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De Arthur Ramos não foi sem Emoção que lhe evoquei o
nome - e, com o nome, a obra notável que realizou - em
conferência na Casa do Estudante do Brasil, a convite d0.
Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, cujo desaparecimento, tão prematuro, nos privou, a todos nós, não
apenas de uma excelente amiga, mas essencialmente de uma
sensibilidade poética do mais alto sabor graças a seu espírito
aberto às coisas da cultura. A ela devo ter ligado meu nome
a duas homenagens a Arthur Ramos: naquela conferência e,
anteriormente, em 1962, fazendo o lançament-0 da terceira·
edição desta I·ntrodução à Antropologia Brasileira .
Desde cedo, ainda estudante secundário, fui dos que se
alinharam entre os admiradores de Arthur Ramos ; admiração q:ue· se alongou em amizade. Em Maceió, numa de suas
visitas à terra natal, saudei-o em nome de seus confrades
alagoanos. Seu nome já então o projetava entre os nossos
melhores estudiosos dos prablemas afro-brasileiros, mestre
que se tornou entre os maiores a cultivarem as ciências sociais
entre nós. Correspondemo·-nos no correr dos tempos. Com
minha vinda para o Rio mais nos aproximamos; não apenas
na frequência à sua casa, mas ainda nos encontro'S de rua
que se tornaram constantes, nas imediações da então Faculdade de Filosofia, perto do meu também então local de
trabalho. É certo que, mal estava eu chegando, logo depois
êle partia para seu último posto - o de diretor do Departa-
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mento de Ciências Sociais da UNESCO. Era a projeção
internacional que então o consagrava. Chegava ao fim uma
vida que se marcou pela ascenção contínua, pois ali o
encontrou a morte aos 31 de outubro de 1949.
Tudo em Arthur Ramos o indicava para o triunfo : a
inteligência, a cultura, a pessoa humana. Sua vida f oi uma
vitoriosa jornada de 46 anos, sem que para isso empurrasse
os contemporâneos, n.em tomasse lugares que a outros poderiam caber. Sua obra intelectual marcou-se por uma linha
vertical, sem declínios, nem interrupções. O homem de ciência
identificou-se com a figura humana ; e ao sentimento da
observação científica soube aliar o sentimento humano de
sua bondade. O que não prejudicou sua obra, seus estudos,
suas pesquisas ; antes mais a envolveu, mais os caracterizou,
como um dos pontos altos da cultura brasileira. Pela con1preensão com que antropolôgicamente estudou os grupos
humanos, abraçando-os num ·mesmo sentido de fraternidade
e de solidariedade humana, coisa que nêle se engrandecia,
porque havia em Ramos, quase sem que êle o sentisse, aquela
vocação cristã do homem, a que se referira Jean Mouroux .
Seria supérfluo analizar ou informar sôbre seus estudos,
ou em particular sôbre cada uma de suas páginas, tão
expressivas nos livros que publicou. Os que conhecem sua
obra continuam a aplaudi-la, e nela encontram sempre idéias
e sug€'stões que lhe acentuam os méritos; os mestres nela
recolhem ensinamentos que lhes permitem prosseguir em
novos estudos; os estudantes ou os puramente estudiosos
terão sempre, em suas páginas, um conhecimento verdadeirarnente humano do Brasil. Na obra de Arthur Ramos projetase sua própria vida, naquele quase milagre com que êle soube
viver: o de além de viver, também conviver.
Se sua vida foi admirável exemplo não apenas de viver,
n1as sobretudo de conviver, sua produção científica foi tôda
ela voltada ao encontro do homem, procurando os valôres
da convivência entre elementos distintos capazes de se aproximarem. O que a distingue é justamente esta preocupação
- a preocupação pelo homem. Não o homem isolado, só,
ignorado, nôvo Robinson Crusoé; mas o homem partícipe

INTRODUÇÃO A ANTROPOLOGIA BRASILEIRA

9

da sociedade que integra, na convivência com os outros
homens, na revelação de seu espírito criador, na construção
de seu próprio ambiente.
Dai o interêsse, ainda pETmanente, de seus estudos : o
homem convergência das pesquisas de folclore, dos estudos
de etnografia negro-brasileira, das inttTpretações da psicologia social, das análises da antropologia. Sua carreira
científica, sua ascenção constante, marcava em cada degrau
o que havia de fundamental como legado de sua inteligência.
Qualquer de seus livros denota o sentido humano de seu
pensamento.
No que toca à Antropologia, em particular, era com
ênfase que êle a defendia como ciência integral do homem,
longe de dissociar o físico ou o social . na pessoa humana;
não reconhecia validade ao conceito que procurava antepor
a uma antropologia que estudasse o homem socialmente considerado, outra antropologia, a que considerasse o homem
um elemento da zoologia. Era uma visão humanística que
encarava o homem em sua totalidade, na integralidade da
pessoa, onde não se pode dissociar o físico do social ou
do cultural.
Como estudo integral do homem, a Antropologia é ciência
que não comporta distinções, além de que tal distinção não
tem fundo científico, nem base racional. Nenhuma ciência
se divide em áreas independentes. No caso de considerar-se
físico ou cultural determinado setor de estudo da Antropologia, trata-se de efeito formal, para utilização pedagógica
e facilidade de explicação; não como divisãO', ou separação,
ou definição indE'pendente. O estudo físico ou o cultural do
homem são apenas setôres ou aspectos de uma só ciência;
nunca, porém, divisões ou compartimentos estanques. Totalizam dentro da Antropologia o estudo do homem, na imensa
dimensão com que êle pode ser olhado e observado em sua
unidade de vida.
Esta idéia vamos encontrar fundamental, básica, na obra
de Arthur Ramos; e mais: o seu conceito de unidade antropológica - da Antropologia como ciência integral, total, do
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homem - levava-o a agrupar nela, como setôres especializados, todos os estudos referentes ao homem: o folclore, a
etnografia, a biometria, a antropometria, etc . A unidade da
ciência para corresponder à unidade do homem. Portanto,
o centro, tudo aquilo que merece observação, tudo· aquilo que
representa a realidade, é o homem, na plenitude de sua
unidade como pessoa .

centrava suas observações sôbre o homem, no segundo o que
o preocupava era o conhecimento das condições dêsse homem,
de modo a proporcionar os meios capazes de resolver os
problemas e as necessidades dêsse mesmo homem em sua
convivência social. Para êle o que a Antropologia interpretava e sugeria, deveria ser a abertura de soluções para as
dificuldades de~ vivência do próprio homem.

Nesta Introdução à Antropologia Brasileira, Arthur
Ramos reuniu não apenas todos os seus conhecimentos, pois
eu iria mais além: reuniu todo o conhecimento da época sôbre
o homem brasileiro, em suas diferentes manifestações. Basta
um relance pela vasta bibliografia que dominou : ai está tudo
o que se sabia, naquele momento, sôbre os temas versados na
obra, os índios, os negros, os brancos, os problemas de mestiçagem, os de aculturação. Certamemte, de lá para cá, mais
de vinte anos decorridos, muito se aumentou de conhecimentos nestes campos; haveria o que acrecentar, possivelmente
em grande quantidade, àquêles preciosos levantamentos
bibliográficos, contudo ainda hoje essenciais ao estudioso.

Não faltou a Arthur Ramos a visão, em grande par.t e
pioneira no Brasil, de uma antropologia aplicada, então --:
nos idos de 40 - ainda incipiente, começando a manifestarse, como efeito mesmo da própria Guerra que entrei 1939 e
45 ensanguentara o mundo. Deu assim maior alargamento à
interpretação de suas idéias, procurando aplicar os conceitos
da antropologia, ou das pesquisas antropológica, aos problemas brasileiros. .Concretizava-se um pensamento hoje
francamente vitorioso, segundo o qual a Antropologia pode
constituir-se um instrumento de trabalho para encaminhamento e solução de problemas concretos do homem, isto é,
a aplicação dos resultados dos estudos antropológicos aos
problemas nacionais ou, em particular, de uma comunidade.

Não há a esconder, entretanto, que para aquêle momento
- os primeiros anos da década de 40 - tudo o que se sabia,
tudo o que se dissera, tudo o que se conhecia sôbre a antropologia brasileira - os seus grupos étnicos, os seus problemas
culturais, os seus aspectos de mestiçagem - ali estava
reunido. É a glória maior desta o·bra - apresentada hoje
em sua quarta edição - que representa não apenas o ponto
culminante da atividade intelectual de Ramos, mas funda..
mentalmente, um momento culminante da cultura brasileira.
É um aspecto, uma parcela, podemos dizer, do grande legado
que êle nos deixou: o legado de um ciemtista que se voltou
preocupadamente para os problemas do homem na convi"\7ência social.

