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NATUREZA, DOEN~AS,
,, MEDICINA E REMl!DIOS DOS
INDIOS BRASILEIROS
Na viagem que empreendeu através do
Brasil durante tres anos, o sábio Martius recolheu nao só apontamentos preciosos para suas
pesquisas botanicas, como ainda notas de etnografia, medicina popular, lingúagem, folclore
e até música.
Com esse precioso material, elaborou algumas centenas de livros, memórias, artigos,
críticas, até os últimos meses de vida.
Urna das mais importantes contribui9óes
por ele trazidas para o conhecimento de nossos
índios é exatamente o trabalho apresentado,
pela primeira vez de forma completa, em portugues, nesta cole9ao, com prefácio e notas do
Prof. Pirajá da Silva, da Universidade da Babia.
As notas do sábio baiano, um dos mais
representativos daquele centro científico, emprestam a esta edi9ao um valor duplicado.
A importancia da contribui9ao de Martius
para o conhecimento dos nossos selvagens é
devidamente salientada pelo Prof. Pirajá. Pela
primeira vez o tema é estudado em destaque
e fica assentado que os selvagens nao foram
vítimas sornente do nefasto eóntato com os
europeus. Eles já eram vítimas de sérias doen9as no estado selvagem. O século XVI considerava-os inteiramente imunes dos males chegados com a coloniza9ao.
Martius nao acredita que os índios preservem suas características "no grande remoinho
social e civil, de onde, mais cedo ou rnais tarde, surgirá urna popula9ao remodelada e quase
nova [ ... ] nesse torvelinhar eles hao de perder, o mais e mais, suas características próprias
e, finalmente, se extinguirao por completo".
Mas nada contribuí tanto para o desaparecimento das numerosas na9óes indígenas
quanto a brusca altera9ao das condi9óes de vida. Diz Martius: [ .. . ] "os brasis mostram-se
logo incomodados e aborrecidos por tudo que
os afete de modo contrário a sua vida anterior;
em breve definham em conseqüencia de profunda melancolia e desespero em que se
acharo; perdem o apetite e a agilidade dos
membros; caem num abatimento geral [ . . . ] ".
De nada serviu, ao que parece, o alarme
do grande sábio. Os "salvadores" continuaram
a massacrar o grande povo.

A. J. L.
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UM PRECURSOR DE Mf:RITO
•

Eis aquí um livro que muitos consideram a tal ponto obsoleto que já nao vale a pena de ser lido. J;:, no entanto, um documento de grande interesse para a história da Etnologia brasileira
e, ademais, um estudo que aborda problemas ainda nao resolvido's
pelos que se tem por conhecedores do assunto. Isso, sem insistir
na soma de dados concretos, obtidos por vivencia pessoal no
contacto coni muitas tribos indígenas, que o entao jovem naturalista Karl Friedrich Philipp von Martius, em sua viagem pelo Brasil, de 1817 a 1820, colheu com arguto espírito de observa~o . e
lhe serviram de base para os juízos que emitiu.
Martius foi um precursor. Alguns o chamam "pai da Etnologia brasileira". Cumpre fazer justi9a aos precursores. A presente obra, escrita na primeira metade do século passado, reflete
bem a indecisao teórica desse período de transi9ao entre a imagem
do sábio que, na medida do possível, devia dominar os conhecimentos científicos de seu tempo - o grande expoente foi Alexander von Humboldt - e a do pesquisador, que iria, daí por
<liante, concentrar-se cada vez mais na considera9ao de problemas
específicos.
N aqueles idos nao existía sequer método para a investiga~ao
das popula9óes tribais, quer do ponto de vista racial, quer do
cultural. Em sua Bibliografia Critica da Etnologia Brasileira, Herbert Baldus (que, aliás, dizia, entre sério e jocoso, pensar nao só
com a ca~a, mas tamhém com as entranhas) reconhece haver
no trabalho que ora se reedita "um manancial de valiosas observa9óes", mas, caracterizando Martius como "ótimo sistematizador e
péssimo psicólogo", o incrimina de, neste como em Óutros escritos, perder-se "nas generaliza~oes mais absurdas quando trata da
mentalidade dos índios". Emitida mais de um século após a edi9ao
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original do livro, essa crítica, tao acerba, se nos afigura bastante
válida, contanto que nao a tomemos ao pé da letra. Ressalte-se,
porém, que, decorridos tantos anos, ninguém retomou o tema da
psicologia indígena, para explorá-lo - já nao em forma de síntése, o que seria por demais audacioso, ou até utópico - em
termos comparativos sobre o alicerce dos inúmeros elementos boje
disponíveis, mas desconhecidos na época de Martius.
de urna gera9ao para outra. Em pouco tempo, as interpreta<;oes
passam, as vezes, de extremo a extremo. Por outro lado, o conhecimento de fatos, registrados com fidelidade e espírito objetivo, tem valor permanente. Nao se justifica, pois, o desdém dos
que descartam sem mais nem menos, com soberano sorriso, o que
os antigos escreveram. Hajam vista, por exemplo, os excelentes
estudos de Alfred Métraux, muitos deles fruto de notícias deixadas por cronistas dos primeiros séculas de nossa História. Gra9as
a elas, o sábio suí<;o pode reconstituir em grande parte a cultura
tupinambá e a de tribos afins, algumas de há muito extintas.

dicina científica", do Dr. Joao Paulo Botelho Vieira Filho, membro
de urna equipe da Escola Paulista de Medicina que, em convenio
com a FUNAI, presta assistencia médica a tribos de difereptes
regioes do País. A sua experiencia de anos seguidos mostrou ao
autor que náo há incompatibilidade irredutível entre a terapeutica
do pajé e a do médico de forma<;ao universitária. Claro, a do
pajé é empírica, mas filtrada pela intimidade secular, ou até milenar, com as condi<;oes do ambiente natural, embora em parte
náo deixe de ser "irracional", ou seja, inseparável de recursos
mágicos, que a medicina científica rejeita. Há, entretanto, outro
aspecto por considerar: o efeito psicológico. E a este respeito
encontramos já em Martius a intui9ao de problemas e de possíveis
solu~oes, que por muito tempo ainda serao discutidos por cientistas e médicos. Também os esculápios modernos nos apresentam
- pelo menos com referencia a muitas enfermidades - mais
conjeturas do que afirma9oes precisas e exatas sobre o que de
real e o que de imaginário possa haver nos métodos usados por
seus colegas da selva.

Além disso - agora já no domínio das interpreta<;oes havemos de reconhecer que muito daquilo que hoje se apregoa
como idéias originais, com referencia a novas teorias e em linguagem nao raro rebarbativa, eivada de modernos termos técnicos, se nao esotéricos, já se encontra, explícita ou implicitamente
(e, sobretudo, com maior simplicidade), em autores de antanho.
E, no que tange ao estudo de nossos silvícolas, as obras de Martius bem o exemplificam. Nao importa, por exemplo, que a sua
explica9ao da história cultural dos aborígines - a de um processo de decadencia que se teria desencadeado muito antes do
Descobrimento - já nao possa ser aceita por quem quer que seja.
Nas páginas sobre a pajelan<;a, como em muitas outras, Martius nem sempre se revela tao mau psicólogo como dele se tem
dito. Em sua caracteriza<;ao do pajé curador e das atitudes dos
pacientes há urna série de reparos judiciosos, que pecam apenas,
nos casos em que nao se faz referencia expressa a tal ou qual
tribo, pelo arrojo com que o sábio tende a considerá-los aplicáveis
aos índios do Brasil em sua totalidade. Mas é que ninguém tinha,
nos primórdios da ciencia etnológica, a preocupa<;ao, que só aos
poucos iría emergir, de marcar bem o que de geral e o que de
específico se nos depara no complexo mosaico das culturas nativas. Absolvamo-lo, pois, dos pecados que neste sentido cometeu.
A Revista de Antropologia, da Universidade de Sao Paulo,
acaba de publicar um pequeno ensaio, "Medicina indígena e me-

Como náo poderla deixar de ser, o sábio bávaro, interessado
sobretudo na investig~ao da flora brasileira, de que era o maior
conhecedor em seu tempo, se concentra, aquí, com invejável saber
- e este é o capítulo mais substancioso do livro - na identifica<;áo e nos eventuais efeitos terapeuticos dos vegetais usados pelos
pajés em suas práticas de cura. E tinha muita fé em sua eficácia.
A ponto de afirmar que as plantas brasileiras nao curam, fazem
milagres. E nao o recriminemos por aferrar-se ao antigo princípio
do similia similibus curantur que, admita-se de passagem, depois
de supostamente superado pela mentalidade "positivista" ou cientüicista, toma a recuperar crédito no ambito dos que se dedicam
a arte de curar, como bem se ve pela difusao da medicina homeopática no mundo civilizado. Mencione-se, apenas de passagem
também, que muito daquilo que de místico e de irracional os
nossos galenos imputam a medicina - aliás, gostam de dizer
pseudomedicina - primitiva ou exótica os faz lobrigarem, embora só a pouco e pouco, que nisso talvez possa haver novo impulso para o progresso de urna atividade que se encontra, como
sempre se encontrou, a meio caminho entre o conhecimento e a
arte. Que dizer, por exemplo, da ioga, da acupuntura e de outras
coisas mais que nos vem do Oriente - ex Oriente lux - e en1
que se descobre com freqüencia certa previsao da moderna medicina psicossomática, que argutamente o velho Martius vislumbrou nos métodos e nas técnicas dos rústicos curadores das matas
brasileiras? Estes eram e - na medida em que ainda existem -
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J;: verdade trivial que a visao científica dos fenómenos varia

continuam sendo, ao mesmo tempo, sacerdotes, psicólogos, magos
e terapeutas empíricos.
Tenho por certo que, em grande parte, talvez até em sua
maioria, os informes de Martius sobre as enfermidades do gentio
se referem a influencias do contacto com o mundo dos brancos.
_ O quad:o lúgubre, quase macabro, que pinta nos respectivos capítulos, nao vale, nem poderia valer, para o silvícola brasileiro em
geral. Estudos recentes nos fomecem urna visao bem diversa das
condic;~es,.. d~ saú?e ou higid~z do aborígine, na medida em que a
sua ex1stenc1a nao tenha sido perturbada pela interferencia de
fatores outrora desconhecidos. O erro capital de Martius foi o
de sugerir ou até afirmar, mormente nos primeiros capítulos, que,
por forc;a de supostas predisposic;óes físicas e psíquicas, agravadas
pelo estado de "cultura decadente", o índio está, por sua natureza
e constituic;ao racial, sujeito as doenc;as que observou e de muitas
das quais nao sabia haverem sido introduzidas pelo invasor alienígena. Nao teve o cuidado - como nao podia na época - de
levar em conta o fato de que as tribos nativas, já pela selec;ao natur~l, que favorece a sobrevivencia dos "mais aptos 7', estavam
mu1to bem adaptadas a seu ambiente. Quando escreveu o livro
nao existía ainda o conceito de ecología, boje fundamental para a
compreensao de muitos problemas que o naturalista levanta em
seu texto.

Pinto, Capistrano de Abreu, Rodolfo Garcia e outros mais
pertenceu a urna gerac;ao de diligentes autodidatas no campo da
Etnología brasileira. Na década dos trinta, esta comec;a a entrar
em nova fase, com intensivas pesquisas de campo e com a inclusao
das disciplinas antropológicas em currículos universitários.
No início dessa jornada estao os trabalhos de Karl Friedrich
Philipp von Martius. Seu livro sobre a natureza, as doenc;as, a
med1cma e os remédios dos índios brasileiros foi, por quase um
s~culo,' ignorado pelos nossos estudiosos. Simplesmente porque
nmguem se dera ao trabalho de traduzi-lo. É , no entanto, um
tex.t~ que ain?a boje ~e há de recomendar aos que saibam separar
o )Oto do tngo e de1xem de lado as interpretac;óes fantasiosas.
Que atentem sobretudo para os fatos de observac;ao direta. Notarao a perspicácia e a seriedade do pesquisador. Nao foi por
somenos que o nom·e de Martius iría firmar-se na história das
.... .
c1enc1as.

EGON SCHADEN

Nao fossem os limites do espac;o reservado para estas páginas, seria imperdoável nao dar maior destaque a erudita introd~c;ao do Dr. Pirajá da Silva e as numerosas notas por ele redigidas. As que acompanham os primeiros capítulos foram escritas,
em época anterior, pelo Dr. Inácio José da Malta. Ambos eram
n?táveis conhecedores do assunto. Em sua introduc;ao, Pirajá da
Siiva elabora um panorama .histórico dos estu dos do índio brasileiro, desde os trabalhos pioneiros de Martius até a época em que
se preparou a primeira edic;ao vernácula do presente livro, publicada em 1939 na colec;ao "Brasiliana" . As notas dos dois comentadores nao se reduzem a simples acréscimos para atualizar
º, t.exto., yatem pela riqueza ~e conteúdo, mas também pelo esp1nto cnhco que nelas se man1festa. Nao obstante, muito do que
aí se diz foi, por sua vez, invalidado pelo tempo.
Enfim, o livro, em sua feic;ao atual, nos revela aspectos signi.ficativos de dois momentos históricos da investigac;ao de nossas
tnbos aborígines : o de Martius, o primeiro em formular os problemas em termos sistemáticos e em dedicar-se a busca de sua
solu~áo; depois, o de Pirajá da Silva, que - ao lado de Roquette-
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AO LEITOR
Nicht was ein hochbegabter Geist denkt und zu
thun vermag, sondern was er wirklich thut und hervorbringt, darin liegt für Andere der Ma~stab seiner
Grosse.
MARTIUS

Pela primeira vez publicada em língua portuguesa, esta notável obra de Karl F. Ph. von Martius, impunha-se-nos o dever de
dizer algumas palavras ao ilustrado leitor. Dentre os excelentes trabalhos sobre o Brasil, publicados por von Martius, tomou-se imperiosa a divulga~ao deste, urna das mais interessantes raridades
da sua famosa "Brasiliana".
Impresso em Munique, no ano de 1844, sob o título - Das
Naturell, die Krankheiten, das Arztthum und die Heilmittel der
Urbewohner Brasiliens - só era conhecido de poucos interessados
pela etnologia médica brasileira. O assunto versado jamais teve, no
Brasil, o desenvolvimento geral encontrado na preciosa brochura
do sábio bávaro, a quem tanto deve a ciencia nacional, que, para
honra nossa, lhe tem prestado o devido tributo em demonstra~oes
. públicas de gratidao, baja vista as festas centenárias da chegada
do Dr. von Martius ao Brasil, em 1817, e as ultimamente celebradas no Rio de Janeiro.
Por ocasiao do 5.° Congresso Brasileiro de Geografia, realizado na Babia, em 1916, tivemos a satisfa~ao de apresentar, com
o saudoso amigo, Dr. Paulo Wolf, alguns excertos da monumental
obra R <I..ise in Brasilien, trasladados a portugues, sob o título de
A través da Bahía, por se tratar apenas da parte referente aquele
Estado. Aprovado com louvor, foi o livro recomendado como
premio nas escolas. Martius foi o primeiro etnográfo que estudou,
científicamente, os nossos índios, descrevendo e investigando-lhes
o organismo, as doen~as, a m~dicina, a matéria médica, a psicología, e o primeiro a classificá-los, baseado na lingüística. Neste tra-

XVII

balho, q~e trasladamos ~ 'portugues, preciosidade. raríssi~a~ ~orno
se ve na lista da "Brasthana", exposta no Instituto Htstonco e
Geográfico Brasileiro, por ocasiao das, fes~as centenárias da ~ua
chegada ao Brasil - 1817-1917, e, ate boje, quase desconhect?a,
faz ele minuciosa análise dos ameríndios. Aí se entesouram copiosos elementos para o estudo da etnografía e da medicina dos índios, onde o) médicos encontrarao esbo~ados vários assuntos de
suas especialidades.
Considere-se que nele se encerram capítulos sobre a configura~ao externa dos brasis, suas principais fun~oes, anatomía, temperamento, ~limentos, influenci,a~ mesológicas, ~ongevidade, . af~c
~oes catarra1s, dermatoses, mala na, febres eruptivas, patologia interna, gastropatias, sífilis, osteopatias, doen~as dos órgaos respiratórios e do sentido, metabolismo, psicopatías, matéria médica,
geografia médica brasileira, plantas míticas e medicinais silvestres,
métodos terapeuticos, propedeutica, tratamento e assistencia médica, cirúrgica e até deontología médica. Em vista dessa rela~ao
sumária far-se-á um juízo da complexidade dos assuntos tratados.
Ainda nao possuímos, até boje, desse modo compendiado, livro
que trate da medicina indígena. ~ bom de ver que se deverao levar
em linha de conta as idéias e teorias médicas reinantes naquela
época. Do primeiro capítulo até ao que trata das afec~oes ca!a~
rais foi a tradu~ao feíta por um anónimo, para uso do Dr. Inac10
José Malta e por este anotada; encarregamo-nos, com satisfa~ao,
de rever esses capítulos e de traduzir todos os restantes, acrescentando-lhes algumas anota~oes. Sao bem curiosas as notas do Dr.
Inácio José Malta, um dos nacionalizadores da ciencia brasileira
e membro da Sociedade Palestra Científica. A ele se referiu o
provecto naturalista Artur Neiva em · seu excelente - Esbo~o
histórico sobre a botanica e a zoologia no Brasil - , comemorafvo
do céntenário da Independencia. Desta obra rarissima de von Martius só conhecemos tres exemplares: um pertencente ao Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, outro a Biblioteca Nacional, e
o terceiro a rica e seleta "Brasiliana" do excelente amigo, Sr. J. F.
de Almeida Prado, a quem agradecemos a fidalguia de no-la ter
franqueado, abrin~o-a de par em par aos nossos estudos.
A denomina~ao de brasis foi dada aos nossos fndios pelos
padres da Companhia de Jesus. Nos primeiros capítulos foi esse
o qualificativo aplicado aos brasilíncolas, pelo anónimo que os
traduziu e, bem assim, pelo Dr. Inácio José Malta, em suas anota~oes tao eruditas, quao ricas de brasilidade. Obras sobre religiao,. .
arte, poesía nas lendas e mitos dos índios brasileiros, estado ~u
conce~ao do direito (Von dem Rechtszustande unter den Urezn-
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wohnern Brasiliens. Von Martius), já foram editadas; pela raridade, porém, dificilmente está.o ao alcance do público.
Outras muitas obras ainda nao foram traduzidas, entre as
quais: a de Theodor Koch-Grünberg, Vom Roroima zum Orinoco; G. Pisonis, De Indiae utriusque re naturali et medica, libri
quatuordecim, Amsterdam; Karl von Martius, Beitriige zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika's zumal Brasiliens; a do ~r.
Fritz Krause, In den Wildnissen Brasiliens etc. Paulo Ehrenre1ch
estudou diante do documento vivo, o silvícola do rio Doce, da bacia
do Araguaia e rio Purus. Foi um dos maiores antropólogos do seu
tempo e amigo do Brasil. Deixou excelente contr:bui<;ao sobre a
etnografía brasileira e publicou os seguintes trabalhos: über die Botocudos der brasilianische Provinzen Espiritu Santo und Minas Geraes, Anthropologische Studien über die Urbewohner Brasilie~,
Beitriige zur Volkerkunde Brasiliens, Die Ethnographie Südamer_zkas im Beginn des XX Jahrhunderts, 1904, excelente monograf1a
vertida para o portugues, in Rev. Inst. Hist. Geogr. de S. Paulo,
vol. XI, p. 281, e Die Mythen und Legenden der Südamerikanischen Urvolker, 1905. O sábio historiador Capistrano de Abreu traduziu-lhe a "Divisao e distr~bui~ao das tribos do Brasil, segundo o
estado atual dos nossos conhecimentos", in Rev. Soc. Geogr., Rio
de J aneiro, t. VIII.
Magistrais sao os estudos etnológicos de Ehrenreich, ~ª? se
descuidando também ele de observar alguns assuntos med1cos.
Cita o modo de sangrar na veia frontal, com taliscas afiadas de
taquara ou com pequeno arco e flecha. Menciona a freqüencia da
tuberculose entre os silvícolas do Araguaia, do Purus, e o pavor que
dela tem, pois a primeira pergunta que eles fazem aos estrangeiros
é: se tem catarro. Observa a maior resistencia a malária. Menciona
as oftalmias, afec~oes catarrais, reumáticas, as ~rtrites crónicas do
joelho. Diz serem práticos no tratamento das fratufas. Refere-se ao
emprego do andá-Qfu - Jºª'!.nesia .P~inceps Vell. etc: Entr:tanto,
no que tange, propriamente, a med1c1na dos amerínd1os, nao . deu
o desenvolvimento desejado, tal como se encontra nesta monografia de Martius onde estao registradas inestimáveis observa~oes,
colhidas no co~e~o do século pas·sado. O próprio Ehren~eich, ap~s
ter feito ..urna resenha dos sábios que se ocuparam com etnograf1a
..
brasileira, assim se externa:
De autores antigos resta-me apenas agora tratar de Martius. Foi o
primeiro que empreendeu, baseado em todo material entáo exist~nte e na
observa9ao própria de longos anos, apresentar um qua~ro completo dest~s
popula9óes pri:(Ilitivas, pois, pela primeira vez, t!mJ:>ém os Tapuyas sao
considerados condignamente. Cabe-lhe a beneme;enc1a de e~tre estes ter
reunido os Gés como grupo independente e have-los caractenzado.
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O modo pasmoso por que domina o vasto material espalhado e, as
vezes, de difícil acesso, a exposi9ao brilhante, a profunda sizudez moral
do nobre filantropo que ecoa em cada linha, asseguraráo sempre, a esta
obra. lugar de honra na literatura sobre o Brasil. As idéias de Martius, até
agora, tem sido reguladoras e, em sua obra, viu-se lanc;ado o alicerce firme
para a constru9ao da etnografía do Brasil.

, O padre Joao Daniel, autor do afamado manuscrito - Tesouro descoberto no máximo rio Amazonas - , quando trata da
condi~ao dos índios da América, descreve algumas doen~as.
Dr: J. F. X. Sigaud, em sua excelente obra, DtJ Climat et des
Maladies du Brésil, 1844, escreveu um capítulo intitulado "Doen~as dos índios e medicina dos jesuítas".
Com satisfa~ao me refiro a magistral obra do Prof. Lopes. Rodrigues - Anchieta e a medicina-, publicada em 1934, para festejar o 4. 0 centenário do nascimento do santo e venerável padre
José de .Anchieta.
A leitura desse trabalho é indispensável, especialmente, aos
que estudam a medicina dos jesuítas e a dos brasilíndios.
Igualmente recomendo o cap. 111 - "Contribui~ao para as
ciencias médicas e naturais" - , da monumental obra do sábio historiador, Pe. Serafim Leite S. J., Histórid da Companhfa de lesus
no Brasil, t. 11, 1938.
\/
I)etitre as modernas proau~oes etnográficas, estudamos urna
de grande valor, ricamente ilustrada, publicada em 1924. Só por
si, constituí ela substancioso volume do Thirty-Eight Annual Report of the Bureau of American Ethnology to the Secretary of the
Smithsonian Institution, 1916-1917, Washington, D,C., "An lntroductory Study of the Arts Crafts, and Customs of the Guiana lndians" by Walter Edmund Roth.

:e

obra de fo lego, quanto as artes., ofícios e costumes dos
índios das Guianas. No capítulo dedicado a higiene e as doen~as,
há observa~óes bastante pro.veitosas no que tang~ a medicina e a
terapeutica dos amerindios.. Assim é que s~ acharo assinaladas:
conjuntivites, fe~res, diarréias, disenterias, epilepsia, cólicas hepáticas, mordeduras de cobra venenosa etc. Mas, mesmo assim, com
essa riqueza .e variedade de"assuntos, consideramos a presente monografia de Martius, Jnais ampla, minuciosa, original e de maior
..
interesse par~ o Brasil: , ' ·
.

·'

A medicina aborígiTJ,e americana, do Dr. Ramon Pardal, publicada em 19-3 7, é livro e:xcelente; entretanto, estuda mais os Arau-
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canos, os índios do antigo Peru, do México antigo, do que os TupiGuaranis.
.
B justo prestar homenagem aos valiosos trabalhos dos primeiros observadores da etnología empírica brasileira, porque forarn
eles que estudaram os índios em seu estado primitivo e menos influenciados pela coloniza9ao estrangeira. N essa pleiade brilhante
estao os padres Manuel da Nóbrega, Azpilcueta Navarro, José de
Anchieta, Fernao Cardim, Ambrósio Fernandes Brandao, um dos
interlocutores dos Diálogos das grandezas do Brasil, Gabriel Soares, Fr. Vicente do Salvador, Simao de Vasconcelos, Hans Staden,
Joao de Léry, Yves d'Bvreux, Claude d'Abbeville etc.

O cronista Pero Vaz de Caminha e o piloto da armada de
Cabra! foram os primeiros que observaram e descreveran1 os brasilíncolas tupiniquins de Porto Seguro. Da carta de Pero Vaz de
Caminha, escrita a 1.0 de maio de 1500, "diploma natalício lavrado a beira do ber90 de urna nacionalidade futura, podemos colher
algumas das impressoes deixadas pelos sucessos de que se constituiu historiador", escreveu Capistrano de Abreu.
Desse magnífico relatório, o primeiro documento rico de preciosas notícias etnográficas referentes aos brasilíndios, transcr~ve
mos alguns trechos que servirao de pravas ao que afirmamos.
"Ali vereis galantes (os brasilíncolas), pintados de preto e
vermelho e quartejado assi pelos corpos como pelas pernas; também andavam antrelles quatro ou cinco mulheres mo9as assi
nuas que nao pareciam mal." Vejamos outro trecho em portugues
moderno:
eram uns 18 a 20 homens, pardos, nus, sem nenhuma coisa que lhes
cobrisse suas vergonhas; traziam nas maos arcos e setas; vinham todos rijos,
da praia, para o batel e Nicolau Coelho lhes fez sinal que pusessem os arcos
e eles os puseram. A fei9ao deles é serem pardos maneira de avermelhados,
de bons ros tos e bons narizes, bem feitos; andam nus, sem nenhuma coisa
cobrir, e estao acerca disso com tanta inocencia como tém em mostrar
o rosto; traziam ambos o bei90 de baixo furado, e metidos por ele fragmentos de ossos brancos e botoques de madeira.
Os cabelos sao corredios e andavam tosquiados de tosquia alta, mais
que de so.Qre pente, de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas.

Nao lhes passou despercebida a pele ornada de tatuagem quadriculada, semelhante a tabuleiros de xadrez Para isso se utilizavam da matéria corante extraída do jenipapo.
A carta de Caminha só foi publicada trezentos e dezessete
anos depois de escrita, em vésperas da Independencia brasileira, e
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no Brasil. A edi9ao publicada pelo Instituto Geográfico e Histórico da Bahia, em comemora9ao do 4. 0 ·Centenário do Descobrimento do Brasil, é excelente, por encerrar o fac-símile do texto
original, a versao em itálico no portugues da época e, também,
urna versao em itálico, em portugues atual..
Vamhagen chamou-lhe o documento mais venerando da história colonial e o mais antigo que existiu em nossa língua materna, escrito no nosso país natal. "O Brasil teve um historiador no
próprio dia do seu descobrimento."

Muitas particularidades outras, .;relativas a terra e a gente
do Brasil, se acham nas cartas do nosso primeiro cronista e do
piloto da armada.
Afirmamos que o arguto Gabriel Soares foi, incontestavelmente, quem melhor base nos legou para alicercar os estudos etnográficos dos Tupinambás; foi ele o fundador da etnologia brasileira. O sábio naturalista Marcgrave também se dedicou a esses
estudos, referidos em sua obra magistral.

Trasladamos o que, a respeito dessa carta, escreveu Manuel
de Sousa Pinto, em sua monografia - Pero Vaz de Caminha:

Nao podemos deixar de mencionar a atua9ao de um dos maiores naturalistas, Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira. ~ verdadeiramente assombrosa a producao desse sábio baiano Tao profundos, vastos e variados foram seus conhecimentos que lhe valeram
o justo cognome de Humboldt Brasileiro. Deixou um cimélio de
manuscritos e desenhos do maior interesse para a ciencia brasileira.

lmpóe-se .urna edi9áo crítica, amplamente comentada, dessas páginas
guardadas na Torre do Tombo e preciosas sob o aspecto histórico, literário,
filológico, etnográfico, artístico, geográfico etc.

Por felicidade nossa, a maior parte se acha religiosamente
guardada na Biblioteca Nacional, no Museu e no Instituto Histórico. Antes disso uns foram extraviados, outros subtraídos.

A carta do achamento do Brasil, primeiro documento em
língua portuguesa, que descreveu as coisas brasileiras, foi "a ben~ao lingüística" do novo território da nossa pátria amada.

Bastará dizer que, com toda a literatura acumulada sobre o assunto,
ainda nao foi possível apontar um erro de fato no extraordinário observador,
que tudo via pela primeira vez, mas definitivamente. Que ele acertasse nas
grandes linhas dos seus quadros, já lhe testemunharia o valor, mas a exatidáo e variedade dos pormenores igualam os méritos do conjunto. :e prodigioso de minúcia e colorido.

O piloto portugues, cujo nome se ignora, também fez curiosas
anota~oes no seu diário de naveg~ao. Dentre elas vejamos esta:
Pela volta da tarde tornamos ás náos, e no dia seguinte determinou-se
fazer aguada, e tomar lenhas; pelo que fomos todos á terra, e os naturaes
vieram comnosco para ajudar-nos.
Alguns dos nossos caminháráo até urna povoac;ao onde eles habitaváo,
cousa de tres milhas distante do mar, e trouxeram de lá papagaios, e urna
.raíz chamada inhame, que é o páo, de que ali uzáo, e algum arroz; dandolhe os da Armada cascaveis e folhas de papel, em troca do que recebiáo.
Estivemos neste logar cinco ou seis dias: os homens, como já dissemos, sao
bac;os, e andáo nús, sem vergonha, tem os cabellos grandes, e a barba pelada; as palpebras e sobrancelhas sáo pintadas de branco, negro. azul ou
vermelho; trazem o beiyo debaixo furado e metem-lhe um osso grande como
um prego; outros trazem urna pedra azul ou verde e assobiáo pelos ditos
huracos; as mulheres andáo igualmente nuas, sao bem feítas de corpo e trazem os cabellos compridos. "Navegac;ao do Cap. Pedro Alvares Cabral",
escrita por um piloto portugues. Traduzida da língua portuguesa para a
italiana e novamente do italiano para o portugues. Cole9áo de notícias para
a história e geografia das nafoes ultramarin.as, t. 11, n.º 111, p . 109.
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Das riquíssimas cole~oes, por ele organizadas com a maior
dedica9ao, esfor90 e risco de vida, parte foi transportada para Paris, pelos invasores de Portugal em 1807. Saint-Hilaire e outros
sábios utilizaram~se dos trabalhos de Alexandre Rodrigues Ferreira, conseguindo a láurea que a este pertenceria, por direito de
conquista e prioridade, se seus manuscritos tivessem sido logo publicados. A ingratidao e a indiferen9a dos governos pela divulga9ao dessa obra inestimável, e a pobreza, apanágio quase inerente
aos super-homens, minaram-lhe a saúde. Aquele que mais contribuiu para a magnitude da ciencia brasileira, o niaior cientista
baiano, qui~á brasileiro, depois de ter solicitado do govemo portugues o lugar de secretário da alfandega de Pernambuco, no fim
da vida, assistiu tristemente se lhe apagar o poderoso fanal da sua
inteligencia, velado pelo atroz nevoeiro da melancolia. Mais de
um século já decorre1:1 após sua moi;te, e, para que se nao perpetue a l~targia fatal do esquecimento, ainda é tempo de sua terra
natal, a Bahia, ressarcir a grande <lívida de gratidáo.
Se em vida se lhe ajustou, a rigor, o "Sic vos, non vobis mellificatis apes" - justo nao é se perpetue sobre sua memória a mesma ingrata epígrafe tumular. Sem nos referirmos aos muitos manuscritos originais, sobre botanica, zoologia, corografia etc., frisamos apenas as 16 obras inéditas de Etnografía Brasileira.
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Ainda boje, tem cabimento para aqui trasladar estas palavras do sábio brasileiro J. Barbosa Rodrigues, expressas na dedicatória da sua excelente obra - O muiraquitii e os ídolos simbólicos:
Ciencia e Letras vivero entre nós ao desabrigo de prote9ao oficial,
quais orfázinhas a quem alimentam os óbulos escassos da caridade dos
humildes; de sorte que d entista ou letrado rara vez escapa de ser sinónimo
de f aminto e ainda assim para significar o mártir das zoiladas de uns e da
indiferen9a de quase todos.

A publica9ao de manuscritos e tradu96es de "Brasiliana" é
um dever nosso, que de bá muito se impunha realizado. Merece
aplausos a patriótica iniciativa da Companbia Editora Nacional, pela publica9ao de obras do valor de Rondónia * e tantas e tantas
outras da sua série "Brasiliana".
O Dr. Tobías Monteiro, em brilbante discurso, acentua essa
necessidade urgente, como se deu na Babia com as Cartas de Vilhena, a V iagem de Spix e Martius, em Recife, com as No tas dominicais de Tollenare e, no Maranbao, com a Viagem ao norte do
Brasil, pelo padre Yves d'Bvreux.

A esse respeito, convém lembrar, mormente boje, o patriótico projeto do embaixador brasileiro Dr. José Bonifácio, apresentado na Camara Federal, em 1916, para comemorar o centenário da Independencia do Brasil.

animais, a gente. . . encontrareis, a cada passo, com as douradas pepitas que o velho Martius atirou a vossa estrada!"
Em carta ao seu amigo, J. J. Sturz, consul-geral no Brasil,
procurando indagar se já havia sido colocado, na igreja N. Sr.ª
da Concei~ao de Santarém, o crucifixo por ele remetido em cumprimento da promessa feíta, pelo modo milagroso por que fora
salvo de um naufrágio, em águas do Amazonas, perto daquela cidade, Martius nao se esqueceu dos índios brasileiros e assim se
externou:
Se a contempla9áo daquele Crucifixo despertar em alguns devotos
piedosa como9áo, terei também eu feíto alguma coisa pela infeliz ra9a americana, a qual sinto nada mais poder dedicar, a nao serem votos piedosos.
A propor9ao que envelhe90 é sempre mais intenso o meu interesse por
aqueta ra9a abandonada.

Para os estudos etnográficos brasileiros também colaboraram
magistralmente: Maximiliano de Neuwied, Castelnau, von den Steinen, Kocb-Grünberg, Max Schmidt, Peter Lund, Ladislau Neto,
Couto de Magalhaes, Ferreira Pena, Barbosa Rodrigues, Trajano
de Moura, Paul Ehrenreicb, Teodoro Sampaio, A. Métraux, C. M.
Rondon, Roquette-Pinto, Herbert Baldus, Nimuendaju e outros.

Renovamos um apelo ao verdadeiro sentimento nacionalista
do govemo da Babia, para que o Estado mande publicar os inéditos e nulificados trabalhos manuscritos do D~ Alexandre Rodrigues Ferreira. E, assim, a ·gloriosa Bahia terá erigido a memória do seu filbo genial, um monumento mais perene do que o
bronze.

Aos interessados pelo estudo da etnología médica brasileira,
aconselhamos a valiosa tese do Prof. Roquette-Pinto, publicada
em 1906 - Etnografia americana. O exercício da medicina entre
os indígenas da América, a Rondónia, 3.ª ed., 1935; as excelentes versóes a portugues, feítas pelo Sr Egon Schaden e D. Lúcia
Furquim Lahmeyer, respectivamente, das obras: Unter den Naturvolkern Zentral-Brasiliens de Karl von den Steinen, publicada
pela Revista do Arquivo Municipal de S. Paulo, e Reise in Brasilien, publicada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Voltando ao motivo desta disserta9ao, acentuamos o valor
dos originais estudos de Martius, que servem de marco inicial a
etnografia científica brasileira. Por tudo quanto, em nosso país,
era digno de admira~ao e estudo, se interessou o sábio amigo
do Brasil, por ele amado como se fora sua segunda pátria "Er hat es aber auch geliebt, wie sein zweites Vaterland". Ao seu
caráter de escol se ajustava ·a divisa: "Candide et fortiter".

Antes de encerrar esse proemio, servimo-nos do ensejo para
oferecer ao ilustrado leitor preciosos extratos de cartas inéditas,
dirigidas de Munique ao Sr. cónego Januário da Cunha Barbosa,
um dos _fundadores e 1.0 secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, pelo sócio bonorário Dr. Karl Friedrich Philipp von Martius.

Subscrevemos as palavras do Prof. E. Roquette-Pinto: "Caminhai um pouco pelo Brasil; estudai-lbe- a terra, as plantas, os
(•) Edl!;áO atual: 6.• (Brasilia..'"la, vol. 39), 1976 (Nota da Editora).
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Agradecemos a nímia gentileza do benemérito sábio Dr. Max
Fleiuss, digno secretário perpétuo do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o ter posto a nossa disposi~ao documentos tao
preciosos.
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1843). Náo posso exprimir a V. S. quanto me alegrava este periodico,
tam cheio de noticias do major interesse possivel para os geographos, estatisticos e historicos, que tratam do Brasil.
He verdadeiramente hua obra do maior merecimento possivel e estimo
muito, que o enthusiasmo dos Brasileiros nao se resfríe, pare: continua-lo
da mesma maneira. Lisonjeio-me na esperanfa de que os escriptos do Snr.
Alexandre Rodrigues Ferreira serao agora todos publicados, o que ha de
espalhar muitas luzes sobre os paizes Amazonicos. Em quanto os olhos de
muitos conquistadores! na Europa sao dirigidos para aquelle riquissimo territorio nada será mais conveniente de que mostrar ao povo Brasileiro como
o JnstÍtuto sabe apreciar aquella possessao da banda do Norte, pretendida
por muitas cabe9as vadias é muita indiscrefao (V ejam~se gaz~tas fran.ce~as
e inglezas de Maio corrente). Lembro-me que hum sabio Patriota bras1lezro,
o Gen. Franfa de Horta, me dizia por respeito da Guerra de Montevideo
de 1817; o Brasil deve ser huma península entre o Paraguay e o Amazonas;
mas nao lhe convem tanto a banda oriental aonde se jala espanhol, como
a de Macapá, aonde se deve para sempre arvorar o estandarte brasil~iro.
Mas náo quero entrar mais em taes discussóes, e concluir agora a mznha
carta com os protestos de perfeita estima e distinta considera9áo, com que
tenho a honra de ficar
De Vossa Senhoria o muito grato criado e venerador

(\

Illustrissimo Senhor!
A sua honrada carta d,d, (? · chegou sem data), que me deu noticia
sobre a benevola recepfáo dos meus pequenos tratados sobre a historia do
Brasil, foi respondida pa Hamburgo em mandar a V. S. hum tratado novamente escripto por mim sobre o Naturel, as doen9as e a Medicina dos Aborigenes do Brasil, o que pefo, que V. S. apresentasse no meu nome á honoravel .c<;>mpanhia do .Instituto Hist. Geogr. do Brasil. Desejo que as nofóes
e noticias, que constztuem este escrito, sejam dignas da Sua attenfáo e que
ta/vez se désse d'elle hua revista nas publicafóes do Instituto.
Em quanto á correspondencia de nossa Academia com o Instituto e
o cambio das publicafoes, tratei desse assunto n'hua anterior.
Por isso falo hoje principalmente sobre dois objectos sobre os quaes
já escrevi ha mais de hum anno ao Excellm.º Senhor Paul~ de Barbosa.
!'rimeiro assunt? he a communicafao de mappas geographicos, que,
me d1zem, fo~am_ editados sob os auspicios do governo Imp. ou do Instituto? Falo principalmente do mappa da prov. do Rio de Janeiro. Desde a
triste morte do Snr. Niemeyer, com o qua/ tive relafao, náo tenho podido
re~eber nada de semelhantes materiaes. Entretanto, penso que seria proveztoso, se eu fosse posto na posifáO de aproveitar-me de todos os trabalhos
deste genero, Jeitos pelos sabios do Brasil. Na edifao da Flora Brasiliensis
se compreende tao bem hum grande mappa oro-hydrographico. Todos os
nossos materiaes para este fim foram dados por mim e por meu collaborador, o Prof. Endlicher, ao Estado major d'Engenharia J. R. austriaco
aonde este mappa se ha de formar debaixo dos olhos do Snr. Barao Hesse
pelo Coronel Scrivaneik.
'
Podemos esperar hila obra excellente pelos officiaes daquelle Estado
mai<;>r, e o ~rasil ha de ter grande proveito delle. Portanto pefo a V. S. que
quezra benignamente usar de toda Sua autoridade, para nos procurarem
aquelles materiaes, mandando-os ou a mim ou dando-os debaixo do Sobrescrito "Ao Snr. Stefano Endlicher, Director do /ardini Botan. Imp. de Vienna
ao Ministro austriaco na Sua Corte".
'
Huma segunda proposifáo he, que o Instituto me procurasse copia
do texto das descripfóes da Flora Fluminense de Vellozo, como foi escrito
pelo autor. Eu queria depois f azer revista critica de todas as figuras e
compor hua concordancia de nomes, que havia ·de dar muito valor á obra.
Até agora náo era possivel determinar todas as plantas por /alta do detail
(das analyses) nas taboas.
Ha alguns dias que estou de posse da Revista Trimensal, que V. S. teve
a bondade de mandar-me da parte do Instituto (até o n.º 16 de /aneiro

..

Dr. von Martius

Munich, 26 de Maio de 1844.

* *•
Immo. Senhor!
Tendo boa occasiao para escrever a V. S. R. nao quero negligencia-la,
mandando a V. S. segundo exemplar do meu livrinho sobre o "naturel, a
medicina e as molestias dos Indígenas do Brasil". Se o Instituto Hist. e
Geog. Brasileiro achasse-o digno de communica-lo n'hua traduc9áo portugueza, isto havia de ser para mim coisa de grande prazer.
Em quanto á Carta de que V. S. me honrou para respeito á minha
communicafiíO sobre a historiographia do Brasil, lhe tenho dado resposta
d.d. 9 de Mar90 de 1844, reconhecendo ao mesmo tempo a bondade com
que o Instituto H. G. B. me fez mercé da inapreciavel "Revista" até a de
n.º 18 (inclus) e das memorias, Tomo l. p. 1-53.
Pe90 que V. S. queira benignamente continuar estas communica9oes,
e que me ajudasse igualmente em animando os Naturalistas do paiz de
communicar-me as suas collecfóes botanicas.
Deseio saber se o Instituto tem recebido as obras que a Academia R.
das Sciencias já lhe mandou.
Emf im dé-me V. S. R. licenfa que eu lhe renove os meus sinceros
protestos de perfeita estima e distinta considerafao.
Deus Guarde a V. S. R.
Dr. von Martius

,
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Munich, 15 Dezbr. 1844.
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"

Nao nos podemos forrar
outras cartas.

a satisfa~ao de transcrever mais duas

/Ilmo. Senhor!
As minhas occupa9oes litterarias, diz o nosso consocio, versam presentemente sobre dous objectos, que tambem preenchem os fins do Instituto, a saber a historia natural do reino vegetal do Brasil, e a historia dos
seus primitivos habitantes. As riquezas vegetaes do Imperio do Brasil sao
tantas, que ta/vez nao haja um só vegetal conhecido, ou util ao homem,
cujo representante nao se ache entre os innumeraveis que constituem a Flora
desse belissimo paiz. Considerando nisto, tenho preparado, ha muitos annos,
uma Flora Medica do Brasil, a qual breve sahirá á luz, visto S. M. l . o Senhor D. Pedro II se ter dignado toma-la sob sua protec9ao, permittindo-me
que lh' a dedicasse. Esta obra f armará parte de uma Flora Brasiliensis geral
que deve tratar de todas as plantas até agora descobertas no Brasil, e que,
sob os auspicios de S. M. o lmperador d' Austria, vou publicar com meu
amigo o Professor Endlicher, de Vienna, ajudado de muitos outros Botanicos
Allemaes, Francezes, e Inglezes. Contamos 14 a 15.000 especies pertencentes
a esta Flora. E pois mui natural que eu a este . respeito tome a liberdade
de pedir a benevola coopera9áo do Instituto, tanto para communica9ao de
materiaes, como para a divulga9ao da obra no Brasil. Breve terei a honra
de remetter ao Instituto o programma desta obra, cuja impressao já come9ou.
Em quanto aos meus estudos sobre a historia primitiva dos autochthones do Brasil, e da America em geral, consta-me como facto geral, que toda
a povoa9ao primitiva das Americas viveu em tempos remotissimos em um
estado mais civilisado do que aquelle em que achámos, tanto os i\1exicanos
do nosso tempo, ou outros pavos montanhezes, como os Indios selvagens
do Brasil. Toda esta povoa9áo, sem duvida muito mais numerosa, cahiu
de urna posi9áo muito mais nobre por diversas causas. Como agora se deve
desesperar da possibilidade de introduzir os autochthones nos círculos da
civilisa9ao européa, elles se tem tornado tao sómente objecto de nossa curio- .
sidade philosophica e historica; e seria certamente assumpto interessantissimo indagar as principaes causas dessa decadencia e degrada9ao. Os meus
estudos apontam para o Brasil o logar onde residem ainda as maiores lembran9as do tempo antigo, e vem a ser os matos entre os rios Xingú, Tocantins
e Araguaya. Ahi residem descendentes dos antigos Tupys (os Apiacás, Gés,
Mundurucús, etc.) que ainda falam a lingua Tupy: elles devem ser considerados como depositarios da Mythologia, tradi9ao historica, e restos de
alguma civilisa9ao dos tempos passados. Nesses logares talvez se possam
encontrar ainda alguns vestigios, que derramem alguma luz sobre as causas
da presente ruina destes povos. Mas, infelizmente, ainda ninguem lá foi
estuda-los.

**•

Immo. Senhor!
Com o vivo prazer que me inspiram sempre as vossas communica9oes
litterarias tive a honra de receber vossa carta remettida por intermedio da
lega9ao brasileira em Hamburgo; e ~proveitando-me de urna op.ortuna occasiao que se me depara pela mesma via, devo come9ar por vos dizer, Sr., que
sensivelmente penhorado fiquei pelas benevolas expressóes de v~ssa .amav~l
carta. Sei perfeitamente apreciar o suffragio de urna corpora9ao litteraria
tao esclarecida como o Instituto Historico e Geographico Brasileiro; e posso
gloriar-me com bastante razao de que vossa illustre Sociedade se dignasse
attribuir algum valor á f ra9a disserta9ao, que ti ve a honra de lhe apresentar,
sobre o melhor methodo de se escrever a historia do Brasil; mas penso ao
mesmo tempo que a maior parte de nossos distinctos collegas julgou as
idéas enunciadas nessa memoria com a benevolencia, que quizeram outorgar, nao a meus trabalhos, mas á .minha ~oa vontade, meu enthusi~smo pela
felicidade do Brasil, e minha .dedica9iío smc~ra _po~ todos os seus. interesses.
Muito me regosijo que vossa illustrada associa9a'! ¡ulgasse convenie'!te .escrever uma historia do Brasil fundada sobre bases tao amplas como as indicadas
em minha disserta9áo: mas de outro lado, Sr., e respeitavel collega, nao
ousarei aspirar eu mesmo á gloria de empreza táo ardua. E . b.em ver~ade
que em minha horas de descanso me tenh~ occupad<?_ dos v~stigios ~a h~sto
ria antiga da America. Supponho que seria tareja t~o glor~osa,. quao. digna
de louvor levantar o véo que tem coberto ate ho¡e a historia antiga da
rafa verrr:elha; mas esse grande mysterio de uma historia em que tudo ~e
tem apagado, em que tudo é aby~o e ruina - . .esse grande mysterio
demanda outras for9as que nao as mmhas, um espirito pro/undo, caracte:
firme e laborioso, juizo va.sto, imagina9áo viva,. e urna_ faculdade de combina9áo rara; e além disto rdade madura, mas amda nao decadente, c~mo ~
minha, que em breve tocará ~eu deci~o lustro. Ent~eta"!to, ~nr., ~amais
perderei de vista tudo qua!"to tiver rela~ao com ess~ historia enigmatica do
Brasil e muita honra terei em commumcar ao Instituto, de tempos a tempos, ~s fructos de meus estudos, com tanto que os julgue digno de seu
acolhimento.
Tambem muito agrade90 a bondade com que me tend~s enviado a
continua9áo de vossa Revista Trimensal, e das vossas Memorias.
Com grande impaciencia ~sl!ero os numer?s q!!'e se forem publicaf!do,
e nao me olvidarei de dar noticia dessas publica9oes em nossa folha litteraria - Gelehrte-Anzeigen.
Permitti-me outrossim de vos significar, Snr., em nome de nossa Academia Real de Sciencias, que muito folgaria ella de ve! subsjstir n~o ~nter
rompidas rela9óes litterarias entre as duas corpora9oes. /a convidei, de
·algum tempo, vossa illustre Sociedade para urna troca reciproca de nossas
publica9óes, e recebereis em tempo competente o Almanak de 1843, que
poderá vos dar urna idéa da extensao de nossos trabalhos e de nossas publica9óes.
Nesta occasiáo reitero minhas instancias a este respeito, rogando-vps
remetter tudo o que fór publicado ahí por esse sabio Instituto, &c.

8 de Mar90 de 1844

* * *
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Grande foi a simpatia dedicada ao Brasil pelo sábio alemáo,
Karl Friedrich Philipp von Martius, e inestimáveis sao os seus
trabalhos. "Para o público o padrao de medir a grandeza de um
espírito de escol nao está no que ele pensa e é capaz de fazer,
mas, sim, no que realmente faz e produz."
Em todos os seus escritos se apreciam a boa vontade, os sentimentos de piedade e filantropía pelos índios brasileiros, o entusiasmo pela felicidade e sincera dedica~ao por todos os interesses
do Brasil. Julgamos ter apresentado, com esta monografía, urna
jóia da "Brasiliana", embora sem o seu brilho intrínseco, é bem
verdade, no que diz respeito ao nosso esfor~, pela inópia do lapidário. "Trado quae potui.,, Aos doutos especialistas pedimos relevar nossas falhas.
Sao Paulo, 1 de maio de 1939.
Dr. Pirajá da Silva

l\1edalháo uniface de bronze, que pertenceu a Ex.ma Sr.a
D. Francisca Barbosa de Oliveira Jacobina, oferecido ao
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
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INTRODU~ÁO

Muitos viajantes descreveram a constitui~ao física dos ameríndios, as d0en~as que !hes sao inerentes e, nao obstante, parece que esse assunto, até hoje~ ainda nao foi esgotado.
De certo, por esse motivo e, mais ainda, pela continua~ao
das elucida~oes críticas dos naturalistas, tem ele sua razáo de ser
porque, precisamente, nesse campo de informa~oes inexatas, muitas há que, desde o descobrirnento do Novo Mundo, tradicionalmente se mantem.
Pairava no espírito da época, e interessava, ao descobridor
de entao, descrever muita coisa referente a constitui~ao física dos
habitantes do continente descoberto, como extravagante, rnaravilhosa e destoando dos tipos da organiza~ao humana, c;¿nhecidos
naquele tempo
Acresce, também, que os primeiros historiadores da América,
na maioria espanhóis e portugueses, escreveram dominados pelos
preconceitos e opinioes reinantes em sua pátria e sem ter como
base conceitos isentos das influencias antropológicas e soc~ais da
sua ra~a.
A literatura do resto da Europa, também empolgada pelas
doutrinas da ldade Médic,., aceitou, com satisfa~ao e sem exame
crítico, essas descri~oes unilaterais ou erroneas, de modo que, devido a isso, ficaram, em sua maioria, perpetuadas até boje. Como
exemplo persuasivo -do conceito estranho sobre muitos tra~os da
história natural do homem americano, citamos o livro do conegochantre de Pauw 1, cujas opinioes fantasiosas, oriundas da pro-

O túmulo do Dr. Karl Friedrich Philipp von Martius,
em Munique.

(1) lnda~óes filosóficas acerca dos habitantes da América, Berlim, 1769. (Nota
do Autor.) ~
Em nota, o Dr. Martius apenas se refere a uma das obras do célebre c~nego Jndagafi»s fllosdflcas acerca dos habitantes da América, Berlim, 1769. Comélio de
Pauw, escritor e filósofo holandes, nascido em Amsterdam no ano de 1739, faleceu a
1799, em Xanten, ducado de Cl~ves, onde tinha um canonicato. Era _segündo sobrinho
do grande pensionário de Witt e tlo do convencional frances Anacharsis Cloots. O príncipe, blspo de Li~ge , mandou-o a Berllm para defender seus interesses, e Frederico n
procurou, em vio, rete-lo junto a si. De Pauw publicou tres obras, que fizeram grande
rufdo no século XVIII: lnvestlg~s fllosd/lcas sobre os americano1 (1769); Jnvestlga-

fije1 flloaóficas sobre os egipcios e chlneses (1774); lnve1tl¡a~óes /llosdflcas sobre os
1re101 (1788). (Nota de Piral' da Silva.)
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pensao para o barroco e o extraordinário, nao foram até boje substituídas, embora tenham sido abandonadas; é verdade que outras
nao sao menos falsas, e isso se nota nos primeiros relatórios espanhóis, nos portugueses e nas posteriores compila96es alemas, tais
como no livro de Ens, urna vez que a tendencia do espírito da
época para o extravagante lhes havia dado alguma importancia
durante certo tempo.
Assim é que, no conceito antropológico de qualquer ra9a humana, sempre se reflete o espírito da época de que se achavam
impregnados os observadores, e esse ponto de vista nao deixa de
ter importancia, quando se considera o índio brasileiro como tema
de descri9ao antropológica, que <leve ser estudado, baseando-se em
ampla observa9ao sem precon~eitos, como o fizeram: von Humboldt, Rush, G. S. Morton, d'Orbigny etc.
Além disso, tais investiga~oes assumem ainda mais elevado
interesse, se considerarmos que os primitivos brasilíncolas serao
lan~ados no grande remoinho social e civil, de onde, mais cedo
ou mais tarde, surgirá urna popula~ao remodelada e quase nova
- a do Império Brasileiro; que nesse torvelinhar eles hao de perder, a mais e mais, suas características próprias e, finalmente, se
extinguirao por completo, como membros independentes da grande
famflia humana - conforme parece ter determinado o Espírito
Universal.
Por conseguinte, os relatórios que em certa época descreveram a natureza física do autóctone brasileiro podem ser considerados documenta~áo, focalizando historicamente, naquele tempo,
o fato notável de urna ra~a que tende a desaparecer.
A popula~ao aborígine do grande Império Brasileiro apresenta um aspecto autonómico e próprio, em todas as suas características corporais.
Até que ponto essa constitui9ao característica do autóctone
brasileiro reaparece ou varia em outras regioes do continente americano, e até quanto podemos ou nao reconhecer nela um tipo
mais generalizado ou mais limitado, em rela9ao a todo o continente, é urna investiga9ao mais ampla a que, no momento, nao
pretendo me dedicar.
Observando, imparcialmente, tem-se a convic9ao exata de que
o índio brasileiro, quer se apresente nas matas virgens, quer nos
extensos campos do Brasil, é o mesmo nos seus tra9os característicos e, por toda parte, mostra-se como representante da mesma
ra9a.
2

Depois de te-lo observado num vasto território, desde o trópico de Capricómio ao Equador, desde as costas do oceano até
aos limites do Peru e. Popayán, em circunstancias mui diferentes
e em vários graus de evolu9ao civil, sempre encontrei os mais acentuados característicos, na estatura e propor9óes dos membros, na
fisionomia, na cor e no revestimento piloso. Assim, pois, aqui me
oponho a opiniáo que admite nao se observarem, nesses índios,
as varia96es dos tra9os fisionomicos, notados nos povos cultos.

:E: verdade que eu e o meu falecido companheiro de viagem,
von Spix, no come~o da nossa convivencia com os índios brasileiros, supusemos nao haver diferen9a alguma apreciável. Isso,
porém, era apenas devido a surpreendente novidade de todas as
circunstancias, as quais a nossa vista nao estava acostumada e
pelas quais fomos influenciadós, como acontece a outros viajantes, no come90 de suas investiga96es.
Somente depois que o· sentido de observa9ao se Iibertou das
impressoes mais gerais e se habituou a entrar em minúcias, reparamos que as fisionomías individuais dos índios brasileiros sao
tao variadas e acentuadas como as de qualquer povo do mesmo
grau de baixo desenvolvimento moral, civil e intelectual.
Naturalmente, a falta de ocupa96es diferentes, e de todos aqueles vários estados de excita~ao do espírito e dos sentimentos aos
quais está sujeito o homem civilizado, se reflete no rosto, espelho
da alma, privando-o da gradativa escala das mais delicadas expressoes.
O mesmo se dá com os negros, a respeito dos quais alguns escritores, também injustamente, negaram fisionomía própria e variada em suas minúcias. Outro tanto· se pode dizer da estatura, da
cor, da pele e da barba; esses caracteres aparecem sob múltiplas
variedades e nao se acham tao uniformemente distribuídos . em todos, de modo a se poder dizer que a natureza vazou tudo num
s6 molde.
No Brasil, veem-se índios altos e baixos, esbeltos e corpulentos, 'Vermelhos acobreados, amarelados e até quase brancas,
com pouca barba ou, se constantemente nao a depilam, apresentam-na regularmente basta. De modo que, de todos os caracteres
físicos atribuidos a essa ra~a, restam quase somente como predicados invariáveis, que se repetem nas diferentes circunstancias,
a brilhante cabeleira lisa e negra, invadindo bastante a testa e a
barba.
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Nunca vi índio algum com cabelos anelados, castanhos, vermelhos ou ruivos, nem com barba crespa.
lsso nos deve indicar, principalmente, que os caracteres peculiares dos brasis nao podem ser vistos e concebidos de modo exclusivo, como também os de qualquer membro das outras ra~as
humanas. Acontece, portanto, com os homens, exatamente o mesmo que se observa nas chamadas famílias naturais da flora, que
a ciencia moderna procura designar e fixar. nao por meio de
uns tantos caracteres exclusivos, mas pelo conjunto de muitos
deles, ditos caracteres coletivos.
O primeiro encontro do viajante quando ve o filho das selvas
em liberdade, nu, em seu primitivo lar, é, por assim dizer, de importancia decisiva, por isso que o cunho de urna forma~ao humana particular e independente nao é constituído por um caráter
singular e sobressalente, mas pelo conjunto de todas as particularidades físicas, tal como se observa no ameríndio em geral e no
autóctone do Brasil. Prontamente se gravam as impressoes de tao
interessante espetáculo; a aten~ao concentrada apreende, rapida.mente, todos os tra9os, reunindo-os num quadro, cujo colorido
jamais se apagará da retentiva do observador.
Assim é que, depois de tantos anos, a imagem do primeiro
encontro com o índio brasileiro ainda se conserva indelével na
minha imagina~ao e julgo a descri9ao feita por mim e pelo meu
falecido companheiro von Spix, sob a impressao do primeiro encontro, capaz de dar urna idéia exata da constitui9ao física daqueles homens. Por isso aqui inserirei o que de mais importante
há naquela narra9ao; mas, devo assinalar que os Coroados, os
primeiros por nós encontrados, pertencem a urna tribo, relativamente débil e degenerada, e que, tanto a expressao individual do
rosto, mais pronunciada, como um maior desenvolvimento dos sistemas ósseo e muscular, notados entre muitos índios, emprestam,
ao conjunto físico desses homens, tra~os mais favoráveis do que
os encontrados pelo leitor, em nossa rela~ao de viagem. (Reise,
I, p. 375.)
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ASPECTO GERAL DA CONSTITUI~ÁO
F1SICA DO 1NDIO BRASILEIRO
Os índios brasileiros sao, em geral, de estatura pequena ou
mediana, em rela~ao com a dos europeus. Os hornens tem de 4
e n1eio a 5 pés de altura (medida parisiense) e as mulheres de
4 a 4 e meio 1.
Sao todos de constitui~ao robusta, espadaúdos e corpulentos.
A estatura é bastante igual, particularmente na mesn1a tribo, e,
só raras vezes, notam-se alguns que excedem os companheiros,
na altura, apenas meia cabe9a.
Em conjunto, a observa~ao do europeu, parecem mais altos
do que na realidade o sao, por andarem nus.
A cabe~a é relativamente grande, o tronco táureo, o pesco~o
curto e grosso, o tórax arqueado e musculoso, os seios fe mininos
túrgidos e nao pendentes como nas negras, o ventre n1uito abaulado e bastante desenvolvido, com umbigo saliente; os membros viris n1uito menores do que em qualqtrcr outra ra~a, e nao em
(l) Francisco Rodrigues do Prado, comandAnte do presfdio de Coimbra, diz que sao
os Guaycurús homens de seis a seis e meio pés de altura. (V. Revista Trimensal de Hist. e
Geogra/ia, t. J, p. 26.) Joao de Léry, que, prescin(lindo das idéias religloí)as, é exato
narrador, diz no cap. VIII da Narrativa de urna viagem . .. , falando dos Toupinam·
baoults, com quem viveu, famlliarmente, quase um ano: - "n'etas point plus grans,
plus gros ou plus petits de statur'! que nous somm.es en l'Europe, n'ont le corps ny
monstrueux, ny prodigicux a notre egar" etc. No cap. LVIII, da Noticia do Bras:l ou descri~iío da cosla, dele, lemos: "~ este gentio (os Tamoyos) de gi·ande corpo e muí robusto" etc. No cap. LXII da mesma obra, lemos: "es Goayanases ~áo na cor e propor9ao do
corpo como os Tamoyo:;" etc. No cap. CLXXXIV, lemos: "os Mar11cds sao homens
robustos e bem condicionados" etc. Os Botocudos ot• Engerackmung sao dados pol'
Neuwíed como homens de elevada estatura; o manuscrHo da JJibtiotec:; lmperial concorda
nesse fato e a grandura de suas armas t~mbém o robor;i. Muitas outras cita~es pudera
reur.ir, mas, julgo que sao bastantes essas, -para fazer ·~er que os limites do óesenvol·
vimento fístr..o dos brasis nao se acomodam tal vez nas ralas que lhes imp& o Dr.
Martius. (Nota de Inácio José Malta.)
Francisco Rodrigues do Prado só se referiu ao principal capitiio dos Guaycurú:;,
que media seis p~s e mcio de altura. Rev. lnst. Hist. e Geogr. Brasil. t. I , p. 26.
Alguns indios a!tos da trlbo Caingang medem de 1,60 m a 1,75 m e as índtas,
geralmente, de 1,55 m a 1,65. V. A trioo <.;aingar:g-lndio! Bugres-Botocudos, Dr. Simóes
du Silva, p. 11 .
Ouvimvs do Cel. Jaguaribe de Matos, em sua confer~nc!a realizada nu Facul·
dade de Direito de S. Paulo, a 26 de setembro de J936, que os indios Borórcs cta Ron·
dOnis, reglao do Pantanal, med~am cornumente 1,75 m de altura, atit1glndo aiguns at6
1,95. (Nota de Plrajá da Silva.)
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contínua turgescencia como no negro. Tem as extremidades curtas,
sendo as inferiores delgadas, especialmente nas panturrilhas e nádegas. Os ombros e os bra9os, porém, sao roli9os e musculosos.
Dotados de pés e maos pequenos, costumam trazer as maos
quase sempre frias, com dedos relativamente finos e unhas muito
.curtas, pelo costume de roe-las. O pé é estreito para trás e largo
para <liante, com o respectivo dedo grande muito afastado dos
outros.
Em correspondencia com o tórax amplo, distinguem-se na
cabe~a, especialmente pela largura, os parietais e os malares
salientes.
A testa baixa, arqueada na base, pela proeminencia dos seios
frontais, estrei~a em cima e bastante rampada, é pilosa até muito
em baixo.
Apresentam o occipital muito menos inclinado do que os negros, cujo cranio é em geral mais estreito e muito mais oblongo.
O rosto é largo e. anguloso, nao tao saliente como o dos negros, porém mais do que nos calmucos e europeu~ .. Orelhas pequenas, de forma elegante e apontando um pouco para .fora; olhos
pequenos, pretos ou castanhos escuros, afastados. inclinados para
o nariz, formando com ele angulo um tanto agudo, e ornados por
leves e arcadas sobrancelhas; nariz curto, levemente comprimido em cima, chato em baixo, e ventas largas um pouco viradas
para fora; lábios muito menos espessos do que os dos negros,
sendo o superior, e nao o inferior, um tanto saliente, ou ambos
iguais; boca menor e mais fechada do que a dos negros; dentes
muito alvos, os incisivos largos, regularmente implaritados, e os
caninos salientes; queixo arredondado e curto.
A cor dos brasis é mais ou menos avermelhada como a do cobre polido 2 , conforme a diferen~a de idade, ocupa~ao, estado
(2) Nio acho mais apropriada co~para~o para exprimir a cor dos indios que a
do cobre polido; contudo ela varia desde o castanho claro até o esbranqui~ado, quase
semelhante a cor do europeu. Sio as células novas e os núcleos das células da camada
profunda da epiderme, situadas acima da aerrna, que, impregnadas com mais ou menos
pigmentos. produzem, principalmente. a cor da pele. ~ sabido que os anatomistas chamam a essa camada, rede de Malpighi. Na ra~a branca aqueta camada granulosa e
piglilentada aparece, evidl!ntemente, apenas em alguns lugares, por exempto, no bico
do pelto; porém, nas ra~as americanas e africanas, · é visivel por t.odo o corpo. Os
histologlstas duvidam a este respeito da independ!ncia -daquela camada. Flourens (•Anatomie générale de la peau et des membranes muqueuses", in Archives du Museum, t. 3.0 •
'fMl, p. 153) s~tenta que a pele dos americanos, negros e mul~tos. é f9rmada muito
diversamente da dos .europeus. Ele atribui aquelas ~as .de ~o~ um aparelho pigmentar -~e está entre o derma e as duas epidermes (duas camadas -d e epidermes), o que
falta na ra~ branca e que, como diz, consiste numa pele especial e numa camada de
pi¡pnento que repousa sobre eta. Os histologistas ~es nao admitem essa multipllcidade e consideram a camada de pigmentos, o produto do corpo papilar do derma,
somente pela parte distinguida pelo resíduo mais rico de pigmento da camada lntemá
mais nova, alada Dio endurecida e mais mole da epiderme. (Nota do Autor.)
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de saúde e tribo. Os recém-nascidos sao quase brancos ou um
tanto amarelados como os mulatos; os enfermos, em alguns ca,sos, mostram a tez amarelo-pardacenta ou pálida.
Em urna palavra, os brasis sao tanto mais retintos, quanto
mais sadios, fortes e trabalhadores. Talvez também muito contribua para torná-los mais trigueiros a influencia da luz solar, bem
como a fuma9a das choupanas; mas esta grada~ao nao é fixa, porque produzida por circunstancias passageiras.
Na face interna das articula~óes, ~ cor é mais clara. Os brasis
coram raras vezes de pejo 3, porém sim, de raiva. No mais, a pele
é finíssima, macia e lustrosa. Estando expostos ao sol, transpiram e o cheiro do suor é particularmente urinoso, porém nao penetrante como o do negro.

