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A . PADBERG-DRENKPOL

.Situação historico... cultural dos Karayá'§Encravados no vasto territorio da "cultura oriental" brasileira
<los Gês, apresentam-se os Karayás, lá nas margens do médio Araguaya, á primeira vista como peregrinos na sua patria actual, vin-·
dos outr'ora de outras paragens. MARTIUS· (1) os reputou ."restos dispersos duma tribu da Guyana, a não ser que proviessem de
oeste". Para EHRENREICH (2) os Karayás eram "uma nação
s~1.i generis, não aparentada com nenhuma outra, nem com os Caraíbas em particular, subtrahindo-se até hoje a qualquer classificação e achando-se, pela singularidade da língua, dos costumes e do
hábito corporal, isolada em meio das grandes tribus gês circumvizinhas e bem caracterizadas" . Assim "a sua situação ethnographica é ainda enigmatica de todo", posto que "muitas propriedades, especialmente tradições e o estylo de seus artefactos, denotam uma im1nigração de regiões n1ais septentrionaes".
Nem a lingua dos Karayás, classificada até hoje como "isolada",
parecia alumiar a obscuridade do problema. Emquanto ·MAR TIUS
a achou "essenc~almente differente da dos Gês", opina EHREN- ·
REICH que "as semelhanças com idiomas gês, especialmente com o
suyá, que a língua <l?s Karayás revela nas designações das partes
do corpo, ainda não bastam para provar um parentesco mais estreito
~om os Gês''.
,
Neste estado intricado da questão, vem o ethnologo alemão
Fritz KRA USE trazer as luzes das suas observações e pesquisas;
V erd(,lde ~ que na sua expedição ao Araguaya em 1908, da qual resultou o melhor livro sobre os Karayás ( 3), elle, de proposito, pôs
de lado aquelle problema, visto poder este ser estudado só em comparação com outros ·povos sul-americanos. As bases para tal trábalho· historico-cultural foram fornecidas mais tarde pela obra funda-

..

