e forte. Como se vê na
gravura, são mais compridos do que um homem.
(1) A MUIRAPINIMA, - cujo âmago é aproveitado para
as lindas_bengalas vendidas em Manaus, - não se presta ou não
se adapta ao ARCO, por não ser flexível. Deve haver engano na
denominação da especie acima referida. - ·Nota· do Magalhães. . ·
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As flechas são de taquaras, terminando em pontas
de osso ou de coco. . . Empregam as primeiras para
a guerra e a caça de feras e as segundas para os
pássaros.
Toda vez que encontram pregos ou lâminas de
faca, ou canivete empregam-nos para ponteiras de suas
flechas.

Morte
Costun1am . sepultar os cadaveres nos
· troncos imensos das árvores seculares.
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Luta cqm os civz'lizados - Em 1855 o capitão Gabriel Antônio Ribeiro Guimarães explorou o J auaperi,
procurando um ca1ninho terrestre para os campos do
Rio Branco. Não foi feliz no seu intento, porém não
topou com nenhuma tribu gentílica.
No ano seguinte Pereira de Vasconcelos remontou
o rio, semeando a morte e o incêndio, enquanto saqueava os rudimentares roçados dos selvjr.olas. Como
vindita os aborígenes em dezembro de 1872 atacaram
a vila de Moura expulsando os habitantes e apoderando-se dos objetos que almeja:vam, facões, machados e
pregos.
O governo do infeliz Estado do Amazonas mandou
preparar .uma expedição com infantaria e artilharia
para dár "um exemplo". _ Comandava a tropa o coronel João do Rego Barros Falcão. O fanfarrão, chegando a Moura em 18 de janeiro de .1873, já encontrou
a vila abandonada, poré1n, para justificar os gastos
feitos, deu uma batida pelos ·arredores, matando e
trucidando todos os íncolas encontrados.
Depois deste criminoso fato, pensou-se .em trazer
aqueles íncolas à civilização por meio da catequese.
Três tentativa_s foram feitas sem resultado, .porque o~
religiosos não possuíam a alma do verdadeiro missio-

'
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nário - aquele que oferece a vida no cu1nprimento da
missão que lhe foi confiada.
Estabeleceram-se postos militares para evitar que
os índios fossem explorados pelos civilizados. Tod.a via
o efeito foi nulo.
Em 1884 -0 ínclito Barbosa Rodrigues mostrou sua
habilidade de sertanista, conseguindo a amizade do
selvícola e, para mostrar a .enorme confiança que ele.
.
tinha naquela gente, levou o que ele possuía de mais
sagrado - sua esposa e sua interessante filhinha para o âmago ~a selva, afhn de visitarem os indígenas
considerados canibais ...
Ricardo Payer também esteve com os índios em
questão, em 1901, sem que fosse hostilizado, conseguiu- .
do fantástico acervo de objetos para o Museu de História Natural de Viena.
Em 1905, um tal Vidal intrometeu-se pelo Jauaperi
com o fito de explorá-lo. Parecia ir animado de boas
intençõest tanto que ~evava sua família. c·onstruiu
uma palheira e aguardou a visita dos aborígenes. Logo
no primeiro encontro, devido à sua inhabilidade, teve
que matar um índ~o, abandonando sua choça que foi
queimada pelos selvícolas.
Assim que a triste nova chegou a Manáus, o gover. nador Constantino Nery mandou uma expedição militar "limpar" o Jauaperi. O capitão de milícia Júlio ·
Catingueira foi o comandante da tropa, que agiu como
um autêntico facínora. Sitiou algumas ma]ocas e,
como os selvicolas não desejassem entregar-se à prisão,
ateou-lhes fogo, fazendo com que fossem queim~dos
•
VIVOS.

Deixou, como pasto aos corvos e às feras, os corpos de 283 índios e lev.ou para Manáus. como prisio.neiros, dezoito homens e uma mulher. Essas cenas de
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vandalismo foram registadas no livro do naturalista
alemão Kock Grunberg e tiveram repercussão mundial.
E1n fins de 1911, Alípio Bandeira conseguiu
novamente captar a amizade do gentio, porém, não
pôde levar avante a sua obra grandiosa, porque o
governo achou que a função militar era incompatível
com o trabalho de proteção aos índios ...
Resultou di.s to que cúpidos exploradores, bafejados pelo governo estadual, tomasse1n posse de rica
região do Jauaperi e escorraçassem para as brenhas os
infelizes incolas donos da terra.

OS UANANAS
Habitat - Os uananas habitaram em épocas
remotas o alto Querari, de onde foram deslocados pelos
cubeúas. I-Iá alguns séculos têm as suas malocas em
Iutica e Caruru - cachoeira .às margens do rio Uaupés,
afluente do Negro.
' Origem - A palavra uanana, e1n idioma aruaque,
significa ladrão. Os íncolas em questão se denominan1 otitias. São de origem tucana, a poderosa nação
que invadiu aquela região e venceu os aruaques que
vinham do Orenoco já perseguidos pelos caribas.

•

'

I

Costumes - De todos os seivi colas da zona do
{Jaupés, o~ uananas são os únicos que ainda conservam os ritos e costumes de antanho - do tempo em
que o branco ainda não havia talado os seus domínios.
Os outros, in~luenciados pela ação dos padres salesianos,
já abandonaram os seus antigos costumes e ingressaram
quase que totalmente no rol dos civilizados.
Língua - Como a dos tucanos, a língua dos uananas é rica em consonâncias e possui formas para des1gnar genero e numero.
Enterro - São os únicos indígenas que enterram
seus mortos nas ilhas, longe das malocas. Depois de
feita a sepultura, preparam a múmia. O esquife é
constituído por ·um. caixão em forma de canoa. A boca
do morto é pintada 'de vermelho e sobre o rosto é colocada uma máscara de casca de abóbora com ttês orifícios correspondentes aos olhos e à boca. O corpo,
•
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Os uananas julgam as mulheres seres secundários
e obrigam-nas a trabalhar, mesmo e1n adiantado estado de gravidez. Não considera1n parentes os · ascendentes da esposa/

Adabi -

O adabi é um açoite que . o uanana traz
sempre dependurado no teto de sua choça.
Todos os aborígenes apresentam os corpos completamente lanhados pelas tremendas surras que'
levam. Em dias determinados todos se suj eitam ao
sacrifício do adabi - homens e mulheres - para
adquirirem as virtudes de jurupari, o deus malicioso
da flores ta.

Uirari -

Do cipó do mesmo nome, os uananas
fabricam violentíssimo çurare.

.

Raspam pedaços de cipó, colocando as raspaduras
numa vasilha com água a qual é levada ao fogo brando,_
até que adquira consistência pastosa. O diabólico
cozido, depois de ·a rrefecido, pode ser aplic~do co1n
resultado.
Os casamento~ se fazem por dois
processos. O primeiro consiste num acordo entre dois
tuchauas de tribus ·diferentes, do mesmo modo que
são feitos os enlaces de gente de sangue azul, isto porque não é permitido matrimônio entre pessoas da
mesma tribu. O segundo processo é a aplicação da
lei do mais forte. Um grupo de guapos mancebos
armados de cacete invadem a aldeia onde desejam
encontrar as suas "saninas" e a pauladas e com enor•
me gritaria, efetuam o rapto.

Casamentos -

'

Uma festa carnavalesca. - · As máscaras são conf eccionadas com o tururi e o matamatá.
Um grupo de índios parte para a mata afim de
cortar tururi - madeira que permite destacar-se, em
camisas, a sua entrecasca.
Raspam cuidadosamente os toros e em seguida,
.
com uns cacetinhos vão batendo em redor de toda a
superfície da madeira, fazendo com que a .e ntrecasca
se desprenda. Em segµida as camisas destacadas são
lavadas no rio e alargadas em manequins adrede
preparados com varas flexíveis. Depois de seças, receben1 pinturas nas quais predominam a tinta do
urucum, do caiaurú· e do genipapo.
\

1
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Há um técnico que faz o arremate ' das máscaras,
debuxando em cada uma um orna to bizarro. É o
único que desenha a mão livre; os outros utilizam-sé
de moldes.
A~

máscaras cobrem o corpo da cabeça à cintura,
de onde caem saiotes franzidos feitos com fibra do
matamatá.
Enquanto os homens preparam as máscaras, as
mulheres se encarregam do cachiri.

!
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Depois de consumado o ato, as duas tribus fazem
as pazes, realizando uma divertida cerimônia regada
a cachiri - bebida inebriante feita com mandioca - ,
à qual comparecem os parentes das esposas raptadas
que vão constituir novos lares.

depois de todo enrolado com fibras de tucum, é colocado dentro do caixão juntamente com os objetos que lhe
pertenciam. O caixão é fechado e amarrado com
fortes embiras; as juntas são calafetadas com barro
vitrificado.

.
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As cunhãs e as cunhatãf ~arrega1n pesados baquitéis pejados de raízes de mandioca, de cará e de batata doce.
Algumas mulheres descascam os tubérculos, enquanto outras os ralam nos iuicés. O iuicé é um ral0
de madeira que a índia coloca sobre as coxas para
ralar a mandioca. A posição tomada pela selvícola
é assaz incômoda, pois que ela se senta co1n as pernas
estiradas e executa o movimento de ralar com os dois
braços: - o corpo fica em esquadro.
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No decorrer dos festejos um grupo de rapazes, r
correndo a um de fundo·, parava de súbito em frente
a um conviva e oferecia uma cuia de cachiri. No
momento em que corriam, os rapazes pronunciavam
um sonolento bababababa . ..
A festança dura vinte e quatro horas ...

A polpa obtida é dividida e1n duas porções, uma
para o beijú e outra para o cachiri. A destinada a esta
bebida é colocada, em mistura com água, em coxos
enormes e em camotis (potes).
A danca das máscaras só é executada pelos homens. As máscaras representam os bichos da floresta.
Os mascarados formam em fila indiana, indo na
frente a onça. Dançam . imitando os animais que
representam: o sapo, a borboleta, o rouxinol, o jacamim, o araripirá, o aracu e o papagaio. Quando
a onça aparece há uma confusão dos inf~rnos que
arranca da assistência gostosas gargalhadas.
~

Nos intervalos da dança das máscaras, .g rupos,
aos pares, executam a dança do carriço. Um rapaz
tocando uma flauta de pã com 4. ou 5 carriços emite
uma música esquisita, ao mesmo tempo que arrasta
pelo braço uma rap~riga. O cavaleiro fica completamente nu com um diadema de aigrettes na cabeç~
e a dama veste somente um saiote, exibindo pontudos seios que sacolejam na cadência cromática da
flauta.
Os carriços são feitos com talos de bambu cujos
comprimentos variam de 6 a 20 centímetros.·
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OS TUPINIQUINS

Os primeiros indígenas vistos por Cabral - Os
aguerridos tupini~uins forai:n os · primeiros habitantes do pindorama maravilnoso descoberto · por Cabral,
que entraram em relações com gente civilizada. Tiveram a honrà de ser descritos pelo melifluo Vaz de
Caminha, ·que tantas belezas encontrou no nosso
torrão nos poucos momentos em que aqui esteve.
Na carta, datada de 1.0 de maio de 1500, o escrivão
· da frota lusitana assim se expressava, dando conta da
alviçareira nova ao rei .D. Manoel. "Pardos, nus, se1n
coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Traziam arcos nas mãos, e suas setas. Vinham todós rijamente e1n. direção .ao batel. E Nicoláo Coelho lhes
fez sinal que pousassem os arcos. E eles os depuzeraxh. Mas não pôde ·haver falta nem entendimento
que aproveita~se, ·por o mar quebrar na costa.
Somente arremes~~u-lhes um narrete vermelho e
uma carapuça de linho que levava na cabeça e u1n
sombreiro preto. E um deles lhes arremessou um
sombreiro de penas de ave, compridas, .com uma
capazinha pequena, de penas vermelhas e pardas como
P.S de papagaio. E outro Jhe deu um ramal grande de
continhas meúdas, que querem parecer de aljofar, as
quais peças creio que o capitão manda a Vossa
Alteza".
Sinal de amizade - Por esse trecho de carta do
poético Vaz de Caminha, vislumbra-se o ânimo hos..

pitaleiro do nosso amerindio e nota-se um costume
ainda hoje seguido. pelos p9bres incolas que vive~
abandonados na floresta - a troca de presentes como
sinal de amizade. Toda vez que um explorador de
sertões deseja entrar em entendimento com o gentio
de uma região, a primeira· coisa que faz é deixar, nu1n ·
local por ele palmilhado, mimos que lhe possam ser
agradáveis: facões, machados, pentes, brincos e anéis
de fantasia, etc.; caso os presentes sejam levados e
ern troca tenh,am '>S aborígenes deixado outros: arcos,
flechas, · frutos, pequenos animais, etc., o expedicionário pode marchar sem médo até topar com a maloca
indígena sem o niín~mo receio .de ser hostilizado.
.

.

Aspecto - Na descrição do tupiniquim, o escritor
.cabralino é formidável, procurando com muita arte
~efinir, caracterizar com ex~tidão extrema os tipos
que vira. "A feição deles é serem pardos, um tanto
avermelhados, de bom rostos e bons narizes, bem
feitos. Andam nus, ·sem cobertura alguma. Nem
fazem 'mais caso de encobrir ou (leixar de encobrir
suas vergonhas do que mo.s trar a cara. Acerca disso
são d'e grande inocência".
Segundo as impressões de Pero Vaz de Caminha,
os selvícolas· que focalizamos, possuíam o lábio inferior furado, guarnecido com . um osso; os se·us corredios cabelos eram aparados na altura .da parte superior das orelhas; pintavam os corpos de um preto
azulado, enfeitando-os, algumas vezes, COllJ penas
grudadas com cera·;· usavam carapuças de vários formatos e as mulheres carregavam seus filhinhos em
tipóias por eles tecidas, que os aconchegavam de
encontro aos seus peitos.
Parece que o escrivão de Cabral ficou de súbito
enfeitiçado pelas nossas virgens morenas. Na sua
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famosa carta diz ele: ". . . tão graciosa, que a muitas
mulheres de nossa terra, vendo-lhe tais feições, envergonhara, por não terem as . suas como ela".
Lutas com vizinhos - Em lutas constantes com
seus vizinhos viviam os tupiniquins: ora guerreavam
os tupinaés e os tupinambás do mesmo grupo racial;
ora pelejavam contra os terríveis aimorés do tronco
gê. As guerras intestinas que tanto têm entravado o
<lesenvolvhnento ·do Br~sil vêm de longe - tribus
do mesmo grupo na ânsia do predon1inio no mando,
lutavam encarniçadamente, às vezes até ao extermínio
e, quando sentia1n que um elemento estranho poderoso
intervinha na disputa .c ontra elas, aliavam-se, uniamse nesse angustioso mon1ento~ lembrando-se tardiamente que tinham· o mesmo sangue, que, finalmentes
eram irmãs. Foi o que_ sucedeu aos tupinaés e tupiniquins · - guerrearam-se a vida toda, enquanto possuiaD?- força e vigor e uniram-se na ocasião em que
perseguidos pel9s europeus se viram fr,acos· e se1n
elementos para
se defender: o sofrimento e a desdita
•
. congregaram aqueles íncolas dignos de melhor sorte
até ao aniquÍlamento final.
Gente l.e al - À, lealdade e à operosidade dos
tupiniquins devem os donatários das capitanias de
IJhéus e Porto-Seguro o progresso rápido que obtiveram, apesar de terem pago, em troca, com a escravidão
e a tirania.
. Do estudo da grande tribu tupiniquim se conclui
que os portugueses tiveram a sorte inaudita de aporta.r justamente, no lugar onde campeava a tribu
número um na lhaneza do trato, o gentio mais
apurado nos costumes, mais trabalhador, mais dócil
e mais leal entre todos os que habitavam a vastíssima
ourela litorânea desta imensa e rica terra brasileira.

•

OS TICUNAS E OS OMAGUAZES
I -

Habitat -- Poucos são os ticunas ·q ue ainda existem nas matas brasileiras. Os outros emigraram ou
morrera1n na lut~ pela posse da gleba ainda virgem.
Os infelizes gentílicos foram cedendo terreno.
Primeiramente deixaram aos conquistadores as ribas
~o Solimões. Em seguida as brenhas marginai~
do Içá.
Na fuga rumo oeste, os autóctones acompanhavam o caudal que era a bússola orienfadora . dos
lusitanos.
Foi assim que os ticunas passaram do Brasil ao
Peru, seguindo o Içá que, ao mudar de nacionalidade,
to1na a denominação de Putumaio.
fioj e, no povoado peruano de San Pablo vive uma
grande tribu de índios seµii-civilizados.
\

Aspecto - o ·s homens apresentam físico notável:
· fortes, espadaúdos, musculosos e atarracados.
As mulheres possuem formas por demais arredondadas; são baixas como os homens e possuem o
•
• •
nariz
mesorrin10.
Tanto os Adões como as Evas são muito feios,
porém as suas carantonhas não fazem ninguém disparar de n1edo. Não raro se encontram alguns tipos
mestiçados - cafusos ou mamelucos - que provam
a · convivência de civilizados com elementos da .tribu.
9

•
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São trabalhadores e de íridole pacifica.
Origem do nome - Fabricavam os íncolas que
estudan1os um veneno poderosíssimo, de efeito mor-

)
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Fig. 16 -

fndio ticuna

tífero fulminante. Por isso eram respeitados pelos
seus vizinhos. A história se repete: hodierna1nente,
as nações que possuem armamento e engenhos de
guerra mais poderosos, são as mais temidas.

I
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Ao "curare" violento deram os tapuias o nome
de "ticuna", nome este que passou a designar toda a
tribu, como o rijo pau-brasil deu nome ao país imen•
so em que vivemos.

Vestiário - No lusco-fusco do século passado,
Barbosa Rodrigues disse, a respeito dos ornamentos
que usavanl os selvícolas que estuda1nos, o seguinte:
"Os homens usam grandes colares de de.n tes de porcó, ,·
ligas ·largas de tecidos de algodão, suspensórios do
mesmo tecido, com que encob,rem as partes sexuais,
e, nos dias de festas, umas braçadeiras propriamente
de penas miúdas de arara encarnada e o seu enfeite
de penas azuis e amarelas da cauda da arara caninc~é".
"Ornam a cabeça com uma grande testeira de
penas das asas da mesma arara, orlada de penas
1niúdas, vermelhas, e rematada por quatro ou cinco,
na frente, das longas da cauda da arara vermelha.
Por armas têm, além do arco e flechas, a sarabatana,
que é a maior e a mais pesada que se conhece, trazendo as flechas dessa arma, não envenenada, em
u1na aljava de palha coberta de cerol, junto à qual
juntam um saquinho de "tururi" com sumauma, e
uma panelinha de veneno dentro de um pano do
rnesmo tururi".
"As 1nulheres em dias festivos, além da grande
tanga de tecido de algodão ou "tururi ", que circula
os quadris, trazem ligas e perneiras de ffo de algodão
tecido, e nos braços braçadeiras com grandes rosetas
de penas de arara. Ao pescoço penduram inúmeros
colares féitos de "pucá" (Cissus op.)-, que o envolvendo -pendem até aos seios".
Atualmente as mulheres ticunas usam uma comprida gandola de tecido ordinário e os homens já se
_a jeitam às calças e às camisas dos civilizados.
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Ainda tatuan1 os corpos de cores as mais vivas e
variegad.as. Da casca do tatuari conseguem a fibra
com que tecem suas parcas vestimentas.
Costumes - Todos os costumes descritos quando
tratamos dos U'ananas são con1uns aos ticunas.

II -

OMAGUAZES

Habitat:
O~ cambebas fora1n pelos padres
Cunha e Samuel Fritz batizados por omaguaz ou
inaguaz.
Sulcavam o Marafion, desde a serra do Napo até
a foz do Iutaí ou Jutaí.
Na marcha vitoriosa que Pedro Teixeira levou a
cabo em 1637, já encontroµ, na região acima citada,
o ouvidor da Capitania do Rio Negro, que afirmava
terem os índios em questão vindo de Nova Granada,
fugindo da perseguição dos castelhanos que caçavam o
ouro, Teria~ os maguazes descido pelo Caquetâ e
penetrado pelo Japurá até o Solimões, onde se alojaram, ocupando ilhas e terras marginais.
1

Costu mes: - O non1e umauá ou cambeba quer
dizer: cabeça chata.
O "it" dos ahorigenes daquelas paragens era possuir a cabeça achatada.
Assim como os chineses enclausuravam os pés de
suas mimosas mulheres em apertados sapatos, os omaguazes comprimiam as cabeças das crianças entre duas
táboas, colocando uma no frontal e outra no ocipital.
Tanto os chins, como os selvicolas, praticavam esses
bárbaros costumes.por uma questão de gosto e estética.
1
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Qualquer u1n de nós, para eles, seria um indivíduo
aléijado.
Foram os omaguazes os índios mais civilizados
que se encontraram no Amazon~as. Na ocasião da conquista já fabricavam muita coisa e tinham verdadeiro
pendor para o comércio.
Plantavam con1 êxito o algodão. Teciam-no.
Confeccionavam vestimentas interessantes para os dia')
frígidos. Fabricavam, outrossim, belos cobertores que
denominavam tapeciranas e que nada ficam a dever
aos que usan1os atualmente.
Foram os omaguazes os precursores do uso da
borracha. Possuíam· o segredo da preparação da goma elástica e fabricavam con1 ela interessantes sapatos, extravagantes chapéus, fortes vestidos e bolas para
jogos desportivos.
Eram guerreiros e tinham como primaciais inimigos os ticunas e os maiurunas.
Ao contrário de . todos os outros indígenas, os
omaguazes não 1nanej avam o arco. Sua arma principal
era uma palheta fleXIÍvel de dois palmos e meio de
comprimento. Em uma das extre1nidades cravavan1
un1 afiado dente de cotia.
Tomavam a palheta na ,m ão, apertando-a entre os
dedos polegar e índex e diante do dente colocavam a
flexa. Flexionavam a palheta, in1pulsionando com
pontaria certeira o dardo mensageiro da morte.
.i.

Nota final - Se, ao invés de se entregarem aos
labores pacíficos, os omaguazes tivessem empregado
sua inteligência na arte hélica, talvez, como os japo·
neses, evoluíssem sen1 a necessjdade do auxílio do
branco de além mar.

..
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OS MASHCOS
Habitat - Inúmeras são as tribus que ainda ca1n·· .. ~
peam o rico Território· do Acre.

O reverso da medalha - Da visita que fiz aos.
íncolas citados, ficou-me a impressão indelével da desgraça em que vivem. De todos, porém, os Mashcos
ainda guardam um res·q uício de vigor e lutam, valentemente, contra os usurpadores dos seus pagos. Ao
aproximar-me da fronteira peru ah a notei enormes
balsas descendo "de bubuia'' o barre1ito Iaco. Sobre
essas gigantescas jangadas se amontoavam famílias
inteiras - homens desnudos e hirsutos, mulhere_s esgrovinhadas e maltrapilhas, ~rianças esqualidas e escaveiradas. Eram peruanos que fugiam da fúria dos
Mashcos.
Disseram-me esses pobres homens, verdadeiros
farrapos humanos, que na ocasião do bom preço da
borracha se haviam internado na floresta espessa em
procura do valioso "latex" e na sede do ouro foram
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subindo, subindo, impensadamente, as caudais que
nasciam no coração da selva.
Bem armados, iam, à força de bala, escorraçando
os pobres aborícolas que, logo, atinavam com a impotência das suas flechas · e arcos, e fugian1 apressadamente dos intrusos "caucheros".
~:::nquanto a hévea deu dinheiro, os aventureirQs
conseguiram balas e armas e, com elas, cada vez se
aprofundavam mais na mataria sem fim.

I

Além dos Nauas, que habitam as terras banhadas
pelo Juruá e seus· afluentes e sub-afluentes, há os
Curinas e Tucurinas, que vivem nas matas márginais
do Purus e do fronteiriço Santa Rosa; os Canamaris,
que infestam o Alto Chandless, os Catianas, os 'Mainteneris e os Mashcos, que habitam o Alto Iaco.

DO
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Depois que os britânicos dera1n um trompaço na .
borracha brasileira, a miséria com seu enorme séquito
preparou-se para visitar os forasteiros.
Ficaram - seringueiros e selvícolas - em igualdade de condições, ambos com armas rudimentares.
Todavia os Mashcos não se atreviam a fazer uma
luta peito a peito, desassombradamente. Aguardav~m,
emboscados, os caçadores que farejavam a inata em
busca de caça. E logo que os tinhan1 ao alcance do
seu arco varavam-nos com aguçadas flechas. Deste
modo, só em grande grupo podi~m os peruanos talar
a selva atrás da carne com que dimiJ1.UÍam a fome.
Durante a noite, os s' elvícolas invadiam os roçados
e roubavam e devastavam tudo. Era mister uma vigilância apurada, o que consumia os últimos lampejos
de energia daqueles miseráveis.
A vingança era atroz. Dia a dia os aborígenes
inventavam novas tropelias: ateavam fogo às cabanas
dos adversários, envenenavam as fontes com o assacu e,
quando podiam, raptavam mulheres, crianças e cães.
A curva do sofrimento dos peruanos chegou ao
ináximo e, para procurarem uma vida mais suave, derrubavam compridos e bojudos troncos e com eles conf ~ççiona,va.m b~lsas q:he os t:.rf,lziam a,o seio qa çiviliz~-
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ção, completamente derrotados pelos habitantes da
selva.

Aspecto - Os Mashcos são índios de cor morena
suave, altos e espadaúdos. Costumam raspar a cabeça com a taquara e por esse motivo era1n denominados "los calvos".
Diz o erudito Estevão Pinto no seu interessante
livro · "Os indi.genas do 'Nordeste" (que deveria chamar-se "Os indígenas do Brasil") o seguinte, acerca
do toucado ou p enteado.
"Não há negar que o toucado, ou penteado, é um
traço cultural in1portante, que supõe uma técnica
mais ou menos complicada. Os gês caracterizavamse pelo uso da cabeleira "em forma de prato", segundo
a expressão de Ehrenreich: Com a taquara raspavam
circularmente a base do crâneo, achna das orelhas, de
modo a deixar apenas uma espécie de calota, que
lembrava um pouco a tonsura de alguns monges franciscanos".
..
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Estivemos mais tarde nos acampamentos dos peruanos e encontramos tudo destruido ~ barracas, roça
e utensílios que não couberam nas jangadas.
Apesar das pesquizas, não !obrigamos nem um
incola. Que1n sabe se da copa de alguma árvore eles
nos espreitavam acompanhando todos os nossos movimentos?

'

Um índio mudo -· Atirando numa capivara que

se achava na 1narge1n 'do· rio, notan1os um índio ocultando-se, apavorado, num balsedo. · Chamamos o pobre
indígena e ele transido de pavor se conservava no
esconderijo com os olhos fixos em nossa embarcação.
Não houve meio de conseguirmos uma pafavra, ne1n,
ao menos, um sonido. O terror se apossara do ho1ne1n.
Todas as informações dos · peruanos acerca do
2specto somatológico se confir1naram no individuo que
eu vi. Foi o único. As armas que levavamos exerciam força repulsiva.
O indígena que não quis conversa conosco se
achava totalmente nu, não trazendo nem as famosas
ligas de tucum usadas por quas.e todo o gentio.
•
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OS CACHINAUÃS
Em águas
do Juruá e seus afluentes
.
onde nos avizinhamos .do Per~1, viven1 os· cachinauás e
seus parentes: marinauas, · contanauas, capanauas,
xaranauas, jaminauas, etc.
Habitat -

~

São fortes, espadaúdos, de estatura
média e cútis moreno-claro.
Furam as orelhas e o septo nasal, onde, em dias
de festa, introduzem contas coloridas, de preferência,
de azul e branco.
Costumam pintar os corpos de vermelho e preto,
utilizando o urucum e o genipapo.
As mulheres usam tangas confeccionadas com fibras de embira e ornamentadas com desenhos, onde o
traço predominante é o reto.
Em dias festivos.. · adornam~se co1n tangas de penas
policrômicas.
Aspecfos -

De vários formatos e tamanhos, os arcos
e as flechas constitue1n a arma usual destes selvicolas.
As flechas são feitas de taquara, terminando: em
bastão, para abater aves; em lança, para animais
grandes e em arpão, para a pescaria.
·o arco é feito com a estipe da popunheira.
Armas -

O tacape é a arma principal para o combate corpo
a corpo. Este instrumento apresenta, na extremidade,
uma meia-lua, segue-se uma parte chata e termina em
bastão, à sui~t:\ «:le cabo. Nª oçasião d~ lutÇt, ~certªm
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a meia-lua de encontro ao pescoço do inimigo, derrubando-o fàcilmente. Depois disto malham a cabeça
do adversário com a parte chata até matá-lo.
Imitando o nosso rifle, construíram u1na carabina
de pau, que tem, na extremidade do cano, uma peça
semicircular de madeira, onde enfiam o arco. A corda
do arco é presa por um gatilho na coronha, onde se
adapta a flecha. Uma vez acionado o gatilho, a flecha
parte pelo espaço a fora,. em busca do alvo.
Os íncolas · que já entraram em contacto co1n 03
civilizados, fazem tudo. por conseguir um rifle verdadeiro e munição. Uma vez o desejo satisfeito, conservam o armamento com um desvelo todo especial.
Os cachinauás são monogamos; ·
todavia, os chefes podem possuir até três mulheres.
Entre o pretendente e o pai da noiva é feito um
contrato verbal, quando a futura .esposa atingir a
idade de 8 a 10 anos. Deste modo, o noivo· orienta e
ajuda a criação· da sua predileta.
M atrimônios -

Não há cerilnonial algum.
O Dr. João Braulino de Carvalho, que
estudou com carinho a~ tribus ·q ue demoram ao logo
.d a fronteira peruana, nos conta: "Após a morte,
colocam o indivíduo em uma panela, que cobrem com
outra, calafetando com narro os respectivos bordos, de
modo que constitui uma espécie de autoclave. Esta
panela é colocada em uma fogueira, durante 10 a 12
de uma noite''.
horas. Geralmente é a duracão
..
Enquanto se produz a cocção, eles dansam e choram em torno da fogueira. Aberta a panela, geralmente pelo chefe, este divide o morto pelos parentes
mais próximos, depois pelos outros índios,
Mortos -

'
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Tudo isto fazem no meio de prantos e lamentações
e, de quando em vez pronunciam o nome do morto.
Os ossos são calcinados e, depois, a cinza é guardada para os ausentes que a tomarão na "caissuma".
.Dizem que assim procedem para que o morto tenha
repouso; não têm prazer, é s.Omente como um rito;
deste inodo, somos de parecer que não lhes é adequado
o título que muita gente superficialmente infor1nada
lhes dá, de ferozes canibais, con10 eran1, na época da ·
conquista, os tupis, que comiam a carne hun1ana por
prazer. Entre outros documentos podemos citar a
"História da Missão dos Padres Capuchinhos", pelo
padre CJaude d'Ahvevile: Japiassu, maioral da ilha,
manda matar uma escrava, que é encontrada em adultério, esquartejam-na, e as velhas, principalmente, devoram com supremo prazer (pag. 199}.
"Em 1923 o índio Bilé, que trabalhava conosco na
turma do Embira, deixou a esposa em um cupichaua
do Jordão. Ao regressar, soube que ela havia morrido e nos contou que fôra devorada pelos parentes e
amigos".
"En1 1922, um índio, iquando trabalhava em uma
roça, teve uma vertigem e, quando despertou, estava
cercado por vários índios e índias com as ameaçadoras
panelas e um grande feixe de lenha".
"Quando um individuo morre, os con1panheiros
inutilizam tudo que lhe pertencia; arrancam a macacheira da roça~ rasgam a rede, quebram os arcos e
flechas".
"A viúva fica na extrema miséria, tudo que é dela
participa da destruição dos objetos do inarido".
"Entre os cachinauás do rio Jordão, a viúva recolhe os fragmentos dos objetos que pertenceram ao
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1narido

e os enterra, e sobre a cova, durante várias
noites, faz uma fogueira e ai postada chora e se lamenta, perguntando se o marido sente frio, se quer mais
fogo". (Do Relatório final do Almirante Ferreira da
Silva).
·

Agricultura - Organizam grandes roçadas, onde
plantam banana, mandioca, milho, batata doce, mendobi e mamão.
O trab~lho agrícola é distribuído pelo tuchaua,
e1n altas vozes, pela madrugada, quando ainda deitado.
Depois levanta-se e vai, de rede em rede, confirmar
o que havia ordenado.