•

(3) O Dr. Martius nota que os brasis coram poucas vezes de pejo, e os escritores em geral, quase a urna, dizem que eles nao tem vergonha, porque nao coram
pelas mesmas causas .Que ordinariamente coramos; mas, se refletirmos, veremos que
os brasis nao sao naturalmente menos sensíveis a repugnancia das idéias vergonhosas.
As idéias, porém, que impressionam homens civilizados e submetidos, por assim
dizer, a urna mesma norma de educa9~fo moral, tem limitada a signifJca9ao, pelo
círculo dos que tem idéias diversas. A idéia do bem e do mal é universal, porém
varia. grandemente na aplica9ao; entre os mesmos povos cultos e subordinados as
mesmas doutrinas morais e filosóficas, muitas modifica9óes sofreria a regra que se
firmasse na uniformidade da a9io fisiológica das idéias no seio da hwnanidáde. A
embriaguez é entre um grande número de povos reputada torpeza, porém, entre um
povo civilizado da Europa, é apenas quast: um costume; por isso, a exprobra9ao, dirigida pelo mesmo motivo a indivíduos desses dols grupos, produzirá neles efeitos diversos. Quer-se que os brasls sejam menos sensíveis ou, mesmo, que nao tenham
vergonha da nudez eq1. que vivem, porque sao estranhos a esse modo de sentir as
conveniencias ou inconveniencias; e, os que tais reparos fazem, sao os que santificam
a nudez no paraíso terreal, como inerente a primitiva do homem.
Se exprobrarmos um brasil, por entregar sua mais bela filha ao forasteiro que
chega a cabana, ou a essa m~a. por ter-se prestado a prostitui~ao, nao faremos com
que as faces do pai suba o tipo da vergonha, nem as da filha, as rosas do pudor;
mas nao será isso por desvergonha natural. A huinanidade inteira nao tem idéias
universais fixas acerca do bem e do mal; as circunstancias em que se acham os
povos, suas religióes, sua maior ou menor civillza~ao, rela9óes ou isolamento, dáo
lugar a idéias particulares que se tomam entre .eles aceitas, e, desde entao, os que
. a elas estiverem sujeitos enrubescerao por algo que até entao nao os fazia envergonhar; a escola cínica produzia essa mtidanyá em borneos e mulheres, mesmo no
seio da civiliza~io da Grécia, e, se fóramos mais longe, veríamos quanta, de povo a
povo, é a diversidade no modo de ver e de sentir. Queremos ver corar os brasis?
Mostremos-lhes que foram covardes t>m presenr;a do inimigo, pois sio para eles
urna virtude a coragem e a bravura; fayamo-los sentir sua inabilidade como arqueiros
· ou ca~adores; busquemos conhecer a direcao de suas vistas - acerca do bem e do
mau, e entao aplaudamo-los ou exprobremo·los; mas, nao esperemos que ele core
mais de engendrar um filho aos nossos . olhos do que coraríamos de plantar . urna
.
couve em sua presen~a.
No nosso indio a a~ao pungente da vergonha deve ser impetuosa, por isso que
a plena liberdade em que vive nao póe limites a explosíio dos seus afetos, e porque
sua sensibilidade menos exercida deve ostentar, nas ocasióes em que for provocada,
todo o elastério de que é suscetível; por essas razóes, talvez passe por urna rápida
transi~o do sentimento de um fato vergonhoso, a a~io do despeito, e mesmo do
desejo de vin~anya, e confunda o rubor do pejo ou da vergonha com a púrpura da
ira; porém, quanto ao mais, crelo que, a seu modo e segundo suas idéias, coram,
quando o caso e a consciencia os impelem a isso.
Tenho por vezes tratado com indios nascidos e educados no seio da nossa sociedade, e os tenho visto corar de tudo o que faria envergonhar qualquer indivíduo de
ra~a branca, em análogas circunstancias. (Nota de Inácio José Malta.)
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Os longos cabelos duros, · pretos e lustrosos caem-lhes bastos
e em desordem pelas espáduas; nunca os tem crespos, bem que para
tal empreguem muito cuidado e arte. Muitas tribos os cortam e
servem-se disto como particular distintivo.
Só encanecem em rnui avan9ada idade, e, raras vezes, os
veremos corn a cabe9a de todo branca. Igualmente é raro calvejarem e, entre milhares, se deparará urn calvo.
Nas axilas e no peito nao há em geral pelo algum; nas partes
pudendas e na barba dos homens, existem raros cabelos; as vezes
se ve um índio com barba preta, bastante cerrada, porém, jamais
crespa.
Eis os caracteres exteriores dos brasis; esse quadro constantemente se reproduz de urna extremidade outra desse vasto país,
de sorte que dificílimo se toma, nao tendo sinais outros mais
pritneira vista, as inútneras tribos que
distintivos, diferenciar,
habitam em sua extensa.o.
Dá-se no Brasil o mesmo que acontece na Europa, onde,
creio, nao haverá fisionomista algum que, primeira vista, possa
determinar a origem de qualquer indivíduo, embora sejam conhecidos os caracteres peculiares as diversas ra'Yas, por exemplo: a
romana, céltica, germanica ou judaica.
'fenho, expressamente, a notar que ericontrei o conjunto das
particularidades somáticas sem varia96es importantes no índio brasileiro de todas as províncias do lrripério, _e que as diferen~as dominantes só dependem do grau geral de civiliza9ao das diferentes
tribos e hordas, ou do desenvolvimento individual da inteligencia.
Por essa circunstancia sou revado a duvidar que se possa,
como pensa Alcides d'Orbigny, diferenciar, no tronco do homem
primitivo da América do Sul, trés subdivisoes ou, como ele charria~ ra9as 4•
Esse escritor, que, gra~as a sua pos'i9ao, teve tantas ocasiócs
de observar muitos aborígines do continente sul-americano, pretende distinguir urna ra~a ando-peruana, outra índio Pampa, e outra a que chama de Brasilio-Guarani.
A primcira ra~a, ou a dos autóctones ando-peruanos (que se
subdividia em peruanos, Antíscíos, a leste dos Andes boliviano~, e
araucanos), distingue-se das outras pela cor azeitonada, estatura
baixa, testa pouco elevada e inclinada, olhos horizontais, com os
cantos externos mui pouco rasgados; a segunda, dos chamados
índios Pampas ( subdividindo-se em. Pampas, Chiquitos e Moxós),

a

a

a

{
distingue-se pela cor azeitonada, muitas vezes pela elevadíssima
estatura, testa arqueada e nao reclinada, olhos horizontais e mui
rasgados nos cantos; e, finalmente, a terceira ou Brasilio-Guaranit
que tem por caracteres distintivos: cor amarelada,' estatura mediana, testa pouco arqueada, olhos inclinados, de modo que os
cantos externos sao mais elevados do que os internos. Segundo
nossas próprias observa9oes, na multidao de povos que se estende
sobre urna s~perfície de mais de 20 graus de latitude, nao podemos concordar com tal asser~ao, nem ousamos, tampouco, f azer
semelhantes divisoes.
Vimos muitos aborígines da América em várias localidades,
e alguns ora se aproximavam, ora. se afastavam dos caracteres
apontados por d'Orbigny; por isso é que julgamos nao dever desprezar a convic9ao que ternos de que os característicos somáticos
de qualquer ·p ovo ou de urna horda dependem, principalmente,
das influencias de clima, modo de vida e do grau de cultura. Por
conseguinte, nao há sinais característicos físicos exclusivos entre
os membros de urna popula9ao que, segundo a comprova9áo de
muitos outros fatos, acha-se atualmente bastante misturada e abandonou os caracteres de povos independentes, com prejuízo inimaginável da sua história e particularidade nacional. Depois dessas
observa9oes gerais, que nos pareceram necessárias para marcar o
ponto de partida na investiga9ao a que nos propomos, vamos agora
tra~ar o quadro das rela~oes fisiológicas mais importantes do
autóctone brasileiro.

(4) L'llomn:e américain (áe l'Amérique méridionale) consideré sous les rapports
phy#ologiques et :noraux! por d"OrbianY; 1S39, p . 118. (Nota do Autor.)
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Placa de bronze, comemorativa do milagre, colocada ao lado
do crucifixo, na igreja de Santarém (Pará).

Crucifixo de tamanho natural, de ferro dourado, modelado
por urna escultura de Aihrecht Dürer. existente na igreja
de Santarém (Pará).
Promessa de von Martius por ter sido milagrosamente salvo
de um nauf rágio no rio Amazonas.
Através da Bahia. (Pirajá da Silva.)
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VIGOROSO DESENVOLVIMENTO
DO SISTEMA MUSCULAR

A presen~a de um índio já indica que ternos diante dos olhos
um indivíduo, cujo sistema muscular se acha fortemente desenvolvido.
Urna figura larga, atarracada e carnuda, principalmente no
tronco e extremidades superiores; bra9os curtos, em rela9ao ao
carpo, grossos e .musculosos; peito largo e arcado; a nuca refor9ada é curta; movimentos ligeiros, elásticos e uniformemente contínuos que, mesmo a passo curto, vencem incríveis distancias em
pouco tempo; admirável capacidade para carregar pesos, ou continuar horas a fio o mesmo exercício muscular, sao qualidades
que já surpreenderam os primeiros descobridores da América, e
que igualmente encontramos no índio brasileiro, quer habite em
espessas matas virgens, ou em campos abertos. Contudo, a diversidade no modo de vida produz notáveis diferen~as em seu exterior: o habitante das matas é muito mais corpulento, mais largo
e mais robusto; o que habita as várzeas, pelo contrário, mostra
um corpo mais esbelto e sobretudo membros mais finos; tem os
movimentos mais livres e flexíveis, parecendo dar grande apre~o
ao desenvolvimento da for~a muscular dos pés.
Por isso, este, mais freqüentemente do que aquele, adorna
as pernas com cordas de algodao e penas, e procura, nao raro,
auxiliar o desenvolvimento das panturrilhas, pondo nos adolescentes, em tomo dos tomozelos 1 , antes da idade adulta, ligas
estreitas _que daí em diante nao mais devem ser retiradas.
Nunca vimos brasil algum que tivesse as barrigas das pernas
da grossura das dos nossos montanheses europeus. O maior exercício dos pés corresponde também maior magreza da bacia.
(l) Tenho lido, em todos os que t~m tratado dos brasis, que eles costumlll'Tl ligar
fortemente as pernas logo abaixo do joelho e nio logo acirna do tomozelo. (Nota de
Ináclo Jos6 Malta.)
·
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O índio que habita as espessas matas, onde apenas pode caminhar a passos curtos e, raras vezes, o faz rapidamente em linha
reta, é quase sempre dotado de um surpreendente desenvolvimento
dos músculos do tórax e dos bra<yos. A. for<ya que desenvolve na
nuca e nos bra<yos, carregando pesos <?U cortando gigantescos
troncos, surpreende o europeu.
O índio incumbe-se com prazer de levar urna carga de 100
libras durante 1O a 12 horas, tendo a esperan<ya de urna garrafa ·
de aguardente ou de qualquer dádiva que para ele tenha valor.
Trabalhar de machado num tronco de madeira dura e resistente
durante 1O horas, e, depois do trabalho, dan<yar e se regalar com
a embriagante bebida - o cauhy 2 , até alta noite, é um esfor<yo
diante do qual até mesmo o mais robusto negro recua.

ROBUSTEZ DO
REVESTIMENTO CUT ANEO .
A par da grande for<ya muscular, os brasis nos apresentam,

também, urna for<;a e resistencia admiráveis do revestimento cutaneo.
Esses homens sao sujeitos a urna transpira<;ao regular e imperceptível, mas, nao obstante, suam menos do que os negros e
os próprios brancos. Entregues a movimentos ou trabalhos fatigantes, a transpira<;ao toma-se visível e toda a superfície da pele
reluz.

o

afluxo do sangue a periferia nao é neles muito ativo; mas,
ainda assim, tomam-se vermelhos, segundo as grada<;óes, semelhante a cobre polido; e, quando se veem os índios dan<;arem assim,
a cor e o brilho da pele dao-lhes o aspecto de figuras vivas de
bronze, que o olhar maravilhado do europeu observa com prazer, especialmente quando os cabelos revoltos, negros, brilhantes ou os enfeites de penas multicores, aumentam ainda mais a
estranha novidade daquele espetáculo. Nessa ocasiao o índio nao
excreta a incrível quantidade de suor, que nas regióes quentes
corre pelo rosto e peito dos demais homens, causando urna perda
de for<;as, que o branco só com vagar recupera.
Essa menor transpira<;ao ou, em muitos casos, a completa
ausencia dela, mesmo por ocasiao de trabalhos violentos, dá aos
brasis urna expressao de for<;a apática. Entretanto, tivemos ocasiao de observar que a transpira<yao é forte e abundante em alguns
deles, mas isto so acontece quando estao sujeitos a fortes emo<;óes
interiores.

(2) Os dicionários da Hngua geral dizem: caoim ou caoi. (Nota de lnáclo José Malta.)
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Quando os assustam ou intimidam, essa apatia ou impassibilidade desaparece, e entao cai-lhes da testa, em grossas bagas, o
suor; e, por tal modo, que parecem vítimas de urna imediata coliqua<;ao.
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Essa particularidade, que o saibamos, nao é referida em nenhuma das rela~oes dos viajantes, e nela entrevemos um característico psicológico muito notável e comum entre os ameríndios,
que é o desaparecimento 1 da coragem, essa fraqueza que deles' se
apodera, logo que urna pequenina causa destrói o elastério do
seu espírito.
Também tem lugar essa profusao de suor, quando em trabalhos que lhe sao estranhos ou tediosos; sendo que, o moroso
adiantamento deles, o índio costuma atribuir, ora a urna doen~a
repentina, ora a um encantamento.

(1) Consta de um grande número de escritores que era bastante que um pajé predissesse a morte de qualquer índio de quem fosse desafeto, para que esse se retirasse a
sua rede e se deixasse morrer de inanic;:ao e de terror; consta mais que esses homens,
arrancados A vida das florestas, caíam em tal abatlmento, que multas vezes a morte era
a imediata conseqüencia. A apllcac;:io deles a trabalhos, como eram os das minas ou outros
assim continuados e entretidos pela opressao, dava iguais resultados; porém, creio que,
ver-se votado A morte por um ministro acreditado dos deuses pátrios e mediante a intervenyao desses, ver-se arrancado aqueta natureza e liberdade, que era consentAnea com
a vida e costumes dos brasis independentes, ver-se despenhado do fastigio da soberanía
individual ao scio da mais horrenda e abjeta escravidao e reduzido a condic;:ao de autOmato,
sempre debaixo do azorraguc, e obrigado a alimentar-se ao prazer dos opressores, nao
poderá ser tido em conta de pequenas causas que afrouxem o elastério da alma dos
americanos. Esses homens que perdiam o elastério de suas almas robustas, sempre que
se supunham em luta com entidades sobrenaturals, e que por isso gelavam e emudeciam pelo encontro de um animal ou de qualquer outra coisa que reputavam agouro
ou funesta, nio empalideciam na luta com tudo o que julgavam ao alcance da
humanidade. Eles, apesar da falsidade de suas mulheres, apesar da desigualdade e
novidade das armas dos europeus, que a mals dolorosa experléncla lhes mostrava
muito mals destruidoras e terrívels do que as suas, apesar da dlferenc;:a da tátlca e do
uso, já dos cavalos que lhes eram desconhecidos, já dos caes de fila que lhes eram
lanc;:ados, nao trepidavam um momento em combater os bárbaros Invasores da América.
As renhldas batalhas sucediam-se de mais a mals encamic;:adas, e, al dos invasores,
se só por si tivessem de afrontar a coragem, o valor e a energla de almas, que esmo·
reciam destarte, perante pequenos embara<;os. Por muito tempo, em toda a extensao
da América, foram vendidas polegadas de solo por montes de cadáveres e rios de
sangue, apesar dos artificios empregados pelos Invasores.
Guatemotzin, ainda depois de prisioneiro dos bárbaros da Península, fala a
linguagem de um herói; a perda de um trono, a escravidio, a pátria, a derrota de
seus bravos, a perda da llberdade, nada, nada afrouxou o elastérlo de sua alma nobre,
nesse momento terrivel e solene, nem sobre o braseiro em que, canibalmente, a sede
de ouro dos espanhóis o torturava. Esses homens sao os mesmos que, por morte dos
monarcas do Peru, Mechoacáo e México, lam rindo a sepultura. para em séqüito
acompanharem seus príncipes a etemidade; sio os mesmos que, prislonelros de guerra
cm suas questóes americanas e contando com urna morte infalívet e horrível, Já tendo
de ser imolados sobre os altares pelo sacerdote, já tendo de ser vftimas e alvo dos
motejos bárbaros dos vencedores, em meio de suas festas, espantavam o universo pela
coragem e impasslbitidade com que afrontavam as mais tremendas provan~as. A.s portas
das sepulturas os indios danc;:avam e folgavam, com o aspecto e tranqüilidade de
convivas! Para, finalmente, ver-se que nio era tio fugaz ou embaciante a coragem
americana, lembramos essa desgrac;:ada mulher Guaíba, de quem fata o bario de
Humboldt na sua viagem as reglóes equinoclais, e delxemos a Pauw o pensar de outro
modo. Quanto a esse suar em bagas, quando se está entre Cila e Caribde, observarel
que, nao supondo ter mescla da rac;:a brasil, tenho, mais de urna vez, sido vítima dele.
(Nota de Inácio José Malta.)
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POUCA IRRITABILIDADE
DO SISTEMA SANGUÍNEO
A falta de transpirac;ao do índio, por certo, também depende
da pouca irritabilidade do corac;ao e dos grossos vasos sanguíneos
ou, talvez, da menor quantidade de sapgue. Sobre essa última hipótese nada podemos avan~ar de positivo, por falta de experiencia própria, mas, apesar de tudo, diremos que alguns médicos, no
Brasil, asseveram-nos, com toda a certeza, que os brasis tem menos sangue do que os negros e os brancas, e que, dadas iguais
perdas de sangue, aqueles mais se ressentem disso do que estes.
Uro dos mais minuciosos observadores da natureza dos autóctones
norte-americanos, o Dr. Rush, notou que a menstruac;ao das mulheres aborígines
é quase nula em compara~ao com a das mulhe,, .
res europe1as.
Azara diz outro tanto das mulheres Charruas e Guaranis, e,
segundo as informac;óes colhidas, podemos dizer o mesmo das
roulheres brasis. O catamenio ·dura nelas, poucas vezes, mais de
tres dias, sendo, além disso, pouco abundante, e reaparecendo regularmente, como na Europa, coro as fases da lua, apesar de vir,
as vezes, acompanhado de complica~oes histéricas.
imperceptível a diferenc;a da quantidade de sangue re1e1tado, durante o estío e o inverno. Pode-se muito bero presumir
que esses fluxos periódicos durem apenas, em poucos casos, até
a idade de 50 anos, e que, na maior parte das vezes, cessem dos
42 aos 47.
É
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Se quiséssemos avaliar, como em outros ·casos, a quantida.de
do sangue contido em suas veias, naturalmente concluiríamos ser
menor que a das outras ra~as, atento o uso de alimentos crus 1 ,
e, as vezes, pouco nutritivos.

Nos homens saos contei de 55 a 68 pulsa~óes por minuto, e,
nas· mulheres, que se distinguem mais pela vivacidade do que os
homens, de 76 a 80 e até mais 2 .

Poder-se-ia mesmo dizer que os brasis, apesar de serem habitantes de países quentes, tem o sangue frio, e que, por isso, só se
lhes deposita sobre a pele urna pequena exsuda~ao fria.

~

Desse fenómeno muito se admira o europeu, principalmente
quando aperta a mao dos aborígines. Em tais cumprimentos sempre sentimos urna impressao comparável ao toque de um objeto
frio e úmido, absolutamente ao contrário do que sucederia com
um africano, cujo sangue se mostra quente, até nas próprias maos.
Nisso, os- brasis podem ser talvez comparados coin os Mal'aios, .cujas maos se conservam também frias e úmidas Correspondendo a frialdade das maos, nota-se que naqueles o pulso . é fraco
e ·vagaroso, escapando ao tato do observador por sua pouca elasticidade.
(1) Se a quantidade e o preparo dos alimentos sio o que determina a maior
ou menor quantidade de sangue que nos gira nas velas, nio vio absolutamente mal
todos os indígenas, bem que sejam, as vezes, vexados por fome, e mesmo que,
segwado seus costumes, déem-se a úperos jejuns em muitas ocasióes.
·
Os fndios nio eram, em geral, tio selvagens que se alimentassem de carnes e
pelxes crus, como parece dever-se entender do que diz o Dr. Martius e, quando ninguém
disso tivesse tratado, bastaria, para saber do oontrárlo, olhar para os vocabulários da
Ungua ¡eral, e af deparar-se-ia com uma multldio de termos que exprlmem processos
culinárioa variados, multos dos quais passaram para o portugués dos crioulos, assim
como os mesmos processos para a codnha deles. Slmáo de Vasconcelos tratando desse
asunto diz (l p. 87 e 88 das Notícias curiosas acerca do Brasil, edl~io fluminense
de 1824): •No comer sio também singulares. E, suposto que todos usem dos mesmos
mantimentos (comument.e talando), de raízes de plantas, mandioca, aipim, batata,
inhame, cará, mangará, legumes, carnes de ca~a, peixes e frutas do campo, sao contudo
diversos os modos entre eles, porque uns comem assados e outros cozidos ao modo
ordinário; o que é de assar-se, sobre brasas, e o que é de cozer-se, em panelas, a que
chamam N~mpepó, de cujo caldo com farinha de mandioca f~m papas, a que
chamam Mingdu ou Mandipiró. Outro basta tostar carne ou peixe ao sol e dá-la por
cozida e assada; é pasto saboroso. Outros usam de melhor artificio, o que em verdade
toma a carne (e ainda o peixe) saborosfsslmo: fazem na terra uma cova, cobrem-lhe
o futido com folhas de árvores, e logo lan~am , sobre estas, a carne ou peixe que
querem cozer ou assar; cobrem-na de folhas, e depois de terra; felto isto, fazem fogo
sobre a cova, até que se dio por satisfeitos, e entáo a comem; e chamam a este modo
Blarlby. Os pelxes miúdos embrulham em folhas, metidos debaixo do borralho, em
breve tempo ficam cozidos ou assados. . . Além disto, as frutas saborosas eram comidas
cruas; as rafZC3, em geral, eram cozidas, assadas ou redu:zidas a farinha, como a
mandioca•.
Quanto l fome por que tlnham de passar homens, cujas r~as e campos de
cri~o de gado estavam nas producóes espontAneas do solo e na ponta da flecha , observarei que é mlster que nio fossem muito comezinhos, pois que o Dr. Martius gaba a
fo~ física, a ligeireza e corpul!ncia dos indios, visto que nao sao tais qualidades
compatfveis coro a fome cotidiana. E, demals, náo vivendo os índios em geral e continuadamente debaixo do a~oite da fome, nem se aumentando de substancias completamente cruas e desnutrientes, parece que claudica a hipótese de lhes provir daquelas
rejeitadas rames a pouca abundlncia de sangue presumida e, ainda mais, porque
causas momentAneas peculiares a urna ou outra trlbo, parece nio devem dar resultados
gerais e permanentes. (Nota de Inácio José Malta.)
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(2) Durante muito tempo se acreditou que os brasileiros, mesmo os normais, eram
urna ra~a de anémicos. Neles era menor o número de glóbulos vennelhos e o seu teor
de hemoglobina. A excelente tese inaugural do Dr. Joslas F. de Andrade, Hematologla
tropical, defendida na Faculdade de Medicina da Babia, em 1892, marcou urna época
para os estudos da hematologia brasileira; em 150 individuos nonnals encontrou ele:
glóbulos vermelhos 4.000.000; glóbulos brancos 6.000; hemoglobina 0,70 a 0,75%.
Estudos posteriores, seguindo métodos modernos e com aparelhos aperfei~oados,
demonstraram ser malor o número de hematias por mm'. Ezequiel Dias encontrou
5.542.000 v. Hematologia normal no Rio de Janelro, e Osvaldo Barbosa 6.746.800
v. Estudo clínico do sangue normal, especialmente na Bahía. O número
global normal de leucócltos por mmª é equivalente a 8.000, segundo a média das médias
brasileiras estabelecidas no Río por Ezequiel Dias e na Bahía por Osvaldo Barbosa.
A média em hemoglobina or~a por 74 a 80%. Cf. Hemodiagnóstico nos trópicos, Prof.
Joio A. G. Fr6es.
Nio conhecemos trabalho científico sobre a hematologia normal dos indios
brasileiros. Serla curioso, original e, pensamos, ainda estarla em tempo de ser feito,
aproveitando-se os remanescentes das tribos niio mlscigenadas, que habitam a hinterlandia brasileira. Como vlmos, a hematologia desfez o preconceito da decantada anemia
brasilelra e demonstrou nao haver aprecláveis diferen~as entre a erase san¡uínea do
europeu e á do brasileiro sadio. (Nota de Pirajá da Silva.) ·
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INERCIA DAS FUN<;óES VIT AIS

Tudo quanto até aqui ternos dito a respeito das particularidades somáticas dos brasis leva-nos a concluir que ocorrem neles
deficiencia de sensibilidade e retardamento das fun~6es vitais.
Urna observa~ao mais minuciosa demonstra isso. Comparativamente, a for~a assimiladora dos brasis é muito menor. ~ fácil
a digestao das comidas que lhes sao usuais, embora se componham de raízes e frutos verdes, ou de carnes mal preparadas; o
mesmo, porém, nao acontece com alimentos nao-habituais e adubados.
Essa gente come devagar, porque tem de romper as fibras das.
viandas com os dedos e mastiga também lentamente. Come muito
de cada vez e daí lhes advém urna laboriosa digesta.o, que nao é
perturbada com novos alimentos, por terem pouca abundancia
deles.
Geralmente, deixa correr vinte e quatro horas de um a outro
repasto. Sua refei~ao é vagarosa, compassada e uniforme.
Eles só apreciam o sabor das coisas que lhes sao conhecidas,
e que, por assim dizer, já se identificaram com sua natureza e conseguem com esse modo de viver, sempre metódico, conservar as
for~as.

Fora dessas condi~oes de vida, os brasis mostram-se logo incomodados e aborrecidos por tudo que os afete de modo contrário a sua vida anterior; em breve definham em conseqüencia de
profunda melancolia e desespero em que se acham; perdem o apetite e a agilidade dos membros; caem num abatimento geral e,
quase sempre, acabam vítimas de diarréias coliquativas.
Os colonizadores e fazendeiros que empregam os índios como
criados ou escravos nos trabalhos de suas fazendas, trazidos por
expedi9óes belicosas ou pacíficas, os chamados - descimentos,
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..
podem, muito bem, dar testemunho dessa grande prostra~ao, dessa
carencia de energias ,das fun~óes nutritivas, principalmente nos
lugares onde faltam . ao índio os encantos da alma 1 , e em que
se ve sujeito a um modo de viver, de todo contrário aoque levava
anteriormente.
Poucas semanas bastam para reduzir o índio mais robusto a
um esqueleto, levando-o fatalmente a morte, se nao voltar ·pela
própria vontade, pelo auxHio dos companheiros ou, raras vezes
também, pelos cuidados humanitários do patráo, a sua primitiva
liberdade nas matas.
Essa rápida decadencia da nutri~áo sempre se realiza sob a
influencia de profunda melancolia e isso com razao é mencionado
como prova do grande domínio que tem as influencias psíquicas
sobre o índio.
Julgamos poder atribuir, como causa disso, a debilidade do
seu sistema plástico. O que dizemos toma-se ainda mais evidente,
quando comparamos os brasis com os negros, em identicas circunstancias, isto é, sob a influencia do sofrimento denominado Banzo 2 , tao conhecido dos possuidores de escravos. Essa nostal(1) O amor da terra natal nem sempre emudece em luga~s aprazívels: os ingleses
tinham levado a Inglaterra um esquimó que, depols de parecer habituado, foi bastante
ver um pouco de azeite de peixe, para que a idéia da pátria lhe renascesse com toda
a frescura. A Copenhague levaram, cm 1700, alguns groenlandeses, e ai foram cobertos
de benefíclos, porém foram inúteis todas as atenyóes, pois morrer,am de tristeza. Outros
vtram com maior indiferenya todas as magnificencias da corte da Dinamarca, e, afinal,
tiveram a mesma sorte. O filho do famoso chefe supremo das ~s selvagens coligadas
contra os Estados Unidos, que o Congresso tinha feíto educar ll sua custa desde a
mais tenra idade, e para cujas despesas e fantasias concorria, em 1796, renunciou a
todos os prazeres e luxo de Filadélfia, para voltar ao selo das selvas, em companhia
de alguns selvagens que tinham vindo em deputa~ao a essa cidade etc. (Nota de
Inácio Jos6 Malta.)
Permita-se-nos aqul intercalar urna observay!O de nostalgia das selvas, feita pelo
próprio Martius, referente ao seu guia - o fndio Custódio, na qual bem se evidencia
a grande forya do poder atávico: "O índio Custódio, que havia olto meses nos acom·
panhava desde o presidio de Joáo ·Batista, em Minas, desaparecera, quando {amos
partir. Voltara as florestas de sua tribo, segundo informayóes, allás equívocas, dos
fndlos do Almada. Provavelmente, a vista do estado primitivo dos Camacans lhe despertara os sentlmentos de nostalgia, de que o considerávamos tanto menos capaz, quanto
nao só eram Inequívocas as provas de dedica~iío que nos havia dado, como era, ao
mesmo temP<> grande o desejo de ver o país, onde, como costumava dlzer, todos
os homens er~m pálidos e usavam cal~as. Nesta resoluyiio de nos acompanhar _para a
Europa havia grande parte de vaidade, porque multo se .ufana!ª da admlra~ao . que
iria causar. Entretanto, como ficou demonstrado, tais cons1dera~oes nada consegu1ram
contra o poder dos velhos hábitos e do atavismo do pensamento". (Nota de Pirajá da
Silva. A.través da Bahia, 3 .• ed., 1938, p. 205-206.)
(2) Banzo - Nostalgia ou melancolia de que eram acometidos os escravos afrl·
canos. Banzar quer dlzer ficar pensativo e em estado de cogitayao sobre qualquer
noticia ou aconteclmento, que nao é de fácil explicayio. Dlz Moraes que banzar
significa pasmar de pena e mágoa. Tero sua origem no verbo cu-banza da _lfngua
hunda, que significa pensar. Dic. de vocab. brasil. , Beaurepa~re-Rohan . Banzeiro diz-se do mar que faz pequenas ondas e se agita vagarosamente. Banzo, em quimbun_do
mbanza, 6 aldela e daf pensamos ter vindo banzo, saudade da aldela, e, por extensao,
da terra natal. Propomos esta etimologia em vista do sll!ncio dos autores.• •urna
moléstia estranha, que é a saudade da pátria, urna espécie de Joucura nostálgica,
suicidio fo~ado, o banzo, dizima-os pela inani~io e fastlo, ou os torna apáticos e
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gia tnanifesta-se também ·nos negros por um profundo· abatimento
que na maioria dos casos acaba com a morte. Enquanto o ín~
quase nao exterioriza o que se passa no .seu intimo, e trabalha, ~
bem que sempre só, embora mandado, parecendo ter-se tomado
um automato que nao tem outra idéia senao talvez fugir, no banzo
do negro, se reflete urna excita~ao extraordinária de todas as sensa~ües que se acham em rela~ao com seu estado de espírito.
Esse desgra~do se entrega entao, inteiramente, e com · prazer, a snas tristes idéias; a lembran9a do passado, que a cada -instante se lhe apresenta revestida das mais vivas cores pela exalta9ao da imagina~áo, o extasia; abstém-se de todo e qualquer alim.ento, e parece querer, com essas torturas, dar mais realce ao seu
lento .e horrendo suicídio Apesar disso, porém, o negro resiste
mais do que o índio aos estragos produzidos por esses sentimentos
dolorosos; arrasta, por muitos meses, languida existencia, até que,
por fim, urna repentina hidropisia ou tuberculose galopante o arrebata a vida torturada, que ele parece sentir mais do que o aborígine da América.
Muitos outros fatores concorrem para o enfraquecimento da
nutri9ao e debilita~ao dos índios, como por 'exemplo: a lenta cicatriza~áo das feridas e úlceras, especialmente as dos pés, muitas
vezes crónicas, de que sao portadores, sem manifesta repercus~o
sobre o estado geral 3.

idiotas." Joiío Rlbeiro, A influencia africana no portugues do Brasil Renato Meqdonya
1935, p. 177. Acreditamos que eram de doenya do ·sono muitos casos de banzo. A
doeni;a do sono é produzida pelos Trypanosoma gambien~e Dutton e Trypanosoma rhodesiense Sth . et Fanth., transmitidos pelas Glossina palpalis e . Glossina morsitans. Esse
terrível morbo náo se radicou no Brasil, por nao ~xistirem aqui moscas do genero
Glossina, nem lnsetos outros hematófagos que pudessem substituí-las como hospedeiros
definitivos do Trypanosoma gambiense. (Nota de Plrajá da Silva.)
(3) Que possam sofrlmentos individuais modificar a constltuiyio dos indlvfduos
pacientes, concebe-se; mas que as úlceras ou feridas dos pés de alguns individuos
possam modificar a orgaolza~ao de uma raya de borneos é espantoso, e faz-me suspeitar
da lealdade dessa traduyiío, que nao obstante publicaremos para excitar a que algum
médico que saiba o alemao tente-se a fazer outra melhor, caso esta tenha pecado.
(Nota de Inácio José Malta.)
Essas palavras do Dr. l. J. Malta atestam niio ter sido ele o tradutor dos primelros
capítulos dessa obra, como já dissemos na introduyiio. A suspelta nesse particular nao
nos parece fundada. Sabemos, boje, que as larvas do Necator americanus, causador do
amarelio, necatoriose, penetram pela pele dos membros inferiores, produzindo dermatoses
e úlceras crónicas. Os indivíduos depauperados pelos parasitos alojados nos intestinos
se apresentam desanimados, incapazes de trabalhar, an&nlcos, edemaciados e cansam ao
menor esforyo. 2 um dos grandes males que assolam os nossos campos. Acreditamos
tratar-se de úlceras fagedenicas tropicais os casos a que se refere Martlus, por nao
serem manifestas neles as modificayóes do estado geral, o contrário do que se observa
nos porta<1ores de úlceras crónicas, ligadas ao parasitismo interno pelo Necator americanus. (Nota de PiraJ' da Silva.)
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TORPOR DO SISTEMA NERVOSO
,.

Semelhante condi~ao só pode provir de um sistema nervoso
inerte e pouco irritável; por isso, daremos, como segundo característico somático dos brasis, essa notável inércia e torpor que
lhes sao tao peculiares.
A íntima liga~ao de todas as atividades organicas entre si,
com a vida psíquica superior, constituindo um característico essencial do homem de refinada sensibilidade, nao se observa nos brasis, _nem mesmo comparativamente aos negros, e, menos ainda,
aos homens de ra~a caucásica. Tanto as for<;as físicas como as
morais acbam-se neles separadamente dissociadas, e ficam em completa passividade ao lado urna da outra. Por isso, suas fun<;oes sao
mais lentas, suas simpatías unilaterais e menos fortes - todos o~
antagonismos menos acentuados.
·
·

........
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LONGEVIDAD E
Essas particularidades que ternos notado, acerca dos brasis,
devem necessariamente dar lugar a urna grande longevidade, como é geralmente atribuida aos ameríndios.
Em geral, é níui difícil obter, de um aborígine livre da América, informac;ao exata sobre a idade que tem. Apenas alguns escassos fatos notáveis podem servir aos brasis para delimitar os
períodos de tempo, porém nao tem correlac;áo com o número
de anos decorrentes.
A seqüencia dos anos é entre eles regulada especialmente
pela matura~áo de certos frutos, como, por exemplo, nas margens
do Amazonas, a da castanha-do-maranhao (Bertholletia excelsa);
mas sao, quase sempre, muito vagas e indeterminadas, as indicac;oes por eles· prestadas, de referencia ao número de vezes em que
· se realizaram essas alternativas.
Em nossa viagem ao Amazonas, para determinar certas épocas, servimo-nos das mais notáveis expedi~es portuguesas a esses ·
lugares, como por exemplo: a viagem do governador Mendon~
Furtado (anos de 1753-55), a correic;áo (visita) do juiz Ribeiro
de Sampaio (1774-75), a viagem do bispo Brandao (1787-88.) e
a última expedic;ao de demarcac;áo de limites ( 1781-91 ) .
Essas épocas ficaram mui profundamente gravadas na memória dos brasis, pelo aparecimento de avultado número de brancas,
o que para eles é fato notável; tivemos muitas vezes ocasiáo de
nos admirar da exatidáo com que narram os fatos, e até da minuciosidade co~ que descreveram muitas personalidades.
A primeira dessas expedic;oes, que teve lugar há mais de 65
anos, nos foi descrita em Ega por um aborígine que na qualidade
de plloto a acompanhou rio acima; disse-nos ele que, nesse tempo,
já tinha netos.
A vista disso é provável que no momento em que nos dava
essas informac;5es tivesse pelo menos 105 anos; apesar de tao avan-
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c;ada idade,. ti.nha perfeitos os sentidos, cabelos apenas grisalhos;
andava mu1 fume, ereto e conservava ainda muitos dentes. Con~udo é este o único exemplo por nós encontrado de tao avanc;ada
1dade. Entre centenas de .brasis do sexo masculino que, nao poucas vezes, encontramos reunidos nas margens do rio Japurá, raros
apresentavam .cabelos co~pletamente grisalhos, e suponho que
poucos deles ttnham excedido os 70 anos. Devemos, porém, observar que a repentina decrepitude nao é a causa disso, mas a falta
de cautela com que, mesmo anciaos, entregam-se as fadigas da
cac;a e da guerra, tendo como conseqüencia doenc;as súbitas violentas, e até a morte, por lhes faltar todo o tratamento médico.
Ao contrário disso, vimos muitas mulheres de 70 a 90 anos.
Essa~ ve!hinhas desdeixadas vegetam, por assim dizer, no lodo e
no c1nzeiro das choupanas, e n:nguém que seja sensível poder-se-á
forrar a pena e ªº nojo que elas inspiram 1.

(1) Era geral a ere~~ n~ grande longevidade dos brasllfndios. A ela se refere
nestes term5's um dos ma1s ar:t1gos e raros documentos: "Dizem também que a gente
daquele pa1s alcam;a a w1s 4-0 ~os de idade". New zeutung ausz pressiblandt 1515.
Ma1~ tarde escreveu o P.e Femao Cardim: "Piratininga é vlla da lnvoca~ao da conversao de S. Paul~; está do mar pt>lo sertao dentro doze léguas; é terra muito sadia,
ha nella grandes fr1os e geadas e boas calmas, é cheia de velhos mais que centenarios
porque cm q~atro juntos e vivos se acharam quinhentos anos•. Tratados da terra ;
gente ~o BrasiJ, p. 355 •. (Nota de Pirajá da Silva.)
( ) Edi~ao atual: 2.• (Brasiliana, vol. 168), 1978. (Nota da Editora.)
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SENTIDOS
Os sentidos dos brasis sao agudos, atilados e de grande alcance, mas náo se desenvolvem a par uns dos outros. Seu desenvolvimento está subordinado a satisfac;áo das imediatas necessidades
da mesquinha vida das selvas.
Por isso, náo se estendem a abstrac;oes, nem ao pretérito, nem
ao futuro; e, na presenc;a de tais disposic;óes, ocioso fora buscar
neles previdencia e precauc;áo 1 •
(1) Pior, e multo pior do que foram, mam os brasis .se fosse cm tese verídico
o que dlz o Dr. Martius acerca da sua natural imprevldancla, e mesmo mal iriam os
portugueses, que de muitos deles confiaram até a própria seguran~a. Nao queremos que
o desenvolvimento intelectual do indio emparelhe com o de homens em mais altos graus
de civiliza~o e instruyio, mas sim que, despindo preconceitos, se lhes conceda o que
como homens lhes compete, bem que em maior ou menor escala.
Fabricavam provis0es de armas para a guerra e para a ca~a; provisóes de farinha
de mandioca para a paz e para a guerra, e esta última passava por mals longos processos
do que a primeira, a fim de nao se danificar com o tempo; provis0es de pelxe seco, de
carnes de ca~a e de farinha dos peixes miúdos; cultivavam a mandioca, o aipim, o
mangará, o inhame, a batata, o cará, o ananás etc.
Algumas trlbos, em razio de habitarem alagadil;os, construíam suas habita~es
em lugares altos ou jiraus, e proviam-se do produto da sua pequena lavoura e de cai;a,
para o tempo das chelas. Quase em geral nao comlam os ovos dos pássaros para nao
amesquinhar a produ~iio das espécies; preparavam canoas capazes de receber cinqüenta
e mais arquelros, que ao mesmo tempo eram remeiros, para nio ocupar parte da lotayíiO
com homens que niio fossem de guerra; empregavam flechas lncendlárlas para destruir
as aldeias lnlmlgas, quando niio pudessem ser levadas de súbito; faziam estacadas de
troncos de árvores e de palmeiras, deixando espa~os de que pudessem, de dentro das
trinchelras, guerrear o inimigo; faziam flechas de diversas dimens0es e formas, tanto
para a guerra, como para a caya e pesca; além dessas, usavam de outras, armadas
de urna cabeya na ponta, em vez de farpa, para a caya dos pássaros, cujas peles níio
queriam romper; fabricavam as setas da e&garavatana, conforme as cayas a que se destinavam; preveniam as diadas dos inimigos etc., e nada, nada disso os livra de serem taxados de absolutamente impr~videntes, por isso que nao tinham tomado medidas que, em
razio de suas poucas necessidades e desenvolvimento intelectual, estavam fora de seu
alcance e coglta~s?
As faculdades morais do homem desenvolvem-se por toda parte cm razio de suas
necessidades pungentes; e a ciencia é filha das impressóes; homens colocados no seio
de urna natureza benigna, abundantíssima, e como que previdente, bem que variável
segundo os lugares, sem outras relayOeS que as das suas gentes, e airando sempre no
mesmo círculo de precis0es, como diz o Dr. Martius, nio podiam naturalmente dar-se
a cogltayOeS estranhas a esse círculo. Todavia é a esses homens lmprevldentes, aos Poti·
guayu, Araribóla, Tlbiriyá etc., que por muitas vezes os portugueses confiaram o comando
de for~as mil!tares e a guarda de suas pessoas. Estudemos a história dos índios apesar
de escrita por homens prevenidos, e que os desprezavam, e veremos jorrar a verdade
de momento a momento, dentre essas mesmas narrayóes apalxonadas, e tanto quanto
baste para verificar o dito do imortal Chateaubriand acerca da marcha da clviliz~io
americana. (Nota de Inácio José Malta.)
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. O índio fareja cóm ~s narinas dilatadas se o amigo ou o inim1go passou pela m~t~; ve, ao longe, a cac;a que ele persegue, por
entre os arbustos; distingue homens e animais num horizonte vastíssimo e, ao perto, é agudíssima sua visao para pequenos objetos 2.
D~it~d~ con:i o ouvido no chao, o aborígine ouve o leve tropel do tnlDllgo d1sfarc;ado que o busca surpreender· e assim com
. . .
' '
'
seguranc;a 1nsttnt1va anda nas trevas da noite, através da mata.
Com s~us o~ho~ pretos enxerga, na espessa escuridao, objetos
que escapanam a vista de qualquer branco. Apesar de tudo isso
é meio cego, meio surdo, meio sem tato, meio sem olfato.
A sensibilidade superior, nao extensiva, porém intensiva, que
nos leva a folgar e recrear com a natureza, falta-lhes, por isso
que jamais tiveram ocasiao de exercitá-la.
Os sentidos sao meros instrumentos de que se acha armado
n~ contínua luta vivida com o ambiente, para pó-lo em guarda ao
gnto de alarme.
. . O que acontece com os animais, cujos sentidos só atuam instintivamente, numa única direc;ao, dá-se comos índios que os nao
exercitam de outro modo.
'
Estan~o os senti~os u!1icamente ocupados com a satisfac;ao
das necess1dades da vida, e claro que nao lhes podem servir de
instr.u~~ntos par~ mais elevadas obse~ac;óes. Falta-lhes aquela
sens1bihdade requmtada, resultante da abvidade da observac;áo sens?rial, por assim dizer, nessa desconhecida harmonia com o espínto.
··
.
Por muitas ~ezes mostrei ao.s brasis objetos no microscópio a
ftm de lhes avahar o alcance visual e intelectual, porém, nunca
pude obter a afirmac;ao de terem visto realmente alguma coisa ·
ao contrário, sempre impacientes e agastados voltavam-me a~
costas s.

Ao europeu basta pouco tempo de convivencia com os índios,
para ampliar o refinamento espiritual dos seus ptóp?os sentidos, para saber que nao dependem somente do desenvolv1mento quantitativo, e que esses instrumentos do organismo soment~ tem tanto ~a
lor quando sao capazes de trabalhar para as necess1dades supenores do espirito, estando na dependencia de foreras superiores e entre si correlacionadas.
O homem vermelho nao pode, sequer, pretender possuir a
vivacidade dos sentidos do malaio e do africano, nao obstante a
extraordinária capacidade e agudeza com que os dirige para as
coisas mais próximas e necessárias.

(2) Dobrlzhoffer refere que um Abiplo, montado num cava.lo, vira cm um sacer·
dote que cavalgava ao seu lado urna pulga, apeando-se lmediatamente e com toda a
li¡eireza, apanhl!ra a ~ulga, e, com .gesto e postura joco-~ria, exclamara: Hanai Pal,
nettegu)ine lód paritt: e1s aqui, padre, a vossa pulga. De Abipon., 11, p. 23. (Nota do
A u or.
Nos brasil{ndioa slo, realmente, os sentidos multo agu~ados.
Taut4cetfJara - chc:lra fogo, slo mancebos escolhidos, alguna de tlo bom olfato
que, a mela lé~a de distancia, sentem o fogo, ainda mesmo que nao lhe vejam o fumo .
Esses batedores, espi~ de guerra, vio na frente, encarregados de descobrir o
paradelro do inlmlgo.
Tam~m aplicam o ouvldo l terra e sobem nas árvores, para espreltar. Cf. T. Sampalo. (Nota de Pirajá da Silva.)
(3) Mr. Vo1!1eY diz que mostrando a Michikina trua um mapa-mtíndl, compreendendo a parte onental da Asia e o noroeste da Am~rica, ele reconheceu distintamente
os lagos do Cana<U, Michlgan su~rlor e os rlos Ohto, o Wabash, Mississipl etc., e que
examinara o resto com urna cunosldade que lhe provou a novidade do objeto para o
~ª'M':itaj· Oeuvres compl~tes de C. F. Volney etc., t. VII, p. 397. (Nota de Inácio
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ESTREITEZA DE VIDA
PS1QUICA - FALTA DE AFETOS

1
< >

A insensibilidade dos brasis quadra perfeitamente com a vida
monótona do sentimento dessa ra~a. As paixó~s fortes e variadas,
os sentimentos profundos e multiformes que determinam a vida e
os atos do europeu, modificando4()s de muitas maneiras, sao em
parte completamente desconhecidos do índio. Ele vive urna vida
uniforme, agitada somente por poucas paixóes. O ódio e o ciúme
sao as únicas paixóes que os exacerbam, porém, nos seus acessos,
assemelham-.se mais as feras do que aos homens. o aborígine nao
desconhece a honra, essa poderosa alavanca da mais fina sociedade humana, e muitas vezes age sob a sua influencia; parece-me,
porém, que a tendencia para obter distin~oes e louvores, profun(l) Que baja nulldade de afei~óes nos fndlos nio é possível conceber l vista
dos fatos. Eles receberam quase por toda parte os europeus benignamente, e, SO·
mente depols que vlram quais eram as vistas e caráter destes, é que os repellram.
Nessa rece~o e rejel~o nio jogaram afetos? Os objetos mais insignificantes, manufaturados na Europa, os lmpressionavam tio energicamente que por eles davam tudo que
possuíam, e quando, multas vezes, nio os podiam obter por tais meios, tomavam-se
ratoneiros. Dr. Martlus, mesmo, diz que por uma botclha de aguardentc um destcs
homens passa o dia todo aplicado ao mais rudc trabalho. Nesse fato nio se te a lntcnsldade de afetos destcs homens? Tibiri~á recebeu o náufrago Joio Ramalho, deu-lhc cm
casamento urna filha; por amor deste recebeu os mais portugueses que buscaram estabelccer-se em S. Vicente, e, finalmente, diante da má conduta destes, tendo revoltadas
contra si, nio só as tribos de Piratininga, como as de Niterói, e se achando l testa
delas seus mais próximos parentes e amigos, ele p0e de parte o número dos contrários,
esquece as relayóes de sangue e amizade, e toma a dcfesa dos estrangeiros, que ele
mesmo poderla scm auxmo aniquilar; e nio há aqul afel~? Jaguari, sobrinho de
D. AntOnio Filipe Camario, era aliado dos portugueses quando, em 1625, os holandeses,
apoderando-se da bafa da Trai~io; aprisionaram-lhe a mulher e o filho. Esse bravo,
vendo-se privado de objetos que lhe eram tio caros, e nio tendo outros meioa de os
resgatar, fez-se passado para os holandeses, a fim de lhes dar Uberdade e traz!-los ao
campo dos portugueses consigo, e, tendo construido tudo isso, ao entrar no campo
destes foi posto a ferros, e por oito anos retido no Porte do Bom Jesus, apesar das
instlncias e servi!tQS seus e de seu tio. Ao cabo desse tempo, tomando os holandeses
essa fortaleza, a{ o acharam e lhe deram a liberdade.

Os portugueses ncsse momento eram por toda parte vftimas dos holandeses; mas,
apcsar da ingratidio e barbaridade dos portugueses, e do estado de dcsgra~a em que
estcs se achavam, Ja¡uari, libertado pelos holandeses, correu ao seto de sua tribo,
chamou-a u amias e marcbou cm defesa dos portu¡uesesl .E po4e-se dizer que a afei~o ~ nula nos brasls? Muito longe irtamos se qui~ssemos amontoar fatos, por~m
baata. (Nota de lokio J* Malta.)
·
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datilente arraigada na nossa natureza, nele se manife.sta exclusivamente de modo negativo 2.
O estoicismo· com que Sófrem os maiores tormentos corporais
e o rude desprezo da morte sao os seus pontos de honra s.
Assim <levemos considerar, principalmente, 05 numerosos rasg<>8 de amor materno, que neles se observam, provavelmente naoraro, como manifest~ao de aletos imediatos e instintivos 4.
Náo ouso negar-lhes amOF e fé conjuga!~ tais como sao compreendidos nas mais civilizadas sociedades; porém, os brasileiros
que moram perto dos índios nao acreditam nisso, e, tampouco, no
sentimento de. justi~a refinado e poderoso, que o tndio muitas vezes manifesta a respeito dos seus companheiros de tribo, porém raramento para com homens de outra ra~a s.

O pejo é inegável nos brasis, mas parece que tem mais em
vista certas necessidades organicas do que as rela~é'>cs sexuais, pois
. lhes repugna que sejam vistos por terceiros os proprios dejetos 6.
Se observarmos todas estas paixóes e afetos na vida dos brasis, vemos que elas sao poucas, uniformes e quase continuamente
hereditáriás de tribo a tribo. Ao mesmo tempo formam um círculo vicioso, dentro das ocupa~oos rudes e invariáveis do ca~ador
nómade e guerreiro, dentro do qual, em continuo movimento, o .
fndio nao tem ensejo de desenvolver sua natureza com mais variedade e liberdade.

(2) A lfn¡ua ¡eral nio tem o verbo - louvar - porém exprime: CSS4 i~la por
meio de diversos adv&blos, e, asslm, nio se dk'' que por lsso nio indifePCDtes, ao
menos as tribos numerosas que a falavam, ao louvor, assim como se dlsae que visto
nio ter essa l I r nio tinham cases homens nem lcl nem f~ nem rel. Homens de
costumes simples, estranhos l lisonja, dados em geral A arte da guerra, fuendo con·
sistlr q•ase todas as virtudes na bravura, na coragem, na f~a, na destreza etc; ho·
mens que ¡alardoavam a velhice, que entregavam o comando unlcamente ao mala bravo.
e que o desplam dele 1010 que faltava a essa hlpótese, nio podlam ser estranhos l
aprcci~o do m6rito, que cm tais c~sos ~ o mals subido louvor. Os Tuplnambdr prattcavam incis6es no peito. coxas, br~ para memorar o número dos lnimlgos mortos
em batalha; os Cor&dos, com o mesmo fhn, cortavam as ca~as dos lnimlgos e as
espetavam em postes l entrada das cabanas; os Mundurucús as trazlam l cintura; quase
todas as tribos fazlam colares de dentes, nio só de feras que matavam, como de
fnimi¡os que vltimavam, e tals eram seus braeóes; e por certo que tals homens taJ:Tez
sorrissem mesmo l HsonJa, quanto mal& a merecidos louvores. (Nota de Inácio Jos~
Malta.)
Provavelmente, Dr. l. J~ Malta nio conhecla o vocábulo tupi - mombeO
cata ::: louvar, de ~bdl = dlzer + catú = bem. V. Dlc. braslllano-portusul&.
(Nota de Pirajá da Silva.)
(3) Entendemos que nio é a única prova que dio de amor próprio, porém a mals
subida. ao mesmo tempo que ordlnária entre eles, por principios de educa~io. bem que
somente notada entre os povos civilizados em momentos críticos de exaltac;ao. Mr.
Volney, l p. «8 das Oeuvres completes de C. F. Volney, diz: "La vérité est que ce
phenom~ne physlologique Uent a un état particuller de l'ame, vlolemment exaltée par
des passioM; état dont nous voyons des exemples nombreux dans les martyrs religleux
et politlques de toutes les nations et de tous les pays . . . • (Nota de Ináclo José Malta .)
(4) Guatemotzin dizendo para seu companhelro de martfrlo - "E eu estou num
Jeito de rosas?• proccdla instintivamente? /aguarl,. mostrando-se: mala afeto aos por·
tugueses, que o conservaram preso no Porte do Bom Jesus por olto anos, do que aos
holandeses que acabavam de lhe dar a liberdade, procedla instintivamente? Tiblrlfd,
defendendo os portugueses contra sua pát~ e rell¡lio, prQCCdia instintivamente? (Nota
de lnAcio Jo~ Malta.)
(5) As fndias casadas com europeus devlam ser mals amorosas e leals para
com utcs do que para com os próprlos compatriotas, e mals de uma razio se d'
para isso: 1.•, os compatriotas as tratavam com mals opressio do que os estrangeiros;
2.•, estes cram para elu urna novldade, ao tempo que aquelcs lhes eram famlllares; 3.•, cm poder dos europeus eram tratadas mala senhorilmente, e tinham l sua
dlsposi~o as manufaturas europélas, que tanto apreclavam; 4.•, os europcus, cm razio
dos costumes rcpresslvos da sociedade, se lhes devlam mostrar mais eróticos do que
os seus compatriotas. Além dlsso, Paraguafú, Moema, a mulher de Ramalho, Marina ou
Amazill, a filha de Cofaciki, Capltalana etc., mostram que os. europcus acharam aco·
lhlmento nas americanas; e é de presumir, l vista de tudo lsso, que a lealdade mar·
ch8S$e a par do a~ que deles faziam. (Nota de Inácio Jo~ Malta.)
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(6) Os índios apenas acabam de descomer, cobrcm com folhas ou com terra os
excrementos. (Nota do Autor.)
O Dr. Martlus presume que eles se pe)am de que sejam vistos seus excrementos,
e por isso os cobrem; quando, porém, notamos que essa e todas as mais func;Cies
animais sao por eles exercidas cm público, nao podemos acompanhá-lo; pelo contrário,
acreditamos que nio há nessa acao mais do que imitac;io do que praticam mullos
animais: o ¡ato, muitas vezes, antes disso, faz covas para esse fim, que ao depols
cobre cem terra. (Nota de Inácio José Malta.)
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L1NGUA
A língua, que é a expressao mais espiritual da alma transmitida pelo corpo, merece que se lhe diga urna palavra.
Nao insistirei em atribuir aos diferentes idiomas brasis, que
ouvi falar, os caracteres de polissintéticos ou polissintáticos, como
o faz Duponceau, tratando das diferentes línguas norte-americanas.
Numerosas idéias sao reunidas, pela liga~ao de vocábulos
simples, na mais curta expressao possível, juntando-os nao somente
no seu todo, mas, muitas vezes, por assim dizer, entrela~ando-os
em seus radicais. A isso <levemos acrescer que os predicados do
sujeito nao somente sao expressos em suas categorias adjetivas,
mas ainda segundo sua conjun~ao, rela~ao, condi~ao, número, local, tempo etc.; e tudo isso simultaneamente, porque o verbo, em
particular, está sujeito a certas e determinadas flexoes, aumentos,
altera~oes na vogal e agudeza na acentua~ao.
Assim surgem, de · algumas sílabas incompletas, longas palavras, que equivalem a frases inteiras, tanto nas línguas chamadas
por alguns filólogos de - analíticas, como a germanica, ou de sintéticas, tais como a grega e a latina. A principal característica
somática dessas Unguas parece consistir no variado modo de utiIiza~ao dos órgaos vocais, manifestando-se nas nupierosas sílabas,
nao somente pela mais rica variabilidade das vogais e pela transforma~ao fácil de urna em outra, como também nas múltiplas categorias de consoantes, pelo uso de vários recursos organicos; sibilando, dando estalidos com a língua, nasalsndo, gemendo, soprando e assoviando, o que dá, ao ouvido europeu, pelo prolongamento do som, a impressao de urna cantilena muito estranha.
Diria mesmo que estas Ifnguas, comparadas com as européias,
comportam-se como a escala enarmónica em rela~ao com a cromá·
tica ou diatónica, pela qual musicamos.
37

Sobrescrito de urna carta de von Martius, dirigida ao c6nego
Januário Barbosa, secretário perpétuo do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro.
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Existem aqui, muito mais recursos organicos ' de pronúncia
rlo qu.e os p~r nos .usados; mas, os sons simples, por causa da
~ua e~~ao -particular e da sua grande varia~áo, nao atingem
a prea.sao concreta e ao valor a que estamos acostumados em
nossas Unguas, or.ganizadas segundo mais amplas normas.
Por essa razao nos parece que aqaeles idiomas carecem totalmente 'Oe harmonia e por isso, também, ,é difrcil reproduzi-los.
No que tange a sintaxe propria do idioma brasílíco o euro~~ sente um desa~amento pueril, mas, na propria
do abong1ne, a grande n~eza de elementos ~ingüísticos curtos, quase
fragmentados e rap1~amente entrela~dos entre si, encerra, pela
agudeza n~ ace-?tua~ao, pela alternativa de f or~a e suavidade da
voz, ~ela 1ntens1dade e pela ritmica, que ora se eleva ora baixa
urna hberdade e for~a que o filólogo nao pode deixar de admirar:

boc;

A facilidade com que numa língua assim canstruída podem
surgir transposi~s. altera~óes e entrela~amentos dos sons e das
sHa~~s, é provavelmente a causa principal da instabilidade e volub1hdade de cert~s .P~lavras e, da exagerada quantidade de dialetos em que se d1v1diram as bnguas americanas.