( 1) - MARTIUS, Beitrãge zur Ethnographie und Sprachenkunde A merikas, zumal Braslllens. I (Leipzig 1867) ·p . 298.
(2) - iEHCRENIREDOH, Beitrãge zur Võ(Ikoerkunde Brasillens (Berltn'
1891),p Se 73.
(3) · - Fritz K ·R AUSE, ln deri Wildntssen Bra.slliena (Leipzig 1911 ) .
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( 4) W. SCHM1DT, Kulturkreise und Kultursch ichten· in Süd ame r ika. ·
(Zeitschri flt .fiir !Ethnolog·ie, 1Berlin 1 XLV 1913, iP. 1014-11130).
( 5) Erland NORDENSKIÕLD, Con1parative e thnographical studies
I-V, 1919-1924.
.
.
(6) - Na transcripção antiga "Karajá.", o j devia ter o som d e j alemão .
correspondendo a "Karayá"; mais correctamente, porém, teria e lle a prontÍn c ia
preguttural de eh alemão em i c h, som representado no "Alphabeto de Anthro·pos " (publicado na revista "Anthr opos" por W. SCHMIDT em 1907 e cada v~ z-:
mais acceito na linguistica internacional) por x com arcozinho sotoposto. Ass im a · transcri~ão exacta, segundo KRAUSE, seria karaxá, . karadxá · ou:.
"k··::ici~~n ..l..x cada vez com u1n pequenõ arco por baixo).
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me!ltal de vV. SCHMID'I . sobre ''Circulos e estratos culturae.s néi!.
· America , do Su1" ( 4) . e pelos n1agistraes "Estudos ethnographiCDs
·comparativos'·' d~ Erland _NORDENSKIOLD (5). Apoiati.do-se- ·
·l)rincipalmente nos .n1appas ahi publicados, indicadores da · distribui-· '
.ção geographica de elementos culturaes na Americ::a meridional, em-:prehendeu KRAUSE - ''esclarecer a sitúaçãJo historico'-'cultural dos.:
Karayás" ou "Karadxá" (x com arcozinho sotoposto), como elle
escreve agora phonetican1ente ( 6). Apresentou os seus resultad~s
·em 1924 no XXIº Congresso Internacional dos Americanistas em.
· Gõteborg (Suecia), publicando-se a sua conferencia "Beitrage zur
.Ethnographie des Aragua ya-Xingu-Gebietes" (Contribuições para a.·
·ethnographia da região do Araguaya e do Xingú) coin desenvolvimentos no "Compte-rendu de la xxre Session, Deuxieme partie", .
p. 67_-79. Eis o trabalh'o que nos ha de · occupai: aqui especiahnente.
O problema é pois " a collocação dos Karayás na estratificação
cultural da Ame rica do Sul" (p. ·67) ou pelo n1enos "o ensaio de esclarecer a situação histüriéo-cultural dos Karayás seg11ndo os quadros de distribuição, publicados por W. S.c hmidt e E. N ordenskiõld ,,.
(p. 68) . O autor lamenta não t er podido conhecer nem aproveitai:as recentes explorações do Brasil central que talvez já dê1n mais luz
a muitos pontos . Em particular, tendo ouvido da "Rondonia" de
ROQUETTE-PINTO só por este mesn10 em Gõteborg, estudou-a .
em seguida, achândo os factos e conceitos alli expostos em bôa harmonia com os seus resultados .
Como prelin1inar, esboça-se o lado anthrop~logico e lin.guistico da questão. Anthropologicaniente, Krause distingue dois.
typos de Karayás: 1) um ·de cabello liso, calotta elevada e rosto oblon. go-oval ; 2) outro de cabello ondeado a anelado, calotta that.a e ros. to largo, adelgaçado inferiormente em ponta. Mui raran1ente acha. se ainda un1 typo pygmaico com dolichocrânio estreito, calotta bai xa. prognathismo, nariz alto e adunco. Desses typos segue-se ao me··
nos que os Karayás não são homogeneos, rnas provaveln1ente ·co1npostos de ele1nentos di-f ferentes, cuja relação anthropologica por ora.
ainda se não póde determinar.
Linguistica1nente, considerem-se en1bora os Karayás ainda comv·
d .1ngua isolada, o autor confirma co1n toda.· a certeza a existencia -de analogias do idioma karayá com línguas ·gês, posto que de-
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interpretação duvidosa . Poder-se-ia suppôr que. juntarpente con1
elementos culturaes dos Gês, passaram aos Karayás tan1be1n os no..:..
mes desses _objectos, p . ex . a clava rol iça de puro .typo gê, chamada
em kayapó (gê) ko e em karayá go-haté . Parece realmente que .certa
.parte dos elementos culturaes dos Karayás é con1rnum com os Gês,
tendo ta.mbem denominaçées affins; mas essas dependencias são relativamente f racas.
O utras connexões linguísticas parecem existir com os Gês, os
occidentaes pelo menps, sem permittirem todavia a conclusão cer ta · d~
que os Karayás pertençam aos Gês, visto essas analogias ling1,listicas
poderem ter-se originado tan1be1n por acculturação. Aqui, porém, o
autQr len1bra be1n a proposito que ROQUETTE-PINTO na sua
"R ondonia" (p. 180 e 206), depois de ·Alex. F. CHAMBÉRL'AIN
ter reunido os Suyás com os Karayás no seu "grupo Karayano", julgou poder incluir neste tambem os Nambikuaras, por causa de appro>.'imações linguisticas, sendo v. g. semelhantes entre o karayá e o
nambikuara as designações de bocca, deil.te e arvorc. K rause, corroborando .isto, achou ainda semelhantes os tern1os para orelha~ filho,
a1-co, cuia, co1ner, si11l e talvez estrclla, ho11ie1n, algodão~ espirrar.. relacionando-se dente tambe1n com o kayapó e a·rco cóm o kayapó e suyá . Certa ligação linguística entre Nan1hikuaras e Karayás,.
segundo isso, parece provave1.
P ara esta questão do agruparnento dos Karayás en,tre os Gês~
seria de sun1n10 valor saber se os Gês talvez se extendan1 além d0
Xingú para oeste, fazendo parte da quasi incognita população primitiva da An1azonia meridional. Con1 isto está conforn1e RO·
QUETTE-PINTO que considera os seus _Nan1hikuaras co1no habi
