29 1 rua do Commerclo

•

•

..

.,

•

.

Almanaque
Brasi'lei.ro

.,

.

f

. ''

I

...

Garnier

;

..

•

•

.

•

para o anno de

..

4

f907
•

.'

..

SOB A DIRECÇA.0
DE

JOÃO RI BEI RO

.
(,.-.1!
:

..

•

,

1

lt.

.•

•

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

ETHNOGRAPHIA SELVAGEM
Só com precéiuçüo pode·m os usar dos caracteres corp·o raes para a classificação
ethnol ogica, isto é, apenas nos casos de coincidirem typos anthropologicos
determinados com grupos linguísticamente connexos e tamben affins de san- ,
gue, como, por exemplo, podemos apural-os nos grandes poYos isolàdos dos
Boror ós e dos Carayás, assim como nas nações gés do Brasil oriental . Ao contrario, devemos ter sempre em m~nte que tribus amplamente disseminadas de
grupo linguísti co igual como os Caraibas, os Aruaks e os Tupis, apresentam consideraveis variedades somaticas. Tambem peculiaridades de um mei o igual dão
cunho semelhante a po,vo~ de troncos differentes como é o caso dos habitantes
do Puna nas Cordilheiras. Em todo o caso é anti-scientifico quer er r eunir em subraças tribus hecterogeneas, fundando -se em caracter es escolhidos arbitrariamente, como por exemplo, os ·í ndices cepbalicos. Assim merece a mais aspeFa
repulsa a tentativa de Denniker, seguida por Verneau e outr os, de construir uma
esp.ecie de pre-raça com ?s Fueguin os e Ilotoeudost Patagões e Berorós , levados
por exterioridades somaticas superficiaes que nem sequer são incontestadas,
- repulsa tanto mais necessaria quanto esta ameaça já passou para os compenfüos.
Uma orientação alé cer to ponto s-alisfa.é toria no enredo das jnnumeras
pequenas tribus só se póde lograr baseado na linguistica. Em principio a u nica
difficuldade consiste no conhecim ento deficiente des.t as línguas, de que apenas
pequena parte esLá grammaticalmente elaborada, ao passo que para a maioria
·ternos de nos contentar co1n vocabularios m ais ou menos indigentes. Apurou-se,
porém, que os vocabularios, desde que contenham uma série de palav1~as-fip
(Leiltvoer't<w) , muito constantes con form~ a experiencia, pa1 ticularmente as designações, das partes do corpo, tambem possuem consideravel força demonstrativa.
Muitas vezes ligações suspeitadas diante de escassas listas de palavras são
mais tarde brilhantemente confirmadas qu,an<;lo sobreve1n material mais abundante.
Em muitos caso1' o mero nome da tribu, quando é realmente indigena, já
aponta e caminho direito. Assim, por e.xemplo, os no.m e s. de tribus terminados
em oto indicam sempre affinidade carahíba, e os que term\J1am em krin, kling,
kleng affinidade gé .
.
·
Outro bom auxiliar exterior forn ecem a s tatuagens das tribus'- Assim, por
exemplo, a tatuagem peculiar do r osto, praticada en tre os Apiacás do Tocan-tin:s, ver tencentes ao grupo carahiba, encontrou-se tamben1 entre o& chamados
Araras do Madeira e do Xin gú, de cuja lingua nada se sabia até modernamente
Coudreau mostrar a identidade linguística de ambas as tribus.
A nom enclatura das tribus sud-americanas andou até á éra n1oderna na maior
confus&o que se póde imaginar. Apenas de pequena parte dellas co~hecem'os ~s
verdadeiros nom es indígenas, e quando isto se dá em geral não podem supplantar os n9mes vulgar es uma vez introduz·idos. Não seria .g rande o mal se ao menos
empregassem consistentemente as designações dadas pelos Europêos e não se
reuni ssém sob o mesmo nome trihus á!? vezes de todo heterogeneas. Quando tirados de lin guas europêas taes, nomes s.ão muitas vezes designações arbitrarias e
triviaes de certas particularidades externas dos indi~enas. Assim chamava1n de
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Coroadosas tribus q u~ usavam de tonsura , L-engaas os q ue tinham o Jabio inferior perfurado, Botoeudos os que lr élziam no labio ou nas orelhas um orn~o
semelhando batoque, Or•ejones eram sujeitos de longos lobul os auriculares pendentes , Encab1~llados os que u savam de cabello comprido. Depois que se· fleou
sabendo que os Carahibas comiam gente ,costumou-se chamar Car nhibas todas
as tribus que obedecia m a este costume. Em co mpensação parentes, mesmo ,
tendo uma den ominação commum, re ceb eram d es i gnaçôe~ diversas. Assim ha
n0 Chaco trib us e hordas que apparecem na litteratura sob vinte nomes d iversos.
Ou tr<). fonte de confusão forneceu1 os proprjos nomes índios, es pecialmen te
quando se chamam muitas lribus com os nom es que lhes deram outros vizinhos,
pertencentes balvlz a famílias d·e línguas inteiramente div ersas. Al ém dos enganos
habituaes, s:lo r egistados nom es de mofa e. alcunhas, e confundidas as desj~na 
ções de parentela e élasse , especial mente bs nõmes de arumaes totemi cos, t om
os non1es herdados da tribu . Pela retradU'cção dos no1nes em línguas européa s,
appare cem Lribus co m os nom es d e animé1es, como Araras, G~viõe s , Caracaní,
Antas, etc. O que m ais atrapalha, p-or ém. é que deste n1odo a tribu extrangeira
muitas vezes oQ.tem u1na. d esignação perten cente a lingua in teiramente differ enle, desL'arte f'1ngi ndo um parentesco de tribu que talvez n úo existe. Assim
depois que no Brazil n tupy tornou -se lü1gua geral, vehi cul o de communicações
entre os brancos e os Indios, impuzeram nomes tupys a tr ibus qut} nada, tinham
d e topy. Deste m odo tr ibus selvagens, allo_pl.lylas e inimigas do s Tupuys foram
reunidas sob a de sigi:iação geral de Tapuia:s, isto é, !ni1nigos, de mo do que a Este
da America do Sul dividio-se tudo n os d ous grupos de Tupys e Tapuias .
Este n1odo summâriõ de divisíl.o conservou-se até muito pelo seculo XL\. a
dentro e sal ienta-se particu laTmenLe cm Orbigny.
Mesmo Mq.rlius, que , fo rmando o gru po gé. assen tou a base de noya classificação, estava sob o peso da tupimauja que ainda domina no Brasil, cousa anaLoga ao que fo i eut.l'e nós a celtomauia . Em sua obra eth_nographica esfor ça-se
a cada passo para ex plicar pelo tupy todas as espccies d e nomes d e tribus, mui·
Las vezes---da ma neira mais vio lenta, co m as etymol ogias mais aventurosas, não
raro de e1l'eito co mico. Todas as s uas interpretações devem ser acol.l.1idas sempre
éo111 a maxima desconfiança.
Em condições inteiramente ·s einelhan tes estão os n ômes em outras partes do
continente, como por exemp1o no Perú oriental e no Ecuador e particular mente
no Chaco, onde a confus.ã o só em parte foi r emediad l no s ultimos annos. Dentre
os innumeros no1nes de tribus, transmü.tidos do periódo da. conqui sta e da éra
dos mis sionario s que se seguia , apenas pequena parte póde se1' identificada com
os nomes hodiernos. Gr and'e numer o é absolu tamen te fabuloso, como os Mor-cegos, de que faz menç:io Raleigh e particularmente os Acephalos, figurados ainda
no século X VIII no AUas de Lafitau. Os Pygmeus arboreos, desde muito t empo
desmascarados, são verdadeiros macacos Coata. De r esto aiiida hoje domina
geralmente a crença en1 taes tribus entre lndios e a população me~tiça civilizada·.'
Qu antas tribu s têm perecido desde o descó·b r imento nem approximadamenle se
póde estimar.
As Beitraege .zu.r Ethnographie de M art ~us , de resto, contém uma b-oa collecção da n1aior par le dos nomes u sados no Br asil e na Guiana desde os pri mei·
ros tempo s; para o Orenoco é de impor lancia o Festsch1•ift da Sociedade de
Geo graphia de Ha1nburgo Sobre as expedições dos 'Velser. Para toda a região
· amazonioa Markham or ganizou em 1 86~ e 1893 u m r egisto bastante deficien te.
Empr egando expressões como ppYO e tribu, cum pre não esquecer que aqui
nunca se chegou propriamen te a um a formação de povos. Defrontamos antes p or
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toda a parte uma conjuncção de 1ri bus e lJo,.das, que ou existem inteiramente
sern coh, e.~fü), ou<1pena~ se un em occasionalii1ente para cmprezas communs.
Entre as tr1bus inlimas: co1no os Bo lo cudos e seus parentes Guahibo , Guayaki,
Fueg uini os. e le., as u11itlades po líticas são apenns representadas por grãs-ramilias e parentç la. Uma r euni ào de taes !tordas e parentelas formando unidades
orgn.niza.ias <.l~ tribus, taes quaes c onh ecemos de n1au.e ira typica entre os Pelles
vermelha$ da A1neri ca do Norte, parece só ter occorrid o de modo muito exr.ep-·
cional, co m o entre os <; oajiro, Araucanios e qui çá. algumas.fribus <lo Chaco. Em
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compensação deparambs co1n frequencia communidades de altl eias. li gadas por
nomes communs, d·e se nhos de tatuagens, fó emas. de ornato, signaes de prov:eni en cia com o e m 1lechas e outras a.rmas; em geral, porém , u.ào possue1n organização comrnum m ais estreita, e muitas vezes sfto entre si inimigas, como os
lpurinã e outras trjbus dos affluenlcs occidentaes do Amazona!?, o:i Jivaro e muitas outras tribus .d o Chaco.
Por n omes co mo Carahi bas, Aruaks, Tupis, Gé:s, enten<lem0s tribus linguisti
camente aparentadas cuja connexão foi primariamente apurada pela analyse
scientjfLca. Podem se r referid os a um hypolheti co povo primitivo, d o me smo
modo que as chamadas tribus indo-germanjcas do Velho Mundo.
Como taes tribus de igual famjlia linguística estào 1nui tas vf'zes dispersas por
t erri torios enormes e suas linguas, g raças a@ isolamento ou a acções ex.tranhas,
muitas. vezes apr.esentau1 grandes dive.rgencias no vocabulario, em re.g1•a entre
estas não se con se rvou a conscienda do parentesco.
Para ~1artius tem ainda valor o conceito d e uma colluvies gentiuni, isto é,
bandos aggregados
lodios de tribus differentes e línguas diversas, usando
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entre si uma especie de giria. Formações destas em parte alguma se têm apurado
com segura:nça, e caso tenham occorrído, devem ter sido phenomeno$ inteiramente, ephemeros, provocad0s pé'la 'influencia de aventureiros brancos.
Quando muito pódería ser considerada tal uma nova formação, sem duvid~
ethnogrãphicamenLe muito n,otavel: a do s quilombolas do Snrinarn, compostos de
bandos organizados de negros fu,gidos com seu dialecto particular de trapos africanos, inglezes, hollandezes, francezes e índios.
Regiões ethnO{JT'<,:ip hicaJi. - Os grandes systemas fluviaes da A.merica do Sul
que determinaram a dispersão e encaminharam as rnigraçoes dos povos e tribus
dã o-nos tambein a -primeira base para a r epartição eLhoographica. Póde-se assim
distini;,•1lir tres grandes territorjos com0 regiões ethno graphicas.
A primeira e maior cémprehende as bacias unidas do Amazonas e do Orenoco, que hydrographi camente formam uma unidade, com o planalto de Goyana
que fica entre as duas. Ethnographicamente iriclu e tambem ao Norte as ilhas das
Antilhas: para o Sul transpõem a divisora das aguas do planalto brasileiro,
alcançando o rio Paraguay e · o _rio da Pra ta. Ao Sudoesle a linha lindeira atravessa a Bolivia por cerca de 160 Sul, determinada em sua parte essencial pelo
Guaporé e pelo alto Mamoré.
A segunda região pegci. dahiaté á ponta meridional do continente, abarcando
todo o territorio situado éi margem direita do Paraguay. O ümite ethnographlco
para Oeste não coin<:ide porém, como na prin1eira zona,, com os Andes, que
transgride no Chile rn eridional.
A tercei ra região é naturalmente constituída pela cadeia dos ,indes e pelos
planetas nelies incluidos ou a elles annexos. Só ao Sul, como fica tlito, o linde
ethnographieo. vai-se obliterundo para o Oriente.
Cada uma destas zonas repar te-se numa porçilo de subdivisões ou pTovincias
geographicas de caracteres ethnogl'aphicos específicos. Na pri1neira di stinguim.os
os 'dous planalto" de Goyana: e do Brasil, o valle do rio das Amazonas que
dem ora entre amhos, a bacia do Orenoco, a baixada dos tributarios septcntrionaes dp A~azb nas que ficam a Oeste do rio· Negr0, a baixada. meridional do
Amazonas e Oeste do Madeira, na qual por sua vez as bacias do Juruá e do Purús
constituem uma subdi visão parti~ul ar.
A seguuda zona reparte-se de Norte para o Sul no chamado Grão Chaco de
Guapór é ao rio Salado, na planicie dos Pampas até o rio Negro, n o planalto
patagonico até á terra do Fogo.
Na região· andina, terceira zona, a mernbração ethnogi:aph ica é determinada
pelos tres circulos de cultura dos povos Chibcha, Kechua e Kolya (Aymará). As
relações primitivas fo.r am naturalmente transformadas peJa ab~orpçã. o gradual
da maioria das tribus naluraes. Como ta1nbem a antiquíssima cultura dos Kolia,
do mesmo modo que a dos Chimu, abrolhou nas costas do ímperio inc,a sico dos
Kechua, na pratica só se póde fallar de um circulo: de cultura da Colombia e de
um circulo de cultura do Perú; este inclue tambem Ecuador e Ilolivia.
Como cada um destes territorios menores ine]ue dentro de limites bastante
claros seus· grupos ·Canicteristico3 de tribus, poderíamos Fealizar o agrupamento
ethnographico guiados unicamGnte por pontos de vista geographicos, se alguns
povos! deixando suas sé d.~ s priroitivas 1 se não houveram derramado p~los territorios vizinhos, alcançando até recantos muito afastados. Assim encontramos
seus troços inserlos entre tribus de outra especie inteiramente diversa, muítas
vezes rodeados como ilh~s de p-ovos allophylos, com que então entraran1 em un1a