TEMPERAMENTO
LINFÁTICO - FLEIMA

1
< )

Por todas as qualidades inatas e habituais dos brasis, tanto
psicológicas como físicas até aqui enumeradas, devemos necessariamente concluir serem esses homens de temperamento linfático.
Tendo pouco sangue nas veias, pouco calórico e turgor no
corpo, limitado em todas as suas atividades intelectuais, que tanto
influem para a vivacidade, vivem constantemente mergulhados .n a
monotonia; nutrindo-se de alimentos grosseiros, pesados, mal cozidos e nao adubados, além de terem fraco sistema nervoso, devem
os brasis superabundar em humores eros 2 • Esses homens sáo de
natureza pesada e fria e, por assim dizer, quase anfíbios humanos.
A pouca excitabilidade da sua fibra que é animada s6 por poucas
paixoes, o languido movimento do seu sangue frio, a vagarosa assimila~ao de pouca substancia proveniente da abundancia de alimentos grosseiros e ainda mais o silencio e abatimento da alma, sáo
os elementos determinantes de urna constitui~ao linfática.
A isso corresponde o predomínio da fleima e da melancolia
no temperamento do índio.

(1) Fleima - um dos quatro humores princlpaJs do corpo humano, segundo u
doutrlnas médicas antigas. e o que boje c!hamant0$ lin/a. o vocábulo fleima é o mals
gcral e correto, nos clúsicos portugueses. As formas /leuma e flegma sio menos fre·
qüentes e autorizadas. •oc cinco aspécies de fleima fez men~io Galeno: - doce,
lnsfpida, salgada, azeda e vftrea•, Luz verdadelra, Antonio Ferreira.
•PeUJs humores nio se entende só os quatro humores do corpo, como é o sanguc,
/leima, cólera e mclancolla, mas todas as humidades, como ... • Luz da medicina, Morato Roma, p. 30.
Vieira e Manuel Bemardes autorlzam o étimo f leima. V. Dic. terminologta mJ.
dica portuguesa, Plicido Barbosa. (Nota de PiraJ' da Silva.)
(2) Essa descri~io demonstra alnda a influencia do gaJenismo no campo da medicina daquela época. A doutrina de Galeno, o célebre médico de Pér¡amo, adotada pelos
'1-abes, domlnou durante a Idade Média. Por essa teoria, o estado de saúde se dcvla l
Justa ~io. e l erase ou mistura bem proporcionada dos quatro humores: sangue,
pitufta; bile e atrabflis. A doen~a era conseqüencla da impc!'feita cocylo ou falta de
equlUbrlo desses mesmos humores. (Nota de PiraJ' da Silva.)
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DOEN~AS

Do que fica ponderado, facilmente se depreende quais devam
ser as doen~as dessa ra<;a humana. Baseiam-se principalmente na
assimila~ao e alimenta~ao: doen~as do sistema linfático. Por isso
que sao de constitui~ao pouco excitável; as doen~as desenvolvemse neles mui lentamente; afetam mui pouco simpaticamente os
órgáos que nao sao sede da doen~a; raro tomam caráter agudo;
nao mostram grande exatidao de periodicidade e findam a maior
parte das vezes, sem que tenham atingido o sistema nervoso, salvo
poucos momentos antes da morte. Um médico portugues, que por
espa~o de trinta anos viveu entre os índios, asseverou-nos: "a
morte é neles mui lenta, e apodera-se do moribundo, por assim
dizer, por partes".

Antes da chegada dos europeus ao Novo Mundo eram essas
as doen~as de que mais morriam os índios.
Depois ajuntara111-se-lhes a varíola, como nos asseveraram os
próprios índios, e também o sarampo.
Esses exantemas agudos produzem atualm~nte hor~veis estragos entre os aborígincs; porém, parece-nos ~a1s apropnado ~ra
tar deles na segunda parte desta resenha, por 1sso que foram importados da Europa.
As doen~as crónicas dos órgaos diges~i':_os, aci!11~ ref e~da~,
encontram disposi~ao favorável na comple1~ao organ1ca P.rºPI?ª
dos índ~os; ao mesmo tempo nao lhes falt~ c.ausas oc~s1onrus.
Assim, mencionamos, particularmente, a influencia dos alimentos.

Só raras vezes e tardiamente se dá a perda dos sentidos em
conseqüencia do depósito de serosidade no cérebro, ou da paralisia.
O doente na maioria dos casos morre gradativamente; e se
a eutanásia consiste numa tranqüila expecta~ao da morte, ninguém disso nos dará mais estupendo exemplo do que eles, pois
esperam-na em tao apático sossego, que só pode ser comparado
a fria indiferen~a dos circunstantes.
Em parte alguma se encara a morte com mais tranqüilidade,
nem em qualquer outra se exprime menos dor e temor do que no
leito de morte do índio. Só depois de desprendido o último suspiro, quando o cadáver pálido e hirto se apresenta inanimado aos
circunstantes, rebenta no seio de todos urna lamenta~ao brutal, como para assinalar esse momento solene, no qual os sobreviventes,
em sua inexperiencia infantil, pareciam nao ter pensado.
As doen<;as mortais dos brasis sáo, pela maior parte, crónicas
e se manifestam na esfera da assimila~ao: engorgitamentos, inflama~é>es. e supura~óes das glandulas mesaraicas, do epíploo, do
ffgado, do ba~o, hidropsias e febres consuntivas.
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Só as tribos já algum tanto civilizadas do Jauru, em Mato
Grosso, onde o sal sai em efiorescencias da terra, usam dele há
muito tempo.2

ALIMENTO
Esse se compüe de ca~a, pescado e vegetais, ora crus ora
grosseiramente preparados. Desses, os principais sáo o inhame
(Dioscorea), o cará (Caladium), a batata (Convolvulu.r), a raiz
mansa do aipim (Manihot aypi) e a raiz brava da mandioca (Manihot utilissima), cujas qualidades venenosas se eliminam por meio
do fogo.
Dentre os vegetais mais delicados apontaremos o milho, único
cereal que conhecem. Algumas ervas, espécies de amarantos, como o caruru e a portulaca, também entram no rol dos alimentos,
ora simples, ora misturados com outros ingredientes, principalmente com os frutos de sapucaia pulverizados (Lecythis, Bertholletia).
Comem cruas as bananas,. assim como as demais frutas do país,
ou entao cozidas na água e reduzidas a papa. Todos esses vegetais sao consumidos sem o menor tempero. As carnes sao ou assadas em espetos ou cozidas na água e quase nao sao temperadas.1
Muitos índios desconhecem por completo o sal de cozinha.
(t) Nilo conheclam o espeto, nem usavam de colsa que se lhe assemelhasse, antes
do comérclo dos europeus; mas depois da conquista do Brasil, nilo só usaram dele
aqueles que se comunfcavam com os portugueses, como, na falta de tilo simples Instrumento, substituíam-no por equivalentes de pau. Até entio urna espécie de grelha quadrangular, felta de varas, e suspensa do chio por forquilhas, era o maquinismo de que
usavam para assar, moquear, secar as carnes, os peixes etc.; e a esse instrumento chamavam, segundo Léry, Ferdinand Denis etc., bucan; creio porém que esse nome niio pertence A Hngua geral; Já porque era, por esse mesmo nome, designado um instrumento
s~melhante na liba de S. Domingos, e ali deu lugar a chamarem bucaneiros aos europeus que dele usavam, Já porque o nao deparo nos vocabutárfos da Hngua geral, m~s
antes acho .girao ou jurau, designando toda espécie de artefato semelhante ao bucan
dos selvagens do Haiti; além disso vejo que a grelha dos portugueses os índlos chamaram ita/urdu, lsto é, girao ou jurau de ferro, o que mais robora o que fica dito.
(Nota de Ináclo José Malta.)
Moqu'm - mocaen - mbocaen, quer dizer Secar ao fogo, assar. Diz R. Garcla
que o vocábulo provém de mbocai - o que faz assar. S um gradeado de varas que

serve de grelha. A língua francesa assimilou o étimo tupi e fonnou os neologismos
boucan, boucaner, boucanier etc., cf. Joio de Léry, Reise in Brasllien, 1794, p . 171 , e
Hans Staden, Vla¡em ao Brasil, ed. da Acad. Brasllelra, p . 14-4. (Nota de Pirajá da
Silva.)
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As margens do Amazonas algumas tribos recebem dos Maynas, seus vizinhos, sal em pedra, vindo do Peru. A maior parte,
porém, das tribos que ainda estao segregadas do comércio dos
brasileiros, servem-se, em lugar de sal. de urna espécie de potassa
impura, que extraem das cinzas de cascas de diversas árvores (principalmente, espécies de Lecythis, Eschweilera, Couratari, Licania).
O continuado uso d~ses sais enfraquece muito a digestao. A única
especiaria vegetal que os brasis conhecem sao as pimentas espanholas. HA diversas espécies delu, e as mais usadas sao: Capsicum
frutescenr ( Quiya cum·a ri) 3, Capsicum cerasiforme ( Quiya-apuá),
e a Capsicum ·pendulum (pimenta-malagueta); plantam-nas pe~o
das habita~óes, e com ela~ verdes e maduras, temperam as comi- ,
das de carne.
O sumo venenoso ( tucupi) -', espremido da raiz da mandioca, perde, quando cozido até a consistencia de um extrato fluido,
(2) Os Tapuyas, da serra de lbiapaba, obtinham sal para seus usos, lixiviando
terras de algtms lugares da mesma serra, e alguns de Niterói o fabricavam evaporando
cm panelas de barro a água do mar até completa secura. (Nota de lnáclo J<>K Malta.)
(3) No Diclondrlo portu,ues e bNJSiliano, acha-¡e Kyynha, pimenta em geral, e
no manuscrito da Biblioteca Imperial, Quigynha; além dlsso a Gramática do padre Figueira e outras obras de nacionais trazem todas a mesma ll~lío . (Nota de lnácio José
Malta.)
(4) e sem dúvlda venenosíssimo o sumo da mandioca brava ou amarsa, po~m. as
experiencias do Dr. Fennin, que muito tempo res1d1u em Surinam. provam ser de
natureza volátil a parte deletérla dessa planta; além disso, o uso continuado e lmensurado da farlnha de mandioca, sem que dele venham danos apreciávels, prova cm
favor do que disse o Dr. Fermin. O tucupl era usado petos nossos índios, bem como
pelos aboríglnes das Antilhas, Nova Espanha, Demerara etc., sem que o acusasscm de
nocivo. O bario de Humboldt submeteu-se A sua a~io, bem como multos outros viajantes, e, cm vez de queh.umes, proclamaram o quanto esse adubo toma saborosas as
carnes. Geralmente preparam o tucupl, fervendo o sumo da mandioca, depols de
separado o polvllho ou tapioca, e espumando-o até que tome a conslsténcla de mel, e,
depois de estar nesse ponto, temperam-no com pimenta e sal, e guardam-no em caba~as
etc., para uso.
t possfvet que, msl preparado., o tucupi possa ser nocivo, e mesmo venenoso;
mas, fora desse caso, o reputo correndo parelhas, em salubrldade, com a farinha de
mandioca, com o polvilho bem lavado e seco ao sol, a tapioca, a farlnha crua ou feita
da mandioca cortada em aparas e seca ao sol, e a carimi, bem que o Dr. Mure
estigmatizasse a farinha de mandioca e permitisse o uso da tapioca, nlío obstante se
nio dar razio alguma em favor desta, que nio milite em favor daquela. · (Nota de
Inácio J~ Malta.)
Tucupl- corr. tyct1-pl, a decoada picante, molho felto com o sumo da mandioca
- Amazonas. V. O Tupi. Tuctlpy - molho ou sumo de mandioca. Ho)'C tucuplm . V.
Dic. bras/liano. Re11. Museu Paulista, t . XVIII. Tocopi. V. O caderno da língua . de
Fr. Arronches. PHnio Airosa.
Tucupl, espécie de molho feito de manipueira, ou suco de raiz de mandioca, o
qual depols de exposto ao calor do sol ou ao fogo, além de perder, pela evaporayio,
suas qualidades venenosas, e sendo convenientemente temperado com pimenta e outros
condimentos, se toma Inofensivo, e é multo usado em todas as mesas. A esse molho
engrossado com farinha, car4 ou outro tubérculo dio o nome de cai~uma. (J · Verfssimo.)
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suas propriedades. nocivas. Nesse sumo o fndio dissolve grande·
quantidade de pimentas secas espanholas, especialmente do Capsicum cerasiforme, preparando com isso um molho do qual se servem exageradamente, em todas as comidas de carne. O tucupi é
muito quente e produz nas pessoas que nao estao acostumadas a
usá-lo todos os sintomas de forte envenenamento s. Nao há dúvida
de que o abuso do tucupi origina grandes desordens, mesmo nos
brasis, grande atonia e pletora abdominais, para o que, além disso,
há grandes predisposi9oes naturais Por outro lado, o uso de carnes
cruas e sem adubos torna-se também prejudicial, principalmente,
o que nao é raro, quando já estao com cheiro ou com~ando a se
alterar.
Bem que o olfato dos índios seja mui delicado, e estejamos
certo de que, enquanto houver carne verde, nao tomarao esses alimentos alterados, é preciso atender que a forne, a que muitas vezes
se veem sujeitos, arrasta-os ao uso de carnes já em come~o de
putrefa~ao. Em circunstancias tais, lan9am mao de tudo, até mesmo do que reputamos insalubre, v. g., de sapos e vermes.
As formigas secas e misturadas com farinha nao parecem
conter substancias ·nocivas, antes talvez sejam saudáveis, em conseqüencia do ácido fórmico que contem. Nao diremos o mesmo,
por exemplo, das larvas do besouro da palmeira (Calandra palmarum) ou de outros; procuram-nas com avidez nao só para refogar, como para chupá-las, após ter com os dentes tirado as
cabe9as. As provisoes de carne, que os índios costumam armazenar, sao,. ou grosseiramente assadas em urna espécie de jirau feito
O tucupl perde as qualidades venenosas, porque o ácido cianfdrico existente na
manipuelra se evola pela cocyio ou pela exposlyao ao sol.
Tacacá é um mingau feito de tapioca e temperado com tucupl. Seixas o men·
clona como vocábulo da lfngua tupi, significando goma. Dic. de vocdbulos brasllelros,
Vlsconde Beaurepalre-Rohan, p. 134 e 142.
O tacará sobre o qual deltam tucupl temperado com sal, albos e pimenta, é
iguaria bastante apreciada no Pará e Amazonas. Diz José Veríssimo que tucupl vem de
tycu, destilar, escorrer, na forma principal tycupyr = tycupy, destilado, escorrldo, com
significayio especial de sumo de mandioca. Cenas de vida amazónica. (Nota de Pirajá
da Silva.)

(5) Nada afirmarei baseado em fato isolado, principalmente quando milharcs de
fatos contrários se oferecem, mas, referirei um fato que me pareceu notável e nao tirarel c:onseqü~ncia. Um casal de pessoas, filhas da ColOnia do Sacramento, 'e que nessa
provincia residiram. multo tempo em Niterói, bem que nada tivessem de índlo, porém,
talvez, por urna m1stificayio de gostos e de sentimentos proveniente do comérclo dos
fndios com os colonos _e crioul~, ainda residindo aqui no Rio de Janeiro, preparava,
sempre que tinha ocaslao, poryao de tucupi para seu uso: e esse era feito debaixo das
fmediatas vistas e direyao do chefe da família. Esse casal compunha·se de um homem
de estatura ordlnária, temperamento sanguíneo, refefto, gozando de norescente saúde,
e de urna senhora, também de estatura ordlnária, temperamento sangu{neo-linfáticobilioso, refeita, e tam~m sadia; com o andar dos anos, porém, uma tio demasiada
nutriyio foram apresentando ambos, que em 1835 pesavam o marido 11 arrobas e 12
libras, e a mulher 9 arrobas e 8 libras. O ventre dos dois era sumamente desenvolvido,
e mal se podlam mover de un- lugar. (Nota de lnáclo José Malta.)
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para esse fim, o chamado moquém 6, ou simplesmente secas ao
sol, ao modo dos urubus, quando a seus raios se aquecem urubu-moquém 7 - , ou guardadas em folhas de palmeira ou da pacova sororoca (grande Musácea), na cumieira da cabana, invadida pela fuma~a. A mais estimada e procurada ca~a para esse
fim é o macaco, cuja carne é mui semelhante no gosto a dos nossos
coelhos; no entanto o método de preparar a toma muito seca e
resistente. A ca9a estripada e esfolada nao é salgada. Das aves,
as que mais gostam sao as cegonhas s, patos, mergulhóes, garc;as,
ma9aricos etc. Os peixes miudos, sem outro preparo, depois de secos ao sol, sao arrumados em cestos, guardados na fuma~a da
cabana. Os grandes, e principalmente o pirarucu (Sudis gigas),
estripados e postejados, sao depois guardados. Por ocasiao de tais
preparativos, reina quase sempre entre eles grande tumulto.
A cac;ada dos macacos é feita na esta9ao seca, e isso, para
terem provisao na época das chuvas; muitas vezes, durante meses,
sao guardados nas cabanas. Passado algum tempo, essa carne torna-se tao dura e resistente que só o estómago dos índios é capaz
de digeri-la.
O mesmo acontece com a das aves. Na maioria, sao aves de
arriba9ao que os índios espreitam, quando passam pelos lugares
onde eles moram.
As vezes é tal a abundancia, a ca9a tao farta, que nao cuidam
da prepara9ao do que excede. Nessas ocasioes os brasis fazem
grande provisao de gordura indigesta e nociva a nutric;ao, principalmente nos climas quentes.
Do mesmo modo e com igual grosseria, preparara o pescado
que nunca salgam, mas sornente secam ao sol; deve naturalmente
(6) A palavra moquém parece ser corrup9áo do verbo atlvo da Hngua geral ai-mo-cal: cu curo ao fogo ou asso mal; o qual infinitivo faz mo-caé, curar ao fogo

ou assar mal; e alnda daí vem o verbo moquear, que é o mesmo infinitivo aportuguesado.
(Nota de Inácio José Malta.)
(7) Esse nome nao parece da lfngua geral na significa9io em que é empregado,
pois secar dlz·se nessa língua motining; mas, nao obstante, comp6e-se de dois vocá·
bulos dela. que sao, Urubu, nome que os indios dio ao Vultur aura de Llnneu, e de
moquém, corru~io do verbo ai-mo-caen. Se os tomar em suas acepy6es naturals, como
formando nomes compostos ou, antes, frase, terei Urubú-mocaé; lsto é, curar ao fogo,
moquear, assar mal, a ave chamada Urubu. Nos escritos do padre Joáo Daniel e de
outros acho Urubu-moquém, com a mesma sigtiificayáo que lhe viu dar o Dr. Martfus,
mas isto nao sana o víclo que suponho existir. (Nota de Inácio José Malta.)
(8) Martius refere-se as nossas cegonhas, da subordem Clconlae: o jaburu-moleque - Mycteria americana L., o maguari, cegonha - Euxenura galeata (Molina), o
tuiuiú - Jabirú mycteria (Lichtensteln). A cegonha comum, ave de arrlba9ao européia,
a Ciconla alba, essa nio existe na avifauna brasileira. (Nota de Pirajá da Silva.)
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sofrer alguma
brasis.

deteriora~áo

e só pode ser agradável ao paladar dos

Em conseqüencia de tao indigestos e gordurosos alimentos,
vemos, muitas vezes, reinar durante a esta~ao das chuvas diarréias
ou fluxos quilosos 9 • Acresce ainda mais o uso de frutas verdes;
assim, povoa~óes inteiras sao, as vezes, acometidas por disenterías
que, sem tratamento e principalmente devido ao mau háb~to de
entrarem os índios na água corrente, por causa de afec~óes dolorosas ou quando febricitantes, assumem caráter maligno, causando
grande mortalidade.

BEBIDAS

~áo

A água atua desfavoravelmente, aumentando a predisposipara as doen~as do aparelho gastro-intestinal.

Os brasis raras vezes se estabelecem perto de urna fon te;
preferem um regato e, ainda mais, gostam de se fixar as margens
dos rios. As razóes que os induzem a preferir as margeils dos grandes rios e lagos sao: a facilidade de pescar, de comunica~ao, e de
atacar ou fugir de inimigos. Assim, acontece, especialmente, nas
grandes regióes do Amazonas, Tocantins, Madeira e Paraguai.'
Nas regióes onde nao há rios notáveis como esses, ·preferem
construir suas moradas em terrenos mais afastados.
·
Daí se segue que a maior parte deles bebe água fluvial, tanto
na esta~áo seca em que a água é pouca e limpa, como nas en- ·
chentes. Nas ocas quase nunca se encontra vasilha destinada ao · ·
repouso da água, a fim de purificá-la das substancias terrosas
que possa conter.
Ordinariamente bebem-na tirada imediatamente do rio, e lhes
é oferecida em cuia ( Crescentia cujete), pela mulher ou por algum
dos filhos. A água assim tomada e quase sempre quente, turva e
muito suja. O índio remador, no Amazonas, nao se levanta do lugar
para buscar a água fresca e pura da vasilha de barro da qual se
serve o patrao; tira-a diretamente do mesmo rio e a bebe assim,
sem nojo, nao se lembrando que esses rios sao o esgoto de quase
toda a América meridional.

(9) Fluxus coeliacus - dlarréia que, ls vezes, aparece sem causa apreciável e se
atribuí a distúrbios das func;:óes do estómago, dos Intestinos e do fígado. As fezes sao
brancas, semelhantes ao quilo, fazendo isso supor que, nio sendo ele absorvido, elimina-se pelas evacuac;:óes. O /luxus coeliacus é urna dlarréia quilosa. (Nota de Pirajá da
Silva.)
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Em conseqüencia disso vemos multidao de pessoas acometidas de ascárides, quase sempre toda a tripula~ao e, as vezes, aldeias inteiras, situadas a margem de rios. Com a entrada da esta-.
~ao quente das chuvas, esses parasitos aumentam prodigiosamente e em todas as aldeias se desenvolve a febre verminosa que,
pela negligencia ou tratamento bastante grosseiro, rapidamente mata crian~as e meninas no início da puberdade. Eu mesmo sofri de
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(
.urna discrasia verminosa, durante muitos meses; vi entre os nos..!
sos companheiros todas as doen<;as se transformarem em nojentas
complica<;oes ve~inosas. :É. muito comum ficarem os doentes inquietos durante toda a noite, devido a estertores e roncos; os
vermes vao ter ao estómago e provocam violentos vómitos, até
serem expelidos.
O uso dessa água impura dos rios traz ainda consigo outros
males. As águas do Tocantis correm sobre um espesso leito de
gesso; acarretam grande quantidade de partículas calcárias e pre~
dispoem extraordinariamente a forma<;ao de cálculos, de modo
que talvez nao exista outra regiao no mundo onde mais se encontrem doentes de litíase.
Essa qualidade maléfica das águas do Tocantins é também
atribuída as do Guamá e Moju, confluentes do rio Pará.
Em resumo, a calculose e outras doen<;as renais, que freqüentemente se observam no Brasil, devem, sem dúvida, ser atribuídas ao uso das águas fluviais poluídas 1 • Em algumas regioes
centrais e do Nordeste brasileiro, como nas provincias de Goiás,
Babia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e ·Ceará, é muito freqüente a predisposi<;ao a calculose de natureza calcária, e aí também há falta de água corrente, pelo desaparecimento dos riachos,
durante as secas longas e contínuas.
Quando isso acontece, os índios, para mitigar a sede, cavam
fossos nos leitos dos mesmos rios e, assim, obtem água muito mais
salubre do que a que usam os brasileiros, que geralmente a tiram
de cisternas, das quáis lhes vem diversas afec~oes mórbidas, principalmente verminoses e diarréias 2.
Em país algum se dá maior apre<;o a água fresca, limpa e
saborosa do que nessas paragens áridas, onde esse elemento simples é o mais apreciado recurso para mitigar os ardores da sede.
Por isso vemos os colonos empregarem tanto cuidado na escolha
da água potável, como, entre nós, os gastrónomos na do seu vinho
de mesa.
Os índios ao contrário sao nisso pouco pichosos e se habituam
as águas mais nauseabundas, cujo sabor purifié·am e melhoram;
pingam dentro, para clarificá-las, mucilagem obtida por expressao
de. folhas carnosas (Bromeliáceas) ou suco de frutas, por exemplo:
de purumá ou de cacto.
(1) Martius se refere a febre tifóide, as disenterias bacilares, verminoses etc.
(Nota de- Piraja da Silva.)
(2) As águas impuras transmitem as febres tifóides, paratifóides, disenterías bacilares, disenteria amébica, algumas verminoses etc. (Nota de Pirajá da Silva.)
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Nalguns rios rolam águas saborosas e leves que podem ser
bebidas sem receio, usando-se, nao obstante, da precau<;ao de tomá-las do .meio do álveo, por ser aí a água mais ·batida pela própria correnteza.
Nisso também se deve atender as esta<;oes. As águas dos rios
S. Francisco e Madeira, no tempo das secas, bebem-se sem dano
algum da saúde, porém dizem que durante as cheias pi::oduzem
febre 3.
O Jupurá corre no seu leito superior, em parte sobre depósitos argilosos com piritas sulfúricas. Aí sua água é perniciosa e
até mesmo os índios lhes atribuem as disenterias e diarréias disentéricas que freqüentemente grassam nessa regiao.
As bebidas que preparam para seu uso sao em parte fermentadas, em parte nao. Entre aquelas, a chicha 4, preparada com
milho cozido, ocupa o primeiro lugar, tanto pelo sabor, semelhante
ao da cerveja de trigo, comó por sua qualidade embriagante.
O modo de prepará-la é de ha muito tempo conhecido em
todo o continente americano e ilhas adjacentes, on4e se cultiva o
milho. Para por em fermenta<;ao esse decocto, vimos as velhinhas
mastigarem os graos de milho, cu.,spindo-os no decocto. (Reise, t.
I, p. 371).
Por um método semelhante deixam também o decocto de
outras frutas e raízes sacarinas entrar em ferm.enta<;ao alcoólica, ,
por exemplo, bananas, cajus (Anacardium occidentalis), batatas
e mandioca ( macaxeira) 5 • Algumas dessas qualidades de vinho se
conservam em lugares frescos por alguns dias sem azedar. Em
língua tupi sao geralmente conhecidos sob os nomes de caohy 6 ou
cau1m.
(3) O uso das águas imputas pode produzir febras tifóides, disenterías bacilares,
amébicas etc., porém jamais o paludismo, que só se transmite pela picada de alguns
pemilongos ou muri~cas, pertencentes a subfamília. dos Anofellnos, que, por ocasiio
das enchentes, proliferam nos extensos alagadiyOS marginais.
Nesses pemikmgos, muriyocas ou cara.panas, desenvolvem-se os tres protozoários
responsáveis pela malária: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium
malariae. Deve-se ao sábio fr~nces Laveran essa notabilíssima descoberta, em 1880. Ao
slibio Italiano Gotgi se deve o conhecimento da evoluyao desses hematozoários nos
Anofelino~-- 1889. (Nota de Pirajá da Silva.)
(4) O nome chicha nao pertence a língua geral do Brasil. mas sim A mexicana,
pois, segundo o baráo de Humboldt, é por ele que, na Nova Espanha, os naturais
designam os licores feítos coin o mais ou milho. Na língua geral, ·vulgarmente chamada
tupi, segundo Simáo de Vasconcelos em suas Notícias curiosas do Brasil, para designar
os iicores fermentados feitos com milho ou aoati, usam os índios dizer abatiuim. (Nota de
Inácio José Malta.)
(5) Em Marcgrave e Piso, le-se macaxera (qualidade de mandioca-doce ou aipim),
bem como em Vasconcelos e outros. (Nota de Inácio José Malta.)
(6) Acho nos vocabulários ca.6 1 ou cauim. (Nota de Inác!o José Malta.)
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T
O caldo de qualquer fruta do mato, tomado após fervido, chama-se caxiri ( Cajiri) '.
Para isso preferem os índios os cocos das palmeiras a~aí, ou
patauá (Euterpe e Oenocarpus), e os frutos da pupunha (Guilielma speciosa Mart) .
O caldo dos cocos da espécie Oenocarpus se assemelha no
gosto a um chocolate ralo e é tao nutritivo que os índios engordam com o seu uso continuado.
Mais engenhosa é a prepara~ao do cham~do pajuari. Beijus
de mandioca, ligeiramente torrados no alguidar, sao ora cozidos,
ora postos de infusao na água para fermentar. Sabem também preparar por tratamento contínuo, de suco de fruta e de decoctos,
urna espécie de vinagre, chamado em tupi cauimfái, isto é, vinho
azedo 8 (V. Reise, Spix e Martius, t. 111, p. 1220.)
Fazem grande uso dessas bebidas nas festas e dan~as noturnas,
e nem sempre guardam regra para se furtar aos efeitos da embriaguez.
(7) O nome Caxirl nao é também da língua geral, mas slm da que falam as
tribos da Gulana, e, nessa reglio, designa urna espécie de bebida que é feita com a
farinha fresca da mandioca-caxlri, batatas etc., tudo cozido em água, e depois fermentado. (Nota de Inácio José Malta.)
(8) O conhecido pajuari ou cauim beiuxifara é modificado peto modo variado de
prepará-lo com beijus de mandioca, maiores e grosseiros, ou menores e mais finos, mals
ou menos torrados, juntando-se-lhe sumo de frutos doces.
Cauim - corr. caui, bebida fermentada, vlnho. Também pode provir de acayú-y
- suco de caju, de que se fabricava o vinho-.
Há várias espécies de cauim. Do aipim, os ameríndios preparavam urna espécie
de cauim. As raízes depois de cozidas, piladas e recozidas eram espremidas e mastigadas pelas indias mo~. A impregna~áo peta saliva apressava a fermenta~áo que se
fazia em grandes talhas de barro - camotim. Abaty-gy - cauim de milho; nana-iig cauim de ananás; cauim-~abaiguara ou piranga - vinho da banda de atém, do reino de
Portugal, vinho tinto; cauim tátá - bebida que parece fogo, aguardente, pinga. O
pajuari ou cauim beiuxifQra é bebida espumante felta de beitus fermentados. Sabiam
preparar o vinagre - cauim-fái, do sumo de muitos frutos doces.
Vejamos agora o que a respeito escreveu o sábio baiano cónego Francisco Bernardino de Sousa, na sua excelente obra Pará e Amazonas - "Para todas a suas festas
usam os indios das bebidas fermentadas, a que dao o nome de Cal~uma, e Pajauaru ou
Caixiri. A Cai(:uma é preparada com pupunha socada e umedecida com água. Também
preparam-na com pacova e macaxera ou aipim. Dizem ser bebida muito agradável.
Quanto ao pa/auaru ou caixirl, preparam-no do modo seguinte: ralam a mandioca, espremem-na no tipiti, desprezam o caldo e da massa fazem grandes beijus, que torram
no forno de fazer farinha de mandioca. Quando cozido, preparam sobre tábuas ou
tabocas urna cama de folhas de bananeiras, da espessura de urna polegada, sobre a
qual cotocam em ordem os beljus. Borrlfam-nos com água e espalham sobre eles
folhas picadas de mandioca, a que chamam mani~oba, e cobrem-nos com outra camada
de folhas de bananeiras, da mesma grossura que a Inferior. Colocam por cima e dos
lados tábuas de peso suficiente, de modo a niio desmoronar-se a pilha. Passados tres
ou quatro dias, descobrem-nos e depositam os beijus, já cobertos de mofo, em grandes
panelóes, que tapam hermeticamente com folhas sobrcpostas urnas b outras e amarradas
· com cipó. Dois dias depois descobrem-nos e encontram os beijus úm.ldos tendo delxado
·correr um líquido de cor amarelada e cristallno e com o sabor de vlnho branco. Cada
panelio dá do tal Uquldo uro copo de meio quartilho. Esses beljus, dissolvidos nágua,
tomam-se, segundo a qualidade da mandioca, cor de gema de ovo ou pardacenta e
formam um caldo da espessura do creme de lelte, de sabor agradável, muito refrigerante e diurético. A esta bebida dio também os indios o nome de Caixiri. Dois ou tres
dias depois, quando já a fermenta~io se tem efetuado, toma-se entlo a bebida lnebriante, de gosto desagradável e só acomodada ao paladar, Já multo habituado, dos
fndios. Destilada, dá excelente a¡uardente chamada de beiju•. (Nota de Pirajá da Silva.)
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INFLUhNCIA DA ATMOSFERA
SOBRE A PELE
Nao podemos deixar de mencionar outras causas predisponentes as doen~as: tratamento desfavorável e cuidado deficiente
que os índios dao a pele. Como sabemos, eles andam nus. As tangas leves de entrecasca de vegetais, de tecidos de algodao ou de
cordéis que especialmente usam as mulheres pertencentes a tribos
de mais elevada cultura, nao merecem de modo algum o nome de
vestuá¡io, pois servem de adorno ou bastam ao seu sentimento de
pejo 1 .
Também trazem a cabe~a descoberta. Os que já tiveram maiores relac;oes com os europeus usam camisas e ceroulas, e as mulheres, camisa e saia; cobrem a cabec;a com carapu~as de la ou
chapéus.
Por mais ameno que seja o clima do Brasil, todavia existe
grande varia~ao térmica, principalmente nas regióes montanhosas
e perto do mar ou dos grandes rios.
Aí, o índio, nas 24 horas, é freqüentemente exposto a urna
temperatura que oscila de 15° a 20° Réaumur 2 •
:a claro que urna tal variedade deve poderosamente influir
para o estado hígido e predisposic;ao mórbida. A pele dos indios
é, como já notamos, extraordinariamente grossa, mais espessa e
resistente que a dos europeus; repousa sobre espesso panículo
adiposo e, além disso, está fortalecida pelo hábito, desde a infancia.
(1) Al¡uns indios braslleiros usam a tacanhoba para encobrlr suas naturas genltálias. Nisso se cxcediam em pudor aos modernos e civilizados nudistas em nossas
praias de banho. O vocábulo tacanhoba, vestido ou atadura do membro viril, provém
de tacónha = membrum genitale + óba = vestido, roupa, folha. Difería na forma e
no material de que era feita, conforme as tribos. Os Tupis usavam um simples peda~
de folha de palmeira enrolado. Tacururú quer dlzer: virilha inchada, íngua, bubáo Inguinal, em tupi tacóen6i, adulterado em taconhó. (Nota de Pirajá da Silva.)
(2) O termo médio da temperatura da atmosfera, nas margens do Amazonas, é
22o a 22,5º R; o da água, na sua superfície 21°. Nessa paragem as mudan~as sao menos
freqüentes, o que náo acontece em outros lugares mais elevados do Sul do Brasil. (Nota
do Autor.)
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Portanto, com razao, podemos asseverar que nao é mui própria para servir no processo terapeutico natural, como órgao de
rea~ao para ·produzir cri~es e servir de emunctório favorável.
Observada atentamente, a pele dos índios é muito mais irritável
do que forte e dotada da energia vital que deveramos supor, pelo
enrijamento constante. É essa a causa das contínuas constipa~óes
que reinam entre eles.
Sao mui sensíveis a a~ao perniciosa do sereno e do luar 3 •
Em conseqüencia disso, vemo-los pressurosos evitá-las, apesar da sua habitual indiferen~a. Muito custoso lhes é deixar o
calor da cama e se expor a umidade da noite, e, para se preservarem do luar, usam urna espécie de carapu~a.
Na choupana passam a noite nus em suas redes, onde nao
se cobrem com roupas, mas sim com fogo, como costumam_dizer;
por isso, em todas as esta~óes o tém aceso junto das redes. Se
circunstancias os fazem pemoitar ao ar livre e se estao as margens
dos rios, enterram-se na areia até o pesco~o, ou procuram um
lugar seco entre os pranchóes verticais e salientes das raízes Cepó-apéba 4 ; colocam folhas por baixo e por cima de si e constroem um frágil teto abaulado de leques de palmeira sobre os leitos. Se isso lhes acontece em descampados, envolvem o carpo com
galhos de árvores ou folhas de palmeiras, formam ligeiras coberturas e se nao conseguem faze-lo, procuram pelo menos evitar o

sereno no rosto cobrindo-o com ramagens ou folhas de palmeira.
Se, porém, aco~tece haver alguma baixa ext:aord!nár!a de t.emperatura durante a noite, que os desperte, entao nao tem ma1s sossego, e, remexendo-se continuadamente, esperam que desponte
o dia.
Talvez nao baja meio mais eficiente para faze_r velar os brasis do que o frio. Esses tra~os do s~u mo~o de ,v1~er, d~vem-n~s
provar que nao sao eles tao endurecidos e 1ns~ns1.v_:1s as 1ntem~e
ries do clima como geralmente se presume Ate dinamos que, n1sso, o europe~ lhes é muito superior. Seu natu~al frígido, nervos
apáticos, circula~áo lenta, parece-nos que exphcam bastante sua
complei~ao.

•

Assim nao deveremos estranhar ve-los encolhidos, tiritar de
frio, pela baixa da temperatura, e pagar com afec~óes catarrais as
intempéries.

(3) Nio negarei esse fato, porque se nio é exato em geral, o pode ser e~
particular; notarel, porém, que preferem, geralmente, os indios as noites de Iuar para
empreender suas expedic;óes militares, e que os Botocudos, com especialidade, comprazem-se com a presenc;a da luz,. e deixam ent.rever uma espécie de venerac;io a este
planeta, a que fuem subordinado o sistema celeste.
Tem-me parecido que, em noites de Iuar, os lugares sombrlos sio mals quentes
do que os expostos ao luar; mas. se essa qualldade da luz, refletida pela lua, chega a
ser nociva ao ponto de impresslonar os filhos das selvas, tao asperamente como o refere
o Dr. Martlus, flagrante contradic;áo há na conduta dos indios, pois, ao tempo que se
furtam A influ~ncla do astro da noite, expóem-lhe os recém-nascidos, e lhos oferecem
como a Divindade, crendo que, se as míseras criancinhas nao lorem assim apresentadas,
seráo pacientes de pungentes cólicas etc. (Nota de Inácio José Malta .)
(4) Cepó-apéba, como escreveu o Dr. Martius, e <;apfJ-péma ou <;apú-p§ma, como
muitos dizem, parecem-me corrupc;óes de (:apt>-péba, nome dado pelos índios a urna
grande árvore, cuja raiz é notávet por, de certa altura da parte inferior do tronco,
brotarem brayos verticais ao solo em forma de couyoeiras nessa posl~ao, enterradas em
tomo áo t.ronco. (Nota de Inácio José Malta.)
·
Cepó-apéba - raiz chata, é curiosa formac;iio encontrada em troncos de algumas
árvores da !lora brasiiiense. "Muitos destes gigantescos vegetals se distinguem, ainda,
peias ramificayóes que se irradiam dos pontos mals baixos dos troncos. para apoiarem
cada vez mais ao solo o imenso peso. Essas lrrad!acóes, salientes na base do tronco,
tanto ~o prolongamentos dele para baixo, como o sio da ra1z para cima. Elevam-se,
as vezes, a urna altura de dez a doze pés; o tronco cilíndrico assenta sobre um11 plrimide profundamente sulcada, o que dificulta a derrubada, porque o machado tem de
cortar peto menos i;uperfície dupla". Através da Bahia, p. 134.
Os ameríndios se aproveitam dos grandes espacos formados pelos pranchóes do
ce~-apéba, como abrigos passageiros. Sapopemba e sapopema sao corruptelas de cep~
apébc:. A mnjestosa castanheira·do-pará, Bertholetia excelsa H . B . K ., apresenta grandes
sapopemas. {Nota de Pirajá da Silva.}
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reumáticas. Essas, de preferencia, atacam os músculos e as serosas, e é por isso mesmo que esses homens estao menos sujeitos a
elas, do que os brancos e negros.
Além disso, devido ao resfriamento, especialmente ao golpe
de ar, depois de um abundante repasto, ou na mata úmida, a noite,
aparecem muitas dores nas articulac;oes, vulgarmente chamadas
corrimento 2 , em portugues.
AFEC~ÓES CATARRAIS

Essas, especialmente, desenvolvem-se na esfera intestinal, e
se manifestam por complicadas diarréias, pleurisias, inflamac;oes
dos olhos, garganta e ouvido, ou também por parotidites. As inflamac;oes catarrais da garganta, da cavidade bucal e dos olhos, produzidas por tais causas, sao menos raras do que as do baixo ventre.
Essas afecc;oes principiam sempre com febre; contudo, nao
sao os brasis em geral muito propensos a essa manifestac;ao reativa da natureza. A parotidite é sempre acompanhada de violentíssima febre; abate-os e eles temem muito essa doenc;a que quase
sempre se termina com demorados processos supurativos e, as vezes, até com febre consuntiva 1 •
Os que habitam as províncias ocidentais do Brasil sao os mais
expostos a essas doenc;as e, as vezes, tomam caráter epidemico,
sobretudo quando sopram por muito tempo, nessas paragens, os
ventos sudoestes secos e frios, ou q~ando esses saltam, de repente,
para os rumos norte ou leste.
Entao aparecem febres catarrais, extremamente nocivas as
crianc;as, que morrem em acessos de tosses convulsivas - gripe
maligna. Os habitantes do litoral, sofrem, muitas vezes, de tais
mudanc;as repentinas do vento, especialmente dos ventos frios do
mar; o Dr. Paiva, na Babia, asseverou-nos que os ventos frescos
de leste, que lá refrescam o europeu e o homem branco em geral,
e que sao considerados, nas proximidades do mar, até favoráveis
para os casos de tuberculose incipiente, sao nocivos aos índios, e
por isso o antigo govemo preferiu estabelecer as aldeias deles, um
tanto fora da costa.
Com quanto sejam os índios brasileiros muito propensos a
semelhantes afecc;óes, sofrem, contudo, muito menos das doenc;as
(l) Febre ltitica - febre continua de exacerba~s vewerais ou remitente, simulando o tipo cotidiano; acompanha-se de emagrecimento pro¡~~slvo, suores e diarréias coHquativas. Freqüentemente t motivada pela tuberculose pulrii'Onar, supura~io lenta
e profund.a dos ór¡ios internos e por muitas causas outras. (Nota · de Pirajá da Silva.)
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Essas dores variáveis, fulgurantes e lancinantes, que, muitas
vezes os privam da liberdade de locomo~ao, tomando rígida e imóvel urna pessoa que há poucas horas ainda estava sa, atingem, as
vezes, tal violencia que se tomam um perigo de vida, exigindo os
mais cuidadosos tratamentos por enérgicos diaforéticos, antiespasmódicos e analépticos, ou, em certas circunstancias, abundantes
sangrias.
Durante o plenilúnio, ou em lugares a beira-mar, e com marés
altas, sao esses ataques mais intensos e aumentam consideravelmente de noite, repercutindo sobre o fígado e os nervos abdominais, como equivalente de metástases gotosas.
Essas afec~oes reumáticas, segundo as not(cias que colhemos,
nao sao raras entre os brasis. Parece que a constitui~ao pouco sensível e pituitosa destes nao lhes predispoe tanto aos achaques reumáticos como aos catarrais, com abundantes evacua~ües.

(2) Curimentos, no texto. Deve ser corrimento, denomlna~o dada As dores reumatóides nas articula~s . Corrlmento. S .m. Humor que corre para alguma parte do
corpo. Cast. 3. 280. •os pés incbados de corrimento•. Dic. da llngua port. por Antónlo
de Morais Silva.
Ainda a respeito da signlficacao que, naquela épaca, se emprestava, na linguagem
médica, ao vocábulo corrimento, veja-se a descric;:io felta por Piso, do emprego da
cebepira-guafu, sucupira-Qfu ou sucupirUfU (Bowdichia virgllioides H.B.K.) no tratamento da sífilis.
•Existe no Brasil urna casca para uso médico. t grossa e compacta, parda-escura,
de sabor am!lrgo e adstringente e, além disso, quente e seca no segundo grau. Dela se
fazem banhos e cozlmentos multo eficazes contra as doen9as causadas pelo frio, contra
os lncha~s dos pés, do ventre e contra as dores dos membros, chamadas corrimentos
pelos portugueses.
Os banhos e cozimentos empregados externa e internamente, curam por fim a
própria lues ventrea nao inveterada e provocam suores.
Como atuam, porém, pela propriedade de limpar e, ao mesmo tempo, por certa
acidez, servem de remédio contra a sama, a tlnha e outras afecc;:óes cutAneas desse
genero."
De lndire utriusque re naturaH e.t medica, Ams.~erdam, 1658, Guilherme Piso. (Nota
de Plrajá da ~Jlva.)
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Mo~o de pr~ticar sangria, usado pelos índios da triho dos

Bororos, alde1a de Sangradouro. Fotografía cedida pelo explorador Sr. Mário Baldi .
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tndio Purú-Purú - atacado de
dermatomicose purú-purú.
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DERMATOSES
Além .dessas doen~as catarrais, aparetem também alguns
exantemas agudos, em conseqüencia de afinidades mórbidas, prin. · cipalmente a urticária, o penfigo e a zona Quase sempre se ma. nifestam acompanhadas de. complica~ao gástrica ou biliosa e evolvem benignamente sem seqüelas, com ou sem estado febril · pro-' n:unciado.
Doen~a

bastante difundida naquele clima é a manifesta~ao
el'isipelosa 1 a que os portugueses chamam de sarna, erisipela, e
os tupis: vauránar Acomete os brancas que, as vezes, sao mui demorada e penosamente molestados, e também os da ra~a vermelha.
Esses- parecem ser menos suscepltveis a doen~a e se resta..
belccem com mais presteza, talvez porque raramente se achem em
condic5es de abusar dos prazeres da mesa. A erisipela, tornando-se
crónica, produz, as vezes, úlceras dolorosas; quase sempre depende das irregularidades da digestáo e distúrbios da fun~ao biliar.
Em muitas pessoas, a excessiva irrita~ao produzida pelos insetos causa essa doen~a, e é principalmente aos temiveis mosquitos
que os brasileiros. costumam . atribuí-la.
Ademais, nao é para admirar que o índio nu, exposto dia e
noite· praga das sanguissedentas muri~ocas, sofra muito mais que
os brasileiros protegidos pelas roupas.
Nas regioes setentrionais do país, especialmente no rio Amazonas e seus afluentes, o fndio durante grande parte do ano é per-

a

(1) Ecthyma vulgar~. na opiniio do Dr. Batemtn. Cf. Martius, R1lu, 11, p. 649.
(Nota do Autor.)
Traduztmos e apresentamos completa essa nota, conforme se acha na citada obra:
•outra penbsa cru~. a sama, (ecthyma vulgatt, na opintio de Bateman?) é também
freqüente e aflige principalmente os europeus redm-chcgados, como conseqüéncia de
alimenta~iio diferente, do calor e do resfriamento. Além disso, se observam nos hospitais
diversas espécies de exantemas - strophulus confertus, fichen ptlarls, tchtltyosts, achores,
herpes zoster e phlyctatJnodes, elephantit1sis e f ramboesia. A elefantíase dos ~s e as
boubas mani!estam-se, principalmente, nos ne¡ros; entretanto, cu as tenho observado
menos freqüentes que no Rio de Janeiro". (Nota de Pirajá da Silva.)
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seguido, de dia, por pequenos mosquitos que os portugueses chamam borrachudo e os tupis, pium 2 ; de noite, pelos pernilongos 3.
Devido a repetidas picadas e inevitável coceira, freqüentemente em todo o corpo, apresentam-se regioes ensangüentadas
com o aspecto de urna doen~a eruptiva idiopática. A essa dermatose chamam piera 4.
·
Observam-se lugares da pele que se acham descobertos, secos
ou superficialmente supurantes~ e outros cobertos de leves crostas
sanguinolentas e de fissuras. Essas lesóes se manifestam por todo
o corpo, as mais das vezes nas costas, nas virilhas, na regiao interna da coxa e nas panturrilhas. Dor ardente, insuportável comichao,
fazem dessa doen~a um tormento, que o europeu protegido pelas
vestes nao pode ver sem a mais viva compaixao, pois ele, por si
mesmo, pode calcular a intensidade da dor penetrante, experimentada nos pequenos pontos hemorrágicos, com os quais também o
pium o assinala, em cada parte descoberta do corpo. Esse mosquito é provido de aparelho sugador muito calibroso. Pousa sobre a
pele, e a epiderme logo se eleva, formando pequena vesícula, semelhante a da ventosa, onde se extravasa urna gotícula de sangue.
Esse, logo seca, e assim, pode ser retirado no terceiro dia, com
agulha, como se fora Urna pústula seca.
(2) Slmullum pertlnax Kollar. e espécies outras semelhantes. In Pohl, Relse im
Innern von Brasilien, 1817-21. (Nota do Autor.) Pium - corr. pl-rí, o que pica derreado,
qachado. O tupi. Pitlm é o mosquito que pica. Morulm ou marolm sio corruptelas de
mberut - o mosqultinho, mosquito-pólvora, mosquitinho-do-mangue - pertencentes ao
gen. Cutlcóldes. Mutuca - corr. de ni" + tueca: que pun¡e, a¡ullboa. Sio grandes
moscardos da fam. Tabanídeos. (Nota de Pirajá da Silva.)
(3) Mosquitos carapaná, em tupi. Culex molestus Kollar. a.a.O. (Nota do
Autor.) No vale do Amazonas chamam de carapana e mor()foca ao mosquito pemilongo.
Na Babia e em Pernambuco - murif(Jca - de mbirifóg = ·mberú + y + fÓg: mosca
perfuradora, terebrante; no Ceará e no Rio Grande no Norte - sovela ou perereca.
Murlfoca - corr. de mberú = mtrú + sóca: mosca que dá ferroadas . Cf. O tupi, T.
Sampaio; Vocab. tupi-guaranl, Bat. de Castro; Dic. Bras., R. Gareia. (Nota de Pirajli
da Silva.)
('4) A respeito da piera, ainda escreveu von Martius: "Palavra alguma pode exprimir o tormento que esse infernal inseto inflige ao viajante, quando, e~ enxame denso,
o assalta. Se por grande número de picadas é atingida uma parte qualquer do corpo,
em que se sente ardor de queimadura, só um banho momo é que o alivia um pouco.
Se as picadas se aprofundam multo, produzem tumores externos, que, com a continua
comlchio e irrita~io da pele, podem tomar-se ¡raves; contam-se até casos fatais de
f'ndios, que foram vftlmas da plera, denomina~lo com que designam o exantema. Nenhum viajante pode no alto Amazonas escapar a essa praga, e, por semelhante raziio,
encontra-se quase sempre nas casas dos colonos um criado especial, A disposi~o do
patrio, para que, A noite, na hora de lavar os pés, fure com urna agulba fina as
bolhas, que dio, particularmente As máos, o aspecto de uma eru~io de pele, tal como,
nas provínclas do Sul, se oferecem os bons servi~s de urna escrava para tirar bichosde-pé". Vlagem pelo Brasil. O bicho-de-pé - Tunga penetrans (L.), ls vezes, se manifesta de modo epidémico. Em novembro de 1936, a terrfvel pra¡a atacou um n6mero
assustador de moradores da favela da Gávea, da margem da la¡oe Rodri¡o de Freltas,
mutilando e carcomendo-lhes os pés. V. A Pátria. S-11-1936, Rio de Janeiro. Plrlra quer
dlzer: pele, escama, casca. Piru~ra significa pele já esfolada e pira, a pele enquanto
está na carne. Vocab. da língua brasilica. e possível que plera, seJa corr. de plruéra,
isto é: pele esfoliada, esfolada, em conseqüéncia do demasiado c~ar as partes do corpo,
onde 6 mais intenso o prurldo. (Nota de Pirajá da Silva).
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O inseto, que só pica durante o dia, nao causa dor de espécie
alguma no primeiro momento da su<;ao. Só depois se manifesta
coceira ardente que, proporcionalmente ao número das picadas,
se toma insuportável e leva ao desespero o europeu .desacostumado
a semelhante tormento; entretanto o índio o suporta com silenciosa
resigna<;ao. Nao é raro que, repercutindo sobre todo o organismo,
ele venha a sofrer as conseqüencias disso.
Manifestam-se febre, fastio, dor de cabe<;a, tumefa<; ao dos
ganglios inguinais que, em muitos casos desfavoráveis, supuram,
desaparecendo porém, depois de alguns días 5 .
Essa piera, em virtude de sua grande dissemina<;ao nas extensas regi6es do Brasil e pelo modo quase epidemico que o pium
costuma atacar povoa<;6es inteiras, deve ser citada entre as doen<;as
próprias daquelas regi6es. Além disso, os índios freqüentemente
também sofrem de várias erup<;6es herpéticas.
.
~ comum aparecer urna psoríase crónica, indolor, chamada
curúba 6 em tupi, a qual ataca de preferencia as articula<;oes, nos
índios moradores dos campos, e o rosto, maos e pés, nos que habitam as matas; quando se manifesta em animais, comQ por exemplo nos cachorros, é denominada pyru~ú 7 • Em geral, observa-~e
que as erupc;oes, nos moradores das matas, apresentam-se ma1s
úmidas e, ao contrário, mais secas, nos que vivem nos campos.
Urna doen<;a crónica bem característica, que <leve ser considerada como ictiose, observei nos índios da tribo dos Purú Purús 8 •
(5) Também produzem semelhantes incha~es simpáticas, as picadas dos mos·
quitos e dos pequenos carrapatos - lxodes americanus e lxodes crenatus Kollar (a.a.O.),
e do vermelho e quase invisível mucuim, ácaro (Trombidium) provido de longa tr?mba;
talvez seja esse, relativamente, o mais ven~n?so animal, Po,rque em s.ua minim1dade,
escondido nli pele, produz inflamayáo superf1crnl de muit~s hnhas de d1ametro, que- ~ó
tet·mina quando o mucuim morto é expelido pela supurayao. (Nota do Autor.) Moco1m
-- corr. Mcx:oó·i: o que punge ou rói miudinho. t a larv~ minús~ula, vermelha e. q~a.se
invisível de Trombidiídeos que atacam o humero e os anima1s. Carrapato em tupi e 1a·
tíúca. (Nota de Pirajá da Silva.)
(6) Corúba - sama, brotoeja~ Dic. bras.-port. (Nota de Plrajá da Silva.)
(7) Plrufá é pirira()fú ou pyráofú = gafeira do cíio. (Nota de Plrajá da Silva.)
(8) Puril-purús - corr. de piru-poru, de pirera-poro~ •. qu~ quer dizer: a pele se
descama. Os índios Purú·purús tiveram esse nome, que signtf.tca rouvelros, ei;n portu,~es,
devido a uma dermatose endemica. Toda a superficie cutanea desses índ1os anf1b1os,
comumente está semeada de manchas anegradas, ora isoladas, ora confluente~,. um
tanto endurecidas ao tato . Essa rara anomalia da qual, entretanto, tam~é'? parttc11?am
os demals habitantes, costuma ser, ainda boje, considerada como o dlstmttvo da tr1bo.
Aléro disso enfeitam o septo nasal coro um pequeno fragmento de . taquar~; perfuram
os lábios e os lóbulos da orell\a, para adomá-los nas ocasióes festivas; pmtam-se de
branco com a argila das margens do rio; untam-se coro banha velha e ranyo~a ~(;
jacaré, adquirindo um cheiro almiscarado, tao repugnante que, mesmo de longe, Já sao
pressentidos pelo olfato. No mínimo, urna vez ao ano, no quarto minguante _ ou na
lua nova de agosto, submetem-se a táo demorado e rigoroso jejum, que só poem . na
boca pequenos peixes cozidos e, muitas vezes, se deixam morrer de fome. Par.a. evitar
a sensa~íio de fome trazem um cinto de embira, tirada do tronco de certas Lec1t1dáceas
(turiri ou tauari). (~) Afirma-se que raras afecyóes cutaneas os atacam e. que nenhu~a
ayio exercem sobre seu primitivo estado de saúde. Entre os {ndios que tivemos ocas1ao
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Todo o corpo se mostra semeado de placas irregulares, as
mais das vezes arredondadas, isoladas ou confluentes, escuras, de
vários tamanhos, e se revelam ao tato por ligeiro espessamento da
pele. Nao mostram excrec;ao alguma dartrosa, se bem que a superfície seja desigual e mais seca do que o resto da pele.
de observar, encontramos o fígado dolorido e hipertrofiado. A periferia das reg1oes
mais escuras da pele, que eram menos brilhantes e secas do que as sas, mostrava-se
branca, de modo que a colorayao branca se manifesta como o primeiro grau da
doenya. Logo dePois da puberdade, a dermatose costuma manifestar-se e é, sem dúvida,
conseqüencla do modo de vida e da localidade. A regiáo do Purus é baixa, nevoenta,
coberta de mata virgem e extensamente alagada nas enchentes. Os Purú-Purús se dirigem
para o rio e pousam sobre troncos de árvores arrastados pela enchentes que. amontoados nas enseadas, oferecem base flutuante para suas miseráveis ocas, táo pequenas,
que eles mesmos as podem levar nos barquinhos (montarlas, como sao chamados na
Amazónia). Al sofrem a friagem da noite, pelo que, em compensayáo, devem aque·
cer-se por urna permanencia mais demorada na água. Como quase náo culdam ele
agricultura, utlllzam-se de frutos silvestres, como o cacau somente cru; raramente
cornero carne de animais de sangue quente; usam frescos ou moqueados, peixes, tar·
tarugas, as mais das vezes peixe-ooi e até )acaré; a nao ser a água clo rio, só bebem
caldo de cocos cozldos.
Assim se poderá esclarecer a ctoenya ~ndemica por um conjunto de tantas causas
desfavorávels. (V. Spix e Martius, Reise, J.11, 1176.) (b) Os colonos recomendam para
a doen1>a (ero tupi - Vaurána) o uso contínuo de decoctos de salsaparrilha e o peixe
candiru assado (Cetópsis). (c) "'Náo somente os Purú-Purús, Catauuixis, Amamatis e
Ha· Tapuüjas sáo os únicos índios sul-amerlcanos vitimados dessa dermatose. No rio
Yupurá vimos muitos Uainumás, que apresentavam placas redondas, confluentes, de cor
preta azulada, no rosto, mios e tórax; além disso, o corpo era semeado de verrugas
um tanto endurecidas. Mutayáo p~ra manchas brancas, talvez o prlmeiro estado da
dermatose notamos nos indios do Yupurá e em muitas pessoas de cor, em Minas e
Bahia. D~rmatose hereditária, semelhante a iciiose, se manlfesta nos Manaclcas, tribo
de Chiquitos, (Gesch. der Chiquitos, Wien, 1729, S. 288); e Harcourt (Relat. o/ Trav.
to Guiana 1613, S. 201) se refere a observa'>ªº de um caraiba com a pele espessa, se·
melhante Á do búfalo, sendo que 'lá ocorrem muitos casos id8ntlcos'."
Splx e Martlus, Reise, llI, 1175. "Vista a particular importancia que, para .as
pesquisas antropológicas, a pele representa no estudo da diferenclayio das rayas, con·
sideramos justificada a minuciosa referencia a esta afecyiío." Acrescentamos essas obser·
vayóes de Martlus que julgamos interessantes. V. Beitrage zur Ethnographie.
Hoje está demonstrado ser o purú-purú urna dermatomicose.
Ouem observou o purú-purú na Bahía foi o insigne Prof. Prado Valadares, que
apesar de nao conhecer de visu a referida dermatose dos índios Purú-Purús amazonenses, chamou a aten1,:áo para um caso em doente seu. estudado em 1915, dando-lhe a
precisa deslgnayio clínica de pityriasis nigra centro albicans. Após a leitura da belíssima
confer8ncla do Prof. Carlos Chagas, sobre a Epidemiologia do vale do Amazona.~. ideo·
tificou o Prof. Valadares a pitltíase negra de despigmentafáo central com o purú-purú,
lJOr ele pela primeira vez estudado e observado nos hospitais 'baianos.
Outro assunto de patología tropical - a esquistossomose, que podemos incluir
na lista dos sérlos problemas da saúde pública nacional, desde logo, foi apreendido
pelo sábio Prof. Prado Valadares. Seu espírito lúcido e penetrant~ abrangeu as mais
variadas manlfestayóes clínicas da gravíssima doenya e, com a mao firme de mes!re,
trayou-as num afamado esquema, sancionado pela prática, em todas as suas minúc1as .
Data de 1915 seu brilhante curso de patologia tropical, com especial desenvolvimento
do estudo da esqulstossomose. Na cidade de Salvador, em diversas localidades do
interior da Bahia e estados outros nordestlnos, é apavorante a Porcentagem dessa
doenya - hoje considerada como urna calamjdade nacional. Asslm pensávai;nos _desde
que descobrimos a esquistossomose e sobre ela fizemos a prim~ir!l publ~ca~a'? . no
Brasil - •contribuiyáo para o estudo da esquistossomose na Bah1a , Brasil Medico,
1-8-1908. Na época em que procedemos a tais pesquisas houve, na escola médic~
balana notável surto de entusiasmo pelas questóes da patologla tropical, grayas a
intelig~nte e patriótica orlentayáo do sábio Prof. Anfsio Circundes de Carvalho, mestre
eximio cte multas gerayóes de médicos, e urna das glórias da famosa Faculdade de
Medicina da Babia, táo rica de gloriosas tradi~óes.
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A periferia das manchas é, muitas vezes, mais pálida do que
a parte sá, as vezes quase branca. Os doentes sofrem de hepatomegalia (aumento de volume do fígado).
A dermatose dizem ser hereditária e é considerada pelas tribos vizinhas como característica nacional dos Purú Purús, dos
Amamatis e Catauxis, que por isso sáo apelidados de Pinipinima
T apuü.ja: os malhados.
Dentre as valiosas contribui~<5es da esoola m6dlca brasllelra destacamos as dos
troplcallstas: Dr. A. Sampaio Tavares, Em torno da explor~áo funcional do figado
na doenfa de Manson-Piraid da Silva, Babia, 1927; Dr. J. Batista Marques, Das formas
clfnicas da doenfa de Manson-Pirajd da Silva, Tese, Babia, 1928; Dr. PossldOnlo da
Silva Bem, Histopatologia pulmonar na doenfa de Manson-Pira/á da Silva, Babia,
1928; A. Leal Costa, A doenfa de Manson-Pira/á da Silva. .
Dr. Heraldo Maciel de há multo se tem dedicado ao estudo da esquistossomote; -seus trabalhos vieram esclarecer pontos 'Obscuros e sáo dignos de nota. Os Drs.
Praf. LeOncio Pinto, Edgar Falcio e outros possuem preciosas publlca~Oes sobre o
assunto.
Voltando a tratar do purú-punl, que ataca tribos lntelras na AmazOnla, citamos
a opinlio do Prof. E. Brumpt que identfficou essas dermatofitoses produzidas por
diversos cogumelos, como os caratés, pannus carateus. mal del Pinto, tiña etc.
Com o prematuro passamento do sábio Prof. Prado Valadares, perdeu a Babia
um dos scus mais notáveis filhos e se apagou um dos maiores luzeiros da medicina
brasileira. (Nota de Plrajá da Silva.)
(a) Tauari - Lecitldáceas: Couratari martiana Miers. etc. Tururf - espata da
inflorescencia do ubufu, Manicaria saccifera Gaertn. V. A. J. de Sampalo, Nomes vuliares de plantas da Amazónia, com anota~s de A . Ducke. (Nota de Pirajá da Silva.)
(b) Em Manaus ouvlmos atribuir a causa da dermatose dos Purú-Purús, ao
uso que esses indios faziam da carne da tartaruga - Traca/d - Emys traca/d. (Nota
de Plrajá da Silva.)
(c) Candiru - canderú - N'a regiao amazónica esta denomlna~llo vulgar compreende dols géneros de pequenos peixes de couro, das familias: tricomicterldeos genero Vandélia, e Cetopsídeos - género Cetópsis. Citamos as espécies: Cetopsis candirú Splx e Vandelia cirrhosa. "Reunidos em legiiio, como se fossem pequenas piranhas, descamam nio s61 os animals mortos, como também a ca~a ferlda, que venha
procura.r refúglo na 'gUa. (i) pior é que em certas ocasióes penetram nas aberturas
anal e vaginal das peslk>as que se banham nas águas por eles freqilentadas e torna-se
difícil · extraf-los, porque os terrfveis espinhos se encravam nas carnes." Parece ser
do genero Vandella a espécie incriminada. Cf. Dicionário dos animais do Brasil, R.
von lherin.g. In Archives de Parasitologie se encontra um estudo sobre candiru.
O primeiro relator da história do candiru loi Martius, em 1829, que jul¡ou ser
o peixe ·orna forma Jovem, quer do Cetopsis candiru, quer do C. c1ecutiens.
O Dr. Alfredo da Mata, de Manaus. esclarece a questio do candlru estudada
por Martlus, dlzendo nio se deve confundir com o candiru nassée. O candlru nassée,
conquanto também sem escamas, atinge um tamanho muito malar e é o nome comum da espécle, Cetopsts c1ecutiens.
.2 o candiru urlnófilo? Diz Martius que esses peqUenos pelxes sao atraldos
pela urlna. Schombtlrgck relata que a penetra9io é especialmente facilitada, se a
urina é emitida durante o banho.
A refer~ncia de Castelnau (1855) é mais precisa, quando diz que os pescadores
do Araguaia advertem ser perigoso urinar dentro do rlo, porque esse pequeno animal
(Trlchomycterus pusillus) salta fara da água e penetra dentro da uretra, subindo a
corrente lfquida. Por causa desse tropismo pela urina, considera-se Imprudente urtnar
dentro do banho. Dr. Ammerman relata haver no rio Madeira a cre~a de que o
peixe penetra na vagina e na uretra somente quando a urina é emitida dentro da água.
Essa urinofilia do candiru foi asseverada pelo Dr. Lacerda e Dr. Castro. Entra o
candiru na uretra humana?
Martius (1829) d.iz que antes de entrar na água, os ribelrlnhos amarram o
prepúcio com um cordel. Jobert (1898) ainda nao havia estado um dia no Pará,
quando foi abrigado a seguir a prática dos índios Tapuyos, J usando a ligadura
protetora. No seu segundo relato, Martius (1831) nota que os . tibeirinhos advertem
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Talvez a doenc;a .provenha da vida anfibia desses selvagens,
de sua má alimentac;ao e do hábito de -se untarem com banha de
jacaré e de peixe-boi.
Na mesma l'egiao também vimos um índio caquético, da tribo
dos Catauixis, que apresentava no rosto e nos br~os muitas .manchas e pontos esbranquic;ados; além disso, distinguía-se .por urna
'

que •os órgios devem ser cuidadosamente resguardados", mas nao dá nem uma descri9ao do meto de prote9iio. Em dados sobre os hábitos do candiru do río Juru,,
rccolhldos e enviados pelo Dr. Bach, refere ele que os .nativos dessa regiao "raramente entram no rio sem cobrir os órgáos genitais, por meio de urna ·bainha, formada
de pequena casca de coco, provida de minúscula perfur~o para evacuar a urina ·e
mantida Quma espécie de bolsa de fibra de coquelro do mesmo material" .
Nos trechos mals altos do rlo Xingu, Stelnen notava o perigo do candiru para
os banhlstas; e, quanto A flnalidade -dessa bainha protetora d.iz: "Atque cum urethra
prorsus conclusa sit, insecta intrare non possunt•.
·
A ligadura ·d o .prepúcio era aplicada aos meninos que atlngiam a puberdade.
Os homens também usam essa bainha, que, nas oc~Oes de festas, tem um apendice '
em forma de bandelra.
objeto
As mulheres, igualmente náo dispensam esse modo de se proteger.
se chama uluri e é feito de cascas dobradas e amarradas. Pelos Keoapós e ·Taplrapés
- esse estojo prot.etor é tecido de tiras de folhas de palmeiras.
O malar desiderata para estabelerer o fato da pcnetra~io da uretra bu.mana
pelo . candiru é o testemunho dado por homens de ciencia, especialmente médicos.
Martius teve conheclmento do candiru · pelas infonna~Oes extravagantes irrlsórias
dadas pelos fndios remadores; entretanto, s6 lhe mereceram crédito depÓis · da afir:
mativa do seu amigo Dr. Lacerda, testemunha ocular da veracldade de ·tafs fatos
V. Relse in Brasilien, 1831, t. 111, p. 955.
·
Poepplg da Unlversidade de Lelpzig diz que SpiX e Martlus eram multo ·cétlcos
até quando o noté!vel naturali~ta e médico do Pará, Dr. Lacerda, !hes expós o fundamento da verdade. O .própno Poeppig acrescenta saa observ~io dtreta: •Em Yurima~a! urna mulher indígena, depois da penetrayáo do ·canero na vagina, sofreu táo
terr1ve1s dores e hemorragias que esteve na iminencia de morrer. Entretanto, depois
da aplica~Ao Interna e externa do suco da planta chamada xagua o pequeno peixe
foi expelido e a paciente se restabeleceu".
'
Jobert assim cita o Dr. Castro do Pará, a quem reputa um •médico .de grande
conslderayio e pessoa multo interessada em história naturai-. "Acredito firmemente
na possibilidade de tal acidente porque eu mesmo extra{ da uretra de urna negra um
peq~eno candlru, que penetrou durante a mícyáo, enquaoto se banhava no rio. A
paciente experlmentou dores cruéis até que retirei com dfficuldade, deixando a mucosa lacerada."
Outra testemunha é Le Cointe (1922) que depois de ter ·discutido o perlgo da
penetrayiio da uretra pelo peixe diz: '"Eu conheci pestoalmente 3 casos deste curioso
acidente". O llvro de Le Cointe é feito de observa9<5es de primeira mio sobre a
' ·
história natural do Amazonas.
Dr. Campos, que viveu muito tempo em óbidos, no balxo Amazonas, escreveume o seguinte: "Nao tlve nem urna observa~áo pessoal de acldentes causados pelo
candiru. Urna senhora que conhecl em óbldos, dona J. S., disse-me que um candiru
entrou-lhe na va¡lna e fol necessário chamar um médico para extraf-lo. Em óbidos,
Santaré.m e Alenquer, ouvt muitas referencias da penetrayáo do candiru, no ouvklo,
no nariz e no Anus. e fato que esta suposiyao e esse temor sao comuns nessas lpealidades acima citadas."
·
Dr. tia Mata refere-se a ambos os sexos, mas diz que as mulheres sao mais
sujeitas a essas agressóes.
Dr. Amrnerman testemunha ter operado por candlru duas ou tres vezes, numa
das quais extraiu o peixc da bexiga do doente. Há os casos enumerados pelo Dr.
Campos, Escota de Medicina do Pará, aos quais ele evidentemente deu crédito, tanto
que teve a gentileza de mos transmitir e, finalmente, ternos o testemun,Jlo do Dr.
Alfredo da Mata, de Manaus, sobre um caso na sua próprla clfnlca.
Cf. "On The Alleged Penetration Of The Human Urethra By An .Arttazonian
Catfish Called Candlru", by S. W. GU<1ger, Ph. D, The American /ournal '()/ Suriery,
vol. VIII , n.0 l, Jaouary, 1930.
Unter den Naturvolkern Zenlral Brasiliens, Karl von den Steinen, 1894, p. 194195. (Nota de PintJ' 4a Silva.)
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cabeleira exuberante, quase anormal. Dizem que essa doen9a é
hereditária, e mesmo infectuosa 9 •
Indivíduos que de há muito sao acometidos por essas multiformes erup96es cutaneas, apresentam estado geral caquético, pelo
que, a primeira inspe9ao, se diferenciam dos seus companheiros
sadios. Sua cor acobreada uniforme passa ao amarelo opaco ou a
urna palidez lívida mui característica, e se apaga o brilho tristonho
e melancólico de seus olhos escuros.