tantes niuito antigos daquella região, os quaes terian1 possuido primitivamente uma cultura gê, apresentando com os Gês tamben1 i:.e:
lações lin" uisticas ( Rondonia, p. 205 s.). En1 todo caso. porém,_
principalmente pela grande incerteza sobre a população pre-tupi da
Amazonia meridional, a anthropologia e linguística só podern dar
certos indícios a respeito do problerna proposto.
Ü que mais adeanta é a propria investigação cultural, COJ11 a qual
entramos no a1nago do assu111pto. Para maior clareza, enun1eremos
primeiro todas as culturas que vên1 aqui á comparação . São as seguintes :
1) a "cultura orirntal", i. é a cultura relativan1ente hon1ogene.1
do planalto brasileiro oriental (essencialmente a dos Gês), extendendo-se no oeste até aos Kayapós e Suyás;
2) a cult·z1,ra n1eridional ou do Choco, aparentada com · a prece~ente;
.
3) a "cultura ocridental" ou do planalto andino. desde os Diaguitas no sul até á Colombia no norte, essencialmente pois a cultura
do extenpo imperio dos I ncas .
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No norte, isto ·é ao horte dp Amazonas, distinguem-se:
4) a "cultura occidental do norte)) ou o complexo cuJtural com·
mum ao occidente andino e ao
. norte da America. do Sul;.
5) a "cultura do nor"te ", simplesmente dita; quer dizer ..a · cul ·
_tura de toda a ·região septentrional, desde a Co.lombia, os Jivaros, o
noroeste do Brasil, a Venezuela e Guyana ?té á foz do Amazonas;
6) a "cultura oriental do norte", espalhada no norte, nías só a
·leste elos Andes, fóra e independente da cultura andina.
Siga a nossa exposição esses mesmos numeros.
1) e 2) Quanto ás duas primeiras ·culturas, a ori.erntal e a do
Chaco, ·consideradas juntas ou no que têm de commum, diz o autor
(p. 70 s.) : Os Karayás não participam dos bens culturaes excluswamente proprios da cultura oriental ou excl'USiva.m ente communs entre
a cultura oriental e a do Chaco; logo, não são intimamente aggregados nen1 pertencem a essa cultura commum.
Ha, porém, relações estreitas com a propria cultura do Chaco.
Acham-se, p . ex., entre os Karayás elem·entos culturaes _communs
con1 a cultura oriental, con1 a do Chaco e mais com os Bororos e Sirionos, isto é, com a margem septentrional do Chaco. São de~ses elementos:
a clava roliça,
a pulseira protectora (Handge/enkschittz).
3) Mais estreitas mostran1-se ·as .relações dos Karayás com o
Chaco, considerando-se as irradiações da "cultura o'Ccidcntal)) do
planalto andino. E. Nordenslciõld demonstrou dois caminhos dessa irradiação, un1 m.ais ao norte pelo nordeste da Bolivia e p elas
vertentes amazonico-platinas para os Bororos etc. ( asism, p. ex.,
o fuso bororo), outro principal ao sul pelas cal:>eceiras do Pilcomayo
directamente para o Chaco. Cotn effeito, muitos elementos da cultura occidental acham-se f óra dos A-ndes sómente ainda no Chaco.
como v. g. a maça de cabeça grossa, a coiraça, o pau de entrelaçar~
bcilsos e saccos reservatorios; flauta tocada terminalmente etc. Ora,
o que é notavel, ha desses elen1entos que, fóra da cultur~ occidental
e <l0 Chaco, se encontram de ma is unican1ente entre os Karayás,
a saber:
coefas reticula.re·s ,
gi-tarnições de. fitas com borlas,
capa usada co1n.o vestidura..
- Isto indica que a influencia da cultura occidental sobre ('
.Chaco alcançou ainda os Karaxás, os quaes, por conseguinte, primitivamente talvez morassem 11iais perto do Chaco, provarvelmente
na fronteira septentrional delle, em contacto com os. Bororos.
Que os Karayás são oriundos do norte do Chaco, parece ser com._
provado pelo . facto de participarem el1es igualmente nos elementos
da çultura occidental pouco ·n umerosos que passaram para leste ·não
'.
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sõ pelo Chaco, ni.as tambem no can1inho septentrional pelo nordeste
da Bolivia e pelas vertentes amazonico-platinas, como v. g. :
o reparo de cabaças rôtas por nieio de costuras,
e naquelles que são exclµsivamente communs á cultura occ~dental e
ao nordeste da Bolivia, como:
os 11iosaicos de pennas ( nas mascaras de dança dos Karayás).
A ligação estreita dos Karayás á região das vertentes centraes é
recommendada ainda pelos elen1entos culturaes limitados a essa região das vertentes, ás cabeceiras do Xingú e aos Karayás, como são
por ex . :
a esteira de varinhas,
grandes diadenws rotifor111.cs .de pennas, e ein parte tambem
a· liga prepircial, de occorrencia aliás isolada.
4) Niultiplices são as relaç·ões dos Karayás com a " cultura occidental do HOrte ", cuja influencia parece tel-os atting;<.io as:;in1 na
antiga patria ao norte do Chaco como na nova sobre o Araguaya .
a) O influxo recebido ainda ao norte do Chaco revela-se entre
os Karayás por elementos da cultura occidental do norte que se
acham ao mcsn10 tempo tambem no Chaco. Desses elementos alguns
se extendem en1 parte tamben1 aos Bororos (eis outra vez a connexão dos Karayás com estes !) e aos Gês centraes, como sã,o:
,
1naraca,
pingentes de chocalhos,
cru:: de fios ( F adenkreu.z, thread cross),
grandes cavi',/,has 1'auricuJares,
ch~fia. e escravidão,
terh11 ica de rolos cspir(];es (a leste na ceran1ica, a oeste nos
trançados) ,
p)irogravura en1. cabaças,
tro11ibeta-.s tocadas t cr1Hi na.hncn te.
O utros daquelles elen1enlos, em vez disso, estão extendidos ao
nordeste da Bolivia e ás vertentes centraes, isto é, ta1nbem ao caminho mais septentrional, v. g.. :
111.a.scaras de dan ça,
fuso do t3 po bakairi,
1