A Ramos não foi dado ver o desabrochar de tudo aquilo
que, numa perspectiva ampla, êle• visualizara na aplicação da
Antropologia. É certo que a II Guerra foi justamente o
ponto de partida dessa nova concepção, de uma Antropologia
não apenàs para estudar o homem, mas essencialmente para
servir ao homem. Uma Antropologia aplicando-se aos problemas do homem, na procura das soluções que sua posição,
no universo da criação divina, exige. E foi a partir dessa
Antropologia aplicada que surgiu um conceito nôvo, êsse tão
em moda, já lugar comum para economistas, sociólogos,
demógrafos, psicólogos, administradores: desenvolvimento.

Como considerava a Antropologia ciência integral do
homem, utilizava-a em um duplo sentido: em primeiro lugar,
como estudo do homem, e consequentemente procurando situálo no momento histórico de sua existência em uma determinada sociedade; e em segundo lugar, encontrando naquela
disciplina os elos de uma ligação com os problemas e as
necessidades dos grupos humanos. Se, no primeiro caso,

Desenvolvimento é justamente mudança, uma mudança
tanto quanto possível para melhor, de maneira a corresponder
às exigências do homem como pessoa, cuja dignidade e liberdade lhe foi dada por Deus, no que respeita ao sabe~r, à saúde,
à habitação, à alimentação, ao vestuário; enfim tudo que
possa dar ao homem, na plenitude de sua dignidade, aquela
condição para ser mais. Pois êste d.esenvolvimento foi o que
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procurou a Antropologia, numa antecipação das transformações conceituais que surgiriam depois, através de nôvo
campo: o da Aplicada.
A Richard N. Adams não pareceria estranho que se
chamasse à Antropologia Aplicada de "ciência aplicada das
relações humanas". O que lhe parecia s'er j ustamente o
objetivo da Antropologia como ciência aplicada: desenvolver
as r elações humanas, estudar e resolver os problem.as ?e
convivência, encontrar as formas adequadas de organ1zaçao
social estabelecer a conceitualização de idéias e valôres na
interdomunicação humana. Daí porque a Antropologia, se11do
Aplicada, e não exclusivamente Antropologia. c~m?· estudo?º
homem, procura a colaboração de outras d1sc1pl1nas a fim
de conhecer o homem em tôda sua dimensão e dar-lhe também,
no âmbito dessa variada dimensão, as soluções adequadas
aos problemas que o afligem.
No que acredito tenha sido uma antecipação à Adams, j.á
Arthur Ramos, na década de 40, indicava justamente o surgir
desta ciência das relações humanas como o coroamento de
uma síntese das ciências sociais. O estudo destas relações, e>u
seja das relações entre os homens, se tornaria o cen.tro de
todo o estudo das ciências sociais, visando ao conhecimento
do homem na variada dimensão com que êle se situa, se
movimenta' e se relaciona no ambiente social. .""'
À Antropologia
.
..
e à Sociologia somar-se-iam as outras c1enc1as soc1a1s,
de modo a volver-se preocupadamente para o homem no
estudo das relações criadas pela sociedade. Sobretudo, a
Antropologia.
Na conferência com que inaugurou, em 1941, a Sociedade Brasileira de Antropologia, já Arthur Ramos reclamava
a aplicação dos resultados da Antropologia à solução dos
problemas de interêsse do homem brasileiro : "Uma das faces
de atividade mais importante da nossa sociedade - afirmou
êle então - será, como já assinalamos, a aplicação dO's
estudos antropológicos e etnológicos no Brasil, ao homem
brasileiro, nos seus grupos naturais e culturais. "
~ste pensamento completava aquele outro a que anteri?r-

mente nos referimos: a impossível divisão da Antropologia.
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A seu espírito repugnava uma divisão da Antropologia em

ciências distintas. ConsidETava a Antropologia una, ciência
~nica, integral, completa do estudo do homem. Dividi-la em
física e cultural tem apenas efeito, ou necessidade, de caráter
didático, isto é, facilitar a comunicação, a pesquisa, o estudo
do problema. O homem, como sujeito e objeto dêsse estudo,
deve ser observado em sua totalidade.
De O'utra parte, Arthur Ramos sustentava, igualmente
a tese da mutabilidade da cultura como resultado dos pro~
cessos ou das relações de raça e de cultura; a mudança
cultural e a aculturação tornam-se responsáveis pelas alterações de uma estrutura cultural, criando, em consequência,.
r1ovos aspectos aculturativos em face do encontro de doh~
ou mais grupos culturais diversos. Da nossa história, dizia
ê1E', em um de seus estudos, que representa todo um processo
aculturativo, ou transculturativo: o dos contínuos encontros
entre raças e culturas diversas, criando a paisagem cultural
do Brasil, diversificada não raro pela acentuação mais forte,
aqui ou ali, dessa ou daquela colaboração cultural.
Outra idéia, ainda centrada nesta preocupação pela
convivência humana, levava Arthur Ramos a sugerir que o
importante, na vida social, se situava nas relações entre os
homens, relações harmônicas, fundadas nos direito·s fundamentais mercê dos quais o homem se preservava e pre&ervava
os outros, e fundava o clima ideal não apenas para conviver
mas sobretudo também para criar. A ciência visa ao aperfeiçoamento do homem, mas é necessário que êle saiba
criá-la, e com ela construir sua sociedade.
Daí porque Arthur Ramos acreditava - e o acreditava
com firmeza e fé - que o homem não se conflituaria com a
máquina; o homem, ao· contrário, a dominaria e se tornaria
senhor do universo, aprendendo a dominar a natureza com
a utilização dos meios por êle próprio criados. O quadro, não
distante de nós, do homem descendo na lua através de
máquinas por êle inv€ntadas, por êle dirigidas e por êle
controladas, foi a confirmação da idéia de Ramos. Abriu-se
então um nôvo momento do universo: o homem dominando
a técnica, e encerrando·, por assim dizer, o conflito que poderia
ser a sua própria destruição. O momento maior que se abriu,
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'm foi 0 que resultou de um nôvo aspecto da convivência
re
110
. capaz d e
entre ' os homens, no entrelaçamento p lanetá. ria,
destruir os conflitos e as animosidades, e criar um mundo
de paz e de harmonia.
A análise das idéias ou pensamentos de Arthur R~i:n~s
no campo da Antrapologia, se a alongássemos, nos per~:tir~a
mostrar sua preocupação pelo homem como centro de vivenc1a
social. A convivência humana, as relações entre os ~omens
de sua mesma etnia ou de uma mesma cultura ou ainda de
etnias ou culturas diferentes, eram aspectos que o le~avam,
no campo das preocupações cien!ífi~as, a estudar ~s diversos
problemas que envolv;m a existencia humana. N ao era, bastante existir; o que ele procurava era encontrar tambem a
razão de conviver.
Dessa convivência, aliás, nos deu êle mesmo exemplo
admiráv€1l em sua própria pessoa. Amigo o~ mestre, coi:ipanheiro ou condiscí:pu~o, soube co!1viver, e cr13:r, ~a rel~çao
entre homens, por d1st1ntos que fossem seus n1ve1s ~: inteligência, de grupo soci~l ou de cu~tura, um es~1r1to de
aproximação, um entend1m.e nto que ligava ent~e s1, fraternalmente, todos os homens. Por esta fraternidade e pela
busca dessa harmonia é que a Arthur ~a~os repu~n~:Vª tudo
quanto destruisse o espírito de convivenc1a. Suas 1de1as contrárias· ao tráfico de escravos ou à exploração do trabalh0
humano, seu pensamento ho·stil à barbarização dos povos e
à desumanização do homem, testemunham a beleza de seu
espírito criador, voltado para a vivência. entre os homens
num ensinamento de amor que os aproxima, os une e os
fraterniza. Não foi por outra razão que tamb~m se levant?u,
em seus estudos, contra a guerra e seus pe~1gos . O maior
dêles, o perigo de romper os 13:ç~s, ~ue deveriam ser sempre
solidários e fraternas, da conv1venc1a humana.
Desta Introdução à Antropologia Br~le.ira, ~oj.e em sua
quarta edição, se pode dizer que é o painel bras1le1ro desta
convivência: convivência de homens dif er.entes e de cult~ras
diversas no ambiente brasileiro. São indígenas, portu~ueses,
africanos não homogêneos, mas antes internamente d1fer:nciados, c~mo se sabe, nos princípios de nossa f ormaçao;

também aqui ou ali espanhóis, franceses, inglêses; holandeses
no N o.rdeste ; judeus, por tôda parte. Is.to nos primeiros
séculos.
A partir do século XIX o quadro se desdobra numa
ampliação desta convivência; são os chamados imigrantes alemães, italianos, russos, poloneses, sírios, libaneses, japonêses, grupos também os mais diversificados, física ou culturalmente, que enriquecem o património humano do Brasil. E
que faz - êste património - o brasileiro de hoje tão diversificado, moreno, louro, olhos redondos ou olhos amendo·ados,
cabelos lisos ou cabelos encarapinhados, às vêz€·s conservando
a língua materna de seus avós, conservando não raro hábitos,
costumes, vestuário, danças, cantos; um brasileiro regionalmente diversificado e marcado por peculiaridades próprias,
mas assinalado por um traço comum, ou um mesmo elemento,
que o faz, em qualquer parte, apenas o etnicamente brasileii ro.
Nenhum livro superou ainda esta Introdução à Antropologia Brasileira, no estudo global de nossa formação, grupo
étnico a grupo étnico, o processo de mestiçagem ou o de
transculturação; monografias ou estudos têm aprofundado o
respectivo conhecimento, comumente com qualidades superiores, através da pesquisa de campo ou da erudiçãJo no
saber, o que se refere a cada grupo, ou mesmo aos resultados
dos contactos havidos. O painel, porém, está ainda nesta
Introdução. Como introdução introduz o leitor, mas igualmente o aprofunda, no conhecimento verdadeiro do que é o
brasileiro: como se formou, como cresceu, como é humanamente brasileiro.