DOEN<;AS FEBRIS

Em tais pacientes sobrevém logo a canície prematura, ao contrário do que se dá na ra9a americana. Geralmente o índio brasileiro conserva cabeleira basta, de cor negra brilhante, até aos 70
anos, sem notável modifica9ao. As mulheres encanecem mais cedo
que os homens. Aproveitando-nos da oportunidade dessa exposi9ao, ainda queremos mencionar urna doen9a característica do cabelo, que observamos nao propriamente nos índios, mas numa
mulher de ongem mesti9a, índio-européia.

Passemos a considerar as doen9as febris. Entre essas devem
ser citadas, primeiramente, os exantemas agudos, a varíola e o
sarampao, pois constituem os piores flagelos dos aborígines brasileiros.
A elas, a sífilis e ao abuso da aguardente se deve, antes de
tudo, atribuir a grande letalidade na ra9a vermelha.

Debaixo da pele, no bra90 e no joelho, nasciam longos cabelos que surgiam em conseqüencia da supura<;ao; e, apesar de
depilados, tomavam a crescer. Isso observamos em Juazeiro, no
rio S. Francisco, onde o sal de cozinha emerge do solo em eflo" .
rescenc1as.
Essa doenca lembra a de Wo1osez, que se manifesta no Don,
no Tscherkask, e regi6es outras do sul da Rússia, onde também
há muito sal no solo; consiste no crescimento de cabelos que surgem de dentro das f eridas.

(9) Martius, Relse, III, p. 1147. Nos índios do Japurá também observe! uma
espécie de antraz (Pynna) e furúnculos aolorosos, nascidas, leicen~. cab~a-de-prego
(Mungd), a.a.O., p. 1282.
Chamam pungA, polmio, incha90, bubáo venéreo, mu,ita doen9a nascida do
corpo. Dic. braslliano-portugues. (Nota de Pirajá da Silva.)
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VARfOLA
De acordo com todas as informac;óes fidedignas, a varíola
era completamente desconhecida pelos índios, antes do povoamento
portugues. Agora, porém, com a mais tremenda rapidez e desumanas conseqüencias, alastra-se até aos mais remotos ermos, e
cada tribo conhece e teme essa doenc;a, como se fora o mais pernicioso veneno para seu sangue. Na língua tupi é chamada M ereba-ayba = doenc;a maligna. ·
Infelizmente se deve dizer que os imigrantes europeus, em algumas regióes, no interior das províncias do Maranhao e de Pernambuco, tem contribuído para isso, com malícia diabólica, a fim
de alastrar a peste entre os selvagens e, por meio dela, votar a
mais cruel das mortes urna popula~ao ingenua.
Nos lugares em que os índios perseguem os estabelecimentos
portugueses por invasóes, roubos, pilhagens, assassínios, af, alguns
colonos dependuram, nas matas, camisas, pec;as outras do vestuário infeccionadas; e a fábula de Ne~us se transforma em tremenda realidade. O índio, por sua natureza já descrita, é pouco resistente ao desenvolvimento da varíola. A erupc;ao do exantema se
processa lenta e dificilmente. Atormentado -por forte dor de cabec;a
e consumido pela temperatura ardente, costuma isolar-se em sua
rede, amedrantado por qualquer golpe de ar, aumentando desse
modo a febre; ou, também, apressa-se ero procurar água corrente,
onde supoe poder apagar o calor interno. Freqüentemente, aí morre de apoplexia.

Mameluca da província de S. Paulo (bócio).
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Noutros que se conservam mais calmos, as vezes a eru~ao
exantemática nao se manifesta, porque sao logo arrebatados por
violento delírio.
Em outros casos apressam, por qieio de banhos f rios ou beberagens quentes, a erupc;ao do exantema, que irrompe em tao forn1idável abundancia, a ponto de parecer toda a superficie do corpo
urna só úlcera gangrenosa. Outros manifestam ainda grandes focos
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inflamatórios subcutaneos que, ora supuram, ora produzem metástases para o cérebro ou para os órgaos respiratórios, e morrem,
em conseqüencia de urna série de horríveís sintomas As manifestac;óes exantemáticas mais comuns já sao bastante graves; as pústulas turgescentes, uniformemente coloridas, sao muitas vezes acompanhadas de tosse dolorosa e acidentes anginosos. E,m alguns indivíduos se notam, ao lado de pústulas bem desenvolvidas, outras
que sao atenuadas, murchas, escuras, ponteadas de preto, ou todo
o corpo semeado de erupc;ao confluente negra.
A doenc;a nao respeita idade nem sexo; entretanto, para as
pessoas mais idosas, de temperamento atrabiliário e melancólico,
para as mulheres grávidas e parturientes, de preferencia, é perig?sa; e, ao contrário, se torna mais facilmente suportada por ind1víduos mo~os e fortes. As índias grávidas, atacadas de varíola
freqüentemente abortam; as parturientes transmitem-na ao recém~
nascido. Por isso, nao é de admirar que o índio, estarrecido, fique
sucumbido pelo pavor da morte, logo que se sente enfermo ou
ve seus parentes atacados.
A

Assim, a varíola re.presenta na rac;a vermelha o mesmo oapel
da peste oriental. Onde explode, separam-se os membros da família; muitas vezes, os pacientes sao deixados ao desamparo; os
saos, dominados por cego terror e desnorteados, fogem, em debandada, para as matas.
O governador-geral do Estado do Pará, Mendonc;a Furtado,
irmao de Pombal, certa ocasiao se achava, com seu estado maior,
a 'bordo do navío que devia conduzi-lo do Pará a Macapá.
Remavam uns vinte índios, quando, inesperadamente, se
atemorizaram pela notícia de que a bordo havia um varioloso;
todos se atiraram em alto mar e, a nado, preferiram alcanc;ar as
praias a tentar ficar em companhia dos brancos que, do melhor
modo possíveJ, foram abrigados a se esfor<;ar e levar o barco a
um porto da ilha de Marajó. Referindo-se aos índios rudes de
Tucumán, os Lules, Isistines, Vilelas, Homoampas, conta Dobrizhoffer (o. c. S. 259), que, ao terem notíci~~ da erup<;ao da epidemia, nao fogem de casa para o esconderi]o distante, em caminh~ reto, porém fazem toda sorte de voltas, imaginando, desse
modo, escapar ao inimigo perseguidor.
Em 1819, expJodiu no Pará urna epidemia de varíola que
pouco a pouco atacou cerca de 4.000 pessoas e, na pior fase,
faleciam diariamente, de 36 a 48. Horrível foi a que em 1734
'?6

surpreendeu trinta missoes jesuíticas no Paraguai. Da populac;ao,
naquele tempo avaliada em 140.000 almas, pereceram 30.000.
Em 1765, faleceram 12.000 pessoas em 32 missóes 1 .
Geralmente se observa que, onde os índios vivero aldeados,
a varíola grassa mais intensa do que entre os livres, isolados, esparsos, isto é, que apenas mantero poucas rela~oes com os europeos. Demais, a experiencia atual ensinou que, no Brasil, as mais
graves epidemias de varíola,. as que produziram maiores devastac;óes nos índios, originaram-se entre os negros recém-chegados, e
se irradiaram, por conseguinte, das populosas cidades litoraneas.
Foi o que acontéceu com a do Pará, em 1819, importada
por um navío negreiro, chegado da costa noroeste africana.
Veem-se muito poucos índios com sinais de varíola, porque
a maioria sucumbe a essa epidemia. Indios cegos e surdas, que
encontramos algumas vezes no rio Negro, eram os únicos remanescentes de toda urna antiga taba. Os médicos brasileiros admitem que dos índios doentes, na melhor hipótese, se salva a quarta
parte. Além disso, está demonstrado por muitas experiencias que
as rac;as mistas - negros e brancos - suportam muito mais facilmente a varíola do que os gentíos e, assim, justifica-se o terror
panico que estes guardam dessa doen<;a.
Aparece também entre eles o pernicioso sarampo, em epidemia alastrada. O sarampo, mixua-rána, em tupi, q uer dizer falsa varíola.
Um missionário brasileiro nos asseverou que essa doen<;a
também era desconhecida dos brasis antes da imigra~ao européia,
e as indaga<;oes que fizemos entre os índios do Y apurá parecem
confirmá-lo; porém, as declarac;oes do Dr. Lacerda 2, físico-mor
do Pará, e as de outros médicos, tornaram mais verossímil a ídéia
de que antes também já grassava entre os índios.
O mal .se manifesta, de preferéncia, nas crian9as antes da estac;ao quente das chuvas; rapidamente se estende com grande im(t) Dóbrizhoffer. Hist. de Abipon., II, p. 256. (Nota do Autor.)

(2) Dr. Antonio Correia de Lacerda, filho de Manuel Correia Olas de Lacerda,
nasceu em Portugal, na vila da Ponte, em 1777, e faleceu no Maranhiío a 21 de julho
de 1852, sendo cidadáo brasileiro pela Constitui9áo do Império. Era bacharel em
medicina pela Universidade de Coimbra e cirurgiáo do exército portugues. Velo
para o Brasil, em 1818, e exerceu o cargo de físico-mor. No Pará, tomou parte em
questóes políticas, depois da Independencia, sendo obrigado a fugir para os Estados
Unidos, perdeu o que possuía. Voltou ao Maranháo, em 1836, ou 1837, onde exerce.u
a clínica e se dedicou aos estudos das ciencias naturais, especialmente aos de bota·
nica. (Nota de Pirajá da Silva.)
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petuosidade e, no primeiro período, mata, geralmente com sintomas
de violentíssima febre inflamatória.
Coqueluche e hidropisia sao as doen~as que freqüentemente
se seguem. Na margem do rio Amazonas ou do rio Negro, de
quando em quando, aparece epidemia de escarlatina ou de doen~a
exantemática que lhe é muito semelhante; é, porém, mais perigosa para a popula~ao branca e mesti9a.

FEBRE
No que propriamente se refere a febre, já dissemos que a
natnreza apática e indolente do indio e a pouca energia das fun~óes nervosas nao correspondem ao desenvolvimento das formas
mórbidas, suportadas ou refletidas pelo sistema . nervoso. Como
caráter mais geral pode, nesse particular, ser citado que o silvícola
brasileiro nao apresenta periodicidade muito decisiva em todas as.
suas doen~as. for isso, as febres intermitentes - t(lfflb~ em tupi,
sao mais raras do que as remitentes - t(lfúba-ayba. A febre ter~a
t~úba-ryry, é ainda mais rara do que a quarta.
Nas
tupor ou

exacerba~óes é mais freqüente observar o estado de es..
manifesta~óes comatosas do que o da f ebris versatilis 1 .

As febres tifóides com afec~óes nervosas puras, bem desen~
volvidas, sao mais raras do que as que possuem o caráter da f ebre
sínoca 2 • s·ao ligadas as erup9óes e, muitas vezes, as complica~óes
gástricas e biliosas. Quando o exito é desfavorável, aparecem subitamente coliqua~ao e evacua~oes disentéricas. Entre os indios
(l) Febrls versattlis A febre nervosa, confonne predominava depresslo ou.
excitayio mental e delfrfo, dlvidia·se em: Febris nervosa stupida e Febris nervosa
versattlis. V. Walter Guttmann, Medizinische. Termlnologie, 1920, p. 383 . . (Nota de
Pirajá da Silva.)
(2) Pebre sinoca é urna febre contfnua continente, na quat a temperatura do
corpo é sobremaneira elevada; o pulso freqüente, forte e duro; a urina multo corada,
e as funyOes sensoriais pouco ou quase nada perturbadas.
Mostra a experiéncla que a causa excitante que mais ordinariamente ~ em
ayáo essa qualidade de febre ~ a supressao da transpirayio, ou seja, por se exporem
imprudentemente ao vento fresco, estando suado; ou seja, por beberem água fria nas
mesmas circunstancias; ou, enfim, por qualquer outro motivo capaz de produzlr con&·
tlpayio repentina. O exerc(cio violento, principalmente ao sol ardente, é também
causa assa~poderosa.
Os sintomas da sínoca slo pelo comum tlo simples, como os do tifo sio
complicados. De modo geral, denominava-se sínoca toda febre que durava algum tempo,
sem intermiténcia acentuada. Alguns autores descreveram como tifo febril especial,
sob o nome de sfnoco ou febre sinoca, um coniunto de sintomas passagelros,
acompanhados de febre, que se ajusta ao quadro da febre efémera ou do embarayo
gástrico febril. Sínoca era nome outrora dado a doenyas febris de curta durayio e de
etiologia desconhecida. V. Ensaios son re as f ebres ('()m observacaes analfticas acerca

da topografia, clima e demals particularidades, que lnfluem no car4ter das febres do
Rio de /OMiro, por Francisco de Melo Franco, Lisboa, 1829. (Nota de Plrajá da Silva.)
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é comum a crenca de que as doencas periódicas muito dependem
das fases lunares; amea~am mais na lua nova e na cheia, do que
nos quartos crescente e minguante. Nas regioes do rio Amazonas
também existe a opiniao de que todas as doencas febris se tomam
mais graves nas épocas das grandes enchentes, de dezembro até
abril, do que nas demais esta~oes do ano. Um tanto análoga é a
crenca popular nas costas orientais do Brasil que, em toda febre,
as exacerbacoes sao mais fortes durante o fluxo do que no refluxo
da maré, e que as marés grandes, quando a lua passa pelo meridiano, sao as mais perigosas. Dizem que é freqüente sucumbirem
os doentes, devido a ataques apopléticos que sobrevem repentinos.
Piso já tratou dessas relacoes.

HEPATITE CRÓNICA
A febre mais comum, de caráter maligno, a que estao sujei-·
tos o indio e toda a populacao do Brasil, manifesta-se com os
síntomas de urna sínoca, acompanhada de complicacao biliosa.

:E:, porém, em última análise, urna hepatite crónica que em
certas circunstancias adquire caráter agudo; de novo retrocede ao
estado latente e, as vezes, exacerbando-se, tem exito letal, devido
a desorganizacao somática- do fí gado, cirrose e supuracao crónica,
ora com febre hética, ora com hidropisia lenta, raramente com
ruptura dos grandes vasos ou com gangrena súbita.
Todos os fatores nocivos anteriormente citados e o clima
quente predispoem a essa doenca. E urna das mais observadas
entre os indios e a populacao civilizada, especialmente nas regióes
baixas, úmidas e quentes, como no rio S. Francisco, na bacia do
Madeira, do Tocantins e do Amazonas. Desde o simples fastio,
com sensac;ao de compressao no hipocondrio e ligeira febre remitente, até as manifestacoes da mais intensa inflamac;ao e de suas
mais terríveis conseqüencias, apresenta essa doenca urna série
ininterrupta de variados síntomas~ conforme o indivíduo, a localidade, as manifestacoes perniciosas intercorrentes, acidentais, e
a duracao do mal. Ela ataca vários órgaos e, por isso, manifestase de modos diferentes.
Enquanto no início, pode ser facilmente combatida com
poucos medicamentos resolutivos, simples e cuidadosa dieta, em
períodos mais adiantados zomba, muitas vezes, de todo recurso
médico; a grande mortalidade dos índios deve ser atribuída, de
preferencia, a ela, por nao saberem se furtar a sua influencia maligna, por medicamento de espécie alguma, ou meio dietético. As
esplenomegalias, seqüelas mais freqüentes da febre, semelhantes
as escórias de um abrasamento subterraneo, patenteiam-se de tal
modo constantes entre os índios de muitos lugares, como da regiao do Amazonas, que se é levado a considerar tao endemica
essa doenca, como o bócio noutras regióes.
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Toda a nossa tripula~ao de remadores, no J apurá, era portadora de hepatomegalias tao desenvolvidas que, mesmo a simples
inspe9áo do corpo nu, podiam ser observadas sem auxílio de
palpa9ao 1 . A facies- dos pacientes denunciava o mais profundo
sofrimento. Eram palidos, lívidos, indolentes, tristes, enfastiados
e tímidos; além disso, tinham manifesta repugnancia pelos alimentos costumeiros: peixe seco, carne salpresa, feijao, farinha de
mandioca e invencível pendor para a aguardente.

Para nós era doloroso quase nada poder fazer em favor desses infelizes, que careceriam de cuidados constantes' desvelados ,
mas, em vez disso, fugiam para a mata, onde mais depressa eram
amea~ados
de morte certa. Os homens, entre 30 e 50 anos , eram
..
su1e1tos a essa doen~a, provavelmente pelo inquieto modo de viver; as mulheres menos.
Por fim, também vimos adolescentes e até crian~as atacadas
desse mal.

o

(1) Era deplorável
estado em que vivlam os indios do Japurá, em grande
número portadores de ba~ e fígado tao extraordinariamente aumentados de volume,
que esses engorgltamentos se tomavam perceptíveis a simples ins~ilo.
Para se fazer urna ldéla lela-se este relatório felto pelo Dr. von Martius na
SU4' lnestimável obra Vtagem pelo Brasil:
"As doen9as predominantes nessa bacia siio: as maleitas, a hepatite e a verminose. Quanto as maleitas (em tupi, tafuba-ayba), é o Japurá multo desacreditado,
visto nas suas margens reinarem todas as doen9as do tipo da febre, particulamente a
ter9i e a quarti.
Pequenas ferldas, perebas, produzidas por picadas dos piuns (viera), resfriados
por encharcamento, lndigestio, demorado jejum, desregramentos sexuais, o tragar
rapidamente a bebida, estando o corpo aquecido -, todas essas causas determinantes,
ou indisposl90es, nas regiaes mais saudáveis, sio facllmente reprimidas; aquí, logo
tomam caráter de febre intermitente. Viajar ero tao inóspltas reglaes expae freqüentemente o organismo a essas causas inevitáveis, mas também sem esses influxos exteriores se contrai a febre, pela simples atua9áo da insalubridade do lugar. A Posi9áo
baixa, a quase total falta de vento, cuja circula9io é Impedida pela densldade da
vegeta9iio, os miasmas das evaporayaes, que, de quando em quando, se exalarn da
lama das margens descobertas na vazante, talvez também o uso de beber a água do
rio, na qual se dissolvem substancias vegetais .e minerais, Podem concorrer para o
desenvolvimento das endemias. O insidioso engorgitamento do fígado, que a principio
se manifesta por quasc imperceptfveis anomallas da digestio, quase só com isso, ou
com a febre Intermitente crónica, entrega insensivelmente o enfermo a urn estado em
que qualquer socorro da medicina nio cbega mals a tempo.
Esses casos aparecem, prinCipalmente, entre índios moradores do rlo; apenas
poucos escapam de monstruosos engorg1tamentos ou endurecimento do fígado e do
ba~ (pere) que determlnam afinal a morte por hidropisla, Postemas, febre pútrida
ou consun9io.
·
Realmente contristador era para mim observar o aspecto desses indios, as vezes
mais de cinqtienta, entre os quals niio havia um cujo ventre nio fosse estufado por
monstruosa hipertrofia do fígado; de longe, muitos pareciam mulheres grávidas. Também as crlan9as já sofrem, as vezes, de tais enfartes dos órgiios do ventre, especialmente das glindulas mesaralcas; emagrecem-se-lhes as extremidades, aparece a vontade de comer terra, pau, couro, cera e outras substAncias, e etas definham até morrer.
Nas raparigas, essas doen9as influem no sistema uterino e as tomam cloróticas. A
vermlnose desenvolve-se aqul de modo terrivelmente violento, sobretudo, nos lndivíduos
jovens. Multipllcam-se extraordinariamente as lombrlgas (em tupi, cebui). Com essa
complica~io de vermes as febres tomam um perigoso caráter pútrido. As causas desse
mal de vermes devem ser atribuidas especialmente ao uso da água do rlo, a falta
de variedade nas comidas, a falta de tempero de sal e l preponderancia, na alimenta~io, de bananas cruas e frutos silvestres, insetos e peixes pequenos. Nota-se, ademais, que os indios sio atacados dessa doenya, sobretudo durante a esta~io chuvosa
do ano, em que há continuadas noites frias". Ai se véem referencias ao paludismo, a
suas modalidades cronice.s e seqüelas. Menciona: as bepatites, a febre tifóide, as
dermatoses, a furunculose, as úlceras, as vermlnoses como a ascarldíase, o amarelio,
revelado pela ¡eofagia, um dos seus mais impress1onantes slntomas etc.
Na época de Martius, a medicina ainda descoobecia a etlologla do paludismo.
A cren9a nos miasmas era a entio reinante e a eles atribuíam-na. Somente em 1880,
o sábio Laveran descobriu o plasmódlo causador da malária e, em 1898, Grassl,
Bastianelli e Bi¡nami demonstraram a transm.issio dessa doenya, pelas murl~
pertencentes a subfamilia dos Anofelinos. (.Nota de Pirajá da Silva.)
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EMBARA\:OS GÁSTRICOS CRÓNICOS

ESPINHELA

Além dessa doenc;a que a princípio tern marcha insidiosa e
depois com manifestac;oes agudas, arrolarnos ainda duas outras
afecc;oes dos órgaos digestivos, sobre cuja natureza nao nos sentirnos esclarecidos.

Outra doenc;a crónica da digestao que por vezes observamos,
nos índios, principalmente nos civilizados, descendentes dos Tupis,
nas províncias da Bahía, Pernambuco e Maranhao, foi a reentrancia do apendice xifóide. Piso já havia mencionado esse mal como
doenc;a endemica - espinhela, assirn chamada pelos portugueses,
e por ele - prolapsus cartilaginis mucronatae. (Ed. 1658, p. 36) 1.

Os brasileiros charnarn de engasgo a urna fraqueza especial
da digestao que se rnanifesta por incomoda sensac;ao de fartura
do estomago, eructac;oes incessantes, engulhos e soluc;os acompanhados de borborismos, cardialgias depois da refeic;a9, em tupi
- cururúca, marica-tyapú, e urna progressiva perturbac;ao da
hematopoese.

(Nota do Autor.)
Pela minuciosa descri.yáo clínica vemos que se trata da necatoriose, do amarelio,
a doenya a que se refere von Martius. (Nota de Pirajá da Silva.)

(1) Prolapso do apéndice xifóide. Essa doenc;a, mencionada por Codronchius,
Sennertus e outros, chamada espinhela pelos portugueses, grassa com caráter endemico
freqüentemente nessas regióes.
Fernelius se refere (IV, Patolog, cap. 3) ao soluc;o de orlgem gástrica, pela
compressiio da extremidade da costela.
Hoffmann (lnstitut, p. 494) julga que essa cartilagem nao possa cair, mas sim,
encurvar-se.
Provoca abatimento em todo o organismo, com gastralgia, b vezes com vOmitos e grande dificuldade de respirac;iio, causada pelo resfriamento dos músculos do
tórax e, depois, principalmente pela queda e compressio da cartllagem mucronada
(apendice xifóide).
Desde entáo, logo se segue grande quebrantamento de forc;as, pela anorexia, sobrevlndo atrofia. A doenc;a é crónica, apirética, entretanto, nlio é letal, a nao ser acidentalmente; Invade paulatinamente e é de difícil diagnóstico, em comec;o.
Os médicos empíricos espan~óis (~urandeiros), conforme pensam, deduzem o
principal sintoma da doern;a pela IDSI!_eyao e palpac;ao dos brac;os do doente, nos
quals, se eles observam nódulos, it feic;ao de válvulas, afirmam tratar-se dessa doenc;a.
Difere da opilayiO caquética porque os afetados por essa doenc;a do sternum, embora fiquem com o semblante abatido e triste, nao se mostram anemicos e lívidos nem
sentem peso ou dureza dos hipocondrios; depois, também dlminui o apetite' e se
enfraquece o estomago.
E, talvez, afecyiio freqüente , porque poucos sao os que Julgam dever cumprir
escrupulosamente a prescric;iio de Celso, liv. 1, cap. 2, que dlz: "se alguérn se alimentou em demasla, durante o dia, niio se deve expor nem ao frlo nem ao calor
nem dar-se ao trabalho, depois da refeic;iio.
'
Com efeito, expor-se aos ventos notumos com o tórax descoberto produz o
resfriamento do peito, do estómago e perturbayio da digestio.
A cura requer a administrac;io interna e externa de resolutivos, revulsivos e
tOnicos.
Administram-se, internamente, pílulas estomáquicas, mel silvestre xarope de
tabaco, bolos de dlarródiio (a), aromáticos e semelhantes; vlnho genero;o e algumas
gotas de bálsamo-de-copaíba (b) diluido. decocto de salsaparrilha (c), ac;afráo (d), com
sementes de anis (e), canela (0 com uma pitada de pó de iribaé (g) e nhambi (h).
Os caldos que o doente usa, temperem-se com o ac;afrio indígena - urucu, (i)
a pimenta brasileira hortense e silvestre e, se nada impedir, com cebolas e alho.
Externamente, se apllcam multas ventosas secas repetidas na reg.iio mamárla, logo
em seguida fazem-se fomentayóes no epigástrio e tórax com tabaco, óleo de casca
de laranjas , artemísla G) e mentrasto (k). Empregam-se cataplasmas sobre o epigástrio
com ervas fortificantes e em seguida um emplastro confortante, composto de resina
de iclcarlba (1), gema de ovos, ayafráo, óleo de copaiba e bálsamo-de-caburefba (m)
misturados.
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As mulheres sao de preferencia muito sujeitas a esse estado
mórbi~o, que é diagnosticado como dispepsia ou anorexia histérica.
A alimentac;ao grosseira, crua, usada ern excesso, parece
causar essa doenc;a na rnaior parte dos casos, bem assim a nostalgia, quando os índios, forc;ados a permanecer entre os brasileiros, ~orno trabalhadores, s~o obrigados a um modo de vida ·que
lhes e estranho e desagradavel; entao se apodera deles a propensao para comer terra, barro dos rios 1 , cal das paredes ou madeira.
Essa perversao doentia se observa ainda mais freqüente nos negros ou nos mestic;os de sangue preto, e, mesmo nas regioes litoraneas, no meio da civilizac;ao européia, arrebata epidemicamente
aos lavradores, muito escravo moc;o que, urna vez atacado do
vício geofásico, dele nao se afasta, nem pela admoestac;ao, nem
pelo castigo.
(1) A arglla que vimos os indios comerem no Sollm<Ses, em Coarl conforme
a observayio microscópica do Sr. Ehrenberg, contém invólucros slllclosos 'de infusórios poligástrlcos: Eunotia bidens, E . . turgida, Gallionella granulata?, Himantidium
Arcus, e de resfduos vegetaís siliciosos: Amphidiscus martll, A . rotula, Spongiolithis
aspera,. Sp. inflexa, . Sp. rudis, Sp~ngilla lacustris, Thylacium semiorbiculare. Ehrenberg,

Verbre1tung und Emfluss
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Provavelmente é a manifesta~ao de urna discrasia raquítica,
assim como conseqüencia imediata de altera~óes organicas da nutri~ao. Disse-nos o Dr. Paiva 2 que se notam grandes varizes da
veia coronária do estorttago, -nos cadáveres de indivíduos que sofreram dessa doen~a; e Piso acentuou que se diagnostica lago, primeiramente pelos ganglios nos bra~os. Muitas vezes os doentes se
queixam, durante meses e anos, de urna dor pungitiva, ardente, na
regiao epigástrica, que piora sempre, quando o estomago está cheio,
tomando-se as vezes ins.uportáve1. Aumenta depois de cada refeic;ao copiosa, e de movimenta~ao corporal mais agitada.
Nio ~ para desprezar a neces.sidade de ser observado o emprego de todos estes
remédios tópicos e externos, cujos efeitos aprecláveis se notam nos principios desta
doenya: nao só porque penetram. com a sua a~io. nos poros abertos da pele e dos
músculos, mals intensamente do que nas regi~ frias, senio também, para que as
vísceras mais nobres, extremamente debilitadas pela motéstia, se restabe)eyam com
os cerotos, as fomentayóes e adquiram, manlfe.stamente, as foryas. Do mesmo modo,
todos os aborígines usam, com ótimos resultados, de ventosas feitas de chifre, que
aspiram peta su~io, através de pequeno orificio praticado na extremidade.
Levado peto grande número de resultados favorivels, recomendei aos nossos clrurgi0es o seu uso nos casos de cólicas violentas, para sustar hemorragias intestinais,
e com grande proveito, também no comeyo da atrofia dos membros•.
Pela tradu9io do cap. VI - "De Prolapsu cartilaginis mucronatae", existente
na primelra e segunda edi~~s de Guilherme Piso, e que acabamos de apresentar, apreciamos o modo pelo qual a primitiva medicina popular indígena encarava esse estado
mórbido, vulgarmente conhecido por espinhelo calda. Damos também a sistemática bot!nlca das plantas empregadas na respectiva terapéutica.
(a) Dlorr&Uio - antiga fórmula farmaceutica na qual entravam: rosas rubras,
sAndalo-vermelho e branco, canela, terra sigilada, bolo-armenio, e substancias inertes.
(b) Copaíba - Copaifera langsdorfii Drf. etc.
(e) Salsaparrilha - Herrerea salsaparrilha Mart.
(d) Afa/ráo - Crocus sativus L., a9afriio-verdadeiro.
(e) Anis - Pimpinella anisum L., erva-doce.
(0 Canela - Cinnamomum zeylanicum Nees.
(g) lrlbcre - ou lbiraé, hivouaré de Léry, ymiraéem de Martius e o buranhém Pradosia gl)lcyphloea (Mart. & Eichl) Kuhlmann. A casca é poderosamente
adstringente, de sabor adocicado e medicinal, empregada nas hemorragias, disenterias
etc. Ainda se emprega como tanante de primeira ordem.
(h) Nhambl - eremos que o nhambi a que se refere Piso é o nhandl ou nhandu,
pimenta-dos-fndios, betre ou melhor betle. Piper caudotum Vahl. (Arthante caudata,
Miq., Plper nhandi Rich.). Vegeta em Pernambuco e outros estados do Norte. Os
frutos excitantes e aromáticos sio usados principalmente pelos indígenas; a raiz ~
multo gabada como carminativa. V. Caminhoá, op. cit.
A nosso ver o nhambJ descrito por Gabriel Soares pertence a outra espécie ve&etal. Eryngfum foetidum L. nlwmby, •coentro-do-sertáo", "coentro-do-pasto", na
Bahia. Trata~ mais detalhadamente desse assunto em anota9io ao Tratado descrltlvo do Brasil.
·
(i) Urucu Bixa orellana L., a~afroeira.
O) Artemisia Artemisia vulgaris L.
(k) Mentrasto - Argeratum conizoides L.
(1) lcicariba - icica-r-yba: 'rvore de resina - Protium lclcaribo D. C.
· (m) Cabureíba - Myroxylon perui/erum L. Filho, óleo vermclho.

(Nota de Pirajá da Silva.)
(2) Dr. Manuel Joaquim Henrique de Paiva era filbo do boticúio Antónlo Rlbeiro de Palva e D. Isabel Aires. Nasceu em Castelo Branco, Portugal, a 23 de
dezembro de 1752. Em 1769, veio para o Rio de Janeiro, com a idade de 17 anos.
Com seu pal estudou: história natural, química e farmácia. Depois cursou a Unlver·
sidade de Coimbra. Conhecido pelos seus trabalhos de medicina clínica, matéria médica, botanlca e química, foi notável professor de fannácia, matéria médica e terapéutica do Colégio Médico-Cirúrglco da Babia. Cientista de grande valor, trabalhou
nos laboratórios de Barruel e Gay-Lussac, onde ni..:receu aplausos d0$ mais entendidos. Editou o se¡uinte trabalho:

86

Ao mesmo tempo se apresenta no est.omago urna secre~ao mucosa abundante, noutras pessoas há propensao para a hipercloridria.
Para repousar das dores incomodas, o doente procura colocar-se
em decúbito dorsal ou lateral Muitas vezes parece que o pancreas
também está comprometido, o que se revela pelos violentos engulhos de saliva e mucosidáde. O hábito externo do doente é caquético e lembra o dp hipocondríaco; após muitos anos de marasmo
se manifesta hidropisia ou febre consuntiva.
Além dessa extravagante doen~a, cuja fato etiológico mereceria minuciosa pesquisa dos médicos brasileiros, nao ternos observado modalidade mórbida alguma nos índios, que se .possa considerar de natureza raquítica. Ao revés disso, nao raro se veem
crian~as atrofiadas, cuja impressao geral lembra a da escrofulose
dos europeus.
Sao vítimas da falta de cuidados, especialmente se lhes morrem as maes.
Entre esses selvagens, os lactentes e as crian~as sao, quase
exclusivamente, entregues aos cuidados matemos.
A nao ser a mae que, com exagerado -amor, nao só dedica seus
cuidados ao pequeno lactente, como ainda continua a amamentá-lo
até quatro e cinco anos, ninguém mais, na famflia, tem compaixao
das crian~as; e, se sao roubadas das maes, caem na mais profunda
miséria e decadencia física.
Esses pequenos infelizes acabam morrendo de fome e, se prolongam sua lastimável existencia, ficam num estado de fraqueza e
atrofia, semelhante ao das desamparadas crian~as das popula~óes
fabris européias.
Se vivem até adquirir capacidade e traquejo para cuidar espontaneamente da própria nutri~ao, recuperam pouco a pouco o
tempo perdido; pelo menos nao vimos, em parte alguma, meninos
de 1O e 12 anos, jovens e mo~as que nao demonstrassem o vigor
habitual e a vivacidade do homem primitivo. Excetuavam-se apenas
as m~as que, devido a um hábito extravagante, costumavam ser
maltratadas, no início dos catamenios - em tupi, jemondyára 3.
Da febre e da sua curaflío em geral, tipografia de Manuel AntOnio da Silva
Serva, Bah!..,, 1813. Publicou mais cerca de cinqüenta obras e delxou outras inéditas.
O Dr. Melo Morais possuía seus escritos especiais sobre Jalapa, mucuná e guaxima.
Faleceu na Bahia a 10 de ma~ de 1829.
·
Cf. Através da Bahia, Plrajá da Silva, p. 78. Estudos de hlstória da medicina
peninsular, Maximiano Lemos; Dic. bibliogr. bras., Sacramento Blake. (Nota de Pirajá
da Silva.)
(3) f emondyára é o cataménlo inicial; os outros se chamam torica. "Quando,
pela primelra vez, se apresenta esse fenomeno fisiológico, a jovem índia é logo suspensa numa rede ou num jirau, a grande altura, onde passa o tempo necessárlo,
findo o qual, depois de trés dias de descanso, se reúne o conselho de famflla ipotaia.
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Em várias tribos, especialmente entre os Maués, a mo~a,
quando entra na fase catamenial, é obrigada a jejuar durante tres

semanas. Afastam-na das rela~óes com a horda; fica isolada sobre
um jirau, na parte superior da oca; é escassamente alimentada com
água, um pouco de peixe cozido fresco, de modo que, ao deixar

Ao som de torés é agarrada a jovem por dois parentes, que a conservam segura
pelos brayos abertos, enquanto o pai a vergasta tres vezes. Depois, colocando aos
seios uro pequeno pary (esteira) cheio de formigas (apará), estas os sangram terrivelmente com o ferrao duro e peyonhento. Tirado do selo, aplicam o pary no abdomen e
nas costas conservando-se a m~a por alguns dias em dieta. 2 crenya que esse martirio fortaÍece e faz com que possam as mulheres suportar os mais duros trabalhos."
Os jovens brasilíndios submetem-se a várias provas a fim de educar para a
virílidade e se preparar para o casamemo.
Veja-se o que escreveu von Martlus a respeito dos Mundurucús e Maués:
"Reúnem-se os vizlnhos, para beber em potes cheios de ca/iri; vestem os meninos de
oito a nove anos, com mangas de algodao, que possam ser amarradas pela parte de
cima e pela de balxo, e metem dentro algumas das grandes formlgas de violenta
ferroada, a Cryptocerus atratus F., tocanteira, talvez mais corretamente tucanquibura,
formiga-tucano, pela semelhanya com a ave. Logo que o rapaz, sofrendo atrozmente, comeya a berrar e a queixar-se, o bando faz roda em torno dele, pondo-se
a danyar e a bradar-Ihe patavras de animas;io até o pequeno calr exausto no chao.
e ele entao entregue, com as extremidades terrivelmente inchadas, As . velhas, para o
tratamento com aplicayao de suco da folha de mandioca. Quando o menino de novo
recupera as foryas, comeca a experimentar quanto pode retesar o arco.
Estas cerimónias bárbaras sao continuadas até a idade de quatorze anos, quando
o rapaz aprende a suportar a dor, sem dar sinal de sofrimento, visto que se acha
emancipado e pode casar-se".
Tals provayóes fazem parte do seu calendário. Ao visitar, em outubro de 1938,
a exposlcao do material etnográfico da Bandeira Anhangüera e das Missóes de Catequese, multo aprecie! urna curiosa luva de palha colorida, toda emplumada e utilizada
pela trlbo dos Andirás e outras do baixo Amazonas, nas cerimOnias que reatizam para
conferir os direltos de maloridade aos jovens brasllfndios, quando a eta atlngem.
Essa luva é um verdadeiro instrumento de tortura; cada peya do par de tuyas é dupla
como se fora calyada urna na outra, e no espayo entre elas, sao colocadas as terríveis
formigas tocandlras.
O candidato ao casamento deve danyar diante da trlbo, com as mios metidas
nessas luvas. Se, asslm exposto as ferroadas tremendas que the dio as tocandiras,
através desse tranyado de palba, a guisa de luva, nao resistir impávido ~ cruel prova
pré-nupcb1l, será· julgado incapaz das responsabilidades de cabec;a de casal.
Dr. J. Barbosa Rodrigues assistlu a um simulacro da festa da tocandira que, para
obsequiá-lo, flzeram os fndios Maués. Faltaram sos folguedos dois elementos princlpals:
a tocandlra e o caxlrl.
O vocábulo tocandira é modificayio de tuca-ndi, que vem de tucába-ndi, isto é:
o que fere, o que ofende multo.
Nio está certa a classificayiio de Martius, quanto a essa formlga. Na sistemática
a tocandlra é a espécle única do genero Dinoponera - Dinooonera Rrandis Guérin.
Essa "lnjeta, provavetmente, com o seu líquido cáustico urna toxlalbumlna ainda indeterminada, qutc;á específica, que talvez se consiga isolar algum dia".
A ferroada produz dor terebrante por espa90 de 12 a 24 horas, por isso, diz
Koch-Grünberg, que os braslleiros também dio a tocandira o nome de vinte quatro.
v. Vom Roroima zum Orinoco, vol. I, p. 183. Também se acredita que a ferroada
dessa grande formlga possua qualidades afrodisíacas.
Descrevendo a tocandira escreveu o conde Hermano Stradelll no seu Vocabulário
nheengatu: "Tocandyra grossa e comprida formiga preta, armada de um esporáo,
como o das vespas, cuja ferroada muito dolorosa chega a produzir febre. Bicho nascldo das clnzas de uairl, conforme conta a lenda do Jurupári, se torna inócua para
as mulheres grávidas, e os fndios sustentam, e com eles muitos clvi~izados, que a
ferroada da tocandira delxa de doer, quando Iava~a com a urina de um lndivfduo de
sexo diferente".
Ainda boje se aconselha passar urina sobre a pele para sedar o prurido causado pela urtlga ou cansanyio. Nas ferroadas de formigas se aplica o amoníaco diluído.
Conhecemos, boje em dia, a "Festa da Tocandira" grayas a Fr. Joio das Mercés
por ter esse benemérito missionário permitido que os Maués llvremente praticassem as
cerimónlas sociais do seu costume. A inteligéncia dos fndlos descobrla na lntoxicayao
pela formiga um meio de proceder a sele<;io humana; é o que significa a referida
cerimOnia. Há muito preconizaram em terapeutica as propriedades tónicas e excitantes
dos formiatos. - Flzeram, mesmo, certos médicos de fama, grande ruído em tomo
delas. A prova da tocandira, tal como a descreve Martius, parece demonstrar que os
Maués Já tinham, empiricamente, aprendido sua ac;ao excitante sobre a fibra muscular,

visto que, depols da inoculayiio do líquido vene!'oso ~as grandes form.i~as, os fndios
deviam ensaiar suas foryas num arco, verdade1ro dinamómetro primtttvo. Ve1~m-se
a respeito a excelente memória - D inoponera grandis, por E. Roquette-Pinto e V1agem
pelo Brasil, por Spix e Martius, proficientemente revista e anotada pelo Dr. B. F.
Ramiz Gatvao e o Prof. Dr. Basílio de Magalhies.
Outras provas havia. A da flagelayao consistía em suportar pavorosa surra de
chicote de couro de anta; outra era introduzir nas narlnas dos mancebos "um cordilo
feito de merltl, embebido no suco de pimenta, que, passando-lhes pela fossa nasal, sai
na boca por onde outro indivfduo o tira. Feita esta operacao, para poderem os moyos
bem arr~medar a cac;a, sarjam as pernas para fortalece-las, de modo a faze-los bons
corredores e os brayos, a fim de facilmente manejarem e entesarem o arco".
Os '{ndios Maués também preparam e tomam o paricá, porém, de um modo diferente e multo mais bárbaro.
Antlgamente essa festa celebrava-se, quando algum fndlo atingla a maloridade;
porém, boje, celebra-se, em atgumas malocas alnda nao tocadas pela água do batismo
e civlllzac;ao, no mes de junho de cada ano.
Cayadas e orglas. acompanhadas de libayoes de caxiri e cal~uma, precedem a
festa do paricá (a'-uin) enquanto se prepara a casa ou ramada especial para eta
(birupi~a). Quando com~a o puracé, como g~ralmente dlz~m os Indígenas, as mutheres preparam as bebidas e o beiju de mand1oca-puba, pa¡uarl; flcando o fabrico do
paricá reservado as mais vclhas da tribo.
A danc;a é só privativa dos homens. Antes de descrever a festa convém mostrar
como é ele preparado, para que se possa notar a dlferenc;a que há do dos índ~os Maués.
Colhidas as sementes maduras do parícá - Mimosa acacioides Bepth, S,!IO socadas
em um piláo de madeira (tuá-ain), até que estas, pelo óleo que contero. nao fonnem
mais do que urna pasta. Juntam cinza da casca do cacaurana - Theobroma sylvestre, .e
depois de bem amassada, fonnam urna espécie de belju de 3 polegadas de compnmento. Posto entre a abertura de um pau fino rachado, é . levado ao calor do fogo,
para secar. Depois do que, é novamente socado em outro p1lio chamado qu2n-ue e o
pó guardado em um búzio, denominado tiusepóe.
Comeya a festa por urna flagelayao, ei;n que dols índios se .fustlgam mutuamente
.
com galhos secos ou chicotes feitos coro couro de anta, peixe-bo1 ou yeado.
Outrora amarravam na ponta urna pedra ou outra qualquer C?1sa que fensse.
Enquanto um fustlgava a vontade, o outro, de brac;os abertos, receb1~ as chlcotadas,
esperando a vez de passar de paciente a algoz. Durava essa cerlmóma as vezes seis
días conforme o número de rapazes que tivessem atingldo a virllldade.
' A. noite todos os que foram ayoitados tomam o paricá aspirado em pó, ou ~is;
solvído n'água, em clisteres . .No meio das danc;as, as velhas que preparam o panca
enchem um tubo de taboca com pó, passando-o a um dos dan~antes; este aplica urna
das extremidades do canudo em urna das ventas de um companhelro e sopra p~la ou.t ra,
ou recebe urna seringa de borracha cheia de paricá, dissolvido em água fria, e, no
meio da danya, aplica o bico da seringa no companheiro, fazendo desaparecer todo
o líquido.
.
Quer de urna, quer de outra forma, os efeitos sao horrfvels e tao vio1entos que
muitos morrem sufocados, outros caem sem sentidos e os que resistero continuam a
danyar. Pelos estelos da ramada depcnduram arcos e molhos de fle~has para aqueles
que, sufocados pelo paricá, nao podendo continuar a danyar, passe1em pelo terreiro
com esses instrumentos.
Geralmente o efeito do clister é produzir urna embriaguez feroz.
Felizmente esse uso bárbaro vai desaparecendo, porém, ainda é usado nas malocas dos UrubÓs, para onde afluem nessa ép~a grand.e número de índios de outras
malocas dos rios Amazonas e Madeira. ExplorafaO dos nos Uruhu e /atapu, J. Barbosa
Rodrigues.
O paricá em pó é preparado das sementes torradas_ e moídas do . paricazei.r o,
angico-branco ou nipu - Piptaden ia colubrina Benth. Possu1mos esse material ofer~c1do
pelo provecto botinico F. C. Hoehne. Basta insignificante quantidade do pó, aphcado
a mucosa nasal para provocar o efeito estemutatório. A l'iptaaenia peregrina Benth,
niopó do alto Amazonas, paricá, angico ou paricá de cortume tambéJ? se empreg~ para
o mesmo fim. Pode ser aspirado ou entao insuflado nas fossas nasa1s, por .ocas1ao do
cerlmonial das festas, celebradas pelos Murás. Para isso se servem de um tnstrum~nto
especial feíto de osso da perna de ave, geralmente do grande socó - o m'!guart Ardea cocot L. Os ossos soldados com cero! apresentam o feitio de forqu1lha para
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esse triste lugar de penitencia, reduzida pelo emagrecimento a u1n
estado esquelético, sofrerá por muito tempo as conseqüencias daquele estiolamento antinatural.

SfFILIS

1
< >

Como é sabido, a sífilis atua1mente se tem propagado bastante
entre os índios. Penetrou nas regiües mais remotas, e, semelhante
a um verme corrodente, consome a vitalidade dessa desleixada ra~a
humana que, sem o'tienta~ao, só tem como recurso poucos medicamentos vegetais, contra inimigo tao violento; nao obstante,

facilitar a insuflayao nas narinas. Na farmacopéia indígena, o paricá é aconselhado
como reconstltuinte e antidiabétlco. V. Vocab. nheengatu, Stradelll . "Embriaguez inteiramente idéntica também produz o uso do pó do ipadu, tirado das folhas da coca,
Erythroxyton coca L.", conforme observa von Martius. Ao tenninar essa nota, convém citar alguns vocábuloc; da língua tupi, referentes a espinhela caída, entidade mórbida
alnda acreditada pelo povo: mufuii = esplnhela; mufuá apira = ponta da espinhela,
apéndice xlfóide; mufúaara = espinhela caída; xepufJar = ter a espinhela caída.
A respeito da espinbela escreveu Cbermont de Miranda: "Também a enraizada
crendice de o estemo ou espinhela destocar-se e calr sobre o estomago, produzindo
séiias perturbayóes na saúde, crenya táo ¡eral no sertáo, é anterior a descoberta <la
América.
.
Antes que o genoves de lmorredoura memória aportasse a urna das Antllhas, já
a espinhela caía - pissuan hoá e já os pajés chupadores ou esfregadores a levantavam
colocando-a no seu Jugar - pissuan upi". Glos.sário paraense, p. 109. Para melhor elucidayáo do assunto recomendamos a original obra do provecto Prof. Femando Sao
Paulo, Linguagem médica popular no Brasil (Nota de Pirajá da Silva.)
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(1) Assunto vastíssimo; pensamos apresentar esta nota tio interessante, extraída
da monumental obra de Piso, e, a nosso ver, pela primeira vez transladada do latim
a portu¡ues, por um llustrado amigo, que muito gentilmente a isso se prestou.
•sobre o mal venéreo - Conseqüencia da alimentayáo deteriorada e salgada, bem
como de bebidas ran~osas e corrompidas, há urna doenya que se contrai pela cópula,
nao tanto por heranya, que dos pais se transmite aos flthos, como também de modo !mediato por contacto mais leve. Grassa intensamente nao s6 entre os africanos e indígenas,
mas também entre portugueses e belgas, e infesta todo o corpo com tumores cancerosos e úlceras virulentas. Esta doenya, aqui endemica, é chamada pelos espanhóis e
brasileiros - Bouba. E assim como, apenas com apllcayáo de medicamentos comuns
dos Indígenas, mals facllmente se cura, também mais facilmente contamina do que
a outra, vulgarmente chamada gallico, que se transportou para os habitantes desta
terra. Desta última nio é minha intenyio fazer urna dissertaylo completa, mas sim
da primeira, que, embora se assemelhe com esta em alguns pontos, difere multo, tanto
nas manifestayóes como no tratamento.
Os empíricos, a principio, de indústria, abstem-se de tratá-la, por isso que julgam impossível qualquer terapeutlca antes de cinco ou seis meses de desenvolvimento,
pois creem que a virulencia dos humores, onde precisamente se encontra a fonte do
mal, para ser atacada, exige urna preparayio durante aquele espayo de tempo.
Nesse intervalo, proíbem vida desregrada, prescrevem banhos quentes, grande
resguardo contra o frio das noites, para que se nao impeya a transpira1,táo, e, no all- .
mento, vetam o peixe de qualquer espécie, e aconselham o uso de carne fresca, principalmente caya assada. Pennitem o vinho, visto que, com grande alivio do doente,
expele pelos poros suores e imundícies. Os que se afastam deste tratamento, no comeyo,
conseguem fazer desaparecer os ~intomas do mal, convencidos, entretanto, de que voltará a doen1,ta com as dores nas articulayóes.
Preparado assim o corpo, aplicam purgantes: desde logo enviam, especialmente
os de condiyóes inferiores, para os cngenhos de ayúcar de fogos acesos, isto é, em
trabalho· e tenninam com exito a cura de mosio multo semelhante ao do europeu,
só com' cozimento, cuja base sio: caaroba (a) e $alsaf1arrilha. As úlceras, igualmente
as curam ap_enas com friq:ao ou loc1,tóes de caaroba e outras ervas sucosas . que secam
e purific~m. Os indígenas, por sua parte, secam as úlceras que por si nio desapa·
recem e !hes tiram o caráter maligno por meio de banhos de cozimento das folhas
de ~roba, ou entio mastigando-as em jejum. Este mesmo sistema tivemos ocasiii<;> ~e
observar, porque, a mandado dos cirurgióes, algumas vezes o aplicamos em hosp1ta1s.
Para que ninguém se engane, esta doenya, quer na sua manifes~ayio mesclada c<;>m a
espanhola, quer na forma endemlca, espec1atmente nos europeus, nao deve ser descuidada
nem no comeyo, nem durante seu curso.
Nem se pense, como alguns o julgaram, que nos trópicos, ~as ao _sol, pela
contínua exalayáo de humores, seja esta doen1,ta menos ¡rave do que nas re¡ioes seten·
trionais, admitindo-se que o mais leve frto noturno pudesse, nlo sem ¡nave dano para
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(Dare)
1) Taxa de hemoglobina ..... .... ... .... . .. . ... ..... .
2) Eritrócitos por mm 3 •• . ••• • . • . . • • . . • • . ••. • • • • . • • • . • 4 .265.000 (Buerker)
5.600 (Buerker)
3) Leucócitos por mms ..... . ...................... . . .
0,71
4) Valor globular .... .... .. .... .... .......... .. ...... .
peq. 8%
5) Hemograma: Linfócitos ..... ........................... . ....... . 28,0%

o enfermo, fechar os poros abertos durante o dia, pelo calor solar, e impcdisse a destruis;lio dos vapores negros que seriam impelidos para o per.lósteo, onde aparece a dor.
Isto, aliás, é comum, sempre que por descuido dos médicos ou dos doentes nlio
se tomam em consideras:iio as diferens:as entre o dia e a noite. Entiío acontece que
as úlceras de mau caráter, pululando no corpo dos atacados por este mal, urna vez
que os vapores malignos niio transoii-am . causam cárie nos ossos, e outros sintomas
análogos aos que se observam na metrópole.
esquentaAcrescentarei o que sobre a gonorréia, chamada em portugues mento, julguei digno de registro.
A gonorréia simples, que é de fácil cura, também com facilidade se contrai,
até mesmo pela equitas;iio ao sol meridiano. No comes:o de qualquer gonorréia, os enfermos evitam purgativos: empregam apenas laxantes multo brandos, em xaropes,
feitos coro a Cássia de Marma (b), para que se nao provoque ou irrite algum humor
maligno. Em casa, conseguem os habitantes remédios tiio eficazes contra este mal, que,
raramente, tem neccssidade de recorrer aos preparados estrangeiros, que se vendem
nas boticas. Preferem a guabipocacabiba (c), em portugues, pau-podre, a que denominci árvore siliquosa no tratado dos simples. Sua raiz cortada em pequenos fragmen tos, esmagada em aguardente de cana e exposta ao ar, adqulre propriedades secativas
e diuréticas. Tomada pela manha e a tarde, contribui poderosamente para a puriflcayáo
dos ureteres e dos r ins. € preciso, no entanto, que nao se tome em exccsso esse medicamento forte, para que nao se venha a expelir sangue. A isto se acrescentem a
juribeba (d) , a cana Jacuacanga, chamada siJvestre, também a raiz de jaborandi (e), que
macerada a noite, ao retento, e diluída em água potável constituí um sol~iio , que
bebida na dose de quatro ou cinco ons:as, durante uns qulnze dlas, purifica os rins
e a bexiga.
Depois disso, usam como bebida cotidiana um decocto de cana silvestre. E,
alternadamente, devido aos calores que desperta, administram-se pela manha tisana ou
pos;iio de tipioca. Soluyao de ralz de malvaísco (f), pagimirioba, fedcgoso, caapomonga
(g), emulsóes de tipioca preparadas com coco fresco e sementes frias, em garapa de
cana-de·ayúcar, sao remédlos familiares a esta gente.
Contra as reten~óes e ardores da urina, depols de urna frlq;ao fria no dorso
e períneo, fomentam os órgiios genitais com ungüentos emolientes, a saber: cozimento
das sumidades da bassourinha (h) e imbaíba (1), e das flores da malva americana (j) ,
das favas vulgares ou de plantas deste genero. Por outra parte, profbem tanto medí·
camentos, como alimentos quentes, para nao se agravarem a viru1€ncia e os ardores.
Eu, porém, percebi que o exc.esso de refrigerantes é as vezes prejudicial, pols tem
como conseqü~ncla a deblllta~ao do vigor dos 6rgiios genltais.
De fato, sempre se deve desculpar aos empíricos, mais preocupados com a aplicaylio de medicamentos exóticos do que com o distinguir as causas das doenr;as, pois,
como se deduz destas fórmulas de medicar, pareccm confundir corrimentos dos genitais com a gonorréia. Ademais, quem quiser certificar-se do que afim10, consulte:
Plat., Ob. p . 729; Lang, Epist. 2. l. 5; Solenand, p. 199, v. 45; Hof. p. 540. Pelo
que, no tratamento da gonorréia virulenta e maligna, os peritos combatem-na com
prescriyao de adstringentes, fortificantes e secativos.
Neste caso é coisa ótima o uso do bálsamo-de-copaiba, dissolvido em ai;úcar ou
no óleo de olivas e ministrado por via bucal ou en1 inje9óes uretrais".
Para ainda mals corroborar o parecer de von Martlus, no que tange a debatida
questao da proveniencia da sífilis, vejamos urna de suas notas na Viagem pelo Brasil:
"Desgrai;adamente já se encontram na Japurá vestígios de moléstias sifilíticas; sem dúvida, contrafram esse mal os indios que tiveram transa~óes com os colonos brancos,
ou foi ele trazido por estes mesmos. Cuidadosa investigas;iío sobre o assunto, que em
todas as oportunidades procure! fazer, confirmou-me na certeza de que essa doens:a
nao era primitivamente indígena entre os Peles-Vermelhas brasileiros. As formas, que
aparecem aqul, sao de caráter mais brando, e limitam-se quase somente a doens:as
cutaneas". Pelo que escreveu von Martius, ve-se que sua abalizada opiniao foi contrária
A controvertida questiio da origem americana da sífilis.
Concordamos com o sábio bávaro nesse modo de pensar.
Tivemos, em 1921, oca&iao de fazer reas;óes de Wassermann em ctians:as niio
miscigenadas, pertencentes A tribo Camacan, sul da Bahia, sendo todas negativas.
No sangue de urna dessas crians:as Jogo depols de chegada da mata e com 5
anos de idade, encontramos o Plasmodtum vivax.
Vacinada contra a varíola, só se imunizou depois da quarta inocula~íio que fo!
seguida de forte reayáo, igualmente se tendo observado com o sarampo e as cataporas.
Veja-se o seu exame hematológico aos 24 anos de idade, felto a 20 de julho de 1937,
pelo Dr. Luís Sales Gomes.

fNDICE DO DESVIO : O, 11
.
.
NOTA - Náo há anisocitose, poiquilocitose nem policromatose dos entr6c1tos.
NÁO ENCONTRAMOS HEMATOZOARIOS de Laveran.
6) Tempo de coagular;iío . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2' 30" - Normal (Tubo capilar)
7) Tempo de sangría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3' Normal (Dukes)
8) Prova de hemo-iso-aglutina~ao : Grupo sanguíneo: 4 (Moss).
MATERIAL: SANGUE colhido ero jejum.
RESULTADO: Dos. glicose no sangue - 0,77 g por lOOOcc.
Dos. de uréia no soro - 0,33 g por 1000cc.
Em outubro de 1938, as mensuras:óes obtidas no departamento de Educai;iio Física
de S. Paulo foram as que se seguem:
Repous .......... .. .......... . 1000
RESPIRA«;AO P. Tor.
Insp. . .. .... ... .. .... ..... .. . 1001
970
Exp ....................... · · ·
31
· El. Torácica ..... . ....... . . .. .
Jug. . . . . . . . . . . . 1260
150
Trans. max.
Xif. . . . . . . . . . . . 1110
185
Ant. post . max. . .
CRANIO
Epig. . . . . . . . . . . 1005
140
Alt. aur. ... .. .. .
Pub. .. . . . . . .. ..
785
ALTURAS
Joelho . . . . . . . . .
433
Mal. int. . . . . . . .
72
40
Largura
NARIZ
Acrom. . . . . . . . . 1286
55
Compr.
Cotov. . . . . . . . . 1005
Punho . . . . . . . . .
795
Jug. xifóide ............ .. .................. · · · 150
95
Xif. epigast. . . ...... .. .... .. . . . .... ... ..... .. .
Epig. púbico ........................... .... · · · 220
Bras:o .... . ......... .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 281
Antebra~o
.................................... · 210
COMPRIMENTC
Memb. sup . ........ ... ........ . ....... ·. · ·. · · · 591
Coxa .................................... ·. · ·· 352
Perna .. ............ ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 361
Memb. inf. . . ............. .. ... · ·. · . · · · · · · · · · · 713
Torácico ........ . . . ... ... . 290
Hipocondríaco .. .... .. .... . 255
TRANSV.
Biacromial ........... . ... . . 305
Bicrista
. ..... .... . .... ... . . 310
DI A.METROS
Torácico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
SAG.
Hipocondríaco . . . . . . . . . . . . . 215

92

93

med. 20%

Monócltos

... .... ... .... .... ... . .. . .. . .. .. .. ... .... . .. ..... . ..... .
jovens . ........................ . ..... .. ........... .
P. Neutrófilos bast. 5,5% ................... . ....... .. ........... .
segm . .. ..... . .... . ..... ... ........... · .. .. ·· · · · · · ·
P. Eoslnófilos .. . .... . .. ........... . ............ . .. .... ...........
P. Basófilos ............................................. .... .. ...