....

Caça e pesca - O meio mais fácil de caçar é ·•
organizar um tapiri de espera.
Conhecida a senda do animal, o índio constroi,
na sua proximidade, o tapiri. · De início o animal se
assusta, porém, depois,. habituando-se, passa despreocupadamente. O selvagem, num belo dia, entra no
tapiri e de tocaia lanceia a caça, . abatendo-a com
segurança.
,
Uma caÇada· rendosa fornece motivo para grandiosos festejos.
A pesca é feita geralmente com a flecha munida
de arpão.
Dansas -- A dansa é um rito com que com~mo- •
ram as vitórias obtidas. Servem de motivo o vôo, o
modo de andar, o canto ou urro dos animais.
Na dansa do j àcamin, os homens cruzam os bra ·
ços por cima dos ombros dos companheiros vizinhos,
formando uma grande roda. Enquanto a roda gira
para a frente ou para a direita, os dansarinos, bamholeando os corpos, batem com os pés e gritam arremedando o jacamin.

1,
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Na dansa denominada 1nariri, também uma
grande roda 1nasculina é formada. Em rudes versos
são cantadas as vidas do veado, do j acamin, do caetetu.
As mulheres ajudam a cantoria, mas não dansam.
Todas essas dansas são regadas a caissuma bebida feita com milho e macachera.
Colocam o milho e a macachera . numa gam.ela
e com o batã, que é um cubo de madeira, exprememnos, fazendo um n1ovimento rotativo. Depois de obtida uma massa bem rala, colocam-na numa panela,
adicionando-lhe água. Por algum tempo é feita a
cocção.
Fora dos dias festivos, a caissuma só é distribuída
pelo t~chaua de madrugada.

)

OS OURINAS
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Crenças -:--- A.creditam na existência da alma e

•

Habitat - Outrora o tortuoso rio Santa Rosa
chamava-se "Curinahá" -· casa dos curinas. Nesse
rio raiano ainda vivem <?S remanescentes da grande
tribu que, cansados de sofrer, se escondem na penumbra da selva com pavor da luz da civilização.
Nos logarejos Volta do Papagaio e Carolina ban\lados pelo volumoso Purus, algumas "famílias curinas
são _empregadas na faina estafante da extraçãq do
cedro.
Somatologia - A impressão que tive desses pobres
incolas foi má, quer dos que vivem aldeadós, quer dos
que se alijam na mata.
Contaminados pelos civilizados, não podem suportar, como o faziam em tempos de antanho, as agruras
do .frio em época do degelo dos Andes. A mortandade
é enorme e o remédio, até agora e1npregado para
diminui-Ia, igual a zero.
Os curinas são geralmente baixos e de larga caixa
toráxica, cor morena clara, dentes largos, face mesoprosópia, nariz mesorrínio e cabelos negros e lisos.
O aspecto geral das mulheres é bem mais agradável. São de menor e mais delicada estatura e man- .
°tém, perenemente, nos lábios, um sorriso interessante
e original. Vi algumas que, apesar da imundície em
que vivem, podiam ser classificadas de belas.

temem~na.

Têm estes índios o nome de família dos morcegos
cachi+naua == morcego+família - porque consideram hierático esse animal e por isso lhe dão toda
proteção, ahat~ndo a coruja que procura caçá-lo.
Julgan1 ,que os i::norcegos representam as almas dos
antepassados.

Outras noticias - Fabricam redes com fio de
tucum e as mulheres, como hábeis oleiras, fazem potes,
pratõs e panelas de barro.
As Evas arrancam os supercílios. e desenham garridas garatujas no torax e na testa.

Armamento - As armas prediletas são o arco e a
flexa. As nossas latas de conservas eram grandemente
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disputadas, pois, co1n elas, faziam lâminas para as
setas destinadas à caça da onça.
_ Pude admirar a ·peri.cia de um rapazinho no· manejo do arco. Fiz um cjrculo no terreiro e ordenei ao
atirador que fizesse o disparo. A flexa enfeitada co1n
penas de arara partiu, descrevendo um aclivoso plano
inclinado e desceu célere, quase na vertical, visando o
alvo escolhido.
Pescarias - Na pescaria usam, além da flexa e do
· arpão, um processo rudimentaríssimo.
Localizada a pirace1na, os indígenas de cima de
suas pirogas vão batendo na superfície dágua, fazendo
com que os peixes se dirijam para um logar razo, geralmente à boca de um igarapé. Esta é a parte mais
difícil e mais monótona da operação. Uma vez obtida,
porém, começa a segunda _fase da pescaria que exige
agilidade de acrobata. Os pescadores· saltam de suas
e1nbarcações e, com auxílio de galhos, agarram os
peixes .à unha.
O peixe é o principal alimento do curin~, depois
dele a mandioca, a banana, o milho e a caça.
Ifabitações
As ·cupichauas dos selvícolas
que estamos focalizando são as mais rudimentares
possíveis. Fazem um túnel com folhagem da palmeira, onde em promiscuidade residem. Um homem em
pé sente dificuldade em .percorrer tal habitação que
tresanda a mofo e carne podre.
Dormem no chão, exceto aqueles que já conseguiram redes confeccionadas pelos civilizados.
A escolha do local para a palhoça requer um
cuidado especial, em virtude da existência de formigas
em grande fartura.
Casamentos - Os curinas são monogamos, com
exclusão do "tuchaua" que pode ter quantas mulheres
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lhe aprouver. A maior satisfação que experimentam
é ter em sua companhia uma "sabina" raptada da tribn
vizinha.
As meninas são respeitadas até a época da puberdade. Logo depois ·q ue se casam, máxime após ao
primeiro parto, tornam-se doeqtes e feias - a saúde
e a beleza são irmãs gême~s.
Os rapazes para se casare1n são obrigados a dar
uma prova de coragem. E para ·isso experimentanl.
tremendas sovas, afim de que possa1n dar, pi1blicamente, comprovantes de que estão em condições de lutar
para a manutenção da família que desejam constituir.
Aqueles que não suportam a "tunda" formidável a que
são subn1etidos, perdem as noivas e ficam considerados
panemas - fraco, incapaz, covarde. Os panemas
passam a fazer os serviços peculiares às mulheres: lavrar os roçados e cuidar das cupichauas.

Costumes - Nas veredas que conduzem às malocas, os indígenas costumam colocar, atrás dos troncos ·
caídos, aguçados estrepes - verdadeiras armadilhas
para' os forasteiros abelhudos.
Afastado da zona habitada fica o cemitério.
Pensam os curinas que, depois de mortos, criam asas
e vão viver onde nasce o Purus. Para que os entes
queridos não fujam do rincão onde vivem, costumam
amarrar o cadáver numa estaca fincada no fundo
duma cova circular; o defunto fica na posição de
cócoras. Sobre a sepultura constroem um tapiri,
onde dependuram bananas, cocos e peixes.

Vocabulário - _ Descritos, de uin modo sumário,
os costumes dos .c urinas, vamos dar algumas palavras
do seu reduziQo vocabrilário.
10
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Cabeça - itaté.
Boca - irreri.
Nariz - iné.
Cabelo - ;tatecuné.
Perna. - itçú·.
Pescoço - itantêdê.
Língua - ibinon.

Mão - i:zepé.
Olhos - inocó.
Dente - inon
..
Orelha - iribó.
Braço - iberrê.
Pé - imori.
Nuca - imatô.
Coração - ibonocori.

,

Nota-se que todas as partes do corpo humano
começan1 pel o som 1 •
,~."

Ho1nen1
Oéu Rio Fogo -

- inagtti.derré.
ntémé.
ueni.
:zipz't...
Bonito - bicani.
Venha aqui - reticarrê.
Já vou - ni jou..
Eu vi - omitãni.
Comer - ripanã.
Nadar - cun.ãnã.

'

Mulher - s.Uu.
Terra - 1wmi.
Agua -

patçú.

Pau - aná.
Feio - tabacurá.

Beber - zeinanâ.
Gostar - mandina.

E assim pode11Íamos citar 107 vocábulos obtidos
ein dois meses de convivência.
O interessante é que o curina ilumina seu se1nblante com um sorriso toda vez que pronuncia uma
palavra que exprime uma idéia alegre ou boa e torna. se carrancudo, quando descreve um insucesso ou conta
uma história triste. A entonação da voz exprime,
também, o que se passa no coração do índio.

OS CARIJóS
Os patos da lagoa do mesmo nome - O litoral
gaúcho e catarinense era~ ao tempo da descoberta,
habitado pelos Guaranis, que se estendiam pelo interior, talando as margens da imensa lagoa dos Patos.
interessante a orige1n do nome desta lagoa. Em
1554 viajavam para o Prat~ algumas embarcações
espanholas; acossadas por um temporal, viram-se na
contingência de procurar abrigo na barra do Rio
Grande. Ai deixaram fugir alguns patos que traziam
a bordo e de tal modo se deram as aves com o lugar,
que se reprpduziram assombrosamente, chegando a
coalhar a superfície das águas da lagoa, dando-lhe ó
nome. Hoje os caçadores portalegrenses ainda se comprazem em caçar os gostosos palmípedes na lagoa
enorme onde o Guaiba despeja suas águas.
É

Eram os Carijós dóceis, trabalhadores e bem intencionados. Pertenciam ao ramo Guarani e, segundo
consta, efetuaram u1na marcha migratória ~o Paraguai para o sul do litoral brasileiro.

Lufa desigual - Ayolas, na conquista do Paraguai,
encontro~-se com os Carijós à margem de um rio que
deságua vinte quilômetros acima da foz do ramo principal do Pilcomaio no Paraguai, onde os ameríndi'os
em questão possuíam uma aldeia cercada por uma
paliçada dupla, e guarnecida de "bocas de lobo" escavações coin estrepes no fundo.
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Os espanhóis, acossados pela fome, marchavam
resolutamente para a vitória. Os íncolas, ao ouvirem
os primeiros estampidos das armas de fogo, desabalara1n em fuga louca, caindo muitos nas próprias esparrelas que haviam armado aos invasores.
Depois de ocupada a taba, em homenagem à
Santíssima Virgem, deu Ayolas, ao lugar, o nome de
Assunção.

Para enfeitiçar um semelhante costumavam amarrar nurna ·árvore um sapo. À medida que o nojento
animal fenecia, a pessoa enfeitiçada, tambéin enfraque.
eia até morrer.

Costumes - Os Carijós eram já u1n povo adiantado. Plantavam o milho e a mandioca. Apascentavam pórcos e lhamas. Fabricavam bebidas com mel
e mandioca.
No litoral os Carijós construíam suas casas, cobrindo-as co1n cascas de árvores e já fabricavam redes
.e agasalhos com o algodão que' cultivavam, forrando-as
com peles e ataviando-as com plumas e penas. Acostumaram-se esses aborígenes a ajudar todos os navios
que lhes solicitassem auxílio, até que um dia, traídos
na sua boa fé, começaram a tratar os brancos como
.in1m1gos.
.
Um comandante de navio pediu, certa vez, que os
indígenas fossem ao ·p orão retirar umas caixas com
presentes. Os crédulos selvícolas atenderam-no prontamente. Assin1 que o finório comandante viu o porão
cheio, mandou fechar as escotilhas e fez-se ao largo.
Procedimento tão abominável acarretou um prejuízo
enorme a todos que tivessem necessidade de aportar
àquelas plagas.
Na arte de curar, ~s Carijós levavam a dianteira
aos demais índios. o remédio principal era a ventosa
aplic~da pelos lábios do doutor.

Grande era o número dos que tinham parentesco
com Tupã e se chamavam caraibebes, que os jesuítas
lraduzira1n po:ç anjos. A todos se avantajava um que,
como um evangelisador, sentenciava: "Três caminhos
havia para o céu: um pela lagoa dos Patos, outro por
Portugal e o terceiro por Angola". Diz Vasconcelos,
o meticuloso escritor colonial, que algurn negro fugido
devia ter-lhe merecido respeito.

Feitiçaria .- A bruxaria, também, era desenvolvida. Não ficava nada a dever à dos sul-africanos.

Como surgiram - É deveras curioso como se explica a origem dos Carij ós .

.
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Se desejàva:in cegar outrem, ente1:'ravam-lhe debaixo da rede um ovo. Descoberta a mandinga, os objetos
que serviram para a mesma deviam ser arremessados
•
ao rio.

.

Gozavam vida regalada esses que, manhosamente,
se inculcavam 1ninistros. de Tupã. Recebiam os ' melhores frutos da terra e as mais finas caças que fossen1
abatidas pelas cercanias.
Quando u1n guerreiro partia para a luta, era
honrado com um sopro do caraibebe, para que não
morresse em con1bate. 'Entrementes, se algum caia
morto, havia a desculpa de que o infeliz, por seus pe~ados, não se tornara digno da bênção do anjo.
Dest'arte esses pagés se tornavam infalíveis, de
prestígio inabalável entre os seus crentes.
Tinham esses ;índios o costume de comer ostras l'
amontoá-las,
segundo Casal, de acordo
.
. COil\ algu1n rito
religioso.

•

r

•

150

LIMA

FIGUEIREDO

Naufragando nas proximidades da ilha de Santa
Catarina um navio português. seus tripulantes conseguiram atingir a terra, então campeada pelos índios
guaranis: Entre os náufragos contavam-se o português Henrique Montes, o castelhano Melchor Ramirez
e o preto Francisco Pacheco, além de outros. Como
sucedeu a Caramuru e a João Ramalho, esses homens
resolveram unir-se às !Índias, adotando novo regime de
vida. Resultou desse fato um nascimento enorme de
mestiços - mamelucos e cafusos - que de algum
modo alterou o aspecto dos incti.g enas, que passaram a
constituir uma sub-raça com a denominação de Carijó
(Caraiyoc), que, segundo Lucas Boiteux, significa arrancado do branco, mestiço. Daí vem o costume d·~
eh.a marmos carijós às galinhas de coloração preta e
branca. ·

OS QUEPI-QUIRI-UATS
Um Anchieta de farda - As terras banhadas pelo
Pimenta Bueno, desde suas cabeceiras até sua foz no
Gi-Paraná, afluente do majesto~o Madeira, erarr1 habi·
ladas pelos quepi-quiri-uats, quando lá chegou, con1
uma turma de reconhecimento, o denodado tenente
Emanuel Amarante.
Tratava-se de levar o fio telegráfico - eondtttor
da civilização - :às brenhas confinantes dos dois grandes Estados latitudinários. _ O problema principal dessa
obra gigantesca era conquistar o coração do índio,
·antes mesmo de encetar qualquer trabalho. Entre
muitos companheiros, tão ilustres como ele, Amarante
tornou-se a campeão na arte de cativar a amizade do
indígena. Seu primeiro encontro com os vizinhos e
inimigos dos nhambiquaras ·~ que estendiam ~eus
domínios· para leste - foi coroado do êxito mais
completo. A·p ressou-se em levar ao acampamento· dos
novos amigos o seu chefe, coronel Rondon, que, logo
de chegada, foi mimoseado pelo chefe g~ntílico con1
uma flauta feita com a clavícula de um guerreiro
ini·
...
migo. Este presente levou inco~tinenti ao cérebro do
ilustre sertanista a idéia de que os seus novos conhecidos eram antropófagos: fama que já lhes havian1
atribuído os vizinhos nhambiquaras.
Trazido para o Rio de Janeiro, foi averiguado pelo
erudito dr. Roquette Pinto não se;r humano o osso
transformado em instrumento musical .

..
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Choças - Comecemos a nossa visita aos quepi-quiriuats pelas suas choças: apresentavam a forma coniforme; eram revestidas de folhas de palmeira, ostentando aspecto agradável e interessante. Dentro delas
viviam famílias inteiras que dormiam em be1n tecidas
redes feitas com o próprio algodão que, co1n sabedoria.
cultivavam. Como novidade, via-se ,uma rede dupla
que permite o repouso de ·duas pessoas, uma no prolongamento da outra, opostas pelos pés. Em gira~s,
ficavam ª · caça, a pesca e o produto das lavouras que
emprestavam ao ambiente um almiscar desagradável.
Esta provisão era destinada ao consumo imediato, pois
o grosso dos seus mantimentos guardavam-no em
paióis especializados.
Plantações e alimentos - Nas proximidades das
palhoças, ficavam os roçados onde havia, com viço
extraordinário, feijões~ mandioca, amendoim, . milho,
mamão e banana. ·As sementes destas duas últimas
fora1n, com toda certeza, adquiridas em remotas transações efetuadas, dir.eta ou indiretamente, com os
civilizados. Do milho e do amendoim preparava1n
gostosa bebida inebriante que lhes dava alegria nos
dias de festança. Da mandioca faziam os beijus assados em lages limpíssimas e servidos em bandejas d~
cipó trançado. Para obterem a polpa con1 que fabricam seus inefáveis produtos, utilizavam uma mão de
pilão originalíssima, diferente em tudo das existentt'.'.1
nas tribus vizinhas.
Para completarmos o que nós referimos acerca
do alimento, vamos dizer algo sobre o processo com
que adquirem, na fartura esperdiçante, o pescado para
suas refeiÇões.
·
·
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São ainda hoje maldosamente e1npregadas pelos
civilizados plantas com propriedades anti-ictiológicas:
-- o tingui, o timbó e o assaeu.
·

Pescaria - Consiste a operação em interdizer
certo tre.c ho dum igarapé ou o e~coadouro duma lago·l
com uma cerca de paus e e1n seguida jogar dentro
dágua a galhada esmagada, afin1 de que o tóxico, r:àpidámen te, se dilua. Os pobres peixes investem fu- ·
riosamente contra as paredes que os· cercam e, de vez ,
em vez, vêm à tona, com a boca arreganhada, dando
sinais da sufocação em que se acham. No fim de
pouco tempo a superfície das aguas se acha coalhada
.de peixes, . desde os mais pequeninos até os surµbis
mais fornidos de carne: .é só escolher, de acordo com
o gosto de cada um, o pescado que mais lhe interessa.
Colônias de nudismo - Por não sentirem, absolutament~, necessidade, dadas as condições climáticas
e mesológiêas, esses selv;ícolas não usam agasalho algum - suas tabas são in tér~inas colônias de nudismo.
Por uma questão da faceirice que empolga ambos
os sexos, ataviam-se co.in policrômicos cintos, colares
e coroas onde se vê a mais linda penugem dos tucanos, das araras, dos gaviões, dos papagaios e de mil
,
outros passaros.
Os colares além da plumagem, ostentam contás
lisas e brilhantes em tudo iguais às que usam as nossas
mimosas civilizadas. Nos dias de festejos, a indumentária aumenta consideràvelmente, não ·se esquecendo os chefes de exibir suas espadas de madeira sbnbolo da força e do poder que encarnam. Os guerreiros se apresentam com os arcos, as fl.echas e os
porretes que usam, com habilidade, para por fora da
peleja os adversários.
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(:ostume interessante - Para findar, va1nos focalizar um hábito notabilíssimo dos quepi-quiri-uats - o
do fumo. Ao invés do cigarro ou do cachimbo usan1
um longo canudo. Reduze1n o fuino a pó tenuissin10
para ser mais f:àcihnente aspirado. ·nois selvícolas se ..
põem de cócoras, um diante do outro;- após haver
colocado o fumo dentro do canudo, o fumante o intro- '
duz numa nàrina. O au.xiliar do paciente sopra, então, lenta e carinhosamente pela extremidade livre do
canudo, enquanto o outro aspira largamente, para qu(•
o pó penetre profundamente no âmago de suas via~
respiratórias.
Cada terra com seu uso ...

...
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Habitat - Os principais representantes do ran10
tapuia habitavam uma faixa de terra paralela ao litoral, do rio S. Francisco ao cabo Frio.
Em lutas continuas com os tupinarnbás e os tupiniquins foram, depois de rechassados, obrigados · o
emigrar para o sertão.
Os aimorés não deram tréguas aos colonizador~s
das capitanias de Ilhéus e Porto-Seguro .
Ffsico - Possuíam estatura agigantada: altos e
robustos. A cor da cútis era mais suave do que a dn
generalidade do gentio. Atribuem esse fato em virtude _
deles só andarem pelo interior· da selva, onde os raios
~alares chegam com a i1npetuosidade calorifica be.in
amenisada.
Possuíam o costu1ne de depilar totalmente o corp<'.
respando com uma "navalha" de taquara o cabelo da
cabeça.
Ltngua - As palavras são pronunciadas em so113
duros e roucos, que parecem vir da parte mais profunda e recôndita do peito. De início ninguém os
entendia.
Costumes - Viviam como verdadeiros animais,
peregrinando pela floresta, sem casa, sem higiene, sen1
conforto e sem agasalho .

......
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Dormiam no chão, pois que ainda não conhechnn
o .uso da rede e se, porventura chovia, proc.uravani.
co1no os macacos, abrigo na copa verdejante das árvores frondosas.
Não lhes deu a Natureza garras e dentes afiados.
como fez às feras, por isso foram obrigados a construir.
arcos e flechas com que caçavam para se alimentar.
Alén1 da caça, nutriam-se com frutos silvestrc"l,
que existiam e ainda existem a granel pela selva
•
lmensa.
Despreocupadamente, divagavam pela n1ata sombria sem se preocupar com. o dia de amanh~ - o
futuro.
Digo mal, afirmando que os aimorés viviam -despreocupadamente. Preocupavam-se com un1a coi'i:l
que acompanha o homem desde a formação do mundo.
com uma terapêutica ·q ue .a Natureza emprega para
depurar os l:lomens - a guerra.
Na guerra dos aimorés não havia nem chefe, nem
horés, nem trocanos, nem guerreiros procurando lut:.n
frente a frente. Pelejavan1, como muito ciyilizàdü
ainda o faz hoje, rastejando pela mata, co1no sáurios~
e armando emboscadas em pequenos grupos.
Se a su'rpresa era absoluta, venciam a vitima
incauta; todavia se suspeitass·e m haverem sido pressentidos, embarafustavam pela mataria como veadüs
perseguidos.
Como os gatos, possuian1 ogerisa profunda pe!a
água e, por isso, . não sabiam nadar..· Toda vez que
era1n obrigados a transpor um rio, preliminarmenlc
derrubavam um tronco, ·que lhes servia de pinguelH.
A idáde mental desses índios de tão má reputação não
permitia que eles concebessem uma passadeira, pú.
rém o medo e a necessidade 'obrigam, às vezes, aü
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cérebro fazer prodígios e ginástica semelhantes aos
acrobatas de trapézio. Em certas ocasiões, fugindo à
sanha do inimigo, encontravam uni caudal, que os
çol~cav~ num dilen1a: ou cair prisioneiros, ou ·resolver o problema da transposição do mes1110.
Quando caíam prisioneiros recusavam o alimento
e quase sempre morriam de inanição e quiçá de saudade da vida liberta que levavam.
II -

OS BOTOCUDOS

Habitat. - Já quase extintos se encontravam esses
tapuias no illlÍcio do nosso. século. Habitavam às margens dos rios Doce, Mucuri e Pardo, nos ,E stados de
Minas Gerais e Espírito Santo.
Aspecto - Segundo J. B. de Lacerda, os - boto, cudos eram fortes, musculosos, bem conformados, geralmente baixos, caixa torácica larga e ach~tada na
parte anterior, tronco alongado, mãos e pés pequenos,
pernas finas.
•· · -' As formas curvilíneas, que tanta beleza _e graça
• emprestam às Evas, não existem nas iridigenas. Os
rostos são de traços duros, os seios - encanto do sexo
fraco - moles e caídos,. o abdômen empanzinado e
proeminente, as nádegas gordíssimas e pernas esticadas como se fossem de bambu. Apes~r de desgraciosas, eram ta1nbém, infelizes. Faziam todo o trabalho
da maloca e de quando em vez entravam e111 valentes
surras, atestadas pelas cicatrizes horrendas que ostenta·vam em todo o corpo.
Diz-nos ainda o insigne Lacerda que o crâneo do
homem apresenta uma fronte baixa e às vezes bastante
inclinada para trás, "occiput" deprimido e as têmporas ligeiramente convexas.
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A face 1nasculina é alongada, con1 pomos salientes
e supercilios acentuados.
Ambos os sexos primavam ·p ela ausência de .ele1nentos pilosos, exceto na cabeça, onde uma guedelha
basta e negra servia para compor os seus semblantes
patibulares.
É ainda o etnógrafo citado quem nos diz ser a
coloração do tegumento cambiante entre o vermelho
cúprico e o negro azeitonado.
Apesar de tudo, esses índios se julgavam belos,
rivais de Adónis e Anfitrite e, para se enfeiarem u1n
poueo, furavam as orelhas e os lábios, por onde introduziam batoques de madeira ...

Dialeto - "Se bem -q ue os botocudos e os aimorés;
segundo Simão de Vasconcelos, pertençam ao ramo
tapuia, os seus dialetos apresentavanl várias nuances
fonéticas".
"Os botocudos falam de dentes cerrados, o que
acarreta a dilatação das narinas, devido .à insuficiência
do ar aspirado pela boca, obrigando-os a emitir sons
guturais, nasais e aspirados. A enorme beiçola dificulta-lhes a dicção.
"A sua terminologia é simples e cheia de onomatopéias ". •
"No seu dialeto não há gêneros, as quantidades
numéricas vão até cinco e os verbos só têm o infinito,
particípio e duas pessoas. Na maioria dos casos, o
verbo fica oculto, exemplo: Eu tenho f orne - nhic!. ·.
chingorane, de nhick - eu, e chingorane - fome".
"Quando queriam exprimir u1na multidão costu·
mavam apanhar u1n punhado de terra e peneirá-la na
mão!" (1).
(1)

Mello Moraes Filho.
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Costumes - Os botocudos tê1n uni an1or paternal
acentuado e sentem prazer e1n tratar aos curumins
com bondade e carinho.
Aos 15 anos, os filhos já acon1panha1n os pais nas
caminhadas agrestes em busca do alimento.
Esses íncolas parecem possuir estômagos de rtuninantes - aguentam a f orne vários dias e, quando
comem, o fazem desmesuradamente.
Entre os seus principais manjares excelem a carne
do macaco e a da anta. Desta :última comem até o
couro, por ser macio, respeitando somente os ossos
duros de roer.
Na floresta usam um porta-voz feito da cauda do
tatu - o kuntchungcocaun.
Não achatam a cabeça dos filhos co1no fazem os
índios peruanos omaguaz (cabeça chata), nem esbor~
racham o nariz eomo os tupinambás.
As mulheres' botocudas,. à guisa de folha de parrei'
.
ra, usam a de issara e os homens amen1sam o sexo
com um estojo chamado gincan.
É uma faceirice feminina possuir as pernas afiladas por cirµa do joelho e do tornozelo. Para conseguir
esse fim as mulheres usam apertadas ligas de contas.
PEQUENO . VO'CAJBULARIO.

Pé, inão -

pó
Cabelo, ca.beça crénn
F-0go - tchou-peck
Terra - nack
Água -

minhanga

Diabo - nantehorz
Rio - vatú
Céu - tao-ru
Lagoa - gitack
Sol - tdi-rú-t~-pó

•
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Pacifistas - Vivian1 os guanás sob a proteção dos
guaicurús, para os quais trabalhavam como recompensa aos serviços de guerra prestados por eles.

•
/

1
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Escarificação - Uma outra prática curiosa era a
escarificação das crianças. Ao atingirem a idade de
oito anos, em procissão silenciosa, eram levadas para
o campo. Ai as velhas,, com um osso ou espinha de
peixe, picavam os braços dos guris, que já industriados,
suportavam o suplicio sem la1nento e sem sequer estremecer. No fim do
dia, ainda em silêncio, voltavam
,
para as suas malocas, que abrigavam, cada uma, cerca
de doze indivíduos.

Contemplando-se um Il)apa da distribuição das
principais tribus indígenas~ v.êem-se manchas indicadoras do grupo Nu-aruaque: na parte noroeste do Br~sil,
na foz do Amazonas, nas cabeceiras do Paraguai e
mais ao sul . .

Casamento· Entre os costumes mais interessantes
dos selvícolas em 9uestão sobressaía o do casa1nento.
Os cônjuges estabeleciam uma espécie de contrato,
que estipulava quais os trabalhos inerentes a cada um.
Ficava, também, fixado se os nubentes p.oderiam ter
outras relações de afeto com uma ou roais pessoas.
Caso o esposo consentisse que a mulher pudesse ter outro companheiro, era estipulado o tempo -que ela devia
dedicar a cada um. O mesmo sucedia à esposa.
A Idade dos cônjuges, geralmente, era nimiamente
rlisparatada. A mulher casava-se ao atingir os 9 anos
e o homem somente depois dos 21, isto é, quando se
julgasse com forças bastante para .enfrentar os rivais.

BRASIL

lnfanticidios - O infanticídio chegou a ser uma
verdadeira calamidade - as 1nães matavam os recémnascidos do sexo frágil, para que, por falta de Evas
jovens, os rapazes se apaixonassem mesmo pelas veJhas. Apesar da ação enérgica dos missionários, esse
infame costume causou a extinção da tribu.

OS GUANÃS

A belicosidade .dos índios cavaleiros -se adatàva
perfeitamente ao pacifismo dos guanás - os primeiros
defendiam seus aliados da ação absorvente dos vizinhos e os segundos ·plantavam e trabalhavam para
seus protetores.
..
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Choupanas - Essas choupanas eram cercadas por
rústicas palissadas de pau a pique, com quatro entradas, que eram, durante a noite, fechadas e vigiadas.

..

Costumes - Para dormir, construíam giraus, onde
colocavam
·
. ervas e ramos tenros, cob1·indo-os com peles.
.
Ao contrário dos outros índios, não era1n dados
ao vício da embriaguez; além da água pura, ingerian1
caldo de cana não fer1nentado.
-Para que não se eS'quecessem dos que iam partindo
para a eternidade, costumavam enterrá-los na porta
da cabana, afim de se lembrarem dêles toda vez que entrassem ou saíssem.
Pelo que acabamos de relatar, vimos que muitos
costumes dos guanás são reple\<0s de sabe<loria e dão
fortes indícios de gente em avançado estado intelectual.
O contrato matrimonial, por exemplo, prevê e, de algum modo, dá so1~ção a muitos problemas que se
:t.chan1 insolúveis em alguns pajsee.
<

..
.

•
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O costume de enterrar os mortos revela uma bondade e uma docilidade de coração sen1 limites.
O egoismo da índia, porém, desejando ser sen1pre
bela e adorada, lança a tribu toda na mais profunda
barbárie - o coração das mães pode servir para
medir a civilização de um povo ...

I

•
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OS CARIRIS

..

1

Migração - Os car1r1s foram encontrados pelos
portugueses na zona .c ompreendida entre os rios Pa. raguassu e Itapicuru.
,
É crença geral · que ésses selvicolas tivessem imigrado do norte e caminhado pelo litoral nordestino até
toparem co1n tribus mais fortes. Não puderam, todavia, os cariris, mante:r-se no terreno conquistado pelos .
tupis que, assanhadamente, se assenhoreavam de toda
costa, e foram recalcados para além do rio São Francisco, para as serras da Borborema e dos Cariris e para
as terras banhadas pelo Jaguaribe, onde a vida era
difícil mercê do sol impiedoso que queima toda a
vestimenta do solo.
As lendas indígenas repetidas de pai a filho falavam da origem dos cariris num lago misterioso e cheio
de fadas e .encantos. Jtilga..se ser este lago o próprio
rio..mar, o mar-dulce de Pinzon, o célebre Amazonas
de Orellana.

,

Soturnos - Os cariris também eram conhecidos
pelos nomes de quiriris e tiriris, que no dizer douto de
Rodolpho Garcia significa1n silenciosos, tristonhos,
calados, ao contrário de todos os outros indígenas que
eram faladores, brincalhões e alegres.

i

. Classifi.cação duvidosa - Os aborícolas que aqui
focalizamos estão totalmente extintos e foram pareamente estudados. Há sérias divergências entre os
grandes classificadores do nosso gentio, variando as.