Rio de Janeiro, novembro de 1971.
MANUEL DIÉGUES JÚNIOR
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A ex1Jressão "Antropologia" é to'mada nesta obra no seu,
sentido largo de Ciência do Homem e da Cultura. À sua
apresentação sristemática serão consagrados dois outros livros
que estudarão os ob.ietivos gerais da Antropologia Física e
da Antropologia Cultural, seu histórico, métodos, relações.
No momento é apenas nosso propósito esclarecer, nesta Introdução, a questão da terminologia, ainda não uniformizada
entre os antropólogos dos vários países e escolas.
Na sua "Ética", .fá Aristóteles havia empregado o têrmo
"antropólogos", para significar "aquêles que falavam sôbre
o homem". A sua intenção foi, porém, desvirtuada, porque
tanto podem falar só bre o homem os que se entregam a disse1·tações filosóficas Biôbre a "natureza humana", como os que
"falam da vida alheia". Magnus Hunt iria empregar, muito
depois, em 1501, a palavra "Antropologia", como sinónimo
de "descrição da alma", ou ainda "descrição do corpo e da
alma, e das leis que presidern a sua união". Os h'u manistas
do renascimento e os enciclopedistas também tomaram a palavra nesta acepção. O próprio Kant eSrcreveu uma obra de
psicologia intitulada "l!Jnsaio sôbre a Ant1·opologia" (1788).
Mas vieram os anatomistas dos séculos XVI 11 e X l X
e restringiram a significação da palavra que, desde B lumenbach, em 1775, passou a ser empregada com a acepção que
damos hoje à Antropologia Física, isto é, uma ciência natural
do homem, considerado nos seus quadros raciais. Não é aqU'i
o lugar para mostrarmos o desenvolvimento extraordinário
2 i
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que logrou a Antropologia Física, con siderada como uma
Anatomia e uma Fisiologia Humana comparadas, e ensin ada
nos Museus de História Natural e Facu ldades de Medicin a.
O ou tro setor da Antropologia, qu e hoje se convencion ou
chamar de Cultural, vinha sendo estudado, entre os teóricos
europeus, com os nomes de Etnologia e Etnografia. Esta disciplina etnográfica sempre estéve ligada às ciências geográficas e históricas, e por isso se desenvolveu com as viageris
de exploração que alargaram progressivamente o ecúmeno viagens quase que confinadas ao mundo mediterrâneo, na Antiguidade e na 1dade Média, e sV..bitamente alargadas depois
do descobrimento do N ôvo Mundo. As viagens de exploração
dos séculos XVII e XVIII, e as expedições dos séculos XIX
chamaram a atenção pa.ra uma parte da humanidade, onde
se catalogaram os chamados "selvagens" e "primitivos".
"Etnografia", térmo criado por Camper, em 1807, passa a ser
a disciplina ou a técnica que "descreve" os vários povos da
terr.a, e principalmente ésses "primitivos", q·ue tanto chocaram a atenção dos europeus. A expressão "Etnologia", veiu
aparecer muito depois, em 1839, com a Sociedade Etnológi ca
de Paris.
Tivemos assim uma bi-partição dos objetivos da Antropologia: a) num setor que estudaria o Homem Natural, os
grupos humanos nos seus quadros biológicos, em suma, a Raça,
e b) num setor que estudaria a "soma total das criações humanas", o resultado dessas criações, numa palavra aquilo
que hoje chamamos a Cultura. Essa divisão é porém arbitrá,ria, pois na realidade não encontramos hoje na face da terra,
um exemplo do que poderíamos chamar o Homem Natural.
O Homem é sempre acompanhado da sua cultura, nesse sentido que éle é um criador de técnicas que modificam o seu,
comportamento, com o domínio progressivo da Natureza.
A cultura é assim uma progressiva conq1tista de técnicas com
as quais o homem procura ultrapassar a sua condição de animal natur al. Neste sentido, mesmo nos agrupamentos mais
rudimen tares, há o funcionamento dos processos da cultura,
considerada nos aspectos chamados materiais, e não-materiais, e ainda nos aspectos de inter-comunicação, ou organ·ização social.
De outro lado, verificamos que os primitivos objetivos de],
chamada "etnografia", do século XIX, que se limitaram ao
1
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estudo do "homem primitiv o", se modificam e se a.m pliam.
Não há cu lturas imóveis e conservativas. A regra é hoje a do
dinamismo e da mudança de culturas. De modo que não nos
podemos apenas interessar por essa parcela da humanidade
que os antropólogos do século passado colocavam nas partes
mais bai xas de uma escala de valores, construída pelos padrões e estilos de vida do observador. Hoje, a Antropologia
r ecobra aquela dignidade que lhes assinalaram os filósofos
preocupados com o estudo da "natureza hv,mana", em todos
os pontos do ecúmeno. Esta Antropologia estuda não somente
os "povos primitivos", numa clas·s ificação prévia, que é "Etnografia"; como elabora leis gerais para o estudo da Cultura,
faz endo assim "Etnologia" ou" Antropologia Cultural", aí iricluindo não só os chamados primitivos, mas os povos de q·u alquer cultura, nos seus processos de 1nudança cultural e de
aculturação.
O assunto, como disse, será estudado devidamente em
livros de próxima publicação. Para facilitar a compreensão
da terminologia, usada diferentemente até hoje pelos antropólogos continentais, de um lado, e pelos anglo-saxões, do outro, costumo, nos meus cursos da Faculdade Nacional de Filosofia, mostrar a sinonímia adotada. Assim, partindo da Antropologia, lato sensu, isto é, da Antropologia como Ciência
total do Homem, temos a sua bi-partição em Antropologia Física e Etnologia ou Antropologia Cult1tral. A sinonímia respectiva é Domo se segue:
Antropologia, la.to 3ensu.
Ciência do Homem Físico
(Raças)
Antropologia, stricto sensu
Antropologia Física
Raciologia
Rassenkunde
Antropologia somática
Bio-Antropologia
Biologia Humana

Ciência do Homem Cultural
(Culturas)
Etnologia e Etnografia
Antropologia Cultural
Culturologia
Võlkerkunde
Antropologia psíquica
Noo-Antropologia
Antropologia Social

Na coluna da esquerda estão as expressões sinônimas de
Antropologia Física, e na da direita as de Antropologia Cultural.
Os antropólogos continentais (franceses e alemães) preferem os térmos "Antropologia, s. s." (como sinônimo de An-
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tropologia física) e "Etnologia" (Volkerkund.e ) para o que
os an glo-saxões chamam hoje, respectivamente, Antropologia
Física e Antropologia Cultural, expressões que tendem a se
generalizar, corn a vantagem de o têrmo Antropologia, sem
qualquer adjetivo restritivo, poder designar a Ciência do Home1n, nos seus quadros gerais de Natureza e de Sociedade.
Em meus cur8os, adoto uma tendência conciliatória, chamando de "Antropologia" a Ciência geral do Homem, e empregando indiferentemente os térmos "Antropologia, s. s." oit
., Antropologia Física", e "Etnologia" ou "Antropologia Cultitral", para os aspectos respectivos já assinalados. Conservaremos assi1n, a unidade dos estudos do Homem, unidade da
no bre ciência da Antropologia, que é justamente destacada
nesta "Introdução à Antropologia Brasileira", isto é, nesta
"Jntroducãc
ao Estudo do Homem no Brasil".
.,
II