9,0%
0 ,5%
58,0%

52,0%
5,0%
0,0%

Valor

Altura .. . ............... ·. · .. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Enverg ......... . .......... . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Busto . .. ..... .. ... . ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Val. tronco .. .. ... . .... .. .. ...... .. ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Val. membros . ... . . . ... ........ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
V. Tó rax . . .... .. .... . .... . .... . .... . .. : . . · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · ·
V. abdominal ..................... . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
V . Abd. superior . . . .... . ... , .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
V. Abd. inferior .................... . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
I. nasal ...... . ... . ........ . .... . .. . .... . .. .. . ..... .. .. . .. .. · ..
l. cefálico ........................... . ....... · · ... · · · · · · · · · · · · ·

1.495
1.495

0,985
28,8

t :m,4
9,1
19,7

5,2

14,5

82
81

ANÁLISE DA FICHA DE GUARY, CRIAN<;A DE 6 ANOS, DO
SEXO MASCULINO, DA TRIBO "CAMACUANS", SUL
DO ESTADO DA BAHIA, RIO DAS CONTAS.
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Peso e EstaJura - Pela sua suposta idade de 6 anos, o indivíduo em questao
apresenta peso Inferior As médias de individuos brancos de sua idade. O mesmo se
dá e de uma maneira mais acentuada, em rela~ao a estatura, o que está de acordo
com as observa~óes antropométricas Já feitas entre os nossos índios que, como se sabe,
sao cm geral mais baixos que altos.
Envergadura - Apresenta urna envergadura de 99.0 maior que a estatura 95.0,
ao contrário do que acontece em filhos de europeus.
Altura tronco-ce/álica - Comparado esse dado com individuos do mesmo sexo
e idade, verifica-se estar muito abaixo dessas médias, o que revela um tronco positivamente curto.
Diametro biacromial - DiAmetro biacromi.a l inferior a média, igualando, porém,
o valor mínimo encontrado dentro do grupo de indivíduos brancos do mesmo sexo e
idade (23, 1% da estatura).
Didmetro bicristilíaco - Essa medida coincide quase rigorosamente com a média
dos individuos brancos do mesmo sexo e idade.
O elevado índice de largura do tronco - 81 - traduz um forte desenvclvimento
da bacia, e; proporcionalmente, predominlincia do diSmetro bicristilfaco sobre o biacro·
mial, o que, ao lado da pequena altura tronco-cefálica, depóe em favor de um tipo
brevilíneo, um picnóide na conccpcrao de Krctschmer.
(V. Bastos de Avila, "Os tipos de Kretschmer na infiincia escolar", Brasil Médico,
setembro, 1936.)
Perímetro torácico - O perímetro torácico apresenta-se Iigeiramente inferior A
média, quando ·todos os outros dados se apresentam multo abaixo da média, o que
denuncia um valor favorável para essa medida, de acordo, aliás, com as pesquisas
desse dado, já realizadas entre nossos índios: indivíduos dotados de grande circunferencia totácica. (Roquette-Pinto, Rondonia.) A. rela¡;fio 50% entre a estatura e o perímetro torácico (regra geral nos tipos normais de ra~a branca) níio é regra, entretanto,
entre nossos indios.
No caso presente essa re1acrao igual a 79 · cpnfinna as pesquisas antropométricas já
realizadas em tomo desse dado.
Comprimento do membro superior - Um comprimento de brai;os notoriamente
inferior ·a média de sua idade confirma também as pesquisas em tomo desse dado.
Os ameríndios de um modo geral apresentam brayos curtos. (Bas~os de Á vila em
"Desenvolvimento físico do escolar no Distrito Federal", Boletim de Educ°'iio Pública,
ano V, n.os 3 e 4.)
Analisados separadamente os segmentos do membro superior, patenteiam-se
valores pequenos em relayáo a média de individuos brancos, sendo digna de especial
men9íio a inferioridade do valor para o comprimento da mio, o que, como se sabe, é
um importante caráter diferencial da raya americana (Deniker, Biilz, Weisbach, apud
Roquette·Pinto, Rondonia).
Comprimento do membro inferior - Um inembro inferior curto, característico
também encontradiyo em nossos ameríndios. Quanto ao comprimento do pé, um valor
abaixo da média, entretanto, equivalente a 16,3% da estatura, o que evidencia um valor
níio muito pequeno (em média esse valor é 15,5% da estatura).
Perimetro cefálico e indice cefático horizontal - O perímetro cefálic·o é quase
Igual as médias de individuos brancos. úm diametro antero-posterior máximo bem elevado, superior as médias de sua idade, correspondendo a 18,9% da estatura, quando
normalmente em sua idade (6 anos) corresponde a 15% (Bastos de Avila, "Desenvol·
vimento físico do escolar no Distrito Federal") e ao contrário um diametro transverso
máximo bem próximo da média, falam em favor de urna franca dolicocefalia.
Indice nasal - Um índice nasal igual a 75.0 classifica-o entre os mesorrinos.
Didmetro bizigomático e indice facial morfol6gico - Um diAmetro bi:zigomático
igual a 10.0 coloca-o um pouco abaixo da média dos individuos brancos. Entretanto
pela altura morfológica da face (9,5) ele se acha com a média igual as dos referentes
lndivíduos.
A relayio centesimal dessas duas medidas, o indice morfológico da face, é igual a
95. O, o que o classifica como um hiperleptoprosopo, portador de um esqueleto facial
muito longo e estreito.
A falta do valor do segmento neural impede urna compara~io de propor~óes entre
esse dado e a altura morfológica da face (soma dos segmentos nasal e masti¡ador), o
que daria uma impressio sobre a oval da face e a altura do crinio. O mesmo acontece
em. rel~o aos valores dos perímetros abdominal e · pélvico que, por nio terem sido

94

.
o¡
cj
<>: .:

d

~ 'c;)j

•

•'

.. (....::. (t':
.
..l~~
.¡..

. .