cultura commum.
Isto se dá principalmente com tribus que constituem as grandes famiUas lin-
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guisticas dos Tupi i,, Aruaks e Carahibas, que por isso teremo s de considerar
separadamente das óutras .
Tapi-Gaarany - Esta família abarca as tribus h istoricamente mais importantes do Bra~ ile do Paraguay , sendo a.g ora representadas de modo consid eravel
na Bolívia e na Guiana. Já no primeiro período do descobrim enlo foram mencionados e des criptos com gra nde frequenci a. As r eJações classicas de Bans Staden, Léry e Thevet no seculo XVI, assim como a de Yves d'Evreux, no seculo
X VII, são coin vantagem as rnelhores descripções ethnographicas daquelle periodo.
Tribus tupis occupavam entã,o t oda a costa brasileira d esd e a latitude de 30º
Sul até o baixo Amazonas. Viviam em grandP s aldeias fortificadas ; exerciam,
além da. caçq e pesca, uma: agricultura não insigniüca.nte, e nas costas da Bahia
e do Maranhão praticavam até a navegação. Eram ao mesmo tempo cann:ibaes
guerreiros, envoltos em eontinua.s lu~as de tribus.
Mais paciGcos e de costumes mai.s brandos eram seu s companheiros de tribus ao Sul do 13L'as i1 e no Paraguay, os Guaranis, entre os quae.s ptimeiramente
.começou a obra das missões. No Paraguay têm continuado até hoje em massas
compactas, guardando sua lingua, muito corrornpida embora; os r estos dos
Tupis -0r ientaes (Tupinambá, Lupinikin, Tupinaé e Caheté) levam vida de pobres
pescadores em aldeias di spersas pela costa desde Espirito SanLo até o Maranhão.
A lingua tu.pi-guarani, o abaiieenr1a, _primeiro e do modo m ais completo elaborada pelos missionarios, cujos ambos di alecto s apenas apresentam pequenas
differenças, tornou-se com o tempo vebiculo geral de communi cações entre
brancos e indios e entre os proprios in.dios~ para o que concorreram essencialmente as correrias dos chamados Mamelucos ou Paulistas no seculo XVIL
Assim formou-se paulatinamente uma giria simplificada, a chamada lingua
geral. Fóra do Paraguay é usada ainda hoje no rio das Amazonas, entre a população india melo-civilisada alli existente, compos ta de gente procedente dâs
inissões dissolvidas ha cem annos" originaria das tribus mais variadas.
A ampla divulgação deste idioma concorreu em primeira linha para a idéa
er,ronea, roas geralmente dominante no Brasil, de que os Tupis ainda hoje form(,l.m a principal massa das t.r ibus indígenas, idéa de que foram dominados quasi
todos os primeiros viajantes, espe·c ialmente Orbi gny e em parte ·t a.mbem ainda
Martius.
·
Fiçou provado que a idéa é insnsJentavel; entretanto verificou-se a existencia
de alguns povos de língua tupi bastante pura no interior do Brasil. como os
Apiacá no alto Tapajoz, os Camayutá descobertos em 1887 nas cabeceiras do
Xtngú, os Tapirapé de Goyaz, os Temhé no interior d o Estado uo Pará, os Guaja,jaras do Maranhão e Piauhy a Oeste do Tocantins.
Além dos limites do Brasil péTten.cem a esles : na Guayana oriettt-al os
Oyampi e Emerillon e Trio, na fr-0nteira peruana oriental , os Omagua ou Cambeba, no Solimões, os Cocamas; na Bolivia oriental, nas cabeceiras d os a ffluentes
do Madeira, os Guarayo e Tapu, em parte inteiramente selvagens ainda, e os
Chiriguano que em parte se conservam ainda independentes, mas já são accessiveis ás missões: sobre estas tribus, dentre os novos trabalhos são importantes.., •
os do Dr. Dom enico Campana. No Paraguay oriental e no bai xo e médio Paranl
devem chamar-se Tupys puros os Caingua ou Cayua, conheciüos com mais exactidão gráças a Ambrosetti, e os Apitere descobe r1os recentemente.
Além d estes chamados Tupis puros d.e.vemos arrolar entre os Tupis uma porção de tribus maiores do interior do ~rasil por causa <le seu parel).tesco lingui.stico·, e cu,jos idiomas d evem ser oonsid,erad-os lin~ud.s iTrnüs ·i ndependentes. A ,..
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estes pertencem os belli oosos :\ landuruc;ú e Mauhé no Tapajoz, os Yuruna e seus
paret1tes Mani-Sauá no n1éd io Xingü e os Auclê, n as cabecei ras do Xingü.
In ter esse consideravel despertou recentemente n descob~rlà ou rede.s co be:rta
da antiquis.sima tribu dos Guaiaki., caçad<n·es qu,e em plena idád·e. de p'e'dra habitam as florestas ao Sueste do Paraguay, cuja lingua, até onde se te.m pod ldo
apurai-a até agora, é tlialecto guarani bastante puro. Teriamos_assim Tupisgua,..
l'tl.Jti no estado natural primitivo: a isto oppõ~-.s_e o Leste1nunbo dos missiooari0s,
co úserradô en1 Hervas, do tempo em que os Guayaki e-stavam em contac to mais
frequen te co m os brancos : diz-se ahi expressamente que sua lin gua <liffere do
t;uarani, mas mu i.tos g uaranis fug~do s das rniss<):es agg-regu.ral1L-se áque lles selvagens nas n1attas. Com isto concordaria o 'facto 11ue tódos os vocabularios até
aqui reunidos contê 1n palavras inexplicaveis pelo guaraµi.
Defrontamos aqui talvez um daquelles casos n,otaveis de mudança de língua,
que tambe1n por ver.es encontramos al1Htr es, ·o nde tribus iu llmas fi ca m r odeadas
de outras superiores em desenvolvimento. As~im por exemplo os Veddab de
CeJlão fallam u1n si nghalez deturpado, os J>yg mêos africanos a lín gua de seus
vizinho s, os 1"'.cgri tos ele Luion o tagalo, embora (Jertençam a raça inteiramente
outra. Tambem o haver soc ia l dos 1:uayaky con corJa muito co n1 o das tribus
inferi ores do li ttoral. E' pri_ucipal1uente. n otave l a falta de r êde para dormi 1· e a
fórma das fl echas. O es tado actual da ques til.o dos l~ua .nLki foi criticuntenle
investigado por Vogt e Koch (Z. f. Etltn, 34, p. 30 e seg., 1902).
A distri buição singularmente salteada dos Tupis está indicando vastas migrações que ra,diam cru usi em fórma, de lequf' de um ce n~ro de di:$persüo.
Tacs migrações parecen1 ter occo rrido n ão só na era precol umbiana como
ainda até pelo seculo XVH a dentro. O:> Portuguezes repelliram as tribus costeiras cada vez mais para. o Norte, on de do sertão esta.va1n de pos.se as ~ri.bus ~~é,s ,
mais :Uellicosas e num ericamente m ais fortes i os Hespanho es por sua vez e1n su as
expedições pelo P araguay acima foram em!.)urrando os pov os guar a nis cada vez
mai s para ..Noroeste, para o actual ter.ritori o boliviano. Séde primitiva dos 'rupi
pareceu1 ter si do as terràs situ'a das entre o medio Paraná e o 'alto Par aguay. Já
na éra prehistorica uma co r rente alastrou desde o Sul do Brasil pela costa até o
Amazonas e mais tarde penetro u m es mo na Guiana oriental.
A occ upação do baixo Ama.zonas parece só te.r se dado em época µosterio~"
pois o fidedi gno Acuüa, e.m sua famosa viagem com Teixeira ein 1637, diz que
achou a ilha de Tup inambarana habitada por povos tupis, que para aqui e migraram do Maranhão, não havia muito :tempo, para escapar das oppre.ssões dos
Portuguezes.
A linha oci)idental de distri buição dos Tupis ~ dada pelas tribus bolivianas
deste grupo, os Chi r igua no e t:uarayo, talvez tambc1n pelos Omaguas .
.Ma rtius penJe a identificar os u ltimo-s com a tribu J.o rnesm o nome, muitas
vezes m encionada em tempo mais a n tigo, ao n orte de Jujuhy na fronteira bolivia-na, e ad1niLte que tamben1 elles fug~ndo dos Hespanhóes attPahiram as trihus
peruanas ·orientaes para o rio Soli mões. Talvez, porém, estes Omaguas do Sul
sejam povo inteiramente diverso. Com bo.ns fundam entos Brinton impugnou stra
filiação ao grupo Kecllua, co m o que concordam tambem os dados antigos relativos ú sua cu ltura. Em t.odo oaso existe a possibilidade de mudançrt de 11ome1
pois têl1nbem . ào con fundidos os Omagua sepLenlrionaes com os Umaua do alto
Japurü.. Waitz suspe ita são os Amahuaca pertencentes ao grupo dos Panos, mas
apezur disto podem ler .re.tebido iriJlnxo peruano.
'
Tel'cei ro caminll o fo i o Tapajoz, onde, além d os Apiacá pu,T·o s, conhecemos
oc:; ' rnnrlrnf'.ú e ~fnnh '~ ·.~o rno rrin~irnes reflr f}~e ntn11l n~ <ln s. Tupi" in1,puros. Pro-
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vavelmente sê:io a penas seu s par entes n o m édio Xingú, mi sturad os c om elem entos esl.rauh o:;, o g·aJhQ q ne mais ce.do se separou , cuj as linguas se desenvolvenun