taituagcni,

canôa dun·i só toro de '11UJdeira (igara),
cultivo da 11wn..d.ioca doce.
Segue-se de tudo isso que os Karayás foram influenciados outr'ora juntan1ente com os povos do Châco, vi.vendo pois com estes
ainda em estreitas relações .
· Foram provavelmente os GuarCM1.is que trouxeram essa "cultura occidental do nort~" ao Chaco e aos K,ilrayás . Pois todos ·6s citados elementos culturaes encontram-se, aiém das regiões meneie»:
nadas, ainda nun1 terceiro grupo ethnico a sueste, no dos 6uaranis
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que os transmittiram secundariamente para . leste e. norte aos T upis.
orientaes e Gês vizinhos. Que houve relações directa.s entre esse.>
Guaranis do sueste e o territorio septeritrional da "cultura occiclental
do norte", ahi estão a provai-o elementos culturaes exclusivan1ente
proprios aos Guaranis e ao norte, não con1n1unicados ao Chaco e aos
Karayás, poden.d o por isso n1esn10 ter vindo para sueste só com os
proprios Guaranis. (São, p. ex., o tropheo craniano. a sepultura
directa em urnas, a zarabatana, a cabana de · cobertura conica = Kegeldachhiitte). Dahi podemos jn ferir talvez que os Guaranis originariamente formam parte claquella cultura occidental elo norte, do~
inicili.ados outr' ora no noroeste, porventura na região ain9a hoje occupada pelos 1"'Hpis occidentaes ( Omaguas, Cocamas). Dalli teria1n.
sahido ein grande n1igração para o sul (7), encontrando e inf luenciando primeiro o velho grupo cult~tral chaco-karayá. Continuan do a sua marcha do nordeste da Bolívia pelas vertentes centraes para
sueste, teriam rep cllido os Ka-rayás para léste, para a s bandas do
alto Xingú e além, separando-os deste modo definitivarnente elo
Chaco. Assim se explicaria tamben1 que ·certos elementos ela cultura
occidental do no~te ( v. g. pente de varinhas con1 ligadura si1nples,
nó de arrizar = reef knot, perolas for1nadas de discozinhos ele nácar.
·potes pc rtateis com azas furadas para a corda de carregar. pinturas
nos vasos de barro), espalhados no Chaco e entre os Guaranis. nã:>
passaram comtudo aos Karayás que entãc deviam estar já fóra do
· alcance.
b) Na sua nova patria s~bre o A raguaya, porém, os Karayás
entraram em novo · contacto, desta vez mais clirecto, con1 a rnesma
cultura occidental do norte, irradiando-se ella do norte · pelo médio
Amazonas para o sul e .sueste até ao Xingú e i\raguaya. Dão testen1unho disto os elementos dessa cultura que, f óra ·elo seu do1ninio
ordinario, apparecem tambem nas margens ou pele 1nenos nas cabe ceiras do Xingú e entre os K.arayás (como :
o pe1ite de varinha.s com ligadura dupla, typo n1ais novo
do que o de ligadura sirnples que foi propagado pelos
Guaranis),
ou que . além disso são encontrados tan1bem a oeste e sudoeste até á
. .região das vertentes centraes, mas nunca no ·chaco nem entre os
· ·Guaranis; neste caso estão :
a flauta de Pan e
a roupa de liber co11i pinturas.
Outros elementos .da cultura occidental do norte, emfim, podem
ter chegado aos K arayás secundariamente por via dos GuarànisTupis or~entaes etc . , corno é certo, p. eY., que
a pesca a veneno .
1