~~

-..:..

~~~

~ ~.....:
;· ~·

.

..·~·..

.
?!

o

z
•

C/J

-

.

.

-~

..¿..¿..¿..¿..¿.¿..¿
.
.
.

.

·'. =
.

r::f
· -•
V2
Q>

..&J

º e
ee

•cO Q>

=-

~E

•

: l

=-

¡

'-.:¡¡

·-

'~:U

~·
"::e
:~

·-

o
fot
o

.,,•..

,......

=
p..

•

1

ii

-.

u~

1

tomados, nlo nos permitem uma comparaylio coro o perímetro torácico, o que darla
urna idéia significativa da forma do tronco. (V. ficha anexa.)
As mensurayóes nesse pequeno índio Camacam foram feitas pelo Prof. Fróes da
Fonseca e o relatório pelo Prof. Bastos de Avila. Agradei¡:o-lhes as valiosas contribuiyóes.
ªEm fins do século XV, quando a sífilis comeyou a ser mals conhecida na Europa,
cada estado procurou atribuir as culpas da doenya ao estado vizlnho. Foi asslm que
a sífilis recebeu nada menos de 400 nomes, dos quais 140 com marcado caráter geográfico, par exemplo: morbus gallicus, mal francés, french pox, morbus itallcus, mal
de Napóles, etc. Na Polonia a sífilis tem a designayiío de doenya alema; na R~ssla,
de doen~ polonesa. Na Turqula, Pérsia e fndia encontra-se ainda a raíz "francesa•,
significativa da origem européia. No Japao conhece-se a doenya como o nome de úlcera
partuguesa e na China com o de úlcera de Cantao, o que assinala a lmpartayifo do
mal por intermédio dos comerciantes brancos estabelecidos em Cantao. Em Taiti usa-se
a , deslgnayao de doenya britAnica. A esta salada de nomes velo por fim o médico
Hieronymus Fracastorius (1483-1553), designado pelo PIU>a Paulo 111 como médico
do Concilio de Trento. Na sua obra De contagione et contagiosis morbis, publicada em
Veneza no ano de 1546, este autor tratou pela primeira vez em forma científica da teoría do contáglo. Nesta obra acha-se referida a poesia, escrita em 1521, mas publicada
em 1530: "Syphilis sive morbus gallicos", de modo que o nome sífilis é conhecldo
desde há 400 anos. A palavra fo! objeto das mals variadas interpretayóes. eré-se que
deriva do grego (Sysphilos), mas deve ser difícil demonstrá-lo.
A disputa sobre a origem da sífilis nao terminou ainda, mas cada dia parece ser
maior a razlio que assiste aos Investigadores que repelem a hipótese de ser ela orlginária da América. A mudanya de data do Edito contra a blasfemia, do imperador
Maximiliano, de 1 de fevereiro de 1497 para 7 de agosto de 1495, é repelida como
falsificayiío, por Sudhoff e outros. A indicayiío de que o Informe <fe 25 de julho de
1436 de Dijon considera como ".gros mal" a epilepsia, é considerada par Vorber¡ como
nao demonstrada, se bem que também se nao possa provar que com a designayáo de
"gros mal" se tivesse em vista a sífilis. .
Holcomb repele com grande energía a suspeita de que Crlstóvao Colombo tenha
podido trazer a sífilis para a Europa. Vemos pois que sao numerosos os investigadores
que repelem a origem americana da sífilis . Por outro lado, cada dia merecem mais
interesse os dados relativos a existencia da sífilis na Antiguidade. Haeser e outros
supoem que esta doern;a era dantes muito menos freqüente e mais pobre em síntomas
do que a partir do século XV. Demonstrou-se, quanto a era pré-colombiana, que multo
antes da descoberta da América existiu nos países latinos urna doenya interpretável como
sífilis, a qual se foi espalhando pela Europa em virtude das numerosas guerras. Certas
observayóes dos médicos da Antiguidade, certas esculturas, pennitem suspeitar a existencia da sífilis em tempos pré-cristiios. t possível que a sífilis se c.onfundisse com
outras doenyas de pele. O te-la tirado da confusiio das dermatoses e descrito como
doenya independente é, segundo Sudhoff, um mérito da escolástica. O conhecimento
da ayao do mercúrio sobre esta doenya - as fricyóes mercuriais parecem provir dos
médicos da Arábia; o mercúrio era já conhecido de Aristóteles - considera-se como
fruto desta observayao do século XIV. A sífilis era provavelmente urna das doenyas,
cujos portadores eram isolados. A possibilidade de tratar a sífilis transformou os centros de reclusao em centros de tratamento. " Acerca dos nomes e da origem da sífilis,
v. Dr. Ernst Seckendorf (M. m . W. 1930, n .o 28), Dr. Stratmann-Thomas, Nova York
(Californ. a West. Med. 1930, t. 33), Dr. G. · Vorberg (Med. Wett. 1931, n.0 25), Dr.
Holcomb, Filadélfia (U. S. Naval Med. Bull. 1934, t. 32), Rev. Terapeutica, maio-junho,
1937.

(a) Caraba - de caá - erva - rob - amarga. facaranda caraba D. C. Salsaparrilha, H errerea salsaparrilha Mart.
(b) Marma Cássia Marma, cidade da Arábia Feliz. Cássia de Marma é a
canafístula - Cassia f istula L., planta exotica. A cássia brasileira é a Cassia leiandra
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(e) Guabipocacabiba -

•
1
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goaibi pocaca biba

=

Goaimim -

poc -

acab-ibo

=

arbor anus, ramis fragilibus - Mimosa. Arvore velha de galhos quebradiyos. Martius.
No pensar de von Martlus, a guabipocacabiba é urna espécie de mimosácea brasileira, conforme vem mencionada no seu artigo, "Nomina Plantarum in Lingua Tupi",
in Beitriige zur Ethnographie.
Eis a descriyao que dela fez Piso: " Denomlnei esta árvore siliquosa, porque os
índios mal lhe sabem o nome.
Disseram alguns portugueses que a casca é multo mole e difere sobremodo da
árvore, que é chamada por Dodoens síliqua doce. Com efeito caindo-lhe as folbas,
o que se dá no més de maryo, a elas sucedem sfliquas doces, tortuosas e feias, primeiro
verdes e, depois de amadurecerem, tornam-se pretas e apodrecem.
Esta árvore nao gosta de matas sombrias, mas de lugares descampados, e deleita extraordinariamente os viajantes pela elegiincia e perfume das flores, pelo lenho,
casca, emula do sabugueiro na fragilidade .

97

aproveita mais do que com ~ ~rata~ent~ dos médicos. europeus,
que ainda concedem ao mercurio aphca~ao vasta dema1s
Nos índios do Amazonas observamos infec~ao rápida e veloz
propaga~ao do mal. Quando o auxílio médico nao era pronto e
decisivamente manifesto, os infeccjonados, desesperados, costumavaID.' fugir para as matas, de onde nao mais tínhamos informa~oes
de cura.

.f: cfen~a geral dos índios que a doen~a foi introduzida pelos
europeus. A sífilis é desconhecida nas tribos até hoje inaces~í~eis
aos brasileiros; por isso, nao hesitamos confessarmo-nos dec1d1do
pela opiniao que a considera como doen~a do velho mundo.
Sofrem muito pouco de outras doen~as, especialmente das
que dizem respeito a nutri~ao. Vimos al~uns casos d~ tumores
linfáticos nos bra~os, na articula~áo dos 1oelhos e anciloses dos
membros inferiores, em alguns índios velhos; eram, porém, conseqüencias de ferimentos e nao de discrasias internas:

Nas pontas dos ramos delta longos rebentos, folhas duras ao tato, como folhas
de papel, de uro verde esmaecido na parte superior.
Em redor dos raminhos de folhas (circa foliorum ramulos) nascem pedículos, em
cuja extremidade brotam, reunidas em umbelas, multas florinhas de cor flava, de
cbeiro suavíssimo.
No centro, porém, em lugar dos estames, pendem numerosos filamentos crespos,
semelhantes, no aspecto e na cor, ao ac;:afriio mesmo.
o miolo da raiz, entre branco e flavescente, livre da casca mals leve, cortado
cm pedac;:os e macerado de nolte, ao sereno, em água da fonte e bebida de vez em
quando, serve de remédio para mais de um mal.
_
De feito, faz salr a urina quando se demora, emprega-se nas obstruc;:oes dos rlns
e da bexlga, e vi só com o decocto alnda mesmo simples! curar gonorréias.
O suco da casca fresco, aplicado sobre os olhos, desmflama-.os.
A lnfusiio é de sabor uro tanto amargo, mas nao desagradável, é de partes multo
tenues e deixa um certo travo".
De Jndiae utriusque re naturali et medica, Guilherme Piso, Amsterdam , ed. 1658.
(d) /uribeba - Solanum panicula!um L., da familia das Solanáceas. ~s folhas,. os
frutos e a raiz sao desobstruentes e uteis contra a lcterfcla, hepatite cronica, sífilis
e febres intermitentes. Encerra a jurubebina e duas resinas; /urubina e jurupebina.
(e) /aborandi - Monnieria trifolia L., al/avaca-de-cobra na Babia.
(0 Malvafsco - Urena lobata L., var. americana Guerke - guaxima-roxa, carrapicho redondo, na Babia, e malvaísco no sul do Brasil. A Urena sinuata L. e a Sida
micrantha St. Hit., também sao chamadas malvaísco na Babia.
(g) Caapomonga - de caá - folha - pomong - pegajoso, viscoso, que gruda
- Plumbago scandens L. A e~ta planta o povo dá o nome de louco, porque as folhas
cáusticas sao aplicadas na regiao cervical dos loucos, no dizer do Prof. Camlnhoá.
No Ceará é conhecida por amansa senhor, talvez por ser confundida com a P~tiv~ria
alliacea L., o lipi, a gerataca ou cangambá, na Babia, ou por conter algum pr10~1plo
ativo semelhante ao desse vegetal. O emplastro das folbas de louco ou erva-do-d1abo,
pisadas, abortam panaríclos e unhelros.
(h) Vassourinha - Scoparia dulcis L., tupei~aba. Algumas espécies de Sida, também sao chamadas vassourinha.
(1) Jmbaíba Cecropta adenops Mart., imbaúba ou imbaiba verdadeira.
(j) Malva americana Sida rhombifolia L., Sida cordi/olia L., malva-branca.
(Nota de Pirajá da Silva.)
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AFEC~OES

óSSEAS

O esqueleto dos brasis evolve lentamente em fortaleza e resistencia notáveis. Conforme dizia Heródoto, os ossos cranianos dos
negros sao mais rijos que os dos brancos. Os escritores espanhóis
afirmam que o mesmo se dá com os dos índ1os. Os primeiros conquistadores e os observadores que vieram depois ( Ulhoa, ll, p.
99.) acharam que os ossos cranianos dos índios eram consideravelmente mais espessos que os dos cristaos, pois resistiam melhor
aos golpes dados por estes.
Sem dúvida, entre os selvagens brasileiros também se nota
que os ossos da bacia e do cranio . adquirem sólida estrutura e
extraordinária espessura. Nos cemitérios e nos ossuários, pretendese, por esse modo, fazer a distin~ao entre os oss9s dos gentios e
os . das outras .ra~as.
A odontogenia é bastante forte. A denti9ao com~a vagarosa
e t~rdia. Os dentes da segunda denti9ao se distil1guem por falta
daquela cor leitosa, díafana, que se observa nos europeus, especialmente nos nórdicos; sao de matizes mais .amarelados, pouco
transparentes e o esmalte se conserva por mais tempo. Nos velhos
os de.ntes caem naturalmente; poucos os perdem pela cárie parcial,
devendo influir favoravelmente para isso a circunstancia de quase
nunca usarem alimentos quentes; assim, as osteopatias e odontopatias sao muito raras entre os brasilíncolas.
Apenas observamos poucas afec~6es ósseas, especialmente
exostoses do peronio, que eram proveitosamente ·curadas com leite
de Euforbiáceas, e fomenta~oes com folhas de urna Piperácea.
As dores de dente eram devidas a alguma causa reumática,
raramente a cárie 1 . Escoliose, "pied-bot" e deforma96es outras
(1) Quando os espanbóis, pela prlmelra vez, plsaram o solo americano, observaram, entre os amerfncolas, muitos costumes estranhos A mentalidade européia.
Diogo de Landa, em viagem pelo Iucatlí, observou nos indígenas o costume que
tlnham de pratlcar a decorn980 dentária, dando aos dentes a forma de serra ou os
espontavam. Pa.ra isso, os llmavam com certa pedra e água. Como distintivo, algumas
tribos extraíam os dois dentes médios do maxilar superior, como as dos Guanacavilcas,
cujo nome sl¡nifica lsso. Vários cronistas afirmam que a extrayiO dentárla dos
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do esqueleto nao observamos em parte alguma. Provavelmente,
quando essas deformidades sao hereditárias, o que é admissível,
sacrificam as crian9as aleijadas, ao nascer. Além disso é singular,
e se poderá apresentar como característica da história dos costumes daquela ra9a, que tantos enigmas nos oferece, que o índio represente o Curupira 2 , produto de sua supersti9ao, o assombro da
mata, sempre mau e hostil ao homem, com "pied-bot" ou pé torto,
voltado para trás, saindo do tórax. As vezes, aparecem paralíticos
e coxos; sua deformidade é sempre de origem traumática. A coxalgia espontanea infantil, conseqüencia da nossa civiliza9ao, é
desconhecida entre os índios.

"

Guanacavilcas provem de urna puni~o infligida pelo Inca, por se terem eles sublevado

tndia Miranha. Fonte: Spix e Martius.
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ao seu dominio, senda adotada depois, acresoentou Cieza de Léon, como distinyao bon·
rosa. Noutros pavos, os caciques e principais incrustam os dentes com pontas de ouro.
Em peyas arqueológicas encontradas no México, no Iucatá e Equador predomina a decorayáo dentária chamada incrustafilo, que consiste em fixar, na face frontal
do dente, discos de algumas substancias preciosas: jadeíta, hematita, turquesa, cristal
de rocha, obsidiana ou um cimento vermelho. Esses pequenos discos eram fixados em
escavayóes de forma ldentlca, produzidas no esmalte.
Outro modo de incrustai;:áo dentária consistla em fixar, sobre quase toda a extensao do esmalte frontal, urna laminula de ouro de forma retangular. Recentes achados
arqueológicos permitiram comprovar o costume das mutilayóes dentárias, numa populayáo, hoje extinta, na PatagOnia · central.
A técnica empregada pelos antigos mutiladores dentários da América é um enigma, ainda nao de todo decifrado: entretanto, a julgar pelas experiencias de Müller, feltas
em 1908, parece que tais mutilai;:óes foram produzidas por fragmentos cortantes de sflex.
Táo interessantes estudos e investigai;:óes vieram descortinar novas horizontes, incitando
os especialistas a pesquisar nas p~as fósse1s encontraaas em terntóno, onde, até entao,
nao havia indícios da prática das mutila<;:óes dentárias. V. Rev. Geogr. Americana, n.0
41, "La decoración dentaria en América aborigen", Adolfo Dembo. (Nota de Pirajá
da Silva.)
(2)' Curupira - de curú + pira = o Individuo coberto de pústula. Nome de
um genio da crendlce indígena, o diabo das matas, que presidia .aos maus pensamentos e pesadelos. Na Babia, há mais referencias a Caipora de caá + póra = o habitante
do mato, do que mesmo ao Curupira. ~ o genio silvestre, o gnomo, aníio de um pé
só, ou de urna banda só. Cavalga, as vezes, um caititu ou taititu e transmite a desgrai;:a a quem o avista. Saci-perer2 é outro genio maléfico. Saci-saperer2 - vem de
fa-cy - um dos olhos doente + fá-perer2 - o outro vivo, bull<;:oso. O pássaro chamado saci, sem-fim, e na Babia seco-fico ou sede-sede, é o Tapera naevia (L). (Nota
de Pirajá da Silva.)
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DOEN~AS

DOS
óRGÁOS RESPIRATÓRIOS

GOTA

As doen~as dos órgaos respiratórios nao ,.sao comuns entre
os índios brasileiros; rarissimamente sao sujéitos a tuberculose
passo que a tuberculose galopante _é, as vezes, consecrónica,
qüencia de afec~óes torácicas agudas: pleurisias e pneumoni~s.

A gota, reconhecidamente urna das principais doen~as da ra~a
vermelha na América do Norte, é rara aqui no país e era quase
completamente desconhecida, quando o uso da aguard~nte nao se
achava tao espalhado. Esse veneno também atua perniciosamente
. sobre os índios que, embora afastados dos brancos, continuam em
rela~óes comerciais com eles.

ªº

A conforma~ao larga do tórax, o constante exercício do índio,
fortalecido pelas ca~adas ou por ocupafYóes outras ao ar livre, clima · favorável ·e brando, permitem que essa doen~a pouco se manifeste. ·

Toda expedi~ao traz a cacha~a com suas tristes conseqüencias para as tribos isoladas e em malocas; entretanto, aí se sente
menos o efeito pernicioso das bebidas alcoólicas, · especialmente da
aguardente de a~úcar, recentemente preparada, do que nas povoa~óes de índios civilizados dos distritos litoraneos da Babia, Pernambuco, Paraíba, Maranhao e Pará. Aí, onde há maior popula~ao de índios civilizados, a aguardente também exerce influencia
nociva em maíor escala. AléQJ. da perversao moral para a ra<;a,
também traz real contingente a crescente mortalidade, a surpreendente esterilidade, a recrudescencia dos sofrimentos hepáticos e
hemorroidais.1
(1) Na piagnffica obra de von Martius notamos algups trechos referentes ao per·
nlcioso e entranhado vicio da cacha9a, nos infelizes brasllindios. "A aguardente, cuja
produ9ao no Pará monta anualmente a 500 pipas, é conservada no pavimento baixo
de urna casa grande, em monstruosos troncos ocos de angelim. •
"Os maus indios, nada dispostos a servlyo· esfo~do, afirmara que nestas reglóes
nao era costume remar contra a rnaré cheia; entretanto, deixaram·se persuadir, com
dupla ra9lio de cachaya, a remar para diante." "Agora, nós nos alegrávamos, pois
tínhamos a canoa em seguran9a, sob a copa de altas árvores, urna alegre fogueira no
mato, e vfarnos a anlma9io dos nossos índios, que, após dupla ra9lio de cacha9a, se
puseram a cantar; escureceu-se, entlio de repente, ainda mais o céu, e de nordeste
· veio, coro um pé-de-vento, terrível trovoada, que, em breve, se estendeu por toda
parte."
"Urna boa ra~o de cacha~a, que nessas ocasióes nunca deixávamos de dar-lhes,
tinha o salutar efeito de tomá-los alegres, sociáveis e atlvos." •ne regresso ll Barra,
recompensávamos os homens coro alguns garrafóes de cacha9a e os incitávamos a exlbi·
rem-se nos seus jogos de sociedade." "Os Muras, estabelecidos na vlzinhan9a de Manacaru, mal se aperceberam da nossa chegada, acorreram, através a escuridlio da noite,
em grande número, com o intento de obterem alguns garrafóes de cacha9a, em troca
. das manifestai;óes de regozijo pelo regresso do patrio." "Apesar de tudo, fo! o acampamento aterrorizado, antes da madrugada.. pelo ataque de um grande jacaré, que vinha
A esprcita das ¡alinhaa, e só com a gritarla dos indios pOde ser espantado."
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"- Da{ · em dlante, foi em geral crescendo sempre mals a freqüencia desses
monstros; em grandes bandos, jaziam na praia ou nadavam pelas águas tranqüilas das
enseadas. Por isso, só nos arriscávamos a tomar banho em água rasa, onde fazíamos
os fndios formar círculo em tomo de nós. Entre esses, havia alguns, para quem a !uta
com um jacaré era divertimento. Atiravam-se, com um cacete numa das mios e na
outra um facao comprido, as enseadas tranqüilas do rio, nadavam ao encontro do
monstro, mergulhavam por baixo dele, e golpeavam-oo, abrindo-lhe o ventre. Como a
primeira vez recompensamos coro um garrafáo de cachar;a essa proeza heróica, feita
sem a nossa licenya, foi necessário, depois, urna proibi~o expressa, para que nao
se repetlsse. •
Depois da calamitosa e desumana expulsáo dos jesuítas, os dlretores civls designados para as aldeias só visavam a cobic;a. "Muitos indios fuglam para as suas tabas;
outros eram vltlmados por doeni;as que adquiriam no · contato dos brancos e nas
suas depravayóes. Nada fazlam para dissua~ir os seus subordinados do vicio da bebedeira; tinham até, por conta própria, bodegas ¡>ara extorquir dos desgrar;ados o que
ainda de outro modo lhes poderla restar; em suma, toda a aldeia era meio para os
monopólios do diretor. • "'Cacbac;a, a poderosa panacéia para todas as disposii;óes de
Animo do fndio, nao tínhamos mais que bastasse para conservá-los perto de nós."
Vlagem pelo Brasil, von Spix e von Martius. (Nota de Pirajá da Silva.)

HEMORROIDAS
As hemorróidas se manifestam de várias formas e, freqüentemente, relacionam-se com as hepatites, como pródromos das
mesmas.
Citamos, como doen9a característica e temível dessa categoría, a conhecida doen9a do bicho ou bicho do cu, nas regioes nordestinas, principalmente nos lugares úmidos, baixos, das províncias do Maranhao, Piauí, Pernambuco e Babia, tendo sido já descrita por Piso 1 como flagelo daquelas popula~óes.
(1) Maculo, mal del culo, é urna retlte ' gangrenosa de etioloaia desconhecida, na
opiniiio de Castellani e Chalmers, Manuat of Tropical Medicine, 1919. Essa doenc;a
foi importada da Afrlca por ocasiao do tráfico negreiro. Também era conheclda por
mal-do-bicho. A doenc;a inicia-se por uro prurido nas margens do Anus, a que se
seguem sintomas de disenteria aguda, até chegar a descargas de líquido sanguinolento,
fétido, ou esverdeado. Podem ocorrer: prolapso, gangrena do reto e convulsóes, caso
em que o paciente nao resiste. Dizem alguns autores que, por vezes, se desenvolvía a
miíase, ou bicheira, no reto prolabiado; daí, talvez, a denominac;ao de mal-do-bicho,
ou também por julgarem que vermes intestinals, Oxyurus vermicularls e outros, fossem
·
a causa do morbo.
Empregavam os mais absurdos medicamentos. Aconselhavam clisteres de sumo
da erva-de-picho ou cataia - Polygonum . acre H. B. K. Quem prlmeiro tratou do
assubto foi o autor dos Diálogos das grandezas do Brasil. Consulte-se essa obra· magistralmente anotada pelo Dr. Rodolfo García, publicada pela Academia Brasileíra.
Aos interessados aconselhamos. os excelentes trabalhos: Piso, Hist. Nat. et Med.,
llb. 11, cap. 14, ed. 1658, 41; Vergl. S~hnurrer, Geographische Nosologie, p. ·340, citado
por Martius; Piso e Marcgrave, Historia Naturalis Brasilia:, 1648; Historiologia médica
no Brasil, Dr. Joio Rodrigues de Abreu, 1714; Erário mineral, Luís Gomes Ferreira,
1735; Dic. de med. doméstica e popular, Dr. Teodoro Langgaard, Rio de Janeiro, 1873; ·
Boubas, maculo e dracontíase no Brasil, Dr. J. F. Silva Lima, Babia, 1891; Doenras
africanas no Brasil, Otávio de ' Freitas, 1935.
Da obra de Guilherme Piso apresentamos o cap. XIV, p. 14, que trata da
úlcera e da inflamayiO do Anus, traduc;ao que devemos a obsequiosa e delicada atenyiO
de outro amigo latinista.
"Exporel aquilo que já pelos bárbaros, já por minha próprla experl~ncla vim a
saber sobre tao funesto e lamentável mal. A esta doenc;a chamam os indígenas de
teicoaraiba e os ¡>ortugueses (abusivamente) doenfa do bicho ou bicho del culo, quer
porque no comeyo se sinta um prurido doloroso, quer porque os bichinhos tragam a
gangrena. Discutem os discípulos dos médicos sobre a novidade ou a antiguidade deste
mal endemico. Eu sou levado a crer que ele faz estragos também em outras partes
do mundo, ainda que insidiosamente, e por isto de modo algum pode ser considerado
novo. Provavelmente é antiquíssimo e parece a ele referir-se a passagem do l Reis
V, 6:
•A mio, porém, do Senhor descarregou pesadamente sobre os d' Azoto e os
reduziu a última miséria; e ferio tanto os da cidade como os do seu termo, com um
mal na parte mals oculta do seu corpo' (a). Dele também parece lembrar-se David
quando diz no Ps. 77,66:

'
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'E feri1.1 os inimlgos nas partes traselras'. Niio é end~mico este mal nesta terra
mas ataca freqüentemente os naturais e os forastelros. Consta ter sido longo temix:
conhecldo em Angola e noutras partes quentes das fndlas e terem sido antl¡amente oa
habitantes d~ Brasil completamente imunes. Nao é outra colsa senáo um Incendio e
urna corru~o do Anus, sem ou com fluxo de sanaue, assolando principalmente no
tempo de estio. Precedem ~ doenya fluxos disentéricos, com calores lntcstinals ou
entao, acomete por si mesmo e sem nenhuma manifestayio prévla. Se houve dlsenterl~
precedente e se por causa d06 medicamentos empregados cessaram os síntomas e as
excrey6es, nem por lsso pode haver confl.anya. De felto, o humor acre asslm retldo
e aquecido JX?lo calor demasiado e principalmente pela grande quantidade de fluxo
Infecto e sórdido, conservado no Interior, atlnge tal grau de putrefayáo com tao atroz
dor e inflamayáo que corról o músculo esfíncter e as bocas das veías hemorroldais.
_ Quando com~a o fluxo sanguinolento e sobe mais nas túnicas dos Intestinos é
de tao deforme aspecto que, o Anus, largamente dividido, parece urna cloaca de lívida
e plúmbea cor. As vezes esse mal se manifesta pela dor devlda a retenyáo de excre·
mentos em demasia, que, secos e endurecidos pelo calor, nAo sio expelidos, senio com
grande dificuldade e dores. Outras vezes, porém, apesar de todos· os esforyos e com
o. Anus muito procidente, nada é expelido (como eu mesmo experimentel). Daqul, fre.
qüentemente, atrozes dores, devldas as fezes retldas, ls quais dores se seguem alquebramento de foryas, insónlas, vómitos e principalmente dores e ardores na cab~a. Por
lsso, antes que o mal fa9a progressos, socorra-se o doente com laxantes 'e refrigerantes.
Apllquem-se clisteres da mesma natureza. Deve-se insistir nos supositórios, nas unyoos,
nas lavagens, na aplicayiO de albos e nas fumiga90es. Nio esquecer, · preclpuamente,
as sangrias. Se a todos esses remédios nao ceder o mal com brevldade, entio será
certamente mortal.
Multas vezes, além disso, acontece que sem nenhuma doenya intestinal nem
sinal algum precedente, insinue-se o mal nas pa.rtes pudendas das mulhe~s; de
infcio passando despercebido a doente e ao médico. E visto como, niio raro, traz consigo a gangrena, toma-se lncurável. Se o mal porém se revelar, é costume, em todo
o caso, fazer a seguinte diagnose: espontAneo quebrantamento, dores de cabeya e dos
membros, falta de apetite, calores por todo o corpo, insónias, arritmia e taquicardia
do pulso das artérias, sem manifesta doenya do anus, a nao ser algum forte prurido
ou um falso tenesmo. Por isso em todas as afecy&s, principalmente lntestinals os
médicos costumam indagar· do estado do Anus.
'
Nio contentes com isso, os empíricos naturals da terra exploram o Anus com
a vista e com o _tato, a flm de ver se existe algo de anormal. Depois, com fricyOeS
da polpa de limao esfregam aquetas partes, despertando assim dores. Diverge esta
doen9a das hemorróidas, principalmente pelos seguintes slnals. Há grande dor de
cabeya e forma-se abertura no anus dilatado. Depols, se considerarmos o prognóstico,
eS&a doenya traz por vezes a morte rápida. As hemorróldas, ao invés, melhoram com
os mesmos medicamentos que na Europa; antes, curam-se com a aplica~io freqUente
das sanguessugas brasllelras e com o leite de coco podre aplicado As partes. De resto,
quem desejar defender-se contra essa doenya, lave acuradamente o Anus, toda vez que
evacuar, com água do mar fria ou moma e com suco de llmio fresco. ~ bom lembrar
que laborandi-mlrl (b), com sal e pimentas brasilelras, é preferível a todos os remédlos. Quando porém as partes sensíveis e escoriadas do Anus nao suportam tao fortes
remédlos, sejam eles temperados com gema de ovo e com caldo de cana-de-ayúcar e
principalmente..com sumidade da erva, grandemC?nte putlficadora, chamada lacuacanga
(c). Se a deb1hdade das foryas contra-indicar as sangrias, apliquem-se atrás das costas
pequenas ventosas. Depois se passe aos clisteres rdrlgerantes, fortificantes e adstringentes que sejam anódinos · e mesmo estupefacientes. A seguir, conforme o costume
dos velhos habitantes, lavem-se bem as partes posteriores, introduzindo o dedo embebido em água ayucarada, em goma de tareroqui (d) e em amldo de tapioca de mandioca.
DePois desse banho, toma-se urna soluyio de alvalade, 4gua de rosas e flor de
lbablraba (e), preparada em a~úcar mascavo, com clara de ovo, leite e urna pitada de
ópio; molha-se nessa soluyio um · saca-traPo e introduz-se profunda e freqüentemente
no Anus.
Para lsso empregam-se também certas ervas naturals, já aceitas e aprovadas Por
longo temPo, antes que outras, contra essa doen~a. Sio etas: as folhas e os frutos da
paglmarioba ~f) e da tapld (g), árvore muitísslmo útil. Acrescente-se aguaraguya (h),
tantas vezes mtroduzida quantas forem retirados os saca-trapos e os suposltórios. Se
a parte doente náo suporta o contato das máos, devem essas ser substituídas por
defumadouros de emolientes e de secativos. Quanto a dieta, convém muito usar dos
alimentos frios e reconstitulntes. Os alimentos irritantes, ao invés, devem ser evitados
como se foram piores que cáes ou cobras. Se os vennezlnhos juntamente com o prin·
cfpl~ da putrefayáo infestarem a parte afetada, devem ser eles combatidos com um
unguento que contenha o pó amargo da fruta do an¡elim (i), com cinza de tabaco.•
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Gulielmi Pisonis, medlci Amstelaedamensis, de lndlae utriusque re naturall et medica, Libri qüatuordecim, quorum contenta pagina sequens exhibet. Amstelaedami, apud
Ludovicum et Danielem Elzevirios. C. T T . C. LVITT .

(a) Na parte mals oculta etc. Grócio, com o comum dos rabinos, entende-o do
mal das hemorróidas: Lira seguindo a José, da disenteria: outros coro Eusébio, do
cAncer ou mal venéreo. (Nota de P ,e Antonio Pereira de Figueiredo, Biblia sagrada,
1854.) As passagens do Llvro dos Reís e do Saltérlo, que ternos com cuidado e na
íntegra, autorizam-nos a pensar na peste bubónica, atenta a referencia do texto A extrema quantldade de ratos e a grande mortandade que assolou a cidade. (Nota de PJrajá
da Silva.)
(b) Polygonum acre H. B. K. (Poligonum antlhaemorrhoidale Mart.), erva-deblcho, cataia, persicáría-do-brasll. O suco acre, vermiclda, excitante, dá-se em clisteres
nas febres perniciosas, congestóes cerebrais, no comeyo do maculo, doenya do bicho.
Também era empregado cm banhos e cataplasmas, nas artrites e incómodos hemor·
roidários. O sumo da planta fresca servia para clarificar a garapa nas engenhos de
ayúcar.
(c) Jacuacanga - Helíophytum indicum De Cand., crista-de-galo, na Bahía e
norte de Minas. Fedegoso, em Pernambuco. Cicatrizante ou vulnerário. Contra aftas,
estomatltes e em várias dermatoses. t usado como béqulco.
(d) ,Tareroqui - tareróqul, tiririquim, mata-pasto - Cassla serícea Swartz.
(e) lbabiraba - guabiraba - Psldium Cattleyanum Sabine.
(f) Pagimaríoba pafomarioba, manferloba, fedegoso-verdadeiro Cassla OC·
cldentalis L.
(g) Tapiá - Crataeva tapia L. (Cleome arborea Schrad). Família das Caparidá·
ceas. As cascas e flores tem aplicayóes medicinals. ~ cáustica. As raspas da casca,

umedecldas coro água, sao usadas em emplastros para abortar panarícios e unheiros.
Também servem como sinapismo contra as cefalalgias. Aconselham o suco das folhas
nas hemorróidas e como maturativo. Casca acre-amarga, frutos comestíveis. Tapidgliafu é a Alchornea iricurana Cars.
(h) Aguaraguya deve ser a aguaraquiá dos brasllíncolas. - e Solanum Aguará·
quiá Pison. (Solanum dil/usum Vell., Solanum oleraceum Rlch.)
Aguaraqulá, aguaraquinhá -

Heliophytum elongatum?

Dizem ser originário da fndia e transportado para o Brasil, onde é boje espontAneo e goza de reputayáo no tratam1mto das úlceras sifilíticas.
Botdnica geral e médica, Caminhoá. Deve ser o Heliophytum indicum D. C., que
contém suco de grande valór contra as doenyas cutAneas. t a borragem-brava, exls·
tente em quase todo o Brasil, conforme escreveu Pio Correla.
(i) Angelím - Andíra anthelmmth1ca Henth. (Notas de Pirajá da Silva.)
A mais antiga referéncia ao maculo é a que vem · no livro de Piso, De Indlae
utrlusque re naturali et medica, e tratada no capítulo "De ulcere et inflammatione anl".
Afirma, entretanto, constar-lhe que a doenya era desde há muito tempo conhecida
em Angola e em outros países quentes das fndias e que, antigamente, eram isentos
dela os habitantes do Brasil. Por essa afirmativa parece provável que ele a reputava
importada da África; mas, nem o declara expressamente, nem, no que diz respelto As
Indias orientais, se é a essas que alude, encontrei passagem que justifique essa oplniio
no livro de Bontlus, apenso ao seu, no qual se encontram capítulos separados em
que se frata de disenteria-vera; ··de f(uxo alvt·hepdtlco, de tenesmos e de cólera, p.
19-21. Luís Gomes Ferreira, cirurgiíio portugués, em seu livro Erário mineral, coosagra
um extenso capítulo A "Enfennidade a que chamam corrupyao do 'bicho", e que é a
mesma descrita por Piso. Joio · Severino afirma que a doenya existía em todos os
lugares do Brasil onde se receblam negros novos e o Sr. Agostinho Días Lima contava
que a doenya era multo freqüente nos escravos negros amontoados nos trapiches.
Diz Martius que os indígenas charnavam o maculo de teicoaralba - "O mal
del culo, de onde por contrayáo proveio maculo. A corrupyao do bicho nao é outra
coisa senáo urna largueza e relaxamento do intestino reto e seus músculos, e nota que
esta largueza ou relaxayiio (buraco lhe chamam em Mato Grosso, como diz o Dr.
Sabino) é de diversos graus, desde a simples laxidao, até a urna abertura que pode
admitir o punho, e de tal modo ampla, que nada absolutamente pode reter a cavidade
do reto, sem o- auxílio de urna atadura perineal contentiva. A este estado de colsa~
acompanha urna secreyáO de mucosidades viscosas e fétidas; e expelidos estes humores
viscosos, acrescenta ele, flcam visíveis algumas ulcerayóes ou chaguinhas, sendo o
último termo da moléstia a gangrena. Há prolapso do reto que parece ser constante."
Pelo que diz respeito a presenira real ou suposta de parasitos, que parece ter motivado
a denominayáo de bicho, nio foi c.o nfirmada com fatos de observayáo pelos autores
que trataram do assunto. Diz Silva Lima que a orlgem desse nome de bicho, talvez
proveniente do de bicha, nome que o povo deu ll epidemia de febre amarela em
1686, em Pernambuco e na Babia, nao procede, desde que Piso já havia mencionad"
aquela designayáo em 1658 e Antonio da Cruz em 1601. O Dr. Moutinho diz apenas
que ao menor descuido desenvolvem-se no reto bichos de vareja.
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Os índios do litoral chamam-na de teicoaraiba, isto é, anus
rubens, anus vermelho. No come90 consta de relaxamento, de prolapso, e, finalmente, de gangrena do reto.

o

exito é sempre letal, se desde logo nao forem empregados
os mais enérgicos meios terapeuticos. Essa doen9a repelente é observada nos índios quase sempre no fim de urna epidemia de disenteria. Na província do Piauí também verificamos urna forma carcinomatosa em cavalos. Reise in Brasilien, II, p. 779.

DOEN~AS

DOS óRGÁOS DOS SENTIDOS

Do que acima citei a respeito da fun~ao sensorial dos amerindios e do seu modo de vida próprio, tao pobre, · trm rela~ao
nossa civiliza9ao, faz com que, a priori, se conclua serem a.penas
acometidos de poucas doen9as dos órgaos dos sentidos; efetivamente assim o é, pois, só raramente, neles se encontram.
Os olhos pretos, castanhos, ou entao os raríssimos azuis-escuros do selvagem brasileiro, refletem, no seu brilho, a triste e
sonhadora abstra9ao da ra~a.
Por causas traumáticas ficam muitas vezes cegos, porém a catarata só raramente os ataca; a amaurose e o glaucoma, ainda menos. As oftalmias, devidas a excessiva irrita9ao da luz e a fuma~a
das ocas, aparecem de preferencia nos lugares onde o índio se recolhe em habita96es escuras, por causa dos incómodos enxames
de pernilongos, como sói acontecer no rio Negro e muitos afluentes do Solimoes. Além disso, nos recantos verdes da mata, sobre
os campos iluminados das montanhas, afastado das irrita96es prejudiciais da erudi9ao e da civiliza9áo européias, jamais fatigado
com a letra miúda dos livros escolares, com a tecitura das meias
ou importunado com a leitura de romances, o órgáo nobre do
rosto, nunca tendo usado óculos, binóculos ou microscópios, goza
de urna liberdade feliz, que só pode trazer beneficio ao seu vigor
e saúde.
O que observamos com mais freqüencia naquele país, quer
nos índios, quer nos negros, foi o arco senil 1 , espessamento cir-

a

Dr. Moutinho, em rela9áo a . Mato Grosso, diz que as febres intermitentes e
malignas sAo sempre acompanhadas de corrup9iio ou el bicho, dando a entender haver
íntima llga9iio entre essas afec9óes. Dr. Joio Severiano fata numa enteroproctite, cos·
tumeira, local, raras vezes essencial, mas quase sempre conseqüincia de febres intermitentes rebeldes ou de mau caráter, o que já notara o Dr. Alexandre Rodrigues
Ferreira. Gabriel Soares de Sousa se refere ao maculo, no seu Tratado Descrltlvo do
Brasil em 1587, p. 186.
Eram empregados os mais absurdos agentes terapeuticos: canfora, o limáo em
quartos ou o sumo da fruta, a manjerioba - Cassia occidentalls L., o fumo - erva
santa Nicotiana tabacurr. L., sal, aguardente, pólvora, plmenta e, no Brasil, a
erva-de-blcho ou cataia Polygomum acre H. B. K., em clisteres do decocto ou em
massa, pisada com um ou mals daqueles ingredientes, em bolos ou suposltórios, contidos
poi atadura perineal, para nao saírem da cavidade largamente aberta do reto. Por
causa dessa dificuldade de introduzir e conter in situ esses medicamentos no intestino,
conta Lufs Gomes que, em caminho de Minas, em 1708, tratara um doente que
encostara a urna parede, de cabC9a para ba1xo, e seguro por dols pretos, até lhe
encher o reto com huchas ou bolos de massa composta dos remédios clásslcos, e
demais como verdete, cabe9as ou ma9ás ou olhos de algodoelro etc.
E aconselha esse tratamento, que se deve repetir em regra, de duas em duas
horas, nos casos de corrup9ilo grande! A esse composto chama ele a massa forte para
as grancle-; cornmcóes. O Dr. Sabino verbera severamente esse bárbaro tratamento qu
viu praticar pelos curandeiros e curandeiras de Mato Grosso, armados com o que ele
chama urna lanada, embebida ou guarnecida com esses ferozes estimulantes, e brandida
e introduzida no reto, por mios vigorosas e selvagens. V. Patologia histórica e geográfica e nosología das boubas, do maculo e dracontiase no Brasil, Dr. J. F. da Silva
Lima, Babia, 1894.
V. Alexandre Rodrigues Ferreira, "Diárlo da viagem filosófica pela capitanla de
Sáo José do Río Negro", Rev. Trim. do Jnsr. Hist. Geog. Bras., t. Li, p. 76. (Nota de
Pirajá da Silva.)
(*) Atualmente em 4.• ed. (Brasiliana, vol. 117), 1971 (Nota da Editora).
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(1) O arco senil, arcus senilis, gerotoxo, opacldade grisalha em torno da periferia

da córnea é freqüente nos velhos.
A amaurose, naquela época, era a cegueira sem lesiio aparente dos olhos. Posteriormente com a descoberta do oftalmoscóp10 feita por Helmholtz, apurou-se serem as
amauroses devidas a Jesóes do fundo do olho (atrofia do nervo ótico, coróide
macular etc.).
o tracoma é urna doen9a importada para o Brasil, assegurou-nos o emérito
oculista Dr. Penido Burnier.
Há mals de 20 anos que entrou, até em Mato Grosso, e vai se espalhando,
conforme observou o Dr. Peri Alves Campos. Vejam-se os trabalhos apresentados ao
t.o Con¡resso Brasileiro de Oftalmologia. (Nota de Pirajá da Silva.)
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cular da córnea em redor da pupila, e isso nao só em conseqüeticia de idade avan9ada como de conjuntivite catarral. Devido a má
alimenta9ao, especialmente de peixe salgado, nas longas viagens, os
índios sao freqüentemente acometidos d~ ligeiras oftalmias, para
as quais usam comumente banhar os olhos com sumo fresco, extraído dos brotos foliáceos da imbaúba ( Cecropia).
Os autóctones brasileiros sofrem mais do ouvido que dos
olhos. Observamos muitos homens e mulheres completamente surdos; mais numerosos ainda eram os casos de meia surdez.
Em alguns indivíduos, grandes cicatrizes indiciavam provir de
graves inflama96es das parótidas e provavelmente do conduto auditivo interno. Sobrevieram por metástase, depois de febres exantemáticas. O índio liga muito pouca importancia a esse delicado aparelho; nao conserva a cabe9a coberta; é muito raro usar chapéu;
por isso, o sol abrasador produz, as vezes, influencia prejudicial
sobre o ouvido externo que, durante a noite, ora demasiadamente
se esquece a beira do f ogo, ora se resfria nas folhagens úmidas
ou na areia; assim, pois, nao é raro se manifestarem otites catarrais reumáticas e otorréias crónicas. Em geral, aqui também se observa a simpatía 2 sutil, existente entre os órgaos que segregam a
bílis e o amargo cerume. As manifesta96es mórbidas erisipelosas
e até mesmo a irrita9ao, a princípio bastante tópica, provocada pelo
bicho-de-pé, cujo ninho de ovos, como se sabe, produz inflama~6es muito dolorosas, freqüentemente também se refletem na esfera dos ouvidos.

DOEN~AS

MENTAIS

Os selvagens brasileiros rarissimamente sao sujeitos as doen~as mentais. Suas idéias apáticas, mania melancólica, inteligencia
circunscrita, em rela~ao a tudo que diz respeito a mais alta e requintada vida espiritual, .explica pór que lhes sao estranhas as aliena95es da psique, que entre nós provem das extremadas emo~oes
e das imagina96es mórbidas.
Se excluirmos o delírio passageiro da embriaguez, a raiva do
ciúme ou do ódio, quase nao existe paixao que possa levar o índio
a um desarranjo mental. Porém, muita vez, se notam: demencia
e idiotia, provavelmente conseqüencias de traumatismos graves ou
de doen~as internas que evolveram desfavoravelmente. A única
doen9a mental de que ouvi falar deveria ser comparada com a licantropía, isto é, com a aliena9ao, na qual o indivíduo, fora de si
de raiva, corre ao ar livre, imita a voz e os modos do cao ou do
lobo, transformando-se em lobisomern.
Dobrizhoffer, detalhadarnente, descreve essa aliena9ao (De
Abipon., 11, p. 249) 1 e nota que ela só se manifesta na horda dos
N akaiketergehes.

Ouvi descri96es rnuito semelhantes pelo fndio governador, capitao Marliere, e por muitos missionários do Amazonas.
O índio, pálido, taciturno, interiorizado, com o olhar fixo e
ince1;to, vagueia, ou se isola de todo o convívio. Urna tarde, depois do sol posto, repentinamente irrornpe nele urna sede insaciável de sangue humano ( Pyá-ayba, ern tupi) 2, éom todos os sinais
de urna raiva extravagante. Corre desabaladamente pela aldeia, e
quem quer que o encontre se expoe a ser atacado; uivando se

(2) Em fislologia patológica, entende-se por simpatía a relayiio existente entre as
ayóes mórbidas de dols ou mals órgiios afastados, o que faz com que a afe~io de
um se reflita sobre os outros. (Nota de PlraJá da Silva.)
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(l) Abipáo do latim abipones. Antlgo povo guerreiro do Chaco, Paraguai, a
osete do Paraná, que desapareceu no estado puro; só existem mestiyos de Ablpóes com
outros indios. Dialeto Calado por esses povos. (Nota de Pirajá da Silva.)
(2) PylJ-ayba - quer dizer raiva, angústia, corayáo mau. Dic. brasiliano e Por·
tu¡u8s, 1759, Rev. do Museu Paulista, t . XVIII. (Nota de Pirajá da Silva.)
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dirige para os lugares onde há cadáveres enterrados, revolve a terra, deita-se no chao ou involuntariamente vagueia pelos ermos.
Esse mal se repete durante 8 a 14 dias e termina por completo
abatimento, ou se transforma em febre.
Esse fato se pode observar, epidemicarnente, nos homens e
nas mulheres, e isso principalmente depois de contínua licenciosidade, embriaguez, dan9as e excita~oes de outra natureza. Os índios acreditam que a feiti<;aria seja causadora disso. Os missionários consideram sempre necéssário separar logo os doentes da sociedade, para que o mal náo se alastre mais. Eis o que de essencial anotamos, e tivemos ocasiao de ouvir dos entendidos, a respeito das doen<;as dos silvícolas brasilienses 3 •
(3) Urna das modalidades da zoantropia é a licantropla, manía caracterizada pela
cren9a que tero o doente ero se imaginar transformado em lobo. A lenda do lobisomem
- licantropo, nao existía só entre os primitivos; era urna antiga ·supersti9ao européla,
já citada nas Bucólicas de Virgílio e conheclda no folclore de povos antigos. Os povos
primitivos da Oceania, Africa e da própria fndia, de longa data acreditavam no hornem·
tigre, no homem-lobo, homem-leopardo e hornero-hiena. Disse muito bem Artur Ramos
que o "lobisornem brasileiro é urna concep9íio onde lnterv~m velhas crem¡:as europélas
acrescidas de cren9as totémicas e míticas, de origem ameríndia e africana". Foi importada de Portugal para o Brasil. No Japiio se observa em indivíduos neuropatas urna
psicose chamada - kitsiunetsuki, possessiio pela raposa.
Os pacientes quando acometidos desse delirio reconhecem e acreditaro firmemente na possibllidade de tais acidentes.
Há desdobramento da personalidade com estado de possessao sugestivo. V. Dr.
B. Baret, "Sur un délire névropathique avec dédoublement de la personnalité observé
au Japon, le Kitsiune-tsuki, ou possession par les renards", Annales médico-psychologiques, 1892, vol. l. O animismo fetichista dos negros baianos, Nina Rodrigues.
Observa-se, em Java e nas ilhas malaias, um estado patológico denominado
amoque.
caracterizado por alucina~s visuals coro impulsos homicidas e seguido de
profundo abatimento.
Os fanáticos amoques se excitam com bebidas, fazem votos de correr, matando
todos quantos encontrem diante de si.
Os agentes policiais andam munidos de forquilha, para deter na carreira esses
loucos ou malfeitores, matando-os !mediatamente.
Na crendlce do lobisomem, no Brasil, admite-se que o individuo ou doente dt.>
amareláo transforma-se em espantalho, com o feitio de lobo, e sai, a noite, pelos
campos, a praticar os maiores desatinos no cumprir a triste sorte.
"Há um fundo de verdade nesta crendice. A ancilostomíase, acarretando dls·
túrbios cenestésicos, pode provocar, em aébeís e predispostos mentals, sintomas de
alucinayao da cenestopatia, podendo levar até aos fenOmenos de transforma<yáo d ..
personalidade.
.
Será interessante um estudo de conjunto sobre todas estas formas delirantes
arcaicas, estes delírios "medievals'", estas pslcoses de colorido "fetichista" no Brasil. "
V. O negro brasileiro, Artur Ramos.
Neste capítulo, acentuou o sábio von Martius que os nossos antigos mis~onárlos
julgavam sempre necessário separar logo os doentes da sociedade, para que nao. mals
se alastrasse a psicose licantrópica. Assim praticavam muí racionalmente a prof1laxia,
evitando o contagium psychicum, fator de alta influencia na propaga9io desse delirio,
arcaico, na expressáo do Dr. Wahl.
Bechterew analisou minuciosamente fatos de contáglo psíquico em adeptos de
seltas político-religiosas, principalmente nos russos e em vários outros povos. Multas
dessas seitas se acham nas fronteiras da loucura. e, as vezes, levam os seus adeptos a
aliena9áo confirmada, conforme observou o Dr. Wahl, em popula<róes incultas da
Fran9a, arrastadas "a alterayáo cenestésica da licantropla e a loucura, pela cren9a
mórbida em sortilégios e feiticeiros".
Consultem-se: a excelente tese inaugural de Artur Ramos, Primitivo e loucura,
apresentada a Faculdade de Medicina da Babia, em 1926, e a obra do Dr. Wahl, Le$

e

délires archaiques.
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"Ainda n!o foram desvendadas as perspectivas psiquiátricas da blbllografia sobre
os nossos indígenas. Urna lncursiio paciente e bem orientada, neste terreno, poderla
revelar um subsolo fértil em sebados psicopatológicos de alto interesse. Os obstáculos
sio múltiplos, nao resta dúvida. Mas os resultados talvcz compensassem os esfor<ros."
Assim se extemou o competente psiquiatra Dr. J. Marlz cm seu artigo, ..Rumos da
alma ameríndia•, Arquivos Brasileiros de Neuriatria e P1iquiaJria, nov. e dez. de
1936, p. 232.
Dlz o autor ter encontrado sérias dificuldades nos mals antigos documentos i·del·
xados pelos primelros observadores, isso devido a falhas de observa~s naturalístfcas
e bem assim resultantes de criticas pessoais e parcials, quase sempre fundadas cm
lnteresses econOmicos e em horror u cren9as "demoníacas• dos bu¡rcs etc.
Certos si.ntomas pslcomotores produzldos pelo cauim poderio lembrar QtlJtdros
típicos de maníacos da embriaguez e do alcoolismo c~nlco, acompanhados de alucl·
na9óes visuais e visóes demoníacas. Nada póde apurar de fntroversáo, nem de elementos esqulzotímlcos. Na vida ativa do brasllíncola predomina a ciclotimia; é provável nao existam quadros esqulzofrenicos. "A patopÍastla delirante amerindia é tfpicamente maníaca sempre extrovcrsiva."
As cerimOnias das abusóes ou crendices, conhecldas por santidades, eram episó·
dios de manifest~Cies delirantes coletivas, onde a sugestio preponderava. V. "Perspec·
ti vas psiquiátricas de alguns rasgos totemlcos e tabus do indígena brasileiro•, José
Mariz, in Arquivos da A~sist2ncla .a Psicopatas de Pernambuco, 1938, n.os 1 e 2.
Joio de Léry observou e descreveu casos de possessáo, comparando-os com ata·
ques de epilepsia. "Ficamos no ar, e mais ainda quando as mulheres, com voz trémula
entraram a repetir: h8, he, he . . . isso ·por espayo de um quarto de hora. Depois Já
urravam, e entraram a saltar coro grande vlol8ncia, e agitar as mamas, a espumcjar
pela boca e por fim a cair desmaiadas, como pacientes de gota-coral (epilepsia), dandome a impressio de possessas do diabo. •
O tabu da virgindade vlgorava em certas tribos, bem assim o da fidelldade
conjuga!. Diz Léry "que o adultério feminlno lhes causava tal horror que o homem
pode nao só repudiar coro lgnomínla a esposa, como alnda matá-la". "t certo, entretanto, que antes de casá-la pode o paL prostituir a fllha com qualquer vario."
Isso poderla se dar coro o prisionelro condenado l morte, para quem a índla
virgem ia servir de esposa, ou entiio urna prostitulyáo com algum padre degenerado,
"pois que se tem em conta de multo honrada com isso".

ACAUA
Acaua, uacauiJ , cauá, é urna espécie de gaVtao que se encontra na AmazOnla e
ero todo o interior do Brasil. t tlda como ave agourelra e perseguidora das cobras. Nas
localidades da AmazOnia dizcm que a uacaua é temida pelas mulheres, porque se
apossa do espirito delas, e as obnga a cantar repetidamente: ua-cauán! ua-cauán!
E, provavelmente, urna das onímodas manifesta9óes do histerismo. Vejamos
como o sábio Dr. Barbosa Rodrigues descreveu essa curiosa neúrose das nossas brasilíndlas. "Ficam impressionados os tapuyos e logo vaticinam algum acontecimento funesto, quando ouvem cantar o acauií. E urna pequena ave de rapina Falco cachinnans. L.,
que geralmente se alimenta de> cobras, que mata quando as encontra, lutando com
elas. Dizem que, quando feridos, buscam a folha do guaco - Milcania guaco Humb.,
que é antídoto. O nome da ave é tirado das sílabas que parece pronunciar quando
canta.
Entre os índlos é tida por agourelra, circunst!ncia que influi sobre algumas
tapuyas nervosas, a ponto de adquirlrem urna doen9a conhecida pelo nome de uacauá,
no munlcípio de Faro, sobretudo no lago Grande, onde comumente aparece.
Vou referir um fato que presenciel. Por urna bela noite de luar, estando assentado ~ porta da casa, com o meu amigo, o Sr. Camilo Lells Perelra de Barros,
gozando o lindo aspecto do rio, prateado pela Iua, ouvi cantar o uacauií.
Apreclava o canto que lnterrompia o silencio, quando o mesmo senhor me dlsse:
Quer ver o uacauií? Como ve-lo agora, dentro da mata? Respondi-lhe. Sorrindo-se da
minha ignorancia, retorquiu-me. O uacaua e urna mo1éstia, que faz com que o índio
tome a voz do pássaro. Duvidando, tal era a propriedade do canto, acompanhei-o a
urna choupana distance, onde encontrei, deitada em urna rede, urna jovem tapuya, que
com o sorriso nas faces, molemente reclinada, parecendo dormir um sono tranqililo,
cantava como o uacauá.
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A família impassível, como se natural fosse aquete estado, nao procurava remediar o mal, quando sem sentidos e sem interru~iio a jovem tapuya nao cessava 0
canto, que a enfraquecia.
Laurinda! Laurindal Chamei-a- eu, tal era o seu nome. A continuayáo do canto
mostrou-me que ela nao me ouvla. Ua-cauan! Ua-cauan! contlnuava eta a pronunciar
estas sílabas, interrompendo-as, para soltar urna como que gargalhada estrídula, como
faz o pássaro. Vendo ser um ataque nervoso, procurei aplicar-lhe algum dos medicamentos aconselhados em tais casos, porém, nenhum havia. Aquele estado me incomodava; Iancei mio da água fria e borrifei-lhe as faces. Como que se assustou e
parou de cantar.
Dei·lhe entio alguns goles, que com custo bebeu, produzindo-lhe ansias. Logo
depois, porém, estendeu convulsivamente os brayos, dobrou para trás o pescoyo e
como que espreguiyando-se entreabriu os olhos. Tinha-se reanimado. Lanyaodo os
olhos desvairados, em torno de si, deu comlgo, que nao conhecia e tapou o rosto
com as mios. Perguntando-lhe o que sofria, entáo respondeu-me: que urna llgelra dor
de cabeya, opressio e multo cansayo no peito. :e notável esta moléstla, pela maneira
próprla que arremeda o pássaro, a pessoa atacada dessa afecyao nervosa, niio só na
entonayio, como na pronúncia das sílab'aS. Durante o acesso os músculos flcam no seu
estado normal; niio se nota contrayao alguma nos nervos; o pulso flca pequeno e
contraído; a pele toma-se seca, apenas a fronte umedece de suor; as extremidades
ficam frias e o peito arqueja. Comeya geralmente por tristeza, por dores de cabeya
ou por alguma afec~o moral.
:e um modo de apresentar-se o histerismo, digno de estudo. Quanto a mlm,
julgo que a imaginayio supersticiosa do tapuyo é a causa que leva esta afecyio
nervosa a apresentar-se, fazendo com que o índlo só arremede o dito pássaro. Dá
comumente só nas mulheres, e é vulgar quando urna adoece, aparecerem logo outras
afetadas do mesmo mal; de modo que parece ouvir-se diversos Uacauas a cantar a um
tempo. :e propria esta moléstla do rio Yamundá, e quase está localizada no lago
Grande ou Algodoal.
Algumas pessoas, porém, para seus fins, fingem esse mal, o que faz crer a
outros que tal moléstia nio existe!" ExplorafiíO do rlo ]amundá, J. Barbosa Rodrigues,
p. 67-69.
As minúcias dessa observayiio, em a qua! se nota assinalado, até o contágio
psíquico da neurose, trazem l lembranya recordayóes dos antigos tempos, em que era
bastante um ataque histérico para desencadear outros, na própria casa, quando aí
existam pacientes e, até, na mesma rus. A esse capítulo das doenyas mentais, observadas pelo Dr. von Martlus nos brasilíndios, acrescentel esta nota que apenas terá o
valor de lembrar aos especialistas o estudo das doenyas nervosas nos brasis, pois
estilo a desaparecer os poucos e restantes tipos puros daquela tio desamparada e
Infeliz raya, digna de melhor sorte. Nao fora a relevante e altruística assist~ncia
missionárla católica, nem mesmo teriam o conforto espiritual. Merece justas homenagens o benemérito cientista brasileiro, Gen. Candi_d o Mariano da Silva Rondon, pelos
lnestimáveis serviyos prestados ao Brasil e patriótica proteyáo aos brasilfndlos.
Vejamos, ainda mais, o que em sua recente obra, Odlsséia de um médico americano, escreveu o Dr. Vítor Helser, a respeito do purl-puri. •como em toda parte,
nos mares do Sul, saúde e doenya dependem dos purl-puri - bruxarias.
O puri-purl nao é colsa que se aprenda ao acaso: os pontos mais befos sao
cxpostos em urna escota que diploma seus discípulos formados em feitiyaria.
O que deve morrer recebe um aviso de que lhe foi rogada urna praga e nio há
mals esconjuro. Se niio sobrevém a morte, é a falha atribuida a intervenyio de outro
feiticeiro, rival daquele e mais poderoso que ele. Em Queensland existem centenas de
canacas, plantadores de cana, para os trabalhos da lavoura. Af se pode observar facil·
mente e, em primeira mio, o puri-puri.
.
Chegou um dla um canaca (indígena das ilhas Sandwich), trabalhador de· urna
dessas plantayóes, ao pequeno hospital de Mossman, dizendo que o dedo fora apontado
para ele - e que i& morrer na quinta-feira, ls 11 horas. Apontando para o horizonte,
foi erguendo o brayo lentamente e dlzendo: o sol ele subir; ele subir até lá. Tinha a
mio erguida quase até o zenlte. Com o brayo erguido e imóvel declarou: depols ele
parar naquele Jugar. Quando ele chegar em cima, eu morrer.
O Dr. Philip Clark, m~ico do serviyo, examlnou-o cuidadosamente - sangue,
urina, fígado, pulmóes e nada encontrou em más condiyóes. Contudo, perslstla o homem
em dlzer que la morrer; e ali ficou dei~do de lado, se recusando a sair, a sair
da cama.
Já o médico tinha tido outros casos da innuencia da sugestáo mental sobre
os canacas.
Nio podendo ~r a vítima do encantamento da sua idéia fixa, mandou
chamar o administrador, para persuadir o bomem de que nio estava doente, que nlo
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ia morrer. Veio o capataz, olhou nos olhos do homem
d'
dizendo-lhe: Oh! Sim, doutor: quando o sol chegar lá
, s~u iu 1 a cabe~a e saiu,
mente as 11 horas de quinta-feira, 0 cora~iio do home~m ~ima e e morrer. P~e.clsa
estar trabalhando normalmente, cessava repentinamente de 6a~er~ Dr. Clark ver1flcara
O Dr. S. M. Lambert, entao encarregado do trabalho da Fund em Queensland, entrou mais urna vez em contato dl'reto com
f
ayao Rockfeller,
essa orma de puri-puri "
Na mesma obra se le o seguinte sobre a neuropatia conhecida por latah· " ·
tou-~e o ~~vemador Pearson um caso muito fnteressante, ocorrido co
· ~on
mala1a, SU]cita .afec.yaO nerv~sa chamada latah. A característica dess7: ::C~t cac~ent~
que O doente imita l?VOluntartamente todo o movimento que Ve outrem fa~~r ~y O
A ~u~er malata viajava num vapor. Em certo momento, em que tinh
b rayos o fllhinho, viu um homem que se achava perto la
l
. . a nos
F.~a fez O mesmo geS~O, • atlrand<_> ~ Crianya, que morreu' af~~~a. a ru~eªnt~~IS~ ~~ib~~!i
de eP~a~º1::!~n'!J:.) cnmmoso, visto como sabia que a mulher sofria de latah•. (Nota

.ª

115

fluencia prejudicial sobre a saúde; refresca sem resfriar e, além
disso, diminui a praga dos mosquitos.
Aí toda a natureza é dominada pela tranqüilidade própria,
pela regularidade· em todas as manifestac;6es da vida da terra e
bela harmonía dos elementos, o que imprime tamanho encanto as
regióes equatoriais.

PROPAGA<;ÁO DAS DOEN<;AS
NAS VÁRIAS REGIÓES DO PA1S
. Essas doen~as sao especialmente as da populac;ao tropical, dos
nómades, dos cac;adores, dos inimigos da civilizac;ao européia.
Sao endemicas em muitas regioes e delas compartilha o selvagem, em grau ma1s ou menos elevado, com os vizinhos de
outra rac;a.

.B natural que um país de tamanha extensao como o Brasil
nao ofere~a em toda parte o mesmo regime climático, e, por isso,
o caráter local mórbido também está sujeito a certas variedades.
. Se considerarmos todo o Brasil tropical sob este ponto de
vista, entáo, com razao, distinguiremos, neste vasto território, um
triplo caráter nosográfico.

1 - A imensa bacía do rio Amazonas com seus confluentes
do :Norte e do Sul.
Esse vale fluvial, o maior do mundo, em sua principal dire~ao de leste para oeste, seguindo o Equador, e também na do
mais importante confluente, o Madeira, a contar do 19º, de latitude sul para o norte, participando em geral de um clima equatorial, é constituído de terreno baixo e úmido.
As inundac;oes dos rios, das inúmeras lagoas e tanques a eles
ligados, perduram com desigual distribuic;ao de tempo, conforme
a posic;ao das águas durante dois terc;os do ano. Aí, absolutamente
nao se encontra urna estac;ao seca, semelhante a das outras principais regioes. As densas matas sempre verdes, que constantemente
atraem úmidos nevoeiros, apenas nas regi6es altas, sao substituídas por campos Durante todo o ano, o dia e a noite, com pouca
diferenc;a, sao quase de igual durac;ao. Jamais reinam ventos fríos.
Nos últimos meses do ano, na bacía principal do Amazonas, sopra
o chamado geral, vento leste, que as mais das vezes nao tem in116

As doenc;as dominantes estao de acordo com essas condi~oes.
Exantemas febris, disenterias, hidropisias, ingurgitamento do fígado, do sistema porta e hepatites crónicas, aí assolam. Todas as
inflamac;oes adquirem caráter venoso ou passivo; resolvem-se coin
menos intensidade do que nas regióes meridionais.
Grande abatimento de forc;as e consecutiva coliquac;ao tornara graves as diarréias ( em tupi - toryca ou caá-caáo) e as disenterías (tupi - tepoty-piranga) 1 , devido a resfriamentos e uso
de frutas verdes.
Os exantemas contagiosos se propagam com extraordinária
violencia. A hidropisia, sob as mais variadas formas, é a doenc;a
da qual morre a maior parte dos silvícolas. A verminose (tupi caicoarao~ú) geralmente se manifesta com variadas complicac;oes.
2 - Totalmente diversa é a condic;ao física das províncias
nordestinas do país: Ceará, Rio Grande, Paraíba do Norte, Alagoas, Pernambuco e Bahía. Essa vasta regiao é talvez a mais saudável de todas; presentemente, no litoral, é habitada apenas por
poucos índios, na maioria descendentes civilizados dos Tupis e, no
interior, por pequenas aglomerac;oes decadentes.

.B urna terra quente, seca, de vegetac;ao menos luxuriante. ·A .
estac;ao chuvosa que se distribuí, por assim dizer, durante todo o
(l) Caá-caáo =

evacua~s

-

diarréia.
Tepoty-piranga de tepoty = fezes + piranga = vermelho; evacua~óes sanguinolentas, disenteria. Tivemos ensejo de demonstrar, pela prlmeira vez, na Babia, a existencia da disenteria améblca - causada pela Entamoeba dysenteriae. Esse trabalho fol
confirmado pelo sábio Dr. Osvaldo Cruz. Cf. Arquivos Brasileiros de Medicina, 1912
"Disenteria amebiana na Bahia".
'
Beauchamp, quando se refere A ipecacuanha e ao seu emprcgo na disenteria tepoty-piranga, em tupi, descreve o seguínte:
•os cspanhóis também trazem esta planta do Peru . A que se dá no Brasil é
de tres esp6cies, e diferencia-se pelas cores; branca, parda e escura, somente a última
é a que tem mais uso na medicina, pelas qualidades adstringentes e purgativas; os
gentíos aplicam-na na moléstia a que chamam Tepoty piranga, que sao as ciimaras de
san¡ue". Hist . do Brasil de Beauchamp, trad. de Pedro Ciríaco da Silva. O método de
tratamento das dlsenterias, pela infusao de raízes da verdadeira ipecacuanha preta ou
anclada - Cephaelis ipecacuanha A. Rich., poaia, ipeca, é, de longa data, conhecido
em terapeutica por - método brasileiro. Depois que se isolou a emetina, alcalóide existente na raíz da ipecacuanha, o Prof. Rogers empregou as inje~óes do clorldrato de
emetina, no tratamento da disenteria amebiana. (Nota de Pirajá da Silva.)
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ano na bacia do Amazonas, af se faz num restrito espa90 de tempo. Várias vezes falha completamente, por muitos anos consecutivos. Os rios ·nao sao relativamente caudalosos, como os das regióes
anteriores; as· enchentes sao de pouca monta e nao exercem tao
grande influencia sobre a vegeta9ao e fenómenos outros gerais,
com ela relacionados. Aqui e acolá, a terra se eleva formando
montanhas ou planaltos; muito mais do que nas regióes equatoriais, é varrida pelos ventos, que costumam trazer febres e diarréias, quando sopram do litoral; quando do oeste ou sudoeste, trazem doen9as reumáticas e catarrais, até mesmo inflama9óes, principalmente de olhos.
A luminosidade constante e o calor da atmosfera fortificam
o sistema nervoso; a secura impede a predisposi9ao a coliqua9ao
e as febres tifóides. Essa constitui9ao. favorável da terra e da meteorología é quase geral; apenas alguµs dos maiores rios, como o
principal dessa regiao, o Sao Francisco e o Parnaíba, fazem exce9ao.
Nas proximidades desses rios, de preferencia até onde se está
sujeito as enchentes, aos eflúvios pútridos que delas emanam, grassam as hepatites crónicas, já mencionadas sob a forma de febres
tifóides ou biliosas; come9am depois da ·vazante e dizimam terrivelmente a popula9ao, tanto máis quanto elas nao sao convenientemente tratadas. Veem-se muitos indivíduos esplenomegálicos serem, as vezes, arrebatados por hidropisias ou febre hética. Outrora,
os índios eram reunidos em numerosas aldeias, nas margens daqueles rios; foram, porém, muito ciizimados pelas malinas 2 , assim
como mais tarde, os colonos brancas imigrados. No alto Tocantins, no Araguaia, rios que ainda pertencem a essa regiao, no seu
curso inferior semelhantes a constitui9áo do ·Amazonas, vivem ainda
boje numerosas tribos, entre as quais as temíveis malinas, de tempos em tempos, causam grandes devasta9óes. Em compensa~ao,
essa bela terra é muito saudável no que dii: .respeito as afec9óes
pulmonares.
Mui raro aparecem e só em algumas regióes menos vantajosamente situadas: altas e ventosas. Pernambuco, nesse particular,
salienta-se. ~ a Pisa do Brasil, onde a salubridade do clima para
tuberculosos já é muito bem conhecida, principalmente na Inglaterra, de modo que os héticos de lá, transportados para Olinda,
(2) Neste livro Martlus faz referéncla ls malinas ou febres malignas - •stndrome febril, ordinariamente forte, por vezes grave, mortal. Seu agente nem sempre o
mesmo. Bacteriemias do ¡rupo colitífico. Paludismo, mormente quando a· forma clínica
6 fun~o do Plasmodium falciparum •. Cf. Lingua¡em médica popular no Brasil, Dr.
Fernando Sao Paulo. (Nota de Pirajá da Silva.)
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tndia Iuri. Fonte: Spix e Martius.
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rosa inflamat;ao erisipelosa, especialmente das extremidades inferiores (sama), é peculiar as mais freqüentes doent;as endemicas.

mesmo em estado já muito adiantado, conseguem estacionar a
doen~a.

A sarcocele e a hidrocele sao quase endemicas no Rio de Jan:iro Os índios pertencentes a essa regiao habitam, em maior
numero, nas matas ao norte do Rio de Janeiro entre o rio Paraíba, rio Doce e Belmonte. Entre eles a varío!; e o sarampo tem
causado grande devasta~ao e parecem produzir maior mortalidade
do que nos seus parentes da regiao amazónica. Podem ser causa
disso, nao só o clima instável, como a circunstancia de se Iocom?~erem men?s ~ivreme?te, contrariando assim seus hábitos primitivos : tendencias arraigadas, comprimidos como se acham pela
popula~ao dos brancos, cada vez mais difundida.

3 - A terceira regiao para certas manifesta~ües mórbidas,
no Brasil, dentro dos trópicos, compreende as elevadas províncias
de Minas e Sao Paulo, a parte montanhosa da Babia, cuja constitui~ao se assemelha a de Minas, e as montanbosas províncias
litoraneas de Porto Seguro, Espírito Santo, Rio de J aneiro, Sao
Paulo e Santa Catarina, ricas de matas. Os pontos elevados ao
longo do litoral baiano, como a Capital, Babia de Todos os Santos, também podem ser mencionados, porque, devido a proximidade do mar, estao sujeitos a rápidas mudan~as de temperatura,
o que caracteriza essa regiao em geral.

, . O Bras~l extratropical, que compreende urna parte das prov1nc1as de Sao Paulo e do R10 Grande do Sul, considerado como
quarta regiao nosográfica, pode ser dispensado nesta descrit;ao.

Esse distrito, relativamente o mais populoso, porém ainda habitado só no trecho floresta! nordestino, por numerosas tribos de
índios, é toda:via dotado de verdadeiro clima tropical, identico ao
das duas regióes já citadas; faltam-lhe, entretanto, a constancia e
regularida~e que, na bacía do Amazonas, costuma-se designar. pela
expressao - quente e úmido, e nas províncias do Nordeste, pela
de quente e seco.

É habitado por poucas tribos, que na maioria pertencem ao

ramo. s.ul dos l_'ui:is, os Guaranís, mais ou menos influenciados pelas viz1nhas m1ssoes espanholas, das antigas redu9óes jesuítas.
Nesses lugares a nosologia se aproxima muito mais da última
regiao descrita; entretanto, predomina a constituicao médica reumatismal inflamatória.

Os brasileiros chamam a esse clima de agreste e ao outro de
mimoso. N essa parte do Brasil tan1bém se tem elevada temperatura durante as esta~óes seca e úmida; ambos os períodos revezam-se com a maior regularidade e neles se experime_nta, as vezes, rápida baixa de temperatura, que nao deixa de influir sobre
o estado sanitário geral, antes o modifica de modo notável.
A elevada posi~ao de muitos lugares, especialmente em Minas, terra em geral montanhosa pela conforma~ao escarpada da
setra do Mar, maci~a e coberta de matas, que atravessa a maior
parte dessa regiao, apresentando, aqui, vales profundos, sinuosos,
ali, extensos tabuleiros e planaltos, _finalmente a falta do vasto sistema fluvial e a -p reponderancia de vegeta~ao floresta!, tudo concorre para dar a esse trecho da terra urna constitui~ao patológica
peculiar, ~n.isto dos países propriamente tropicais e extratropicais.
Por isso, aí, o caráter catarral e reumático é mais pronunciado e de certo modo acompanhado do bilioso. Catarros violentos,
diarréias, que se transformam em disenterias, e as enterites, aparecem com freqüencia. Os ventos fortes provenientes ora do litoral,
ora do interior, do sul e sudoeste, trazem mialgias agudas, pleurisias e pneumonias. Sao também freqüentes as doen~as, com pronunciados sofrimentos do fígado e do sistema porta, e urna dolo120
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4. 0 - A maior mortalidade é causada por urna peste introduzida pelos europeus, a varíola; e a esterilidade inerente a sua
ra~a é particularmente favorecida pela sífilis, que também lhe era
outrora desconhecida.

RESUMO GERAL DAS DOEN~AS
DOS lNDIOS BRASILEIROS
Se reunirmos os tra9os do ligeiro quadro que aqui procuramos esbo~ar sob o ponto de vista geral, ressalta como essencialmente característico o seguinte:
1.0 - O primitivo habitante do Brasil é dificilmente acometido por urna doen~a que lhe seja exclusivamente peculiar.
2. 0 - Pelo contrário, como as demais classes da popula~ao,
ele só participa dos males aí reinantes e dependentes do clima.
Reage contra as insalubridades locais do mesmo modo que
os europeus. Só diverge no que concerne a sua natureza primitiva
e, no quadro das doen~as que entre eles grassam, refletem-se os
tra~os característicos da sua ra~a.
3. 0 - Assim como os brancos, num país relativamente muito
saudável, sao acometidos pela peste negra, cólera-morbo, febre amarela das Indias ocidentais, pela terrível febre tifóide da costa oriental africana e pela Vena medinensis 1 , o índio brasileiro também o é.
(1) Vena medinensis, dracontíase ou dracuhculose é devida ao desenvolvimento,
no COfPo humano, de um parasito nematóide, a filária-de-medina, o famigerado bichoda-costa - Dracunculus medinensis (Velsch. , 1674).
Já os historiadores gregos, 150 anos antes da era crista, mencionavam a filáriade-medlna sob o nome de Dracontium micron (Plutarco), ou pequena cobra. Os latinos
verteram a palavra pela equivalente - Dracunculus, parasito que vive no tecido conjuntivo subcutaneo do hornero.
Os sintomas da sua presenya geralmente só aparecem quando a filária procura
sair em algum ponto do tegumento cutaneo. O paciente com~ a sentir prurido e dor;
sobrevém depois pequena intumesc~ncia semelhante a furúnculo ou bolha, circundada
por mals ou menos extenso rubor, inflamayáo da pele e do tecldo celular, simulando
erisipela ou linfangite, que chega, as vezes, até as proporyóes de flelmáo, com frio,
febre, cefalalgia etc. Quando se abre a flictena, situada freqüentemente nos membros
Inferiores, a filárla femea comeya a evacuar enibrióes que facilmente caem na água,
onde se acham os hospedeiros intermedlários - Cyclops coronatus - e nele comeyam
a evoluir.
A parasitose é propagada pela ingestio da água poluída pelos eyclops Infeccionados. Desde 1584 se suspeitava esse modo de penetraylo do bicho-da-costa, conforme
se lé num antigo livro em holandes, escrito por Huygen van Lingschoten e numa
ediyáo latina posterior a holandesa. "Est in insula Armerio (Ormuz) morbus epidemlcus, seu popularis vermes praelongus In cruribus generarl, quos ex aqua potu causari
exlstimat." Gazeta Médica da Bahía, 1873, p. 167. No Brasil o parasito era conhecido
por bicho·da-costa e os negros Minas chamavam-no de subiá. Essas denominayOes dio
a entender que a proveniencia é africana, fendo sido introduzido no Brasil com o
tráfico dos escravos africanos. V. Gaz. Méd. da Bahía, 1877, p. 301.
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Lufs Gomes Pereira, cirurgiáo portugues, que clinicou em Minas, no primeiro
quartel do século XVI 11, e descreveu no seu Erdrio mineral multas doenyas peculiares
aos negros, nao se refere a dracontíase, que devia ser freqüente nessa época. Martius
apenas se limitou a mencionar o bicho-da-costa. Em sua tese inaugural disse Manuel
Vitorino que a fllária-de-medina foi imponada pelo negro, no primeiro século da
colonizaylo do Brasil - 1525. Nos índios nao consta que exlstlsse e multo menos
baja sido observado o blcho-da-costa, dlsse ele. Feira de Santana, na Babia, era um
foco, na fonte pública, onde multa gente se infeccionou. Silva Lima se admirava porque as águas do Dique, constantemente polufdas pelos negros doentes, nao conservavam os germes, que a Felra de Santana, lagoa de S. José das ltapororocas, Tanque da
Nayáo e Pojuca, aclimitaram a 20 léguas no interior. Escreveu o mesmo sábio clínico
baiano que, de 1855, nlo se reglstrou mais caso algum de dracontíase na cidade de
Salvador e seus arrabaldes. A draconculose extinguiu-se provavelmente devldo as
secas, aos esgotamentos dos tanques, focos onde se desenvolvlam os Cyclops coronatus
infectados, e a cessa9áo do tráfico da escravatura africana.
A extrayáo do bicho-da-costa pelo método popular era bastante curiosa. Os
negros extraíam o verme enrolando-o numa pequena baste de madeira; esse processo
permitia extirpar, diariamente, de 3 a 4 centímetros dessa filária, que media cerca
de 90 cm de comprimento.
Nos casos favoráveis a cura se processava em 15 dias. A extrayio requería multo
cuidado e paciencia, pelo perigo de se partir o parasito, em conseqüencia de tra~óes
mais fortes, cujas conseqüencias poderiam ser: fleimoes, artrites supuradas etc.
O azeite-dé-dende - Elaeis guineensis L., era multo útil no tratamento da
filária-de-medina. A título de curiosidade transcrevemos este trecho do Prof. Camlnhoá: "Entre outros fatos interessantes, lembraremos o segulnte, que testemunhamos
na casa de saúde do Prof. Dr. António José Alves, na Babia : vários negros, cujas
pernas estavam edemaciadas, havia bastante tempo, sem causa aparente, e sobretudo
na regiio maleo:ar, íoram por urna prc::ca afr:...:ana exaininaaus, re:;0n11ecendo ela que
havia bichos-do-tornozelo (animais parasltas multo comuns na Africa - vermes-demedina}, rebeldes a todo tratamento empregado; entao, a pedido nosso, e mediante
promessas, encarregou-se de tratá-los a nossa vista.
Para isso, comes--ou empregando, sobre os tomozelos dos pacientes, cataplasmas
de farinha de mandioca com azeite-de-dend~ (óleo de palma do comércio); no dla
seguinte tirou as cataplasmas, havendo, em quase todos, 2 filamentos brancos e pequenos, que ela segurou cuidadosamente e amarrou cada um com urna linha fina e
forte, sem despedayá-los, e prendeu-a num fragmento de palito; pos de novo a cata·
plasma de azeite-de-dende e farlnha de mandioca; no dia seguinte havla outra poryáo
fora, que ela enrolou também no palito, e assim procedeu durante 7 ou 8 días, até
que saiu todo o animal parasito, o qual reconhecemos ser a Filaria medinense, ou
variedade daquela (?).
Dizia a curandeira que sem aquetas cautelas o animal se partla e determinava
a formayio de tumores que supuram fortemente, e de lenta, se nao lmpossível cicatrizayáo". Botilnica geral e médica, p. 1842.
Béclere aconselha a cloroformiza~io da filária, para extraí-la inteira, e Emily,
médico da missao Marchand, empregou a soluyáo de sublimado a 1: 1000.
Assim como se extinguiu o bicho-da-costa - Dracunculus Medinensis (Velsch.,
1674), serla para desejar que outro tanto se desse com a Wuchereria Bancrofti (Cobbold,
1877), fllária de embrlóes sanguícolos, causadores de elefantíases, varlzes linfáticas,
quilúrias, febres etc. Conhecemos um foco no Barreiro, arredores da cldade de Salvador. O perigo que representa esse foco de wuchereriose foi demonstrado pela valiosa
tese inaugural do Dr. Gualberto Vicente Paulo Magalhiies, ContribUifáO pessoal a<>
estudo da bancroftose na Bahía (fndlce da fllariose no Barrelro), Bahla. Outro excelente trabalho é a tese Inaugural do Dr. Afranio do Amaral, A bancroftose, Babia, 1916.
O Prof. Almir de Oliveira também apresentou interessante contribui9iio como tese
inaugural, Indice endemico de f ilariose na Bahía. Magistrais foram os estudos de
Wucberer, Silva Lima, Vitorino Pereira, Paterson, Silva Araújo, Severlano de Maga·