,
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opiniões de Martius e von den Steinen de modo disparatado. O nosso etnógrafo número um - Rodolpho
G·arcia - depois de apurado exame linguístico considerou-os como pertencentes a um brrupo completamente
indepe~dente, se bem que houvesse quem os ~onside
rasse como um cruzamento dos dois grupos inimigos tupis e tapuias.
. Da mesma opinião de Calabar - Depois que às
praias risonhas de Pernambuco abicara1n as n~ves holandesas, os soldados de Maurício de Nassau encontraram nos cariris um grande aliado. Expulsos os
invasores, os vencedores iniciaram luta tremenda e tenaz aos aborígenes que haviam auxiliado o estrangeiro.
Ao cativ,eiro, o indio preferia a morte e, um a um,
pa,ulatinamente, iam Heixando esta vida os soturnos
cariris, ·até que em m~ssa foram encurralados e mortos
na serra de Ibiapaba pelos portugueses.
Os baianos - Melhor sorte tiveram os íncolas que
procuraram o sertão baiano. Aí encontraram o padre
João de Barros, que, como um verdadeiro ministro de
Deus, os aldeou e contribuiu para o estudo da língun
do interessante povo.
Os holandeses e franceses também obtiveram dados valiosos sobre ·a literatura carirense no convívio
que tiveram com os valentes an1erindios.
Tribus - . Várias são .as trihus identificadas como
per!en~e.ntes ao grúpo cariri: - teremembés, paiacus,
janduís, carnijós, icós, cariús, areriús, jucás, genipapos,
curemas, areás, vouvés, un1ã·s, etc.
Teremembés - Os teremembés campeavam a região dos rios Gurupis e Camocim, divertindo-se com
a pesca arriscada do. tubarão
. eom o fito de fazerem
dos dentes do monstro marinho, ponteiras para suas
setas.

f
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Paiacus - Os paiacus eram donos da região que
hoje serve de fronteira aos Estados da Paraíba e Rio
Grande do Norte e faziam excursões até às águas vo1úveis do J aguaribe.
lcós - Os icós viviam nos confins sul do &tado
d<? Ceará. Eram discípulos diletos de Mercúrio. Na
arte de furtar estavam sozinhos. Tais roubos e depredações fizeram com qúe, e1n 1~94, fosse organizada
uma expedição para dar-lhes o corretivo necessário.
Depois de batidos foram aldeados na atual cidade paraibana de Souza.
Carnijós - Entre os cariris que possuíam costumes
interessantes exceliam os carnijós - .tribu cuja moral
nos costumes era notável .
Es_ta tribu ,era dirigida pelo iatica, chefe eleito ·por
todos os guerr'e iros na reunião do ouricuri - local da
assembléia e das práticas religiosas. Esse local não
era frequentado pelas representantes do sexo fraco
sob pena de serem grandemente castigadas.
· Os mais fracos indígenas do Brasil - Alguns autores consideram os índios que habitavam o Ceará os
mais fracos elementos do gentio brasílico, chegando
J. Catunda a considerá-los tribus inferiores, como veremos no trecho abaixo:
"Habitava1n o Ceará as tribus menos vigorosas
dessa raça, as que algures não podia~ vantajosamente
1utar ·pela vida em ·c oncorrência co1n outras tribus
1nais fortes e belicosas. Não foi isso casualmente senão
por efeitos de lei natural. O Ceará foi sempre falto
dttgua; as secas, muitas vezes, o converteram e1n deserto; sua fauna emigrava como em 1877, sob a pressão
dessas grandes calamidades. Os tupinambás, cujos
hábito& va~abundQs não lhés permitia~ estação de

..
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morada em parte . alguma, abandonavam também suas
plagas inóspitas, mansão dileta da miséria,
e demanda.
vam regiões mais férteis, onde a pesca e a caça eram
abundantes e a lavoura fácil. Deslocadas, as tribus
inferiores vinham ocupar o logar abandonado das outras e, como os bushmans no deserto da África .austral,
procuravam amparo à vida nas dificuldades que lhe
opunha o solo".

OS GUIANAZES
Habitat - - Dominàvam a faixa litorâ~ea compreendida entre Angra dos Reis, que tinha o nome indígena de Ocaruçu e Ca~anéia. Ficava1n enquadrados
entre os tamoios, ao norte, e os carijós, ao sul. Apesar ·
de serem do ramo tupí, como os tamoios, viviam em
disputas continuaqas, nas quais os combates navais
assumiam aspecto gigantesco. ·Compridas pirogas impúlsionadas :à força de oito ou dez remos se chocavam
com as do inimigo, provando a resistência da madeira
de que . eram feita_s. Se ambas aguentavam o choque
tremendo, entrava em ação o tacape e a flecha.
Com meios menos violentos, já os íncolas faziam da
guerra o espetáculo grandiosainente horrível que ainda hoje subsiste para a purificação da espécie humana.

•

1

•

•

Para habitar o 1nagnífico litoral paulista e o extraordinário campo de Piratininga, os guianazes, com
certeza absoluta~ tinham ·de ser gente privilegiada.
Costumes - - Confiavam no seu valor para defen-

•
~.

der o solo, a floresta e os rios que lhes forneciam o
alimento ein abundância, ·sem que para isso fossem
obrigados a lavrar. a terra ou a criar animais. Tinham
as frutas dulcíssin1as da selva, a caça mai$ saborosa
e peixe e1n quantidade.
Por hábito, dormiam em leitos de folhas, forrados
de peles, e tinham, por casas, as cavernas onde o fogo
,a rdia, noite e dia.
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gente bandeirante que soube, com galhardia, mostrar o
valor da raça forte que nasceu naquele berço do progresso - S. Paulo.
João Ramalho com seus amigos Tibiriçá e Caiubi
ergueram a povoação de Santo André que mais tarde foi
elevada à categoria de vila, dada a ação de Ramalho
junto a Tomé de Souza, sendo construídos uma fortificaçãt> com · trincheira e quatro baluartes armados
com caDhões, uma igreja e uma cadeia.

Eram muito dóceis e de uma boa fé quilométrica
- com facilidade extrema " eram engazopados pelos
lusitanos.
Contudo usavam uma prática lutuosa em tudo semelhante à que Papini se refere no seu magnífico Gog.
Acreditavam, os aborícolas em questão, em outra
vida post-mortem e por isso não deixavam que pessoa
algum·a embarcasse "para a 1nelhor" sem levar co1npanheiros de viagem. Toda vez que falecia um indivíduo, ..enforcavam um certo numero de amigos e parentes, geralmente do mesmo sexo e de idade aproximada. Muitas vezes, porém, sucedia não haver candidatos à mística viagem e, neste caso, apelava:Ql para a
1
força.
,O cacique teria a aco1npanhá-lo na" vida do outro
mundo os seus vassalos. Estes, pelo instinto natural de
conservação, defendiam o chefe com carinho e dedicação máximos.
Afora este costume macabro, todos os outros já
revelavam adiantada idade mental.

' . A ação de João Rama,lho - João Ramalho, o célebre náufrago, encontrou no coração de Tibiriçá, o chefe, a mão de sua meiga Bartira e ·o domínio sobre toda
a tribu.
Com Deus andavam os portugueses que na desgraça alheia encontrara1n firme esteio - Ramalho tudo
facilitou aos seus patrícios. Assim foi que, quando
Martim Afonso de Souza, o pai do açúcar brasileiro,
se estabeleceu na ilha de S. Vicente, o morubixaba se
aprestou para dali expulsá-lo como inimigo. João Ramalho conseguiu aparar o golpe, incutindo no ânimo
do sogro a idéia de que devia tratar os intrusos como
gent~ amiga. E assim foi. A capitania prosperou e
do caldeamento dos lusos con1 as índias surge a brava

DO
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A capital dinâmica - Ficando a novel vila situada
nas proximidades da mata e portanto em condições facílimas de ser atacada, o padre Manuel da Nóbrega escolheu um outeiro situado entré" os rios Tamanduateí e
Anhangabaú para nele erguer o seu colégio.
,o símbolo da cruz atraiu p'a ra junto de si todos os
adeptos da religião de Jesus, e em pouco tempo u1n
aldeamento enorme circundava o colégio. Fácil foi a
Nóbrega transferir o pelourinho de Santo André para a
porta da sua igreja, recebendo o lugar o nDme de S.
Paulo.
E assim surgiu nos campos de Piratininga a formidável capital dinâmica, em local escolhido pelo dedo de
mestre de um santo.
·
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OS MIRANHAS E OS REMOS

•

1 -

OS MIBANHAS
.

'

Habitat - Aos magotes, 1nudando de pouso em
pouso, já com a . raça completa1nente n1estiçada, vivem os miranhas nas ribas do Solimões e do Japurá,
sempre fugindo da perseguição desumana e cruel dos
civilizados.

•

Aspecto - Apesar de compleição robusta, este gentio sucumbe fàcilmente, quando obrigado a trabalhar
fora dos seus pagos. Inicialmente se tornam tristes,
depois doentes. Ficam· mudos e definham gradativa1nente até a morte.
As mulheres apresentam, sob o ponto de vista so1natológico, linhas agradáveis, embora furem as narinas. Isto nada tem de mais, porquanto as civilizadas
de Paris e de todo .o mundo ·perfuram os lóbulos das
orelhas para dependurar caríssimos e às vezes enor1nes brincos.

'
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Os pâssaros estão livres das flechas do 1niranha,
porque este indígena, ao contrário de todos os outros,
não se atavia com a plumagem das aves.

'
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Vestiário - Do taruri, o miranha extrai unia espécie de estopa eom quê organiza tangas que usa atadas
à cintura.
Com as mais variegadas fibras vegetais tecem uma
espécie de rodilha com que ornam a cabeça.
Nos braços e nas pernas colocam apertadas ligas
que nunca são tiradas. Quando caem de velhas, permitem que se veja as deformações, verdadeiros aleijões, que produzem.

,.

....

Fig. 17 -

Um índio miranha

Um entorpecente - O uso dos tóxicos e dos entorpecentes avassala o mundo~ por mais que se. procure
defender a humanidade deste flagelo. Qual um pol-

•
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vo, este vicio lança os seus tentáculos no descuidado e
suga-o até a morte.
Nem os gentílicos escaparam do polvo imenso.
Usam constante1nente na boca o ipadú, que lhes tira
o apetite e produz uma sonolência prenhe das visões
mais extravagantes.
/
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,.
O ipadú é a coca peruanà. Outrora o exército
peruano usou o ipadú misturado com a cinza de espinhos de determinadas plantas. Os 1niranha~ preparam seu narcótico com as cinzas dos grelos da umbaúba.
O uso do cachimbo faz a boca torta, diz o rifão popular - o emprego permanente do ipadú provoca deformações nas bochechas, como se pode averiguar na
estampa. Essas bolotas faciais são conhecidas dos peruanos pelo nome de_piccho.
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Habitat - No caudal fronteiriço - o Javari - habitam quatro tribus selvagens: os capanauas, os marubins, os maiurunas ou maius e os remos.
Na sua própria língua, esses selv;Ícolas se denominam nucuiny, que significa gente boa. Deram-lhe,
todavia, a denominação de remos, pelo hábito ·q ue eles
possuíam éle pintar nos corpos figuras representando •·
os remos utilizados peloS" caucheros peruanos.

t

~

Uma bebida em conserva - Da Astrocarium munbaca de Martius, os íncolas extraem as raízes que, depois ·de serem reduzida~ a cinzas e peneiradas, são
adicionadas num cozido de grelos de fumo, até que o
mesmo adquira ·ª consistência pastosa.
Com essa massa confeccionam bolinhos de vários
f0rmatos, que são colocados ao sol para secar.
Toda vez qu~ têm vontade de beber o preparado
diabólico, é só dissolver um bolinho nágua. O poder,
inebriante dess-a bebida é fantástico . .
Uma desgraça não anda sozinha. O tóxico e o álcool andam sempre de braços dados, quer no palácio
\
do branco, quer na maloca do bugre.
.
.

.

Armas - Além das normais de todos os gentílicos, os miranhas usam a sarabatana, por meio da qual
arremessam flechas ervadas com um curare que eles
deno1ninam ykaytena.

Aspecto - São _d e porte robusto e cor morena
escura. As mulhe~es, de tipo "mignon ", esbeltas, são
engraçadinhas.
Armas - Nada têm de excepcional. As armas
são de paxiúha com metro e meio de envergadura e
as flechas de taquara, terminadas por um osso bem
afilado.
Habitação - Uma maloca gigantesca com cerca
de duzentos palmos de frente e servida por duas ou
três entradas baixas serve de residência a várias famílias.
Como as repartições publicas, essa maloca é dividida em secções, ficando o conjunto dependendo de
um único chefe.
Dentro da maloca ·andam em completa nudez.
Na penumbra interna não há o pejo. Porém, desde
que as mulheres tenham que sair, procuram incontinenti as suas tangas. Acho que elas têm vergonha
do .. -... sol.
Necrologia - Como fazem os cachina.u ás, os remos
bebem na cuisswna as -cinzas dos ossos do finado pa.;

..

-

'
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Costumam fazer
homens organizam a
em redor da boca e
braços. As mulheres
preferência, os seios.
tuagens no marido.

rente. Creem que, se não realizarem esse rito, a alma
<lo n1orto ficará penando.

Llngua - Consoante comparações feitas pelo D~.
Maurício Sobrinho e o Sr. Curt Nimuendajú, a liqgua
dos remos pertence .à família "pana".
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tatuagens em grande escala. Os
carantonha, debuxando' círculos
desenhos exóticos na face e nos
enfeitam, ou melhor enfeiam, de
E' a mulher que executa as ta-

..
PEQUENO VOCABULARIO:

.,.. ,":

Cabelo - von.
Cabeça - 1napú.
Orelha - pabim.
Dente - cheta.
Nariz - rein.
P es ooço - linton.
T órax - guchi.
.Mão - muirn.
Braço - puiam.

;

I

'

Pé -

taqui.
Ho1nem - - irabl't.
aibtí.

Mulher -

Pai -

'

.

ipã.

Mãe - enua.
Bom - pue .
.Mau - chacdbú.
Comer - pirine.
Dormir - uscai.
Grande - cuiataba.
Capim - basi.

I

outras noticias - Casam-se aos dez anos e são
monogamos.
Do mesmo modo que no mundo civilizado, as vidvas se casam assim que apareçam pretendentes.
{

A higiene não é absoluta. Embora tomem vários
banhos por ·dia, ·preparam os alimentos num ambiente
de sujeira incomodativa.
. . ·í

-

I
1

-

.
.

'

'

•
•

'

f

f

Habitat - · Vivem hoje no delta do São Lourenço,
antigo; rio Porrudos. Outrora eram encontrados no
rio Paraguai, desde a boca da lagoa Uberaba, e no
São Lourenço, a partir da barra do aurífero Cuiabá.

Aspectos - Devido ao hábito de remarem curvados em suas estreitas e rudimentares embarcações, estes selvícolas apresentam o tórax e as pernas grandemente arqueados.
Ao contrário das outras tribus, os guatós não arrancam nem as barbas, nem os cabelos, apesar de par.
cos.
Não cortam os Gf;lbelos. Os homens organizam
bizarros coques no alto do crâneo e as mulheres deixam as madeixas
soltas, ornamentando os seus largos
.
costados brônzeos.
Os varões andam . completamente nus. Todavia.,
quando aparece alguma pessoa estranha, correm
para vestir as c~lças e camisas de algodão.
As mulheres se envolvem num saiote, também
de algodão.
Todos os guatós, independente de sexo e de idade,
costumam usar um brinco feito com penas.

,,

Esses indígenas se bem que polígam9s, eram ciumentos. Pobres mulheres l
Para conseguir companheiras eram obrigados a
dar u1na próva de v~Ientia.
O coração de uma · Eva trigueira representava a
morte de umà. onça pintada.
1

O guerreiro amoroso, para ter direi to a uma esposa, deveria enfrentar com desassombro o animal
mais feroz das hrenhas brasileiras.
O felino e o índio se defrontavam. De tocaia: um
outro íncola flecha a fera. O animal ferido caia a fundo,
t'spumando de raiva e dor, sobre o ho1nem que tinha
ciiante de seus olhos. O índio, de músculos retezados,
pé firme e braço contraído, apertava, na· mão, a zagaia.
A onça, cega como a justiça, espetava-se na acúlea fis12
(

j
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Armas: - Manejam com energia um arco de dez
palmos de comprimento e flechas um pouco :mais
curtas.
Revelam sangue frio notável, quando enfrentam as
•
onças, com pequP,nas azaga1as
.

BRASIL

Costun1es - Vivendo constantemente em divagações pelos rios e lagoas, esses íncolas não possuiam e.asas. Moravam, verdadeiramente, nas. embarcaçõe$
que, co1n carinho, construíam e navegavam como mestres. Na arte de fazer uma ubá .o u. um remo, ninguén1
excedia em perfeição · e rapidez aos guatós.
·R.à :pidamente derrubavam a tora e, à beira dágua,
queiinavam-na, até ·q ue adquirisse a forma almejada.
Não era só no preparo das suas primitivas naus
que eles se esmeravan1. Faziam, · ta1nbém, com fios
de tucum e de pita, excelentes mosquiteiros e .artísticos abanos. Com estes avivavam o fogo ·q ue aquecia os
vasos por eles empregados no preparo do alimento,
e1n grande parte constituído pelo peixe.
Aplicavam, esses abor.ígenes, a tática napoleónica:
separar para viver e reunir para co1nbater. Os guatós
vivia1n distanciados e só se agrupav~un para a luta ou
para as festas.

..

OS GUATóS
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• ga... E fàcilmente o selvícola conseguia a sua eleita,
.
a. custa 'd a f era que expirava.
.

'

•

'

,

..

Duas anedotas - O comandante Cláudio Soido,
que mourejou a valer_na região matogrossense banhada pelo Paraguai, diz-nos, com a graça que lhe era peculiar, as duas anedotas que transcrevemos. ·
"Contavam uma vez a um guató que Deus, vendo
os homens cobertos de pecados e de iniquidades, man- ,
dara seu filho Jesus Cristo sofrer por nós, afim de
perdoar-nos.
O índio ouviu co1n atenção e, com o rosto um tanto abaixado; de repente, levantou-o e disse:
- Isso é mentira.
- Por que? - perguntaram-lhe. E ele contestou:
- Então, quando foge o soldado, o capitão manda
o filho dele, capitão, apanhar pelo desertor?
- E acrescentou:·
- Olha, padre guató mente, padre guaná mente,
padre português mente."
"Outra vez, contavam a um guató un1a notí~ia e
estavam próximos ao destacan1ento. de Dourados. O
índio ouviu a nova, ficou duvidoso e perguntou:
- O comandante de Dourados disse isso?
-· Sim, respondeu-lhe o noticiador.
- Os oficiais, os sargentos e os soldados todos
disseram isso mesmo? perguntou o guató.
E, tendo resposta afirmativa, concluiu como um
"magister":
- Então é certo.
A consequência baseava-se em ser a nova repetida
por muita gente. Por isso já houve quem definisse a
verdade: - a mentira mui.to repetida."

OS BARBADOS E OS ARIQUEMES
1-

OS BARBADOS

Habitat - Viven1 ainda na mata d'à poaia que
sombreia o alto de Paraguai. A linha telegráfica MatoGrosso-A1nazonas atravessou essa selva pujante depois de mil sacrifiícios para conseguir-se a amizade dos
barbados, que, cansádos de sofrer em lutas porfiadas
com os civilisados, evitavam a todo transe o contacto
com os mesmos.
A desconfiança já faz parte da p ersonalidade desses incolas. Embora tenham mantido r elações com os
brancos, não ·p ermitem a visita destes aos seus acampamentos, afim de não se reproduzirem os raptos do
tempo da colonisação que em forma de lendas e cânticos vê1n rolando de geração a geração.

...

Os abovígenes que estudamos deram o nome ao rio
. Barbados, contribuinte do Paraguai, onde outrora foram visitados pelo barão de l\felgaço, que avaliou o
seu número e1n cerca de quatrocentos.

Aspecto - Severiano da Fonseca nas suas peregrinações pelo "hinterland" matogrossense topou certa
ocasião com um índio totalmente barbado. Com palavras bem medidas ele nos · descreve o tipo encontrado~
do seguinte modo: "pêlos longos, de quasi palmo, mais
povoados no mento .do que nas face§ e lábios, assemelhando ·à barba dos mongói~ e chins, e, ainda, o bigode

...

..
'
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.t:.:m 1913, o então coronel Rondon observou alguns
indivíduos é pôde chegar a ilação de .q ue os bal'bados
pertencen1 à grande nação bororo que, dividida em dois
ramos, habita os rios São Lourenço e o. das Graças. O
insigne sertanista foi mais longe, concluiu provirem os
selvicolas peludos de ·um cruzamento longínquo com os
desbravadores da terra ainda virge1n. Desse primeiro
conta~to, os barbados conservaram o símbolo da masculinidade que lhes ·orna a face e o ódio tr~,mendo que
reside em seus corações.

mais fornidv e longo nas extre1nidades do que no meio
do lábio."
"O tipo desse homem nada revelava de extraordinário''.

Rondon, para evitar a invasão de cúpidos aventureiros nas matas da poaia, conseguiu do governo do Estado de Mato Grosso. um ato público garantindo aos selvícolas a posse das terras por . eles habitadas desde
séculos.

I

,

Costumes - Pouco ou quasi nada se pode dizer dos
costumes desses gentílicos.

Fig. 18 -

--.....

U.m índio " Barbado"

"De altura inediana, forte e bem desenvólvido, faces arredondadas, inaçãs salientes, olhos retos, nariz
regular, lábios finos, dentes aguçados, orelhas grandes
e acabanadas, só se acentuava de mais notável a extre1na redondeza do crâneo, tal qual se encontra, especialmente, entre os maranhenses e cuiabanos".
"Não consegui saber qual sua tribu, nen1 mesn10
sua origem: pareceu não entender as perguntas que
lhe fiz em· português e espanhol, e por seu turno falava
língua aspirada e guturál, e mostrava tão pouca disposição para a conversa, que não pude tomar as palavras que a meia voz pronunciava".

-

Diz o barão de Melgaço que os conheceu no século
passado, que/ esses indígenas viviam em plena barbaria. Pudera ...
Plantavam o milho, a inandioca e a batata, seus
alimentos, além do que caçavam ou pescavam.
Possuíam instrumentos e utensílios feitos com pedra e madeira.
Um costume praticado por quasi todos os selv1colas, não existia entre eles - o de depilar o corpo
.c om ·p inças e navalhas de taquara.
Eram pacíficos, vivendo em franca aliança com
as tribus vizinhas. Hostilizavam somente os brancos
e às vezes audaciosamente desciam o Paraguai para
assaltar· as embarcações dos habitante~ ribeirinhos.

..
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OS ARIQUfilffiS

•

-

Habitat - Foram em 1909 encontrados pela Co1nissão Rondou nas inargens do J ama ri, tributário do
caudaloso e acidentado Madeira. · Enxotados pelos seringueiros boliviano~ e brasileiros, irmanados na desumanidade, esses íncolas refugiavam-se nas cabeceiras
do rio citado, en1igrandu sempre para o coração da
1nataria pujante.
Mais tarde, Rondon, num gesto de filantropia mui
elogiável, construiu, nas cercanias da estação telegrá..
fica de arique1nes, uma aldeia indígena, onde aqueles
índios sofredores ficaram ao abrigo da maldade dos
homens brancos.
Do contacto com os civilizados eles herdaram a
sífilis e a tuberculose. Este legado vergonhoso ceifou
inúmeras vidas dos pobres selvagens.

/

Costwmes - As indiàs tecen1 coin 1nestria o algodão e confeccionam lindas redes. Apesar de· possuírem o elemento com que .Poderian1 fazei: vestiários,
preferem andar completamente nuas com seus n1ovi~entos libertos e o ~orpo bafejado pelo sopro morno
do v~nto da região. Não é de estranhar ess~ predile ..
ção das Evas gentilicas, porquanto muitos civilizados,
principalmente os europeus, são adeptos praticantes
do nudismo.
A cerâmica atingira grau elevado. Vasos capacitosos eram construídos co1n arte e serviam ao preparo
do alimento.
Atestando o estado de inteligência dos ariquemes,
existiam dois instrumentos: tun para ralar a mandioca e outro para moer o milho, diferentes dos utilizados
pelas outras tribus. Para concebê-los e executá-los,

I

os se1 vagens tiveram de raciocinar, revelando uma
idade mental bem avançada.
Para triturar o milho, os ariquemes cavam, num
tronco de árvore derrubado, um cocho, onde colocam
o cereal.
Prepara1n uma pedra dando-lhe a forma dum meio
disco, com a espessura aproxhnadamente igual à largura do cocho. .
Uma índia executa um movimento de vai-e-vem,
deslisando a mó no fundo do cocho.
Para ralo, os ariquemes utilizava1n-se da raiz da
paxiubinha que apresenta grandes rugosidades e saliencias, ao contrário dos outros íncolas que para ralar a
mandioca constroem ' um ralador com madeira tenra,
onde introduzem duros espinhos de coqueiros. Não
raro, a polpa da mandioca ou da batata ficava manchada de rubro pelo sangue da raladeira.
Esses íncolas aprenderam a falar a nossa língua
co1n grande ,facilidade, e, também, com a mesma rapidez, assimilam nossos hábitos.
'
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Os tapuias comiam seus próprios
mortos, como u1na demonstração de respeito. Do cadáver era tirado um quinhão para cada pare?-te; porém, se o morto era uma criança, somente os pais :i
comiam. Os ossos eram pulverisados e servidos na bebida, nos grandes dias de festas .
N ecrófagos -

#

..

,

OS TAPUIAS

Não muito afàstados do litoral vivem
os tapuias - no planalto leste do Brasil, entre 5 e 20
graus de latitude sul e 40 a 55 graus de longitude oeste
de Greenwich.
O nome tapuia é de origem tu pi e significa bárbaro;
· a denominação da nação era "Gê ".
Os ·tapuias ou gês, acossados pelos tupis, na sua
marcha ascendente, foram obrigados a emigrar para
()este, fugindo da sanha guerreira dos invasores.
Martins e Ehrenre.i ch estudaram essa nação e concluira1n que o progresso das tribus era assi11;alado, à
medida que marchavam para o ocidente.
As j ribus de leste estavam em estado ·de barbaria
absoluta. Não sabiam· construir canoas. nem choupanas; desconheciam a tecelagem e, portanto, tan1bém,
a rede; vivia1n como verdadeiras feras, em luta contínua pelo alimento diário, que era constituído pelas frutas silvestres e a carne crua. A agr~cultura não havia
entrado em suas cogitações.
Já nas tribus ocidentais, os cientistas citados encontraram, no médio Xingú, os suiás, que possuíàm alguma cultura: construia1n suas choças colmeniforn1es,
fabricavam objetos de cerâmica e não furavam o nariz, as orelhas e os lábios.
So11they era de opinião que a nação tapuia fosse
a mais antiga do Brasil~ tendo campeado do Amazonas
ao Prata. Na época da descoberta, as tribus tapuias
ainda tinham memória das perseguições dos tupis . .
Migração -

'

1

Fig. 19 -

Uma família atravessando um . rio.

O chefe distinguia-se Q.os demais selvagens por possuir na cabeça uma coroa feita com tufos
de cabelos e por deixar crescer, de modo demasiado, as
u~has dos pés.
Só o chefe podia deixar crescer essas unhas, que
eram guardadas,. depois de sua morte, como relíquia.
O régulo também possuía a faculdade de curar
doentes, fazendo fricções com tabaco e cuspo.
As virgens que não encontravam pretendentes procuravam o chefe, com a esperança .de adquirir novos encantos que atraíssem os guerreiros càsadoiros.
Os tapuia~ constantemente mudavam o local das
suas habitações.
O chefe -

Exquisito pr~parativo - Na véspera da marcha,
para novo pouso, todos se dirigiam a um arroio onde
se banhavam, esfregando o corpo com areia. Depois
'
I

I
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fazia1n estalar as juntas e se arranhavam, diante de
uma fogueira, con1 dentes de peixes, a ponto de fazer
o sangue
. correr.
Toda essa cerimônia era feita com o fito de amenizar a fadiga do dia seguinte.
,

OS CAINGANGS

Costumes - Os tapuias eram macróbios, possuía1n
o elixir da longevidade.
- Os homens furavam as orelhas e o lábio inferior.
Esta operação era feita com pompa, assistida por todo
o povo que entoava cantigas e executava dansas interessantes e alusivas ao ato.
O paciente era deitado no chão, com as mãos e
pés amarrados. Sua mãe começava langoroso pranto, enquanto um tapuia, com um instrumento de ma-.
deira, fazia a incisão.
·
As faces eram furadas nas vésperas do casamento.
Alguns autores afirmam que os tapuias eram os
mais indolentes e imprevidentes ín:dios do Brasil.
De um modo geral podemos dividir o·s íncolas que
estudamos em dois ramos: um oriental, co1npreendendo os botocudos e os aimorés, e outro ocidental, abrangendo os suiás, os caiavós,.os chavantes e os coroados.

Luta pela terra - Os caingangs eram o ponto de
interrogação nas pretenções dos magnatas que ambicionavam a terra opulenta do oeste paulista.
Várias investidas foram feitas para a conquista do
solo riquíssimo. E todas elas encontraram pela frente o índio forte e decidido a vender caro a selva intérmina ·que o viu nascer.

os

A ambição pessoal existiu sempre em todbs os
meios e para desgraça humana, a vaidade sabe infiltrar-se nos corações dos homens.
Em lutas encarniçadas os caciques Rugre, Charin,
Duquê e -Vauhin disputavam a primazia no mando da
terra em que campeava~. No ardor mais profundo
da desavença, os brancos iniciam sua ação pacífica
para conquistar aquele belo sertão.
Vauhin, revelando-se diplomata sagacissimo, faz
amizade com os civilizados, . obrigando os outros chefes ameríndios a se internarem pela mataria com fugacidade.

,

Conquistada a terra tão almejada, chegam, ·de chofre, colono~ de várias nacionalidades ansiosos por encontrar a fortuna. O íncola viu-se roubado e sem nenhum meio de defender o que era seu. Por muito f avor reservaram-lhe dois lotes acanhados - lcatú e Vanuire - verdadeiros pingos do ~'i,, numa página de
jornal.
· 1 1
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Legado diabólico - Apesar de espoliados, os aborícolas ainda foram mimoseados não só pelo "cofuro",
nome que davam .às diferentes gripes catarrais, como
pelo sara1npo levado pelos colonos espanhóis.
A mortandade foi terrível. ·o íncola, logo ao sentir a quentura da febre, corria ao rio para banhar-se
afim de esfriar o corpo e no desvairo causado pela
doença abandonava a choupana para dormir ao relento depois de esfalfar-se ca1ninhando horas a fio.
Um hábito das mães indígenas contribuía enormemente para aumentar a cifra mortíf er~: mastigavam os alimentos e depois de preparado o bolo ali. 1nentício davam-no aos seus filhinhos ...

\

A derrocada - A proporção que o rico recanto
paulista ia progredindo, pelo contrário, a população ·
aborígene ia-se definhando esmagada~ pela ambição
desmesurada dos novos , don.os ,da ;t~rra. Os outros
chefes gentílicos, após sofrimento inaudito, voltaran1
aos seus pagos cansados de perambular pela selva e
dispostos a seguir o exemplo de Vauhin·.
..

Um chefe - Alípio Bandeira, com as cores firmes
que lhe são peculiares debuxa com alacridade um dos
chefes caingangs. "Charin é um tipo imponente. E'
desses indivíduos que logo à primeira vista, e sem nenhum propósito de fazê-lo, chamam a atenção sobre
a sua pessoa pelo respeito que inspiram. Alto, espadaúdo, com um enérgico sulco vertical em cada face,
fronte larga, olhar parado e longínquo, boca cerrada
num rito de severidade, sua fisionomia revela de u1n
modo impr~ssionante o substrato da força; serenidade
e vigor con1· qué tão duramente se encouraça aquela
alma voraginosa~ tranquila e inexorável. O hábito da
guerra desenvolveu nesse tindio qualidades tais de bravura e impiedade que ver-lhe o rosto o mesmo é que

. '
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.
ver essas qualidades, e olham-no de fato os seus co1n
acatamento e pavor, o que, aliás, não exclui a estima
que lhe consagram".