(7) ·-

Corresponde isto mais ou men os tambem â. opinião de W. Schmidt.
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lhes veiu dos Tapirapés (Tupis immigrados de leste no seculo 17),.
provavelmente t~mbem

o 11-ioqueni cont tres

oit

quatro estacas vert-ica·es.
1

E' incerto se por esse caminho os Karayás receberam igualn1ente
o propulsor (" estolica", thro\ving-stick, Speerschleuder,
\\'urfbrett), de fórma identica como no alto Xingú ( Suyás, Trumaís,
l(amayurás, Auetos), sendo semelhantes os dos :\Iojos e da região do
Purús, da A n1azonia occidental (Cocam as, Campevas etc . ) e · do
valle do Cauca na Colombia. Deste typo que parece ser da cultura
occideotal do norte, deve-se dis tinguir o propulsor (com rego e co~
traf orte) dos antigos Tapuyas da n1édia costa orien~l brasileira
( Pernam_puco etc. ) e o propulso r ·a do is ganchos da cultura occidental precolumbina, repr esentada desde a Colombia até ao Perú.
5) ~fan1hen1 a "cultura do norte' ' simplesmente dita influenciou
os l(a rayás juntamente com as tribus do alto Xingú, patenteando n1ais
tuna vez a relação intima dos novos habitantes do A raguaya com o
X ing ú e por este com o norte . Acham-se con1 ef fe ito elementos
<lessa cultura n1esmo ao sul elo Amazonas, justamente nas cabeceiras do Xingú e entre os Karayás, em parte tambem entre os BoToros, como são p . ex. :

a suecessão 1nater11a ( 11uit ria·rc/iado),
escabellos ( 1nochos), ás ve::es zoo1norphos, co1n dois sarraf os longitudin,aes;
o cultivo do algodão.
Con10 este ultimo, segundo Nordenskiõld 1 foi espalhado no norte
principalmente pelos Caraíbas, seria1n estes talvez os n1ediadores na
transferencia daquella cultura do norte para o sul, tendo transmittido aos Karayás p . ex. tambem