lhaes, Rodrigues de Moura e outros.
~ de vantagem a extin9ao desse foc.o do Barreiro, dos de Maceió e lugares
outros onde grassa a wuchereriose, termo este que lembra urna homenagem ao sáblo
brasileiro Dr. Otto Wucherer, a quem cabe a prioridade desses estudos no Brasil
(Nota de Pirajá da Silva.}
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5.0 - Com razao se pode indicar a ra~a vermelha como
sendo muito sadia, e conhecidamente possuidora de grande Iongevidade, mas isso, só enquanto habita exclusivamente sua terra e
nao está em contato com a civiliza~ao européia. ·
6. 0 - Como se modificassem as condi~oes depois da imigra~ao portuguesa, pela atual posi~ao social e o inferior desenvolvimento espiritual dos índios, é de esperar urna mortalidade sempre progressiva Conforme os fatos expostos, a única ra~a humana
sobre a qual se pode fazer um prognóstico geral é a americana;
dessa senten~a que condena a morte a ra~a vermelha, também participam os primitivos brasileiros. Essa visao melancólica das coisas, contra as quais se opoe o sentimento dos filantropos, fundamenta-se no estado da arte médica entre aquela ra~a selvagem
po!s, ~e o ~o?sid.erarmos ~ais d~ .~erto, veremos claramente qu~
o 1nd10 esta 1nteiramente tmposs1b1htado de achar, por si, o verda.d~iro e suficiente auxílio, para as doen~as físicas as quais está
su1e1to.
Além disso, em virtude de sua condi~ao social, está também
fora do alcance de urna influencia benfazeja, por parte da ciencia
médica européia.

ARTE Ml!DICA
DOS lNDIOS BRASILEIROS
Esse mister está em maos de alguns homens, que se distinguem pelo espírito de observa~ao, astúcia, laboriosidade e, as vezes, também, nas de mulheres velhas.
O médico, chamado pajé na língua tupi, é sempre um indivíduo de ascendencia, de influencia na tribo, e as possui talvez
maiores do que, atualmente, costuma ter um professor, entre os
médicos europeus. Nao faz parte de corpora~ao nem de gremio
particular; nao é doutor nem mesmo mestre, nao recebe, por diploma, o direito de curar; entretanto, assiste-lhe um grande e ilimitado poder.
A atividade do pajé, a estupidez e ignorancia da multidao,
fazem-no valer e sobressair como se ele fora de natureza privilegiada e mais elevada.
É, ao mesmo tempo, conselheiro e legisla~or da tribo. Faz-se
ouvido nos assuntos mais heterogeneos, aconselhando, auxiliando;
e, quanto mais a idade, a experiencia e a dignidade da aparencia
lhe favorecem as atitudes, tanto mais alta confian~a goza entre os
doentes. Comumente é também zelador das coisas sagradas, sacerdote, profeta, adivinho e, mais ainda, mágico e feiticeiro.
Comparando-o com o xamanista 1 dos nómades asiáticos se
encontra urna chocante semelhan~a entre essas personalidades ca(1) Xama ou xamanista é o nome do mágico, que pratica o xamanlsmo, deno·
mina9ao dada a religláo das tribos nao-budistas da Sibéria e ·da Mongólla ocidental.
Essa forma religiosa bastante grosseira, intermediária entre o animismo primitivo e o
feiticismo--dos selvagens, tem por base o culto da natureza e dos espíritos que a
governam. Esses espirilos, muito mal definidos, resldem no céu, na atmosfera, na terra,
nas montanhas, nas águas, nas coisas materials, nos animais etc. Sao poderosos. bons
ou maus, porém principalmente maus; causam as doen9as e as desgra9as. l nacessíveis
ao comum dos homens, apenas sao acessíveis a urna pequena classe de privilegiados:
sacerdotes, feiticeiros, exorcistas, profetas e xamiis, com os quais entram em comunicaciío. A adora9iio dos espírítos, junta-se também o culto de certos animals e árvores,
tao freqüente entre os nao-civi:izados. A concep9áo mística da doen9a origina processos
correlativos de diagnóstico. Por ele, antes de tudo, trata-se de saber qual é a Corca
ou influencia maligna que se apoderou do enfermo, que maleficio se exerceu sobre ele
e quat o ser, vivo ou morto, que tero interesse no sofrimento ou morte do doente.
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racteríst:cas; ambas constituem, por assim dizer, o índice do estado intelectual e moral dos povos entre os quais atuam. Indubitavelmente subsistem no xamanismo os restos de um culto desaparecido e vestígios esparsos de urna compreensao mais elevada da
natureza. O mesmo se dá com a arte médica dos silvícolas brasileiros.
No ofício de curar, exercido pelo pajé, reúnem-se: supersti9ao e cren9a nos milagres, extravagancia e penetra9ao de pensamento.
Ele acredita nos remédios e métodos· de cura que propoe; e
nisso é tao consciencioso, quanto os verdadeiros médicos europeus; mas, nao despreza, como fazem alguns da nossa faculdade,
certas formalidades que exclusivamente visam a supersti9ao do público ignorante e servem para auxiliar, pela persuasao subjetiva, a
incerteza do remédio e a elevada confian~a do paciente. O mesmo
caráter de ruína e de dissolu~ao, que nos surpreende nas rela~oes
sociais e jurídicas e em todo o patrimonio do homem americano,
a singular desorganiza~ao que se observa em suas numerosas línguas, entre si decadentes, também se encontram na medicina.
Esse diagnóstico tem que ser feito por alguém com qualidades especiais, para
entrar em contato com as foryas misteriosas, com os espíritos e com poder para
combaté-Ios e expulsá-los.
.
Este é o médico feiticeiro - o xama, cujo primeiro cuidado será colocar-se em
estado especial, para comunicar-se com as foryas, os espíritos e sobre eles exercer
os poderes ·que possui. "Daí", dlz Lévy-Bruhl, "toda urna série de operayóes preliml·
nares que duram muitas horas ou urna noite intelra: Jejuns, lntoxicayóes, trajes especiais, ornamentos mágicos, encantamentos, danyas extenuantes, transpirayio excesslva,
de tal modo, que o xami chega a perder o conheclmento ou a ficar fora de si,
realizando-se, assim, o que se chamaria um desdobramento da personalidade. Toma-se
lnsensfvel a tudo o que o cerca, mas, pelo c9ntrário, se sente transportado ao mundo
dos espíritos ou, pelo menos, entra em comunicayio com eles.
Nesse momento o diagnóstico se faz por lntuiyio e, por consegulnte, sem erro
possível. Consoante sua mentalldade, o paciente e os seus acreditarlo cegamente."
Assfm, o diagnóstico nio se faz mediante um exame ou comparayio dos slntomas físicos ou mentais, senio por intuiyio no estado de transe, por magia adlvinhadora
ou por métodos oraculares ou arusplclosos. Sao indiferentes ao exame dos sintomas
físicos, porque "nio é o corpo, nem sio os órgios visfvels que determinam a causa
do mal: é a alma ou o espirito que está doente e, por lsso, nio há motivo para a
observayio dos sintomas visívets• . Nos casos diffceis, o primitivo se utiliza, como
auxiliares do diagnóstico e do prognóstico, nio só dos presságios, augúrlos, consultas
aos oráculos, mas, ainda, do hipnotismo e das vls6es em extase.
O médico provoca o estado de éxtase em si mesmo e no enfermo, por meio de
sugestio, hipnotismo, ou por melo de drogas, que fazem sonhar e slo estupefacientes.
Ao tratar das substancias ilusogenicas e estupefacientes do índlo americano,
veremos como esses usavam, para entrar em transe, ao fazer o diagnóstico e o
prognóstico, o peyotl - Anhalonium williamsil ou Lophophora wllliamsil, no México; o
ayahuasca - caapl, yagé Banisteria caapl Spruce, no nordeste do Amazonas; as
daturas, entre os atuals Zaparos e os Mayos; o parictf ou cevil - Piptadenla peregrina Bth ., Piptadenia macrocarpa Bth., entre os antlgos Tupi-Guaranis e os atuals
Matacos, entre outros numerosos exemplos. V. Medicina aborigine americana, Ramon
Pardal, p. 38, e a excelente monografla, A planta que faz sonhar - o yagé, Osvaldo
de A. Costa e Dr. Luís Faria, Rio de Janelro, 1936. Nas mais civilizadas capltais,
infelizmente, ainda se observam multas e variadas manifestay6es de pajelanya curandeira. (Nota de Plrajá da Silva.)

Assim é que podemos considerar, s~~arad~~nte, todos os
fatos que se relacionam com a teoria e prattca medicas desses homens táo-somente como tradi96es isoladas e confusas, únicos remanescentes de urna sabedoria natural, cu1a conexao organ1ca e
fundamento espiritual preceder~ ,ª.violentas catástr~fes, tao problemáticas, de cujas épocas h1stoncas e causas nao po~su1mos
ainda a menor idéia, no estado atual dos nossos conhec1mentos
históricos e etnográficos.
'
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Nao resta, porém, a menor dúv.ida q~e exata~en.te essa ~~
la9ao é necessária para encarecer o interesse da c1enc1a europe1a
pela atual medicina dos autóctones brasileiros.
Antes de tuda devemos dizer que o médico dos brasis, em
todo tratamento, emprega remédios que sao for~as misteriosas para
ele e para os doentes. No que diz respeito a na~ureza desses remédios sobre os modos como atuam e curam, nao tem ele, absolutame~te idéia clara e precisa; por isso, em todo caso clínico,
sua cond~ta médica é vacilante, o prognóstico incerto e o exito
duvidoso.
O que decide na escolha de determinado ~edicamento n~~ é
a metódica indu~áo das bem conhecidas analog1as, nem expenencia alguma provada, nem verdade que tivesse herdado das mais
genuínas tradi~oes. Possui, ao contrário, urna n~ao obscura da
a9ao dos medicamentos, ou ainda menos, talvez só um temor superstic:oso deles; assim, a medicina dos brasilíncolas nos parece
magia ou feiti~aria.
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feitic;aria provém da voluptuosidade e do ódio; com isso também
se cura".

MAGIA OU

FEITI~ARIA

Nao é sem razao que ternos o direito de admitir ser a essencia da magia um esfor~ para atrair as fore; as desconhecidas (os
espíritos), encerrá-las dentro de urna determinada limita<;ao ( círculo mágico), rete-las, exorcizá-las e aplicá-las.
Portanto, isso se dá sempre pela liberta<;ao da forc;a desconhecida, de sua primitiva ligac;ao (espiritual), isolada até certo
ponto, por meio da renegac;ao e fixa<;ao dela. Por isso, o feiticeiro
que apostata aparece sempre corno urna pessoa hostil, contrária a
ordem geral, dominando-a de certo modo; freqüentemente afastado das ligac;oes sociais, é causa de medo e pavor dos demais.
Fomos levados a ajuizar desse modo, sobre as atividades do
pajé; e, se quisermos apreciar o indio como médico e taumaturgo,
teremos que nos aprofundar no abismo daquele estado de obscurantismo, enl' que o homem impelido pela forc;a demoníaca, de origem para ele desconhecida, age alheio ao destino geral da humanidade.
·
De todos os índios com quem f al amos sobre esse assunto, o
mais inteligente era o velho tubixaba Gregório 1, da tribo dos Coerunas (Reise, 111, p. 1.202), o qual nos acompanhou na subida
do Jupurá 2 . Urna noite, quando o interrogamos: "que fazes para
curar teus doentes?" pos a língua para fora da boca proeminente,
muito aberta, fez com as rnaos um movimento indecente, indicando os órgaos genitais e sorriu com expressao de maliciosa astúcia.
Nao satis!'eito com esse gesto, pedimos urna explica<;ao mais
ampla.
Com grande admirac;ao nossa, desenhou um círculo na areia,
dentro dele um língao e disse com a mais solene expressao: "toda
(1) Tublxaba tem o mesmo significado de mborubicháb: o rei, príncipe, chefe .

(Nota de Pirajá da Silva.)
(2) Yupurá é o rlo Japurá, no Amazonas. (Nota de Pirajá da Silva.)
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Essa frase muito nos deu que pensar. Se nos nao enganamos,
ela indica, de fato, nao só a origem de toda magia, como tam_pém da arte médica dos indígenas. Essa arte é um uso cego e sensual de forc;as naturais desconhecidas, ocultas e, achando-se atualmente desprovida de todo conhecimento científico, constituí atribui<;ao dos pajés ou médicos, que sem dúvida tem dela urna noc;ao
obscura,. visto como ilicitamente conseguiram sua prática ingenua
e grosserra.
·
Devemos assinalar que o conhecimento dos remédios, em muitos casos, só é transmitido pelo pajé mais velho aos seus discípulos mais novos, a custa da prostituic;ao, ou pelas curandeiras,
maraca'imbára, mediante seu asqueroso abrac;o.
Arte secreta, voluptuosidade e vício contra a natureza reciprocamente se unem; assim, a magia se transmite por sensualidade, e predominará por muito tempo ainda nos povos selvagens, enquanto nao . se tornarem castos. O sedutor, na qualidade de portador de um espírito mau, no ato da cópula camal, simula, em
vez de gozar, comunicar em recompensa disso urna forc;a desconhecida.
Entre os índios brasileiros o velho pajé escolhe um rapaz com
o qual fica algum tempo em lugar solitário. Enquanto a tribo considera essa ausencia como iniciac;ao nos segredos da feitic;aria, serve
ela apenas para entregar, sexualmente, o aluno a seu mestre.
Por tal liga<;ao recebe o iniciado, ordinariamente, algum objeto, urna raiz, carvao de madeira ou de osso, urna garra de animal, um dente etc., como sinal de alianc;a ( enóng~angába), que
traz consigo como amuleto e auxílio imediato, nos casos de doen<;a.
Nem sempre o aprendiz de .feiticeiro recebe do seu mestre,
ou mestra, esse símbolo de alian<;a, simultaneamente com urna for<;a superior. Terá conhecimento disso por um 'sonho ou visao. Os
índios ligam alta importancia aos sonhos, e alguns sao efetivamente
visionários. Nao só afirmam ter visto o espírito maligno, como se
gabam de cópula camal criminosa com o mesmo.
Nao precisamos acentuar que todas essas idéias devem basear-se na convic<;ao da existencia de um espírito maligno. Muitos
povos representam esse ser malévolo a humanidade, por certas for129

mas tradicionais, e assim é que, entre os selvagens brasileiros, surgiram as figuras de Anhá ou Anhánga 3 , Jurupari 4, Curupira 5 etc.
Nao se tributa venera9ao a esse ser mau, porem temor supersticioso, e os pajés disso se aproveitam. Muitos povos .admitem
urna série extensa de espíritos maus; outros só temem um.
Os Abipóes ao espírito mau chamam seu avo e consideram
o sete-estrelo sua manifest~ao material.
Haveria muito a dizer se se quisesse discorrer sobre idéias mitológicas dos índios, as quais, por certo, estao em íntima rela9ao
com esses assuntos. Limitemo-nos porém a observar como as palavras do velho Gregório: "toda feiti9aria provém da voluptuosidade e do ódio; com isso também se cura" nos lembram a degrada9ao, assinalada no Velho Testamento, da prostitui9ao com os
falsos deuses.
A idéia de impureza se acentua na feiti9aria dos brasilíncolas da mesma forma que nas rela9óes sexuais. O índio considera
impuro tudo o que é expelido do organismo: excremento, excre9ao feminina, e principalmelmente o semen, julgando-os for9as mágicas decaídas, e utilizáveis nas artes diabólicas. Alguns excretos,
de preferencia a saliva e a urina do feiticeiro, desempenham papel importante em muitas curas.
Aquela, considerada como substancia curativa, anódina e calmante, é bastante empregada externamente; esta é administrada internamente, como enérgico excitante e vomitivo. Ao hálito, expede ii·nhan = alma errante, o espfrlto mau, o dlabo.
= o diabo, alma do mal. Bat. Caet. Anhánga = a alma que corre, a
sombra que passa; era materialmente representada pelo veado, o mais veloz dos
animais brasílicos. Primeiras nofoes de tupi, p. 134, Plínio Airosa. (Nota de Pirajá
da Silva.)
(4) furupari ou ;eruparl - corr. de yurú-pari = a boca fechada. Nome de um
genio da mitologia indígena e quer dizer: aquele que fecha a nossa boca - referencia
essa A lnstitui~áo do segredo. t o diabo ou demonio. furupary - "satanás quase lnexpressivo, sem a fo~a do tinhoso cristao, urna espécie de lobisomem ... " Raimundo
Morais, Anfiteatro amazónico, p. 72.
A grande Scolopendra morsitans é chamada pelos tupis jurupari·kibába =
pente do diabo. Martius. Diz T. Sampaio que deverá ser yurupari-kiba = o plolho·
do-dlabo. Na Bahia as escolopendras também sao conhecidas por piolho-de-cobra. Na
língua tupi se chama /urupari ou jerupari ao poderoso espirito maligno que age em
toda parte, traduzido por dlabo ou demómo, pelos brasileiros, e jerubiar-pari = o
coxo arrogante, pelos conhecedores da língua. Martius. (Nota de Plrajá da Silva.)
(5) Curupira - é o duende galhofelro das matas. Martius o chama gurupira ou
curubira. Beitriige zur Ethnographie, p. 468. No Dic. bras. port. o vocábulo curuba
quer dizer: sama. brotoeja, borbulha. Genio dos pensamentos - numen mentium, no
dizer de Marcgrave e no de Olavo Bilac. Habita as florestas; extravía os caminhantes,
arrasta-os e suga o seu sangue; é um tapuio pequeno, de dentes verdes; tem os pés as
avessas, com as pontas voltadas para trás; As vezes nu, outras vezes vestido de tan¡·:;:
e cocar de plumas. A sua mulher é a Cai~ara, cabocla ana, quase negra, que chlcotel.1
animais e os bomens, com clpós de japecanga. Cf. Mitos ameríndios. Osvaldo Orico .
O tupi, T. Sampaio etc. (Nota de Pirajá da Silva.)
(J) Anhá O tupi. Anáng

Anhánga -
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lido do interior dos pulmóes do pajé, atribuem for9a vivificadora,
contrária a doen9a. Pelas palavras de exorcismo que o feiticeiro
articula e pronuncia, com grande enfase, se comunica, por assim
dizer, urna forma aparente ao hálito, esse mais sutil princípio
curativo.
Por tais preconceitos se explicam o temor que o ·índio tem
da influencia nociva da mulher, mormente na época dos catamenios, e a fé na inocencia e na capacidade expi.atória das criancas,
dos adolescentes castos e das donzelas Conforme acentuou Gregório, o ódio tem um papel na feiti9aria e nos métodos curativos
dos índios. Com maliciosa pantomima ele simbolizou a soberba
preponderancia do pajé sobre a multidao desprezível. Essa teme
seu médico, como necromante, e nas suas mútuas relacóes bá sempre algo de hostil.
Os Abipóes chamam francamente o médico de Keebit (demonio), porque com ele o identificam. Para a tribo o médico é um
mal necessário. Quando trata de um doente, esse fica a.o seu exclusivo arbítrio. Por palavras mágicas ou símbolos domina-o, ·priva-o de todo trato com pessoas de suas relacóes costumeiras e o
coloca somente sob a influencia de su as misteriosas for9as mágicas, incompreensíveis, até ·para ele. De acordo com esse· modo de
ver, quando o doente está sob os cuidados do pajé, nao é mais
tratado pela própria família, que muitas vezes nem mesmo tem
permissao de visitá-lo.
Essa idéia tao extravagante da a9ao do médico sobre seus
doentes também decorre da opiniao de que toda doen9a é obra
de urna for9a hostil, obscura ou poder mágico.
Num caso de doen9a, por mais próximas que estejam as causas internas e ocasionais, o doente e os parentes nao atribuem a
elas o acidente mórbido~ mas a qualquer for9a pessoal inimiga.
O doente é considerado como enfeiti9ado, e, se tem inimigos conhecidos, esses levam a culpa, sem mais aquela. Se nao os tem,
a suspeita recai sobre detem1inado indivíduo, que por qualquer
motivo atraiu o reparo, ou talvez o seu ódio e de seus parentes.
Para livrar o doente dessa suposta for9a nociva, nao raro se
sacrifica urna vida inocente, matando os suspeitos, perfidamente
ou em agressao franca. Mais freqüente era trucidarem os próprios
médicos e, depois deles, as velhinhas tidas por necromantes, pois
com isso esperavam obter a cura do paciente.
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Entre os Paiaguás 6, no Paraguai, o pajé, em cujas máos morre
um doente, paga o infeliz tratamento com a vida~ ~s Chi9ui~os
matam a mulher cujo marido sofre de doen~ cromca, atnbu1ndo-lhe a culpa de seus males.
Entre os Abipoes também está geralmente espalhada a supersti~áo de que toda doen~a é conseqüencia dos artifícios malignos de um terceiro. Morto o doente, o pajé retira do cadáver o
cora~ao e a língua, cozinha-os e dá ao cachorro da casa, firmemente convencido de que logo em seguida morrerá aquele que o
enfeiti~ou. Ao praticar esse ato, supoe que a influencia nociva foi
igualmente transmitida, porque o inimigo do falecido tinha atirado
ao cachorro deste urna ca~a por ele morta. Essas idéias supersticiosas tiveram tamanha for~a que muitos povos, como os Abipoes,
acreditavam nao morrer se sentimentos hostis de outrem, unidos a
for~as ocultas, nao lhes dessem cabo da vida. Toda morte para eles
é motivada pelo 6dio. Quanto mais longa e melindrosa é a doen~a,
tanto mais o índio e sua famHia atribuem-na a influencia do ini(6) Paiaquas - no original. Quando os brasllelros, pela primeira vez, penetraram o curso dos rtos de leste, até a bacia fluvial do Paraguai, conheceram amerindios
que, em pequenas hordas, habitavam os intricados rlos e canais daquele vasto caudal.
Em canoas tripuladas até por 4-0 homens, navegavam com bastante habilldade e
ousadia.
Eram astutos salteadores, bem familiarizados com os esconderijos dos juncais, ou
das espessas e sombrlas enseadas fluviais, donde, Inesperadamente, invesfiam os navegantes. Das margens os perseguiam a flechadas. Somente conhecidos como inimtgos,
eram, em geral, apelidados - Payaquod ou payagod, vocábulo talvez proveniente dos
Guaranls que serviram de remeiros nas viagens dos europeus.
Diz von Martlus que o vocábulo Payagoá deve ser contra~o . de Paracu4hygoatá,
que quer dizer: andarilhos ou galhofeiros nas águas . do Paragua1. . O nome ~o rlo
Paraguai provém do dialeto guarani, paracua-hy = no dos papaga1os; papaga10 de:
- para = variegado, multicor + · cua ou qua
cauda.
"Assim, o Payagoá se tomou um espantalho para. os moradores e viajantes daquela
regiio. Há poucos decenios, ainda, eram eles considerados como na~o das mais
croéis, segundo informa~ que nós, Dr. Spix e eu, ouvimos, de viva voz, dos
paulistas, quando atravesssamos aqueles canals.
Todavía, urna na~áo Payagoá jamais exis~iu; essa, porém, ~ urna deslgna~lo
geral para os indios inimigos, que infestam as margena do Paraguai e seus afluentes.
Sem dúvida, eram representantes de várias trlbos que habitavam, nio s6 o
Paragual, como os afluentes do Chaco, do Pilcomaio e rlo Vermel.ho. Todas essas
hordas nómades fazlam grandes correrlas, por água e ~or terra. Talvez a ma~or parte
daquele apelido retira-se aos representantes das na~oes atualmente conhec1das por

=

Guayacunls, Lengu& e Mbayas.
A horda dos Cadigue (Water, Mithridates 111, 488), que devia pertencer l na~o
dos Payagoá, reconhecemos como sendo os antepassados da horda Guaycurú, boje chamada Caáiého.

Outros que foram aldeados pelo govemador Ra(ael de la Moneda, nas p~oxltni
dades de Assun{:iiO (Dobrizhoffer, Geschichte der Abiponer, 1, p. 147), extlnguuam-se
com os Lengu&.
Além disso, provavelmente também os Guatós, que ainda como na~lo de navegantes e, sem dúvlda, com um cunho altamente característico, ap~receram no curso
daquele rlo, para entrar em liga~áo com os antlgos Payagoá. Exphca-se desse modo,
como já depois de um século, no Paragual, nio mals se tale de urna na~io dos Payagoás, quando ainda existem parentes cletes."

v.
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Martius, p. 225. (Nota de Pirajá da Silva.)
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migo; e, assim, a morte do adversário suspeito é muitas vezes o
último recurso de que se lan~a máo.
Numerosos exemplos nos foram citados por missionários, segundo os quais uma doen~a demorada, particularmente num homem estimado, causara urna série de bárbaros assassínios. Urna
vez falecido ·o doente, a morte fora atribuída a vingan~a de família interessada, ou ao predomínio de um espírito mau, ao qual nao
tinham bastado as outras vítimas. Assim, o espírito do índio se
agita no labirinto do negro ódio e da supersti~ao. Incapaz de, pela
trilha esclarecida da pura observa~ao, estabelecer a verdadeira rela~ao entre causa e efeito, entr~ga-se, exclusivamente, a for~a oculta da feiti9aria; e, assim, a a~áo do seu médico, em todos os sehtidos, é urna luta contra o mal, as escuras, sem no~áo de causa e
sem conhecimento das pr6prias armas - a magia, em seu mais
grosseiro e imperfeito estado.
Realmente nada está mais em condi~oes de brilhantemente
real~ar a dignidade e os benefícios da nossa pura investiga~áo naturalística do que essa imperfei~áo do julgamento e esse eclipse
do conhecimento. Nós também exercitamos a magia, somos feiticeiros e necromantes no manejo de inúmeras for~as naturais, que
nos envolvem completamente.
O físico que, de uma solu~ao de sulfato de cobre, precipita
nova placa de cobre sobre mód~lo prateado, ou delineia, rapidamente, um retrato em daguerreótipo, ou, pelo vapor elevado a
mais alta tensáo, desenvolve for~a motriz prodigiosa é mágico ao
nosso modo de pensar acima exposto; isola e domina urna for~a
natural desconhecida, num estreito círculo mágico de finalidades
concrettis. Que abundancia de fenómenos inteiramente conhecidos,
que interminável série de leis descobertas pela ciencia, através dos
séculos, já foram desvendadas e se acham colocadas pelo cientista)
entre suas concep~oes praticamente realizadas e a concep~ao de
um ser superior, para ele ainda imperscrutável e intangível, ultimum
movens de sua a~áo maravilhosa!
Se compararmos o estado de adiantamento da ciencia moderna com o intricado jogo de crendices e supersti~oes que representa a atua9ao médica do índio pajé, chegaremos a extraordinária conclusáo de que, na hist6ria da conquista espiritual do mundo civilizado, tudo1 sem exce~ao, por contingencia necessária, originou-se separadamente; assim, podemos conhecer exatamente como chegamos a esse adiantamento. Mas, nos é absolutamente incompreensfvel, e continua a se-lo, a razao por que a ra~a. ameri133

cana, tao velha quanto a nossa, nada absolutamente tenha podido
produzir de seguro e claro.
Por isso, os caminhos da supersti9ao e os profundos abismos
da ignorancia daquela ra9a constituem ainda para nós complicado
enigma. Esclarecer pelas razoes psicológicas, históricas e naturalísticas como se desenvolveu e difundiu o atual estado de obscurantismo espiritual por todo esse grande continente é ·urna das investiga96es mais interessantes e difíceis.
A única evidencia, de cuja luz nunca podemos prescmdir,
deve ser, antes de tudo, a convic~ao de que ·aquele obscurantismo
americano seja um eclipse do espírito, um estado inferior. Somente
com essa ordem de idéias se poderá .estabelecer urna genese necessária no caos das idéias obscuras, dos fatos duvidosos· e das
experiencias vacilantes encontradas na ra9a vermelha. Como con,tribui9ao para resolver · esses empolgantes problemas, desejamos
aqui expor algumas das idéias e conhecimentos mais gerais, coordenados sob pontos de vista mais amplos, e que, especialmente,
encontrara-se dominando o campo das ciencias naturais e médicas
·
entre os índios brasileiros.

F1SICA DOS BRASIS
Como idéia fundamental dominante ero· toda a ciencia dos
índios sobre as coisas naturais, podemos assinalar a sua .cren~a na
unidade da natureza. Todas as coisas terrestres s~o conexas.
Cada ser está em rela<;ao recíproca com outro ser. Muito de
acordo coro esse modo de ver está, além disso, a persuasao de que
a a9ao recíproca das coisas encerra algo de misterioso e um passo
a mais os leva a tese: tudo quanto é terreno se relaciona coro o
sobrenatural Por mais rude e grosseiro que seja o indio, nao se
pode negar seja tal modo de_pensar realmente geral em todas as esferas do seu limitado conhecimento.
Assume, porém, o .~specto de urna cega sup'ei:sti9ao, porque
entre fatos isolados faltam os elos de liga9ao. Nem mesmó o pajé
logrou seriar fatos com bastante clareza e muito menos pode representa~ o papel de um esotérico perante a multidao dos silvícolas.
De acordo com a idéia do índio, todos os seres da natureza
.e todas as manifesta~oes dos elementos naturais existem para mutuamente se auxiliar ou prejudicar. Cada qual tem que servir ao
outro e daí . lhe advém a idéia de que na natureza há um princípio
bom, salutar, e outro mau, pernicioso.
Esses dois princípios ele ve representados por toda parte e
os antropomorfiza. Povoa, assim, florestas e campos com seres
inimigos que lhes sao nocivos, e se torna visionário.
Todas as for~as hostis, tais como animais venenosos e feras,
sao para- ele unicamente manifesta9óes dos princípios maus. A esses procura conibater com outros princípios amigos. Desse modo
chega ao conhecimento do específico. Propriamente só conhece o
remédio especializado. Ainda nao conseguiu ter urna idéia generalizada sobre princípios ativos comuns. Assim como reconhece um
dualismo .entre o que é amigo e inimigo, também admite haver
antagonismo entre os efeitos do masculino e do feminino. Consi-

134

135

dera principalmente o feminino em contraposi~ao ao masculino
como causa nociva e venenosa. A mulher é para ele, em determinadas circunstancias, um veneno positivo; assim, por exemplo:
foge de urna mulher menstruada, especialmente quando é mordido
, ou f erido por animal p~onhento, ou quando está com f ebre 1. O
hábito tao vulgarizado existente entre os índios americanos de, em
vez de conceder o sobreparto a mulher, o concede ao marido, que
se mantém afastado dela, tem evidentemente sua origem nesse ponto de vista. A seu modo de ver, o lactente está tao intimamente
ligado com a mae que até urna pitada de tabaco que o pai toma
é considerada nociva ao filho 2 • Na observancia desse princípio
(1) Brasillani pro nobilisslmo remedio utl solent ipsa femina humana, quippe
quam pro venenosa habent atque alíena venena in se absque 1actura attrahente. Jndus
senex, qui me aegrotantem vidit: f ebre laboras ait; sed nullius hoc est momenti.
Sumas tibi muliercutam, quacum per totam noctem jaceas. I Ui materiam peccantem
lmmitendo, quam in te habes, sanltatem tibi recuperabis, nec llli nocebis, nam mulier
tota venenum est.
Contra ictus formlcarum cunnum muliebrem remedium putantes, illi dlgltos morsu
lnflammatos lmmlttunt.
Smegma lllud olldum, quod a glande virlle excernitur, colligunt in fila gossypina
praeputio circumligata et vulneribus a morsu serpentium imponunt. (Nota do Autor.)
(2) Refere-se Martius a couvada, termo procedente do verbo francas couver
- chocar. !'la g1na pu.vuiar, e:mU' ue cho.-v la1n 1..1e1t1 ..igniuc& estl:lr ae cau1l:I. A couvada,

ou melbor choco, era um ato simbólico para afirmar os direitos ctos pais sobre os
filhos.
Após o parto, a india se levanta para cuidar das ocupayóes domésticas; o paf,
ao contrario, acama-se e leva a s1mu1ayio do seu estado morb1do, até ao grotesco de
gemer e se contorcer. Guarda resguardo de determinados alimentos e 1ejua, até
quando cal o umbigo do reeém-nascido.
A lfngua brasilíndia também possui um vocábulo para significar couvade, que é
= ectJ uc6 dos tapuios, correspondente a incuba~io, choco.
"Ecó uc6 é corruptela de ectJ = estar + yecog = encostar-se, descansar, que
corresponde ao niuiriai dos Jpurucotós e dos Crlchanás, ao arumoque. dos Macuchys e
ao curaiyara muchapan = reguardo." Pacifica~ao dos Crichanás, p. 157, Barbosa Rodrigues.

No Diciondrio brasiliano-portugues também se encontram: oicó = estar +
ojokóc = encostar-se. Esse costume dos ameríndios de se considerarem em puerpério,
substitulndo a parturiente, também tem sido assinalado desde a Antiguidade, entre os
trácios, 'OS citas, os iberos, os bascos etc. Marco Polo o encontrou no Turquestao
chines.
Na Geografla de Estrabiio, vol. 1, livro 111, p. 271, o autor, referindo-se aos
costumes das mullieres da Ibérla, diz que eram os homens que guardavam o leito,
quando as esposas enriqueciam a prole. Trayos da couvada foram reconhecidos em
muitos lugares, por viajantes contemporaneos. Leon Donnat observou vestígios na pequena ilha de Marken, no Zuiaerzee.
Admiramos semelhante usó entre os brasilíndios, e nio sabemos explicar essa
coincidencia.
•A próprla couvade, complexo de c~ltura tio característico das trlbos brasílicas,
talvez possa alguém arriscar a interpretá-la pelos critérios da bissexualidade.
Notada entre os povos que em geral respeitam, ero vez de desprezar ou ridicularizar, os efeminados e enxergam neles poderes ou virtudes extraordinárias, é possível
que o costume da couvada se tenha originado desses diferenciados sexuais: individuos
de forte influancla e sugestio mística sobre a maioria. Wissler observa que certos
trayos de cultura incorporam-se, ainda que raramente, a pratlca geral de urna tribo
ou de um grupo, por influencia de indivíduos excepcionais que os iniciem. •
R. R. Schuller explica a couvade pelo •egoísmo paterno, acompanbado de uma
boa dose de rivalidade com a parida". "A Couvade•, Boletlm do Museu Goeldi, vol.
VI, 1910.

Em geral eram os dois, hornero e mulher, que ficavam de resguardo e dieta, e
nio o homem só, como vulgannente se pensa.
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Entre os primitivos, raramente havia a conexiio indispensável entre o intercurso
sexual e a concepyio. Tribos havia que acreditavam na interferencia de duendes: o
boto-vennelho - Yiara, a sereia Lorelei da Amazonia etc.
Na compreensio do marido tupinambá, "o filho lhe saiu dos lombos e as mies
nio póem, de sua parte, mais que terem guardada a semente no ventre, onde se cría a
crianya". Gabriel Soares, Tratado descrit1vo, p. 285. O ventre da mulher era um saco,
no qual o homem depositava o embriiio. Essa era a crenya dos brasilfndios a que
também se referiu o padre Anchieta.
Acreditam os Bakairi ser o homem quem deita o ovo; a mulher apenas o incuba,
durante a gravidez. "Für ihn ist der Mann der Trager der Eler, die er, um es kurz
und klar zu sagen, In die Mutter legt und die diese, wiihrend der Schwangerschaft,
brütet", Karl von den Steinen, Unter den Naturvolkern Zentral Brasiliens, p. 337.
"Daí supor o selvagem que os males que afetam os pais possam afetai:, por
efeito de magia simpática, ao filho recém-nascido. Sociologicamente talvez represente a
couvade o primeito passo, no sentido de reconhecer-se a importancia biológica do
pai na gera~iio." Leia-se, a respeito, a magistral obra de Gilberto Freire, Casa-grande
& senzala.

- "Considerando o pai que lhe pertencem os filhos e nao sendo a mae mais
do que o saco onde sao estes guardados, segundo a frase do P.• Anchieta, logo que
a miie dá a luz uma crianya, O pai recolhe-se a rede por espayO de 30 dias, mais OU
menos, pondo-se em dieta e nao fazendo uabalho atgum, porque acreditam que todo
e qualquer cansayO, dor ou sofrimento do pai, recai sobre o recém-nascido que, exclusivamente, dele deseen de. Isto fez com que o Dr. Letoumeau dissesse que la couvade
équivaut d une adoption; par elle l'homme a/firme sa paternlté." Barbosa Rodrigues,
Río f uaperl.
A título documentário transcrevemos algumas citas de escritores antigos e modernos
relacionadas com o assunto: P.• Fernao Cardlm, Barbosa Rodrigues e Raimundo Morais,
"As mulheres parlndo, (e parem. no chao), nao levantam a creanya, mas levanta-a
o pal, ou alguma pessoa que tomiio por :si::u compadre, e na amizade ficao como os
compadres entre os Christaos; o pai lhe corta a vide coro os dentes, ou coro duas pedras,
dando com urna na outra, e logo se póe a jejuar até que lhe cae o umblgo, que é de
ordinário até -os oito dias, e até que nao cala nao deixam o jejum, e em lhe caindo,
se é macho lhe faz um arco com frechas, e lho ata no punho da rede, e no outro
punho muitos molhos d'ervas que sao os contrarios, que seu filho ha de matar e
comer, e acabadas estas cerimonias fazem vinhos com que se alegrao todos.
As mulheres, quando parem, iogo si:: vio Lavar aos rios, e dio de mamar á
creanya de ordinario anno e meio, sem lhe darem de comer outra cousa; amiio os
fllhos extraordinariamente, e trazem-nos metidos nuns pedayos de redes, que chamio
typoia e os levio ás ro<;as e a touo o genero ue serv1yo, as o.;ostas, oor fríos e calmas,
e trazem-nos como ciganas escanchados no quadril, e nao lhes dio nenhum genero
de castigo. Para lhe niio chamarem os filhos tam muitos agouros, porque lhe póem
algodio sobré a cabeya, penna de passaros e paus, deitio-nos sobre as palmas das
maos, e ~iio-nos por ellas para que cresyao. Estimao mais fazerem bem aos filhos
que a si proprios, e agora estimio muito e amiio os padres, porque lh'os criao e
ensinio a ter, escrever e contar, cantar e tanget, cousas que elles muito estimio."
Tratados da terra e gente do Brasil.

"A propósito nao posso delxar de mencionar aqui um fato que se dá entre os
selvagens e mesmo entre muitos indios civilizados, como o observe! entre várias tribos
e agora a.inda tive uma confirmayiio apreciada por miro cuidadosamente.
Em geral a mulher selvagem quando sente aproximar-se o termo da gravidez
dirige-se para o mato longe da maloca e ali, solitária, dá a luz, as vezes sem dor, os
filhos, cortando-lhes ela mesma o umbigo. Depois de inteiramente livre do trabalho
secundário do parto, dirige-se para o rio, banha-se assim como ao recém-nascido e
volta para a maloca, onde entrega o filho ao pai, que entra logo de resguardo, enquanto a mie continua em seus trabalhos caseiros e de r~a, como se nada tivesse
acontecido.
O Cato mais notável é a desapariyiO do corrimento loquial, imediatamente ou no
día seguinte, sendo raro aturar quatro dias, mesmo os lóquios serosos.
Sabe-se -que em países balxos e úmidos observa-se o fato do aumento do leite,
que diminui o fluxo. Alnda mals: a posiyio em que desde a infancia se senta a mulher selvagern, com as pernas afastadas, contribui para a dllatayáo da bacia e facilidade dos partos. Porém o que nao possó explicar é se a suspensao dos lóquios, abruptamente, é devido A alimentayao quase sempre animal, se ao modo de vida trabalhoso
e exposto as intempéries, ou alnda se ao hábito transmitido pelas gerayóes. Só a
ayáo muscular e tónica do útero basta multas vezes para expelir o produto total da
conce~ao, sem dor, auxiliado já pela natural dilatayíío da bacia, já pela pouca resistencia que oferece o segmento inferior do útero a passagem do feto, fenómenos que
ocorrem na selvagem, pelos seus hábitos de vida. Porém o fato da supressio dos
lóquios é mais notável.
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evit~~ eles, ~o caso de algumas doen9as, comer carne de animai
femm1nos, ta1s como macacas, antas etc.

" . E, ao .co~trário, em casos de febres intermitentes reputam
pen1s e o chtóns dos macacos como antídoto eficaz 3.

0

~ idéia da nat.ureza antagónica de certos animais os induziu
t~mbem ª? conhec1mento de muitos e variados remédios, cujas
virtudes n~o pod~m atest~r como teste1!1u~ha ocular; entretanto,
ternos ouv1do mu1tos depo1mentos favorave1s a eles; assim, dizem
ter observado que as cobras v~nenosas nunca ficam perto da cotia
(D~pro_cra aguti. Illig.) , da an~uma (Palamedea cornuta L.) e
da Ja9ana (Parra 1acana). Pulvenzam o bico, o chifre 4, as garras,
quando se anuncia a aproximayáo do parto, a mulher ajoelha-se es r
contra\:oeS uter_inas, e, firmando entao o períneo sobre 0 calcanhar par~ l~pe~irpelas
ruptura, segura com ambas as máos o galho qu lh
sua
escolhido, e, forcejando nele, e inclinando a c:be ·~:~!ª t~¡!ª ca~eya, de propós!to
auxilia as cc;>ntracóes e expele o feto que fica caíÍo sobre a1gt{m:' fo~~sry~e própn~.
~ª·c~t~_expeh~·~ · Pl: centa, o que acontece ato continuo. Tomando entao a crianya ~~~:r,~
r ao um 1 tea e corta-o com uma faca de taboca enterrando em se uid~ a 1
centa. Em geral, durante o parto nao há hemorragia aÍguma porém mela ghora de:o~
esta aparece a~undantemen te. Entao, a mulher se levanta 'e todo 0 san
is
acu~ulara no utero co~re · por alguns ~inutos. Apenas pára a hemorragia, :U~aiu:O~!
o ftlho nos brayos, va1 a corrente ma1s próxima banha-se com 0 filho e volta p
c~sa,d slem que. apareyam os lóquios e sem que sobrevenham os acidentes que a supr~rsa
sao e es ocasiona.
·
IdR;ra é a mulher que nos trés. días subseqilentes ao parto é incomodada pelas
seros . a e~ que o útero expele. Os fluidos que concorrem para 0 útero desde u
este .f1ca hvre do feto , vao !mediatamente para os selos?
'
q e
. Apresento o fato as autoridades. Estas que o estudem . e expliquem. Nao serao os
~6~~,~~!? mulher civilizada antes urna leucorréia pro~eniente de seus hábitos contra

!

Em geral no tercelro dla caí o umblgo das crianyas e algumas nayóes como
d.os Macuchys, o prendero aos pulsos delas, a flm de evitar 0 tétano, tirand¿.0 só n~
ftm de" um mes, isto é, depois d? ec~·UCÓ paterno .• Pacl/ica~áo dos Crichanás.
Logo que nasce o primem;> fllho , resPondeu Diana, meu marido Gaviao velo
para a rede. com a crian\:&. Achei esquisito .esse procedlmento e fiz-lhe ver 8 indelicadeza. Ele rm-se, _acarlnhou-me e ~xphcou d1zendo que era o único meio de autenticar
na memória do selvagem a patern1dade. Conformel-me. Do terceiro dia em dlante come~aram ª. _cbe~ar as visitas, nao só de nossa trlbo, como de outras trlbos amlg;s A
todos Gav1ao 1a dlzendo: Calarárq, meu filho; eu sucederei a meu pal, que é 0
tuxaua, e ,ele · .me sucederá, no comando ·geral da na9ao Apiacá.
A formula, comentou Snethlage, é uma espécie de registro civil meio seguro de
todos conh~cerem a filiayiio do recém-nascido, nao lhe parece?
'
Perfe1tamente, respondeu Diana. Porque se dá um caso interessante que justifica
plenamente este comentário. Nem todos os pais desta maloca fazem ' fsto Alguns
negam-se. ·
·
·
. Pergu~tando. eu ao Gavillo Por que · Fulano e Sicrano deixavam de o fazer, meu
man~o sorrm e~ dt.sse que. «:ra a suspeita de que os filhos nao fossem deles. o choco
é po1s urna a~tentlca ce~ttdao de nascimento, mals real e proba que a fomeclda pelos
cartór ios civihzados, corroborou Snethlage.
De sorte que Vocé, Diana, é mulher de um índio caraiba. Só eles adotam
este uso. E?tretanto •. acrescentou a naturalista, eu julgava que o costume fosse alguma
extravaganc1~ p~ra justificar a pregui9a do índio." Os lgaraúnas.
Os ~r1'1?e1ros . ber9os dos brasileiros foram a pequena rede, o panacu felto de
clp~ e a t1pó1a, fatxa de pano amarrando a crian9a tis costas da máe, como também
.
faz1am as negras na Bahia .. (Nota de Pirajá da Silva.)
(3) Esse uso lembra o que Plínio contou do leao que procura, quando está
coro febr.e, ~omer c!irne de macaco. (Nota do Autor .)
. (4) Ch1fre, crista ou excrescencia córnea, existente na cabeya da anhuma
A.nh1ma cornuta (L), cuja significayao fisiológica nio se conhece. (Nota de Plrajá da
Silva.)

138

/

bem como os ·espor6es das asas desses animais e bebem o pó corr1
infuso de certas ervas.
Acreditam no antagonismo e na afinidade de certas plantas
entre si; entre plantas e animais e até entre determinadas partes
da mesma planta. O abacaxi deve ter afinidade com a cascavel. A
mandioca, incompatibilidade com o milho; os maus efeitos do suco
tóxico da raiz da mandioca dizem ter o seu antídoto no suco das
folhas. Muito generalizada, entre esses rudes primitivos, é a cren9a
na a9ao nociva de certos astros sobre o hornero, especialmente
quando está doente. A pior a9áo atribuem-na a lua, principalmente
no plenilúnio e novilúnio. O luar, quando incide diretamente sobre um ferimerito, dizem provocar fortíssima exacerba9áo.
A luz muito clara das estrelas também é nociva as doen9as
e, ao contrário, um céu encoberto é vantajoso.
Também a luz do sol, de acordo com a patología indígena,
prejudica especialmente a cura das feridas e f ebres, razao por que
tais doentes se recolhem ao recanto mais escuro das ocas, aguardando ali o restabelecimento. Quase sempre fazem mau augúrio
do vento, -especialmente quando sop~a do sul, durante o. período
seco do ano, ou quando sopra do oeste, durante o período chuvoso.
Urna vida como a dos índios, que, continuadamente, está na
dependencia da enchente e vazante dos rios, da entrada da esta9ao úmida ou seca do ano, do aparecimento das aves de arriba9áo, da migra9áo dos peixes e das tartarugas, da flora9áo e frutifica9ao das árvores, precisa, necessariamente, colocar todos esses
fenómenos periódicos em rela9áo com sua saúde ou doen9as.
Calculam o ano quando amadurecem os frutos do cajueiro e
outras
árvores, ou quando a tartaruga poe os ovos nas coroas de
.
are1a.
Por meio dessas épocas fixas calculam as alternativas da sua
vida simples, a gesta9áo das mulheres e os períodos de manifesta9áo da puberdade.

os- fenómenos

terrenos lhes sao mais acessíveis do que os
siderais; a esses ligam· pouca aten9áo e interesse; a periodicidade
das doen9as se relaciona exclusivamente com as fases lunares, com
as enchentes, marés grandes, marés pequenas, as quais um ou outro dá aten9áo. Talvez o capítulo mais iqteressante da física rude
e muito limitada dessa desleixada ra9a humana seja o que se refere
a suas cosmogonías e geognosias.
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Nele parece estar o fundamento da maioria de suas doutrinas,. originárias .de urna antiga ciencia natural, embora grandemente
mutllada e, mu1tas vezes, obscurecida.
_ Entreta~to, julgo convenient: ~ilenciar esse assunto, porque
nao se relac1o~a com. ~sta expos19ao e tem muito rnais liga9óes
com os seus mitos rehg1osos.

ANATOMIA
A anatomia permanece na mais rudimentar infancia. Nenhum
Vesálio 1 , entre eles, pensou em disse9áo, e só a cólera sangüinária dos canibais abriu as grandes cavidades, para arrancar ao inimigo o cora9áo palpitante ou os intestinos; esmagou corn a clava
o cranio ou despeda9ou os mernbros, para prepará-los como alimento. Por mais doloroso que seja recordar esse aspecto hediondo
e sombrío da natureza do índio, faz parte do quadro geral de degrada9áo dessa ra9a nao possuir idéia alguma sobre a magnificencia do corpo humano e se enfurecer contra o corpo vivo, com
a ferocidade de algoz para com a vítima.
A desfigur~áo a que os índios submetem o corpo pela tatuagem, a tosquia dos cabelos, a perfura9áo da cartilagem nasal, das
orelhas e dos lábios, a limagem dos dentes tern ern geral como
finalidade caracterizar, exteriormente, as diferen9as de nacionalidade, de horda ou de tribo e isso baseado na propensáo que tem
de se ocupar com o corpo corno divertimento. A mesma propensáo se manifesta sob outra forma, quando o selvagem estripa o
cadáver de seus parentes, seca-o ao fogo e sem arte o mumifica,
ou quando raspa a carne dos ossos, para guardar o esqueleto enfeitado com penas, na sua cabana ou nas cavernas do Ataruípe 2 ,
como fazem os índios do Orenoco.
Os conhecimentos anatómicos dos índios brasileiros se reduzem a essas ocupa9óes grosseiras. Conhecem os grandes órgáos no
interior das cavidades e lhes dao noines especiais, muitas vezes
bem significativos. Por exemplo, em tupi, os pulmoes sao chamados pya bubúi (fígado flutuante); o estómago cigié-assú (grande
estómago); o intestino cigié-mirim (pequeno estómago).
(1 ) André Vesátio. o maior anatomista do século XVI. Nascido em Bruxelas em
1514. (Nota de Pirajá da Silva.)
(2) V. von Humboldt, Ansichten der Na tur, 2.• ed. , 1826, p . 224. (Nota do Autor.)
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A admirável conforma<;ao do cérebro ( em tupi: apitiuma)
com suas numerosas circunvolu<;oes nao é apreciada isoladamente; mas, que ele percebeu as saliencias de forma e a cor desse
órgao, demonstra-o, entre outras co:sas, a cópia do cérebro ern ~1godao colorido, que muitas tribos, como a dos Maués e dos Mundurucús, costurnam dependurar, corno enfeite, nos cranios mumificados de seus inirnigos mortos 3.
Devemos acrescentar que esfolam e estripam com grande
destreza a ca<;a que abatem e, por mais rudes que sejarn, nao atormentam os animais, pois cuidam de sacrificá-los imediatamente,
antes de corne<;arem a se utilizar deles para as suas necessidades.

(3) Considera?do de valor e curiosa a lista dos termos anatómicos, organizada
pelo padre jesuíta Pero de Castilho, o primeiro brasileiro nato, provavelmente, que se
deu ao trabalho nobilitante de tratar da língua dos brasís da costa, reunimos alguns
desses vocábulos médicos, referentes a economía humana e apresentamo-los aos interessados. Em vir~ude das divergencias ortográficas das expressóes portuguesas e tupis, exís·
tent.es na cóp1a do manuscrito de Pero de Castilho, procuramos cotejar algumas, tendo
a vista os trabalhos de Montóia, Fr. Onofre etc., a fim de nos aproximarmos da grafía
exata. Aos que se interessarem por maís ampla explana\:ªº aconselhamos: Arte de la
lengua guaraní, 6 más bien tupi, pelo P.e Antonio Ruiz de Montóia e as excelentes
publicayóes feitas pelo Prof. Plínio Airosa: Os Nomes das partes do corpo humano
pela lingua do Brasil, de Pero Castilho; Dicionário portugues-brasiliano e brasilianoportugues, reedi\:áo integral de 1795, in Rev. do Museu Paulista, t. XVIII; Vocabulárlo
da língua brasílica, O caderno da língua, de Fr. Arronches; Termos tupis no portugues
·
do Brasil, Plínio Airosa.
~ . Corpo humanó.- ·Tete. Cérebro Apytiüma. Cranío - Acánga. Casco da cabeyá - Acangape. Testa -' Gigbtl Face - Tetobape. Rosto - Toba. Ñuca - Atoá.
Peséoyo - Aíura. Olhos - Tefa. Nariz - Ti. Ouvidos - Apifa. Orelhas - Nambi.
Conduto auditivo - Apifa. Boca - /urü. !)entes - Taya. · Lábio superior - Apoá.
Lábío inferior - Tembé. Língua - Apecü. .Brayo - /ybií. Máo direita - Ikatuába.
Mao esquerda - AffJ. Mao - B6 (Po). Dedo da rnáo - Moá (Quá, Muá, Pua) P6.
Dedo po!egar - Poám, Moa guafú. Dedo mindmho da máo - Moa mirim. Unha Po apém. Pé - Big. Dedo do pé - Bifii. Dedo grande do pé - Mifii guafú. Dedo mindínho do pé - Mifii mirim. Unha dos dedos da máo - Moápe. Unha dos dedos dos
pés - Mifápe. Perna - Tigmií. Espádua - Gibapecanga. Ventre interior - Tigue ou
Tie. Intestinos Tigue poi (Tiepoi). Excremento Epoti ou Poti. Costelas Arucanga. Corayáo - Nhiá, Nhiág. Sangue - Tugui. Artéría - Cajica OfÓ. Veía Ayú (guaraní) Ajúra (tupi da costa). Pulso - Tay-nyny. Fígado - Pla, Mbiá. Bílis Pyá upTá. Bayo - Peré. Rins - Piriquytyi. Virilha - Tacó. Bexiga, o interior - Tigue.
Bexiga - Tirirú. Pódex - Teicoara. Placenta - Aupaba. Peitos - Botigá, Potiá, mbotiá. Teta, mamilo - Cama. Osso - Canga. Brayo - Gibá. Bíceps do brayo - Gkbá
ipig aiya. Mento - Tendiba. Nervos -:- Taijca, taii, fajica ou fajuca. Pele - Piréra,
pira. Cordao umbilical - Muruiífama.
Sobre ser de interesse conhecer os termos anatómicos no brasílico idioma, há
também que considerar o alto valor deles utilizados como palavras-fio, conforme tradu\:ªº do vocábulo teuto - Leitworter, feita pelo sábio Capistrano de Abreu.
De nao menos utilidade sáo os termos que designam os graus de parentesco e
os fenómenos naturais, para a soluyíio de problemas inerentes a etnoetimologia dos
brasilfncolas. O sistema utilizado para a classificayáo dos silvícolas brasiteiros e empregado pelos versados no assunto foi o lingüístico: entretanto, outros o aconselham
com reserva, quando só encarado desse ponto de vista. "Os caracteres somáticos só
devíam ser usados com muita reserva, porque tipos antropológicos coincidem freqüentemente em grupos lingüísticamente estranhos uns aos outros." Os indígenas do Nordeste,
p. 91, Esteváo Pinto. (Nota de Pírajá da Silva.)
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PATOLOGIA E NOSOLOGIA
Conforme o referido, ficaríamos surpresos se o selvagem brasileiro nao se achasse, nessas doutrinas, no mais baixo grau de conhecimentos, pois esses, de certo modo, sao apenas possíveis como
fruto de observa<;ao exata, simples, adquirida de há muito por urna
experiencia racional, e até aí nao atingiu o brasilíncola.
Por isso o índio só distingue poucos estados mórbidos e apenas obscuramente discrimina seus sinais característicos essenciais.
Conhece urn certo estado a que chama febre; indica algumas
espécies de erup<;oes cutaneas que diferencia por determinados caracteres externos; tem para certas afec<;oes no mes apropriados, as
rnais das vezes deduzidos de regioes do organismo, onde elas habitualmente aparecem. Dentro desses estreitos limites está compreendida toda sua nosología própria. Assim, possui apenas as mais
elementares e confusas idéias a respeito da natureza da doen<;a,
suas causas próximas, remotas etc. Tem visao obscura da periodicidade de algumas doen<;as, subordina a manifesta<;ao delas a fases da lua, as quais, como já dissernos, atribuí, em geral, urna influencia· mórbida.
Procura as causas de suas deformidades e doen<;as nos acidentes recentemente ocorridos e suas circunstancias, no vento, na
chuva, na insola<;ao, em certos alimentos, no contágio pelos brancas e negros, dos quais se arreceia, especialmente daquelés, como
portadores de certas enfermidades. Se nao pode descobrir explica<;ao suficiente para o aparecimento ou dura<;ao mais prolongada
da doen<;a,_no conhecido círculo de causas, procura-a na feiti<;aria
e na a<;ao de certas for<;as hostis, que estao a disposi<;ao de outros
indivíduos. Essa idéia da for<;a demoníaca do seu inimigo arraigou-se-lhe profundamente no espírito. Nao pode elevar-se a nenhuma compreensao outra da natureza que o cerca, a nao ser a demoníaca Queremos com isso dizer, no sentido da frase aristotélica: "a natureza é demoníaca e nao divina", que o selvagem, na
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sua compreensao da natureza, enxerga por toda parte exclusivamente a luta ·egoísta de seres e for9as que se lhe apresentam hostis. O adversário odiado serve-se dessas influencias contrárias e
com elas hostiliza, por meio de afec96es enigmáticas (pela feiti9aria). A idéia já citada da natureza demonía'c a da doen9a desenvolveu entre os índios ainda outra, que especialmente exerce influencia sobre o tratamento e cuidados dos doentes.

a causa
da enfermidade nao se apresenta bem clara '
Quando
.
~
.
o paciente e considerado outro ser, que nao mantém mais com a
família as rela96es de outrora, ou como se fosse um possesso, dominado por for9as inimigas.
Fica prostrado num estado de miséria, do qual só se pode
livrar .P~la própria energia ou auxiliado por for9as naturais amigas.
Sua v1zinhan9a tem algo de sinistro e perigoso. Por isso é desprezado, entregue a si mesmo, e dele todos se afastam furtivamente·
por outro lado, tal idéia se baseia no terror panico que acomete'
urna popula9ao silvícola, quando assolada por epidemia e pela
grande mortalidade dela decorrente.

MATJ!RIA M~DICA
Embora nao tenha nenhum conhecimento puramente científico, é no domínio material da f armacognosia, da n'latéria médica,
que o índio possui numerosas experi~ncias, em grande parte, talvez, restos . de urna antiga ciencia natural, ou tradi96es de urna
época há ·muito esquecida.
Em todo tempo o homem costuqiava arrimar-se em analogía,
daí o sistema dos sinais na medicina, cujos vestigios sao tao freqüentes também entre os índios brasileiros. Entretanto, só no mais
alto grau de cultura espiritual, poderá ele dispensar aquele auxi1io
e progredir de analogias isoladas, esparsas, para a verdadeira ciencia indutiva e organizada; por isso, todos os conhecimentos especiais sobre a a~ao de certos produtos naturais, no organismo doente daquele homem rude, nao tem conexao; ficam sem ser experimentados e desordenadamente juntos; tem, pois, o médico cíentífico, tanto maior obriga~ao de enfrentar as indica96es da matéria
médica dos fndios, com moderada prudencia, como de só as aplicar, em sua prática, após madura verifica9ao.
Antigamente, os portugueses imigrados pouco fizeram nesse
assunto. Atualmente dominam também no país numerosos preconceitos, em parte infundados, sobre os remédios .dos índios; e, se
deveria acusar de grande negligencia a classe médica local, se, outrora, tivessem ido de Portugal muitos médicos cientistas, para a
colonia brasileira. É de admirar que o número deles, no fim do
século passado, fosse muito pequeno.
Asseveram-nos que no ano -de 1799, em todo o país, clinicavam apenas 12 médicos formados. A conseqüencia disso f oi ficarem as tradi~óes dos índios quase exclusivamente nas maos dos
barbeiros, dos autodidatas e das . mulheres velhas; muitos fatos,
ainda boje, esperam as verifica{;óes críticas dos médicos cientistas.
A idéia da a9ao quente e fria das substancias naturais sobre
o organismo está espalhada por toda a América.
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Na opiniao do vulgo, a banana e o arroz sao alhnentos quentes a farinha de mandioca e os carás, alimentos frios. A divisao
de ' medicamentos em quentes e frios tem igual · valor entre eles e
a maioria dos curandeiros. Seria erro atribuir aos índios essas
aprecia9óes. Evidentemente, é mais urna idéia da medicina árabe
·que, na península ibérica, ainda goza maior influencia do que geralmente se supóe; os brasis, de maneira alguma, fazem tal distin9ao entre medicamentos frios e quentes.

MEDICAMENTOS DO REINO ANIMAL
Onde sua matéria médica mais se assinala é no grande valor
que o índio atribui aos medicamentos de origem animal. Em certas condi9oes, todos os excretas animais sao impuros e nocivos,
ou puros e medicinais.
Cuidadosamente enterram as fezes humanas, logo depois de
expelidas. Atribuem qualidades impuras ao muco nasal, ao sangue, ao cerúmen, e deles se utilizam no preparo do feiti90. Em
compensa~ao, a saliva e a urina servem de remédio. O esmegma
é empregado como antídoto do veneno das cobras e da mordedura
das grandes formigas. Dao grande importáncia ao poder medicinal
de certos ossos, bicos, garras e esporóes das asas de alguns pássaros (Parra, Palamedea). Os dentes de on~a, as unhas dos grandes
tamanduás, urna rodela de concha fluvial etc., sao usados como
adorno e amuletos no pesco90 e nas extremidades; como preventivo contra a picada de cobras venenosas, trazem dependurados
os dentes de jacaré; as raspas desses dentes sao ingéridas com
água, contra a mordedura de cobras. Com a banha, semelhante
ao almíscar, que o jacaré segrega nas duas bolsas situadas embaixo do pesco90, preparam remédio eficaz contra a mordedura da
cascavel.
Cortam a anna~ao do veado ( Cervus paludosus Desm., Susuapára - na língua tupi), em peda~os quadrangulares, de urna
polegada de comprimento, reduzem-nos quase a carvao, e neles
gotejam aquela banha. Os peda~s de chifre, assim preparados,
sao amarrados sobre as mordeduras de cobra, das quais absorvem
todo o veneno.
Esse~remédio é levado em considera~ao e tido como infalível
por muitas pessoas de descendencia européia, que o trazem sempre consigo. Os índios usam o bezoar do veado 1 como excelente
(1) Bezoar, ou lapis bezoardicus, é vocábulo de origem persa, de pad = pre·
servar e zehr = veneno: antídoto, alusio as pretensas propriedades alexifármacas dessas
concreyóes calculosas, encontradas nas vlas digestivas e urinárias dos quadrúpedes.
Há o bezoar oriental, encontrado no quarto estomago da gazela da lndia. e o
bezoar ocidental achado no quarto estómago da cabra selvagem do Peru ou da camur~a.
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remédio nas indigestoes e empregam a banha fresca do jacaré em
fric~oes nos tumores reumáticos e, em pomada, nas feridas.
A carne de um sapo preto muito asqueroso (Pipa cururú Spix,
Ranae t. 22) , torrada num espeto e pulverizada, serve de preservativo contra a feiti~aria e é usada pelas parturientes para aliviar
o trabalho do parto. As presas da cascavel, moidas, sao prescritas
nas úlceras malignas. Cortam a cabe~a e a cauda de uma cascavel
viva e cozinham, durante muito tempo, juntamente com um frango,
até que tudo se transforme quase em geléia. Essa iguaria, comida
de uma vez, cura, conforme dizem, erup~oes cut~eas crónicas e
sífilis.

recentemente esfolada. J á dissemos que o tndio do Amazonas masca o penis e o clitóris crus do macaco, para se preservar do paludismo e prescreve urina fresca como vomitivo 3 •

Assam e comem as grandes formigas 2 com farinha de mandioca, julgando-as poderoso excitante na dispepsia. O estómago
de jacaré, seco e pulverizado, serve para as afeq;oes calculosas;
usam as pedrinhas encontradas no estomago desse anfíbio, na litíase renal, e o pó de espinha de peixe, na estrangúria. Obturam
os dentes cariados com cinzas das unhas de on~a, para aliviar
a dor.
Dizem que o pó do chocalho de cascavel, posto nos dentes
cariados, os faz cair. O bezoar do guanaco é negociado desde o
alto Peru até as planícies do Amazonas e, como o do veado, é
muito empregado pelos índios no embara~o gástrico. Atribuem
grande eficácia a diversas espécies de gorduras animais para resolver tumores e dar melhor granul~ao as úlceras malignas. Isso
nao se refere somente a banba do jacaré, mas também a da on~a,
do veado, do garlo' e da galinha. Empregam-nas, ora puras, ora
misturadas com várias qualidades de carvao de madeira ou ervas
frescas.
A banha de on~a é empregada para destruir os vermes das
úlceras malignas. Contra a dor ciática aplicam a pele de cachorro,

(3) Os índios da AmazOnla preferem a carne do macaco - calarara, Cebus
sua for~~ curativa de certa parte do
corpo, o que tarnbém será o motivo por que mals raramente o amansam. "Dlzem
eles que com isso se excitam e fortalecem Oá os antigos, Phllostr., Vita Apoll., 111,
cap. 4, contam que o leáo come carne de macaco, quando se sente adoecer). Sobre
outro remédio, que o tubixaba me aconselhou contra a febre, relato em latim: ' Foeminam tibl, lnquit adducam, quacum per hanc noctem jaceas; nihil enim contra fe·
brem praestantius. Sunt foemínae nobis pejores et virulentae (cunhaetá yayi oae) ibi·
que omne, quod nobls inest, malum derlvemus minime ipsis ex eo malum inferentes,
accedit tune veneno venenum'. lnter horum Indorum mores et alium latino sermone
comrnemorare lubét, alvi scilicet dejectiones, eo quo posuerant loco, terra obruendi.
Me ipsum, quoties, ut hoc naturali negotio fungerer, sylvam intrarem, continuo puellula
ins~uebatur, matris jussu. quae baculo curaret, ne immundltiae quid superesset. Pedl·
culos pro veris hostlbus habent, quos pectine captos non diglto opprimunt, sed, ut
graviore suplicio eos officiant , non sine iracundia, dentibus mordente." Empregam com
eficácia a vértebra superior do boto e a do peixe-boi, reduzidas l pó, contra as
hemorragias. Martius, Viagem pelo Brasil, 233 , 236 e 346 t. 111. Aflrmam as indias que
as larvas de besouros, comidas cruas ou ussadas, aumentam o leite das mulheres que
amamentam, op. cit., p. 270. (Nota de Pirajá da Silva.)
gracilis Spix, talvez pela singular idéia de

O bezoar factício é preparado com ólhos de lagosta, puás ou plnyas de caranguejo,
tudo pulverizad<> e misturado com almiscar e imbar-gris. Encontra·se, no estómago·
dos ruminantes, urna concreyáo esférica - egagropilo, formada de pelos deglutidos
por eles, quando se lambem.
Finalmente, chamam bezoar todas as substlncias nas quals acreditam existir as
virtudes atribuidas ao verdadeiro bezoar. (Nota de Plrajá da Silva.)
(2) / fd é a formlga alada, temea da Atta sexdens L., form iga de mandioca cha·
mada cortadeira, carregadeira. Na • Babia e em Minas chamam-na de tana/ura. O
macho também alado é conhecido por ifabitu ou bltu. Ifá é contrayáo de ifaba
si¡nifi~ando gordura Pois os indios consideravam por tal o que se continha no abdó·
men dessas formlga~ e as comlarn torradas. Vejamos o que disse o padre Anchieta a
respeito de tal iguaria: "Quáo deleitável é esta comida e como é saudável, sabeme>-lo
nós que a provarnos". Cartas jesutticas, t. 111, p . 122.
Disse Gabriel Soares que os brancos e mestiyos a gabavam, comparande>-a, em
sabor, a p8$Sas de Alicante. (Nota de Pirajá dá Silva.)
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MEDICAMENTOS DO REINO MINERAL

O selvagem brasileiro quase nao se utiliza deles no seu arsenal terapeutico. .E usada, como amuleto; a pedra amazonense ou
Lapis nephriticus 1 cuja procedencia, até boje, ainda é inexplicável, assim como a histótia de muitos ped3;~0s .de pedra, ora gran(1) V. Martius, Reise, 111, S. 1099. "Pedra amazonense, pedra divina, lápis ne/rltico. As chamadas pedras 4a Amazonia representam as variedades de nefrite que
von Werner chamou jade nefrítico.
Os mineralogistas franceses o chamavam jade e consideram como urna espécie dele
o mineral que constituí a quase totalidade da saussuri1a, -que geralmente foi adicionada

ao grupo do feldspato.
Diego de Ordás, na sua expediyáo ao Amazonas, em · 1530, encontrou entre os
índlos duas pedras. que os espanhóis julgavam ser esmeralda . (Herrera, IV, 10, c. 9.)
Se essas pedras realmente pertencem aquetas de que tratamos, colsa que parece provável, em vista do seu tatnanho e da. informayio dos índios, que afirmaram existir
delas grandes rochedos, entáo é esta a mais ant.i ga notícla dessa rocha.
Evidentemente, os atuais moradores nio podlam dar a essa dura pedra sua
forma; também ouvimos, assim como antes de nós, de la Condamine e von Humboldt,
a expllcayio dos indios de que a pedra teria sido formada de argila dentro da água
e endurecida, quando exposta ao ar. Asseveraram-nos que além da forma, que a nossa
pedra apresenta, existem ainda outras com o feitlo de várias espécles de animais, de
cilindros ou de ladrllhos quadriláteros. Desse formato sio as placas outrora enviadas
para a Europa, pelos jesuítas, nas quais mandaram gravar os sinais do culto cristao.
Como lugares contendo Jazidas primitivas des.sas pedras, foram mencionadas pelos
referidos viajantes, ora a Amazonia, ora as nascentes do Orenoco ou do rlo Branco.
Afirmaram-nos que os índios do Tapajós, Madeira e Purus trazlam-nas mais freqüentemente consigo e, por isso, aventuramos a oplniio de que fossem trabalhadas pelos
índlos do Purus, já conhecedores do uso do bronze. Muitas colsas da história e dos
costumes dos índios amazonenses revelam ligayóes destes com as tribos do Sul; as
migrayóes do su! para o norte já se tornam explicávels pelo curso dos grandes afluentes do Amazonas, e os testemunhos dos índios logram maior valor, porque os moradores das encostas sul da cordilheira de Parima tero muito poucas relayóes com os
do Amazonas e, · ao contrário, entretem-nas com os do alto rio Negro. Demais dlsso,
nio repugna admitir a hipótese de terem sido as pedras trabalhadas e transportadas
de vários lugares, para as miios dos indios da Amazónia. Devemos admitir, pelo menos,
dois centros de cultura antiga na América do Sul: entre os Muyscas, em Nova Granada,
e os peruanos. Semelhantes pedras verdes foram conhecidas pelos antlgos mexicanos,
com o nome de xouxouque-técpatl, e isso talvez mereya ser assinalado, porque a nossa
pedra amazonense, de certo modo, assemelha-se na forma, com o signo do tecpatl
(sflex, instrumento cortante) dos monumentos astronómicos mexicanos. Os indios a
quem indagamos nio conheciam o uso dessa pedra para fin s terapeuticos. Na Alemanha,
há cerca de um século, eram célebres para o tratamento das afecyóes renais, gota, reumatismo, ciática (por isso, jade, ou. pedra nefritica); e a inclusio subcutanea de urna
pequena lentllha bem polida dessa · pedra, no brayo, abaixo do deltólde, ainda é recentemente recomendada por médicos notáveis." Von Martius. - Jade é um silicato natu.,
ral de aluminio e cálcio; pertence ao genero anfibólio . Pelo interessante da nota, transcrevemo-Ia por completo. Quanto tratarmos do muiraquitá, em outra nota, voltaremos
a esse assunto. (Nota de Pirajá ·da Silva.)
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des, ora pequenos, trabalhados e polidos com mais ou menos arte,
e espalhados quase por toda a Améric·a do Sul. Os 1ndios de quem
indaguei
. , . nao conheciam sua aplic~áo medicinal na titíase renal,
na c1atica, na .gota e no reumatismo; entretanto, com esse fim foí .
ela celebrizada pelos jesuítas no século p~sado . Igualmente en{pregam como amuleto a ~edra-pomes, que, das fronteiras peruanas,
desee flutuando pelos nos, e por essa ·propriedade · estranha causa
admira~ao. De outros minerais que sirvam de medicamento, o indio só conhece o sal e o bolus (agárico mineral) 2, ambos empregados nas afec~oes intestinais. Náo tem conhecimento algum de preparo por processo químico, nem sequer sabe extrair a potassa das
cinzas brutas, obtidas por incinera~o de madeiras.
Assim fica assinalada ·a inferioridade da medicina dos índios
comparada a européia, especialmente pela absoluta . falta de química científica em sua matéria médica.
Enquanto empregamos os mais delicados processos químicos
para extrair da matéria os princípios medicamentosos, no seu maior
estado de pureza, o médico selvagem abandona essa a~ao ao próprio organismo doen~e, .administrando-lhe as drogas sob a mais
grosseira forma.
O mesmo acontece com os medicamentos vegetais

..
(2) Bolus é o silicato de alumfnio natural - arglJa, caullm. Bolus alba s1hcato ~lumínico hidratado, de procedencia natural e de composi~io variável. PharmaSilicato alumínico natural
compendium, Hugo Rosenberg, p. 106. Bolus Armena que contém óxido de ferro. Bolus alba - argila. Farmaco~la dos Estados Unidos d~
Brasll, p. 98. (Nota de Pirajá da Silva.)
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1
planta, misturada com ovos incubados de mutum, Crax alector, ·
serve de cataplasma.

r

Bemardino Antonio Gomes se refere a emprego semelhante
para condensar e refor~ar o saco herniário, depois de reduzida a
hérnia, de modo a nao mais se reproduzir o prolapso 2.

MEDICAMENTOS DO REINO VEGETAL
Esses sao colhidos frescos, das árvores ou dos arbustos, pelo
pajé, e empregados internamente, em infusao e decocto, ou externamente, em cataplasmas e lavagens. Está completamente fora do
seu círculo visual a manipula~ao de outros preparados. Essas plantas medicinais tem além disso, no estado fresco em que sao empregadas pelo médico selvagem, a mais eficaz virtude medicamentosa e em muitos casos substituem, com feliz exito, as composi~oes químicas da medicina eur~péia.
Noutro ponto já chamamos ateni;ao sobre este assunto 1 ; seja-nos permi~ido aqui acentuar que isso é urna face do mais grosseiro empirismo, que merece toda aten~ao da medicina racional.
O efeito das compressas de ervas frescas, que algumas vezes
vimos os médicos indígenas empregarem nas úlceras malignas, foi
tao rápido e eficaz, que atingiu as raías do maravilhoso. Em oito
días cicatrizaram-se as úlceras do pé de um negro escravo, da mi~ha comitiva, que se achava inválido, há meses, e haviam resistido
a muitos medicamentos. Durante esse tempo, as úlceras foram pensadas com papas feítas de urna planta fresca, machucada, Julocroton. phagedenicus, arbusto pertencente a família das Euforbiáceas.
Com os mesmos vantajosos resultados vimos tratarem condilomas
com cataplasma de Euphorbia cotinifolia. Também vimos cicatrizarem velhas úlceras do pé, num rapaz doente de discrasia verminosa, por meio de compressas de flores esmagadas da planta aquática - Pistia occidentalis.
As cataplasmas do algodao americano, Gossypium vitifolium,
curam úlceras malignas crónicas, com a mais surpreendente rapidez. Os índios do rio Doce machucam a erva Tillandsia recurvata
e empregam nas fraturas ósseas das extremidades. Essa mesma
(1) Vergl. Martius, Systema materiae medicae vegetabilis brasiliensis, Einleitung,
S. XXI. (Nota do Autor.)
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Bastante eficaz é a seiva fresca de muitas Aroídeas, cuja substancia volátil, usada de outro modo, poderla perder-se.
As rafzes e renovos radiculares de muitos cani~os aromáticos,
como do Albará (Canna glauca), da Paco-seroca (Alpina pacoseroca), machucados frescos, sao empregados com vantagem para
limpar e curar feridas,
A raiz do Piper nodosum, semelhante em sabor a pimenta-doreino, serve contra dor de dente, quando mastigada fresca. O sumo
recentemente extraído dos botoes foliáceos da Ambaúva (lmbaúba
- Cecr6pia), rica de mucilagem e sais, é empregado como lo~ao refrigerante nas oftalmias e inflama~oes erisipelosas. Na ilha de ltaparica, vimos um índio praieiro curar a úlcera sifilítica membri
virilis, banhando-a com água de coco mole.
Esse método tornou-se conhecido dos índios brásileiros talvez
por intermédio dos imigrantes portugueses. Encontramos referencias feítas há mais de 150 anos nas Indias orientais, citadas por
Meister na sua obra Orientalisch-indianischer Kunst und Lustgiirtner, Dresden, 1962, S 53.
Os índios só se utilizam, para uso interno, de plantas frescas. A mata é a sua farmácia. Nao costumam colher planta medicinal alguma e conservá-la seca para necessidade futura. A única
substancia vegetal que entre eles encontramos guardada, para utiliza~ao posterior, foi a casca da Strychnos gujanensis e toxifera,
cuja decoc9ao é o principal ingrediente para o veneno das flechas.
De mais a mais, a própria experiencia ensinou aos rudes brasis que suas plantas medicinais nao sao eficazes em qualquer época do ano. Exemplo dessé conhecimento já citamos albures s, isto
(2) Memor. da Acad. de Lisboa, dos Correspond., 11 , (1812) . (Nota do Autor.)
Bemardlno Antónlo Gomes, notável médico portugués e cientista, residente na Bahla.
Em sua obra Reise in Brasilien, Martius agradeceu os muitos obséquios e amável
acolhimento recebidos do Dr. António Gomes, corresponden te científico do naturalista
conde von Hoffmannsegg. V. Através da Bahia, p. 114.
As hémias crurals, lnguinais e umbillcais s1o chamadas quebraduras. Multas
plantas medicinais: as samambalas, a capeba, os emplastros de mastru~o. Chenopodium
ambrosioides L., os de látex de landi, guanandi - Calophyllum brasiliense Camb . etc.,
eram usados no tratamento das bémias. (Nota de Plrajá da Silva.)
(3) SysJema materlae medicae vegetabilis brasillensis, Elnleitun¡, S. XXI.
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(
é, como um índio explicava que a infusao fria do Ienho da Echitis
Cururú s~ era eficaz n~ febre gástrica se o arbusto já tivesse passado da fase de florac;ao para a de maturac;ao dos frutos.
" . Nos p~íses. onde as plantas freqüentemente desenvolvem substan~1as mu1to d1fer~ntes, importa mais atender ao estado da vegetac;ao, por~ue as se1vas se acham em contínua transformac;ao (Metaschematz~mus), ~ semelhante a urna exacerbac;ao organica, e só
~m ~etemunadas e~ocas encerram desenvolvida, qualitativa e quantltat1vamente, a ma1or proporc;ao de sua substancia medicamentosa.

PLANTAS MfTICAS

Eis um vasto campo aberto as observac;oes cienÚficas.
i;: considerável o número de substancias medicinais do reino

ve~etal que os brasis costumam empregar; vimos muitas em suas
maos; d~ o~tras, ouvi~~s di.Zer como eram por eles usadas, e tem~ o d~retto ?e admitir que, em diversas províncias do grande
pa1s, mu1to, m~1s de 100 plantas sao empregadas como remédios
pelos amennd1os.
Essas plantas, decerto, nao possuem o mesmo valor e um
grande número ainda nao. chegou ao c?~hecimento do e~igrante
eur.opeu, p~rque a desconf1anc;a e a hosttbdade contra esse intruso,
a~s1m, c~ns1derado . pelo. -s~l~~gem, desviam o mais possível o méd~co 1nd10 de .conf1denc1a1s 1nformac;6es justamente sobre seus medicamentos ef1cazes.
_ No· nosso Systema materiae medicae vegetabilis brasiliensis
estao representadas 4 7~ plantas medicinais, pertencentes a 226 gener?s. Nem to?as, porem, se acham nas maos dos índios, porque
mu1tas foram importadas, outras nao sao usadas por eles e sim
pelo~ europeus, que se guiaram pela analogia com as espécies conhec1das na Europa, lndia oriental e África. Agora, se se pergunt~r. de. onde pro~ei~ o conhecimento dessas numerosas plantas me~1cma1s para o 1n~1':', ver-se-á que muitas tem relac;oes pré-históncas com os abongmes.
Sao as cultivadas que podem ser chamadas plantas míticas.

Míticas, porque num ou noutro povo se acha um mito mais
ou menos formado sobre o modo por que foram descobertas e
primitivamente aplicadas no uso doméstico e médico. Dá-se com
elas o mesmo que se dá com as mais impo~an~es pla~tas úteis d?
Velho Mundo, por exemplo: os cereais, a ohve1ra, a v1nha, os fe1j6es e outras espécies de hortalic;as, cuja primitiva origem nao conhecemos.
O mesmo se passa. com as plantas análogas do Novo Mundo.