Costume ultracivilizado - Entre os costumes dos
caingangs .há dois que não podemos deixar de citar.
Um é interessante pela bond~de que encerra e o outro
pela graça que contém.
Atestando o grau de ternura do coração do índio,
tinham os selv;icolàs paulistas o costume de respeitar
as mulheres e filhos dos vencidos na guerra. Tão elevada era essa ação que os guerreiros consideravam como seus próprios, os filhos dos adversários que matassem. Substituíam por "motu-proprio" os chefes da fa1nília que · haviam riscado do rol dos vivos, no ardor ·
da peleja.
Cupido nas brenhas - Até con1 as pobres índias
Cupido se intromete. Toda vez que uma esposa indígena se via abandonada pelo marido, convidava uma
companheira para ajuda-la a tecer uma manta e, à
medida que urdiam o tecido, a esposa apaixonada cantava uma melopéia tão chorosa e tão plangente que de
longe se tinha a im,p ressão da manha dum recem-nascido. Quando se sentia fatigada, a cornpanheira, aliando-se às dores da amiga, mantinha o berreiro que, consoante crença geral, possuía o dom de chamar para a
choupana o marido brejeiro.

.
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Fixando lindes - Sob a denominação de Pernambuco vamos incluir todas · as terras das antigas capitanias de Pernambuco e de Itamaracá.
Três tribus do grande ramo tupi talavam as costas
acidentadas da bela pindorama nordestina: os caetés,
os tabaj aras e os potiguaras.
Os caetés tinham os seus do1nínios estendidos desde o caudaloso S. Francisco até as águas do Iguaraçú,
onde já encontravam os tabajaras em vigilância atenta
para .impedirem o avanço dos vizinhos.
O limite norte da gleba tabajarense é ainda hoje
muito discutido. E' aceitável dizer-se que os tabajaras
habitaram as terras de Itamaracá até ·o rio Paraíba.
Deste curso dágua para o norte, até o rio Jaguaribe,
os temíveis "comedores de camarões", os potiguaras,
era'm os senhores absolutos de todo o vasto trato litorâneo.
Caetés - A presença do caudaloso S. Francisco
fez com que os caetés se tornassem peritos na arte de
construir
embarcações. Desde .c edo .esses selvií colas
•
fizeram amizade com os franceses com quem barga·n havam a valer. Ao contrário, detestavam os lusitanos, dando-lhes morte imediata, sempre que podiam
alcançá.-Ios.
Sucedeu que, quando navegava para a metropole,
naufragou a nave que conduzia o primeiro bispo ao
Brasil, D. Pero Fernandes Sardinha. Após mil peri-
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pécias, chegaram os infortunados náufragos à praia
onde já, ansiosa1nente, os aguardavan1 os caetés. Não
houve tempo a perder, para que a chacina se fizesse •
com brevidade.
Cerca de cem, pessoas brancas -- ho1nens, mulheres e crianças - com seus escravos foram ntortos e
devorados pelos canibais. Para contar a história concederam o direito de viver a um português e dois índios, pelo simples motivo de entenderem a língua que
arengavam. O próprio bispo foi trucidado e sua carne servida como uma especialidade. Como um anátema ao procedimento dos aborígenes, tornou-se sáfaro o
..
,
terreno onde, sem vida, crura o corpo do alto prelado
da Igreja.
A carnificina trouxe como consequência uma perseguição tenaz aos caetés que, encarniçadamente,
lutaram pela posse da terra que com facilidade haviam
tomado aos tapuias. Sem tréguas foram perseguidos,
definhando em força e em ·valentia, à medida que eram
empurrados para o sertão, até que, da lista das tribus
guerreiras, foi riscado o nome caet~s.
•

....

Tabajaras - Os tabajaras fora1n os primeiros nativos a entrar em contacto com os conquistadores do
Nordeste.
Duarte Coelho, durante seis meses, viu seus desejos não satisfeitos pela luta pertinaz oferecida pelos ancestrais de Iracema, a virgem belíssima que José de
Alencar imortalizou.
Conseguiram, por fim, uma aliança com alguns
chefes indígenas e com .eles dominaram, completan1ente, os demais.
Os três chefes aliados dos lusitanos - Fabira, Itag.ibê e Piragibe - der~m exemplos magníficos de bravura. Certa vez Fahira foi atingido por uma flecha
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que lhe vasou o olho. Desespe.rado de dores e de raiva,
ele arranca a seta blazonando que, para vencer inimi• gos tão pusilânilnes, lhe bastava u1n olho só; enfrentou
com coragem os atacantes, superiores em número, derrotando-os fragorosamente.
Piragibe tais atos de bravura praticou que, pelo rei
foi condecorado com a ordem de Cristo e agraciado
com uma pensão mensal.

Potiguaras - Os potiguaras foram amigos diletos
dos franceses.
Lutaram sem tréguas contr~ os caetés e contra os
tapuias, no sertão. Eram aliados dos tabajaras.
O ânimo belicoso e altivo dos ameríndios q~e ca1npeavam o litoral gracioso da Paraíba foi perpetuado
pelos atuais habitantes que o conservam co1no um legado sagrado.
.
Em 1653, devido aos clamores do povo de Pernambuco e Itamaracá, ficou resolvido fazer-se a coilquista da Paraíba. Aprestada a força, com ela marchou Frutuoso Barbosa, seu comandante.
Orjentados pelos franceses, os potiguaras conseguiram armar uma emboscada aos expedicionários,
. acarretando-lhes um revés seríssimo.
Animados com a vitória, os íncolas invadiram as
capitanias vizinhas, fazendo largos estragos. Em vista de resistência tão tenaz, foi concertado um plano
de ataque combinado. Enquanto os navios de Diego
Flores de Valdes investiam por mar, uma tropa numerosa marchava por terra.
Os franceses queimaram seus navios e, reunidos
aos íncolas, lutaram corajosamente para serem, finalmente, recalcados para o sertão.
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A fim de garantir a posse do gra~ioso litoral, foi
erguido um forte .de madeira. Após curta trégua os
potiguaras voltaram à guerra, conseguindo tomar a
fortaleza e expulsar os intrusos. Todavia gozaram por
. pouco tempo o sabor desta vitória, pois nova expedição foi organizada para desalojá-los.
"
Algumas famílias tupinamhás foram trazidas para
a Paraíba, afim de colonisá-la.
Expulsos dos seus pagos, os potiguaras alargaramse para as bandas da serra de Ibiapaba.
'Acerca do nome da valente tribú há sérias contro, .
vers1ast
- --·--- Domingosde--t~õreToc·~Üto diz o segui~te: "Autores há que escreveram potiguaras, que vale dizer comedores de camarões; mas Duarte Coelho, donatário
primeiro de Pernambuco, escreveu petinguaras, e Antônio Knivet, que viu esse gentio, descreve-o co1no tenho
o hábito inveterado de trazer uma folha de fuxno entre
o lábio· e os êlentes, de onde lhe descia a baba pelo furo
do beiço da.í o nome petinguara, que quer dizer masca- .
dor· de fumo".
.,
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tNDIOS DE MATO-G·ROSSO
Mato-Grosso foi um poderoso polo de atração dos
indígenas que se viam perseguidos, com tenacidade e
ferocidade, já pelas tribus gentílicas mais adiantadas,
já pelos europeus, conquistadores da terra.
As migrações selvicolas ainda não estão, de todo
estudadas. Apesar dos trabalhos dos sábios e etnógrafos, nacionais ou alienígenas, tudo se alicercea no terreno pouco consistente das hipóteses.
Acossados pelos tupis, os gês, cognominados por
aqueles, pejorativamente, de bárb~ros, incultos - tapuias - procuraram o "hinterland" vencendo sucessivamente rios e serras, montanhas e vales, numa fuga
intérmina. À 1nedida ,que iam debelando as dificuldades antolhadas na marcha em rumo do ocidente, iam
outrossim, adquirindo costu1nes e hábitos novos e progredindo intelectual~ente.
Da sobranceira cordilheira andina, em sentido contrário, fugavam as tribus tementes aos incas e aos seus
vencedores os soldados de Pizarro. Desciam as
"yungas" declivosas em busca da planície imensa, onde os tributários das duas grandes bacias potâmicas
divagavam indecisos, antes de empreender a longa caminhada em busca do Atlântico.
Do sul, afluíram os aboricolas que preferiram emi- ·
grar a suportar o jugo dos castelhanos que se infiltraram pelo grande aranhol contribuinte do largo ri~ hatisado por Solis.
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Do norte, desceram, remontando os afluentes, da
direita do Amazonas, os aborígenes vencidos por tribus mais poderosas ou fugitivos do contacto com o
branco que singrava a imensa caudal do El-Dorado.
Os selvícolas que habitam o grande Estado cen··
tral são oriundos das regiões mais diversas e divergentes - u1na poderosa força de gravitação os impul. sionou para as ·puj~ntes matas e virentes campos do
grande rincão, onde as . águas das bacias amazônica
e platina se confundem num amplexo imenso e eterno.
Contudo, von den Steinen conseguiu averiguar uma
corrente divergente, ·que deixou o território matogrossense, seguindo o rtuno do caudaloso Xingú. Eram os
,caribas que, na sua marcha vitoriosa para o norte, eonseguiram vencer todas as tribus que toparam e chegar
ao litoral e às ilhas antilhanas que se achavam nas
rnãos dos nu-aruaques.
Hodiernamente ainda encontramos índios nas regiões abaixo, uns já civillzados, outros a caminho da
civilização e finalmente uns terceiros que vivem ainda
em estado selvático.
Ao norte, vivem: no Gi-Paraná, os parnauats, os
tacuateps, os urumis, os urupás e os jarus; no Tapajoz,
os apiacás e os inundurucus; no Xingú, os autis, os
camaiutas, os ' uaurás, os meinacós, os ajaulapitis, os
nauquas, os trumais, os manitsauás.
A leste, habitam: no rio Tarirapé, os selvícolas
deste nome; no rio Araguaia, entre a foz do rio das
· Mortes e o Registro, os caiapós, os carajás e os chavantes.
A oeste: -no rio Madeira, os caripunas; no J amari,
os ar1quemes; no rio Candeia, os rama-rama e bocasnegras; no Mamoré, os pacaás-novos, no rio S. Miguel e seus afluentes, os vosmos, os purus-borá8, os aroás
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e macuropes; no rio Guap<?ré, nos campos do Pau
Cerne, os guaraias.
No sul, acha1n-se: no rio Dourados, os caiuás; no
rio Nabileque e ern Calima, os guaicurús; no rio Mi1·anda, os terenas.
Na. zona central, habita1n: na bacia do S. Lourenço, os bororos; no delta do S. Lourenço ~om o Paraguai, os guatós; no altd· rio Paraguai, os barbados,. ·
entre os rios Juruena e Comen1oração, os nhambiquaras; entre os rios Ponte de Pedra e Papagaio, os pareeis; no rio Pimenta Bueno, os quepi-quiri-auts; no rio
Verde, afluente do Paranatinga, os cajabis; no alto
Paranatinga, os bacairis.
Esta completa relação que acabamos de transcrever é trabalho do denodado sertanista Dr. Joã.o Barbosa de Faria.
Há ainda inún1eras tribus desconhecidas na mesop0tâmia Tapajoz-Xingú, que, completamente inexplorada, constitue, para os estudiosos, uma interrogaçao.
Os bandeirantes e os castelhanos que talaram o
rico territ'ório matogrossense encontraram com facilidade tribus numerosas que, depois de derrotadas, eram
apresadas e conduzidas para S. Paulo ou Assunção.
onde a corrente do cativeiro as aguardava.
Da busca do índio surgiu a cata do ouro e com
esta a riqueza e o desbravamento do grande Estado
de Rondon.
Resta-nos aproveitar, conveniente1nente, esses genujnos brasileiros, criando e1n profusão escolas, oficinas, hospitais e lavouras junto às suas aldeias.

-
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COSTUJ\fES ORIGINAIS
No estudo dos costumes dos nossos incolas, encontramos, dia a dia, coisas. interessantíssimas:
umas
,
admirando-nos pelo altíssimo conceito moral que encerram; outras, pela ingenuidade, pela garridice e pela
singeleza.
Havia tribus que, segundo Elisée Reclus, possuíam
indivíduos com uma. missão originalíssima - eram os
denominados "maridos das viúvas".
Em alto conceito eram tidos esses funcionarios
gentílicos, pois que não trabalhavam, isto é, não caçavam, não pescavan1, nein gue.r reavan1. Não desempe~
nhavam essas árduas funções, não porque lhes faltassem o ânimo para o trabalho ou o ardor belicoso e sin1
porque a grandiosidade da função que exerciam a
isto os obrigava.
Todos os guerreiros contribuíam na 1ned~d.a das
suas posses para a manutenção dos "maridos das viüvas" e suas protegidas, porque sabial)l que, em caso
de guerra, suas esposas iriam encontrar. o carinho e o
conforto que eles não mais lhes poderiam dar.
As tribus guerreiras mantinham esse ~ostume com
muita sabedoria - eran1 as mulheres que, temendo a
perda dos seus entes queridos, anatematisavam a guerra. A saudade dos maridos fazia, 1uuitas vezes, as
índias influírem junto aos caciques e aos seus próprios
companheiros, para que .a luta durasse pouco ou não
se realizasse. Para anular essa ação feminina que os
privava do melhor passatempo, resolveram os índios 1
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•
conforme a lenda, eleger rapazes fortes e bonitos para
maridos das viúvas, dest'arte as gentis Evas das selvas,
não tinl1ani que pensar na desgraça em que poderiam '
•
cair, caso seus esposos tombassem no campo da peleja,
esmagados pelo tacape ou· trespassados por aguçadas
flechas.
Essa solução original satisfez aos pendores belicos das clãs e salvaguardou de certa forma, o futuro
das mulheres.
Não dizem as crónicas qual o processo seguido
para Q preenchimento desse cargo importante. Raciocinando com a mentalidade atual, imaginamos a cabala intensa que deveria ser feita junto aos tuchauas
e aos guerreiros casados ...
Um outro costume origi~alissimo é o da pena de
morte
entre. os jamadis, habitantes do alto Purus.
;
.
O aboricola condenado a morte pelo morubixaba
sofria mais do que qualquer civilisado, porquanto este
tem sempre uma mãe que o adora e com insistência
apela para a justiça divina, rezando intermináveis rosários ou uma esposa que até o fim luta desesperadan1ente para livrá-lo da fatídica cadeira, da forca humilhante ou do pelotão de fusilamento, Tecorrendo a
todos os processos, dos legais aos sentimentais, e comovendo o mundo inteiro.
Lá nas brenhas onde os ja1nadis ca1npeiam, parece
que o coração é um órgão que as mulheres não possuem. Un1a vez um delinquente condenado à morte,
é a própria esposa ou a mãe, se ele for solteiro, que,
de um modo cruel elimina a vida do companheiro dos
seus sonhos ou do fruto das suas entranhas. Não há
lá a cadeira elétrica que fulmina, como também não
existe o a·p arato do pelotão de fuzilamento, nem a
corda balouçante da for·c a. N,ão conhe.c em, .outrossim,

esses íncolas, o processo · rápido e bruto da guilhotina
e do machado; todavia, na própria selva, toparam con1
ervas venenosas que a pouco e pouco vão retirando as
energias vitais do réu.
Uma vez preparado o veículo da morte - um molho de pimenta onde é colocado o veneno - a esposa,
com uma colher de pau, obriga o esposo a bebê-lo.
Dai a instante inicia-se a agonia do infeliz, que começa a contorcer-se em horríveis dores. Horas depois o
"carrasco" feminino volta e ad1ninistra-lhe nova dose,
fazendo que, aos poucos, a vida se desprenda daquela
carcassa aniquilada por tão atroz padecimento.
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mento incorreto, todo o espírito de hospitalidade da
tribu. E deste modo os selvícolas agiam com uma
prudência na altura da artimanha usada pelo civilizado.

J

O tenente Pirineus, logo que soube o que significavam as palavras que os .índios pronunciavam, retirou do fundo da canoa u1n ma:c hado e um facão e começou a gritar: Apinacó, apinin, muié Caiabi. A muito -custo, numa eurva do rio surgem uns íncolas para
receberem os presentes. Estavam desarmados e nos
seus olhos lia-se o pavor de que estava1n possuídos.

ENTRE OS CAIABIS
. Caiabi, apinacó! Caiabi apinin! Apinin, apinacó,
muiél Akilil
Era esta a cantilena que chegava aos ouvidos do
tenente Pirineus de Souza e de seus companheiros ao
descerem o curso do Parana tinga, um dqs altos tributários do Tapajoz.
Ninguém via quem da mata murmurava aquelas
palavras indígenas, que a um inexperiente poderian1
causar medo, julgando que significassem uma ameaça
ou um sinal para que retrocedesse.
O índio conso1ne u1n tempo longuíssimo para conf eccionar os seus machados de pedra que, aliás, são
mais contundentes do .q u_e cortantes. Fica nas praias
uma eternidade para dar uma forma afilada ao instrumento, à custa de mu,ito esfregá-lo na areia. Assim sendo, desde que algu1nas vez tenha travado relações com os civilizados facões e machados, fica numa
ânsia continua para os possuir a todo preço. As palavras que saíam da mata eram, justamente, um pedido dos objetos cobiçados: "Machado para Caiabi !.,'
••Facão para Caiabí !" "Facão, machado para mim!"
.. Vem!"
Apesar do convite final, o tenente Pirineus não
encontrava um momento propício para atendê-lo, porquanto os habitantes da selva se 1nantinham ariscos e
arredios.
Esses pobre~ aborícolas já haviam tido contacto
com o branco, que fez desaparecer, com seu procedi-

I
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Com enorme satisfação, o chefe da expediÇão recebeu os aborígenes, P,orém, estendendo o olhar para os
barrancos do rio, pôde lob~igar, através da cortina constituída pela mata marginal, u1n 1nagote deles com os
arcos estii:ados, prontos para desferirem suas flechas,
caso se tratasse de u1na esparrela.
Em curto prazo os Caiabis verificaram as boas intenções dos expedicionários e aos grupo~ vinham chegando para receber os seus presentes. Ràpidamente
se esgotou o "stock" de machado e facões que levavam
e para não perderem as graças ~lcançadas, iniciaram
os itinerantes a distribuição de contas e missangas.
Os que por último chegavam, manifestavam bostihnenle o seu desagrado pelos 1nimos que lhes fo,:am dados
e saíam desconfiados, arengando.
Ainda não estava firn1e a amizade dos Caiabis ~
a prova disto teve-a Pirineus ao deixar a cachoeira
13 de Maio. Estavam os exploradores procurando
v~ncer o rebojo da cachoeira, quando os índios desapareceram e incontinenti despejaram uma saraivada de
flechas, sem contudo conseguirem fazer vítimas _,.. no
cérebro dos selv;ícolas a1nadurecera a idéia de que ain..
da havia machados nas embarcações ...
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Apressadamente, os expedicionários fugiram ao
perigo e foram abivacar... "lUma ilha. Na mata marginal que debrua o rio foram vistos selvagens carregando enormes feixes de flechas, como se estivessem preparando-se para uma grande batalha. O tenente resolveu por em cena a tática do Caramuru, fazendo explodir um petardo de dinamite.

pamento. Assim que se viram no logro, os berros recrudesceram. . . O veu negro da noite que deveria
proteger o ataque, favorecera a retirada do pequenino
e abnegado grupo de servidores da nação, que, do meio
do rio, fora do alcance das flechas ouvia o alarido infernal, fatigado de matar, continuadamente. . . mosquitos.

O resultado diz-nos o distinto oficial en1 seu relatório: "surgiu então à margem oposta um caboclo forte, belo tipo de cacique, que leiiilirava os guerreiros de
Alencar, o qual, enti·ando na água até a cintura e empunhando grande arco e um maço de flechas, começou
a discursar energicamente. Com o arco retesado, fazendo o gesto de soltar a flecha com que nos ameaçava,
gritava em linda voz, vibrante, enérgica. Depois, bateu forte no possante peito, apontando para todos os
Jados com gestos significativos de ser ele o possuidor
de tudo aquilo. Enquanto isso, outros índios, pela
mata a dentro, nas duas margens, arremedavam onça,
lobo, coatá e pássaros diversos. Era um espetáculo
imponente! De muito longe, rio abaixo e rio acima,
ouviam-se gritos. Tocavam "reunir" ...
O estrondo da dinamite teve efeito contrário, despertou o ânin10 belicoso da indiada. A ·é poca do "filho do trovão" já passara ...
I
Assim que a escuridão se fez, notou o tenente que
o gentio estava prestes a cair sobre o acampamento.
num ataque formidável
de cobiça e ódio. Com muita
.
cautela preparou as e1nbarcações e, sorrateiramente,
deixou-as ir sem ruído água abaixo. Num balsedo
marginal amarrou as canoas para assistir -a investida
dos selv:ícolas. Bem avisado andou o chefe da expedição, pois horas depois uma multidão de ubás coalhava o rio e aos berros era fe.ito o ataque ao acam-

Do curto e arriscado contacto que o tenente Pirineus manteve co1n os Caiabá ou Caiabis, pôde notar
que as Evas, como as nossas "melindrosas", arrancam
as sobrancelhas e pestanas e usam os cabelos cortados. Os Adões ainda estão no tempo de Luiz XV, com
seus _c abelos compri~os, formando luzidia cabeleira
encharcada de urucum. Todos costumam furar as orelhas para se ataviarem com brincos feitos com chifres
de veado enfeitados com penas de periquito e de passarinhos de plumagem 'matizada.
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questão ameríndia, permitindo que São J->aulo irradiasse o seu progresso para todos os recantos da sua área .
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. Nas hrenhas ocidentais do próspero Estado de Sãü
Paulo, habitavam os coroados, cuja ferocidade lendária de muito prejudicava o desenvolvimento da região
regada pelo caudaloso Paraná e o baixo curso dos seus
históricos afluentes Tietê e Paranapanema.
Desejoso de incrementar as relações com o longin··
quo Estado de l\1ato-Grosso, o governo resolvera levar,
de São Paulo até ás barrancas do Paraguai, uma ferrovia. Na ocasião de colocar o problema em equação,
suraiu a questão dos coroados, que se mantinham arredios, desdenhando, po.,. ~on1pleto, o convívio com o
civilizado, de quem guardavam terriveis e indeléveis
recordações.
O caso dos selvícolas foi posto à inargem e a estrada: começou a se adentrar pela "floresta secular
sombria".
Na defe~A do s-eu pa~o, o abori'gene, ~empre, en1
todos os tempos; foi severíssimo - · esperava a noite
para incendiar as habitacões dos trabalhadores e trucid~r todos os qu~ tivessem a desdita de cair em suas
mãos.
O problema. que de um modo apriorístico fôra
contornado, surgia em toda sua plenitude: era mistér
conseguir a amizade do selvícolã.
Foi escolhido para a espinhosa missão o falecido general, então capitão Manuel Rabelo, que, .com doze
companheiros, tão devotados como ele, solucionou a

Entre os companheiros de Rabelo figurava L. B.
Horta Barbosa, advogado ferrenho do incola, que tem
empregado toda vida em prol da grandeza e do desenvolvimento dos primitivos donos ·da terra. Este pa' triata, em magn~fico opúsculo, pinta com cores bem vivas o que foi a arriscada empreitada.
Com desapontamento geral das autoridades, o capitão Rabelo resolveu ir com seus doze homens acam_.
par no âmago da floresta, bem no centi;o das alde~las
abor.ígenes.
Abriu uma clareira na inata, cercou-se co1n uma
rede <le arame e no centro erigiu com madeira tosca
a sua tenda.
- ---4·
------ .,_
.....
Sem que ninguém os visse, o gentio, com toda certeza, observava aquela transfiguração da selva, procurando adivinhar as intenções da gente que tão ou- .
sadamente vinha instalar-se em sua terra.
Com a galhada das árvores abatidas foi consolidada a cerca de arame, onde à noite eram colocados
lampeões de queroze.ne.
Com a tenebrosa escuridão da noite se assanhava
a curiosidade do incola que se abeirava da cerca, com
o fito de descob.rir qual a origem. das cantorias e das
discussões que se efetuavam durante todas as noites.
O indígena, geralmente, ataca de surpresa, e, sabendo disso, os pacificadores, faziam funcionar, sem
interrupção, um bom gramofone que espalhava até
longe os sons gravados nas chapas adrede escolhidas.
'rendo que os índios não vinham procurá-los, re~olveram ir em procura deles. Atingidos os pontos
~ que os selvagens costumava1n transitar, eram cons-
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...

..

;

'

206

LIMA

"'

,

truídos giraus e sobre eles depositados~ carinhosamente, machados, facões, colares e mil quinquilharias.

•

•

A clareira foi aumentada e em grande área, plantados o milho, o feijão e a n1audioca. Na época da
colheita . algun1as f a1nílias se acercaram da roça afim
de colherem aquilo que lhes era dado como um presente.
Apesar disto, os selvícolas ainda não tinham entrado e1n entendimento cpm seus vizinhos, se bem que
já os julgassem com ótimos sentimentos. Sucedeu,
porém, que u1na velha pitoniza "sonhou que os. seus
irmãos vinham ao nosso aca1npamento, eram recebidos como amigos, entre festas e alegrias, e retiravamse carregados de coisas preciosas: machados, a cujos
golpes qualquer árvore tombava sem custo; contas de
todas as cores, mas sobretudo brancas, muito brancas,
que em colares de infinitas voltas realçavam a beleza
das mulheres e davam . às moças graças infindas''.
Em virtude do sonho compareceram ao acampan1ento nove guapos rapazes completamente nus e desarmados.
, A oportunidade foi aproveitada e tudo que havia,
dado aos visitantes. Sem banha e sem sal, foi cozinhada uma panelada de arroz e feijão para os rapazes, que se negaram a comer. Contudo assim que viram um dos pacificadores ingerir a insossa comida,
resolveram aderir, gostosamente, à comilança.
No dia seguinte, os pacificadores retribuíram a visita recebida e, dia a dia, se apertavam os laços de
amizade enquanto a estrada avançava para oeste.
Puderam notar os expedicionários que os incolas
possuíam família organizada e que dividiam as funções consoante a possibilidade de cada um . .
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Dos artefatos da indústria civilizada o que mais
empolgou os selvicolas foi o fosforo. Eles que levavam um ten1po inaudito para conseguir fagulhas pelo
atrito entre dois pedaços de madeira, ficavam maravilhados com a facilidade obtida pelos brancos. Presenteados com várias caixinhas, guardavam-nas com
um carinho extraordinário, en1brulhando-as em folhas
secas.
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' NEGRO
Afluentes da direita do rio
Tarianas -- rios Uaupés e Papori.
r Carutanas - rio Icana.
Baniuas - rio lçana.
Hôôdenis - rio Aiari. _
!pecas -- rio Içana.
~eçanas rio Papori.
Siucis - rio Aiari.

•

.

ll

Ar :1aques

Cubeuas

.rtos C'uduiari e Aia ri.

r Pira-tapuias -

Tucanos

l

rios Uaupés e Papori.
Miritis-tapuias - rio Tiquié.
Arapaces - rio Uaupés.
Tujucas - rio Tiquié.
Barás - rio Tiquié.
Tsoeloas - rio Tiquié.
Erulias - rio Apaporis.
Jaunas - rio Apapori-s.
Paloenoas - rio Apaporis.

Uananas -

rio Uaupés.

Tarianas -

r_io lçana.

Macús -

'
Rio Japurá
•

Rio Javari

nômades.

,
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Nhambiquaras
rios ~1adeira, Juruena Aripuanã e Roosevelt.
Cachararis - rio Abunã.
Ariquemes - rios Madeira - Jam~ri - A.riqueme,s.
Caripuna - rio Madeira - Mutum.
Caritiona - rio Madeira - Candeia - Ja4
mari.
I.toga--puc - rio Madeira - Aripuanã - Ro. osevelt.
Miguelinhos - rio Madeira - S. Miguel.
Pacaguara - rio Madeira - Abuna.
Pacaa-Nova - rio Madeira Pacaa-Nova.
Pariutin1ins - rio Madeira - Maici.
Piraã · (Mura) - rios Madeira - :Maici.
Tura (Torá) - rio·s Madeira - Marmelos.
Urumis - rios Madeira - Gi-Paraná.
Urupás - rios Madeira - Jamari-Ariqnemes.

Bacia do rio
Madeira

íNDIOS DO AMAZONAS

DO

Caiuechana (Caixana)
rios J apurá - Tocantins.
...
f Cueretú - rio Japurá.
Guariua - rio J a,p urá.
'
Jumána - rio Japurá.
1
Uainunaa - rio J apurá .
I~úna - rio J apurá - Apaporis.
L Iupuá rio Japurá - Apaporis.

Mioruna - rios Javari tuba.
Capanauas - rio Javari.
Remos - rio Javari.
Marubius - rio Javari.

Curuçá -

Jundia-

--

/
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f Amena-diapa -

Rio Amazonas

+

rioS Solimões - Jutaí.
Boca·s Pretas (Mundurucus) - rios Amazonas - Tapajós e Maués.
Campineiros (~fundurucus) rios An1azonas - Tapajós e Maués.
Maués - rios Amazonas - Mau~ - Andirá.
Mundurucus - rios Amazonas - Abacaxis - Secunduri.
Mura - rios Solim,ões Autaz - Manicoré '
Mataurá e ,Canumã.
Catuquina - rios Solimões - Tefé.
.Cauixana - rios Solimões - Tocantins
Japurá.
Cutia - Diapá - rios Solimões - Jundia·
tuba.

Atroai - ri·os N ~gro - J auaperi - Alalaú.
Carabinani - rios Negro - Jauaperi.
Crichaná - rios Negro - Jauaperi.
Uaimiri - rios Negro
Jauaperi - Maúa
- Campinas.
Aturai - ··rio Tacutu.
Chirianá - rio Uraricuera.
Jaricuna - rio Cotingo, Surumu, Amajari.
Macu - rio Auari.
Macuni - rio Surumu, Tacutu, Mahu, Uraricoera.
Maiongong - rio Auri.

'

Rio ,Purus

•

I

Rio Branco

Maracana - rio Uraricuera.
Pauchiona - rios Car~tirimani - Mocajaqui.
Picbauco - rios Uraricuera - Surumu.
Purucotó - rios Uraricuera.
Uaiumará - rios Uraricuera.
Sapará - rios Uraricuera.
Tapioca - rios Anaúa.
Uaica - rios Uraricuera.
Uapichana - rios Tacutu - Surumu - Ama~
jari.•
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Arara (luma ou Ararauá) - ·r ios Alto Purus
- Alto Juruá e Aripuanã.
Cacharari - Ituxi.
..
Capechene - rio Purus.
Catianas - rio Iaco.
Canamari - rio Chaudless.
Mainteneri.s - rio Iaco.
Paumaris - rio Purus - It~xi..
Curinas - rio Santa Rosa.
Tucurtnas - rio Santa Rosa.
Gaviões - ·rio Acre - Abunã (extintos).
Chontaquiro -· rio Chandless.
Iamamadi (Jamamadi) - rias Tuini - Inauini - Marnoriá - Fauini e Tapauá.
Muberi - rio Tapauá.
•
Iuma - rio Paraná - pixuma.
Amauaca - rios divis<>r Juruá - Purus.

f Ararauá -

1

Rio Jauaperi

DO

Rio· Juruá

rios Juruá e Liberdade.
Aráua - rios Médio Juruá.
Bendiapá - rio Alto Juruá.
Nauas - rios Envira, Tauruacá e Moa.
Cadequili-diapa - rio Médio Juruá.
Campa - rio Juruá - mirim.
Capanana - rios Alto Juruá, Javari.
Catauicbi - rios Breu e ~ucuim.
Catuquina - . rios Gi·egório e Tauruacá.
Cot<) - rio Envir·a.
Curiá - ri·os Envira - Douro.
Henadie - rios Baixo - Juruá.
Nacuimi - rios Juruá - Moà.
Sacuia - rios Alto - Juruá.
Tauaré - rios Juruá - Envira.

NOTA - Computamos sómente os índios registrados na Inspetoria de Proteção aos tndios de Manaus.
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t NDIOS DO TERRITÓRIO DO ACRE
;P aumaris -- rios Purus e Ituxi.
Ipurinã - ri<>s Seruini - Sepatini.
Canamaris - rio Chandless.
Curina.s - r io Purus.
Tucurinas - r io Santa Rosa.
•
Catiana.s - r io Iaco~
Mainteneris - rio Iaco.
Gaviões - rios Acre, Abunã ( exti.ntos).