os e11feites de algodão eni braços e pernas.
Quadra cem esta hypothese o que RIVET diz sobre os Caraíbas
no norte ·d a America meridional e sua disseminação em tempos remotos até á Colombia e ao Equador. Ve rdade é que no sul o algodão
é cultivado tamben1 pelos Guaranis e seus parentes que talvez o re..
-cebessem do norte.
A sepultura ..secundaria eni urnas
que parece igualmente um elemento da cultura .do norte, achando-se
tambem entre os Pre-aruaks do territorio de Mojos e na costa sulor iental ( entre Tupis ?) , veiu aos K arayás ou dírectamente do nor te
ou indirectamente no seculo 18 da mão medianeira dos Tupis orientaes e Tapirapés.
,
·E m todo caso, para explicar o exposto, somos levados a sttppôr que os Karayás deviam morar não longe do alto X ingú, em communicação com o norte, mas já sem trato com o sul e ~ttdoeste, depois
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de interceptadas as-antigas relações com o Chaco provavelmente pela
migração dos Guaranis.
6) A ultima grande cultura . sulan1ericana é a "cultura oriental do
n_o rte", caracterizada por propriedades como e~tas : palafitta (habitação sobre estacas), cabana de cobertura conica (K egeldaclrhütte),
emplumação radial com costura mediana, remo de pá redonda ou
alargada inferiormente, arco convexo, ingestão da cinza dos defun- .
ctos, perfuração do septo nasal.
E sta cultura está representada tambem ao sul do Amazonas, nas
regiões marcadas pelos seguintes nomes: Karayás e (pelo menos em
parte) Kayapós septentri-onaes, cabeceiras do Xingú, vertent~s ·centraes, nordeste da Bolivia (em parte ), Guaranis (e Tupis orientaes),
accrescendo para certo numero dos elernentos culturaes o Chaco.
Temos pois aqui dois grupos ele elementos, conforme incluem ou exch1em o Chaco . Incluem o Chaco os seguintes
rallo de niandioca,
faixa para tra:::er crianças ao collo etc. (falta aos Ka. rayás),
al'Ht<>fariz de 1na:deira,
cabaça eni rede,
jogo de figuras· de corde·l (Fadena.bhcbspiel),
bola de palha de m.ilho;
niandioca aniarga (segundo N ordenskiold, con10 provavelmente tambem : )
11iaçlb chata e engrossada ( tacape) e seus or1ianiento-s tran·
çados.
Excluem o Chaco os elen1entos que seguem :
flecha de ponta engrossada para eaçar aves)
cesta com ta1,npa de bordas salientes,
lança de ponta postiça,
,vasos de barro clta:tos coni f un.áo chato (segundo ·Nordenskiold) ,
cesto 'de carga do ty po guarayo (segundo N ordenskiõld) _
E sta cultura talvez viesse ao sul com os Guaranis, ou talvez não
fosse outra que a cultura arua·k) dif funqida pela migração dos Aru·-.
aks, cujo caminho de oeste para leste fica marcado pelas tribus aruaks dos · 1Iojos, Baurés, Paressis, Kabixis, Mehinakús etc. Teriam
elles influenciado assim
do· lado meridional o Chaco e os Guaranis '
do lado oriental o alto · Xingú, para onde talvez repellissem os Baka íris ·e Nahuquás.
·
Ao Araguaya haveria chegad<i> essa cultura ou directamente do
·Xing_ú ,ou indir.ecta e secundariamente de 'fupis, quer dos TapÍrapé~
no ·seculo 18 depois de passar pelos Guaranis e rfupis orientaes, qt!er
dos Tupis centraes (Yurunas) que à teriam recebido dos Guarayos
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no· seculo 16. E' impossivel ·p or emquanto. delinear as vias exactas
dessa expansão cultural.
.
J\ · incerteza e obscuridade que aqui reina, resulta da ultima perturbação das ·condições culturaés. da Amazonia meridional pelas niigrações historicas dos Tnpis. Den1onstrou Nordenskiold uma grande
.. invasão guarani tica" no seculo 16, como se separaram então .dos
· Guaranis no sueste já os Chiriguanos, dirigindo-se para noroeste
até perto dos Andes bolivianos, já os Guarayos- Pausernas, en1igrando
mais ou menos ao mesmo ten1po para a regi~ das vertentes e extendendo o seu influxo cultural ainda mais .para o norte, ~alvez até
aos ,.f upis centraes . No seculo 17 des1nembraram-se dos 'Iupis orientaes os 'J'apirapés, seg~ünclo rumo oeste até fixarem-se entre 0
Araguaya e o alto Xingú. Assim separaram elles os Karayás das ca ·
beceiras do Xingú, influenciando-os em seguida por seu turno_. Já
vimos que a pesca a veneno passou com certeza dos T apirapés aos
Karayás, podendo dizer-se o mesmo provavelmente de varios outros
elementos das tres culturas septentrionaes. No seculo 18, emfim, vieram complicar n1ais a questão os eanoeiros) penetrando por en.tre o
alto 1'ocantins e Araguaya, segundo · a recente descoberta de RIVE1'
descendentes cios antigos Karijós <lo sul de São Paulo .
··Essa expansão secundaria dos Guaranis-Tupis nos ultimos 200
annos desempenhél: talve~ o papel mais importante na historia ~ultu
ral recente da An1azonia meridional" (p . 77 ) . Por isso mesmo e
pouco que della .sabemos, pri_ncipahnente tamben1 o desconhecimento
da estratificação cultural dos Tupis centraes e da ethnographia prin1itiva entre o Araguaya e o Tapajoz antes da invasão delles, a nossa
ignorancia da extens~o originaria dos Gês para oeste e dos Caraíbas
para o sul, tudo isso requnda f orçosa111ente em incerteza de todas· a,:;
theses e the~rias respectivas. Só uma exacta exploração ethnographica dos vastos traçtos ainda incognitos entre o Tocantins e o Tapajoz póde fundar conclusões seguras tambem para os Ka rayás .