d e 1n odo pa l'Licul a r e in<l e pen dente .
Que Q Xing ú fo sse carniuho de mi grações é inverosímil , pois uma <las p l'in cipaes t rihus desl;e g rupo , os Yuruna, vai subindo o rio, sem nada sa.het .d as t.ribus que vivem lá em cima, de que estti.o separad os por caxoeiras difli ceis. Por
outro lado, c omo se pód e demo ns trar, ha seculos que uqui estã o segregadas as
trib us das cabeceiras do Xing(1. Os Manitsauà desta regüi.o, sen1 duvi da, sã.o
par e ntes dos Yurunas , mas apre~e ntam r elações claras co m a s Lribus dos Tapajoz
pelo l'a c lo d e possuire;rn cachorros .
Parece, pois, que sen do o Tapajoz a via propria de disLribui çfi.o para o No r te,
cor,neçou mai s t ard e uma r em ig r ação Xin gú acim a, que a.inda a.gora não es tá
terminada.
·
Dos Ta pira.pé, s ituados no ri o d e ig ual norne, affluente do Ara.gu ayu, conhecido s só po r informaçõ es, não se pód e agora dizer s e estão e rn rela ç;lo com os
Tupi s o ri e.ntae s ou con1 os do cenLro. E' poss ível que v.iess cm ter aqui avulsos ,
procedentes do Par á. ou :\laranhão.
Co mo os antigo s Tupis cos tumavam gu ar dar seus m o rtos em po~sante s nrnns
d e lav or tosco, cbnmadas igetçouas, os achados d esta orllem são um bom au xil iar
para ueterm iuar-se a dj stribui ção an Liga des tas tribus.
Com 1nais frequen oia appurcce1n 11 0 Estado de S. Paulo, ern todo o littor nl,
no baixo Amat.onas e 110 Par aguay. Modernarn cnte fota1n tarnbem patenteadas
nas ca beceiras do Xingú.
Dn.s lin.gua.s do g rupo tupi conhecemos corn exactiqào apenas os d ous dial ectos princjpaes, segundo o m aterial dos missionario s do secu lo XVI ao seculo X. Vil,
em cuja t eimpr:essão, con10 é sabido, Platzmann, r ecentem ente 11nado, conquist ou m erito immorla.l. Os autores ma is iin por tantes sã.o para o tupi o ri ental
Anchi cta, pa ra o guarany àl on toya e Res tivo. A elab oraçã o scientifica m ais
importante d eve-se a Baptista Caetano de Ahneida Nogue ira (A an. ela Biú. i.Y ac .
do Bin. vols. G e 7).
P ara a língua geral Barb osa 11odrig ues pri ncipalm ente tem tra zido conLribuições preciosas; falta1n, porém, de todo inv estigaçõ es dos clialectos dos Tupis
sel vage ns, a.inda intactos.
Araal1s. - Tribus desta fa m ília foram as que os p r imeiros descobrido res
enç.ontrara1n nas ilhas Lucayas e nas grandes Antilhas. De sua língua, o Taino ,
passaram 1)ara as línguas curopéas num er osa s palavras design ativas de productos naturaes e utensílios, com o tabaco, hantava, hanaua, niuhis.
Taes pa1a.vras pó dem -se. em parte acompanhar 1nuito pelo contin ente sulameri can o a dentro, e são importantes para se conhecer as di str ibui ções da s
plantas c ultivadas e a intluen cia aruak e m geral.
Das pequenas Antilhas que occupararu na éra preco lombiana, fora1n gradualm e nte rechaçad0s por Carahibas salteadores . Chamavam-se aqui All ouages ; os
restos que se conservar am independentes n as serras e-ra1n denon1i nados J nyeri.
Com o os Tup is os Aruak s do conti n en te andam ta1nbem derramados po r espaço
enorrne. Sua patria primitiva deve ser procurada n o O.ren oco , na baixa da venezuelarm e n a Guiana septentrio nal, ·onde esl.õ.o ainda hoje., representados por
numerosas tribus. Na r e "íão do Oreno co as mai s importantes süo os .Maipure
curso p.i.edio; os Piapo co e ílaniva na Guaviare , os Ba r é n o Ca ura, os Mitua
no lmrida, os Y~tvite r o no Atahapo, os Achagua no rio Meta, ou tr'ora rneuciouudos com f requen cia e agora quasi extinctos.
Conhecerno- tos prin cipalmente pelas inforrna ções ant.i gas dos mission.a rios,
1
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dentre as quaes as de Gumilla e P. Gilij têm valor class ico. Informações mais
modernas deu Chaffanjon, L 'Or•i nocrue et Caura, Paris, 1889..
Na Guiana os mlssionarios moravios descreveram aprofundadamente os
Aruaks elo $urinam e investigaram sua língua. O' trabalho mais mod erno contendo mui tos p orrnenores d esconhecidos soure os Aruak já meio civjlizados da
costa foi pub li cado p or Va11 Coll nos Bijc11'. to taat ta nt), en Volhenkunde van,
lfeer•l Inriie, em 1903.
As tribus aruaks do interior, qua·si independentes, Atorai, Taruma e outras ,
ficaram con h ecidas graças aos irmãos Schomburg e E. Im Thurin.
Acornpanbando a costa, as tribus aruaks est en deram-se q.té á embocadura do
Ama.zonas, onde não h a muito que se exti nguiram os Aruãs da ilha de Marajó.
Os r estos m agn íficos de anti.g a ceramica, enoontrados aqui e modernamente
taínbem na costa septentrional (região de Cuyuni) devem ser a elles re:feridos.
Chronologicamente in1portan te é a occurrencia das chamadas perolas de Aggri,
artigo imp<ntado depois do descobrimento, qu~ se tem achado n as ex:cavações.
A avançada mai s norte-occidenta.1 desta familia formam os Goajiro ainda independentes, n a peninsula do mesmo nome, unica tribu sul-ame)'icana que tranhfõrmou-se etn pástores meio nomai'd es de rezes. A xnelhor d-Pscripçào recente
desta tribu intere-ssante deve-se a Candelier, Rio llaaha, Paris, 1893; as communicacões Je Brettes no Tour d.u nionde de vem ser tomadas com cautela.
'Ó. caminho dos Aruaksº· par-a o médio Amazonas é assignalado pelos Baniva
no alto e pelos quasi ex1inctos Manaos no baix o rio Negro, sobre cuja lingua
Brinton desco.brio n1ateriaes. Daqui póde-se acompanhar uma larga cafila de
t.ribus aruaks, que penetra p ara Sudoeste p elo$ ri.os Purús e J u.ruá até as Cordilheiras.
As tribus mais importantes do Purús são os Paumari , Yamamadi e os lpuruã, divididos nllma porçõ.o de trihu.:s - l\fan.e tenfri, Catiana, Cannamari, Cana\Vari, etc. - que se estendem muito pelo te rritori o do Acre.
No Juruá habi'tam os Arauna mais apparenta dos ao.:; P.aumari, e os Catoquina,
que apresentam forte iniluencia tupi e talvez eom elles se m.q:; turara m; n a fronteira peruana seguem-se no Huá.lla.ga, e no Ucayali os .Anta ou Caro pa, tamben1
chama.dos :.\iachiganga, as.sim como os Chontaquiro ou Piro, agora insignificantes .
Na Boli\'ia os mais importantes são OS' Mox-o ou Musu e Baure, agora meio
civilizados, sobre os quaes p ossuim os exc.ellentes noticias antigas, principalmen te
do Eder. Em Matto Grosso finalmente os Pareeis) na regiã.o do Diamantino, formam o inembro ha mais temro conhecido desta família~ Entr e elles cooservous.e a tradicção de uma iro.migração vinda das terras do Norte. Bastante isolados
têm-se conservado nas cabeceiras do Xing{l os lLehjnaku, Kustenaú, :X.aula:piti e
Waura, descobertos p elas expedições allemãs áquelle r io; sobre eUes informa
ap~ofundadamente Carlos vou de n Steinen. A avançada mais meridi onal dos
Aruaks.formam n o alto Paraguay os Gu·~nás, Te.r eno e Layano que receberam
multiplos influ...xos por parte dos visiohos Guaycurus. ( Communic~ções receti.tes
de l\L S.chnridt, Z. f . lt' ., 33, p. 336 e se.g., 1903.)
Tamhern o grupo aruak ap.resenta uma serie de trihus, cujas linguas mostram
divergencia!i> consideravei s do caracter das trihus reslantes desta faro ilia. São os
Jumana, Passé, Uainuma, Cauixana, primeiram en.t,e deseriptos por M.artius, todos
na reg~ão do baixo l ça ou Japurá, sobre os q:uaes não existe1n informes mais
recentes.
\
O desenvolvimento cultural dos Aruaks Yariil. muito.
Na é ra antiga attingio a culminan cia nas g-randes Aut.ilhas on.d~. nlém d-n.s r ela-
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primeiros d ~scobridores, numerosos achados arcbeologicos revelaram
nota veis esculpturas· em pedra. Estas, do mesmo modo que as idéas_religiosas relaivamente desenvolvidas dos Tain o, indicam influencias exel'c idas pelas culturas
central-americanas. Sua rígida organização politica sob caciques po1iticos1e mbra
quasi a~ condições da Polynesia. 'l'ambem os Aruaks .scpt.e ntriona.es do contine11te occupam uma posição cultural bastante elevada a}nda, pois industrialm en te sobr1elevam a seus contemporaneo s. Foram provavelmente os inventores
da rt·cl.e de dormir, os prinçipaes propagadores do cultivo do tabaço e do milho,