Bacia do
Purus

•

Ao norte

Famllia dos Nauá.s.
Rios:

A oeste

f am. de } T arauacá .

Capanauos -

fam. de } Poianaua.s -

rio Moa.

Xaranauás
bons.

divisior
f am. de 1 Coranauas · l Purus-Envira.

Jaminauas
cobra.

fam. de} Tuto.riunauas Progresso.

Ao sul

foz do

Guaicurú.s. { Terenas ·-

1NDIOS DE MATO-GROSSO

Ao norte

A leste
1

t
J

'
t

no rio Gi-Para.ná.
·~

:1 '

no

.
rio

Tapajoz.

no rio Nabileque.
no rio Miranda.

· T·a pirapé no rio do mesmo nome.
Caiapós
Carajás

1

no rio S. Miguel.

Guaraias - no rio Guaporé.
Caiuás _:_ no rio Dourados.

<>nça~

Parnauats
Tacuate.,PS
Urumis
Urupás
Jarus
Apicacá.s

no rio Mamoré.

~acul"opes

Marinauas. familia} J ord-ao,
d e coat 1puru.
Contanauas coco.

Pacaás-ne>vôs
Uomos
.,
Purus-Borás
Aro ás

J

Cachinauás - f amilia} E nv1ra
.
de morcego.
'

Bacia
do
Juruá

Mundurucus
Auetis
Camaiulas
no rio Xingu.
Uaurás
Meinacos
Ajaulapitis
Nauquas
Trumais
Manitsauás
Caripunas ·
, n o r 1o Mad
. eira.
Ariqueme-s no rio Jamari. _
Rama-rama · }
no rio Candeia.
Bocas-negras .

,

lt

no rio Araguaia.

Chavantes J
Bororos - na bacia do rio S . Lourençio .
Guatós - no delta do rio S. Lourenço com
o Paraguai.
Barbados .- alto Paraguai.
Pareeis - entre os nós Ponte de Pedra e Papagaio.

1
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Nhambiquaras - entre os rios Juruena e Co·
memoração.
Quepi-quiri-auts - no ri·o Pimenta Bueno.
Cajaib is - no rio Verde, afluente do Paranatinga.
Bacaquiris
·no alto Paranatinga.

FIGUEIREDO

NoTA - Além das 40 tribus, existem outras que vivem ainda
arredias ao contacto com o civilizado.

SEGUNDA PARTE
,

'
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CRôNICAS INDtGENAS
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HABITANTES PRIMEVOS DA AMÉRICA

.•'

•

Por mais que o estudioso terebre o passado co1n a
verruma das pesquisas, o mistério ainda esconde a verdade sobre a formação humana.
Os sábios e cientistas estudaram as fontes da história e somente conseguiram fixar hipóteses .
Há duas idéias a respeito da expansão do homem
sobre a superfície terráquea:
a)
a do monogenismo, segundo a qual o homem
teria surgido e evoluído numa determinada região da
terra, que os antigos localizaram no planalto central
da Ásia, e daí irradiado para a Europa e para a Africa.
Para a América as correntes migratórias seguiram,
provàvelmente: - pelo norte da Europa, alcançando
a Groenlândia: pela Africa, seguindo as correntes equatoriais, e pela Ásia, utilizando as ilhas Aleutas, que
nada mais são do que um prolongamento do frígido
território de Alasca;
.
b) a do poligenismo que aceita a evolução lenta
dos animais em todos os continentes e admite a existência das raças : branca, amarela e negra.
O monogenismo é baseado na lei biológica - todo
ser orgânico aparece numa zona limitada do globo,
tanto mais restrita quanto mais complexo for esse sêr.
O poligenismo explica melhor a formação das
raças.
1
A sagrada bíblia difundiu no espírito humano a
idéia do monogenismo, .segundo a qual todos nós descendemos de Adão e Eva.
1

•
I
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Se bem que historiadores ilustr~s como Pi y rt1argall, tenha111 dúvidas em afirmar o aparecimento coevo do homem na América e no velho inundo, não deixamos de acreditar ser o habitante da América tão
americano quanto o seu continente.
Haeckel é adepto do monogenismo em virtude de
não haver sido encontrado em plagas ·americanas o
macaco antropóide, que nos precedeu na escala zoológica, segundo a doutrina de Darwin.
Todavia, De Quatrefages· fala num crâneô achado
no Ceará, que apresenta os mesmos caracteres anatômicos do homem fóssil de -Neanderthal, espécime da raça
de Can&tadt - a mais antiga do continente· europeu.
A teoria da emigração é bilateral: tanto podemos
aceitá-la partindo do oriente para o ocidente, como em
sentido inverso.
A existência da Atlântida, o continente que submergiu, veio corroborar de um modo patente o que
acabamos de afirmar.
Sobre a Atlântida ·escreveram Herodoto, Theopom,
Denys de Mitilene, além de outros.
Platão, no seu -romance "Tinieous ", fala de uma
poderosa esquadra, vinda do Atlântico para atacar os
povos que habitavam aquém das Colunas de Hércules.
Os atenienses, expondo-se aos maiores perigos, conseguem vencei: os inimigos e· salvar os habitantes do
Mediterrâneo da escravidão.
Conta o escritor citado que a Atlântida era uma
ilha enorme situada defronte à Coluna de Hércules,
onde reinavam príncipes poderosos, cujos domínios
abrangiam muitas ilhas e portos de um continente que
debruava o mar pelo ocidente. Terríveis terremotos
e avassaladoras inundações tragaram, em um só dia e
uma noite pavorosa, a Atlântida, sepultando sob o salso
elemento aquela raça de guerreiros.
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A teoria moderna do poligenismo tem um forte
fundamento no estudo da língua.
É sabido que os homens primitivos não falavam,
emitiam sons agudos como as feras - os nossos aimorés, no século dos descobrimentos, ainda assim se expressavam. À medida que evoluíam, iam ligando os
sons, até pronunciarem palavras monossilábicas.
Se houvesse um berco
.. único da humanidade, deveria haver também uma língua univer~al.
Diz F. Müller na sua Allgemein Ethnographie, que
nenhuma parte do mundo exi~e tão variado número
de línguas com vocabulários distintissimos, e de tão
semelhantes f eicões
'sintáticas, como a América. É
..
impossível filiá-las a qualquer língua do hemisfério
oriental.
Entretanto, alguns filólogos acharam analogias
entre o chinês e o otomi - o único dialeto monossiJábico de toda a América, falado no México. Outros
gastaram massa cinzenta procurando provar ser o
maia, a língua-mater do grego, do latim, do alemão e
do inglês.
Os conquistadores tiveram enormes· dificuldades
em encontrar intérpretes, pois a variedade de dialetos
era fantástica: havia para mais de 400 línguas e 2.000
dialetos.
Florentino Ameghino na sua Filogenia aborda o
assunto de tal maneira que no fim do mesmo chega-se
a aceitar, conscientemente, o poligenismo.
Sobre a evolução do homem, diz o insigne etnógrafo," passamos da posição horizontal à vertical, estacionando na posição obliqua, atualmente ocupada pelos
antropomorfos -- o gorila, o orangotango, o chimpanzé,
o mandril.

'

..

'
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Podemos ac~itar, de resto, a hipótese de ap~rta
rem ao litoral do novo continente, antes de Colombo,
alguns navegantes acossados por fortes tormentas.
Esses homens teriam influído sobre o adiantamento
das tribus junto das quais o Destino os conduziu, porém, nunca modificado seus costumes e língua.

Os grandes princípios da obra de Florentino são
os seguintes :
"'Os -ó rgãos análogos e homólogos que f orma1n o
esqueleto constituíram desde o início um número
completo, sem que, no transcurso do tempo, hajam
aparecido novas partes análogas ou homólogas das
primeiras".
"Dois ou mais ossos que no decorrer de sua evolução se atrofiam e se unem intimamente entre si, não
volvem a adquirir individualidade própria como caráter normal, porém podem, em alguns indivíduos, aparecer isolados transitoriamente como casos de atavismo
confirmativos desta lei".
"Todo órgão que por u1na átrofia continuada
desaparece completamente, só volve a reaparecer como
anomalia transitória e atávica ".
"Todo órgão que em algum dos n1amíferos atuais ·
ou extintos se apresenta com um tamanho anormal,
seja por sua excessiva pequenês, seja por seu enorme
crescimento, possui um caráter de adaptação produzido por modificação, por aumento no. segundo, e teve ·
tam·a nho normal nos ma1niferos que diretamente precederam aqueles que o possuem anormal".
Do estudo profundo do competente geólogo e
etnógrafo, ele concluiu que a antiguidade do homem
na bacia do Prata data da época terciária.
Para encerrar esta crônica devemos dizer que,
"enquanto não se ·p rovar o contrário, deve-se admitir
o homem americano, como um produto do próp~io
solo americano, com uma antiguidade pelo menos tão
remota COillJ> 9 do velho mundo". (1)

(1)

F. Müller -
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"Allgemein Etbnographie".
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As armas principais dos selvícolas eram: o arco,
a flecha, o tacape e a sarabatana. Algumas tribus
usavam arremedos de espadas: umas curtas destinadas à defesa das portas das casas, outras longas, denominadas p elos tupinambás de "macanás", serviam para
produzir golpes .no corpo do adversário, visto possuírem uma extremidade em forma de· co~her achatada
com os dois bordos aguçados. Além destas armas,
empregavam in~trumentos guerreiros que só serviam
para animar os lutado~es ou convocá-los ao terreiro do .
chefe para uma comunicação excepcional: o maracá,a trombeta, a busina e o trocano. Ia-me esquecendo
de dizer que algumas tribus litorâneas serviam-se do
duro e grosso couro da ·a nta à guisa de escudo.
Os arcos eram confeccionados com madeira rija
e flexível, tendo suas extremidades presas por uma
corda feita com fibras vegetais, geralmente de tucum.
A forma que o arco toma depois de pronto e_o modo
de amarrar a corda serven1. para caracterizar um grupo
indígena. Hermano Mayer classificou os areos e as
flechas do Brasil em vários grupos baseado na secção
transversal do arco e na maneira de emplumação das
setas.
As flechas constam de três partes: a ponteira a
haste e a emplumação. As ponteiras, de madeira dura,
de ossos, de espinhas de peixe ou de metal, ostentam
o mais variegado aspecto, consoante o fim a que se
destinam - para a caça das aves s~o arredondadas e1n.

I

forma de bastão; para a pesca têm a facies de um
arpão; pa:ra a caça de animais avantajados a ponta é
aguçada seguida de dentes, ou, melhor, ressaltos dentados. As hastes, de madeira, de cana brava ou de
taquara eram formadas de uma única peça inteiriça
ou de várias partes conjugadas: os tupinambás, segundo o testemunho de rians Staden, construíam as
hastes das suas flechas com três pedaços, sendo o do
centro de junco e os das extremidades de madeira pesada. A emplu1naÇão dá um aspecto garrido i flecha
e, conforme observei, no ramo descendente da trajetória, isto é, quando a força de impulsão do atirador
se· anula, ela dá .à seta um movimento de rotação.

-

O tacape era um pesado porrete que, manejado
~om destreza, servia para medir a força do seu possuidor. Os que se jatanciavam das suas sólidas inusculaturas brandiam tacapes que eram verdadeiros troncos
<le árvores. Essa arma poderosa agia por esmagamento. Os guaicurús atiravam-na a distância com o fito
de quebrar )as pernas das vítimas.
A sarabatana é uma arma que atesta um grau de
•
cultura bastante avançado das tribus que a usavam.
Era fabricada com a estipe da paln1eira paxiuba-y.
Constava de um bocal por onde eram introduzidas
pequeninas setas ervadas. Seu interior era oco e estriado. O índio após haver introduzido a seta no tubo,
soprava, fortemente, pelo bocal. Não há dúvida .q ue
o alcance de semelhante arma é muito reduzido, contudo, a engenhosidade "com que foi arquitetada é enorme. Segundo pude apurar, somente os omaguazes e
os mundurucus sabiam manejá-la.
O principal problema na guerra era o remuniciamento - cada guerreiro transportava a tiracolo um
cesto com muitàs flechas. Iniciada a luta, cada eon-

...
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tendor se remuniciava com as próprias flechas desferidas pelo adversário. O .P adre Gonzales, certa vez,_
no Paraná, ganhou um . combate de modo original:

...
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fugir perseguidos dos seus .iniinígc~, que in~s infligiran1
formidável derrota.
O grito de guerra era dado pelo trocano: un1
bombo descomunal feito com um tronco oco, no qual
colocavarr1 uma pele c~rtida. Batendo-se nessa pele,
o som ressoava pela floresta à-fora, dando sinal de
perigo iminente a todos os guerreiros. Em pouco te1npo, no terreiro ·do cacique, se amontoavam os índios
com s~us apetrechos belicos ávidos de sensações
sangrentas.
Na ocasião mesma da luta ú ~.hocalhar do maracá,.
o estrídulo da· busina e os gritos bárbaros davam aos .
litigantes um vigor inaudito.
Cada co1nhatente levava, em volta do ~usto, uma
comprida corda para amarrar os prisioneiros que po·:rven tura ,fizessem.
A surpresa e o ardil eram explorados com sucesso.
podendo-se mesmo afirmar que a luta desassombrad~
frente a frente, não entrava em cogitação nas maquinações guerreiras do nosso gentio. O plano de assalto
a uma aldeia . era estudado com uma antecedência
enorme e assentado com todas as minúcias. Com muita cautela os assaltantes se aproximavam da taba
adversária e, como não t~nham instrumentos .q ue produzissem barulho como os nossos civilizados canhões
e as nossas não menos civilizadas metralhadoras, rugiam como tigres ou beITavam como loucos na certeza
absoluta de que o efeito moral muitas vezes ven.ee
1nais do que a força material.

1

•

Um índio Cauixana, empunhando a sarabatan~

atacado por índios ainda não reduzídos, proibia que
seus conver~os revidassem o ataque que estavam sofrendo; no · fim de certo tempo os atacantes, não possuindo mais selas para arremessar, foram obrigados a

,
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CULTURA DO íNDIO BRASILEIRO
Vagarosamente ia-se processando a civilização do
índio brasileiro, quando às nossas plagas aportou a
esquadra de Álvares Cabral.
E1n alguns pontos · do nosso território notavam-se
tribus bastante adiantadas. Os marajoaras fabricavam vasos e tangas de barro, debuxando desenhos -interessantissimos que atestavam uma idade mental
desenvolvida. Os omaguazes collheciam o tear e teciam agasalhos para suportar o degelo andino e ens_i- ·
naram ao civilizado o uso da borracha.
As tribus que viv~am na planície amazônica eram
oriundas ou dos nu-aruaques que invadiram a América
do Sul pelo istmo do Panamá, ou dos caraíbas que das
cabeceiras do ·Xingu caminhavam para o norte recalcando os aruaques, ou finalmente dos ·tupis-guaranls
que ·p elo litoral e pelo centro ·p rQgrediam das p~agas
paraguaias para o setentr~ão.
A adiantada civilizaç.ão incaica bafejava os habitantes da planície e o grau de mentalidade dos que
talavam ·às fraldas orientais da imponente cordilheira
andina era notável.
A transmissão à distância já era do confiecimento
dessas tribus. Utilizavam um instrumento chamado
cambiassú, que consistia num coqueiro oco, tendo uma
extremidade fechada por meio de um couro. Para
haver a correspondência era mister que na maloca
vizinha existisse instrumento semelhante. A operação
,•

•
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era simples: o transmissor produzia com um bastão de
madeira fortes pancadas no tronco; o correspondente
ao ouvii-las aplicava o ouvido no couro do seu "fone"
e recebia os sinais enviados, do mesmo modo que
fazem os radiotelegrafistas com os sinais Morse.
Pensou-se e1n dar a cada tribu um grau de men.
·talidade que resultasse da avaliação feita através dos
estudos lingu~sticos .e culturais.
É sabido que o ho1ne1n primitivo somente emitia
sons guturais e que, à proporção que o seu cerebro se
foi tingindo de cinzento, .as palavras foram tomando
vulto.
Na época cabralina ainda havia neste pindorama
misterioso selv:ícolás em estado de barbaria quase
. absoluto. Os gês, em grande maioria, viviam completamente nus, vagando como feras pela floresta se1n
fim e dormindo nas galhadas das árvores como macacos. Esses aborícolas pronunciavam sons agudos e
rudes que nada tinham de humanos.
Em tempos hodiernos· ainda há tribus que desco:qh_e cem o uso da caça, do fogo, da embarcação e do
agasalho. Os macus são pelos seus vizinhos, tambén1
indígenas, capturados para servirem de escravos.
..
A .cada passo que o cérebro começava a trabalhar,
o grau de mentalidade da tribu se elevava e surgiam
mil realizações.
Juntamente com o desenvolvimento do cérebro
ia-se fazendo o aperfeiçoamento do coração - · as atrocidades diminuíam de vulto.
Pode1nos eitar como prova de adiantamento do
gentio uma lista intérmina de coisas que fabricavam.
.
A maloca em que residiam variava desde o rancho
erigido com folhas de palmeira até a cabana bem
acabada e defendida interiormente por forte palissada.

-'
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ÍNDIOS DO BRASIL
As armas. cambiavam desde o arco e a flecha- rudimentar e sem valor ofensivo até ao canhão de taquara
empregado por Sepê - o cacique general - contra a$
tropas de Gomes Freire de Andrade. Era tambén1
interessante a sarabatana, em que as setas eram impulsionadas a ar comprimido.
Os ralos em que preparavam a mandioca, confeccionados com madeira onde se introduziam espinhos
e o tipiti, que é um comprido cilindro de fibra destinado a espremer a polpa da mandioca, também nasceram
de um trabalho cerebral.
Da necessidade de pescar e de atravessar os cursos
d'água surgiram as jangadas, as embarcações, o anzol,
a tinguijada que consistia. em jogar nas lagoas o tingui
•
para enevenenar os peixes.
.
Para ameni~ar a rudeza dos trabaihos . apareceu a
música e a dansa. .Foram inventados os maracás pequenos chocalhos - a flauta de pã e os enfeites de
penas dos mais variegados formatos e da po1icromia
mais linda.
Do caju e da mandioca fabricavam o cauiin com
que se embebedavam nos dias dos grandes festejos.
Espreguiçados 1:a rede de ticum ou deitados nas
praias ou nos taboleiros fluviais, fumavam o petun1 à
guisa de charuto, sonhando as aventuras mais complicadas.
Revelavam adiantamento as tribus que sahia1n
preparar o curare, fazer a tonsura, tatuar o corpo e
utilizar as peles dos animais para diferentes misteres.
As petrografias também são cita<tas como um Jndice da mentalidade dos povos. que habitaram as regiões onde elas existem.
Várias são as teorias sobre as inscrições ~apidares.
Andrew acha que elas represent9.m mero passatempo
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dos povos primitivos, garatujas como as qu~, preguiçosamente, desenhamos na· areia das praias. Thurin tem
opinião diametralmente antagônica e sentencia que
elas são vestígios de uma civilização ainda não estudada. O nosso Theodoro Sampaio julga que elas servissem apenas de halisas assinalando roteiros através
da mata.
Muito teriamas que dizer acerca da cultura do
nosso amerínd~o e com todo prazer o faríamos se nos
sobrasse tempo de folga nos nossos afazeres obrigatórios, pois quanto· mais conhecemos o aboricola mais o
amamos.

'

'
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O íNDIO E A MÚSICA

DO

BRASIL

231

Deste modo vimos que as qualidades musicistas
de um indivíduo estão perfeitamente ligada~ ao seu
coeficiente intelectual.
De uma 1naneira geral, os ameríndios ·q ue já conheciam a música, eram menos bárbaros, porque a
melodia enleva a alma e enternece o coração.

A música do tíncola é pobre, pois, dado o estado
rudimentar dos seus instrumentos, os sons varia1n mais
em intensidade do que em tonalidade.

I

Eram quase todas as tribus amigas da música.
Entoando cânticos guerreiros o·u religiosos, tocavam a
flauta de Pã e a busina, enquanto ·Com o maracá faziam o acompanhamento.

•

os· instrumentos de sopro ofereciam uma gama
muito estreita de notas, obrigando ào executante suprir
suas deficiências com os lábios e os dedos.

\

·Como as raízes e radículas de grosso e nodoso
caule, do nervo auditivo sai um número infinito de
ramos ou filamentos que se expandem pela orelha
interna.
O conjunto de .todos esses filamentos, segundo
assevera E. Deleau, constitui um verdadeiro aparelho
de ressonância. Cada corda desta maravilhosa harpa
representa um corpo elástico assimétrico sintonizado,
para reproduzir um som determinado e dest'arte só
vibra, quando receber uma nota para a qual esteja,
pela mão de Deus, regulado. Assim esse extraordinário aparelho decompõe os movimentos sonoros compostos em sons simples, fazendo uma vera seleção dos
sons musicais. As mais fracas vibrações são captadas
pelo pavilhão da orelha, que funciona à guisa de antena, e transmitidas ao cérebro.

/_

..

'
Fi. 21
Instrumentos musicais
feitos com ossos

Fig. 22
Maracá-chocalho
guerreiro

Fig; 23
Oufuá - clarim
de guerra

Assim como o civilizado se deixa extasiar pela
suavidade musical, permitindo que suas idéias se
alarguem influenciadas pelas sensações sonoras, o
aborígene também se torna menos selvagem, como se
sua mentalidade se transfigurasse no momento em qu~
a música lhe invade o ouvido, o coração, o cérebro e
a alma inteira.
É ainda Deleau quem afirma: "Um maestro pode ..
per~eber no meio de um conjunto de sessenta instrumentos um ·desvio de um .quarto de tom: suas cordas
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acústicas estão maravilhosamente adaptadas para
operar esta espécie de análise. O ouvido de um selvagem recusar-se-ia, completamente, a um trabalho
tão complicado. Se o desenvolvin1ento da percepção
atinge um grau de acuidade extraordinário em certos
estados patológicos ou sob a influência do fluido magnético, a civilização, que. é, em suma,
uma forma de
.
.
nevrose, comunica ao ouvido não somente a faculdade
de perceber os mais variados sons, mas ainda a de
analisar as mais diferentes modalidades.
O aparelho de audição é fruto do meio. O civilizado que vive na cidade, suportando uma infernal
"sinfonia", analisa com facilidade os sons: o camponês já não os aprecia tão bem e, finalmente, o indígena,
absolutamente, não os . distipgue. O abortícola, mercê
da vida errante que leva, sempre alerta contra os outros habitantes da selva imensa, afina o seu ouvido,
percebe ruídos longínquos que escapam, inteiramente,
aos nervos auditivos do civilizado.
Nas tribus de idade mental mais avançada, os
íncolas se desenvolveram muito mais na pintura .e na
escultura, permanecendo estacionários na arte de
Beethoven.
Juntamente à música, a dansa também não progrediu. O número de passos é tão escasso como o de
sons, o que é natural, pois uma arte é função da outra.
Alguns selvjcolas possuem os ouvidos tão apurados que imitam coin perfeição absoluta o urro do
tigre e o canto de todas as aves que vivem na região
em que eles campeam. Tão perfeito é o arre1nedo
que até os pássaros se enganam e vêm apresentar-se,
ingênuamente, ao alcance da flecha certeira do habitante das selvas.

'

LÍNGUA BRASILEIRA
Quando as naus portuguesas com as velas enfunadas aportaram ao gracioso litoral brasjlico, os aborígenes, na ânsia de melhores terras ou por mero
espírito · nômade, efetuavam migrações no sentido
norte-sul. ·
Os tupis, acompanhando a fimbria litorânea, iam
recaJcando os tapuias para .o âmago do continente,
onde deve estar sepulta~a a Atlântida maravilhosa de
llerodoto.

.

Deste modo foram com os tupis e os tapuias que
os lusitanos firmaram os primeiros contactos. Enquanto a .língua dos primeiros era mais suave, a dos segundos era. cavernosa, como se saísse das profundezas do
peito.

•

Outrora eram os padres os homens de maiores
estudos e por motivo foram os Teligiosos que, na
· época da colonização, esmerilharam e codificaram as
línguas amerínd~as. Assim, as pesquizas hodiernas
são calcadas em velhos alfarrábios escritos pelos jesuítas.
medida que o país ia sendo desbravado pelos
que, empós a fortuna, se desvencilhavam de todos os
obstáculos existentes na selva inténnina, iam sendo
encontradas novas tribusque falavam· os idiomas mais
extravagantes e desconhecidps dos próprios íncolas
que, como guias, ~am levados do litoral.
À

,
+
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O insigne etnógrafo Rodolfo Garcia, calcando
seus estudos nos ·dos sábios alemães \T on den Steinen
e Ehrenreich, concluiu que os selvícolas brasileiros
estavam abrangidos pelos nove grupos abaixo:
1 2 3 4 -

5
6
7
8
9

'

,

-

Ao mesmo passo que o cruzamento entre os lusos
e os índios se ia acentuando, o vocabulário português
e o tupi iam, também, eivando-se, como sucedia con1
o sangue das duas raças que se caldeavam.
O português dominava, porque só esporàdicamente
se uniam o índio e a civilizada.
Depois que para estas plagas arribaram os navios
negreiros, um novo elemento toldou a língua portuguesa - o africano. Todavia, o negro era escravo e

I
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chê a-jucá
ndê re-jucá
i o-jucá
ore oro-..Juca
penhê é-jucá
i o-jucá.
A

•

A.

e

•

Demos o exemplo do verbo acima, extraído do
excelente livro de P. Ayrosa, para que os leitores
aquilatassem da dificuldade da língua. No futuro
diríamos:
orê orô-jucásse !,!

Segundo Couto de lVIagalhães, do precioso livro
do taumaturgo brasileiro só existem dois exe1nplares
,
no mundo. O imperador D. Pedro II conseguiu uma
cópia caligráfica do exemplar existente . no Vaticano.
Sendo a nossa raça e a nossa língua formadas
pelos três .e lementos heterogêneos: o português, o íncola e o africano, e~ tendo o lusitano sen1pre dominado,
·é justo que o todo seja designado pela parte principal.
•

•
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muito suavemente seus vocábulos influíram: representam gotas de vinagre em barris de pur,íssimo vinho.
Ficou, dest'arte, o português falado no Brasil enriquecido com vocábulos e expressões de origens brasílica e africana.
O tupi moderno é chamado nheengatú ou língua
geral; o tu pi antigo, abanheenga.
A primeira obra escrita. em língua brasílica foi a
"Arte da .g ramática da língua mais usada na costa do
Brasil"; teve como autor o sublime Anchieta e foi editada em 1595.
O verbo jucá, matar, -em português, segundo o
santo jesuíta, era assim conjugado no presente do
modo indicativo:

Tupi-Guarani.
Nu-Aruaque.
Caraíba.
Tapuia ou Gê.
Cariri.
Pano.
Goitacá e Guaicurú.
Bororos, Carajás, Trunvais e Nhambiquaras.
Betoias ou Tucanos, Pebas, Cauapanas, Catuquinas
e l\facus.

O estudo de Karl von den Steinen foi baseado,
principalmente, na língua. Como era difícil obter
um vocabulário completo de todas as tribus, o sábio
germanico contentou-se com às palavras que designassem as partes do corpo humano.
A língua tupi foi considerada pelos conquistadores
como a Língua do Brasil - a língua brasileira. Era
com ela que os religiosos, tendo N obrega e Anchieta à
frente, aldeavam e catequisavam os aborícolas, era
com ela que os portugueses efetuavam seu comércio
com os habitantes desta terra.

DO

•

~

236

FIGUEIREDO

Qual um filho que se ~nvergonha do nome que
herdou do pai, desejamos ( ?) mudar a denominação
da língua que se fala em plagas brasileiras desde o
ano de 1500_.
Por que apagar de todo a legenda que recorda êl
nossa origem?
Devemos lembrar o esforço hercúleo que os nossos
avoengos portugueses, desassombrosan1ente, envidaram
para legàr-nos esta Pátria imensa que representa
5,7% do mundo inteiro.
Acompanhando co1n a imaginação a marcha ou"."
sada de Pédro Teixeira até ao N apo, a construção dos
fortes de S. Joaquim e Príncipe da Beira n~s brenhas
do Negro e do Guaporé, a ação denodada de Gomes
Freire de Andrade no sul, não pudemos deixar de or-_
gulhar-nos em sentir circular nas veias o vigoroso
sangue português e ufanar-nos de falar a mesma língua
daqueles que, na conquista da terra ainda chucra, aqui
tombaram para sempre.

,
~
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DEUSES DOS SELVAGENS
O sol que vivifica e aquece, a lua que ilumina e
destrói a escuridão da noite é o amor que reprod~z e
enriquece os viventes da terra eram os deuses superiores dos tupis.
Na interessante língua dos habitantes da maior ·
parte do pindorama, esses deuses tinham os nomes
seguintes: Guaraci - deus do sol - , Jaci - déa Lua
-- , Rudá - deus do Amor.
Os Incas - os mais avançados ameríndios - adoravam o sol e tinham-no por símbolo gravado na rocha.
0$ seus chefes consideravam-se filhos do sol e portanto dirigidos pela vontade divina.
'
Jaci era protetora dos amantes. Sua missão consistia em despertar saudades· nos guerreiros, fazendoos voltar de suas longas peregrinações através da m~ta,
ràpidamente, em busca de suas ocas, onde chorosá~ ·s e
achavam suas esposas.
A lua cheia chama-se· Cairé e à nova Catiti.
A noiva ou esposa que estivesse morrendo de saudades, esperava o encontro de Guaraci, com sua linda
amante Jaci para fazer-lhes o seu pedido. Nesse momento tudo ficava moreno. Os dois deuses trocavam
mil carinhos, após os quais Guaraci se deitava para
dormir, enquanto Jaci ficava com os olhos atentos,
velando até a manhã seguinte.
Rudá,' guerreiro que vivia nas nuvens, abençoava
o amor dos dois grandes ·n amorados.
•

•

,
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Era a Rudá que as meigas indiazinhas dirigiam
seus queixumes.. ·Com os ol.hos fixos no firmamento,
elas levantavam o braço direito e, com um sentimento
profundo, cantavam:

•
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campos. O Caapora é representado por um macaco
peludo cavalgando um porco mastodôntico. Anhangá
veste a pele de um veado branco com olhos de fogo.
O Uauiará se transforma · em boto para ·c onquístar as
donzelas na ocasião do banho. O Saci Pererê ainda

Rudá, Rudá,
Ináka pinaie
Amãna reçaiçú ...
Iuáka pinaié
Aiuté cunhã
Puxiuéra oikó.
Ne mumanuára ce rece
Quajá caarúea pupé .

•

O ínclito sertanista Couto de Magalhães, que estudou esn1iuçadamente a etnografia túpica, traduziu
- qs versos acima da seguinte maneira.
"ó Rudá, tu que estás nos céus, e que an1as as
chuvas... Tu que estás nos céus ... faze que ele (o
amante) por mais mulheres que tenha, as ache. todas
feias; faze que ele se lembre de mim, esta tarde, qu~n:..
do o sol se ausentar no ocidente''.
As mulheres são sempre mulheres. . . Quantas en1
outras palavras não fazem os pedidozinhos à dindinha
lua com as faces totalmente rorejadas de lágrimas? E
quantas não vão decorar os versinhos da _índia, para
ver se conseguem as boas graças do deus gentílico?
Além dessas três grandes diyindades ainda há
outras: Jurupari, Anhangá, Caapora,. Uauiará, M'boitatá, Uratu, Saci Pererê, ·Curupira, Guirapuru e muitas
outras.
O interessante é o modo pelo qual os selvicolas
fantasiavam os seus deuses. O Cur11pira, por exemplo,
tem os pés· voltados para trás e não apresenta nenhum
orifício - · é o Deus protetor da floresta. A M'boitatá
- cobra de fogo - em forma de serpente, protege os

..
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Fig. 24 -

Um ídolo amazônico

;'

mete medo às crianças: o .íncola pintou-o num curu1nim magrinho e capenga, com um barrete vermelho
à cabeca.
.,
São inú1neros os deuses dos aboricolas. E todos
eles foram criados prodigiosamente por suas imaginaçoes.