Esta visão geral dos estudos antropológicos 1io Brasil
era indispensável, pois entre nós, "Etnografia" (que hoje só
se emprega para significar os aspectos descritivos e particulares da Etnologia ou Antropologia Cultural) sempre foi
tomada, dentro das tradições francesas do têrmo, como estudo dos primitivos, e no caso do Brasil, dos nossos primitivos
contemporâneos, os índios. Isso sempre prejudicou a visão
de conjunto ·dos quadros do Homem. no Brasil, pois, não s6
as populações indígenas, como as outras, de procedência africana, européia, oriental. . . bem como o resultado advindo
dos contactos de raça e de cultura, são objeto, também, de
estudo da Antropologia, física ou cultural.
E por isso, um exame geral da Antropologia b1·asileira
deverá abordar: a) o estudo do í ndi o, suas características
físicas e culturais, classt.ficações ling.üísticas, diet'ribuição
geográfica, aculturação; b) o Negro, grupos étnicos entrados
no Brasil, de acôrdo com suas procedências africanas, características físicas e culturais, sobrevivências culturais no Brasil e demais problemas correlatos de aculturação; c) o E uropeu, grupos étnicos e lingüísticos, culturas; d) outros
grupos; e) o problema geral da assimilação e da acultitração.
Não seria possível fazer, nesta rápida apresentação introdutória, o histórico de todos êsses estudo& A s várias fases
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do seu, desenvolvimento serão passadas em revista nos capítulos respectivos. Mas podemos destacar alguns pontos essenciais a serem de logo tomados em consideração.
a) E studos sôbre o índio. É imensa a obr a realizada
por abnegados estudiosos nacionais e estrangeiros~ Nurna
rápida visão de conjunto sôbre o desenvolvimento dêsses estudos, podemos tomar as expedições ao Xingu , empreerididas pelos etn,ólogos alemães Karl v on den Steinen e P. Ehrenreich, na
segu,nda metade do século XIX, como o acontecimento 11iais
importante para o progresso dos estudos indianológicos no
Brasil. E por isso, creio que poderíamos considerar o histórico dês ses estudos em três fases: 1. 0 , a fase anterior às expedicões
de Von den Steinen - Ehrenreich; 2.0 , a fase das ex ,
pedições ao Xingu; 3. 0 , a fase posterior a estas expedições.
A primeira fase, que cobre todos os siéculos XVII, XVIII
e primeira metade do XIX, é assinalada pelos tacteios preliminares dos estudos indianológicos. Ela se inicia pela obra
notável dos jesuítas e primeiros cronistas, que nos deram as
JJrimeiras tentativas de classificação lingüística, escreveram
as primeiras gramáticas da "língua geral" e de outras, e deixaram as primeiras descrições do indígena litorâ,neo. E sta é
a fase que já foi chamada da "tupimania", pois tôdas as atenções se voltaram para o indígena m ais numeroso, do litoral,
e com o qual os contactos corn os colonizadores eram mais f reqüentes. A sita contribuição, importantíssima aliás, será examinada nos capítulos correspondentes, dedicados à reconstituição elos grupos étnicos e culturais dos Tupi-Guarani. O
século XVIII e primeira metade do XIX trazem-nos grupos
numerosos de naturalistas franceses, inglêses, alemães, etc.,
que deixar am notáveis contribuições, que vão registadas na
bibliogr afia. Das contribuições propriamente "etnográficas"
dêsse período, convém destacar a.e; de Alcide d'Orbigny e as
de Karl Friedrich Ph1~lipp von Martius. A primeira classificação "antropológica" é a de D'Orbigny, ao passo que coube a
Martius o JJrimeiro ensaio, considerado clássico, e indispensâ-·
vel aos estudos posteriores, de divisão lingüística dos grupos
eritão conhecidos.
São os etnólogos alemães von den Steinen e Ehrenreich
que iniciam a 2.ª fase dos estudos indiano lógicos no Brasil.
São êles que realizam a primeira tentativa séria de compreensão do indígena do interior, nas duas viagens ao Xingu, a pri-
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m eira, em 1884, realizada por von den Steinen, e a segunda,
em 1887-1888, em colaboração com Ehrenr eich. As duas
-0bras gerais de von den Steinen "Durch Z entral-Brasilien"
e "Un ter den Naturvolker Zentral-Brasiliens" as inúmeras
m onografias e trabalhos de au toria também de' von den Stein en, e as de Ehrenreich, vieram resolv er muitas incógnitas
n ão , só. relativas à classificação lingüística dos índios , com~
a vat·ios problemas de focos de origem e caminhos de migrações, descrição sistemática de cultura~, líriguas, etc. Esta contribuição será examinada no lugar competente.
A 3.ª fase sofre a influência dos trabalhos fundamentais
dos etn ólogos alemães. Nos fins do século XIX e começos do
XX, a ten~ência ainda é para as classificações lingüWf,icas.
N este seritido, destaca-se o grupo da Societé des Américanistes
d e Paris (L. Adam, Créqui-Monfort, Tastevin, R. de /,a
Gr asserie, etc., e principalmente Paul Rivet). São da mais
alta importância os estudos realizados e as classificações propostas. Começa então a delinear-se a tendência para os estudos monográficos, "de campo". E então vemos entrar no
cenário dos estudos antropológicos e etnológicos, nomes como
os de Henri Coudreau, Nimuendajú, Métraux, Vellard KochGrünberg, Hermann Meyer, Max Schmidt, Fritz Krau;e, Nord enskiold ... até os mais novos da Franca
, , da Alemanha, dos
Estados Unidos ... Sua contribuição será também devidam ente estudada nos capítulos correspondentes.
. A c~ntribuição b~asi~eira distribui-se em vários campos
de irlteresse, e podemos dizer que ela toma a Expedição Ronclon , como um marco de referência. Antes do período Rondon
enfileiram-se nomes1, desde o de Alexandre Rodrigues Ferrei~
'J'a, em fins do século XVIII e começos do XIX até os de Barbosa Rodrigues e Couto de Magalliães, aí se incluindo também
a s contribuições dos arqueólogos e naturalistas, como Ladislau Netto, J. B. Lacerda, Gonçalves Dias . .. cuias contribuições serão também devida1nente examinadas.
A ex pedição Rondon, ou melhor as expedicões do ciclo
R ondon, iniciam-se em 1906, e continuam-se n os ~anos seguin~~s .Sua. finalidade oficial era a construção de rêdes telegráf icas, ligando o A raguaia a Cuiabá, mas o material científico
colhido foi da mais alta importância, como o atestam os relat ór1'os publicados. A contribuição etnológica consistiu no
estudo e classificação de vários grupos indígenas, destacan-
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do-se os Pareci e N ambiquara. É destas expedições que se
destaca o n ome dêss·e grande pioneiro da A n tropologia brasileira que é Roquette-Pinto, que em 1912 tev e oportunidade
de estudar os Pareci e os N ambiquara, publicando os resultados dos seus estudos nessa obra clássica que é "Rondonia",
nome por êle dado à região explorada pelo General Candido
Mariano da Silv a Rondon. Nos capítulos correspondentes, especialmente no dedicado aos índios Nambiquara, estudaremos
a contribuição de Roquette-Pinto.
A contribuição nacional aos estudos do índio, continua,
hoje cõm tendência à sistematização metodológica através
dos centros de estudo dedicados aos problemas da Antropologia no Brasil. Os es tudos dos investigadores brasileiros,
ou dos ligados à vida nacional, serão devidamente examinados 1ios vários capítulos desta obra.
b) Estudos sôbre o Negro. Podemos dizer que os estudos an tropológicos sôbre o Negro no Brasil constituem uma
criação dêste grande professor da Faculdade de Medicina da
Bahia, que foi Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906), só
agora e felizmente, plenamente reivindicado pelos discípulos
que lhe divulgaram a obra científica por tanto tempo releg<!'da
ao esquecimento. Nina Rodrigues é portanto o marco basilar
dês ses estudos de que podemos considerar três fases: 1.0 a fase
pré-Nina Rodrigues; 2. 0 , a fase Nina Rodrigues e 3.0 , a fase
post-Nina Rodrigues .
A 1.ª fase dos estudos sôbre o Negro, a fase que chamam os de pré-Nina Rodrigues, abrange tôda uma contribuição
esparsa de cronistas do período colonial, que nos traçaram
páginas de colorido e interêsse sôbre a vida do Negro escravo.
Éles são inúmeros: Debret, Rugendas, Maria Graham, Koster,
E wbank Fletcher e Kidder ... Não há, infelizmente, estudos
a1itropolÓgicos cuidadosos, com a exceção da tentativa de Spix
e Martius, que nos deram o primeiro esbôço de classificação
étnica dos grupos negros en trados no Brasil. A obra daqueles
cronistas tem um interêsse mais de história social do que
pr àpriamente de antropologia, embora muitas das suas observações sejam até hoje per.jeitamente aprovei táveis.
Convém ainda destacar um pouco antes, e contemporâneamente a Nina Rodrigues, as contribuições lingüística.~
sôbr e o Negro de um Antonio Joaquim de Macedo Soares, de
1
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um Sílvio Ro1nero, de uni João Ribeiro, ao lado de observaçõe.
de cunho sociológico e antropológico. Neste sentido não deixam de ser interessantes as contribuições de Sílvio Ro1n.ero e
João Ribeiro que examinaremos rios capítulos correspondentes com as discussões sôbre a questão do exclusivismo bantit,
em cryntraposição ao excl,usi·vismo sudanês rle Nina .Rodrigues.
A 2.ª fase, a de Nina Rodrigues, é tôda ela uma escola.
Nina Rodrigues revolucionou os estudos sôbre o Negro, propondo um método que iria depois ser adotado 1Jelos antropologistas contemporâneos do Negro: o método do estudo comparativo das culturas africanas e das suas "sobrevivências"
no Brasil. E xaminaremos, a seu tempo, essa contribuição
fundamental de Nina Rodrigues, nas suas pesquisas e observ ações diretas entre os Negros da Bahia. "O problenia da.
Raça Negra na América Portuguêsa", de qite nós, os seits
discípulos, estamos publicando as contribuições qi1,e o mestre
pôde deixar completadas, constituem um roteiro para as modernas pesquisas sôbre o Negro no Nôvo Mundo, com as modificações metodológicas necessárias, dos recentes progressos
da Antropologia cultural.
Ao lado disso, as pesquisas de antropologia física do
Negro são também iniciadas pelo Professor baiano, nos seus
trabalhos de osteometria no Instituto que hoje tem o seit nome,
e nas pesquisas sôbre o problema geral da 1nestiçagem. A
obra de Nina . Rodrigues tem sido fartamente analisa-da, em
nossos livros e nos de autoria de outros discípulos seus, para
que nos detenhamos aqui sôbre o assunto. Ela será novaniente
examinada nos vários capítulos desta obra destinados ao estudo das sobrevivências negras.
A 3.ª fase, a fase post-Nina Rodrigues, estende-se por
todo um período que se segue à sua niorte, em 1906. No início
foi o silén,cio, uma longa conspiração que tentou sepultar a
. sua obra. Apenas uma débil voz, a de Manitel Querino, trouxe
uma contribuição digna de aprêço, contribuição que me competiu também a honra de divulgar. Depois. . . e só muito recenten'iente, rompeu-se o véu da magia. A história é de nossos
dias, para ser contada com todos os seus detalhes. As suas
etapas principais aí estão: o reinício das pesquisas sôbre os
africanismos sobreviventes na Bahia, e a publicação dos
riossos primeiros trabalhos (de 1926 em diante . .. ) ; a reedição de "Os Africanos no Brasil", por Homero Pires, e de
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"O A nimismo F etichista dos Negros Bahianos" e de O'u tras