Uua1·anys·visitand·o um Ae.a mpaniento.

wtiSi(o(nalara1n-se na olaria, que em varios pontos, como na e1nbo c~dura do Amazonas , assumio desenvolvimento extraordinarió, vcl'dadeitamenLe arListico; por
toda parle os .A.ruaks apparecem como volarios da arte cerami ca , cujos pro duetos
viajaran1 de tribu a tribu 001no artigos co1nmerciaes e leva.ram outc·as naçõ~.s a
imital-os.
Em estadio bastante primitivo quedaram ao contrario as tribus qu e mai s se
internaram pelas solidões da Amazonia occidehta-1, no Purüs, no Jun1.ú, no Ucayalc, os lpurinã, Yarnamadi, Paumari e Al'auna, que em s ua s egregag~o não
pas sar~'m do e..stado c].e ínfimos caçad.ores e pes·cadores com pequ ena agricultura.
Entre elles os Pauroari e Arauna apresentam por sua. vez um typo singular, pois
levam vi da de puros pescadores, alim entando-s~ principalmente de lartarugas e
jacarés., morando em balsas nas lagoas que acompanham os rios.
-Os Aruaks do P erú oriental, como os AnLi (Carnpa) e seus paréntes foram em
cõmpensação indubitavelmente influenciados pela cultura incasica. OLservaram
até uma. metallurgia grosseira, que pela acção. dos b.ran0Qs se estendeu até ó.
arte de fundir ferro.
De modo em Ludo divergente os Goajiros tornaram-se ao Norte urn povo pas-
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toril criador de rezes, e assim lpgraram ao m esmo tempo organisação, p'olitica
mais firme, que tem conco rrido essencialmente para a conservação de sua inde.p end:encia .
Grammaticalmente srw conheeidas uté a gora as seguintes línguas a.rua.ks :
Arnak de Guayana, Baure, Moxo, Anti, Manao, Goajiro e Ip urin ã.. ·
Car ahibas. - Já ao descobrirem-se as grandes Antilhas cons tararn aos Hes,..
panhóes as correrias dos Car ahibas cannibaes, Calina , Ca llinago, como a si pro prios chamavam, qu.e desde as oostas do continente e das pequenas Antilhas,
on de aniquilara m ou submeLteram os indigenas aruaks, talaram as outras ilha&
do archip elago . Vi:mvam pFinc ipulmente ao rapto das mulher es, p ot· terem fi ~ado
n o continen te a ma ior parte das sua s mulher es. As Aruaks r.~ptadas conservaram
s·ua Ji11 gua vern aôula, d e n t0 do que em suas ilhas Martinica, Guadalupe e Domin ica h ouve completo d ualismo lingui sti co, oppondo-se aos h o mens que fallavaru
carahiba as mulheres que faltavam aruak . Não se trata, poi s. aqu i de m era vari edade di a lectal , cou10. entre algumas tribus s ul- americanas, Carayas, Chiquito,
Guayc11rú 1 Car a bybas e s uas línguas são bem corthecidas, gr aças ao s mi ssionarí os franc ezes· do s ecüJ O xvir, Rochefort, Bréton, Labat , du Tertre ; esva.Llem-se,
·por ém, com a col oni sação crescente durante o secul o xvn. Onde mai s te 1npo se
conservaran1 co m forte mi stura de negros foi nas il has Domini ca e S. Vi cente ,
d o ~d e os Inglezes transportara m a maior par tes de seus restos para a eosta de
Delise. So bre estes « Ca rahi bas n egr os » fez Sapp er inter essantés commun icações
no Int . .dr>c hiv {aer· Elhn 10, 1897, é n o v·ol. 84, n. 24 do Globi.rs.
Es tes Car ah ibas insular es n ão vi eram, corno mais tarde se affirm ou s im pJ e~
m ente, da Florida, ab Norte, m as s im d o continente sul-a meri cano , onde ainda
hoje assistem em grande numer o os seus par ente.s . AngÇ),riados d esd.e muito
cedo pelas inissões, os Car ahibas da Venezuela septentrional, Chaym a, Cumanagoto, Tan1a naco, foram p or isso extinct.os ou incorporados na população mõderna , ao passo que ficaram até cer lo p onto independentes n as Guayanas br it anni ca e frau ceza . Suas t~i b us mais importantes são os Galibis, ·Caribisi, na
Guian a fran ceza, os Macu xi, Acawoio, Ipurukoto, ATekuna ou Arekuyana na
parte britannica daquelht r egião, -m as alcan çando lamb em Venezu ela e o Brasil.
Na Guiana propriamen te b rasileira, ao Sul de Tumuc-Humac , no s affluentes
septentrionaes do baixo Amazonas , habitam os R ecuyennes, corrupção provavel
de Arukuyana, primei ramente de scriptos por C.revaux, e os Apalai ; desde os
rio s Paru e Jary a Oeste delles, no àlto Trombetas e n o Jamundá, assistem os
Pianoko to, visitados por Coudreau , p:rovaveln1ente emi grados da Guiana septenlrional para aqui em ér a moder na. No alto rio Branco seg[lem-se os Marikitaré, e finalrnente os Kiricba ná. ou Jauape ri no affiuente deste notn e , que desagua
no ri o Negr o. Até o começo da éra de 80 do seculo XIX. viviam estes na idade de . ·
pedra, mo strando-se hostis aos m oradores ; porém, graças a Barbosa Rodrigues ~
em 1884, .en~ab o lara m-se relações m a is ami stosas. A d,e sc ripção deste autor em
sua obra Paci{icáçcto dos Cr ichaná.s, é tamhem fonte importante para outras
tribus des ta r egião, sobre a qual depois não têm h avido mais de scrip ções
exactas.
A (ruestão da séde.primitiva e do centro d e sua disp ersão só modernamente
foi levada á solução até certo p onto satisfactoria , graças á de.sc@berta de grande
população carahiba: ao Sul do A1nazonas, nas comarcas centraes do continente.
Jã Martins derivara do Sul os Carahibas; punha-os., porém, em _c onnexão estreita
com os Tupis orientaes , procurando dem onstral- a com etym ologias inteiram ente
falhas, principalmente interpretações de n omes. Cada nome de trihu contendo
as syllabas har>, har i, ha1·a parecia-lhe indi car a finidade cara,hiba. i\:1ais tarde.,
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com m elhores fundam entos linguiSticos, Lucien Adam procurou ao Sul .do Amazonas os parep.tes dos Carahihas das Guianas : alli já os Pimenteira dô Piauhy
e os Palmella do Mato Grosso occidental accusavam claramen te sua fili cú.o
a esta
•
familia.
Mais tarde, as duas primeiras expe dições allemãs ao Xingú, chefiadas por
C. von den Stein en, tiveram a felicidade de averi guar outras tribus carahibas
11as cabeceiras deste rio e nas do Paranatinga, os Bacà.eri s e os Nahuqua, achados ainda no primitivo estado precolombiano : a lin gu a e as tradi cções dos
Bacaeris foram estudadas aturadamen te . Apurou-se de tudo que antigamente
assistia~ mais ao norte, approximad amr.n te en~r e 90 e 12° S. no Xin gú e n o
Paranatinga e descend o o ri o paro o Norte foram procurar seus avós. Os Nahuqua, cuja m assa principal n ão demora no Culiseu , on de pri1neiro foram desco bertos, mas em seu affluente ori ental,, o Culn ene, foram inais tard e, ern 1896,
visitados e estudados pela D,r. Herrmann Mcyer : faltam aindà informações
mais precizas sobre o assumpto.
De r esto , descobriram-se os m embros intermedi os que liga1n os Car ahybas
do Sul aos do Norte. P rimeiramente eu propri o consegui em minha viage m de
Tocan tins, em ·t 888, estabelecer que nã o se deve1n os Apiacá, chamados tambem
Apingui por alguns,, estabelec idos n a. mar ge m esquerda d o baixo Tocantins,
confundir eom os Tupis de igual nome, habitantes do alto Tapa joz; os Api.acá do
Tocantins são lin guist.ica1nente muito proximos dos Bacaeri o só no 1n ciado do
seculo XlX, r epellídós do territo rjo do Xingú pelos Suyá, erriigrara1n rumo do
Nor.deste para o Tocantins.
Depois H. Meyer demonstrou a jdentidade destes Apiacá co m uma tribu até
então d esconhec ida do alto Xingú, õs Arum a ou Yarum a, de que apenas pudera,m ser ·estudados alguns individuo~ avulsos en tre, outras tr ibus.
Finalmente, dos vocabularios do viajante fran cez Cou dreau qu e em 1896
subio Xin gú acima, r esultou que os hostis araras, tribu m uito derram ada entre
o m édio Xi n gú e o Madeira, sã.o identicos a estes Apiacá e Aruma, o que se
demostr a ao mes mo tempo pela tatuagem commum a todas estas tribus, - uma
linha azul de ambos QS lados do r osto, desde o olho até o canto da bocca.
0 & Bonari e Japii da embocadura do r io Negro. e do baixo Amazonas, hoje
extincto s, levam depois dire ctameute aos CarahiLas do Nor te.
Assim, está demonstrado agora que uma la r ga fatha d e grandes tribus carahibas vai desde o centro para NE. até a Guian a, e deve-se eon::1iderar com o seu
ponto de partida a região en tre 10° e 12º S. Os Palmellas foram sua avançada suloccidenlal, os Baca~ ris a m eridi onal, os Pimenteiras a avan çada rnais oriental.
Muito p ouco conheci das são algumas tribus carabibas, salteadas, de Nor oes te ,
ao Norte do Amazona:s, como os Ca.rijona e IJitoto do alto Japurâ, primeiro visitadas por Crevaux, e os Motillon d·a fronteira en tr e VenezueJu. e Colombia , extrem amente inim igos dos brancos.