..
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Os tupi_s comiam a carne humana mais para satisfazer as exigências de um rito milenar .que havia1n
herdado dos seus avoengos, do que por gozo íntimo.
Precisavam estar com raiva e embriagados para cumprir à risca o que estipulava o rito horrendo. Para
isso, nas vésperas da morte do prisioneiro, enchiam-se
de "cauim" que lhes fazia nascer nas vísceras a vontade extravagante de chupar um osso do adversário.
Na ocasião de riscar o preso do rol dos vivos, eram
·rememorados todos os males causados pela tribu ou
pela gente do condenado:

'.

Chuçados pela raiva, os íncolas se tornavam mais
estúpidos do que um animal bravio. Às vezes sucedia
dar uma topada nas inúmeras caminhadas que executavam, com a dor, gemiam de ódio e mordiam,
valenteme_ntet a pedra ou o pau causador do incidente.
O mesmo acontecia ao serem flechados e, si, por ventura, eram obrigados a perseguir uma fera, ficavam
enfurecidos com a resistência apresentada pela mesma
e ~o alcançá-la, mátavam-na aos poucos, para que,
'
sofresse o martírio máximo.
·
Julgamos que o selvícola normal, isto é, sem estar
zangado ou bêbado, seria incapaz de mastigar a carne
de um seu semelhante.
Consoante rezava o rito macabro, era às velhas
que cabia o dever de estripar os prisioneiros mortos
- o que elas cumpriam com prazer mais profundo.

..
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Depois de completa1nente esquartejados, eram
assados no bucã. As ·velhas que ficavam em derredor,
desprezando a dor das queimaduras, aparavam a gordura que caia e, go~tosamente, lambiam mãos e dedos.
Entrementes eram cozidas num enorme vaso as
outras partes do infeliz: pés, mãos, cabeça, intestinos,
coração. . . Se sucedia ser a carne pouca para toda a
tribu: contentavam-se alguns somente con1 o caldo do
1nimigo.
Dos ossos do prisioneiro confeccionavam flautas;
do crâneo, canecos ·e dos deptes, valiosos colares - do
infeliz prisioneiro não desperdiçàvam coisa alguma.
Coisa alguma digo mal, porquanto o dedo polegar era
l'espeitado: não comia1n o dedo que manejava o cordel
do arco.
As velhas se excediam em dedicação na árdua
função de assar prisioneiros e, quando a festança horrenda demorava muito, lamentavam-se com saudades
dos petiscos e pediam aos seus deuses que proporcionassem aos guerreiros da tribu uma vitória retumbante
com muitos prisioneiros - estavam já viciadas em
co1ner carne humana.
Robert Southey transcreve um trecho das "Crôni. cas da Co1npanhia '', de Vasconcelos, que reflete per~
feitamente o prazer infindo que gozavam as velhas ao
comer a carne macia de um garoto: "um jesuíta encontrou um dia uma mulher na extrema balisa da
idade e já em artigo de morte. Depois de catequisada
e instruída na doutrina cristã segundo cria o bom
padre, que já lhe reputava curada a alma, pôs-se ele a
perguntar se haveria alguma qualidade de alimento
que ela pudesse tomar. Minha avó, disse, empregando
o tratamento que por cortezia se dava ~s velhas, se
eu vos desse agora um poucochinho de açúcar, ou
alguma das belas coisas que trazemos dalém mar, pa-

O PRAZER DAS íNDIAS VELHAS
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DO

16

-

\
/

242

LIMA

FIGUEIREDO

rece-vos que comerieis?... Ah! meu neto, tornou-lhe ·
a velha neófita, o estômago tudo me rejeita. Não há
senão uma coisa que creio poderia debicar. Se eu
tivesse a mãozinha dum rapaz tapuia bem pequeno e
tenro, parece-me que lhe chuparia os ossinhos; m~s,
ai de mim, não há quem saia a caçar-me um!"
Fora1n as velhas as que mais resistência opuzeram
às ordens contra a antropofagia e, na surdina, atiçavam o ânhno dos seus guerreiros para desrespeitarem
as instruções dos governadores e as prédicas dos
. . ,.
m1ss1onar1os.

DAMIANA -

A íNDIA MISSIONÁRIA

O que tinham os bororos de pacificos e dóceis,
tinham os caiapós de belicosos e :irreverentes.
Fácil foi aos bandeirantes que se dirigiram a
Cuiabá conseguir a amizade dos bororos para com
·eles fazer guerra aos seus próprios irmãos da selva.
O bondoso governador de Goiaz, Luiz da Cunha
Menezes tudo fez p~ra conseguir a paz com os caiapós,
porém, quando julgava haver atingido o seu inten-·
to, um grupo de selvícolas atacava as pessoas nas estradas, quando não investia contra os povoados para
saquear, incendiar e matar.

,
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Dos meios brandos, passou o governador aos
coercitivos: a batida, a bala, ã caçada.·; .
Apesar disto a luta continuava acesa e encarniçada
--- os amerindios não cediam.
Um soldado de nome Luiz. depois de haver perambulado pelas matas, c~nseguiu tr~er ·Consigo cerca de
quarenta indígenas, inclusive um cacique. Com festividades foi recebida essa gente afim de captar-lhes,
mais fàcilmente, os corações.
, Foram as crianças batisadas e uma delas, neta
do cacique, teve como padrinho o governador que lhe ·
deu o nome de Damiana da Cunha. Esta criança
cresceu, recebendo boa educação, tornando-se n1ulher
bonita, insinuante e elegante. Entrementes seus patrícios abor.ícolas continuavam a perseguir o branco e a
hostilizá-lo onde o topassem, sem que Cunha Menezes
encontrasse uma solução para o caso. Resolveu, en•

1
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tão, apelar para Damiana. Tinha certeza ae que ela
conseguiria a amizade dos seus irmãos e com facilidade
os caiapós seriam incorporados à civilização.
Damiana, norteada pela fé mais ardente, embrenhou-se pela mataria intérmina em busca das tribus
belicosas. Eram de tal modo convincentes as palavras
da nova missionária que, por quatro vezes, trouxe
grande nú1nero de selvícolas, por ela convertidos.
Em 1728, após uma ausên·cia cl.e mais de 7 meses,
Da1niana entra triunfante na aldeia de S. José de Mossa1nedes com cento e dois selvícolas. que foran1 recebidos e brindados pelo infatigável governador.
Todavia nas duras caminhadas e nas privações
por ·q ue passara, a jovem adquirira doença pertinaz
que, com febre forte, a queimava toda. E por esse
motivo não pôde voltar à selva para prosseguir na sua
santa missão de paz.
Os indígenas, logo que deixaram de ouvir as prédicas de Damiana, esqueceram-se dos compromissos
assumidos e, relembrando os tempos faustosos de oufrora, resolveram atacar a cidade do ouro - Cuiabá.
E1n virtude da desigualdade de armamento os brancos
levam a melhor e na ponta .das suas carabinas empurra1n os ousados indígenas para bem longe. N e1n por
isso desanimara1n os guerreiros e, logo depois, acordaram em investir contra Goiaz, onde esperavam encontrar menor resistência.
Renovado o rudimentar armamento, toda a tribu sP
pôs em movimento para nova refrega.
O governador Cunha Menezes, ao saber da notícia,
antes n1esmo de reunir os seus soldados, procurou, in·
continenti, Damiana. E, depois de falar-lhe o que
pensava, despachou-a para parlamentar com o gentio,
assanhado e agressivo. . ,

I
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Estafante foi o trabalho da missionária indígena:
falou-lhes com toda a doçura do seu coração, apelou
para as lágrimas, para a 1nemória dos antepassados,
enfim, para tudo. Afinal, o seu coração magnânimo
conseguiu evitar a sangueira e dar outro rumo à marcha dos guerreiros - orientou-os para os ca1npos, onde,
co1n o trabalho continuado, obteria1n 1nuito mais do
que contavam alcançar nos azares da guerra.
Voltou mais u1na vez vitoriosa na santa missão
que lhe fôra confiada, porém o seu corpo não tinha
a fortaleza da, sua alma grandiosa. E apesar do esforço que fazia, para caminhar necessitara do auxílio de
dois indios amigos. ·
Ao chegar, deu conta do satisfatório resultado que
conseguira e dias depois morria contente pelo grande
serviço que prestara aos seus irmãos indígenas e à
civilização.
O nome de Damiana da Cunha, tão pouco conhecido, póde ser citado como um exemplo marcante d~
glória da mulher brasileira.

ÍN·DIOS

HAN.S STADEN
.~

.
· Hans Staden foi o primeiro escritor dos costumes
do gentio brasileiro. Chuçado pela aQibição de enriquecer, incorporou-se a un1a expedição que se apresta··
va em Sevilha, para o Paraguai.
Maus fados desde o início perseguiram o aventureiro -- seú navio desgarrou-se da frota e, depois de
seis meses de lutas .porfiadas com o Oceano, conseguiLt
aportar a salvo em São Vicente, de onde, costeando,
chegou à ilha de Santa Catarina, que tinha o nome
indígena de Schirmirein. ·
Foi ne·s sa ilha encontrado Juan Hernandez de
Bilbáo, que, a n1ando de Yrala-adelantado do Paraguai,
tencionava fundar, aí, uma aldeia com .o s índios carijós, de sorte que os navios em trânsito para a Assunção encontrassem pr9visões
de mandioca, caça·e pese~.
.

.

Após pequena estada entre os carijós, Staden rumou para o Norte em busca de S. Vicente. Um temporal fortíssimo desorientou o piloto que,. tomando uns
rochedos por edificações, despedaçou a nave de encontro aos mesmos. Felizmente estavam próximos de
Itanhaé1n e, agarrados aos .destroços, conseguiram todos
os náufragos atingir a praia.
Fácil foi a Staden chegar a S. Vicente, onde os
portugueses viviam em franca aliança com os tupini-.
quins - inimigos figadais dos tupinambás, anligos dq~
franceses.
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Não era Hans homem para ficar com as mãos
abanando e por isso aceitou a incumbência de fortificar
e defender Santo Amaro.
Elevado à categori~ de artilheiro de S. M. o rej de
Portugal, o alemão julgava-se feliz. Porém, um dia,
passeando pelos arredores, caiu prisioneiro dos tupina1nbás. Tão depressa agiram os incolas que, sem
saber como, ràpida1nente, se viu ferido é amarrado.
Puseram-no ·nu e, com cordas amarradas no pescoço' estaquearam-no numa canoa. O pobre prisioneiro
concentrou o pensamento em Deus e baixinho repetia
suas orações com o máximo ferv~r e a fé mais profunda.
O Onipotente afenâeu-o, os bugres resolveram não
matá-lo incontinenti e sim guardá-lo para uma festan, .
ça prox1ma.
A viagem, rumo da maloca continuava apressada,
quando, numa madrugada, uni furacão ameaçava
depenar a terra toda, arrancando a floresta e transfor1nando a superfície tranquila do mar em altíssimas
montanhas líquidas. .
,
Os ameríndios, vendo que seus deuses não amainavam a tempestade, ·r esolveram, então, apelar para
1-Ians, rogando que ele pedisse, ao seu Deus, a bonança.
Mais uma vez o céu ouviu o pedido aflito do infeliz - o temporal abrandou e o mar ficou manso como
um cordeirinho. O prestígio de !Ians cresceu no seio
..
dos seus algozes.
Ao descambar do terceiro dia de viagem, chegaram
à aldeia indígena.
·· O prisioneiro foi entregue às mulheres e às crianças,
que o amaldiçoavam ao mesmo tempo que, com s~c?s
e puxões, o malhavam como um Judas. O suphc10
não parou ai, uma índia resolveu arrancar-lhe a barba.

.
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Hans jurava, chorava e berrava· com toda a força
que não era português e sim aliado dos tupina'mbás.
Cunhambebe, o cacique, dava gargalhada de gozo
e i:µterrogava: -- "Se não és inimigo, por que gritas
coV'ardemente? Todos os brancos na hora da morte
são franceses".
Sucedeu, porém, que uma epidemia assolou a aldeia aborícola e Hans foi mais uma,. vez solicita do a
hnplorar ao seu Deus a salvação dos' empesteados.
Apesar da mortandade, salvou-se Yepito Wasu, um
dos maiores da tribu, que garantiu ao alemão não ser ,
ele comido. Muito auxiliou ao pobre Hans o nascimento de nova barba, vermelha como a dos franceses,
pois a que tinha anteriormente era de coloração vizinha da I)egra, semelhante à dos lusitanos ..
Mil p.e ripécias se desenrolaram e em todas elas
Staden, inteligentemente, explorou a crendice do íncola e a grande afeição que eles tomam. aos seus benfeitores.
Teve Staden que tomar parle em uma caçada, semelhante à em que se vira tolhido e com o coração
contrafeito assistir ao aprisionamento de alguns amigos seus.
Viu logo depois a fortuna que o favorecera. Os
presos foram mortos e suas carnes defumadas no bucã, que era constituído por quatro forquilhas de madeira, à guisa de esteios, onde se colocavam varas para
sustentarem a carne dos infelizes.
O sofrimento do pobre Staden atingiu ao ápice,
quando o régulo desejou que ele comesse um dedo assado, metendo-o pela sua boca a dentro.
Os dias se passaram sem que o alemão visse uma
frincha por onde pudesse conseguir a liberdade. Seu
·cérebro trabalhava, diuturnamente, sem alcançar uma
solução para sua aflitiva situação.
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Um dia abica às terras tupinambaranas um navio
e Hans, como uma dádiva de Deus, obteve licença para
ir a bordo.
Arranjou mil bugigangas - pentes, espelhos,· canivetes, anzóis - e voltou para terra afim de oferecê-las ao chefe aborígene. A atitude de Hans cativou
o morubixaba, que, desejoso de outros objetos dos civilizados, abarrotou o navio de carregamento precioso.
Não podia Hans Staden deixar fugir aquela oportunidade e, prevendo o futuro, conseguiu safar-se com
a embarcação, deixando os tupinarnbás com as mãos
cheias de quinquilharias e os olhos inundados de lá.
gr1mas.
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Frequentemente os jornais anunciam a chegada
de magotes de .índios qu~, após .duras caminhadas de .
quinze, trinta e às vezes mais dias, vêm de seus pagos
procurar um morubixaba dos brancos que possa atender às suas necessidades.
Mas o que desejam esses aborícolas tão àvidamen- ·
te, a ponto de abandonarem suas malocas para, com
mulheres e filhos, afrontar a aventura de uma viagem
tão longa e penosa?
Pobre ;índio! Ele que era dono deste pindorama
imenso, ele que dispunha a seu talante das águas dos
rios, da caça das matas, das praias alvíssimas onde
alegremente colhia a pitanga, o cajú e o cardo, ele que,
enfim, na busca da alimentação. ou na guerra continuada com seus vizinhos, sentia-se alegre e feliz, agora,
cabisbaixo e triste, suportando aguaceiros e a inclemência do astro rei, caminha quilômetros e quilômetros, léguas e léguas, para reclamar, por intermédio
da imprensa, das autoridades con1petentes, terras· e ferramentas com as quais possa obter, com o suor do
rosto, o pão de cada dia.
Triste fatalidade! O campeador livre das inatas
não tem um palmo de chão para lavrar. O incola
que se aproximou do civilizado, atraído, principalmente, por seus utensílios e instrumentos, ·q ue lhe facilitavam o trabalho na luta pela · vida, vê-se agora nas
garras da fome, numa agonia intérmirla, sem ter um ·
fµçhaua? um tupã Ol-! µp-i pa~é que o pro.t eja.
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Do contacto com o branco, os selvícolas levaram
uma formidável queda moral. Geralmente, <>s lseus
sentimentos mais sublimes descambaram para o lado
pior - o instinto de fera, que o homem guarda escondido dentro de si, empolgou-os. E lutavam como
tigres enfurecidos contra os invasores dos seus rincões, _
pÜrfiadamen te, continuadamente.
. A pouco e pouco ia:m compreendendo que era inutil lutar. . . Então, os mais fracos, aqueles que julgavam a co1nodidade maior do que a liberdade, vinham
entregar-se aos lusitanos, como o boi que procura, voluntàriamente, a ·c anga de pesada viatura. Os altivos,
os campeões da liberdade, enfrentavam a mata intrincada e intérmina com todos os seus deuses e duen'd es
e, quando não morriam na áspera viagem, iam organizar novos acampamentos no âmago do sertão.
Da minha peregr.inação pelo "hinterland" brasílico, pude averiguar que os indígenas que vivem longe
do contacto ~a civilização, ainda mantêm todas as qualidades de bravura, agilidade e independência de que
· falam os cronistas quinhentistas .- são fortes, são ·bravos, são sublimes. A i:noleza, o desânimo e a in1ora1idade só existem no seio das tribus que se acham enq.uistadas no seio da civilizaçãp.
Assisti a um fato que me· compungiu seriamente.
Viajava pelo sertão do Paraná, quando · num dia de
. descanso resolvi comparecer a uma cancha, onde realizar-se-ia uma corrida de cavalos. Lá chegado notei a presença de grande número de aborígenes - sujos, maltrapilhos, macilentos. Capitaneavam-nos dois
índios, sendo o conhecido pelo nome de João Pereira
o de maior prestígio. Indaguei da presença daquela
pobre gente. E soube que pertencia :à esfacelada trihu dos coroados, que ha.hitava em Iogares afásta~os e
que vinha até ali com o fito de obter alguns mil réis.
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Esses íncolas degenerados alugavam para atos inconfessáveis, suas próprias mulheres e filhas, obtendo
dessa ignomínia algum dinheiro com que iam, num
povoado próximo, adquirir a desgraçada cachaça para,
gostosamente, se e1nbriagarem até cair... Era o cúmulo da derrocada. . . O índio que por natureza é ciumento e amoroso, o índio que castigava as mulheres
adulteras, chegando a queimá-las vivas, é ele agora
que por suas próprias mãos, desgraçada1nente, entrega o que tinha de mais sagrado. Não chorei porque
as lágrimas não atendera1n à comoção que experimentei ...

\

Procurei aqueles farrapos humanos e vi que a desgraça era ainda maior do que iinaginara. A sífilis
contaminara-os.
Os meninos ostentavam ventres endurecidos pela
verminose. As mulheres, apesar do sorriso gracioso
próprio da índia, eram esquálidas, de cor macilenta,
de semblante tristonho e de aspecto desagradável.
Quase todos apresentavam os pés deformados pelo bicho de pé .., . Disse-me o chefe que outrora tinh~ grande roçado e alguns animais. - trabalhavam e eram f elizes. Depois o governo do Estado vendera as terra.s
aos polacos e eles depois de inuito insistirem, foram
obrigados a vender o que tinham e procurar no seio da
floresta ainda não pisada pelo homem, um recanto onde
pudessem passar os dias que lhes restavam para viver.
Comecei a querer bem àquela gente desgraçada: os
culpados não eram eles e shn os que, impiedosamente, os havia1n jogado no fundo do mar imenso da desdita.
Pede misericórdia a Deus, pobre .íncola, porque
dos homens nada deves esperar!
\

•
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CERÂMICA INDíGENA
Da América Central irradiou-se para o norte e
para o sul o uso da cerâmica. Na esplêndida planície amazônica foi ele. introduzido pelos aruaques que,
depois de vencidos1 o transn1itiram aos caribas e aos
tupis.
Apesar da existência de ótima argila ao longo de
todo o curso do majestoso Amazonas, como averiguou
Martius, os íncolas, inicialmente, serviram-se dos trançados impermeáveis feitos com cipós e lianas para conduzir ou guardar a água.
Mesmo no uso dos "trançados", os habitantes .do
oéste, isto é, da alcantilada cordilheira andina se adiantaram aos da planície imensa. E' que, sendo grande
parte do colossal espinhaço desprovido de florestas,
sentiram os homens que ai viviam, imediata necessidade de vasilhas para -0 uso do líquido elemento. Na
planície essa dificuldade era em parte sanada em virtude das largas folhas que desempenhavam o papel
de vasilhas.
As ceràmicas de S~ntarém e ~larajó são as mais
famosas. A professora Heloisa Alberto ~orres, em belíssima conferência, disse o seguinte acerca desses dois
centros: "Sobrepuja a Marajó, quanto à fabricação,
a olaria da civilização Tapajós-Trombetas, conhecida
com o nome de Santarém. Acredito fosse esta posterior ao apogeu da civilização de Marajó. De nível artístico muito inferior ao da ilha, possue, em respeito à
técnica de fabricação e na quantidade de produção, já
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industrializada, um desenvolvimento considerável. Em
Santarém se encontram ·as formas que se empregavam
na América Central e na cordilheira para a fabricação da cerâmica. Marajó, centro essencialmente artístico, trabalhava ià mão livre, tendo só por móvel a
mentalidade firme que a educação técnica rígida lhe
assegurara".
·
A ilha de Marajó é uma enorme vitória-régia que
se fixou na foz do rio-mar. Diuturnamente, a interessante ínsula sofre. modificação no seu formato. De
um lado o Oceano ativo corroi-lhe os flancos, d.e outro
o ignavo Amazonas aumenta-lhe a ár~a depositando os
aluviões fque carreia no seu bojo formidavel. Foi,
justamente, na borda voltada para o nascente que
Agassiz averiguou a existência de "ligeiras fiadas de
pedra vermelho-escuro, grés ferruginoso estratificado
em calhaus de quartzo".
·
Os aruan construiam os seus lindos vasos do seguinte modo: depois de preparada a massa, davamlhe a forma de uma comprida linguiça. Em seguida
enrolavam-na em espiral afim de construir o fundo; .
concluído este, iam superpondo as camadas de massa
até ·que o pote tomasse a forma almejada. Depois do
trabalho pronto, com uma concha alisavam-no por
dentro e por fora. Para tomar consistência, a vasilha
era cozida e logo após pintada.
Está apurado com alguma firmeza, terem sido os
belos trabalhos de cerâmica confeccionados por mãos .
femininas. Alguns estudiosos, contudo, afirmam ser
a pintura feita pelos homens. A esse respeito Raimundo de Morais, o sublime escritor da "Plandcie
Amazônica" escreveu: "A linda forma de uma ânfora, suave, agradável à vista, cheia de delicadezas fem_
i ninas, choca-se, num duro contraste, com o cubo te-
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nebroso, sarjado de caretas diabólicas, denunciando o
punho grosseiro do macho".
Até hoje ainda não se sabe cabalmente o que significam os arabescos e gregas maraj oaras. Alguns vêem ali a caracterização de um ritual, outros !obrigam
figuras de animais e de plantas.
Além dos potes e vasilh~s utilizados nos trabalhos
de cozinha, eran1 ainda fabricadas urnas funerárias e ,
tangas que enfeitavani as virgens morenas nos dias festivos.
O casal Levy Strauss, após curta viagem pelo interior matogrossense, regressou a S. Paulo com a novidade de haver descoberto material necessário para elucidar questões relatÍvás à ligação entre as pinturas corporais dos caduveos e a cerâmica do vale do Amazonas
(Marajó e Santarém). Os caduveos pertencem ao
grande grupo guaicurú e se tornaram famosos pela
habilidade com que trabalham a madeira. Afim de
os desenhos· não ficarem deformados, o casal Strauss
conseguiu que os próprios aborícolas os debuxassem
em grandes folhas de papel.
Merece menção especial a declaração da senhor:!
Strauss de que fôra muito bem recebida e hospedada
pelos .í ndios -. ~ hospitalidade brasileira reside mesmo no próprio seio da terra; seja civilizado ou selvagem, no litoral ou no sertão,. a gentileza do nosso ·p ovo
,
, .
e uma un1ca.
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surpresa sobre os aldeamentos próximos e efetuam o
"rapto das Sabinas ".
O índio sente prazer e1n dizer que sua companheira foi conseguida à força no acampamento de outra
tribu. Certa vez, no alto Purús, um tucurina expressou-me o seu contentamento por viver com a ex-esposa
de um tuchaua curanj a, à qual ele raptara depois de
mil P.eripécias arriscad)ssirnas que me relatou mais por
gestos do que por palavras.

O CASAl\fENTO ENTRE OS íNDIOS
Rudá é o Cupido dos incolas. E' a ele que as virgens trigueiras e os caboclos guerreiros se dirigem,
pedindo-lhe proteção nas suas pretenções amorosa~.
Como entre os civilizados, o amor surge de um
nada: um encontro fortuito, um olhar fugidio, uma
contradansa, etc.

Em algu.mas tribus o candidato ao casório escolhe
a sua futura companheira com enorme antecedência .
- uma crianca
.. recem-nascida ou uma menina de quatro ou cinco anos. 'E, desde o momento da escolha,
passa a sustentá-la.

Há, de um modo geral, entre os íncolas, a monogamia - cada guerreiro escolhe sua esposa. Entretanto,
os chefes podem viver co1n tantas mulheres quantas pu ·
derem sustentar. E' comu1n serem irmãs as esposas
do 1nesmo marido, isto porque· j á se conhecendo desde
a infância, melhor se compreendem, evitando as rusgas
e brigas no interior da taba.
Existia e ainda_existe um certo respeito aos pa, rentes próximos na escolha dos casa1nentos. Assin1,
não se casavam a mãe com o filho, este com a irmã
ou a tia. Em algumas · tribus era proibida, terminantemente, a união entre indivJduos que estivessem sob
o mesmo teto. Os tucanos vão mais longe - só per- .
mitem o casamento entre tribus diversas, pois consideram a tribu toda, como uma grande família. Para
realizar este preceito eles entram de acordo com os
vizinhos e executam pern1u~as, dando suas filhas en1
troca de esposas para os rapazes. Sucede muitas vezes que os vizinhos não entram em entendimento, então são organizadas expedições militares para obter à
força o que não conseguiram com palavras. Caem de

'

.

.

O rapaz que desejar casar-se, dirige-se ao pai da
"donzela dos seus sonhos" e faz o pedido do casamento. Em algumas ocasiões o futuro sogro exige que o
noivo trabalhe durante um certo te1npo, que regula,
geralmente, pela floração de certas árvores, antes de
entregar a filha.

•

As vezes sucede que a rapariga é bela e infundiu
a paixão a vários pret~ndentes; então, era organizado
um verdadeiro concurso, afim de ·q ue fosse possuída
pelo que mais dotes de força e agilidade possuíÍsse. Essa prova variava de tribu a tribu. Entre os carajás,
o vencedor seria o que mais ràpidamente carregasse
um toro de madeira pesadíssimo; os e urinas faziam
os noivos suportar uma formidável sova de chicote e
os maués introduziam ambas as mãos do pretendente
numa luva cheia de formigas bravíssimas. Se a Eva
já amava a algum candidato, entre os cultores do guaraná, podia aliviar seus sofrhnentos retirando-lhe incontinenti, a manopla.
17
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A idade para o casamento era variável. O homem devia já haver praticado atos de valentia nas caçadas ou nas guerras, os quais ressaltassem as qualidades exigidas para um chefe de família. As mulheres só se cas~va1n depois qüe se tornassem moças.
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O adultério e qualquer união sexual, que não seja
entre casados, são punidos com a morte.
Entre alguns selv,ícolas existe o divórcio - o homem abandona sua companheira e vai constituir família em outro logar. A mulher ou consegue amparo
uni~do-se a outro homem ou fica sendo sustentada por
um irmão.
Há tanta beleza no estudo dos costumes dos indígenas que nos vexamos em atribuir-lhes os qualificativos de bárbaros, incultos e atrasados.

Em algumas tribus . tanto os rapazes com as raparigas usavarn nos braços ou nas pernas um distintivo
da virgindade.
Por morte do marid._o cabia ao irmão deste casar-se
com a cunhada ·e considerar todos os seus sobrinhos
como se fossem seus filhos legítimos.
Acerca do regime conjugal, escreve Rocha Pombo
com um polimatismo inconfundível: "O marido tem
direito absoluto sobre a mulher e os filhos. Essa obediência passiva da inulher selvagem à autoridade do
marido é admirável, nem se poderia ver aí apenas, na
sua forma talvez mais repelente, uma simples manifestação do direito da força; mas antes alguma coisa
que na psicologia do sexo ficou porventura da fase sagrada da família. A mulher obedece por veneração.
Ela vê no esposo, não o senhor que é forte, mas o patriarca que representa a tradição da família, e pelo
q1;a1 ela se incorpora na vida da raça. E', portanto,
num sentimento religioso que se funda essa obediência. E' tão p_rofundo esse sentimento e tão _indiscutível o seu caráter sagrado, que a mínima restrição que
se pretendesse opor-lhe teria, em qualquer circunstância, um protesto, uma repulsa indignada e 'altiva da
propria ériatura a qu-em cumpre obedecer; pois que
essa criattira, quando se submete e obedece, está exercendo uma como funcão
.. de culto''.
Os índios tên1 por suas esposas um ciúme exagerado e, em algumas tribus, por qualquer desconfiança
tÍão-lhes duríssimas surras.
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O CERCO DE IGUARAÇU
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O ânimo belicoso dos nossos íncolas muito se assemelhava ao dos germanos. Ajuricaba, Sepê, Ararigboia, Tabira, Itagibe, Piragibe e muitos outros foram
chefes militares dotados das mais excelsas virtudes
guerreiras.
Da ilha .de Itamaracá era avistada uma mata espessa emoldurando o fundo de u1na angra. .Adivinhando a fertilidade das terras, resolveram os portugueses fundar ali uma feitoria, que lhes servisse de
· base iàs futuras explorações através da riqt,issima região.
Uma vez etn terra firme, os colonizador es se adiantaram por mais de duas léguas e e1n local propjcio levantaram aldeamento, ao qual deram o nome de Igaraçú - canoa grande. Esta denominação transfor- ~
mou-se para Iguaraçú, nome que ainda mantém a interessante cidade pernambucana.
Com os selvícolas muita coisa os lusitanos vieram
aprender - para a defesa do novel povoado foi adotada a palissada gentilica.
Os índios não viram com bons olhos a usurpação
que acabavam de sofrer: aquela gente que vinha do
mar, dia a dia, os empurrava para o âmago da selva,
deixando-os saudosos das praias alvíssimas, onde, na
época do cajú, efetuavam suas festas extraordinárias.
Em torno da idéia de expulsar os intrujões, gruparam-se cerca de oito mil guerreiros dispostos a vencer.
•
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Sabiam os índios que suas flechas de nada valiam
contra as armas dos portugueses, que despejavam ferro e fogo, como o céu zangado em dia de tempestade
e por ess~ motivo resolveram vencer os europeus pela
fon1e.
Acercaram-se da povoação e em torno dela cavaram poços, onde ficavam abrigados dos tiros e prestes
a cair de surpresa contra a praça sitiada. Derrubaram grossas árvores para funcionarem à gUisa de parapeito e por detrás das quais desferiam seus dardos
e suas setas mensageiras dos incêndios nas palhoças.
Os gêneros dos sitiados esgotavam-se com celeridade. A mandioca ,com que f abricava:m o pão· não podia ser colhida. E1n face de tão aflitiva situação, resolveram expedir dois botes em busca de mantin1entos
na ilha de Itamaracá. Todavia os aborícolas já haviam previsto esta hipótese e, para debe~á-la,. derrubaram duas compridíssimas árvores sobre a apertada entrada da angra.
Enquanto os expedicionários, com o auxílio dos
machados, procuravam abrir uma brecha, a maré vasou, deixando-os sobre o terreno lamacento do fundo.
Mais uma vez os íncolas lancaram
mão de um es..
tratagema bem marcante da sua genialidade: levantaram uma alta fogueira de madeira verde , sobre ela
derramaram grande quantidade de pimenta bràva, que
depois de queimada produzia irritadiça fumaça. Os
nossos ameríndios foram os precursores do emprego
dos gazes asfixiantes. O vento foi padrinho dos lusitanos e a fumaça apimentada seguiu no seu leito e1n
direção contrária da dos fugitivos. Não desanimam,
contudo, os aborígenes. Assim que :viram os barcos
navegando, novamente derrubaram, no momento oportuno, duas outras árvores que deveriam esmagar as
embarcações. A sorte mais uma vez bafejou os lusos

,.

I

.