obras suas por nossa iniciativa e de Afrânio Peixoto; o Servico de H'igiene Mental de Recife e o contrôle científico das
";eligiões negras", por iniciativa de Ulisses P ernambucano;
os Congressos Afro-brasileiros de R ecife. e da Bah~a, e as
contribuições de Gilberto Freyre, de Edison Carneiro e de
tôda 'uma brilhante plêiade de novos estudiosos do Negro . ..
Ficou portanto reivindicada nesse movimento a prioridade dos estudos de Nina Rodrigues e do seu reinício na
Bahia com a minha iniciativa desde 1926. Hoje, já se fala
numa Antropologia do Negro, no Br asil, quando antes apenas
havia, quando muito, uma sociologia e uma história social,
cheias de mitito pitoresco e de muita citação de velhos cronistas e viajantes, que passearam em terras do Brasil a sua displicência ou a sua curiosidade.
Tal a projeção dêsses novos estudos e pesquisas sôbre
o Negro, no país e no e~trangeiro, que o. interésse s~ tor~a
hoje permanente. Pesquisadores estrangeiros, que ate entao
jamais se lembraram de realizar observações sôbre os problem as de raça no Brasil, com citnho sistemático, começaram 'L
se interessar sôbre êsses problemas. E assim vemos as pesquisas e observacões antropológicas de 1im M elville J. H erskovits,
da Northwestern University, e da Dra. Ruth La.neles, da Uni ..
'Versidade de Colúmbia; os estudos sociológicos de um Donald
Pierson, da Universidade de Chicago, atualmente em São
Paulo, e de Franklin Frazier, da Howard University; as pe3quisas lingüísticas de um Lorenzo Turrier, da Universidade
de Fisk . ..
É digno de nota como coincidem êsse enorme interésse
e dedicação ao assunto, por parte de pesquisadores estrangeiros, com a nova fase assinalada pela re-descoberta de Nina
Rodrigues e pelo resultado de nossas pesquisas, conduzidas
de início com tôdas as dificuldades compreensíveis ligadas
a um autodidatismo, que só agora vai sendo corrigido, corn
o reconhecimento oficial dêsses estudos, e a criação de cursos
e centros de preparação antropológica nas Escolas Superiores
do país.

1
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Estudos sôbre os grupos europeus e os problemas
gerais de contatos de raça e cultura. Só agora se iniciam.
Há a obra fr agmentária de historiadores e sociólogos, se1n
e)
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a necessária preparação metodológica. Ela é vasta e fecunda.
Conta com a colaboração dos antigos viajantes e cronistas
até os sociólogos e antropólogos recentes. Ao seu exame consagraremos todo o segundo v olume desta bra. V eremos que
'inf elizm ente não há estudos antropológicos sistematizados
sôbre os grupos europeus aqui introduzidos. Ao rev és, as contribuições sôbre contactos de raça e cultura, sôbre os problem as de assimilação e aculturação, sôbre as questões de imigração e colonização, de aclimatação, de mestiçagem . .. são
1nuitas e importantes, embora sem um certo cuidado de sist ematização. A sociologia das relações de raça e de cultura
no Brasil, está preocupando hoje tôda uma série de investigadores, com uma obra já digna de nota.
E há o folk-lore brasileiro, uma disciplina que não tem
sido levada na devida conta, mas que tem a seu ativo um nUmeroso grupo de cultores. Não creio que essa contribuição
deva ser separada como um capítulo à parte da antropologia
brasileira, quando consideramos esta no seu aspecto largo de
ciência do homem físico e cultural do Brasil.

Os estudos antropológicos, entre nós - não só os de antropologia física como os de antropologia cultural - sofreram
v.m pouco do m,al da improvisação. E por falta de centros de
ensino e de preparação metodológica. É verdade que êsses
estudos se iniciaram relativamente cedo, com a fundação do
Museu Nacional em 1818 e a criação da "Secção de Numism ática, Artes Liberais, Arqueologia, Usos e Costume~ da3
Nações Antigas e Modernas".
Os estudos de antropologia física logo se iniciam naquela
casa ele pesquisas científicas ou vão constituir ainda disciplina
aplicada nos cursos médicos: antropologia individual, anatomia e fisiologia humanas, identificação e medicina legal e hoje
a constitucionalística ou biotipologia . ..
A parte cultural da disciplina ainda era confundida,
co11io o é em certos círculos até hoje, com "etnografia" da.';
populações indígenas, estudada como um complemento, O'Jl
uma ilustração dos estudos geográficos e históricos realizados
principalmente no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro,
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na capital do país, e n os vários Institutos Históricos, Geográficos e A rqu eológicos da província.
A pesar das limitações metodológicas, e da inexistência
de centros de preparação didática propriamente ditos, a obra
antropológica realizada foi notável, como já passamos ràpida11iente em revista e como ainda v eremos em outras páginas
dêste livro.
Só recentemente a situação se modificou. A primeira cátedra universitária de Antropologia, tomada como sinónimo
de antropologia fwica, se deve à iniciativa do Professor Fróes
da Fonseca, que introduziu o ensino daquela matéria, ao lado
da A natom.i a, na faculdade de Medicina da então Universidade do R io de Janeiro.
A criação de cursos autônomos de Antropologia Física
e Social é iniciativa, em 1935, da Univer.sidade do Distrito
Federal de existência tão breve mas tão fecunda. A extinção
desta Universidade· e a criação da Faculdade Nacional de Filosofia em 1938, inauguraram nesta os cursos de Antropologia
e E tnologia, como são agora chamados. A Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo possui uma cadeira de
E tnografia e Língua Tupi. Também a Escola Livre de Sociologia e Política do mesmo Estado conta com um Departamento
de An tropologia e Sociologia, onde são ministrados vários
cursos das r espectivas disciplinas. Cursos de Antropologia
e Etnologia são também criados nas outras Faculdades de Filosofia, já existentes ou em projeto nos Estados ou em instituições particulares.
Os resultados têm sido fecundos e hoje a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, fundada a 18 de junho
de 1941, congrega os esforços, até então isolados, dos cultores