Dentre as linguas carahibas têm sido até agora cuidadosamente estudadas
desde muito tempo ; o Cara ltib a das ilhas, por Bréton; o Cumanagoto e seus
dialectos, por Tauste, Blan co e Ta.pia , e modernament e o b acaeri por C. von den
Steinen,. Die Bahairisp.,,.ache,, Leipzig., i 803.
O gr_áo de cultur.a deslas tribus em geral é jgual.ao do s Tupis e Aruacs; car1tct eristicos dos Gara hibas são as red es d e algodão •e o cost um e. de apertar cn1u
cordas de algodão os t r aços e as per nas, aci ma d o cotovell o e abaixo do joelho,
de m odo que a carne fica sa hida. Encontra-se tambem com fr equ en cia entre as
tribus carahibas o costume siugular d e chôco (couvade).
Estãó assim derramados estes tres grupos so·bre o . enorme territorio qu·e
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•q.cima assignalamO'S como a p.rimeira zona et.lniographica pr.incipal. Dominan1
por assim dizer exclusivamente dou s grandes territorios, a Guiàna e o va1le
do Amazonas.
1. Na Guiana, no sentido mais lato, isto é, a terra entre o Orenoco e o
Amazonas, desde e rio Negro até a costa, incluind o tambem o archipelago das
Antilhas, os Aruaks habitam partiçularmente o Norte e o Sul, os, Tupis o Oriente
e -0s Çarahiba:s o centro,
De tribus allophylas apenas duas t êm aqui importancia. Primeir a menle os
'"aTrau ou Guarauno, excellente~ con structores de canôas, residentes nos banhados_ do d.elta do Orenoco , descriptos cuidadosam ente, além de Schomburgk,
modernamente por Crevaux, Cbaffanjon e lm Thurm: Lucien Adam lançou um
esboço de sua lingua, que está. inteiramente isolada (Congres_so dos Aniericanistqs, Stockplm, i894. ) Além di sso os Guabibo, povo nomade das cabeceiras do
Orenoco, cuja patria provavel deve procurar-se a O·e ste, nos rios Meta e Vichada:
q uem os observou com m ais exactidão foi Stradelli .
.2. O valle p roprio do Amazonas, incluindo o curso inferior de seus ti;ihutarios , é dentro do territorio brasileiro quasi exclusivam ente habitado por tribus
aruaks e tupis, de que as primeiras occupam ou occuparam principalmente a
margem esquerda, e os segundos a margem direita. Enlrelanto, do Purús em
toda: sua exten são, é· do Juruá n o curso médio àpossaram-se Lribus aruaks.
São d e m encionar nesta comar ca ;as tribus n ão classificaveis d<>-s-:N'.lura n a embocadura do Madeira e do Purús, assim como entre este e o baixo rio Negro. Martius observou-os em estado selvagem, em gr áo muito inferior de civi lisação ;
hoje estão inteiram ente ao servi ço dos seringu eiros. As communicações mais
r ecentes vêm da Princeza Thereza ae Baviera, infelizmente sem dados linguistic:os. Est;aroos, quanto á sua lin g ua ~ limitados sempre ao succinto vocabulario
de Martius, pois as amostras de T~za em seus Saggi ,i nediti publica.d os sob o nom·e
de Mure pertencem a língua totalmente diversa, que provavelmente deve ser
procurada na Bolivia.
....
3. O planalto brasileiro m ostra condi ções ethnographicas bastante complicadas. Em sua metade occidental a té o Madeira e o Paraguay é occupado inleirq.mente por tribus daquelles tres grupos. Ass im; os Aruaks residem do planalto
de Matto-Grosso nas cabeceiras ,de Xingú e· Tapajoz, do mesmo ~odo que nQ
alto Pa raguay. Tupis são representados nos tres rios, quasi em toda su a extensão, como os GuaTanis avultam em massa co mp acta na margern esquerda d o Paraguay e projectavam-se em época' mais anti ga por toda a costa brasilei ra oriental para o Norte alé o Amazonas; tribus carahihas emergem essencialmente em
Matto-Grosso como Palmela n o Xingú, como Bacaeri, Nahuqua, Aruma ou Arara;
avulsos e modernamente appare.ç.e~ tambem no angulo norte-orie.ntal do planalto do Tocantins.
A. trib u allophyl a m ais interessan te desta comarca são os ainda in decifraveis
Trurnai , n as cercan ias em que confluem as cabeceir as d o Xi ngu: com elles entraram em con tacto fugaz as duas primeiras expedições allemãs de· i 884 e 1887;
mais tarde, em 1896, Hermann Me.Yer conversou-os mais de perto. Sua lingua
apresenta-se de todo isolada e me.s mo phonetica_m ente destaca-se d e modo golpea nte das tribus aruaks vizinhas.;
·
Gés. Na metade oriental do planalto brasileiro domina até a serra do Mar um
grupo de povos ethnographi camente muito singulares, que, de caracter sobremodo archaico, m ais que todos os outros d6sta r egião, merecem ser consid erados autocbtones. São as chamadas tribus Gés, a que pertence a massa principal
dos Tapuyas, ,cQmo antigamente chamavam todo.s os indios do Brasil oriental
I
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n ão pertencentes aos Tupis e assignalados por especial selvajeria e hostilidade.
1\fartius, que primeiro const.ituio esle grupo, ainda os apanhou de moao pot
demais éstreito. Seus Gés são essencialmente identicos ás hodiernas tribus. dos
Cayapó e Akuen em Goyaz, nas vizinhanças do Pará, Maránhã.o e Piauhy , cujos
no1nes de tribus terminam ern part~ na syllaba gé, como Apinagé, Krikatagé,
Amanagé . Comtu:do salientou com·o distinctivo geral deste grupo o caracter
pbonetico das línguas, o costume de botoques ou rolos de folhas no labio inferior
ou nos lohulos auriculares, a falta das r edes de dormir, a ignorancia da olaria e
da naveg-açil.o, ass-im comp certas peculiaridades nas armas.
Sabe;mos hoje que as tribus Gds estão ou estivera1u derramadas por toda a
m etade oriental do planalto brasileiro, desdo o seu declive ao Norte, marcado
pelas ultimas cachoeiras do Xingú e do To cantins até cêrca de 30o S ., para o
Poente. até o alio Xingú : não alcançaram em compensação o valle de Amazonas.
Devem ser especialmente alistadas no grupo 9é as hordas e tribus primitivas
das m <tttas da ladeira oriental da serra do ~lar e seus ri os costeiros , de sde o
Pardo até o Ooce,. e mais para o Sul, nos territorios de S. Paulo ~ Paraná e Santa
Catharina, os poviléos que habitam a Oés te desta serra, nos affluentes do Paraná.
e do alto Uruguay.
A elles p er tencem antes de tudo os chamados Botocudos ou Burum do Espírito Sá.neto, Minas orienLal e Bahja meridiona1, numerosos :;obretudo nas bacias
dos rios Doce e Mucury, ainda independentes em parte. Devem considerar-se
seus antecessores provaveis os Aimorés, tão m encionados e temidos nos secuJ os
xv1 e xvu. Conhecem-se principalmente p ela monogra.phia classica do príncipe
zu Wie~ 1 no segundo volume de sua vü1,gem. :Material moderno foi Ci: ommunicado
por mim na Z. f. B., p. 1e49 e seg., em i88/.
Delles são mais ou menos aparentadas uma porção d e nações m enores , quasi
todas extinctas hoj e, em Minas Novas, nos altos rios Pardo e Jequitinhonha,
como os Malali, Machakali, Meui·e n, Patach ó, Kotochó, observados ainda em lib erdacte ao começar o seculo x1x por Esch wege, Prine.ip e zu 'Vied e Augus.te de
Saint-Hilaire.
Finalmente, entram tambem aqui os charnados Bugres de Santa Catharina ,
de rnáo no 1ne até ha pou cô tempo pelos assaltos dados aos colonos, situo.eles prin cipalmente nas mattas das cabeceiras do Uro guay, mas n ão vis itados ainda por
viajante algum . Da su a lingua nada se conhe ce ; en tr etan to Shokleng (Xocr en),
seu nome tribal, comparavel ã tribu ux ekrim do s Cayapús , iQdica connexã.o co m
os Gé.
Todas estas tribus estão em gráo infimo de cultura , inferior até á dos Bushmen e Australi os e apresentam assim, até certo ponto, a camada primeva do
grupo iltteil'o.
Um pouco superiores mostram-se ~ntre osGé orientaes, os Camacan de lHteos~
de scriptos pelo Príncipe zu Wied , assim como os Camé e Cai n gang dístribuidos
pelas comarcas occidentaes dos Estados de São Paulo, Paraná e Hio Grande do
Snl: destes os mais meridionaes podem considera.r-se m eio civilisados; os do
Pequiry, Jguassu e Ivahy, affluentes do Paraná; conservam-se quasi i~dependen
tes, mas não são hostis aos brancos. Tambeni a elles se applica o n ome collectiro
de Coroados, tão vulgari.sado no paiz. Contrastando com os outro s Gé ori entaes
praticam a ag.ric:µUura e, graças a influencias estranbas, d esenvolveram ~ ceramica e a tecelagem. De uma especie de embíra fazem roupa semelhando camisa,
de model os singulares que lembram os do Perú Oriental. Em época moderna
foram descriptos especialmente por Hensel (Z. f. E . 1, p. f24, 1869) e Telemaco