262

LIMA

FIGUEIREDQ

- um barco foi atingido em cheio e arremessado ao
fundo; o outro, porém, safou-se com dificuldade e conseguiu chegar à ilha onde solicitou reforços.
Depois de um mês de lutas persistentes, a paz foi ·
feita para gáudio do feliz Duarte Coelho, donatário
da capitania.
Apesar do grande entusiasmo guerreiro e dos ardis
que, com facilidade, imaginavam, os nossos indígenas
foram sempre vencidos, porque o seu armamento rudimentar não estava à altura da força e da in1aginação de que eram dotados. Pobre íncola ! Por que não
descobriste a polvora antes do chinês?
·

•

•
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UM CACIQUE GENERAL
Com as rédeas soltas, o cacique Sepê Tiaraiu ,deixava que seu fogoso corcel vencesse, uma .'a uma, a~
coxilhas que iam limitando o horizonte, como um imã
que º· atraísse para o infinito.
.
No olhar severo e penetrante transpareciam a inteligência e a astúcia de que era dotado, no peito largo
e musculoso se retratava a força taurina de que era
possuidor. Forte e inteligente, manejava com destreza as armas do leão e da raposa, sai~1do sen1pre vitorioso em todos os empreendimentos que se 1netcsse co1n
sua gente.
.
Aceitando a doutrina de Cristo, que lhe fôra ensinada pelos j_esuítas fundadores dos Sete Povos das
l\.iissões, foi . Sepê o ·mais arqoroso defensor ·da obra
dos missionários nas virentes r egiões sulinas. Na defesa dos seus 1nestres nã'o poupava sacrifícios, pois
sabia que, defendendo-os, resguardava o interesse da
próprià tribu.
O Tratado de Madri, negociado entre as augustíssimas casas rea-is de Espanha e Portugal, entregava ao do1nínio desta última todo o território conquista.do e cristianisado pelos jesuítas à margem esqucr.da do blandifluo Uruguai - era a última picaretada
no edi:f1ícid teocrático e_rigido e1n plagas brasileiras.
Coube ainda a um paulista, Alexandre de Gusmão,
precipitar a derrocada ·da obra agigantada que, co1n
um carinho extremo, os discipulos de Ignacio de Loyola levantavam, sonhando com a incorporação de todo
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o gentio à civilização sem que a raça fosse modificada.
O que os impávidos bandeirantes iniciaram com trahucos e flechas, Alexandre de Gusn1ão continuava com
argumentos diplomáticos.
Assim que Sepê soube que a região em que can1peava trocara de bandeira, resolveu, sugestionado pelos
religio~os, defender com o m áximo ardor aquelas terras, barrando com heroísmo a entrada dos intrusos nos
pagos dos seus antepassados. ·
Espanhóis e lusos, aparentemente irmanados, marchavam, ombro a ombro, em cumprimento de ordens
recebidas das cortes.
Confiado na fortaleza das quatro peças de artilharia que confeccionara com cana brava, Sepê julgava-se
invenoível. E, blasonando valentia, ele irradiava a
confiança na vitória, que aumentava o espjrito ofensivo
da gente que lhe obedecia.
Nas barrancas do rio Pardo teve início a luta
desigual, sempre f a\Tiorável aos aliados, que melhor
armamento possuíam •
· Indo certa vez negociar um r~sgate de cavalos que
aprisionara, ficou Sepê com sua escolta detido pelos
portugueses, porém os bucéfalos estavam fazendo falta
e por isso foi resolvido que Sepê iria completamente
nu montado num animal em pêlo afim de acompanhar
uma dúzia de soldados lusitanos com o fito de conseguir a entrega dos quadrúpedes. Num certo ponto, o
piquete foi detido p~las flechas dos guaranis. Sepê,
então, pediu que o deixassem ir conferenciar com os
seus. Os soldados não concordaram. E o cacique,
exasperando-se, disse-lhes: "Se eu quiser, irei".
- Como? - indagaram os ginetes dando gostosas

..

- Assim - respondeu Sepê, ao mesmo tempo que
incitava seu corcel ·para uma carreira desabalada.
Passado o momento de espanto causado pelo imprevisto, os cavalarianos tentaram agir, atirando, contudo
não foram felizes - - o capitão gentílico estava no seio
dos seus são e salvo.
A perfídia dos adversarios pusera o coração do
índio em reboliço - ali só existia ódio, que extravazava por todas as artérias e veias. Um dia soou a hora
da vingança: conseguindo, por um ardil, atrair um
magote de inhnigos pÇtra u1n bosque, matou-os, um a
um, com requinte de perversidade.
Este gesto assanhou o espírito de vindita dos por~
tugueses que juravam levar a efeito a obra de extermi- '
nação de toda a indiada. Os espanhóis, vendo no gesto
de Sepê o fim que os esperava, resolveram agir com
energia. Don Joseph Joaquim Viana sai com 300
homens e na sua alheta segue outro ·Contingente de 500.
O general-cacique não tinha no pensa1nento a idéia
de entregar o seu torrão sem luta. Viessem cem ou
mil, viesse uma avalanche de gente, ele a enfrentaria,
disposto a não entregar-lhe u:tn palmo de terreno sem
sangue. E assim foi. Na dura refrega que se travou,
o "general" lutou como um bravo - um cavaleiro
português com um hnp~tuoso lançaço conseguiu derrubá-lo coni sua montada. Todavia, o iíndio, mesmo
ferido, ao cair, pôs seu adversário fora de combate.
Nesse interim, D. Joseph Viana intervém na luta e
prostra, para sempre, o audacioso guerrilheiro com um
tiro de pistola.
Os gaúchos tem em Sepê o shnbolo da bravura, o
exemplo dignificante dos primeiros povoadores do seu .
1nagnifico rincão.
1

gargalhadas~
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NAS CABECEIRAS DO XINGU
A cartografia dá aos formadores do Xingu o aspecto de uma vasta cabeleira, constituída pelos rios
Ronuro, Batovi e Culuene - que se une1n numa grande
bacia - e seus inúmeros tributários.
O etnógrafo alemão J{arl von den Steinen, ern
companhia do seu patrício Paul Ehrenreich, visitou
toda a região da galhada formadora do Xingu e, após
apurados estudos, concluiu que ali havia sido a pátria
primeva <los Caribas que imigraram para o norte, levando o seu grito guerreiro até às peq-qenas Antilhas.
Assim foi que os conquistadores dessas ilhas notaram
profunda divergência entre as línguas faladas pelos
homens e pelas mulheres~ Os caribas derrotaram os
aruaques, · antigos donos .da terra, poupando somente
as representantes do sexo fi~ágil para com elas se
•
unirem.
Em 1924, os capitães Vicente Paula Vasconcelo:.>
e Tomaz Reis esquaurinharam, totahnente, o nascedouro do Xingu acompanhando uma comissão suíÍça
chefia dai pelo dr. Hintermann. Depois de descerem o
Ronuro e o Jatobá se1n encontrar viv'alma, !obrigaram,
nas PIOximidades do primeiro acampamento que fizeram no Culuene três rapazinhos que, despreocupadamente, pescavam.
O capitão Vasconcelos, destemerosamente, cntabolou negociações com os selvícolas e em seguid.tt
partiu, sozinho, para conversar co1n os caciques na
maloca. No dia seguinte voltou o distinto oficial tão
~
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animado com a · acolhida dos "Camaiurás" que resolveu levar ao aldeiamento indígena toda a comitiva.
Dessa visita ·o capitão Reis nos fornece a seguinte impressão: "A tribu camaiurá não se veste, nem com
palhas, nem com qualquer tecido; em seus membros
usam cintas de fibras e pulseiras e colares de conchas,
além de alguns enfeites de penas de arara como brin::.
cos ou presos nas ataduras dos braços (sobre o biceps)
e das pernas (junto aos tornozelos). O chefe era moço
e de boa figura, de olhos muit~ perspicazes e esbelto
demais em comparação co1n a compleição robusta dos
outros índios, donde conclui que entre eles predominavam a vivacidade e a inteligência como qualidades
exigidas para a direção da tribu ".
Gentilmente escoltados pelps chefes camaiurás, os
expedicionários remontaram o Culuene e o seu afluente Curisevu: ao atingir um -d eterm\ílado ponto os chefes gentílicos despediram-se alegando que ali começava o domJnio dos "aulapitis". Três rapazes e um velho
dest~ última tri~u guiaram os itinerantes até o porto
dos "auetis" que previ.a mente avisados os aguardavam.
Para captar a amizade desses selvícolas, o capitão
Vasconcelos entregou sua Winchester ao chefe e acompanhou-o com seus companheiros, completamente desarmados, até a aldeia que ficava a sete quilômetros
do rio.
Logo que das palhoças avistaram os civilizados,
as mulheres se recolheram incontinenti a um rancho
que ficava · no centro da praça. Numa larga cabana
foram recebidos os hóspedes e aos dois oficiais oferecidos dois assentos que, com alguma boa vontade, representavam jabotis. Ràpidamente surgiram beijus
ainda ·q uentes e enormes cabaças contendo água com
farinha. A pouco e pouco as mulheres e crianças fo-
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ram aparecendo e cercando os brancos afim de examinar as roupas e objetos que traziam.
Os "meinacus" avizinhavam-se com os "auetis" e.
por estes cientificados, esperavam os visitantes nas
ribas do Curisevu. Após uma longa caminhada de
duas léguas ch~garam ao terrejro da aldeia, da qual
assim se refere o · capitão Reis: "Co1nq na primeira
aldeia, as casas tinham a forma de ogiva, vistas de
frente, mas lateralmente era1n três vezes inais alongadas, e eram dotadas de uma só porta de .flanco, n1uito
pequena em proporção íà grandeza dos tugurios, cada
qual com dimensões suficientes para abrigar cinco fa1nilias completas, parentes e aderentes".
Foi notada disparatada proporção entre homens e
mulheres e entre crianças e velhos. Para cada velho
havia· dez meninos. A cáusa desta desproporcionalidade são as guerras porfiadas que sustentam contra seus
semelhantes.
Nas coisas de somenos, o gentio encontra pretexto
para u1na peleja. Havendo von den Steinen pago os
servicos
.. dos tru1nais com ferramentas e ar1nas, os ca~
maiaurás aliaram-se aos suvás com fito de se apossarem dos úteis instrumentos. Até no âmago da selva,
a a1nbição arma os braços dos homens! ...
Rio acima habitavam os "uaurás ", que fora1n en1
seguida visitados. Aos ~óspedes foi oferecido um
peixe assado ao natural, isto é, com esca1nas e ViÍSceras.
Apesar da extravagância, o petiseo foi sabor eado con1 ·
gulodice.
Os escravos . do vicio de fumar aguardavam, com
in1paciência a chegada às terras dos "anauquás'', que
cultivavam com êxito o fun10. Todavia, uma péssima
surpresa estava a eles reservada - ao contrário de
todos os outros ind!ígenas, o chefe Aloi recebeu os
•
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expedicionários eom mau humor e disposto à luta.
Conta-nos o capitão Reis: "O chefe Aloi, com evidente ressentimento, nervoso, de olhar inquieto e cheio de
ódio, começou narrando o fato de ter um índio bacairi
(gente que se afigurava nossa aliada) assassinado . um
anauquá, nas cabeceiras do. Culuene, e terminou declarando que não devíamos, pois, esperar dele a paz".
Contudo o capitão Vasconcelos com alguns presentes
conseguiu acalmar a cólera do chefe a1nerindio.
Durante toda a excursão as canoas dos exploradores foram impulsionadas pelos índios "bacairis '•. · A
respeito desses aboricolas escreveu o saudoso historiador João Ribeiro: "Os bacairis parecem ser os mais
antigos pelo estado puro e rude da língua e da cultura;
mas ainda há tribus de caribas no Madeira (os palmelas) e no sul do Piauí (os pimenteiras). Os bacairis
mansos, no dizer de von den Steinen, levam uma vida
idilica e bucólica, lavram e criam, veste1n-se à européia, e na sua lingua transparecem às vezes vocábulos
portugueses. Ao contrário, os bacairis bravios anda1n
nus miseràvelmente, de arco e flecha e em condições
inferiores de vida e de trabalho".

...
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EMBARCAÇÕES INDíGENAS
Com mares tão - belos é com rios tão grandes, o
íncola brasileiro sentiu necessidade da embarcação e
do seu cérebro nasceu uma solução para o caso.
Já conheciam os tupis o uso. do fogo e deste inodo
tornou-se útil à realização do meio de transporte que
idealizaram. Escolhida a árvore, em redor dela era
armada uma fogueira. · Com a paciência que o carac·terizava, o íncola aguardava que o estrondo produzi<ln .
pela queda do vegetal anunciasse o fim do trabalho.
Desembar~çado da galhada retorcida pelo tombo, o
tronco era preparado para ser transformado em canoa;
ainda mais uma vez o fogo era utilizado, porém agora
com assistência per1nanente, afim de que o trabalho
de co1nbustão fosse feito de acordo com a vontade do
operário indígena. Durante um tempo interminável a
chama ia friturando o cerne do gigante florestal, degtinado a conduzir em seu bojo, assim carcomÍdo, mais
qe oito guerreiros. Tal habilidade tinham os tupis ern
agir com a pira ~rdente, que, co1n ela, vergavam e espichavam a madeira, de molde que ficassem as igaras
muito mais largas do que os caules, primitivamente,
o eram.
Muitas vezes o trabalho éra diminuído, utilizando
somente a casea de algumas árvores. Para isso construiam um andaime em volta do vegetal escolhido e,
pacientemente, retiravam-lhe a casca, apelando para o
f oito afim de encurvar as extremidades depois de concluído o trabalho de extração.
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O escritor mais meticuloso do período infantil do
Brasil, Gabriel Soares, diz-nos que os íncolas baianos
faziam em três dias uma ubá com cerca de 70 palmos
capaz de conter de 20 a 30 pessoas.

Fig. 25 -

Como se faz uma ubá

Além das ubás e das igaras, os gentílicos ainda
construíram jangadas com toros juxtapostos e amarrados com cipós. O melodioso Vaz de Caminha, com a
mania de tudo .medir e comparar, mandou dizer ao .
afortunado Rei de Portugal, que essas balsas, feitas
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com 4 ou 5 troncos de árvores, tinhan1 uma braça de
comprimento e cerca de 2 pés de largura.
Os comedores da carne ilustre do primeiro bispo
do Brasil navegavam o S. Francisco, com flutuadores I
feitos com um n1aterial parecido com o junco, ao~ quais
amarravam, lateralmente, paus de fraca densidade.
Para aumentar a · capacidade de transporte desses
flutuadores, ligavan1 vários co1n cacheiras transversais
formando un1a larga balsa.
'
Além dessas embarcações citadas, os adiantados
omaguares, não negando a sua origem no ra1no que
emigrou das planícies sulinas, costumavam navegar
cavalgando troncos de árvores.
Segundo Métraux, o padre Schmidt incluiu os
remos das diferentes tribus tupis-guaranis em três
chaves:
- os em forma de lanceta;
- os de bordos_paralelos;
- os de pá redonda ou ovalada.
Além desses elementos de propulsão citados pelo
religioso, devemos lembrar que os nossos tamoios, em
tudo originais, sulcavam as águas da Guanabara esplêndida, manejando reinos com u1na pá em cada
extremidade.
Em algumas tribus interiores já era conhecido o
uso do varejão para a navegação em rios pouco profundos. Atualmente quase todas as tribus já conhecem •
a navegação :à sirga, aproveitando-se das belíssimas
praias marginais dos cursos dágua. Este engenhoso
processo náutico exige do navegante algum senso da
conjugação das forças, pois ele deve amarrar a sirga
de acordo com o esforço que vai exercer puxando a
embarcação e com a velocidade da corrente, de sorte
que a ubá flutue sempre paralela às ribas, sem esbarrá-las.
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Dizem as crônicas que os nossos índios remavam
de pé; contudo, em ~gumas tribus, foi averiguado o
uso de ficarem assentados os remadores.
Nas ocasiões de lutas navais, caía sobre os ombros
possantes dos jovens a pesada incumbência de impelirem as embarcações, conduzindo os . guerreiros que,
geralmente, eram os homens de 35 a 50 anos, já experimentados naquele gênero de combate.
A crendice do gentio era tão apurada como a dos
, latinos em geral - acreditavam em tudo,' ·desde que o
rPsultado final fosse satisfatório. Os tupinambás, por
exemplo, criam que serian1 felizes nos empreendimentos aquáticos, se na proa das suas pirogas colocassem
um maracá que fosse chocalhando, à medida que avançavam sobre a superfície revolta do Oceano. E, para
que o fetiche cumprisse a contento a sua missão, enfeitavam-no com as penas mais mimosas e dos matizes
mais encantadores.
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mata\- ~s cobras que vão encontrando; assa1n os ofidios
no borralho e comem com prazer a iguaria. Só o estômago das vítimas, depois de assadas, '"rejeitam".
Algumas tribus, máxime as litorâneas, possuíam
seus víveres de reserva, conservando-os moqueados
'
dependurados no interior da taba, onde a perene fu-

. ....

ALIMENTAÇÃO DOS NOSSOS ÍNDIOS
A alimentação do, nosso aborígene era frugal e
variava de grupo a grupo e de tribu a tribu, conforme
o estado intelectual e a situação geográfica de cada
uma.
Os habitantes da faixa litorânea se alimentava1n
da caça; da pesca, dos frutos silvestres, das raízes e do
que plantavam en1 seus rudimentares roçados. Faziam
o uso do sal, o que conseguiam retirando-o do fundo de
'
'
covas que abriam nas proximidades do mar, depois que
houvesse a evaporação total da água. Os tupinamhá~
tinham o paladar mais apurado e não_s~ eontentavam
somente co1n o sal, misturavam-no com pimentão pilado para condimentar seus alimentos. Os filhos do
sertão ignoravam a existência do salgado alimento e só
ingeriam comidas insípjdas.
Os tapuias, ao contrário dos tupis, ingurgitavam-se
com carne crua, fazendo uso das unhas e dos dentes
como as feras, por não conhecerem o fogo e os instrumentos cortantes fabricados pelas tribus mais adiantadas com lâminas de bambu, com conchas e com ossos
de animais.

'

'

-

Entre os habitantes da opulenta Rondônia, Roquette-Pinto notou que os nhambiquaras não respeitavam nenhuma espécie de animal, deglutiam tudo:
"Um mosquito que apanham sobre o corpo, um piolho,
um gafanhoto; uma lagartixa que passa correndo, nada
escapa. Alguns costumam andar com uma vara, para

Fig. 26 -

•

Em procura do alimento
,

maÇa do fogacho existente não deixava que as carnes
e os legumes se deteriorassem.
O modo de preparar os alimentos era o mais varie•
gado e o mais anti-higiênico que se possa imaginar. As
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semelhavam aos que se realizam em alguns países na .
época da vindima.
Uin alimento também muito apreciado pelos aborícolas era o mel que usavam e abusavam a valer, o_ra
misturado com água formando o hidromel, ora puro,
saboreado no próprio casulo.

viandas eram geralmente assadas no espeto e, entre
algumas tribus, em fornos subterrâneos, ficando o
peixe ou a carne · completamente envolvidos em areia.
Aproveitando o calor do borralho, cozinhavam os ovos
das aves e das tartarugas, quando não utilizavam ü
próprio calor solar.
A mandioca era o trigo do índio. Com ela faziam
vários pratos. Usavam-na depois de transformada ern
fina polpa. Para isso deixavam-na de molho, às vezes
até cair a casca e e1n seguida ralavam-na e espre1niam- .
na no . tapiti. ·o ralador era comumente constituído
por encrustações. de pedras - espetos ou espinhas num
pedaço de madeira tenra, quando não usavam lascas
de pahneiras espinhentas para poupar trabalho na
construçãq do útil instrumento. Obtida a polpa, com
ela se fabricavam os beijus, os bolos, o pão indígena
que se conserva por muitos anos e o enebriante cat:tim
tão procuràdo nas festanças. Afora o beiju, que era
assado e1n largos lagedos, todos os outros alimentos
sólidos oriundos da mandioca ficavam entranhados da
cinza do fogão, que alterava totalmente o sabor do
petisco.

•

· Um fato notado entre os ·í ndios da Rondônia: as
mulheres se alimentavam co1n os sobejos das refeições.
dos homens, quando sobravàm.

.·

O cauin1 era preparado em enormes gamelas, algumas das quais com as_dimensões duma canoa, ficavam senti-enterradas. Para auxiliar a fermentação, as
índias 1nastigavam a polpa da mandioca e cuspiam-na
no recipiente onde se achava a água. Antes de deixarem fer1nentar a bebida, ferviam-na.
Além do tubérculo citado, os autóctones utilizavam
para o fabrico de bebidas: o caju, .o ananás e o milho.
No litoral, o caju medrava com facilidade espantosa,
formando bosques e sombreando, em grandes extensões,
és areias alvas das praias. A colheita do caju era
motivo para folguedos excep.c ionais, que muito se as•

•
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pé 4ireito· faziam as niais extravagantes piruetas sem.
sair do logar.
Nas tribos populosas eram obrigados a fazer doi~
ou µiais círculos. E, como ninguém dispensava a pre··
sença do santo, no centro de cada círculo, dois ou trê~ '
caraíbas dirigiam a cerimônia, cada um com lindíssi,
mos maracas
nas maos. . ,,
A cantoria começava baixinho, em surdina, como
um canto fúnebre. Cantavam versos de saudade, rememorando os feitos dos antepassados, dizendo-lhes
que continuassem satisfeitos no país das montanhas,
porque eles se mantinham altivos, valentes, donos das
florestas com· todas as suas feras e seus passarois canoros e de plumagens riquíssimas e senhores dos mares e
dos rios co~ todos os seus peixes.
No fim de um certo tempo, os cânticos aumentavam de som e começavam a entoar eanções de alegria e
de esperan·ça. De ehofre cantavam em coro - hei he!
he! hei
E as mulheres de dentro da maloca respondiam
como um eco - he ! he ! he ! he ! No momento em que
pronunciavam essas interjeições se agarravam u1nas às
outras com um temor indisfarçável e davam saltos tão
·~iolentos que caíam, às vezes, sem sentidos.
Desde que as mulheres começavam a cantar, os
guerreiros .e .os caraíbas iniciavam uma quadrilha,
avançando ou recuando compassadamente. Os santos
puxavam gordas pitadas de um -cachimbo de cinco pés
de comprimento, onde ardia o petum, e baforavam os
dansarino.s rezando - "recebe o espírito da força, para
que possas subjugar os teus inimigos".
No final ·da festa os caraíbas tomavam a palavra e
dis.c ursavam sobre o dilúvio, relatando os horrores que
os seus avoen~os sofreram e como se salvou o velho

-

Uma festa selvagem significa uma dansa contínua
~ uma bebedeira intérmina.
Tudo servia de motivo para festança: uma pescai-ia excepcionf!l, uma caçada abundante, uma eolheita
farta, uma vitória sobre a tribu vizinha ...
Havia, porém, u1na cerimônia religiosa que se realizava periodicamente de três em três anos, ·à qual
compareciam todas as tribus vizinhas e aliadas.
Para essa festa reuniam-se os feiticeiros - - os
caraíbas - para percorrer as tribus amigas afim de
· benzerem os · maracás - chocalhos guerreiros. .
Para receberem os émissários de Tupã, os indígenas preparavam a taba, limpando-a e ornamentando-a
com ramos e folhagens.
Antes da chegada dos caraíbas, as mulheres e as
crianças eram encerradas em malocas separadas. Em
uma outra os guerreiros aguardavam os sacerdotes
gentílicos.
A cerimônia tinha inicio assim que eles chegasse1n
e as mulheres podiam assistir à solenidade com a
anuência dos visitantes.
Os guerreiros se ataviavam com os mais garrido'
e espalhafatosos enfeites e conduziam o que possuíam
de mais precioso para oferecer aos ministros de Tupã .
Um grande círculo humano era formado. Os
guerreiros curvados ·ligeiramente para frente com a
mão direita sobre os rins pulavam e cantavam, sar.udindo o braço esquerdo, ao mesmo tempo que com o

/
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Tamendaré, com sua família, na copa verdejante de
uma palmeira.
Este fato parece que inspirou -a José de Alencar o
final do seu grandioso romance "O Guarani", no qual
Ceei e Peri assistem de cima de uma g~aciosa palmeira
a inundação do vale do Paquequer.
Cessado o canto, os indígenas cuspiam no chão e
batiam com os pés furiosamente, dizendo em voz rouca,
,
duas vezes: Hua ! Hua !
Geralmente, depois dessas festas, as guerras entre
as tribus inimigas recrudesciam. Os guerreiros insultados pelos caraíbas renovavam o ódio e o ardor combativo para vencerem os adversários dos seus avoengos.
Uma outra cerimônia com ritual todo especia,l, era
a morte do prisioneiro.
.
Finda a refrega, os prisioneiros eram colocados no
centro da turba dos vencedores. A marcha se iniciava
em direção à aldeia. Ao se aproximarem da mesma,
todos iam ao encontro dos guerreiros afim de, aos saltos, aos pulos e. aos berros, felicitarem os triunfadores.
Antes da chegada dos portugueses, os prisioneiros
andavam completamente soltos, pois a fuga era considerada uma desonra e ·se o fugitivo conseguisse chegar
com.vida .à sua aldeia,. Já seria. morto por haver cometido um _a to indigno.
Depois que alguns prisioneiros brancos fugiram,
aproveitando alguma oportunidade de descuido dos
seli:s detentores, os- íncolas resolveram prender ein uma
cabana todo aquele que caísse em suas garras.
Para amenisar o desditoso viver do cativo, dava:mlhe uma companheira.
Nas vésperas do dia do sacrificio preparavam o
cauim e as tintas co1n os quais deviam colorir o sente;nciaclo. Urdiam, com embira e algodão, uma corda
a que chamavam de massarana.
1
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A festa durava, geralmente, dois ou três dias.
No primeiro dia pintavam com t?da solenidade a
tangapema ou iverapenne - pesada maça e atava~ na
extremidade da mesma uma borla de pena~ den~m1nada atarabebê.
A tangapema, depois de .pintada e orna1r1cniada,era suspensa ao teto de uma c~oupana desabitada.
Enquanto isto algumas mulheres eram encarrega- das de pintar o prisioneiro, o que faziam entoando
cantigas, cujo assunto ofendia e zombava do condenado.
Ainda no primeiro dia construíam com ramagens
uma tenda, na qual o prisioneiro deveria dormir seu
último sono com a massarana amarrada ao pescoço.
Durante toda a jornada bebiam cauim em demasia, oferecendo-o, também, ao preso.
.
· No dia do ·sacrifício fazia-se uma enorme parada.
O prisioneiro era coberto de impropérios que p~rti~m
de todos os lados, respondendo a todos com arro'(ancta:
_"Já comi a carne de teu pai", "Assei t_e u irmão na
fogueira", etc.
A tenda que abri~ara o prisioneiro dur:;inte uma
noite era ·destruí da com enorme al~azarra e a corda,
com cantorias, descida do pescoco nara a cintura.
Passavam a massarana por dois orifícios feitos a f o~o
nas extremidades de dois moirões fincados no chão.
Em cada chicote ficava um guerreiro.
Aos gritos da assistência surgia o carrasco, fazendo
molinetes com sua rija maça.
Enfrentava o prisioneiro, que ta!Jlbém emvunha
um modesto ta cape, e ofendia-o:
- "Vou matar-te para vingar os nossos antepassados". O preso retrucava: - "Mata, , covarde, já comi
muitos dos teus. Vais saborear a substância dos teus
paren t es que eu corm. " .

...
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A ..troca · de desaforos er~ tremenda. E, ·num dado
momento, o executor acertava u1n golpe na cabeça elo
cativo. Assim que este caía agonisante, as mulher~s
cercavam-no e limpavam,..no. Em seguida um índio
decepava-lhe os braços e as pernas.
As mães, aos empurrões, disputavam um pouco de
sangue para esfregar nos seus filhinhos, afim de que
adquirissem ódio ~o inimigo
•.
.
.
· Numa vasta fogueir.a .era· assado em postas o corpo
do infeliz, depois de pronto era provado primeiramente
por. sua comp_a nheira. Se esta ficasse grávida, deixavam que o filho nascesse para ser sacrificado na festa
do cunhã-membira (filho do inimigo).
. Este costume era .oriundo do .fato dos tupis considerarem o pai como o produtor dos filhos e a mãe
c9mo mera incubadeira. Tanto. assim que o. pa.i chamava_os filhos de taqui, que segundo Marcgraff,. signi~.
fica
. sangue e a n1ãe os denominava membir:a - o filho
.
que dei à luz, que lancei f o~a de mim.
Todavia, o amor materno sempre .existiu e muitas
vezes ~lgumas mães se suicidaram com seus filhos afhn
de exi~ir-se da prática de comer a carne da sua pró•
pr1a.
carne.
.
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AJURICABA
comum encontrarem-se na planície amazônica
batelões, "gaiolas", barracas de seringueiros, barracões·
de seringalistas, cachoeiras, corredeiras e passagens
dificílimas.que ostentam o nome do guerreiro indígena..
Ajuricaba foi um .dos chefes da grande trihu dos
manaus que conse~iu impor-se aos civilizados pelas
suas qualidades de bravura, de tenacidade e, sobretudo~
de inteligência• .
Após 'a chegada do branco, o íncola ·p rocarou novas
paragens para viver liberto,.ou se amoldou ao cativeiro.
imposto pelas circunstâncias.
As povoações que surgiran:i logo depois -da chegada
dos lusos, foram, inicialmente, habitadas pelos selvírolas, que, presos ~o torrão onde viviàm, se ·transformaram -em indivíduos sem vontade·, sem razão e sem
ideais - verdadeiras feras domest~cadas, que, ao estalar do chicote, fazem a contragosto o que lhes ordena
o domador.
As vezes, no terreno de aluvião, sujo e lodoso, se
•
.
encon t ram o ouro e gemas preciosas
e, tamb,em, numa
mole humana,_ inerte pelo sofrimento e pelo pavor,
surgem gênios capazes de movimentá-la, como uma
máquina potente. Geralm.e nte, esses seres que pulu··
Iam na onda humana e inculta arvoram-se em condu~
tores de· homens. Assim sucedeu aos primeiros habitantes da terra, ássim' àconteceu com o gentio rude e
de inteligência obliqua.
É
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Aqui nestas brasílicas plagas, inúmeros morubi'
xabas, iluminados por um espírito nimiamente guerrêiro, levaram a luta às hostes civilizadas com ardor,
com ódio e com impetuosidade e, não raro, trouxeram
troféus de vitórias sangrentas e incontáveis prisioneiros que pagav~m com a vida as humilhações por que
fizeram passar os seus semelhantes bronzeados.
Entre os precursores da liberdade da indiada
brasileira destacam-se: Poti, Sepê, Ararigboia, Ti.b iriçá, Viniambebe, Cucui, Ajuricaba, Itagibe e- Jagua
rar1.•
O valente chefe manau possuía o seu quartel
general a jusante da povoação de Santa Isabel, no rio
Negro, onde o Hi-i-aá despej'a suas águas. ·
Ajuricaba não nasceu para o cativeiro. Nasceu ·
com a mata intérmina à sua disposição para nela expandir a sua ânsia de viver livremente.
•
Povoadores alienígenas procuravam o recesso da
terra .à cata de riquezas.
O rio Negro foi visitado pelo norte e pelo sul por
eles, que, através do Orenoco e do Amazonas caçavam
a cidade dourada de Man-0a - cenário da ferida criada
pela imaginação opulenta dos conquistadores do rico
. ,. .
1mper10 inca.
À medida que as explorações avançava1n e o êxito
eia obtido, povoações iam surgindo como balisas dum
terreno que já havia sido pisado . p~lo civilizado.
O índio que sentia frio por f ai ta de agasalho, o
judio que atritava dois calhaus nun1 tempo enorme
para obter o fogo, o índio que com o machado .de pedra ·
lenhava com dificuldade, sentia-se atraído pelo facho
fagueiro da civilização e, qual mariposa em torno da
luz, vinha sondando, espreitando e aproximando-se dos
Jogares onde a gente branca se estabelecia. Tornavam..:
1
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se cativos voluntàriamente e, às vezes, serviam de
guias às sortidas levadas contra seus próprios irmãos.
~juricaba aliou-se aos holandeses de Rupununi,
com quem barganhava objetos da indústria indig~na e
produtos extraídos da mata infinita onde vivia, por
mercadorias e utensílios fabricados pelo civilizado. ,ne
todos os objetos do branco, o que possuía maior poder
de fascinação sobre o aborígene era o facão. Com ele
o índio valia por dez nas lutas contínuas ·Contra a floresta.
Inúmeras aldeias, inclusive de missionários, brota~
vam, dia a dia~ ao longo do caudaloso Negro e dos seus
afluentes.
Ajuricaba organizou ·p oderosa frota de canoas e
com ela foi levando. de vencida tudo o que topava pela
sua frente.
Em represália ao fato de alguns dos seus irmãos
de sangue haverem servido de guias aos brancos, o
heróico chefe manau resolveu adotar o mesmo processo
utilizado pelo adventício - todo índio que caísse prisioneiro, ele o levaria aos holandeses afim de vendê-lo
como escravo. "'
Mostrava assim Ajuricaba não possuir o instinto
canibal e sim o especulativo, aplicando uma solução
humana e .'rendosa.
Cada dia que se passava, o chefe indígena aumentava os .seus domínios, tomando uma aldeia ou · tripudiando dos seus habitantes com ataques de surpresa
dirigidos com energia.
Para debelar a ação dos ·í ncolas, mil ·pedidos fora.1n
feitos · ao governador do Estado do Pará. Em vista
desses apelos, o general João da Maia da Gama resolv:eu nomear Belchior Mendes de Moraes para guarnecer
as posições invadidas com um corpo de infantaria. · Da
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expedição fazia parte o ouvidor José Borges "alerio,
que levava a missão de dirigir uma devassa na vida do
chefe e da tribu guerreira.
Assim que a expedição abordava a vila de Carvoeiro, os habitantes cercaram-na,
. revelando que Ajuricaba acabara de aprisionar naquela cidadezinha
n1uitos índios catequisados. Belchior, incontinenti, saiu
ao encalço do agressor e, no fim de algum tempo,
alcançou a flotilha indígena, co1nposta de vinte e cinco
c.a noas.
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manhã consegue arrastar-se até a borda do "gaiola"
e, explodindo de alegria, atira-se às águas espelhantes
do rio com os seus pesados grilhões, libertando-se para
sempre.