da A ntropologia e ciências afins.
O coroamento da obra seria a criação, já estudada e pre-

vista, do Instituto Brasileiro de Antropologia, órgão que seria
integrado à Universidade do Brasil e serviria para fins didáticos e como centro de pesquisas. No Instituto Brasileiro
de Antropologia, seriam realizados todos os cursos ligados
à Ciência do Homem e da Cultura, com aquela visão unitária
destacada no início desta Introdução. A ssim seriam ensinados
a An tropologia Física e a Etn ologia, o Folk-lore, a Paleon-
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tologia Hitmana e a Arqueologia, a Lingüística, a Ecologia
Humana . . . com as aplicações brasileiras dêstes estudos.
De outro lado, caberia ao Instituto a preparação m etodológica, para as pesquisas de campo, nos setores 1~espectivos,
pela necessidade, que se impõe de maneira gritante, do conhecimento ob,fetivo e sistematizado do H 01nem, no Brasil, ?ios
seus quadros de Natureza, de Cultura e de Sociedade.
Para isso, torna-se necessário que a Antropologia não
seja apenas uma divagação pitoresca e erudita, enxertada nos
cursos de História ou de Geografia, mas seja reconhecida na
, sua dignidade de Ciência experimental do Homem, exigindo
verbas generosas para a preparação de técnicos nacionais,
que possam competir, em igualdade de condições, com os pesquisadores estrangeiros que aqui chegam com as amplas possibilidades de realização, asseguradas pelo preparo t écnico,
e pela generosidade das instituições que lhes patrocina1n as
•
pesquisas.
III

A Casa do Estudante do Brasil, essa prestigiosa instituição, q·ue dirige o espírito altamente esclarecido de D. A nna
Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, em boa hora cornpreendeu a importância dos estudos do Homem e da Cultura
no Brasil. A sua primeira iniciativa neste sentido foi a dos
chamados Cursos de Inverno, patrocinados pelo seu Departamento Cultural. Coube-me a honra de iniciá-los, em 1942 ,
professando um Curso de Antropologia Brasileira com a duração de três meses. Êste livro é o resultado direto daquela
iniciativa. A princípio, pensei em registar, num pequeno volume, a matéria explanada, que abrangeu os problemas gerais
de antropologia brasileira, e nem poderia deixar de ser assi1n
num rápido curso de três nieses. Julguei, porém, que seria
uma oportunidade de me estender um pouco mais n o livro
naquilo que não pude fazer em aula, adicionando ao material
estudado o resultado de quatro anos de ensino da minha cátedra da Faculdade Nacional de Filosofia.
Ainda assim, não é esta a obra que in tentei escrever.
O m eu plano era a apresentação inicial de um volume didático
sôbre Antropologia Física, outro sôbre Antropologia Cultilral,
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para só depois, com a experiência haitrida no ensino e na
pesquisa, me aventurar com uni Tratado mais ambicioso sôbre
A ntropologia no Brasil.
A iniciativa da Casa do Estudante obrigou-me, porém,
a inverter aquêle plano. E sai desta maneira esta Introdução
à Antropologia Brasileira, isto é, uma apresentação geral das
questões antropológicas no Brasil, que sirvam como sugestões
ou pontos de partida, a pesquisas futuras, de caráter monoyráf ico ou experimen,tal. A obra, mesmo d·i vidida em quatro
volumes, pois assim o exigiu o vulto das questões examinadas,
1ião deixa de ter êsse caráter introdutório, pois apenas aflora
as múltiplas questões da antropologia brasileira a exigire'm
desenvolvimentos mais completos.
Creio desnecessário explicar que a expressão "antropologia brasileira" não deve ser tomada como significando um
objetivo diferente do da "antropologia francesa" ou da "antro pologia alemã". Não se trata de uma questão de "escola"
neni de se considerar o índio, o Negro ou qualquer outro
grupo étnico no Brasil como susceptíveis de terem um trata1n ento científico diferente. "índio Brasileiro", ou "N egríJ
Brasileiro", estão tomados no sentido de grupos étnicos indíg eri as ou negros que vivem dentro da área nacional do Brasil,
embora muitos dos grupos indígenas, por exemplo, vivam
em áreas que ultrapassam os nossos limites políticos, e embora os grupos negros só possam ser estudados e compreendidos quando ligados ao seu passado africano, no sentido
an tropológico. "Antropologia Brasileira" é pois tomada no
sentido de "Estudo do Homem no Brasil", estudo dos quadros
étnicos 1ia sua configuração natural e comportamento cultural.
A obra está dividida, como já fico u assinalado, em quatr(l
volumes. Os dois primeiros volumes estudam" as culturas nãoeuropéias ". Quis significar com isso, invertendo a ordem clássica estabelecida nos estudos brasileiros! a necessidade do tratamen,to preliminar dos grupos étnicos e culturais que o eur o-7Jeu chamaria "primitivos", embora façam os hoje tôdas a~
reservas à expressão. Queremos estudar o antigo habitante
destas terras, o aborígene senhor das selvas que teve o seu
comportamento sucessivamente modificado ao contacto daqueles que lhe vieram perturbar uma posse de tempos imemoriais. Estudarei no primeiro volume, pois, as "culturas in-
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dígenas", examinando preliminarmente o índio A?neri·ca'ft O, com o 'Um todo, numa análise comparativa rápida, necessária à compreensão dos grupos indígenas brasileiros.
Farei um estudo sucinto dos aspectos paleo-etnológicos do índio pré-cabralino, para entrar logo no debate das classificações lingüísticas e no estudo monográfico dos vários grupos
lingüístico-culturais.
A segunda parte dêste primeiro volume é dedicada às
"culturas negras". O seu estudo, embora historicamente devesse ser feito após o dos grupos europeus, pelo menos do colonizador português, desta vez é antecipado antropolõgicamente. E isto com o propósito de destacar, para o estudan te
de antropologia, o comportamento dos grupos não-europeus,
para a cmpreensão dos problemas posteriores, que resultaram
do "impacto" da cultura européia, e que serão exa1ninados nos
dois últimos volumes desta obra.
Assim, mesmo que o Negro f ôsse trazido pelo Europeu,
numa espécie de migração forçada, das suas terras africanas,
pelo tráfico de escravos, o seu comportamento inicial foi o de
grupos étnicos africanos, de culturas específicas, portanto
não-européias. Só posteriormente, é que se deu o fenómeno
da aculturação, trazendo como resultado uma progressiva
"desafricanização" do Negro, com apagamento ou diluição
das suas culturas africanas e aceitação progressiva de traços
culturais europeus.
Por isso mesmo, torna-se necessário inicialmente um estudo dês se primitivo comportamento cultural "africano" qu e
será feito no segundo volume desta coleção, para só depois.
nos dois últimos volumes dêste livro, examinarm os as várias
fas es do processo aculturativo das populações negras atuais
do Brasil, com o esfacelamento gradual dos traços african os,
aceitação dos traços europeus e sincretismo cultural resultante. Notará o leitor., por exerriplo, que não estudarei, nestes
primeiros volumes, as transformações aculturativas dos traços
materiais e não-materiais, em mudança, dos grupos n egro-brasileiros. O meu propósito agora foi o de reconstituir traços
não-europeus, para só depois, com o estudo que virá no terceiro volum e dedicado às influências européias, chegar à com preensão da dinâmica cultural indígena e n egra n o Brasil.
Não se trata, convém assinalar, de uma mera repetição, no
quarto volume do que já escrevi em livros anteriores sôbre
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Negro, mas uma diferente distribuição do assunto com dados
novos de pesquisa direta, ou de sistematização da contribitição de outros autores.
Os terceiro e quarto volumes desta obra, "as cultitras eUropéias e o contacto de raças e de culturas", que se seguirá a
€ste após um curto intervalo de alguns m eses de preparação
( * ), estudará a grande aventura européia em terras do Brasil
e as suas peripécias em funções ecológicas novas, com as inflUências que imprimiu às culturas não-européias. O terceiro
v olume desta coleção abordará o estudo das "culturas européias" e outras como a japonêsa, por exemplo, que, embora
não-européias, se comportaram no Nôvo Mundo dentro da
técnica européia de dominação e exploração colonial. O já
citado quarto volume será dedicado ao estudo dos contactos de raças e de culturas. Examinará o problema da
assimilação e da aculturação, nos seus aspectos gerais e particulares, em capítulos vários consagrados às diferentes espécies de contactos índio X negro X europeu.
Para a terminologia dos nomes tribais, o ideal seria a
adoção de um dos alfabetos internacionais, com as transcrições fonéticas recomendadas. Não o fiz n este trabalho por
duas razões: não só por faltar em êstes sinais em nossas oficinas tipográficas, como por. não se tratar esta obra propriam ente de uma monografia destinada à publicação dos resultados de pesquisas de campo feitas numa comunidade primitiva. Tive assim que adotar um critério conciliatório: grafar
os nomes tribais na forma mais usualmente empregada no.<;
círculos internacionais, e adaptando-a o mais possível ao português. Êstes nomes, de acôrdo com a convenção internacional
estabelecida pelos etnólogos, não deverão ser flexionados na
forma plural. Seria de desejar-se que um futuro congresso ou
uma conferência de antropólogos e geógrafos nacionais resolvesse definitivamente a questão da grafia dos onomásticos
geográficos e etnográficos no Brasil.
Tive o cuidado de, numa obra destinada primacialmente
aos cursos de Antropologia Brasileira, em n ossas escolas superiores, não atravancar o texto com inúteis e fastidiosas
citações. Para isso organizei no fim dêste volume, como o farei
nos outros, uma bibliografia distribuída pelos vários assun0

(•)

O volurne a que se refere o Autor foi publicado em 1947.