Nenhum conhecimento seguro explica onde o aborígine brasiléiro as encontrou; nem quando e como pela primeira vez delas
se utilizou.
Sao mais ou menos cuidadosamente cultivadas por toda parte;
quando muito, encontradas em estado rústico aquí e ali, mas nunca e em parte alguma, em estado silvestre. A respeito dessas plantas <levemos admitir que provieram do Paraíso, tal qual as plantas
úteis européias, ou, se essa expressao causar escanda!~, . que fora~
pouco a pouco espalhadas pelos aborígines da Amei:ic.a? depo1s
de trazidas das regioes onde outrora se achavam dom1cd1ados os
primitivos povos americanos, em estado de mais elevada moral e
cultura, e onde, em colossais obras arquitetonicas, deixaram os
vestígios parciais de urna civilizac;ao atualmente extinta.
No que diz respeito a essas plantas míticas brasileiras, é extraordinário que quase todas, sem excec;ao, f osselll: também con~e
cidas e usadas nas Antilhas, povoadas pelos Cara1bas, no Brasil e
em muitos outros países do Novo Mundo, muito afastados entre
si·' outras o eram simultaneamente na América do Norte,
no Mé.
.
xico, no Chiie, quando Colombo aportou pela pnmetra vez na
América.
Outra circunstancia ainda mais curiosa é que essas plantas,
como todos os produtos naturais, em muitas línguas, de certo mo-
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do consideradas como principais ramos do tronco da língua americana, fossem designadas por diferentes vocábulos; porém, as mesmas palavras, com significa~ao muito diversa, aparecem novamente
nos idiomas originais.
Se essa rela~ao característica fosse convenientemente investigada, poderla projetar muitos tra~os luminosos sobre a obscura e
primitiva história da humanidade americana. Nao sendo oportuno
aqui entrar em mais amplas considera~óes a respeito, contentamonos em apresentar as mais importantes plantas úteis, que consideramos míticas, encontradas no Brasil:
l.º) Manil,.ot utilissima Pohl, mandioca venenosa, de cujas
raízes se preparam a farinha usual e o pao dos americanos. E chamada manüba em tupi, ou mandiba no sul, em dialeto guarani.
Tem o mesmo nome entre 'os Cara:bas continentais; na língua do
Haití se chama juca, e· a farinha (tupi - beijú, caraiba meloú),
kiere.
Entre os Chaymas e os índios Cumanagotos da terra firme,
chama-se a planta quicharapo e a raiz, quichere.
2.º) Manihot aypi Po.hl, tupi aypim, mandioca-mansa, nao
venenosa. Dizem nao ser originária do Haití, na opiniao de Oviedo. Lá é chamada boniata; entre os Chaymas, cazé ou cachite; no
México, huacamote.

3. 0 ) O milho, Zea mais L.; nao encontramos cultivada no
Brasil outra espécie, a nao ser a conhecida entre nós. No Paraguai e nas províncias do Sul do Brasil se cultiva também a Zea
cryptosperma Bonafous (Zea mais, var. tunicata S. Hil.), cujos
graos na espiga se acham cobertos de escamas membranosas. lsso
tem maior importancia pela circunstancia de se poderem distinguir,
atualmente, maior número de espécies do genero Zea, do que as
cultivadas nas diversas regióes do Novo Mundo Assim, nao se
conhece apenas a Zea curagua - já descrita por Malina, com folhas serrilhadas, do Chile (chileno Gua), porém outra, com folhas peludas, Zea hirta Bonafous, da Califómia, Zea erythrolepis
Bonafous, que se distingue pelas escamas vermelho-ferrugem do
sabugo, das regióes do Missouri e, finalmente, ainda algumas de
todas essas várias espécies do México.
Na língua do Hati se chama milho - mahiz (o qual seja dito
de passagem, segundo testemunhas autenticas, foi trazido no ano
de 1204 de Anatólia, para o condado de Montferrat). Entre os
Caraibas das Antilhas chama-se auachi, goaxi, marixi e nos do

continente - aouassi. Os Chaymas conhecem por: annaze, ayaze
ou yurar, os astecas por tlaolli; os Tupis por auaty - ou uba-tim,
o que quer dizer: gramen rostratum 1 .
4.º) Várias espécies de batatas, Convolvulus batatas L. e
afins; Tupi: jetica (Heitich), Haiti : batata; Caraiba: napi; Asteca :
camotli.
5.º) Cará em tupi, igname no litoral de Pária, no Ha~ti ajé;
sao espécies de Dioscóreas sarmentosas que produze~ tubercul?s
comestíveis, por exemplo : D. alata, e outras. Mencionamos nao
ser conhecido pelos aborígines brasileiros outro tubérculo, chamado, nao sabemos por que, tupinambu, o H elianthus tuberosus L.
Correia já observou (Humb. Mouv. Esp ..11, p. 4~9). que a
planta nao vegeta em estado silvestre no ~rasil. S~a patna deve
provavelmente ser procurada em Buenos Atres, se nao se demonstrar ser o México.
6.º) Taiá - tayóba, mangaraz, sao nomes tupis das Aráceas mansas mucilaginosas e feculentas, que sao utilizadas como
legumes, quando cozidas. - (Colocasia antiq_uorum e esculeni:z,
Caladium poecile, sagittifolium etc.). No Brasil, essas plantas sao
conhecidas por inhame.
7.º) Mundubi, mandubi dos tupis, maní no Haiti. Arachis
hypogaea é comido cru e torrado. Fomece óleo apreciado.
8.º) Mamoeiro - Carica papaia (e outras espécies, como
C. digitata Aubl. e C. dodecaphyla Vell., o jaracatiá dos tupis).
As espécies dese genero admirável parecem que ainda nao
foram todas discriminadas. Urna espécie das Antilhas, com folhas
simples, trilobadas (Rochefort,, ~ap. 6, artic: 3), é em todo caso
essencialmente diversa das especies do continente. A que os portugueses chamam mamao, exportado p.ara ª. Afri~a e ln?ias orientais, é diferente do peruano (C. pyrzformzs. Willd), l~ .ch~mado
papaie (Benzoni, lib. 111, cap. 18; em cara1ba a especie e chamada ababai nas ilhas) e se distingue das demais pelo sabor agradável e tam~nho dos frutos. Os índios empregam o leite dessas
árvores contra vermes e afirmam que a carne fresca, posta em
contato com o leite de mamoeiro durante algum tempo, fica mais
tenra e gastosa.
9.º) Banana - Musa sapientum, pacoba dos tupis~ e Musa
paradisiaca, pacobo~ú (pacata grande), banana dos Caraibas (pe(1) Milho-zaburro - abatiantan. D ic. bras. port . .t possível que ubá-tim seja
erro tipo¡ráfico; o ccrto é abatl - milho. (Nota de Plraj.á da Silva.)
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los Chaymas, chamada pusman e yaguara). Também se encontrou
essa planta em muitas variedades, espalhada na América tropical,
quando se descobriu o Novo Mundo, e, tanto quanto nos é dado
conhecer, ninguém a viu em verdadeiro estado silvestre.
10.0 ) Goiabeira - Psidium quajava Raddi ourP,fidium pomiferum e pyriferum L . Essa árvore, que, a princípio, denominavase guajabas na ilha Haiti, é chamada cojábu, pelos Caraibas insulanos, e guarapa, pelos Chaymas; deve ser incluída entre as plantas míticas brasileiras; dificilmente encontrada em estado silvestre,
é, porém, muito cultivada pelos índios. Ao contrário, o Psidium
ar(lfá Raddi, chamado arQfá em tupi, é urna espécie primitivamente silvestre, que também dá boa fruta.
11.0 ) Cajueiro - A nacardium occidentale L.; oacajú, acajú
e cajú em tupi; caschiú em caraiba insulano e moué em caraiba
continental. Encontra-se esse vegetal principalmente em lugares ensolarados, nas proximidades do mar, nos grandes estuários fluviais,
nos sítios, onde provavelmente outrora estavam situadas as aldeias
dos índios. Possui o pedúnculo piriforme, bastante dilatado, cheio
de suco acídulo; por isso é recomendado como árvore frutífera.
Urna forma distinta (Anacardium mediterraneum Vell., Fl. Flum.,
IV, 46) pode ser considerada, talvez, como a planta primitiva silvestre e é especificamente diversa de urna terceira espécie pequenina, A nacardium humile Mart.
12.0 ) Pimenta espanhola - Capsicum. ·Desse genero, os indios brasileiros empregam muitas espécies - cerasiforme, annuum,
pendulum, frutescens. Para eles os frutos sáo propriamente condimento. Nao resta a menor dúvida de que essas espécies eram usadas pelos aborígines americanos desde tempos imemoriais. Sáo
chamadas chili na língua asteca, quijnna na zapoteca e (o que é
admirável) também assim na tupi (quiinha na grafía portuguesa),
thapi na chilena, axi na língut;t do Hati; pomi na dos Caraibas con- .
tinentais; pomucy na dos .Chaymas, uchú em Cuzco.
13.0 ) Cabaceira - Crescentia cuyeté L. Essa árvore também
se encontra nos trópicos, em quase todos os países quentes do
Novo Mundo e sempre nas proximidades dos aborígines, que preparam com os frutos, em forma de caba9a, suas ta9as ( em caraiba
cui, em tupi cuja), as vezes muito artisticamente decoradas. Os
tupis chamam - choité ou cuité, e muitos outros, tutuma.
14.0 ) Algodoeiro - Gossypium vitifolium Lam., era cultivado por toda parte quando se descobriu a América. O algodáo
era um dos artigos mais importantes com que os índios pagavam
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tributo a seus caciques e aos conquistadores europeus. Com um
fio de algodao distendido em redor da pequena planta9ao, o índio
simbolizava a sua possessáo rural. Algodáo é chamado: amyniú
em tupi; mandiyú no dialeto guarani, amoulou em caraiba insulano; maourou em caraiba continental; ychcaxihuitl pelos astecas,
que sabem fazer bonitos tecidos e tingi-los de várias cores; xilla
em zapoteca.
15.0 ) Urucu 2 - Bixa orellana L., em tupi urucú, em caraiba rocú, biché no continente; é conhecido entre todos os abo(2) •os fndios da América cultivaram em tomo das cabanas o urucu (Blxa
orellana L.) e o tinham em grande apre90 para variados fins . Informa Marcgrave
que era multo usado em bebida para combater, pela adstringencia, as diarréias sanguíneas e que, de mistura com o cacau, era um refrigerante saboroso e de linda cor.
Piso refere essas propriedades e ajunta que seria, ao demais, um refor9ador do
cora9áo. As mulheres preparavam tinturas para pintar o corpo, com as sementes maduras. Tem-se buscado saber se a pintura de urucu - única usada para o corpo inteiro.
- teria apenas fim ornamental (elegantiae causa de que já falava Marcgrave) ou se
obedecerla antes a necessidades mais práticas. Para Roquette-Pinto e Alfredo de Andrade seria útil na luta contra mosquitos t: outros msetos."
Cf. nota sobre a proteylio da pele contra a luz solar pela pintura com urucu ....,...
"Bixa orellana", in Arq. Híg., ano Vil, n. 0 2, p. 243, por O. ts. do Couto e Silva:
Marcgrave, George, Historiae plantarum; Piso, Guilherme, Historia naturalis et medica;
Alfredo Andrade, Arquivo do Museu Nacional do Rio; Karl von den Steinen, Unter
den NaturvOlkern Zentral Brasiliens, 1894, p. 178. A a9áo protetora do urucu se exerce
contra os raios caloríficos e também contra os actínicos. O urucu em vários lugares do
Brasil, a9afroa na Babia, roucu ou recouyer, nas colónias francesas da América, amotto
ou annotto de Piso é planta da América intertropical. As sementes passam por laxativas, fomecem bela matéria corante amareis e vermelha. 2 usada também, como condimento, para colorir o arroz.
Os Tupi-Guaranis, diariamente depols de um banho, mandavam untar o corpo
com ungüento feito da matéria corante; das sementes do utucu - Blxa orellana e, amludadas vezes, a mulher pratlcava essa opera9áo. O principal objeto desse uso era a
defesa contra o sol e os mosquitos. .
Rochefort, referindo-se ao que vira e ouvlra dos índios nas Antilhas, acerca da
urucuiza9lio, escreveu: "que isso os toma mais livres de corpo e ágeis, afirmando também que essa opera9áo lhes proporcionava uma prote9áo contra as más conseqüencias
das chuvas, contra os ardores do sol e do frio de certas noites e, por ültimo, os preservava das picadas dos mosquitos e ... "
Ainda sobre a urucuiza9io, feita pelos amerfndlos, dJsse Bertoni: "que todo o
corpo e o rosto apresentavam urna tinta de colorido especialmente pálido, lustroso,
dando aspecto estranho, porém nao desagradável lk vista e ao .tato, pois fazia desaparecer
toda mancha ou cicatriz, ficando a cútis. acetinada. A colora~iio vermelha dada ao
corpo deu ori:gem ao erro que ainda. ;>ersiste, acerca da existencia de urna ra9a
vermelha, entre os aborígines americanos. A cor vermelha, na realidade, era devida
a esta substilncla empregada para se defender contra a luz solar e evitar a picada
dos mosquitos. Entre os Tupi-Guaranis, se chamava urucú a substancia empregada,
nome usaao em quase todas as regióes, até ao norte argentino. Nas Guianas e na
Venezuela, onde também se praticava a urucuizayáo, se chamava .rucou, na língua
náhuatle se chamava achiotl, os iucatecos e os índlos das Antllhas, blxa ou bija, donde
se originou o costume de chamar embixados, nos textos dos cronistas, aos fndlos
pintados de vermelho".
A espécle de pomada ou substancia untuosa para friccionar o corpo, conforme
as latitudes, era preparada pelo fndio , com gorduras ou azeites de origem animal, como
a banha do jacaré, da capivara, de iguana, azeite de peixes; de origem vegetal, como
o óleo de palma. Essas gorduras se misturavam a quente com as substilncias corantes
das sementes da Blxa orellana, e se dava a consistencia necessária ao oleato resultante,
juntando-se-lhe, a frio, gorduras mais densas ou resinas, como a da lcica - Protium
heptaphyllum.

·

·

Essa substincia o índlo levava · em suas vlagens, quer em forma de bolsas ou
de pies, quer contida em caba~.
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rígines da América tropical como planta tintorial e medicinal.
Nunca vimos essa espécie em estado silvestre em parte alguma,
porém, vimos outra afim, a Bixa urucurana Willd, urucú-rana em
tupi, isto é, falso urucu. Como exemplo notável do parentesco lingüístico de muitas designacróes, pode-se citar que os Abipóes do
Paraguai chamam achite a casca da Trichilia Catigoa S. Hil., que
cora de amarelo, enquanto que Astecas chamam de achiotl o urucu.
16.º) Cab(lfa - Lagenaria vulgaris DC. Pertence igualmente
as plantas muito espalhadas e entrelac;adas com a história primitiva dos americanos. É chamada pelos índios brasileiros (nao sabemos em que Hngua) caramcmú; em caraiba insulano batia; em
caraiba continental maiatá, que, em geral, quer dizer vaso, ou
mouroutouaiou; penca em chileno.

vista da sistemática, nao está, de maneira alguma, suficientemente esclarecida.
Nao ficará reservado a pesquisas futuras provar que muitas
dessas plantas aquí referidas, examinadas mais cuidadosamente, virao a ser divididas em várias espécies? Se de urna ou outra planta
desse número, pelas suas formas, nao se conseguirá demonstrar
o verdadeiro tipo originário, que nao pode ser averiguado até hoje, pela deficiencia dos dados obtidos? - ou se, pela delimita9ao
das áreas para dispersao das diversas espécies, nao se poderá verificar a diferen9a específica de cada urna, e isso pelos dados históricos do povo que primeiramente as utilizou?

17.0 ) Pinhao-branco - Jatropha curcas L., arbusto de nozes vomitivas, comumente encontrado nas imediac;óes das malocas
dos índios. J amais vimo-lo em estado silvestre. Seu uso parece, já
de há muito, espalhado numa grande extensao ' da América.
Em asteca se chama quauhayohuatlis; em tupi - mandubigu(lfú ou munduy-guafÚ, grande mundubi. Os espanhóis, em Buenos Aires, chamam a semente (Nuces catharticae) - Pinnones
del Paraguay.
18.º) A mamoeira - Ricinus communis L., viridis Willd,
inermis Jacq. Essa planta, da altura do nosso sabugueiro, é freqüente encontrar-se nas proximidades das malocas dos índios, porém nao em estado silvestre. Os brasileiros chamam de mamona,·
Piso denomina de nhambuguafu; os Caraibas das Antilhas chainam lamaheu, chouloumanum e alamaramarou.
O modo . de extrair o óleo das sementes é, em geral, conhecido pelos índios; descuidam-se da cultura da planta, porque raramente necessitam do seu produto; ao contrário, os fazendeiros brasileiros tratam-na cuidadosamente e, por isso, já conseguiram muitas variedades. A história dessas plantas úteis, mesmo do ponto de
"A urucuiza~ao resiste ao suor e ao banho, por ser lnsolúvel na água e defende
contra os rigores do sol, impedlndo a ayao dos ralos calorfflcos e a ayio actínica
exccssiva dos ralos ultravioletas. Essa verificayao experimental foi Celta por Osórlo de
Almcida, no Brasil, e Roffo na Argentina . .,
Cf. Dr. Ramon Pardal, op. cit., p . 98·99.
Os Camacans, especialmente as mulheres, preparam a cor vermelha com ai:
sementes do urucu, triturando-as na água fria, até que se precipite o tegumento colorido. Reduzem essa substancia, o orellan, a pedayos quadrados, que deixam secar
ao sol e utillzam-na como tinta cosmética, depois de mo~-la de mistura com óleo de
ricino ou com uma gordura animal. Cf. Através da Bahla, von Spix e von Martius,
trad. de Pirajá da Silva e Paulo Wolf, p. 147. (Nota de Pirajá da Silva.)
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PLANTAS MEDICINAIS SILVESTRES
Desse grupo de plantas cultivadas, míticas ou pré-históricas)
<levemos distinguir outro, que os atuais índios brasileiros nao herdaram de urna sabedoria natural, ora decadente, porém, só mais
tarde, aprenderam a conhece-lo e empregá-lo na terapeutica e no
uso doméstico 1.
Elas se tornaram conhecidas pouco a pouco e, provavelmente,
por caminhos complicados, atualmente desconhecidos pela história de urna peregrina~ao talvez milenária. Essas plantas, ainda boje, só se acharo em estado silvestre, isto é, nao sao cultivadas pelos índios para servir no uso doméstico e na medicina.
A propósito se deve salientar, como fato mui notável, que no
Brasil se encontram, entre esses vegetais, justamente os que possuem
as mais excelentes propriedades medicinais, como, por exemplo: a
(1) Vejamos o Juízo que fazia von Martlus a respelto dos. conhecimentos medlclnals dos índlos: "Partimos de Urivaú, oepois de termos substituido os índios até
entáo fugidos ou deixados atrás, e seguimos vtagem em sete barcos, guarnecidos coro
mais de 60 homens, pelo rio acima. Entre toda essa gente, só aparentavam boa cor
de saúde aqueles que haviamos trazido de Ega; todos os mais eram pálidos ou itérlcos,
e, coro isso, alnda se destacava mais horrenda a malha no rosto. A maiorla apresentava
monstruosas barrigas, e os mais velhos ctentre eles, um evidente endurecimento do
ffgado e do ba~o, cónseqüéncia das constantes febres, contra as quais os habitantes do
Japurá nao conhecem re~édlos, e também por indoléncia nao os compram dos brancos.
Esse fato desmente a n~áo geral, porém falsa, de que os indios dispóem de
muitos e eficazes medicamentos. Segundo a minha experiéncia, sáo raras as plantas
que conhecem, primando entre elas certos frutos purgativos, como meio curativo, e
multos cipós e sucos selvosos de efeito venenoso". "De fato, conhecem os índlos
multas ervas e árvores, e sabem diferenciá-Jas por seus próprios nomes; mas isso é
sobretudo quando se trata de plantas comcstfveis, que sirvam para a tinturaria ou
sejam aplicáveis ao uso doméstico. Das plantas medicinais principalmente remédios
(~anga) eles ttm a mais obscura n~áo, quase sempre supersticiosa, idéia lncutlda
pelos pajés. Em geral, a maioria das plantas, boje empregadas no Brasil pela medicina,
foi achada pelos primeiros colonos, em particular os paulistas, e por aqueles que
já traziam reminlscancias das plantas úteis das lndias orientais.
Conhecem também os silvícolas multas plantas que sáo eficazes para certas
doen9as; entr.:tanto, náo t~m idéia da dosagem, nem das horas de administra~áo, nem
do seu termo. O mais poderoso meio, com que combatem certas doen~as, é o jejum,
que em certos casos agudos tem eficácia, mas nos crónicos multas vezes arruina o
paciente, levando-o ao extremo. Multas na~s do Japurá vestem os doentes com
camisa feita da entrecasca do turiri, e assim os protegem contra resfriados, que podem
sobrevir, nao obstante ser quent~ o clima, pois o indio está acostumado a deitar-se
nu na sua rede." (Nota de Pirajá da Silva.)

162

Jpecacuanha - Cephaelis ipecacuanha A. Rich. (tupi - ipe-caagoene: planta rasteira dos caminhos, vomitiva); as diversas espécies de bálsamo-de-copaíba; resina elemi (/cica); resina anime
(Hymenaea) ; aquelas plantas · que tem, no Brasil, o mesmo emprego que as vulgares N icotiana tabacum e N. rustica na Flórida,
no México e nas Antilhas, onde, na língua caraiba, é charaada
juli, o mesmo com a N icotiana langsdorffii Weinmann, em tupi:
petum; a árvore que produz a goma-elástica (Hevea gujanensis
Aubl.; grande número de enérgicos catárticos, ex.: os tubérculos
purgat:vos, semelhantes a jalapa ( Convolvuli e lpomaeae variae,
tupi: jeticu~ú); as Cucurbitáceas Trianosperma ficifolia, e Tayuya
Mart. (tupi: tayuyá) e outras; a noz purgativa do andá (Andá
brasiliensis Raddi); os alterantes poderosamente eficazes, como
as diversas espécies de Guarea (tupi: yitó ou utuauba) ; as espécies de Andira (em brasileiro: angelim ou angali) e Umari (Geoffraea spinosa L.), cujas sementes sao poderosos vermífugos etc.
A lista dessas plantas medicinais poderia ser ainda ampliada; contentamo-nos, porém, com as citadas; quanto as demais, indicamos
o nosso Specimen materiae medicae vegetabilis brasiliensis (Lips.
1843). Algumas dessas plantas silvestres, medicinais e úteis do
Brasil, encontram-se no país, como em muitas regióes tropicais
americanas, por exemplo: o ananás (Ananas sativus Mill, ou Bromelia ananas L., tupi: ananá, nana cm Haiti - yayama e outras
espécies boniama e yayagua, onore, morbé e nana dos Chaymas),
se pesquisas ulteriores nao demonstrarem que muitas espécies na
sistemática sao representadas por um só nome, como o icaco ( Crysobalanus icaco L., tupi: guajeru, em Haiti: hicaco), algumas espécies muito difundidas de murici (Byrsonima verbascifolia Kunth,
Byrsonima chysophylla Kunth) etc. Outras possuem urna área de
distribui~ao mais restrita, porém foram confundidas com espécies
americanas afins.

A essas pertence por exemplo a Rubiácea cujo fruto verde
empregam no preparo de urna tinta preta, para taiuagem, e é
comestível quando maduro: o jenipapo, tupi - janipá ( Genipa
brasiliensis Mart.), urna árvore que difere nao só do tabulubú ou
chaoüá dos Caraibas ( Genipa araericana L., a qual pertence o
Quantlalagin neo-hispano), como do Caruto ou Xaguá no Orenoco e em Cartagena ( Genipa Caruto Humb.).
Do mesmo modo as ameixas brasileiras mombin, tupi: imbú,
ambú (Spondias venulosa Mart. e tuberosa Arruda), sao diferentes da mombin e do hobo das Antilhas (Spondias purpurea
e lutea L.).
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Nao <levemos esquecer, nesta rápida síntese, que no Brasil
certas plantas úteis tan1bém vegetam em estado selvagem, e o seu
emprego era quase desconhecido dos habitantes primitivos, antes
da chegada dos europeus, embora naquela época outros povos americanos delas soubessem utilizar-se de modo refinado e vasto. O
cacau (Theobroma cacau L.) nós oferece exemplo muito digno
de men9ao. Como se sabe, enquanto a maioria dos povos da Nova
Espanha conhecia o modo de preparar com as sementes do cacau
(asteca: cacahualtl) urna pasta semelhante ao nosso chocolate, e
delas se serviam como dinheiro, os índios do Amazonas, onde o
cacaueiro vegeta no estado silvestre, antigamente só usavam o fruto para preparar urna bebida fermentada, do suco agridoce da
polpa que envolve a semente. Esse fato demonstra que desde a
época em que os povos da Nova Espanha aprenderam a preparar
a pasta da cacahualtl; nao havia nenhum comércio entre eles e os
selvagens do Amazonas. O mesmo parece se ter dado com a Persea gratissima Gartn , árvore que, se posso confiar nas informa96es que me deram, vegeta, selvaticamente, numa .grande parte da
bacía do baixo Amazonas, e cujo excelente fruto era, todavía,
apenas conhecido pelos índios desse local; entretanto, é afamado
como gulodice, numa grande parte da América tropical (A vogatopear, Vegetable marrow 2 das colonias inglesas), e já de há muito conhecido por esses amerabas 3 . A árvore é chamada ahacaca, no Haití ( daí vem avacate), no Peru - palta, em asteca quauhitl Em geral, muitos fatos parecem indicar que, entre as
numerosas na96es e tribos brasileiras e os povos mais civilizados
do resto do Novo Mundo, desde alguns séculos, só tinha havido
muito poucas rela96es. Os primeiros isolaram-se sem sofrer influencia alguma daquele centro· de mais elevada cultura, vivendo
sempre no seu círculo res trito de bárbaros selvagens. ~r al vez o
único sinal visível de urna uniao havida no.s séculos passados sejam os exemplares da pedra amazonense, artísticamente trabalhados: Jade, Lapis nephriticus 4 , que se acham entre as mais diversas
(2) O vegetable marrow - tutano vegetal é o delicado abacate. "A polpa, de
si, é um tanto insípida, mas com a~úcar e um ácido (por exemplo sumo de limiio'
fica deliciosa. Derrete-se na boca e dá a impressiio de nata ou creme. Tem, como
substancias alimentares, matérias albuminóides (8% aproximadamente) e temárias:
amido, gllcose e um óleo fino." As fruteiras do Brasil, J. S. Tavares, p . 88. (Nota
de Pirajá da Silva.)
(3) Ameraba - de amer = América + abá em nheengatu = homem (americano).
Neologismo de Jorge Hurley. V. Aspectos de etnografia brasfllca, Mário Melo. (Nota
de Plrajá da Silva.)
(4) Muiraquitá - significa nó de pau ou de madelra, pela semelhan~a que
ulguns jades tém com a madeira. Montóia escreveu lbiraquitá, donde a traduyao nudo
de palo - nó de pau.
Martius escreveu - muraqueitá. ·Muiraquitá, em ¡eral, quer dizer, também, taJismá, pendeloque dos franceses, porte-bonheur, pedra sagrada. O Jade, pedra amazo-
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tribos da primitiva popula9ao brasileira, desde o no Amazonas
até o Paraguai e do S. Francisco até o Madeira, como amuleto
muito apreciado, sem que se saiba de onde e como esses atestados
de urna arte aperfei9oada dos séculos passados chegaram até eles.
nense, jadeíta, ne/rite, é um feldspato laminar verde, que servia de amuleto porque,
além de outras virtudes, curava as cólicas nefrfticas, daí o nome de pedra nefrftica.

No Peru as mulheres grávidas traziam essa pedra-verde ligada ao ventre, para
evitar que os filhos tivessem beiyos fendidos - bei~o- de-lebre. As propriedades medicinais nao se limitavam só as citadas. O muiraquita curava as cólicas hepáticas, a
epilepsia, as doen~as do fígado , a esquinencia, isto é, anginas de várias naturezas, !s
faringites, amigdalites, abscessos das amígdalas; era galactagogo, &umentando e secreyao
láctea e tornava respeitada a pcssoa que o trazia consigo.
Em tupi, chama-se itáobymbae - a pedra-verde.
As amazonas, icamiabas - de ikam-ny-aba, tribos de mulheres sem selo e sem
maridos permanentes, encarregavam-se de manipular o mlrakltan. Nas noites de luar
mergulhavam até ao fundo do lago, de onde traziam as pedras. ainda moles. e
davam-lhes feltios zoomorfos: de serpentes, sapos, tartarugas e outros .de modelos
antropomorfos. Um dos be1os quadros ao conhecido pmtor patricio Tcodoro Braga
fol inspirado ·na tradiyiio dessa lenda da Amazllnia.
Barbosa Rodrigues refere ter ouvido de alguns velhos Uabóys outra lenda dos
muiraquitas. No lago onde existiam vivos os muiraquitiis, as muJheres iam apanhá-los.
Para isso era mister ferir urna parte do corpo e deitar urna gota de sangue na água,
sobre o que desejavam possuir, porque tinham diferentes formas.
·Com muiraquitás, a mulher que tinha tido urna filha, recompensava ao pal. Ain·
da hoje é crenya, quase geral, que essa pedra é animada.
Em Amargosa, Maracás, na fazenda Tiririca, próxima A estayiio de Tamburil,
Bahia, tém-se encontrado vários artefatos de pedra-verde.
O Sr. Cristóviio Barreto possuía, em Amargosa, urna original coleyiio de objetos trabalhados dessa pedra. Tao dura é a matéria-prima desses tallsmiis de jade ou
jaspe que será bem difícil calcular o tempo gasto para os polir com arela e água,
ou p~lo atrito com outra rocha também duríssima. Acreditou Martius que a vida de
um homem olio era suficiente para terminar essas pe~as perfuradas, chelas de ranhuras e artisticamente trabalhadas'.
O muiraquitá é urna ltapofanga, de itá = pedra + pofanga = remédlo: pedra
medicinal, para prevenir doenyas. Convém distinguir o tembetá do muiraquitá; aq~ele
é um adorno labial; este é um amuleto trazido sempre suspenso ao pesc~o. Amda
sobre a etimologia do muiraquitá e do tembetá escreveu T. Sampaio: "Os nomes
tembetá e mirakyta siio tupis. Tembetá é vocábulo composto de duas partes: tembé
- que significa bel~o e ltá - pedra. A traduyáo portuguesa é: pedra de bei'tº·
Mirakita (pedra do chefe do povo) ou myrakitan também se compóe de dois vocábulos
- mirá ou myra, As vezes murá, muirá - que significa gente, povo, e kítá, que quer
dizer botiio, nó, caro~o; portanto - mira-kitá significa - botáo da gente".
O sábio padre Camilo Torrend escreveu sobre o famoso muiraquitá, oferecido
a D. Ant~nio Macedo Costa, blspo do Pará, por urna velha india amazonense. Esse
talismíi de jaspe, batraquiforme, era por ela chamado pedra de fellcidade. A famf~ia
Macedo Costa dava a esse talismii o nome de moureto, provavelmente porque ass1m
havia ouvido a fndla que o · ofereceu, nome talvez corruptela de "mirakita". Cf. O culto
das pedras-verdes entre os aborígines do Brusil, p. 98. P.e Camilo Torrend, e O muiraquitá e os tdolos simbólicos, excelente livro de J. Barbosa Rodrigues.
Mulrakitá - pedra de chefe, insígnia do poder, emblema de amor, coro o A da
derradeira sílaba acentuado, é que deve ser, vis fo traduzir, na lfngua geral, a idéia do
vocábulo. País das pedras-verdes, p. 82, 2.• ed., 1931, Raimundo Morais.
As cren9as referentes a minerais estao quase extintas como o mui raquitá. O seu
estudo nesta_nota diz mais respeito as virtudes de pedra medicinal - itapofanga. Entretanto nao é sem lnteresse o valor contribuinte da jadeíta trabalhada e encontrada na
Amé;ica, como prova de sua origem asiática, transportada pelas antiquíssimas migrayóes humanas desse e doutros continentes. Ao assunto se liga também o controvertido
problema da poli ou monogenia do homem americano, na opinliio de alguns etnólogos.
Eis um pouco do muito que desejáramos dizer a respeito do Jade, Lapis nephriticus. José Veríssimo discorda quanto a etimologia do vocábulo muiraquitá. "Digo
quase porque, se bem que raras. ainda se encontram pessoas, principalmente mulheres
velhas, que por dinheiro nenhum dariam o muiraquita, que A qulsa de amuleto pende·
lhes do pesc~o, junto ao devoto rosário com figuinhas de pau de Santo Antonio,
braclnhos de osso (figas) e dentes de animais.
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Se nunca tivesse sido supressa a liga9ao entre os mais civilizados
povos americanos e os selvagens brasileiros, sem dúvida se encontrariam . ainda, entre eles, muitas plantas úteis (e seu modo de
usar), as quais agora, absolutamente, ou nao conhecem, nem possuem, ou ignoram por completo seu emprego exato. Devemos citar a Agave americana L. ou aloé, assim erradamente chamado.
Agora se encontra essa planta em muitos lugares ao longo da
costa; porém, no interior nao a encontramos em parte alguma. o
índio brasil~iro também desconhece seu emprego no preparo da
pulque, bebida fermentada, e nao sei se ela é designada por outro
nome como a pita caraiba, que é originariamente das Antilhas e
assim co:mo a Fourcroya cubensis Haw. Na Nova Espanha a Agav.e aniencana, em asteca metl, em zapoteca tóba, comumente designado por mayuey, é vocábulo da língua haitiana e provavelmente equivalia ao primitivo nome da Fourcroya cubensis Haw.
Essa é urna planta de regióes mais quentes que as da Agave
americana, talvez originária de Nova Espanha ou de algum plan alto da América Central. Os índios Chaymas chamam-na chaparay 5.
~uiraqultií é o célebre fetiche que, se diz, fabricavam de jade ou netrite as

preten~tdas Amazonas, para presentearem os guerrelros que iarn visitá-las nas épocas

de~ent?-madas. Tem formas bizarras, afetando,

as

vezes, as de peixes ou de outros

an~ma1s. O S:-. , Barbosa Rodrigu~s, que publicou (Revista Amazónica, t. 2.º) sobre esse
obJ~to um notavel trabalho, deriva esse nome de dois vocábulos tupis: myrá = pau
+ ;cytan = nó de pau ou pau de nó.

Par~-_!1os. errada essa etiroologia, achada pelo distinto naturalista. · De acordo

co~ a .trad19ao JUl~amos estar a que lhe damos de: pedra de gente - de mlrá, gente,
e 1tá (1!an no Para) - pedra . Um escritor mais antigo, o bispo Fr. Joao de s. José
de Que1rós, também traduz "nó de pau". O Sr. Ladlslau Neto dá·!he a signlflca ¡ 0
9
de pedra do ~hefe, a meu ver sem o menor fundamento. v. artigo cit. in Arquivos
do Museu Nac1011~t, vol. II. ~ bom nao aceitar sem mals estudos todas estas etlmologlas."
Cenas da vida amazónica, p. 65. O sábio itaparicano conego Francisco Bernardino
de. ~ousa, versa~o no que diz respeito ao Pará e Amazonas, quando trata do muiraqu1ta, escreve:
Nas minhas excursoes pelo vale do Amazonas ouvia constantemente

falar de. urnas pedras-verdes, de maravilhosas virtudes, a que díio o nome indígena
de r:iue1raquetan ~ que me d.íziam serem exclusivamente preparadas pelas amazonas.
A eusas pedras atribuem propriedades maravilhosas e afirmam que curam certas enfermidades, como tJ pedra, a cólica nefrítica, a epilepsia, as moléstias de fígado e outras
e que até preservam delas os que as trazem". Um belo conto sobre o muiraqultil se
encontra na_ i:erra imatura, Alfredo Ladislau, p. 183. (Nota de Pirajá da Silva.)
. ~5) P1te1ra - curauatá , - caraguatá-a~ú - pita - Fourcroya gigantea Vent. Fam.
Amarthdáceas. E planta ind1gena, que cresce em abundancia nas costas do mar nos
lugares pedregosos. Fornece fibras resistentes e longas.
'
P_íteira-imperial. Fourcroya flavo viridls Hook. Orlginária da América Central,
é a mats bela das p1teiras pelo seu tamanho e beleza das folhas listradas de verde e
amarelo. Cf. J. Barbosa Rodrigues.
A_ etnobotanica é virtualmente um novo campo de pesquisas que, minuciosa e
sistemat1camente investigado, trará resultados valiosfssimos ao etnologista e, incidentemente, também ao bot§nico.
. Et_nob~tanica é urna ciencia e, por conseqü@ncia, métodos científicos de estudo
e mvesugai¡;ao devem ser adotados e seguidos tao estritamente, como em qualsquer
departamentos outros de trabalhos científicos.
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Como prova do pequeno intercambio entre povos do México
e do Brasil, falam as circunstancias de nao serem conhecidas neste país, conforme referimos, muitas espécies e principais variedades do milho, que no México e países vizinhos ainda sao cultivadas, além da espécie comum, e de os índios brasileiros nunca terem usado o tomate Solanum lycopersicum L., em asteca tomatl,
em zapoteca pethóxi e as espécies mexicanas de anonas, de sapotis
e abios (Achras e Lucuma).
1! comparativamente coisa fácil herborizar, indagar dos nomes dados pelos nativos, depois, mandar :is planttts a um botanico para classificá-las e, por último, organizar urna lista de plantas com os respectivos nomes populares, com notas referent~s
a suas aplica9óes médicas, ou de outra natureza. As pesquisas etnobotanicas merecem
ser feitas com mais precisiío: exigem mais informayóes do que estas e penetram mais
profundamente na idéia e vida dos povos estudados.
Se aprofundarmos mais os estudos dos povos primitivos, poderemos deles obter
suas · concep96es, nao de urna parte, porém, do ambiente em conjur:to. A etnobotíinica é
urna divisíio especial da lnvestiga9íio etnológica e os seus resultados seríio comentados
em posteriores consldera96es.
Á pesquisa etnobotllnica se relaciona com vários assuntos importantes. Quais as
primitivas idéias e concep~s da vida da planta? Quais os efeitos de cma dada planta
relativamente aos modos de vida, costumes, religliío, pensat!lentos e negóclos úteis
cotidianos do povo em estudo? Que uso fazem das plantas, quando empregadas na
alimentayiío, na medicina, na cultura material e nos atos cerimoniais? Qual a extensiío
dos seus conhecimentos sobre os órgíios, funyóes e ativldades das plantas? Em que
categorias estiío designados os nomes das plantas agrupadas na linguagem dos povos
estudados, e o que se pode aprender, concernente ao trabalho do espfrlto humano
pelo estudo desses nomes? Ainda que nao de todo essencial, é certo que o melhor
trabalho etnobotanico deve ser feíto de colabora9iío com um botanlco, um etnologista
e de um lingüista versado nos métodos das línguas dos indios, cujo conhecimento, de
modo algum, é fácil tarefa.
A etnobotilnica se tomará ainda mais importante, quando o seu estudo progredir
de modo a poderem ser os resultados observados comparativamente. A etnobotanica
de urna trlbo será comparada com pesqulsas similares em . outras tribos. Em tais estudos comparativos impóe-se a necessidade de um padriío, quanto a qualidade e a maneira de conduzir as várias investiga96es.
As concep~óes sobre a vida das plantas variam entre os povos: urna determinada
planta nio atua do mesmo modo sobre um povo como sobre outro; difere de nome
e, provavelmente, de uso; entretanto, idéias diferentes sao feitas com relac;íio a mesma.
Ademais, encontramos ambientes vegetais diversos, conforme passamos de urna
tribo para outra. Por flm, se dyveria fazer tentativa para a investiga9ao das causas
e extensao dessas variayóes.
No presente trabatho as quest15es serlio tratadas com o flm de elucidar os segulntes fatos, a respeito de cada planta: nome dado pelos índios, etimologla, emprego
das várias partes e métodos de usá-las, designayao dos órgiíos das plantas, até os
mais imperceptíveis, termos descritivos dados aos mesmos ou a forma da folha, espécie
do córtice, da baste etc., a extensíio desses termos na descric;iío de fenómenos niobotanlcos, idéias nativas quanto ao uso das diferentes estmturas para a própria planta
e o conhecimento relativo a planta.
o conteúdo da ficha é assunto ,de importancia; incluirá o nome dentífico da
planta, o nome popular, o dado pelos índlos com a etimología, .ª ~ocalidade , a data
de coleta, o nome do colecionador, breve menc;iío dos pontos ma1s mteressantes sobre
a mesma. _
A etnobotanica tem merecido a aten9ao de alguns etnologistas e preciosos dados
já foram acumulados. t para desejar que esse material seja reunido, de modo que o
estado atual da etnobotíinlca aufira melhores proventos; e, além disso, que os métodos
de pesquisas possam ser esboc;ados e os trabalhos, nesse particular, sejam conduzidos,
sistematicamente, tendo em mira um definitivo propósíto.
V. Ethnobotany of the Tewa lndians, by Wilfred William Robblns, John Peabody Harrington and Barbara Freire Marreco, 1916, p. 1-2.
Após a leitura dessa excelente monografia, nao nos podemos ~orrar ao p~azer
<!e citar o magnífico trabalho do Dr. J. Barbosa Rodrigues - Mbae Kaá Tapy1yetá
Enoyndaua ou A botdnica e nomenclatura indígena, publicada ern 1905. t o fruto da

167

Urna pesquisa etin10Jógica dos nomes das plantas úteis brasileiras que vegetam selvaticamente, entre outras coisas, deve real~ar
a circunstancia de que muitas delas sao denominadas por simples
raclicais, ora pertcncentes a urna espécie, ex.: andá - Anda brasiliensis, ora a várias afins, como: jitó ou utu ( Guarea), imbu ou
ambu ( Spondias) ; e que, ao contrário disso, porém, a maioria delas traz nomes compostos.
As palavras caá, folha ou erva, üva ou oba, em dialeto guarani Y, planta, ibira - árvore, ipé - planta trepadeira, cipó, liana, aparecc.m freqüentemente: assim - caá apeba - folha chata
- Piper peliatum; caa-pim - todas as gramas; tajóba ( tai - arde na boca) as Aráceas de sabor picante; ibira-pitanga, madeira
verme] ha ( Caesalpinea echinata L., árvore que fornece o pau-brasil, segundo Léry e Thévet, também chamado araboutan, ouéte
dos Caraibas), icicar-üva (!cica) árvore res~nosa de icica - resina; caraná üva, camaubeira, Copernicia cerífera Mart.: caraná
significa resina balsámica, em língua caraiba; sipó-em, a verdadeira salsaparrilha do rio Amazonas (Similax papyracea Poir) etc.
observa~ao próprla daquele sábio etnólogo e fllantropo, durante muitos anos de vida,
entre os tapuyos do vale do Amazonas, do Paraguai e de Mato Grosso. "O resultado
da aplica~áo da Inteligencia indígena no reino vegetal é tanta, que multo honra o tino
e o tato das suas observa\;óes. que sao sempre exatas, salvo em casos excepcionals,
que em muitos fatos tomara os efeitos por causa.
A sua nomenclatura é clara, precisa e exata, como síío reals os proveitos que
se tiram dos vegetais, segundo a maneira de aplicá-los". . . Foi vivendo entre os índios,
nao no gabinete folheando vocabulários, foi observando-lhe a moral, a intelig8ncla,
ouvindo e praticando a língua, colhendo plantas e flores que o cientista patrício, Dr.
Barbosa Rodrigues, estudou a mbaé-kaá, a botanica aborlgine -americana, a sciencia

amabilis, a res herbaria.
~

certamente objeto digno de estudo o saber empírico dos selvagens, na sua

Mbaé Kaá, perpetuado e transmitido aos descendentes, pela porandyba.

"Les indiens sont tres obscrvateurs. et dans leur langage ils ont, pour les
plantes, une classificaticn tres juste. Us font de la botanique a Ieur fa9on, mais elle
sert d'auxiliaire au botaniste. lis emplo1ent, pour distinguer les plantes, des mots tirés
de la couleur, de la dureté, de la forme, de l'utilité, de la grandeur, etc.; comme un
botaniste, toujours un caractere saillant les guide." B. Rodrigues, 1882, p. 22. "A
falta de inteligencia, a falta de brio e de honra, a sua pouca atividade, que lhes
lancam em rosto os escritores, no que o vulgo aliás acredita, nao síío mais do que
véus que encobrem muitos crimes, e, para se justificar o procedimento bárbaro dos
que se dizem civilizados." Mbaé Kaá. p. l.
"Em outros trabalhos sempre fiz a apología da classlficacao indígena, cuja nomenclatura é usada nos termos de sua língua, sonora, ex:pressiva e que se presta a
formacao dos nomes, com muita propriedade e mesmo com mais eufonia do que multos fornecidos pelo grego e pelo latim a Ifngua clássica da botanica. Parecendo A
primeira vista tennos de difícil pronúncia, de urna língua bárbara, contudo síío tao
bárbaros como os que a ciencia emprega, tirados das línguas clássicas e mortas."
"A boa e exata aplica~o dos nomes e a sua inteligente composi9ao, exprimindo perfeitamente, como se fora em grego ou latim, urna propriedade da planta, dáo-nos urna
idéia muito lisonjeira da inteligencia e da agudeza de espirito dos silvícolas. ",
"Dizem os padres do Seminário de Assun9ao, no prólogo da Gramática do
idioma Guarani, tratando da beleza da língua: Las plantas sacan su nombre de la

Alguns vocábulos sao compostos com significa~ao específica
e genérica, ex. : jetai-cicar-üva - árvore da resina jetaí - Hymenaea.
Muitas palavras radicais simples, segundo já mencionamos,
também aparecem noutras línguas mui diferentes da tupi, porém
com significac;oes inteiramente diversas; assim, na língua tupi mari ou mali designa a Geofroaea spinosa; em caraiba, ao contrário, é a Cassia brasiliana; copá, em tupi, significa resina balsamica muito próxima da Copaífera ( copaúba); copalli em as teca,
incenso; copa! em chileno, enxofre. Terminamos essas observac;oes
etimológicas trazendo ainda, como exemplo, apenas algumas palavras compostas:
Chamam Nandy-yrob, óleo amargo, a Carapa gujanensis
Pers.: porque assim é o óleo que se extrai da semente; Guav-yroba,
várias espécies de Myrtus e Eugenia, que tem óleo picante nas
folhas ou nos frutos; Pindaüva, várias espécies de Xylopia, porque,
com sua entrecasca resistente, se pode fazer linha de pescar pindá; Japicanga, mais correto - ju-apuarn-acanga, espinheiro
com frutos redondos, de várias espécies de Smilax; Curuba-y, árvore pruriginosa, Bowdichea major Mart., porque a casca da árvore é empregada nas erup96es cutaneas.
As particularidades dessa nomenclatura botanica entre os índios brasileiros, e mormente entre os tupis, parecem indicar que
tais plantas só pouco a pouco se foram tornando reconhecidas por
suas propriedades · úteis, quando os povos ficaram no atual e decadente estado de cultura; e, nessa- mistura · de designac;oes mais
primitivas, por vezes compostas, pode ser encontrada urna razao
a mais, para admitir que eles absolutamente nao se acham em estado primário, porém sim em decadencia moral e social, que se
nos depara por toda parte, como o mais extraordinário enigma
entre povos de grau de cultura análogo.

•

forma que ajfectan o de la virtud que las caracteriza; asi que basta saber su nombre
para saber también el uso que de ellas se puede hacer." Op. cit., p. 19-17-41.

O sábio brasileiro Dr. Barbosa Rodrigues deve ser admirado ainda por mais
essa modalidade do seu profundo saber. O livro citado t um escrínio científico onde
se encerram muitas observa9óes etnobotanicas recolhidas entre os Karanl e os Tapylyl.
Acredltaf!OS mesmo ser o primeiro livro brasilero no genero. (Nota de Pirajá da Silva.)
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ORIGENS DO CONHECIMENTO
QUE OS 1NDIOS T~M
DAS SUBSTANCIAS MEDICINAIS
Aqui surge a interroga~ao de como o indio conseguiu descobrir certas propriedades medicinais nessas plantas, admitida a
hipótese de nao dever o seu conhecin1ento a velhas tradic;o~s, o
que em muitos casos parece nao se dar. Sem dúvida, recebeu a
orientac;ao essencial pelo sentido da analogia, que se acha no
íntimo da natureza humana e, muitas vezes, se manifesta, tanto no
desenvolvimento espiritual da crianc;a, como na evoluc;ao cultural
dos povos selvagens.
Estabeleceu relac;oes de analogia e de semelhanc;a entre os
caracteres físicos de certas substancias naturais com os do seu carpo, e aperfeic;oou o sistema de sinais sobre o qual se baseava a
matéria médica da Antigüidade, especialmente a dos árabes e da
Idade Média européia, que entre nós ainda é, atualmente, fornen tada e amplificada pelo espírito popular, sempre alerta.
Influenciados por tais princípios, que mais se firmam nas intuic;oes e idéias obscuras do que em conhecimentos precisos, o
indio atribuía as· plantas e a algumas partes das mesmas, de cor
vermelha, urna relac;ao com o sangue; as de cor amarela, identica
relac;ao com a bilis e o fígado.
Assim, emprega o rubro e esponjoso Boletus sanguineus urupétauá, contra a hemoptise; a casca bruno-escura ou vermelha
e adstringente de algumas árvores, contra a erisipela, exantemas
crónicos e tumores; a seiva amarela da planta Caaopiá - Vismiae
spec., e a madeira amarela da Butua (Abutua e Cocculus variae
spec.) contra doenc;as do fígado e da bílis; a raiz serpentiforme da
Parreira-brava ( Cisampelos glaberrima S. Hil.) é considerada remédio eficaz contra a mordedura de cobras, assim como os tubérculos e o sumo da erva jararaca - Dracontium polyphyllum L.,
cujos pecíolos, com desenhos marmorizados escures, lembram a
pele da cascável; por isso, a planta conserva o nome do venenoso
.
réptil. ·
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Encontra alguma semelhanc;a com a forma dos testículos, em
tupi - ~apyá, nas raízes de várias espécies de caapiá (Dorstenia),
composta de caá-~apyá, isto é; herba testiculi, e por i~so emprega
como excitante eficaz na adinamia e nas febres tifóides. Observa
que o látex de muitas Euforbiáceas, Ficáceas e Apocináceas, quando
sai da casca, exposto ao ar, coagula-se em cordoes brancas, semelhantes as áscaris, em tupi: sebuü; por isso emprega esse leite para
expelir vermes e, a muitas daquelas -plantas (Plumeria), chama
de: Sebuü-.üva. A Sellaginella convoluta, na estac;ao quente, se enrosca para dentro, como rosa-de-jericó, e de novo se abre como
um higroscópio sensível ao ar úmido, adquirindo um colorido bem
vivo. O índio ve nessa propriedade, para ele admirável, a significac;ao de que aquela erva serve para despertar as for~as vitais adormecidas, e por isso dela se serve como analéptico Nesse caso segue o mesmo instinto do hindu, que atribui identicas virtudes as
Licopodiáceas, de organizac;ao semelhante; nao aludimos ao oriental, que admite a mesma cren~a coro referencia a rosa-de-jericó.
Tendo observado que as incisoes nos troncos do pinheirobrasileiro - Curyi, Araucaria brasiliana, assim como nos de muitas Terebintáceas e Leguminosas, enchiam-se de resinas balsamicas que, pouco a pouco, condensavam-se e formavam crosta sólida n·os lugares golpeados, assim também empregou aquele bálsamo para cicatrizar feridas. Pelo talho praticado em muitas plantas
sarmentosas do genero Aristolóquia, viu exsudar a se:va mucilaginosa a que chamou ambuya-timbó, isto é, cipó-catarro, e a emprega como diaforético. Esses exemplos podem ser suficientes para
demonstrar que o velho aforismo da medicina: Similia similibus,
também é conhecido pelos brasis. Outra origem dos seus conhecimentos farmacodinamicos devemos reconhecer estar na fina observac;ao do instinto dos animais que o cercam. O emprego de muitas
plantas medicinais foi encontrado por esse modo, conforme testemunho geral dos índios e dos brasileiros. Pelo nome de tiú-üva,
os índios conhecem, em Minas Gerais, e nas províncias litoraneas
orientais, urna Euforbiácea, Adenoropium opiferum, e dizem que
a raiz dela, excelente incisivo e catártico, o tiú - em tupi tejú Lacerda monitor L., procura e devora, quando está doente.
O mesmo se dá com a forma~ao do vocábulo casca-de-anta,
em tupi: tapyra-motuti, isto é, casca-de-anta - Drymis granatensis, porque o tapir (a anta) procura a casca daquela árvore
aromática, para se livrar de cólicas e diarréias.
Pela presente rela9ao está suficientemente esclarecido o domínio da matéria médica de que dispoe o pajé. Resta-nos ainda
citar alguma coisa a respeito do método curativo:
171

O tratamento do índio é muito simples e uniforme. A sua imperturbável indiferen~a ou, antes, a estúpida calma, que conferiu ao
brasilíncola um temperamento próprio, também se reflete no modo por que trata seus doentes. Urna demora fatalista, muitas vezes,
deixa perder a ocasiao oportuna e o mau exito da doen~a é motivado muito mais pelo .tratamento retardado e deficiente do que
por interven~6es enérgicas e precipitadas. O pajé nunca é um
mestre; quando muito, é um ministro da natureza. Enquanto, na
Europa, a faculdade de medicina se ocupa, primeiramente, de estudar a etiologia da doen~a, o pajé se limita a observa~ao, muitas
vezes, sem diagnóstico preciso e sem indica~ao, como irresoluto
espectador do processo mórbido. Onde, porém, ele formou urna
idéia exata da doen~a e . do método curativo a seguir, foi na sua
posi~ao perante o doente, por assim dizer, a de um sacerdote da
natureza.
semelhante a que encontramos na Antigüidade, em que o médico, com toda a for~a de sua personalidade,
combatía o poder demoníaco da doen~a; seus conhecimentos sobre
a natureza das circunstancias reinantes, bem assim seu modo pronto de agir, considerado como influxo de um ente superior, despertavam, como por magia, a estima e confian~a do paciente, possuído
por urna for~a natural hostil.

:E: urna

situa~ao

A conseqüencia imediata dessa singular relac;ao sacerdotal é
que o pajé, quase exclusivamente, ocupa-se do doente, de quem se
afastam os membros da família. Isola-o de toda influencia externa
e lhe proporciona um retiro desusado.
Se a oca tem muitos compartimentos, como acontece nas aldeias dos índios do Amazonas e seus confluentes, o doente é levado
para um dos mais recónditos e, aí, seqüestrado da luz, do ar, dos
ruídos e da sociedade. Em algumas regioes, durante os meses em
que predominam os mosquitos, os índios costumam recolher-se em
escures compartimentos de barro, f urnas dos colonos brasileiros,
hornitos, no Orenoco; esses lugares usualmente também sao enfermanas.
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EXAME DO DOENTE
Antes de ser o doente transportado para lá, o cuidadoso pajé
o submete a inspec;ao minuciosa, que se estende a todas as partes
do corpo, acompanhada de palpac;ao e ·toque.
Se toma o pulso, é . na artéria temporal. A anamnese 1 que se
segue é muito lacónica, conforme a tacitumidade natural dos brasis. O médico repete certas pal.avras que, se bem as compreendemos, relacionam-se com as informac;6es sobre as supostas causas
mais recentes. J amais observamos que essa pesquisa se estendesse
aos excretos dos doentes.
Nesses exames, o índio quase sempre se queixa de dor no
corac;ao, mesmo quando o mal se acha nas extremidades; repete a
mesma queixa com deplorável pantomima. O médico nao se deixa
enganar com isso e o consola muito pouco. Todas as vezes lhe
pergunta se tem nojo dos alimentos, pois só em caso afirmativo o
considera doente.
O exame também se estende a toda a família. Com impassível lentidao, que entre nós desesperaria os parentes de um doente,
o pajé se entretém com urna pon;ao de coisas sem interesse; pergunta onde estiveram os membros da família nesse ou naquele dia,
o que fizeram, o que falaram, com quem se encontraram etc.
(1) A respeito da anamnese lembramo·nos de transcrever a interessante nota de
Martius, na sua Viagem pelo Brasil:
"Também observei nos indios daqui diversos exantemas, cujas causas eu nao
podia atribuir certamente A sífilis: verrugas por todo o corpo, manchas amarelas por
sobre a pele mais avermelhada, pústulas vermelhas, que se infiamam e se transformam
numa espécie de antraz (em tupi, ¡rynhá, como também chamam as boubas), nascldas
(em tupi, mungd); erup!;6es muito espalhadas, ligeiras, por fim gretadas, sangrentas
ou secas, sobretudo nas extremidades. O vocabulário dos fndios é, de resto, multo
limitado a esse respeito. Nos exames a que procedi em doentes, só empreguei os seguintes termos: doente - acycaba; fraco - memboca, pytuba; dor - porarafaba; dor
de cab~a - acanga-acy; pontada do lado - catucutúc-nongara; febre tafUba;
bexigas - mereba-ayba; sarampo - mexúa-rana; diarréia ou cimaras de sangue Jami-jami-marica; pulso jaby-rajyca; eru~io crónica - curüba; coceira /Ufdra;
dormir - ker; sonolento - ce¡rycei ; jejum - ;ecuacub ; sangria - cugut-fóca; f ígado
- pyá; pulmio - pyábubat (ffgado flutuante) . De pouco mals do que isso precisa o
prático para as suas perguntas". (Nota de Pirajá da Silva.)
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Para isso assume um aspecto sério, sombrio, e, de vez em
quando, sacode o maracá. Esse é o fruto oco da cuitezeira, ou
urna cabac;a sobre urna vara, enfeitada com penas de várias espécies de pássaros, garras de animais etc., e cheia de pedrinhas, até
pela metade.
Para o pajé esse instrumento tem a mesma significac;ao que,
outrora, entre nós, tinha a poderosa bengala com castao de ouro,
na mao do venerável membro da faculdade, preocupado em exigir
respeito.
um símbolo de sua dignidade e também portador de sua
forc;a mágica.· O pajé crava-o no chao, após te-lo bran~ido com
gestos extravagantes, e, como oráculo, escuta o roído produzido
pelas pedrinhas quando caem. Ele e sua aliada parceira médica
(feiticeira) sao por isso chamados maracá-imbara 2 , nome com que
os missionários costumam indicar um feiticeiro ou mágico. Muitas
vezes o pajé traz urna cobra ensinada e a faz danc;ar, enquanto se
ocupa com o doente.
É

EMPREGO DOS MEDICAMENTOS
Em tudo isso os parentes se portam como espectadores mudos e tímidos, até que, finalmente, clamam pedindo: p~anga, remédio! remédiol
Os remédios que o pajé se decide a empregar sao por ele
procurados, se já nao os trouxe consigo. Ninguém poderá auxiliar
nisso, a nao ser que esteja presente urna velha perita dá família.
Já dissemos que mui raramente pensa na conservac;ao dos
medicamentos. Quando os remédios sao vegetais, deve ir buscálos na mata. ,As ervas, raízes, madeiras etc., quando indicadas para
uso interno, sao administradas em infusao quente, raramente fria,
ou em decocc;ao. O índio atribuí grande virtude medicamentosa as
· substancias fe~ulentas, que se depositam, de urna planta, quando
triturada e misturada com água; por isso, é muito comum essa
manipulac;ao, pela qual as raízes, cascas, bastes ou folhas sao esmagadas entre duas pedras ou pulverizadas em pilao de madeira
de que se servem algumas tribos.
Além disso, o pajé também prepara cataplasmas de ervas escaldadas, assim como pomadas ou bálsamos, nos quais o papel
mais importante é representado pelas resinas balsamicas naturais.
Indubitavelmente, conhece m?itas plantas eméticas; porém,
na falta dessas, provoca os vómitos, iritroduzindo folhas enroladas
na garganta dos doentes. Ao contrário do que se dá com os remédios vegetais, o pajé possui em sua oca a maior parte dos remédios
animais. Vai buscá-los dentro da bainha de urna folha de palmeira, do gomo de bambu ou dentro de duas folhas, onde os havia
embrulhado.

(2) Maracáimbara quer dizer: feiti90, veneno preparado pelos pajés. Feiticeiro,
em nheengatu, é - maracaimbára-iára. v. E. Stradelli, Vocab. nheengatu-portugues.
(Nota de Plrajá da Silva.)
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Tratando-se de um ferimento, o primeiro ato do pajé é logo
curvar-se circunspecto sobre o doente, colpcar a boca sobre a
f erida, para depois chupar com forc;a ( em tupi: pitér).
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pe~onhento ou anna
peda~o de fumo (petum)

Se a ferida foi produzida por um animal

envenenada, o médico deita na boca um
ou urna raíz sialagoga, por exemplo, de urna espécie de Piperácea
(Jaborandi) ou urna baga picante, para se preservar da a~áo nociva. Com grande importancia cospe o que sugou e pisando-o,
fá-lo desaparecer no chao. Sem que baja ferimento, o pajé também· lan~a mao dessa aplica<;ao, especialmente nos lugares
doloridos.
As vezes, cospe besouros, vermes ou espinhos; mostra-os aos
doentes, aos presentes, e lhes afirma que, depois de removida essa
causa, deverá melhorar logo.

TRAT AMENTO GERAL E ASSIST~NCIA
O tratamento geral e assistencia ao doente lembram, muitas
vezes, a doutrina homeopática. Prescreve-se rigoroso jejum. A in.terdi<;ao da luz, do ar, e o silencio da vizinhan<;a sao observados
com extremo rigor. O paciente permanece quase sempre imóvel,
sem demonstrar sofrimento por qualquer queixa, a nao ser quando
lhe faltam os sentidos. O pajé, que nos casos graves pouco se afasta, pratica freqüentemente diversas opera96es, que aos olhos de
um europeu só parecem enganadora f ascina<;ao; porém, sem dúvida alguma, tem outra significa~ao, além da simples inten<;ao de
se impor
doente ou a família .

ªº

As opera<;6es mais comuns a que se subniete um doente de
moléstias internas sao massagens e fric<;óes, nao só da regiao molesta, mas de todo o corpo. Sao repetidas pelo pajé, com grande
esfon;o, muitas vezes demoradamente e debaixo de profundo silencio. O médico se cobre de suor e, de vez em quando, toma
alimentos para se fortalecer. A cura violenta produz grandes dores,
que o paciente suporta, gemendo baixo. O pajé come<;a pelas regióes doentes, friccionando as extremidades em todos os sentidos,
comprimindo com for<;a; produz quase sempre suores abundantes,
as vezes até deje<;óes ou vómitos.
Terminada essa opera9ao, dá de beber ao paciente e o deixa
repousar por algumas horas. Esse tratamento vimos várias vezes
empregado contra mordeduras de cobra; por esse motivo queremos acen_tuar que nunca observamos, entre os índios, morte por
tao perigosa causa; entretanto, tiveram exito letal dois casos: um
mulato e um branco, para os quais nao se recorreu a interven<;ao
do médico índio 1 .
(1) Segundo este trecho, parece-nos que Martius acreditava no tratamento das
picadas de cobras venenosas, pelos pajés. e bem verdade, porém, que naquela ~poca
a medicina científica nio conhecia os soros antiofídic.os. {Nota de Pirajá da Silva .)
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Se o tratamento acima mencionado pode valer como o mais
leve vestígio do magnetismo animal 2 , outros métodos de cura do
pajé traz:m antes o caráter de exorcismos, o que aliás está mais
em rela9ao com a natureza desse médico sacerdote. Gesticulando
raivoso, bate no leito do doente ou no chao, se este está na rede, e
profere toda sorte de amea9as, para afugentar o espírito mau.
Faz parte desse ritual, escarrar, fumigar com o grande charu3
to de que o índio costuma servir-se, em muitas festas e solenidades, friccionar com plantas odoríferas e com sangue.
Em diversas tribos sao diferentes as substancias que 0 pajé
tem a disposi9ao para tal fim.
Já ref~rimos que s~ atribuem, em ·quase toda parte, for9as
sobre?atura1s a certos ~n1mais. Os cabelos, as cinzas de ossos etc.,
tamb~m entram em. vános preparados que o pajé emprega nos seus
c~rat_1vos. Se cons1derarmos a vida visionária do índio, da qua!
s? desperta pelas emo96es das mais grosseiras paix6es; se imag1narmos seu medo supersticioso das for9as desconhecidas, o te~m_or dos f_an!asmas e a arraig~d.a inclina~ao para simular o que
nao possu1, Justamente ~ dom1n10 sobre um Ser superior desconhec1do .na natureza, fac1lmente encontraremos o verdadeiro ponto de vista que nos faz compreender as rela96es do pajé para
c~n:i ~ seu. d~nte. Elas sao puramente mágicas. O pajé é mais um
fe1ticeiro, tlud1do por si mesmo, do que um astuto embusteiro· 0
pa~iente é. mais um ser tímido, um protegido es tupido, do que
amigo dedicado, ponderado e confiante.
·
Para mais exata explica9ao dessa rela9ao, ainda se pode ac~es
centar a circunstancia de ser o pajé quem sabe preparar o veneno
das flechas. 4
(2) Chama-se magnetismo animal o conjunto de fenómenos insólitos nos quais
se acreditou ac~ar al~uma analogía com os que caracterizam o fma. Esses fen~menos
foram, sem razao, atr1bufdos a urna causa desconhecida e misteriosa que se emanava
A vontade, de urna pessoa, para passar a outra e assim estabelecer entre etas tnfluénci~
recíproca e urna série de relayóes inexplicávers.
Fo! do ~tigo ~agn~tlsmo animal que proveio o atual conhecimento do hipnotismo.
Mesmensmo, sinommo de magnetismo animal, originou-se do nome de Franz
Ant. Mesmer, médico em Viena e París - 1734-1815, professor de magnetismo animal
e, especialmente, do seu emprego como produtor de hlpnose. ~ possível que o s'bio
von Martius acred~tasse no magnetismo animal. (Nota de Pirajá da Silva.)
(3) Os amermdlo.s usam charutos (tupi: pityma) grossos, multo grandes, al¡umas
vezes de um pé e me10 de comprimento e duas polegadas de grossura. Também tém
igual feltio os usados pelos Caraibas insulares e do continente, onde os Chaymas e
Cumanogotes cham~ tamot, que, provavelmente, é a raiz etimológica de tabaco.
Entre os Cara1bas de Caiena, a planta é chamada - tomou-i· entre os Chaymas
caguari; Astecas - picietl; Zapotecas - quéaza.
'
•
A patavra tabaco, significando charuto, já vem desde Petrus Martyr (Nota do
·
Autor.)
(4) Em multas na~Oes, o modo de preparar esse veneno se parece porém nio é
~ompletamente igual, pelos vários acréscimos que fazem
tóxico prin~lpat. rá expu;mos minuciosamente como é preparado peta trlbo dos Juris. Buchners Repertorium der
harmacte, Bd. 36, 1830, p. 337-353. (Nota do Autor.)
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Possui ainda outras habilidades análogas, por exemplo: cabelhe preparar a delicada substancia corante rubra do carajuru e a
pasta do guaraná; ensina a tribo a colher as plantas próprias (tupi:
Conabi ou cunami) para tinguijar os peixes 5 .
Algumas tribos conhecem certos venenos que, inoculados no
organismo, dizem produzir morte mais rápida ou mais lenta. O
pajé também é encarregado dessa arte sinistra, e temido como verdadeiro envenenador.
Serve-se de alguns cipós, principalmente da fam. das Sapindáceas, e algumas espécies de Amarílis. Dizem que esses feiticeiros sabem, por processo especial, extrair das bastes das Sapindáceas e dos bulbos secos das Amarilidáceas um veneno sutil, penetrante e mortal. Para isso, empregam muitas usan~as supersticiosas e fazem esse trabalho a sós, a noite, sem ser percebidos pelos
europeus, olhados sempre com desconfian9a.
Entre os .f.ndios do Amazonas geralmente predomina a cren9a
de existirem venenos que, se forem colocados na boca de alguém,
em pequena <lose e durante o sono, terao, como conseqüencias
inevitáveis, consun9ao lenta e morte. Sao, porém, muito reservados
nesse ponto. Só pudemos saber que é um pó preparado de um
bulbo (de urna Amarílis?) que dá flores amarelas cor de ouro.

(5) Citamos as plantas que sao empregadas para esse fim no Brasil e noutros
países; in Spix et Agassiz, Pies brasiliens11>, Elnleitung, S. XIII. A grande quantidade
que delas existe ainda poderla ser aumentada e o assunto merece mals ampla investiga~áo. (Nota do Autor.)
Chama-se tinguijada a a~io de lan~ar ao rlo o tlngui , com o fim de tontear
ou matar os peixes com o suco de plantas venenosas. Corresponde ao que em Portugal
se chama troviscada.
Dentre as plantas ictiotóxicas brasileiras se acham as seguintes: tingui - /acquinia armillarls L., Jacquinla obovata Schrad; timbó - Paulinia pinnata L.; andá Andá Pisonis e Anda brasiliensis L.; conami - Bailleria aspera Aubl; a~acu - Hura
crepitans L.; cipó-timbó - Serjania curassavica Radlk etc. Essas plantas sao ·machucadas, trituradas e lan~adas nos rios e lagoas. Os peixes podem ser impunemente co·
midos, porém as águas envenenadas matam a crla~áo e as pessoas que delas bebem.
(Nota de Pirajá da Silva.)
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O PAJt COMO CIRURGIÁO
Finalmente, as habilidades do pajé como cirurg¡ao se resumem a poucas manipul a~6es muito grosseiras: escarificar, sangrar
e entalar fraturas. Nas doen~as gerais, as escarifica96es sao feitas
no tórax, e nas locais, nos lugares inflamados. O pajé para isso se
utiliza da ponta agu9ada do bico do gaviáo, do tucano ou do ferráo
da arraia. A sangría é feíta com esse ferráo ou com, o dente afiado
do quati; várias tribos situadas a leste do Brasil, por exemplo os
Coroados, Puris e Botocudos, praticam-na atirando sobre a veia,
por meio de pequeno arco, urna flechazinha cuja ponta é um fragmento de cristal de rocha 1 . Em geral, escolhem urna veia da panturrilha, raramente do cotovelo ou da fronte. :B muito freqüente
se servirem da sangría como recurso profilático; por isso, no fim
da esta9ao chuvosa, as mulheres mo9as fazem quase regularmente
retirar considerável quantidade de sangue, pensando assim evitar
a concep9ao.
O baráo von Echwege referiu que certa vez encontrou muitas
mulheres que se banhavam num rio, e lá um velho índio sangrava
a todas. Os missionários do Canomá e Maué contaram-nos que
nao raro é ver-se essa opera9ao praticada, ao mesmo tempo, em
muitas mulheres.
(1) Ainda praticam a sangria com o dente da cutia - acutiranha, dente de
quati, bico afiado de tucano etc. Os Juris servem-se de um escalpelo de bambu. Ao
tratar da sangria escreveu Barbosa Rodrigues: "As dores de cabe~a e est6mago sao freqüentes nos selvagens, segundo me disseram, quando indaguei por que sarjavam a testa
e o estómago coro dentes de - pirá-andirá. Chamam as sarjaduras - iakuy~á". "Plráandirá - peixe-cachorro, literalmente peixe-morcego. Casta de sardinha que deve
o nome a duas fortíssim as presas, que sobressaem na mandíbula inferior." Note-se,
pois, que se o nome do pelxe-cachorro é a tradu9~0 literal de plrá-iauára, todavia, com
o nome de peixe-cachorro se costuma designar o pirá-andirá - literalmente, pelxemorcego. E. Stradelli, op. cit. A denomina9áo de peixe-cachorro se dá a várias espécies de peixes de escama, da água doce, da familia Caracídeos, subfam. Hidrociníneos,
com dentes caninos muito desenvolvidos. Acestrorhamphus hepsetus é a espécie mals
comum no sul e ainda os do g~nero Hydroeynus e X iphoramphus. Há urna espécie
amazónica cujos caninos sAo táo grandes, que nao cabem na boca, e por isso foi
preciso o peixe arranjar uma perfura9ao especial de cada lado do maxilar superior,
por onde passam as pontas, quando a boca está fechada - Hydrolycus scomberoldes,
Rhaphioden vulpinus, conhecido por Saranha, na Amazonia. Cf. Dic. dos Animals do
Brasil, Dr. R. von llhering. (Nota de Pirajá da Silva.)
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Esse uso se relaciona com a tendencia que elas tem de provocar o aborto (tupi: akyrár), porque de bom grado se desembara9am dos incómodos da gravidez. Vimos alguns casos de maes
desnaturadas submeterem, para esse fim, o corpo a violentos abalos e pancadas sobre o ventre. Os homens também costumam sangrar-se nas doen9as sérias e durante o puerpério das mulheres.
Nas dores de dente prolongadas, o pajé emprega a pun9ao da gengiva. A imobiliza9ao dos membros fraturados é feíta com a bainha,
em forma de goteira ou de calha, das palmas do a~ai ( Euterpe
oleracea e edulis) , se descuidando, muitas vezes, de reduzi-los convenientemente. Emprega como penso várias ervas frescas e cozidas, ou urna pele de cachorro recentemente esfolada. Nas grandes
úlceras (tupi: mereba) o pajé se serve do fogo para apressar a
cicatriza9ao.
O membro ferido, envolvido em espessa camada de estopa, é
quase tostado numa grelha, sob a qual se espalham brasas. O paciente suporta essa dolorosa cura com a costumada resigna9ao.
Dizem que traz como conseqüencia habitual, na maioria dos casos,
perfeita cicatriza9ao per primam intentionem, o que é para admirar.
Nós mesmo podemos atestar, como testemunha ocular, ,a
cura de um índio que recebeu muitos golpes de lan9a na coxa. No
sexto dia deixou o leito de sofrimentos com as feridas cicatrizadas:
quod f errum non sanat, ignis sanat 2 .
Se o pajé esgota sua arte (tupi: p~anong) sem conseguir
curar e espera a morte do paciente, retira-se, recebendo toda sorte
de impreca~oes.
Os parentes aproximam-se, de novo, do doente e cobrem-no
com estopa ou tecidos, para nao verem a agonia e nao ouvirem os
últimos gemidos de dor.
Muitas vezes isso sucede tao violenta e desajeitadamente, que
o doente, no acanhado espa~o das quentes ocas, fica sufocado
antes do desenlace natural. Asseveraram-nos que em muitos casos,
quando de todo duvidam do restabelecimento e acreditam numa
sobrenatural feiti9aria, abreviam a dolorosa existencia do doente,
dando-lhe um golpe de clava na cabe9a.
(2) Na Vlagem pelo Brasil, Martius em nota diz: *Os ferldos sao colocados sobre
urna arma~áo acima de fogo brando, e as feridas curam-se e fecham-se multo rapídamente desse modo. Chamam a esse tratamento caem (palavra que lembra moquém,
'assar')". Dr. Basílio de Magalhaes acrescenta: Caen, como se pode ver em Stradelli
(loe. cit., p. 390), significa, no tupi amazOnico atual, "cicatriz", de sorte que o pro·
cesso referido por Martius equivale ao de "cicatrizar" pela a~ao do fogo. (Nota de
Pirajá da Silva.)
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Nos últimos momentos,
a família e a vizinhan9a fazem tristo,
nha e selvagem gritaria para abafar os gemidos do moribundo e as
próprias dores.
Poucas horas depois da morte, o cadáver, envolvido em estopa
ou tecido, é enterrado de cócoras, numa cova redonda, com a
cabe9a entre os joelhos e voltado para leste. Os parentes cobremno com terra; calcam-na com os pés fazendo lamentável berreiro.
Em algumas tribos mumificam no fogo os cadáveres dos nobres guerreiros, ou conservam o esqueleto untado em óleo, urucu
e enfeitado de penas 3• Bis o que de mais importante sabemos a
respeito da medicina e da arte médica dos índios brasileiros.

Devemos confessar que o nos so tentamen de seguir o fio
do mais alto espírito científico, por entre fatos isolados, nebulosos, e as tradi~oes que constituem a arte médica dos índios, nao
pode surtir efeito. Encontramo-nos, aqui, na mesma situa~ao em
que nos achamos perante a história, a lingüística, a mitología e' a
etnografía dessa ra~a vermelha, sempre numa esfera muito obscura;
e, enquanto, com profundo sentimento e pesar, fazemos perpassar
diante de nós esse quadro de tao intensa corrup9ao e degenera~ao,
surge e ressurge com o nosso pasmo, a pergunta: que extraordinária catástrofe deve ter sofrido essa ra~a? Em que pavorosos
desvios e rodeios terá ela errado durante milenios, para chegar a
atual situa~áo, tao lamentável quanto enigmática?

Agora, no conceito da cultura européia, se se perguntar sobre a remunera9ao do pajé pelos seus servi9os médícos, poder-se-á
responder: é recompensado com tudo ou com coisa alguma.
Situa9ao social tao baixa que nao carece de posse e só raramente a conhece está fora das atra96es da cobi~a e da riqueza.
Ali nao tem aplica~ao a frase dos antigos: dat Galenus opes
O pajé que conseguiu urna cura feliz pode retirar da cabana do
seu cliente o que lhe agradar entre os produtos da indústria dos
índios. Tudo isso, exceto as armas, tem pouco valor para eles e é,
por assim dizer, propriedade comum. Todavía, os bens da civiliza~ao européia: machado, faca, anzóis, urna garrafa de aguardente,
sao considerados, provavelmente, as vezes, como honorários muito
pesados; contudo, nao sabemos se o seu cliente ousaria recusá-los,
se exigidos. Nao por agradecimento, mas por medo, se resolverla
a separar-se de urna propriedade inestimável, cuja substitui~ao está
muito fora de qualquer previsao, porque o comércio europeu, só
raramente, fomece a maloca, situada muito distante. O pajé é
temido como senhor de poderosas for~as naturais, e seria perigoso
recusar-lhe qualquer coisa. Por outro lado soube, sempre astutamente, fazer valer todas as dignidades e prerrogativas de sua posi~ao. Como prova da importancia da sua influencia, pode ser
citado que em certas tribos lhe é conferido, pelos pais e noivo, o
jus primae noctis.
Assim, este trecho final da nossa descri~ao caracteriza o alto.
grau de deprava~ao e a grosseira barbaria que apresenta a vida
na ra9a vermelha, em todos os seus estados de desenvolvimento e
progresso.
(3) O mesmo se observa entre os Boróros. (Nota de Plrajá da Silva.)
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O Bra~il teve poucos amigos sinceros como
este sábio bávaro que para aqui veio, em missáo científica no reinado de D. Joáo VI, e
ficou para sempre ligado, pela saudade, ao país
que percorreu e estudou fervorosamente.
Nascido em Munique a 17 de abril de
1794, pertencia a urna família de intelectuais e
artistas. Doutorado em medicina e ciencias naturais na Universidade de Erlangen, em 1814,
passou logo a trabalhar no Jardim Botanico de
Munique, como membro da Academia Real das
Ciencias da Baviera.
Por ocasiáo do casamento da arquiduquesa
Leopoldina com o príncipe real D. Pedro, depois imperador do Brasil, o imperador Francisco 1 enviou ao Brasil urna expedi980 cientí·
fica, a que se agregaram dois sábios bávaros,
por ordem do rei Maximiliano da Baviera: von
Spix e von Martius. Essa viagem vai constituir
o ponto central da vida de Martius. Percorreu
o interior do Brasil de 1817 a 1820 recolhendo
imenso material para o seu herbário. De volta
a Munique, publicou a sua Viagem pelo Brasil,
a princípio com Spix, em tres volumes, e ini·
_ciou a publica9áo de urna das mais importantes
obras de botanica do mundo: a Flora Brasilien·
sis, em 40 vols. e 130 fascículos, iniciada por
conta própria até 1867, quando o governo
imperial assumiu urna parte da responsabilidade da edi9áo. Falecido Martius, a obra foi
continuada por seus discípulos e só terminada
em 1906.
Além da Viagem e da Flora, Martius escreveu algumas centenas de trabalhos sobre o Brasil, alguns da maior importancia, como os
Glossaria Linguarum Brasiliensium (1863) e o
famoso ensaio Como se deve escrever a hist6ria
do Brasil, premiado pelo nosso Instituto Histórico e que inspirou a obra de Vamhagen.
Nas cartas, que timbrava em escrever em
portugues, aos amigos do Brasil, manifestava
sempre urna confian9a ilimitada no país que
considerava sua segunda pátria.
Faleceu a 15 de dezembro de 1868. Urna
cole980 considerável de seus livros, relativos as
viagens científicas, foi adquirida por D. Pedro
11, que a ofertou ao Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, onde foi objeto de cuidadosa restaura9áo.