.,

Hoje o povo amazonense aguarda outro libertador
que o livre da agonia financeira que o sufoca e um
halo de gloria serve de resplendor à personalidade de
Ajuricaba - o símbolo da liberdade naquelas plagas.

Belchior chamou o chefe manau, exigiu a entrega
dos presos e o repreendeu acremente.
O ouvidor de Belém regressou a esta cidade c0n1
fortíssima documentação contra Ajuricaba e seus irmãos Bebari e Bej ari.

..

Levado o fato ao conhecimento do rei, este ordenou que fosse feita guerra aos chefes denunciados até
ao extermínio.
Nova tropa é organizada e, sob o comando do
capitão João Pais do Amaral, parte para reforçar a
ep.viada em primeiro logar.
'

.
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A luta se trava por todos os quadrantes e, embora
a diferença de armamento, Ajuricaba resiste algum
tempo, dando exempJos seguidos de audácia e valor.
Finalmente. como apertado numa cinta de ferro,
ele se vê cercado com ·seus irmãos e mais de dois mil
guerreiros. Cai prisioneiro, lutando. Levam-no para
bordo de um navio e lá ele consegue amotinar os presos que a custo foram subjugados. · Como se Pudessem
algemar a idéia que o dominava, amarram-lhe aos pés
grossas e pesadas bolas de ferro com correntes. To..
davia Ajuricaba não nasceu para ser cativo, e numa
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inoreno, passando pelo vermelho e pelo castanho. O
fenômeno do daltonismo foi patente ...

•
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O belo e o feio ·são retas que divergem de um
ponto único - o olho ·do observador. Variando· este
ponto, muitas vezes, o q·u e era belo passa a ser feio e
vice-versa. A beleza e a feiura são uma questão de
opinião, cambia de indivíduo a individuo e, às vezes,
na mesma pessoa que observa, o seu estado d'alma e
as condições em que se passa o fato influe1n poderosamente no ju~gamento.
Um indivíduo com medo e não habituado ao
convívio gentílico acha todos os selvícolas com caras
detestáveis, horríveis, demoníacas. Ao invés desse
contacto pessoal realizado em plena selva, fosse o
conhecimento travado através duma película cinematográfica esses mesmos índios seriam considerados
belos, atléticos e agilíssimos.
Vaz de Caminha achou as nossas índias "ta111
graciosas" que eram capazes de causar inveja às patrícias que haviam ficado alé1n-mar. Os próprios
índios, apesar ·dos batoqries que lhes adornavam os lábios, das penas que grudavam ao corpo e do urucum
escarlate que lhes dava o aspecto diabólico, mereceram
as mais encomiásticas referências. Já, pelo contrário,
Ó feliz navegador Américo Vespucio viu essa gente
com olhos pessimistas e transmititl a toda a Europa
uma impressão pouco verdadeira.
. ·
Até na caracterização das nuances dermocrômicas
houve divergências profundas - variou do negro ao ·

-

1

1
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Era natural que os aspectos somatológicos dos
nossos ameríndios variassem extraordinàriamente,
porquanto existiam na ourela imensa do nosso continente grupos de diferentes origens. A confusão reinou
até o momento em ·q ue antropologistas ilustres elege..
ram o nosso território para campo de suas pesquizas·
cientificas.
Martius dividiu os nossos indígenas, quanto à f eição do corpo, em duas categorias: os de aspecto mongol - pequeninos e de olhos obliquos, e os de f acies
caucásico - altos, de olhos horizontais e nariz aquilino. Tivemos a ventura de conhecer índios dos do~s
tipos. Achamos as mulheres pequen.i nas e de olhos
amendoados bem mais lindas e encantadoras que as
demais, ao passo que, . no grupo contrário, estão os
hon1ens mais belos: altos, esbeltos, fortes e simpáticos.
Entre as pareeis há índias interessantíssimas, de
compleição franzina, olhos cismadores e mãos elegantíssimas. Hoje, depois que a ação benfazeja de Rondon se fez sentir, elas andam .vestidas como civilizadas
e fazem frequente uso do banho.
Com as mesmas feições mimosas vi algumas selvi'colas da fronteira do Peru, pertencentes à tribu dos
curinas. Talhe gracioso, boca pequena com ótimos
dentes, cabelos compridos compondo os seios. . . Andavam completamente nuas, com pequenas tangas ...
Se bem que houvesse tanta graça reunida em uma só
pessoa, não nos sentíamos bem perto dela - o odor
esquisito, mixto de ~peixe e óleos vegetais, que se irradiava do seu corpo, causava mal-estar. Julgamos, de
início, que, apesar da quantidade infindável de rios e
igarapés, aquelas Evas de,sconhecessem o uso benéfico
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do banho. .Estávamos errados, o incola na Amazônia
.q uase nasce dentro d'água e em luta com as caudais
ele peleja a vida inteira. As nossas indiazinhas não
podiam fugir à regra. De fato, o banho era para elas
até um divertünento e por isso banhavam-se a todo
instante;· contudo, logo que saíam ' d'água, sentindo
ainda o aljofar rorejar pela P.ele morena, aplicavam
- não com receio do sol i.:nclemente do equador mas
dos mosquitos maus e enervantes - un1 creme, não
como o que usam as civilizadas praianas, inas preparado com urucum, copaíba e óleo de peixe ...
São estas as mais lindas selvícolas que conhecemos.
As mais feias não digo. Não fica bem a um homem
dizer que uma mulher não .é bonita, mesmo que ela
seja selvagem.
No homem selvagem a beleza é caracterizada pelo
porte e pela massa de músculos do ~ndividuo. E dentro deste limite de idéias podemos eleger os guapos
borôros (não diga bororós que eles ficam zang.a doi)
como os mais belos ameríndios. De passagem, é nosso
dever .informar que esses indígenas muito auxiliaram ·
os bandeirantes quando da famosa descoberta do ouro
cuiabano. Os caiapós eram uma nação brav,íssima e
guerreira que dominava todo o vale do rio das Mortes
e a cabeceira do Xingu. Tal era o espírito marcial que
a orientava, que muitas vezes excursionara até o sertão
de Curitiba. Numa certa época, esses aborícolas resolveram impedir o tráfego entre S. Paulo e Curitiba, trucidando os viageiros que transitassem por aquela
intérmina picada.
Para pôr um ponto final nessa n1atança partiu de
Cuiabá, com 500 borôros, o coronel Antônio Pires de
Campos, para com ferro e fogo, escorraçar os caiap.ós
daquelas paragens. Tal foi a carnificina que até hoje
os dois clãs se odeiam.
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São a esses valentes e dóceis indígenas, os bororos,
que damos o pbmposo qualificativo de belos. Os seus
semblantes são contudo feios, mais em virtude do costume de ataviarem o rosto do que pelos traços fisionom1cos.
A fealdade dos homens não é levada em linha de
conta. Não é pecado dizer-se que um homem é feio.
Entre os ·selvicolas horríveis devemos citar os botucudos, que alargava1n de tal .,1nodo os beiços, dandolhes o aspecto de enormes castanholas; os cáuanas,
com estatura média de um inetro, à guisa dos pigmeus
africanos; os uginas, homens-1nacacos, dotados de
caudas e loca,lizados no Alto Juruá por Fr. José de
Santa Tereza Ribeiro.'
Na pesada caminhada que fizemos através do
Brasil vimos n1uitos . aborígenes feios, horrorosos mesmo, e sempre os encontramos unidos a companheiras,
às vezes, até bonitas. O velho adágio sempre se confirma - "nunca falta um chinelo velho para um pé
doente".
A
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A VITóRIA-RÉGIA E SUA LENDA
A. Vitória-Régia ama as enchentes, a inundação,

e

parece que goza mesmo da desgraça alheia. À n1edida
que as águas vão subindo, com elas vão crescendo os
Io:r:igúíssimos pecíolos, que, às vezes, atingem cin~o
metros de comprimento. Enquanto pequenos, esses
pecíolos trazem nas suas extremidades superiores folhas eni forma de setas, as quais se vão tornando cada
vez mais oblongas até tomarem o f acies de uma enorme bãndeja, quando as águas estivere1n nà plenitude
da cheia.
i
Ao mesmo tempo que o homem · luta contra o
demônio potâmico . que procura reduzi-lo à miséria,
levando-lhe o gado, os "cherimbabos ", a barraca e a
própria vida, a Vitória-Régia, como uma rainha malvada, como um anjo mau, veste-se opulentamente com
a riqueza de suas flores e mantem-se bela e viçosa,
enquanto durar a infelicidade do próximo.
Algumas folhas chegam a cobrir. mai~ de três metros quadrados ·da superfície azul ou esverdeada das
águas onde vicej am. Os maguaris, as garças e mil.
outras aves passeiam sobre as lagoas, em todas suas
áreas, pisando nas largas .l ages vegetais que coalham
a superfície potâmica e gozando a fragrância que se
desprende das belíssimas flores que embalsamam o
ambiente du1n aroma divino.
As flores são matizadas de carmezim e ·b ranco, ,
sendo algumas totalmente brancas denominadas pelos
europeus de rosas lacustres. A época da floração é
1
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em janeiro, e em fevereiro algumas flores chegam a
ter trinta centímetros de diâmetro.
A raiz da Vitória-Régia é um tubérculo parecido
com· o do inhame e do cará, ao qual os indígenas dão
o non1e de forno d''água, mercê da sua forma em tudo
semelhante a um tacho de torrar farinha. Esses feculentos tubérculos são grandemente apreciados não
só pelos índios, como também pelos habitantes ribeirinhos.
Se o nivel das águas permanece elevado, as lindas
ninfáceas ~ivem cerca de ·dois anos. Se porém, as
águas descerem, a Vitória-~égia vai definhando, como
se a ~la faltasse o alimento pri.ncipal para viver '
para ela o hídrico elemento é o nosso ar ...
Em agosto, já se vêem gordas cápsulas repletas de
sementes que se vão depositando no lodo do fundo,
quando as águas estão "in-extremis ". Enterram-se
naquela · lama diluída que se endtfrece totalmente,
assim que r~cebe diretamente a ação vivificante dos
raios solares.
Encontram nas sementes, os homens e as ave~, um
· gostoso alimento, esgravatando a terra onde se acliam
sepultadas. Na procura desse extraordinário "irupé"
- o milho d'água dos indígenas, agrupam-se · garridos
bandos de passaros, exibindo-nos espetáculo maravilhoso. Com suas ricas roupagens de plumas substituem, naquele cenário encantador, os largos mantos
verdes enfeitados de riquíssimas flores das vitóriasrégias. Esses pássaros levam consigo as se1nentes e
deixam-nas algures. As águas arrastam també1n uma
quantidade incontável de grãos. E desse modo se
propaga a existência da Vitória-Régi.a que é encontrada, desde os mananciais dos afluentes ·da esquerda do
volumoso A1nazonas até os baixos tributários do Pa-
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raná e do Paraguai. Designam os botânicos essa dispersão provocada pelos páss·aros de f{orula ornitocórea,
e de hidrocórea, a produzida pela torrente.
A deusa vegetal dos lagos era conhecida dos guaranis, :q ue a chamavam de "irupé"; os nossos indígenas, tratavam-na de "iapucacaa "; os cientistas alienígenas, segundo uns Lindley e consoante outros Bonpland
e D'Orbigny, fazendo uma barretada à terra de Lord
Byron, deram-lhe o nome da inteligente rainha V~tória .
- a mulher que sabia dirigir homens da tempera O.e
Gladstone e Disraeli.
guaranis cercaram a ·magnífica planta hidrófila
com o matiz deificante duma lenda. Dois jovens indígenas se amavam, como sabem amar os que vivem
longe dos tentáculos da civilização.
Segundo nos informa o 111aravilhoso Ernesto
Morales, chamavam-se Moro ti •_ uma morena formosa
como lracema, a virgem · que enfeitava a cabana de
Araquen - e Pitá, um guapo rapaz o mais forte e o
mais bravo dos guerreiros.
Viviam pelas matas correndo e caçando, colhendo
flores com que organizavam encantadoras grinaldas
e pescando, na mansuetu'de das lagoas, os peixes mais
saborosos.
Um dia, Moroti quis experimentar até que ponto
ia o amor que lhe devotava o moreno Pitá e, tirando
do braço un1a pulseira de contas silvestres, arremessou-a ao caudaloso Paraná, ao 1nesn10 tempo que dizia:
"Querem ver o que este guerreiro é capaz de fazer por
mim?".
Estava a 1nargem literalmente cheia de íncolas que
ali se haviam reunidos, para uma piramidal pescaria
inicio de grandes folguedos. E Moro ti não quis
deixar a oportunidade de mostrar às suas amigas,
como era amada pelo mais valente varão daquel.a s
terras.
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Em todos os tempos a mulher fez da vaidade a
sua principal virtude. . . ia dizendo defeito. Mes1no
entre os aborjcolas topamos jovens e velhas que
gostavam de ataviar-se com flores e plumas. Vi,
certa vez, uma paumari pedir a uma senhora que viajava pelo Purus, um cachorrinho "lulu" que ela levava.
A dama estranhou o pedido, e indagou para que ela
desejava o animal. E a índia respondeu incisivamente: - "Para matar e fazer boniteza''... A pobre
bugra vira .a mesma senhora com uma rica "renard"
e com o pêlo do cão, pensava fazer adorno igual.
Voltemos à nossa lenda.
'

Assim que o braçalete da sua doce amada feriu a
superfí.c ie das águas, Pitá, nu1n mergulho nervoso,
atirou-se no Paraná, procurando apanhá-lo.
Moroti ficou sorrindo, como só as filhas trigueiras
das selvas sabem sorrir. As risadas dos que assistiam
à cena, adveio um silêncio contristador - o índio não
voltara ,à tona. As n1ulheres choravam, os homens
Ja1nuriavam-se - - apenas l\1oroti continuava a sorrir ...
Foi chamado à pressa o pagé, afim de que explicasse o sucedido.
A passos apressados veio o feiticeiro da tribu, e,

depois de meditar profundamente, com voz compassada, explicou - "Pitá a esta hora está rium palácio
encantado, recebendo os carinhos de "I cunhã payé"
-· a fada das águas". Moroti deixou de . sorrir. E o
bruxo continuou: - "Assim que Pi tá mergulhou, a
loira cunhã das águas levou-o para o seu palácio de
diamante e, envolvendo-o nos seus cabelos, cobriu-o
loucamente de beijos. . . É preciso libertar Pitá e
somente uma jovem que o a1ne apaixonadamente poderá fazê-lo".
'
'

.
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Moroti não quis escutar inais nada: amarrou pesada pedra aos pés e deixou-se envolver pelas águas
numa renúncia adorável.

1

.-

Durante todo o dia e quase toda a noite ficara1n
os parentes aguardando a volta do casal amoroso.
Aos primeiros albores do dia seguinte,- viram todos
emergir das profundezas das águas .uma planta desconhecida _:_ era "irupé": a Vitória-Régia.
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Daquele sono amoroso nascem as sementes que
perpetuarão a espécie, caindo ali mesmo no lado do
fundo, ou levadas para outras pl_!1gas nos intestinos dos
peixes e das aves, no pelo dos animais, pela torrente
ql'.le embalança os compridos peciotos cobertos de
acúleos, e pela mão do homem que estuda a Natureza
e que arnà o belo.

..

Do seio potâmico surgiu uma flor, um verdadeiro
amor: grande, de cores vivíssimas, perfuma da. . . As
pétalas do centro eram alvas como o nome da donzela
selvícola - Moroti e as da periferia, vermelhas como
o do guerreiro - PÍtá. A flor irrompeu das águas,
esteve um momento acima do nível das mesmas, deixando espalhar seu perfume e rorejar gotículas, como
se fosse uma jovem que saísse do banho. . . De repente,
deu um gemido ·e desapareceu novamente, no seio das
águas, donde despontara.. ·
O pagé explicou - "Essa flor representa o 'amor
vencedor. Moroti
libertou Pitá dos meneios da· feiti•
ceira das águas qu~ tantos guerr~iros . nos ten:i rou~~do.
:Façamos festa, cantemos - "I cunhã payé" foi vencida
pelo amor puro de Moro ti'~. E na margem do gigantesco rio, foi improvisada uma festança. Uma cantoria
enfadonha exprimia_o contentamento daquela gente .
que acreditava no pag.é, como se ele fosse a encarnação
da verdade.
.
A flor da Vitória-Régia só se abre de dia. Assim
que a terra se cobre do luto da noite, a magnífica flor
fecha-se de todo e submerge. Neste momento Pitá e
Moroti se abraçam e dormem profundamente até o dia
seguinte embalados pelo movimento da$ águas.
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O MATE E SUAS LENDAS
Pelo terreno ondulante do sul matogrossense, pelos
rincões fertilíssimos do Paraguai e pelo maravilhoso.
oeste parano-catarinense, viceja uma árvore abundan~
te em folhas esplenqorosamente verdes, parecida com
a laranjeira, a qual chamamos erva-mate. Os castelhanos tratam-na por yerba e os guaranis simplesmente
por caa.
Ao fazer o panegjrico do n1ate, Iião irei ao ponto
de dizer que ele é o netar dos deuses; todavia, com o ·
meu testemunho ocular, posso garantir possuir o precioso vegetal qualidades extraordinárias.
Fui· criado à européia, bebendo café e chá. Recordo-me de que na minha infâ ncia ·poucas vezes fiz
uso do mate. Achava até desagradável o aroma característico das .suas· folhas trituradas ... .
Por várias contingências da vida que a ninguém ,
é dado prever, vi-me, duma feita, no Estado do Paraná. De nova· convivência nascem hábitos novos e;
sem senti-lo, tornei-me inveterado bebedor de matechimarrão.
Viajava, certa vez, em companhia de alguns para-·
guaios, pelo sertão paranaense. A alin1entação era
parca e o trabalho de abrir uma picada, recém-fechadà
pela própria mata, estafante. De quando em quando_
eu ouvia um lamento - "Se hquvesse yerba, não ~e
faltariam forças", ou então a arenga arrastada du11l ·""""~·"'·
autêntico íncola que conosco seguia - "Que bom serit1
se encontrássemos um pé de caa".
d

1

11

, Sem que esperássen1os, certo dia, vimo-nos no
âmago dum erval, onde, ~oh a sombra das araucárias
soberba~, a~ árvores se adensavam de modo nunca
vis to por mim.
Foi uma festa. lncontinenti vários ramos foram
arrancados, uma fogueira acesa e sobre, ela a'rmada,
com boas varas, uma tripeça, onde os galhos colhidos
foram postos a secar.
Em pouco já estavam os ineus companheiros outr_os homens: alegres, chistosos e com n1elhor disposiçao para o trabalho.
Daí, em diante nunca dispensei u1n bom carrega~nento ~de erva-mate - era o. combustível que dava
aiq uelas 1náquinas o 1nelhor
rendhnento.
.
. .

'

\·

_Há nas. ~rop~iedades intrínsecas do · 1nate qualquer
cousa. de d1v1110 que produz verdadeiras 1netáboles 110
or~a?1smo human?: solevanta as forças, gera alegria
e animo para a luta, sem deprimir o cora cão nem f atigar o estômago.
.,

- ··

* *
Com o matiz com que os incolas pintam suas len_. das, fizeram o n1ate nascer dum bravo e velho indígena
que morrera após pelejar rudemente com uma onça.
Pela selva espessa, corriam Y aci ~ Arai ·_ duas
jovens formosas - desp;eocupadan1ente, nas trilhas
abertas pelo pulso vigoroso dos selvicolas.
Em Yaci viam os guaranis a lua metamorfoseada
em loira e encantadora mhlher que se fazia acompanhar, sen1pre e sempre, de sua companheira Arai a nuvem transmudada em u1na donzela mais branca,
que· o marmore de Carrara.
•
\
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Doidejavain pela mata, alegres como dois colibris
a1norosos e contentes da farta colheita <je mel feita n•.)
coração das flores ...
Súbito surge, a passos lerdos e firmes, um enorme..
e solerte yaguaretê. Rondava as duas virgens, como a
Morte em torno do leito dun1 moribundo.
'"
Preparava, com toda a técnica felina, o golpe
fatal. Encolhera-se, retezara os musculos, firmara-se
nas pernas trazeiras que funcionam à guisa de catapulta, e estava· prestes a lançar-se no espaço ...
Anuncia sua presença com fortíssimo urro. Esse ·
rumor inesperado quebra a alegria daquele folguedo e,
transidas de horror, as donzelas ficam presas ao chão,
tontas, pasmas, sem l!ma atitude.
No mo1nento mesmo em que, no ar, a fera se esticava como limite maximo do impulso que trouxera,
de trás dum tronco surge um velho íncola que a enfrenta com o arco retezado e flecha armada.
O bravio animal volta sua ira para o intrometido,
que, sem perda de tempo desfere o golpe que premeditua.
.
Do mesmo modo que um monte de carne movido
por forte corrente elétrica, o corpo da fera rola pela
relva, enquanto seus berros de dor e ódio echoavam
pela mataria sem fhn.
Pôde o ódio mais que a dor e, dum salto, levantase a furibunda onça e, de frecha, atira-se sobre o velho
bugre.
Não contava este com tão ráp~da reação e nem
tempo teve de armar novamente o seu arco.
Se bem que velho, o aborícola tinha a flexibilidade
dum atleta grego; esquivou-se do animal malferido,
agachando-se e alapardando-se por entre os troncos
agigantados das árvores, até que conseguiu acertar
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firme golpe de dardo em pleno coração do. adversário,
na ocasião em que ele passava, de salto, por sobre sua
cabeça.
Rugiu mais uma vez a fera - grito de agonia,
_b erro de quem se despede deste mundo protestabdo.
Torceu-se a si mes1na, como torcemos um pedaço de
cipó. E morreu deixando as deusas e o seu salvador
em plena paz do Senhor.
Não teve tempo de falar às suas belíssimas deidades por quem se batera, por tei:_em desaparecido
quase ao terminar a dura refrega.
O esforço fôra anormal para as forças de suas
fibras já avelhantadas. Sentiu necessidade dum repouso reparador.
Procurou uma clareira e, .em macio colchão de
•
folhas caídas, deitou seu corpo cansado.
,
Mal cerrou os olhos, começou a sonhar com as
branquíssimas raparigas que vira momentos antes.
Foram desta feita mais comunicativas, chegaram-se a
ele com carinho e, deixando ver, na abertura rubra
das bocas, lindíssimas pérolas, disseram-lhe quem eram
e prometeram-lhe uma surpresa ao acordar. Fizeram
espoucar do chão uma árvore já grande. Ensinaramlhe o modo de usar suas folhas que devem ser tostadas
ao fogo, porquanto ao natural, isto é, verdes, são venenosas.
E assim ~urgiu a erva-mate, que representa a força do yaguareté vencido, e a bravura do velho selvícola vitorioso. Em suas folhas leva ao humano que a
procura a energia que em si encerra.
Além desta, há outras lendas, muitas ou quase todas deixando transluzír a influência dos jesuítas.
Deus vagava pelo sertão acompanhado de S. João
. e S. Pe-dro - seus dois apóstolos prediletos.
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Chegados ao terreiro duma velha choupana bateram, e foram recebidos por um ancião que tinha a iluminar seus dias os olhos mimosos de sua filha.
Foram os recé1n-chegados acolhidos com ternura
e do pouco que tinha1n os donos da casa repartiram
por todos. · A galinha que sozinha cacarejava no galinheiro foi imolada em honra dos hóspedes . ..
Deus, vendo tanta bondade no coração da 1nenina.
transformou
uma árvore qualquer que frondejava jun,'
to à cabana num pé ·de yerba. Ensinou à mocinha como deveria usá-la e elegeu-a sua protetora. _Desta lenda nasceu a personagem Caa'-Yara - uma deusa loira,
que vaga nos ervais, amparando os que trabalham na
elaboracão
.. do mate.
Dizem que Caa-Yara castiga co1n morte trágica a
todos os que abandonem a faina 'dos ervais em busca
de nova profissão.
* * *

Aparece no lendário brasílico um "pai Sumé"
branco, -conhecedor de muitas lavras, que aos 1ndios ensinou várias aplicações do milho, da mandióca, etc. E
que, como surgiu, desapareceu, misteriosamente.
, Deram os jesuítas a esse homem o nome de S. To1né ou S. Ton1az que, não consta terem nunca abordado
a estas plagas a1nericanas.
· Há que1n acredite ser S. Ton1é o déscobridor da
erva maravilhosa. Ce1·ta vez, procurando catequizar
uma tribu arredia e r efratária ao seu convívio,. pegou
um punhado de folhas de caa que os aborígenes sabi.a m venenosas, eolocou-as ao alcance do calor duma
fogueira e, em seguida, com elas, preparou uma infusão perfumada .q ue deu, ~pós bebê-la, aos presentes
para que a bebessem também. Este milagre col)verteu
a tribu e emprestou à planta algo de sobrenaturaL
1

..
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Em tudo quanto até agora paleamos, ainda não
apareceu a figura do Tinhoso com seus pés de pato,
rabo de tigre · e cara de veado catingueiro. . . Surge
agora.
. ..
,
Como ainda hoje sucede à gente super-c1v1hzadís. sima, os autóctones criam nos pagés, nos seus feiticeiros que, das propriedades vitalizantes da erv~, se aproveitavam nas suas cenas de bruxedo e magia. ·
.
Os pagés foram infor1nados das qualidades da erva-mate por Anhangá, com que1n tinham grandes laços
de amizade.
À guisa de senha ficou assentado entre ~les que
· todo ~quele· que quisesse un1 " ren d ez-vous " , com
.i\nhangá rio portão do inferno, devia beber um pouco
do infuso da aromática erva .
E assim com origens en1 ·pontos diametralmente
opostos, surgiu a erva-mate, a yerba dos _castelhanos,
a caa dos servícolas. Para quem a aprecia . nas:eu a
planta nos jardins de Jeová; para os que lhe nao ~a-.
bam 0 gosto, junto às caldeiras do Pedro ~otelh.o. · ·
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(Grupo .
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GUAIANAZES - 167
GUAICURUS - 74 - 75 - 76
77 - 160 - 196 - 213 223 - 234 - 255
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GUAITACAZES - 105
GUANAS - 77 - 160 - 161
GUARAIAS - - 196 - 213
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196 - 213

MANAUS 285 -

H
'

115 -

.
(Família dos
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N
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NAVAITÉS - 97 (Grupo dos
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guazes e Maguazes)

132 (Vide Oma..

•
134 -

211

212

J.fAIONGONG .;__ 210
~fAIURUNAS - ' 133
(Vide Maius)

IAMAMADI - 211
IAúNA - 209
ICóS - 164 - 165

MEINACóS - 195 - 213
MEINACUS - 268
MIGUELINHOS - 209
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~fIRANHAS 170 - 171

62 - 68 - 69 - 72 - 195
210 · - 213 - 223
l\fURAS - 115 - 209 - 210

guazes e Maguaz)

'
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MACUNI - 210
MACUROPES - 126 - 213
MACúS - 208 - 210 - 227

MAINTENERIS -

284
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MUNDURUCúS - 55 - 56 -

M

MAGUAZES -
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JUMAS - 115
JUMAúA - 209

MAGUAZ -

1

115 -
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HôôDENIS - · 208

.
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NENÊS -

96 (Grupo dos· Nham-

biquaras)

" 173

226 -

160 -

195
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97 (Grupo dos

MANITSAUAS - . 195 - 213
MARACANA -- 210
MARAJOARAS - 226
MARINADAS - 138 - 212
MARUBINS - 173 - 209
MASHCOS - 134 - 1 35 - 136
MAUÉS - 69 - 72 - 210 -

JAMADIS - 198
JAMINAUAS - 138 -- 212
JANDUIS - 164
JARICUNA - 210
JARúS - 195 - 212
JAUAPERIS - 110 - 112 117
JAUNAS - 208
J AVAÉS 91

NU-ARUAQUE -

o

N.hambiquaras)
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GÉ ou GÉS - 128 - 136
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PARNAUATS - 195 - 212
PAUCHIONA - 210
PAUMARtS - 2;11 212
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PEBAS - 234
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PIMENTEIRAS - 269
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190 -

192 -
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PUR,US-BORAS - 195 \

-

FIGUEIREDO

213

Q

QUEPI-QUIRI-UATS - 151
152 - 154 - 196 - 214
QUINIQUINAOS - 77
QUIRIRIS - 1163
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RAMA-RAMA - 195 - 2ü3
REMOS - 170 - 173 - · 174
209

'!<

s

~
SABANCS 97 (Grupo
Nhambiquaras)
SACUIA - 211
SAPARA - 210
SIUCIS - 208
,SUIAS - 184 - 186
SUVAS 268

•
'1dost

~

T

TABAJARAS - 190 - 191 192
TACUATEPS - 195 - 212
TAMA-INDÉS - 97 (Grupo dos
Nhambiquaras)
TAMOIOS 105 106 107 - 167 - 272
TAPIOCA - 21 o
TAPIRAPÉ - 213
TAPUIA - 69 - 131 - 155 -·
157 - ·158 - 164 - 184 -

...

I -

185 - 186 - 191 - 192 194 ·- 233 ·_. 234 - 242 - .
274
TARIANAS - 208
TARIRAPÊ - 195
TAUARÉ - 211
TEMBÉS - 84 - 85 - 86 - 87
TEREMEMBÉS - 164
TERENAS - 77 - .196 - 213 . °''.~
TI:CUNAS - ,129 - 130 - 131 .

- 133
TIMBIRAS - 84
TIRIRIS - 163 (Vide tambem
Co.riris)
TORA 209 (Vide tambem
Tura)
TRUMAIS - J95 - 213 - 26~
TRUNVAIS - 234
TSOELOAS - 208
TUCANA
. - 121
TU.CANOS - 208 - 234 - 2i6
(Vide tambem Betoias)
T·U CURINAS - 134 211 ~
212 - 257
TUJUCAS - 208
TUPINAÉS - 1128
TUPINAMBAS - 99 - 100 10.1 - 105 - 128 - 155 159 - 165 - 193 - 222 223 - 246 - 24 7 - 248 ~
249 - 27~ - 274
TUPINIQUINS - 126 -127 128 - 155 - 246
T·U PJS , - 55 ~ 100 - 101 105 - 140 - 163 - ' 164 167 - 184 - 190 - 194 233 - 237 - 240 .:._ 253 270 - 274 - 278 - 282
TUPIS-GUARANIS 226 234. - 272
TURA 209. '.... (Vide ...-tambem
Torá)
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_
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- 208
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UAURAS - 195 - 213 - . 268
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