32

1

1
I

COLEÇÃO ARTHUR RAMOS

tos tratados. É esta talvez a bibliografia sistemática do índio
e do Negro rio Brasil 1nais completa que pude organizar, cobrindo mais de duas mil ref erências. V er-se-á que algumas
secções, na parte referente ao Negro, dizem respeito a grupos
africanos; são, porém, grupos étnicos e culturais que interessam especialmente à compreensão do Negro n o Brasil
dentro daquele m étodo comparativo iniciado por Nina R odrigues, não se tratando assim propriamente da organização de
1tma bibliografia sôbre a África, que só essa encheria todo
'Um volume.
A través destas referências bibliográficas o estudante
poderá completar conhecimentos ou abordar assuntos monogi·áficos que não puderam ser estudados no texto, visto ser
o volume destinado, como iá assinalei, à apresentação dos
problemas gerais da antropologia brasileira.

Deseio exprimir, no pórtico do primeiro volume desta
obra, os mais sinceros agradecimentos à E xma. D. Anna
Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, e ao dedicado diretor do Departamento Cultural, meu iovem e prezado amigo
A rquimedes de Melo Neto, a cuia iniciativa se deve, como já
ficou dito, a publicação dêste livro.
Êstes agradecimentos são dirigidos também ao grande
·m estre da pintura, Dimitri 1smailovitch, cujos retratos neste
volume atestam a sua preparação antropológica, pondo a arte
ao serviço da ciência; a Percy Lau , a quem deve o volume os
desenhos, mapas e gráficos que o ilustram; ao grande pioneiro dos estudos indianológicos no Brasil, Rodolfo Garcia, que
tudo me facilitou nas co1isultas bibliográficas à Bi blioteca
Nacional; a Cristóvão Leite de Castro, o r eorganizador dos
estudos geográficos nacionais, que também tem pôsto à minha
disposição o material do Conselho Nacional de Geografia; a
outros amigos que prestaram seu auxílio na organização dêste
volume.
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Dos defeitos e falhas da obra, o único responsável, porém, é o seu A utor, que ficaria muito agradecido se recebesse
reparos e sugestões dos estudiosos e técnicos do assunto, que
o auxiliariam a melhorar e ampliar os seus estudos de Antropologia Geral e de Antropologia Brasileira.
Rio de Janeiro, agôsto de 1943
ARTHUR RAMOS

Nota do Editor
A intenção do Prof. Arthur Ramos de melhorar e até ampliar esta obra,
num plano, lamentàvelmente contrariado pelo seu prematuro desaparecin1ento, se devem várias modificações que aparecem no texto desta reedição. Foram feitas pelo mestre, no volume que revia para o preparo desta
segunda edição, e u tilizadas no intuito, não só de aproveitar a contribuição
sempre valiosa do tratadista, como de se lhe respeitar o pensamento.
Os dados estatísticos foram, também, atualizados tanto quanto possível,
com o propósito de manter a vigência da obra.
Tanto o aproveitamento daqueles reparos, como êste trabalho de atualização, se devem à Exma. Sra. D. Luiza Ramos, ontem, companheira e
colaboradora do inesquecível Professor, hoje, incansável e devotada preservadora de sua obra monumental, e a quem expressamos nossos agradecimentos.
A C. E. B., devedora a Arthur Ramos dos maiores estímulos e da
mais completa compreensão, dispensados por êle ao seu esfôrço editorial
e cultural, aqui exprime, sob o poderoso testemunho dêsse nosso povo a que o mestre tanto prezava e do qual tanto esperava - o seu mais
profundo reconhecimento e respeito à memória do gênio de que tanto
se deve orgulhar a nação brasileira.
Rio, 8-5-951.
A.M.N.

Não po.deria exprimir de outro modo os meus mais profundos agradecimentos à minha mulher, senão declarando de
público que a ela se devem a preparação dos originais datilografados, muitas das consultas às bibliotecas, e grande parte da organização das fichas de r eferências bi bliográficas.
3 i

AS CULTURAS INDíGENAS

CAPÍTULO

1

ESTUDO DE CONJUNTO SôBRE O ÍNDIO
)