92
Borba (Uev. 1nens·.· da: Soe. de· Geõg. dt-) T...isboa nó Brasil., ·2, 188:3): lambem Taun~y e Ambrosetti forn ece ram cQntribuições recentes.
Graças ao ultimo destes investigador es íicamo s conh ecendo a tribu dos Ingain
do P araná nas proximidades de salto Guairá, evidentemente identicos aos Guyan á,
os \Vaiganna de Hans Stad.en, sobr e os qu aes at é agora havià apenas esca-ssas
noticias. Pare cem remotos parentes do s Camé ou ao menos fortemente iofluenciado·s por estes.
Os Guanahans vi sitados por Aug. de Saint-Hilaire são jndubitavehnente Cainga.ng (A1nbroselti , no JJot . .lc . ele Cor cloba, i 4 V. 331, et lherín g, Rei·. elo Mus.
Paulisla, 1902) .
O gráo mais elevado occupam os Gés centraes de Goyaz com os tcrritor ios
co marcãos de Mattõ Grosso, Pará, Maranhão, Piauhy, divididos em dous grandes
grupos, os Cayapós e os Acuens.
Ao começar o sec ulo xvnr t ribus cayapós habitavam o Snl d e Goyaz, onde
OPJ:}Uzenun a mais violenta resi-s tencia aos immigrantes rortuguezes. Parte dos
indigenas r ecuaram fin almente para o Sul ao Paranah yba,; no principi o do
secul o x1x Langsdodf e Auguste de Saint- Il ilaire, mais tarde tambem Kupffer
vizitara1n snas aldei as. Jazen1 nas cer canias de Sant'Anna de Paranah-yba, de
o_fl'.de a inda hoje os Caya.pó fazém viagen s commerciaes aoR e~tab ele c im e otQ s
proX>imos de S. Pll.qlo. Os que flçaram em Gnyaz foram parc.ialniente aldeia;dos
em Mossamedes, onde Pohl os vi'Litou. A mai oria, p oré m , reunio-se aos parentes
septentri onaes , na n1argem oriental do Araguaya. Aqui desfrutam inteira indepen dencia as tribus de Kradaho , Caraho e Uchikri m, que vivem em lucta accesa
com os Caraya assistentes á maTgem esqu erda do ri o.
Modernam ente, se gundo inf6rmes de Conclr~ au ( r oyage ªlf Tocantins et
APagaaya,. Paris, H~81 ) co nseg uir.a1n mission.aFios italianos ·c.be-g ar a a lgumas
de suas aldeias e cha1nar os m ora dores ao trato r egular com os brancos. E' de
esperar n ão fosse sem prove'ito este excellente ensejo de investigar ethnr gr aphicamente genuínos poros naturaes.
Como a avançada mai s occiden tal destes Cayapós d o Norte são de mencionar
os Suyá, descobertos pela primeira expedição d~ Carlos von den Sternen no alto
X.ingü, aci ma da ~achoeirn de Martius : linguisticamente muito se approximam
d.o s Apinagés. Gra~~as á irlf'1uencia dos vizinhos, aprenderam a servir-se das rêd-~s
d.e dormir e das canôas de casca. Infelizcnente não se conseguio mai s depois
travar relações com elles. Sabe-se ap enas que uma expedição de av entureiros
americanos foi por elles destr oçada no ann o de 1896.
Proximo s par entes das tribus Cayapó a Este d'O Araguaya são os Apinagé, já
aldeados em Boa:-Vista, no m éd io Tocantins , sobre que o botànico ilaJiano Buscaleoni trouxe as noticias mais recentes. Em con1pen saçào, po uco conhec"i dps
são os Gaviões ou Crica tagé, já assistentes em t erritorio paraense, e os AcoQu
ou Gamella, Buco bus ou Temembus, forrnandp provavehnenle uma divisão do ~
Bus, e o subgrupo dos Cran , Pocamek ran , Macám ekran , Aponegikran, a. Sueste .
do Maranhão, descriptos por .P ohl e Castelnau. Tambem são mencionados Carahos nes ta região i::ornarcã.. Enfeixam as lri bu s. gé do Ma ranhão sol> a deno mina,ç.ão coU ectiva d,e G1mella , Timbira ou Cane lla .
A segunda divisõo dos Gés centraes f'ór rnam as tribus dos Ák.uen s, assignalado s pela côr clara da pe ll e, grande estatura e feições r egulares, distinguidós
pelo s 13rasileiro.s em Xavantes e Xerentes : estes n ão são m ais que Xavanl es
meio-civil izados , que pcr1naneceram n o m édio Tocantins, séde ori ginaria des:ta
tribu; os Xavantes livres refluiram para a margem esquerda do Araguaya, na
ba.e ia do rio das- Mortes, onde até hoje n ão pe,netrou ainda viajante algum
•
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scientifico. Paulistas, 6 cata de ouro ou á çaça d e escr avo s, na'Veg-ara m fr~qu e 11temente neste ri o, haver<i. cento e cincoen la annos, gu erreando e anni quilando
os Araé alli r es ide nte s.
Devem considerar-se parentes dos Akuên os Xicriabas e Jai có entre o To crtntins e o rio S. Francisco , assim como os Acr oá n o rio das Balsas. Desde a viage m de Pohl não ha informações exactas sobre todas estas tr ibu s. Tribus gé
extinct.as do sertão da Babja são de mencionar os Massacara Ponta e Aracuja,
de que Mar tins encontrou ainda restos.
Com grande verosimi lhànÇc'l devem contar-se entre os G1! os chamados Ta-