*

*

*

Parecem, con1tudo, estabelecidos com probabilidade os seguintes résultados :
1) ·Os Karayás tinham antigamente a sua séde mais à sudoeste,
em ~ontacto com a cultura do Chaco, sujeitos juntamente com a· população deste á influencia· da "cultura occidental" do plánalto
andino;
2) mais tarde receberam alli dos Guarariis elementos da "cut-·
tura occidental do norte";3) em- seguida f oram repellidos pélos Guaranis para leste;
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. 4) na sua nova patria sobre o Araguãya entraram, juntamente
<:om o~ povos do alto Xingú, em · relações directas com as culturas ·
<lo norte, por meio da população pre- tupi do sul da Amazonia centra.!.
i\' vi.sta do valor relativo destes- resultados, recommenda. õ autor
emfim outro n1ethodo em si mais proficiente de investigação,. a saber
o de indagar n1inuciosamente a estructura intrinseca, o contendo ess encial da cultura de cada tribu, para ajuizarmos da in1por.tancia ou
efficiencia dos dif ferentes influxos culturaes para a vida cultural ,
<las transformações ef fectuadas tambem na vida intellectual do pov-0
·e m questão. Conhecidã assim a sua susceptibilidad_e ou inf luenciabilidade, ou como que a reacção co1n que esse povo responde a um determinado influxo, avaliaremos melhor o alcance de todas as influen<.:i.as e relações culturaes a que elle ·estava exposto .
Apesar de ser. ainda inapplicavel esse methodo aos l(arayás, visto conhecermos imperfeitamente a ·cultura social e religiosa delles,
já se póde dizer comtudo que são, ou eram pelo 1nenos, um povo de
-espírito activo e autonomo, adoptando coisas extranjeiras não só quanto ao exterior, mas assimilando-as interior1nente. Collige-se isso,
p. ex . , dos nomes com que designan1 objectos da Europa, sendo
-os Karayás dos poucos povos que inventara111 termos proprios (uns
JO) quasi para todas as coisas européas· ou in1portadas por europeus.
Até onde podemos vêr, impuserarn -lhes or_a os i~omes de coisas in<ligenas semelhantes ou destinadas a fins analogos, ora a denomi11ação dum ente incligena compar avel, modificada por algu1n suf fixo
·etc. Só para espingarda usam a palavra da lingua geral (mahauá
uu makauvvá, em vez de mukaiva ) e para cavallo, buror e ch~péo as
designações portuguesas. Vê-se pois que em geral os l{arayás procuraram accon1modar as coisas extranj eiras ao conhecido e costumado ou ao seu modo de pensar. Suppondo que isso se verificou
inais ou menos tambem em outras influencias culturaes· experimen. tadas na passado, julga o autor poder deduzir um principio ou criterio importante, de valor tambem arythropologico: " Se na cultura
·k arayá se achar maior numero de coisas extranjeiras, muito semelhantes. ás de outros territorios sul-americanos, por conseguinte não
transformadas essencialmente nem accommodadas á cultura karayá
p reexistente, será licito admittir que esses elementõs culturaes não
. f oram transferidos tão sómente, mas entraram nos Karayás .pela in-corporação de seus por tadores, isto é, por um cruzament0 ethnico"
·( p. 78 s.).
Applicando este criterio, Krause exclue a idéa de · cruzamentó
nas relações dos. Karayás com a "cultura occidental" andina por via
do Chaco (acima _n. 3), visto tr~tar-se alli sobretudo da transferen'(:Ía meramente extrinseca de enfeites _. São outrosim de natureza
meramente extrínseca os ·influxos recebidos, na nova patria sobre o
Aragi~aya, da " cultura occidental do norte" (acima ~. 4 b) e tam'
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bem, ao que parece, da "cultura do norte" (n. S). Poderia dizer-se
o mesmo dos elementos da " cultura occidental do norte" trans.mittidos pelos Guaranis ( n. 4 a), mas a gr ande quantidade desses elementos e sua especial conformação entr~ os Karayás deqotam antes
a incorpçração de parcella.S ethnicas extranjeiras, de modo que os
Karayás na sua antiga patria perto do Chaco talvez tenhan1 recebido
uma mistura de sangu e guarani. Os elementos da .. cultura oriental
do norte", ern fim ( n. 6), · a<loptados pelos Karayás, são tão numerosos, tão pouco transf orrnados, r elativos a pontos tão vi.taes (como é a
preparação dft n1andioca) que a sua introd~cção parece dever explica r-se por cruzamento - talvez com Aruakst segundo vimos acima,
ainda que aqui n ada saibamos de certo .
"Assim parece fica r em resultado final que os Karayás, domiciliados como povo primitivo mais a sudoeste, experimentaram a lli
uma certa mescla de cultura e talvez tambem ele sangue com os Guaranis, e provavelmente outra tal mistura, na região do Araguaya,
com os portadores da cultura oriental do norte. Compõe1n-se, pois,
na . sua génese e cultura, essencialmente de tres grandes elementos,
fundidos numa· unidade firme , num povo unido" (p. 79).