Indíos Chavan tes.

QUAIS?

puyas d o sertão d e Perria.mb'uco e Mar anhão: durante o seculo xv11'8.uxiliaram
as tentativas Maur íci o de Nassau n •)S ensaios de col onisação hollandeza contra
os Portuguezes. Quanto a seus costu rn es e m orlo d e vida, estamos bem informa<l os, graças a àutores conte.mporaneos, pa rticularmente Piso, Marcgraf, Bar.laen s
e Roulox Baro. Numerosas imagens, entre as quaes refratos P-In ta1nanho natura.l , conservam-se nas collecções de Ropenh~ ge n e na s bibliothecas de 13erhm e
Ot'esd:a : entre seu,s obj ectos ethno graplli cos des taca-se a palheta com q11e joga.v~m flechas, pois era-lhes descon hecido o a rco, facto ethuologicame nt e interessantíssi mo. Os motivos que no s determinam a contar entre os Gés estes Taptlyas
ou Othushukayana foram por .m im expostos num artigo do Globris, vol. 66,
p. 8l e seg.
Os m ais an ligos restos anthropologicos do!' povos gés são os conbecidos cran eo:5 descoberto' por Lun rl nas cavernas d e. Lagôa-Sant.a, em Minas Geraes, cu.ia
sy nchronicidade co m os restos d e 1nammiferos ex tinctos alli excavados aft1.rmouse, mas não se provou. Sua formação de resio ~ absolutamen te a dos hodiernos
Botoc ndos e Cayapós, com os quae.s lambem con((ordam na structura da caixa
cranea.na.
As línguas d os Gés são-nos con becidas principalmenle per vocabular ios. Dados
grammaticaes _possuímo s apen as dos di alectos bot.ocudo ~ uxikrim entre o d os
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Cayapõ e dos Can1é (ef particularmente Lucien Adam, Cong. des Arné1•ic., de
Paris, pags. 3t 7 e seg.). Entretanto, sobre esta ultima lingua o material é demas.iado inver·osimil, para: ser possi vel uma elaboração gran:imatical completa.
Inseridas entre as nações gé ha ainda no planalto brasileiro tribas allophylas,
que em parle se occulturam com seus vizinbo·s .
Ki-,.iri. - Ao Norte do S. Francisco, no ter-rítorio de Pernambuco e Piauhy,
devem mencionar~se <;o-mo grupo particular, vizinhos dos Pimenteiras carahihas
e dos mencionados Tapuyos, os Kiriris e Sabuya, hoje extinctós, cuja lingua nos
transm.ittiram .Mami,a ni e Bernard de Nantes. O Kirche:rianum em Ro1,na póssue
objcotos ethnographicos seus. Ao Sul, no baixo Parah yba, existia durante o
seculo_xvr a triba selvagem dos
Goytacaz (Waitaka) , n1uito temidos, mas já extin ctos ao co1ncçar o seculo
XVII. Seus parentes ou descendentes são co nsiderado.s os Coroados, Puri e
Coropd, assistentes dõ Parahyba para o Norte até Minas e ltapemirim. Os viajante.;; da primeira metade do seculo XlX, Eschwege, Princip~ de " ' ied, Martins,
Auguste, d~ Saint- lliln.i re descrevêram-nos aprotundadamente. Cf tambem
minhas observações proprias Z. {. Er., 18, pags. i 84 e seg., 1886.
Estas tribus possuem rê-des, mas quanto aos outros costumes e modos de
vida assemelham-se i nteiTamente aos Ilotucudos. O no1ne de Coroados tem
levado. á confusão frequente entre C.a mé e Bororo.
Caraya. No meio dos Gé centraes encontramos em Goyaz a granda nação dos
Carayá, moradores na margo1n direita do Araguaya. E' provavel que a ntigamente
&e estent.lesse m mais para o Sul, poi.s já no seculo x v1 Léry, dá UID!l tribu deste
nome comó visi nha a-0 Norte do$ Tupis da costa e linguisticaJ,nente dHferentes.
Suas condi ções ethnographicas indicam, entretanto, uma immi gra~ão de Norte
ou Noroeste. Dividem,.se em tres troncos principaes. São os Garayahy, no curso
navegavel do Araguaya até á ponta seplentrional da ilha do Bananal, ao i.0° S,
que negociam com os moradores) e dào -se co m as tribus de Tapirapé qu~ moratn
a Oeste; os bellicosos Xambioú a inda independentes na região encaxoeirada
para o Norte; os Yavah ~ clentro da grande ilha do Banaosl, não viútados nestes
cento e cineoenta annos. E1n 1888 eu proprio achei os éarayás quasi nas mes~
mas condições qae Castelnan quarenta anaos antes, - povo laborioso de pescadores e lavradores, altainente desenvolvido, e muíto sup eriores, quanto ao teor
geral da vida, aos viz.inhos civilisados. (Chm inhas Beitraege zar Voelüer·hunde
Brasiliens, Berlim, i 89L) Em çompensaç;ão já em :i 896 Coudreau anuunciava a
decad encia da tribu, o que está pedindo com urgencia confirmação.
Tambem na 1nargern di11eita do baixo Xingú: men~ionam-se Carayá como
tribu ho stil aos Yuruna. São talvez idenlicos aos Assurini mencion{l.dos por Coudreau. Oescripç_ão mais acurada dos Garayá,seria um dos desiderata mais urgentes'
para o futuro proximo, póis e~pecialmente suas dansas mascaradas, com vestuarios e mascaras magnificamente oruadas, indicam opulenta al.aboração de idéas
animbticas e de mythos tribaes.
Bor•o1 •ó - No centro de Matto Grosso, a divisa das aguas enlre o Xingú e o
Araguaya, é habitada por uma tribu de caçadores non1ades e br:ivios, os Bororó,
já men ciouados nesta região durante a primeira metade do s,eculo, xv m, quando
os Portuguezes se rviram-se do seu a'!).xilio contra os Cayapó de (;oyaz meridional.
Parte destes Bororó estabeleceram-se mais tarde no allo Par a,guay, os chamados
Bororé> de Cabaçal, onde foram visitados pela expedição de Langsdorff, e mais tarde
tambem por Castelnau, Rhode, Koslowski e outros. Seus irmãos independentes no
proprío planalto, que alé á éra de 80 nó seculo passado fizerlµD , correrias e salteios para Oéste at6 ás cercanias da cidade de Cuyabá e para Este até o terri-
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torio goyano, foram conhecidos durante dezenas de annos pelo nome conectivo
de Coroados, até em 1888 a segunda expedição allemã ao Xingú provar su a
i~entidad·e com os antigos Bororós genuinós. Seu centro pare.e ia então demorar
en~re a s cabeceiras do $. touren.ç,o e o Cayapó grande, nas cabeceiras do
Araguaya.
A colonia Thereza Christina, n o S. Louren ço, conhecida pelas descripções de
C. von den Steinen, onde mui tas centenas de Bororó que se su,jeitarâm voluntariamente, ficaram sob inspecção milit'ar, parece ter -se dissolvido, segundo as
nolicias mais recente~. Muito s dos ü~dios entraram para o serviço do1n@stico em
Cuyabá.. Os 13orocó, assignalados pelo no Lavel tamanlio do corpo, são p óvo puramente caçador, se m agricultura, que em muitas feições lembram os Gés, como
estes sem canôas nern rêdes, mas peritos no feitio de armas e ornatos de penna·S·. Sua organização social :parece, e·m compensação, achar-se mui.to àtrasada.
4. A baixada .NW. do Or•enoco até os Andes. - Aos poviléos aruaks e cara.h~s do territorio do. Oren oco prende-se a Oéste entre Apure, ri o Meta e
Vichada, uma série de tribus, que, nos informes mais antigos dos mi ssionarias
jesuítas a.Ili chegados pôr cêrca de i 730, particularmente do Cumilla e Gilij ' 'êm
fr:e,q uentemente inencionado·s, mas bem pouco conhecidos são . .Merece1n n1encionados
Piaroa, no Vi chada e Mataweni ; os
Churuja, no alto Meta e Guejar (cf. Z. f. E., p. 336, 1876) e os r estos agora
insignificantes dos
Otomaco, Saliva e Jaruro.
A' Jingua destes ultimas Guilherme von Humboldt consagrou estudos aprofundados, mas parece perdido o material original de que se servio.
Betoya. - O grupo Betoya, primeiramente estabelecido por Drinton (Studies
in S. Am. native languages, p. 62, Philadelphia, f892) abarca grande numero de
t~ib~s da baixada colombiana oriental entre 70 N. e ,30 S.., alcançando clesde o
Sul até o Japurá e para o Ori er1te até o rio Negro. Tambem entre o alto Napó e
o Putumayo estão ainda r epresentado s. Brinton escolheu para designar o grupo
a mais septentrional d e suas tribus, os Betoya, que antigamente habitavam nas
abas do morro de Begoaa, entre Apure e Meta, principalmente em Casanare. Das
outras nações deste grupo os Uaupés, no grande affluente do rio Negró, são relativamente os melhor conhecidos pelas viagens de Wallace, Stradelli, Coppi e
Pfaff. A elles pertencem os Uaupés propriamente ditos, os Tucanos ou Dace, que
se subdividem nos grup.os duplos .do Jupua e Koretu e nos Jauna e Kobeu do
outro. Estão ao mesmo tempo e;m .cenlacto intimo com tdh:us alloph_ylas, como
os Triana, aruaks, e os Arekuna, carahi.b as, no Içana, de modo que d.e senvol,veuse uma especie de acculturação entre estas tríbus, que obscurecem uin pouco o
quadro ethnograpbico.
De outros membro s deste grupo cumpre mencionar os Dessana no Apaporis,
o.s Coregaye ~-. Tama no rio Yarí, affluente do Yapurá, que foram vizitados por
Crevaux.
Os Pioye n o Napó e Putumaio são provavelmente identicos aos antigos Encabellados, tão r eferidos em outro tempo. Os Cmaua n o alto Yapura, que Martius
dá como inimigos dos Miranhas, fo.ram talvez pela semelhança do nome confundidos com os Omagua do grupo tupi.
Tiradas as breves communicacões de Crevaux não ha noticias recentes sob.re '
todas estas tribus. São, pórém, d~ esperar os de Th. Koch, que actualmente se
occupa nos rios Maupá e Içana.
As línguas do grupo Betoya são p.o uco conb.ecidas, mas Brinton deu com