*

*

*

.<\o profundo estudo de Fritz l{rause, aqui fielmente esboçado,
não pretendemos aj untar muito. Basta dizer em seu louvor que assenta nos alicerces mais solidos de que, graças principalmente a W.
Schmidt e E. Nordenskiõld, dispon1os hoje na ethnologia sul-ameri. cana . A lém disso, os resultados harmonizam bem com as recentes
' descobertas ethnographicas brasileiras da estrenua Cdmmissão Rondon, sobretudo com as que publicou Roquette-Pinto. Não quer isto
dizer que falte margem á critica. Mas se quisessemas entrar nella,
.' lá estaria o proprio autor que j á de antemão confessou os fracos, n3.
maior· parte inevitaveis, do seu .t rabalho, attenuando-lhe ás vezes até
demais o valor .
Comtudo, como não póde deixar de ser em pesquisas como estas,
restam-nos bastantes duvidas, tambem a respeito dos re!ultados intitulados de provaveis. Os proprios principias fundamentaes, nomeadameote · tambem o novo criterio anthropologico (acima p. 80), não
estão além dum scepticismo dif ficilmente reprimivel. Parece-nos
igualmente que o agrllpamen,to das chamadas "culturas"; pelo menos das troes septentrionaes, não se justifica na fórrna propo~ta, já
que se, .trata visivelmente
de misturas culturaes, cujos componentes
.
'
puros urge desenredar.. Julgarp.os ·que a escola ~thnologica do methodo his"tor ico-cultural pôs bem em f óco a qu~tão, e que· ella vae em

"
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bom caminho, parece comproval-o o pr:oprio Krause que tacitamente
se approximou bastante desse methodo antes tão combatido.
Mas em fim, o que dif ficulta ou quasi impossibilita resultados
seguros em investigações historico-cuJturaes nesta America do S ul, é
ainda a falta de dados ethnographicos suf ficientes, scientificarnente
fixados, trabalho apenas iniciado por Schn1idt e Nordenskiõld. Depois de ser elle mais completado para ioda a America meridional, vêrse-ha quanto Krause acertou com a verdade. Até então o seu traba- .
lho está ahi como padrão, servindo de modelo ainda por muito tempo.
E acreditamos que ao benemerito autor já hoje sobejaip justos motivos de contentamento, além daquelle indefectivel do poeta: ln
tttagnis et vohii.sse sat est.
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