materi al modern·o o esboço de um dialecto co reguaye ou pioye (1hn. ph. ass. 7,
PhiladeJphia, t892).
Entre as !)ingularidades ethnograp hicas das tribus l\faupés cumpr·e n1 encionar
o cylindro de pedra perfurad o que orna o peito do maiora1, assim como as mascaradas peculiares, cujo centro fórma um demo:q.io personificado c.omo heróe
sola·r ou cnltural. Chamam-no geralmente yurupari, disigna:~ão tomada á lin.g ua
geral e fa lsamente identificado com o diabo pelos missionarias . Devemos a Stradelli um a exposição aprofundada do mytho e dos usos antiquados desta festa,
que, entrP.tantó, está pedindo com urgencia novo exame . (Bul. Soe. geog. italiana~ 9~ p. 425 e seg. 1890).
Ha tambem commuilicayões importantes de Collini, segundo informações do
padre Coppi, na n1esma revista de i 884 ·e '1 885.
No m1Sdio e no baixo Yapura., .Martius m encioná. os ~liranha ou .h,iri como .tribus ·de (iliação não clara. Os Miranba eram então u1n povo de corço, barb.aro,
aff~ito á anthropophagiu, caracte.riza.uo exteriorment e por hotoques nas narinas,
que assim ficavam monstruosamente alargNdas, e c into particular d e embira
semelhando funda herníaria. Ap·e zar da rudeza d,e s.eus cQ:s1un1es, 11ii.o ba test emnnhos desfavorav e is a seu caracter e é afamada. fUU pericia na s artes de tecer
e trançar. Desde a visita de Martius em 1820 são apenas menci onad os ligeiram ente por outros viajantes.
Sua lingua,_, ri ca de asperos. sons gutturaes, é conhecida apenas púr voc<1bularios de dous dialectos . P or ora não se pód e suboNfinal-a a algum grupo major,
m as ba affmidades phoneticas com a língua dos Juri, que m oravam rio abaixo e
em tempo d e Marlius eram seus inimigos .. Destes apontam-se como car acteristi.
co.s a tatuagam n egra, da bocca e o uso d·e escudos de pelle de anta. Tambe_m
sobre elles faltam noticias frescas. Ligação das Juas tribus com o grupo dos
Betoya, que a dmitti em 1891, é_sem duvjda possível, m as até agora absolutam ente indemonstravel.
_
Nas so lidões ·d o Ecu.ador ori·é nlal , desde as abq.s dos Andes até QS rios Napó
e Naraii.on, são 1nencionadas numerosas tribus que, ao parecer, podem se r reunidas 11os dous gr upos principaes de Zaparo e Jivaro. Alguns, como os Kototo. e
Tautapi sl1 ito, parecem parentes dos Pioye, são portanto Betoya; outros, como os
Amishiri e Lé.gartocacbes, menciono.dos ·por l·lervas, deven1-se contar entre os
!quito.
Como os Zaparo c hama m-se tambcm Xebêro têm sido mui tas vezes confundidos com os Jivaro.
fis Zaparo, de que Brinon dá 'não 1nenos d e cirr'co·e nta e sete nomes d e tribus,
habitam em região bastante baixa entre o ~a.póe o P astassa, estendem-se tambem
pelo Morona a té da r no rio Mara11on. F oram de scriptos por Osculati en 1851 e
mais tarde por Simpso n.
Em plena indeptlndén cia. e geralmen te hostil v.ive ainda o gra nde grupo dos
Jivaro, dividido tambem e m nurn ~ ro sas trihus, entre o Pastassa e o Moro.na, de
20 até 40 S. As subdivisões rn ais imp ortantes são os Muralo , Antipa, Aguaruno,
Ayuli, Itucal.li e outros.
'l'a mb em ao Sul do Ma raflon Herndon .indica ainda tribus Jivaro, cuj a affinidade não está, porém, apurada.
Já ao expirar o seculo xvr os llespa nh óes tentaram de balde sujeiLal-os: com.tudo ainda hoje ex,iste uµia esta9~0 em i\'1:acas no .alto Pas tn ssa, dond.e via.ji~ nt'es
europeus têm pen etrada até e lles (Cf Heiss, T"erh. cl. Ge.~. ftir B1•dlninde zu Ber·lin, i 880).
Sua peculiaridade ethnograpbica mais importante são seus troph éos, cabeças
I
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.
de jnimigos prepara.d as coro r efino, q a o depo is de r.etiradas a s partes osseas
reduze1n- se pel o encolhimento ao tamanho de um punho~.
De sua lingua. Bri n ton la nç.o u u m es.boço (Stadieg, p. 2 t ), segundo mater iaes
recentemente publi cad as.
5. Tt:1•PiüJ1•io do 1lla1'a1ion e de $ei.i,s af{lue-n..te$ me,.illionaes.
No alto Mara non , n o b a ixo Huállaga vive ai nda uma porção de tribus av ulsas,
.d e affinidade indeter m inada, que em par te já 11ós seculos xv1 e xv JI estiveram
sob a infl uen cia das missões, mas n em um passo deram quanto á cultura.
A eJles p.e rten cem os Ticuna, conhecidos po r suas dà.nsas mascaradas descrip tas p or Spix e ~Iartius, e tambeni como pre1)aradores de frechas envenenadas;
Os Yal1ua, que, segundo Brinlon , reun en1.-se ein grupos aos extinct9s Pebas e
Canauri ;
·
Os La ma e .Jameo , descriptos por Poeppi g;
No baixo Jluálla:gâ os Cbolon e llibit 0 , de cuja l in gua tra.tou Brinton , segundo
n1ateríal inedito em seus Studies, p. 30;
E fina]'m_e nte os Lorcnzos, n om eados pela primei ra vez em i880, segun do Ordinaire são restos dos Ainage e Carapocho, e ncontrados no seculo xvn 1º por miss iona:ri os no vãl le de Poz uzo. Vi vem a inda em pura ida de de pedra n os rios Palcassu ,
Pjc}1is e Cl1u churra.s . Sobr e sua lingua na da se sabe.
Pano. - O gr upo dos Pa n o co mprellende uma porção de tribus da m ata
peruana o riental, principalmeote no Ucayale e Java.ry, mí,ls ta1nbem derramados
pel o alto Juruá , o m édio Madeir a, assim como o Beni e o ~l adre de Di o . . E nlre
e lles ass istem em terril orí o .pf!ru~uo Aruaks, Campa e Piro, em terri tor io holiv iano os Tacana e seu s parentes. As tribus mai s essen ciaes são:
No Ucayale os Conibo, entre os qua:es já houve missões n.o seculo xv1L, que
pouco l ogra ra m par a civilisal-os: usa-se en tre elles uma especie d e • ircum c isã.o
barbara das l'aparigas;
Os Cassivo, selvagens e cannibaes, n o Aguaitea e P ssqui, e os Sclibo e Sipi1Q
entre o Hualla ga e o Ucaya le, seus parentes;
No Javary os Maj Qruna, igua lmen te selvagens, que fura m o canto da boccn. e
as aUH> qo nariz para introduzir conchas e ornatos de pennas , e usan1 grandes
fancas de arremeco, m as tamb em a zarabata na .
Uos Panos que habitam o alto .J uruá só modernamen'te chegaram-nos n otic1as.
No .extrenLO de sua 111em orave l viagem, Chandless chocou-so con1 os Xa ua~
arm a dos de escud os. Desde a p ene trn ção dos sel'i n g µ eiro~ por aqu e l.las deves as
ficámos conh ecendo nas cabeceiras do Jnr uú, do Tarauaca e d o Em vir a, outros
representantes deste grupo, os Cn.xinana, Xani ndana, Jarninana, de qu,e chegaratn
táJnbem o,bjectos ao_l\fnseu de Berlim . l a mb em es tn s tribus usam escudos de
couro de anta, como os muitas vezes m c nc iona,d os enLre as tribus ori enta.às no
tempo da conquista (Otobus, vol. 88, p . J35) . Est.es territorios estão pedindo uma
investigação o mai s br eve possivel, pois o co mmercio da uorracba .e a p{l.ga de
escr avos jú. esUi.o ünpla nta dos n essos terr'itor.io s l ongin quos, depravan(ló os indiganas e arneaçando-lhes a ex istençja.
Pouco sabemo s sobre os Huatxip aizi no alto Purús, os Siri nizi , n o J la.dr e de
Oios e os Caripana, n o alto Madeir a, com q uem, en tr e outr°'s, entro u cm contacto Keller-Leuzi nger.
Passan1 por meio civilizados os Paca g uara, no baixo Beni.
Boas descr ipções das tribus dos Pano e de seu habito et hnographico devemos
a Lu cioli e Colini (Biirt. Soe. Ge9g . !tal., 1883), a Or dinaire(Rev. deHthn. , i887) ,
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tratou.n:

d~ la Grasserie,

Cong. d es A.ni e1•icanistes, de Uerlim,

p. 435 .
6. Bai:,\u1dc,t bo liviana e cabeceirc(s d o Brni e ]1adeir ci.
Tacan;a. -As tribus do· g·r upo Tacana, entre os rios Beni, Maqeira e Acre,
foram visitadas por míssionarios desde o seculo xvn, mas só modernamente,
depois de devassadas os seringaes dalli , foram sendo conhecidas 1 graças ao
Americano Heat.h , ao Brasileiro Coronel Labre e ao missionario boliviano Armén.tia. Brinton tratou linguísticamente do grupo em seus Studies. Além de algumas
tri.b us extinctas,. dli. como principaes representantes os Araona, Cavina, Equino,
l sanama, Maropa, Tacana, Sabipocuma e Puca:Pacuri , dê que gran,d.e parte já
estava convertida ao christianismo em tempo de ürbigny.
Por selvagen& passam ainda os Toromona e Araona. Consta que, em vez de
jangadas, usam de balsas. Labre e Armentia fallam em seus templos ou casas
de mei sinha, em que estão ei-pos to ~ idolos feitos de m adeira ou pedra, assim
como do seu culto dos ~espiritos da nature.za. lnforma.çves mais exactas seriam
desejadas com soffreguidão. E' poss ivel que se cóntenham aqui restos de anti go
cult.o peruano, pois está provado que os lncas avançar am postos para esta
banda.
A Bolívia orien tal hospeda , além de tribus aruaks e tupis , ainda uma séri e
de pov:iléos de especie particular, de que, porém, só dous t êm al guma importancia, isto é, os Yurakaré e os Chiquito.

· (Do Arch . Í · An:tlwopologie , de Brsunschweig. )

A rêde telegraphica. que se e~üend e e·rn toda n. superJleie do .globo tem um desenvolvimento avaliado em 1.710.000 kilometros, dos qnaes 610 . 000 na Europa, 878.100
,na America, f 08.600 na Asia, 34.700 na Afriea e 76.500 na Oeeania .
A grande Hepublica Norte-Americana é o paiz em que .é maior a e:xtens·ão de fi os
telegraphicós. Os Es tados-Unidos possuem uma r êde superior ü. de t oda a Europa , isto
ét 650.000 kil ometros. Nessa classificaç,âo oecupa o segundo logar a Russia, com
130.000 kilom-etros, seguindo-se : a }Jlem().oha, co c;n 118.000; ~França , 96.000 ; .a AustriaHungria., 69. 2:00; as Indias lnglezas, 63.000 ; o Mexico, 61.000 ; a Grã-Bretanha e a.
Irlanda, 55.000 ; o Canadá, 52. 000; a Italia, 39.000 ; a Turquia , 33.000; a Republica
Argentina, 30.000; a J:Iespauha, 26.000 ;. o Cllil~, 25 .0,00; o Brasil, 23.000.
,.~

**

Segundo u m inquerito empr·e.hendido pelo jornal inglez d e medicina 1'he Lancett
o lipme m mais edoso dos t empos modernos era em t895 um mixtiço de S . Salvador,
chamado Miguel Solis, o qual, em t 878, clizia contar i80 annos. Na realidade, a sua assignatura figurava. num documento dat ado de t 712 ; e um medico, q ue tinha et;n: 1'878 côrea
de 80 anoos, affirmava que o conhecêra quando elle, o informante, era criança . E nesea.
epoeba Solis já era centenario. Em 1895, conta The Lanc~t, esse individuo faUeceu com
t98 annos. ·

***

No dia 9 de Septembro de 1903 inauguraram-se no Hio de Janeiro a s obras do primeiro
grupo de pequenos mercados contractados pela Prefeitura com a « The Draziliao Cold
Development 0 °, limited » ; esses merc.a dos ficarão situados nas praias de Botafogo, do
Russell e na praçà d.a Harmonia.
\