Quando os europ~us descobriram o Nôvo Mundo, em fins
do século XV, nêle encontraram uma nova humanidade completamente desconhecida. Colombo e seus companheiros ficaram admirados de que sôbre êles não houvesse referências
nem na Bíblia nem nos escritos dos filósofos de qualquer
época. À falta de informações, as mais rudimentares, sôbre
aquêles estranhos habitantes do mundo descoberto, supôs a
expedição colombiana que êles fôssem "índios", isto é, habitantes das índias, que estavam certos haver atingido pelo
caminho do ocidente. A expressão ficou até hoje,.e parece que
como um símbolo da ignorância sôbre a origem dos habitantes
do Nôvo Mundo.
De fato, desde o início, começaram a se cruzar as mais
extravagantes hipóteses sôbre a procedência dos "índios" do
Nôvo Mundo. Num estudo sôbre o índio Brasileiro, convém
examinar a sua filiação à grande família americana, como
um todo, porque há problemas comuns, como êste das origens.
A lit eratura sôbre as hipóteses de origem do homem americano encheria um volume de largas proporções. Não é possível,
pois, examinar detalhadamente essas hipóteses, a maior parte
das quais pertence à história do americanismo. Durante muito
tempo, os estudiosos dos problemas da América, problemas
tão complexos, que levaram à criação de uma ciência ou disciplina do chamado americanismo - se degladiaram em teorias as mais extravagantes e opostas. Resumiremos o conjunto
dessas teorias em três grupos gerais : I) teorias pré e para-
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científicas; 2) teorias antropológicas e paleontológicas do século XIX ; 3) teorias modernas.
1) Teorias pré e para-científicas - o inquisidor espanhol Gregório Garcia reuniu tôda a vasta bibliografia sôbre
as hipóteses de origem dos índios do Nôvo Mundo até fins
do século XVI. Mais adiante, muitos outros autores continuaram êsse trabalho e hoje temos, por exemplo, na obra de lmbelloni "La Esfinge Indiana" (1926) um exame de conjunto
de tôdas as hipóteses americanistas. Podemos sintetizar essas
teorias pré-científicas nos seguintes itens: a) origens bíblicas; b) origens de continentes desaparecidos; c) origens de
outros continentes; d) origens autóctones.
a) As origens bíblicas - Discutiu-se muito, nos primeiros tempos do descobrimento, se os índios do Nôvo Mundo
teriam provindo de Adão e Eva, como a outra parte da humanidade ... Foi preciso a bula papal, de 1512, para os proclamar
filhos do Éden, como todos os outros. E então surgiram as
várias hipóteses bíblicas dos séculos XVI e XVII. A primeira
dessas hipóteses, segundo nos conta Gregório Garcia, foi a de
Arias Montano, em 1593, para quem os índios americanos em
geral, proviriam dos filhos e netos de Noé. Um dos descendentes da estirpe de Noé, Ofir, teria povoado a América até
o Peru, enquanto que outro, J obal, teria entrado no Brasil.
Grande número de autores procurou logo mostrar as analogias lingüísticas entre Ofir ( Ophir) e Peru.
Outros autores admitiram diferentes filiações bíblicas:
de Cam (Torquemada); de Jafet (Piedrahita, Zamora ... ) ;
de Jacob; das tribos de Israel ...
A origem israelita dos índios americanos tem sido uma
das hipóteses mais acariciadas, desde os Padres Las Casas
e Duran e o próprio Gregório Garcia até autores do século
XX, como Horowitz. Que os índios f ôssem judeus, descendentes das dez tribos de Israel, é o que Gregório Garcia admitiu
sem contestação. "Os indígenas, - escreveu o famoso padre
- são poltrões, não reconhecem Jesus Cristo, não agradecem
o bem que se lhes faz". Só podiam, pois, ser ... judeus! Não
é preciso citar a lista enorme de autores que sustentaram
a hipótese judia, em todos os séculos XVII e XVIII. Basta
destacar os argumentos de Diego Andrés Rocha, um erudito
autor que em 1681, escreveu sôbre a "Origem dos índios de Pe-
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ru México, Santa Fé e Chile"; entre outros argumentos da ori~em judaica dos índios, estaria o do próprio nome índio, corruptela de iudio (judeu), com a mudança do u para n ( !) .
b) Origem de continentes desaparecidos - É conhecida
a literatura sôbre os chamados "continentes desaparecidos".
Todo um grupo de hipóteses sôbre êsses continentes gira em
derredor da ·"Atlântida", do relato platônico. Sua literatura
é vastíssima e o interessante é que muitas dessas idéias foram
revividas em pleno século XX. Os índios teriam vindo da
Atlântida para um grande número de autores, desde o conae
Carli, em fins do século XVIII. Outros "continentes desapar ecidos" foram admitidos como pontos de origem dos índios
americanos: "Continente Pacífico" (Scharff e Clarck, Reginald Enoch ... ) ; "Lemúria", continente desaparecido entre
a índia e a África (Haeckel) ; "Antártida" ou continente austral (Huxley, Osborn; Francisco Moreno, Mendes Corrêa ... ).
Embora autores recentes, como Mendes Corrêa, pretendam aduzir razões científicas para hipóteses como a da Antártida, a seu ver explicando a passagem de australianos para
a América do Sul, hipótese que examinaremos mais adiantf,
podemos considerar, de um modo geral, as hipóteses das origens indígenas de continentes desaparecidos como sem nenhuma consistência científica. Podemos concluir, pois, com Im,
belloni, a propósito da Atlântida de Platão: essa terra
desaparecida é um produto mítico, ela é "filha da literatura".
c) Origem de outros continentes - Das origens bíblicas, estenderam-se os escritor.es às hipóteses de origem do
índio do Nôvo Mundo de outras partes da terra. Pode-se dizer que pràticamente todos os pontos da Terra foram aventados como lugares de origem dos índios americanos. Não é
possível examinar tôdas essas hipóteses, quase sempre baseadas em analogias lingüísticas, e que enchem a bibliografia
dos séculos passados.
A origem asiática foi talvez a hipótese mais acariciada
e é a que renasce hoje, como veremos, com tintas científicas.
Realmente a hipótese da origem asiática começa com os exegetas bíblicos. Foi admitida também a migração dos Cananeus, afirmada desde Hornius, em 1652, e continuada por
uma longa série de escritores. Também a hipótese da origem
f enícia logrou grande número de adeptos. Pode ser conside-
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rada uma continuação das hipóteses bíblicas. Ela já vem
enunciada nos escritores dos primeiros tempos do descobrimento, mas logrou uma grande voga em períodos mais recentes, quando se iniciaram os trabalhos de aproximações lingüísticas e decifrações das inscrições rupestres dos índios
( Court de Gebelin, Eszra, Stiles, Castelnau, De Thoron e
muitos outros, incluindo-se na lista vários americanistas dos
Estados Unidos, do Brasil e de outros países do Nôvo Mundo,
como Putnam, L. A. Childe, Ladislau Netto, etc.). A hipótese
fenícia é uma das que lograram maior aceitação, mas sem
embargo pertence também ao grupo das teorias pré-científicas da origem do Homem Americano.
Ainda na Ásia, vários autores admitiram tivesse havido
migrações de mongóis, tártaros, chineses. . . para a América
(Padre Lafitau, John Ranking, Varnhagen, Humbolt ... e
mais recentemente Dekien (1922) e M. de Ts'ai (1924). A
Ásia Meridional foi responsabilizada como berço dos índios
americanos por Bradford, Bancroft e muitos outros. As origens asiáticas ocidentais e a hipótese ariana tiveram como
adeptos grande número de autores, do Velho e do Nôvo Mundo,
como J. de Laet, R. Ellis, Couto de Magalhães, G. Mendoza
e muitos outros.
As origens mesopotâmicas dos índios americanos deram
lugar a uma série de considerações, principalmente no que
concerne às origens sumerianas e babilônicas. São hipóteses
que se emparelham às teses da origem egípcia, e foram submetidas a uma análise crítica rigorosa por lmbelloni ( op. cit.,
caps. V a VIII). A hipótese sumeriana foi defendida recentemente pelo professor Ricci, da Universidade de Buenos Aires
e por todo um grupo de autores contemporâneos, também inclinados à hipótese da origem egípcia.
Neste grupo das hipóteses asiáticas inclui-se a maior
parte dos monogenistas, que admitem o berço da humanidade
num ponto asiático, variando apenas a localização: índia,
Iran, Ásia Central, etc. Quanto à tese de Hrdliçka, será examinada mais adiante.
A origem européia foi admitida por grande número de
escritores. Troianos, gregos, pelasgos, hicsos, romanos. . . teriam chegado até o Nôvo Mundo, é o que sustentou tôda uma
cadeia de autores, com Morton, Campbell, Solas ... O próprio
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Gregório Garcia admitiu que tivessem chegado gregos à América. Lafitau quer descobrir analogias lingüísticas, entre os
idiomas indígenas e as raízes gregas. A obra recente de Fernando Lahille também aponta analogias lingüísticas, dos idiomas da Terra do Fogo com palavras gregas.
Outras origens européias foram admitidas: Os arianistas
argumentaram que germanos e índios americanos tiveram
origem comum (H. Wirth, L. Adam, etc.). A origem escandinava já havia sido defendida por Grotius em 1642, e retomada
dois séculos mais adiante pelo dinamarquês Rafn (1837),
Abner Morse (1861) e o barão Bretton (1875). A chamada
"hipótese hiperbór.e a" foi recentemente revivida com a admissãÓ de uma conexão cultural dos esquimós com o ciclo ártico
europeu e asiático. Certos antropólogos do século passado,
como Quatrefages e o americano Brinton também admitiram
conexões européias dos índios americanos.
Algumas hipóteses, como a de Walter Raleigh, que sustentou as origens britânicas dos índios americanos (Inca
Manco Capac = Englishman Capac ! ) ; as de origem espanhola,
defendidas por grande número de autores espanhóis e hispano-americanos, como Andres Rocha autor de um livro famoso
sôbre a origem dos índios ( 1681) ; ou até só da origem basca
(Basaldim) ... não devem ser tomadas a sério. Pertencem
a êsse grupo de obras que passam a constituir o anedotário
da ciência.
As origens africanas dos índios da América foram aceitas por grande número de investigadores. Assim logrou grande aceitação, entre cronistas e sacerdotes do século XVI
(Padre Mariano, Torquemada, Alejo Yell..~gas ... ) a idéia de
que os índios americanos procedessem dos cartagineses. Outros autores, muito mais adiante, quiseram argumentar que
a pele negra de muitos índios americanos era a prova da sua
origem africana (Bernardin de Saint-Pierre, Corett, Hugo
Grotius ... ) .
Autores mais recentes, como L. Capitan, destacam a semelhança de certas práticas culturais, como a deformação de
lábios por meio de discos de mad€ira (Botocudos do Brasil,
mulheres africanas Sara do Chari), como prova de origem
africana, pelo menos para alguns grupos de índios americanos. As pesquisas do professor Leo Wiener da Universidade
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de Harvard, procuram provar, também, que antes de Colombo, entraram no Nôvo Mundo, negros africanos. Supõe êste
autor que muitas práticas religiosas, ritos, cerimônias e palavras dos índios antilhanos sejam de origem africana. Palavras como canoe, as designações de batata doce e yam seriam
de origem africana, tudo isso provando que os negros africanos teriam cruzado o oceano, antes de Colombo, vindos da
Guiné.
Entre as teorias das origens africanas dos índios do
Nôvo Mundo, um lugar especial deve caber à teoria egípcia.
Ela já havia sido enunciada em 1875 por John Campbell, que
sustentava a identidade física e cultural de egípcios, mexicanos e peruanos. É, porém, com os hiperdifusionistas da Escola
de Manchester (Elliot Smith e seus colaboradores, Jackson,
Perry, Rivers ... ) que as hipóteses de origem egípcia tomam
uma expressão mais direta. Elliot Smith e seu grupo admitiram que tivera havido uma fase geral da humanidade, em
que os homens eram coletores nômades. A mutação cultural
para a agricultura ter-se-ia passado no vale do Nilo, onde, no
quinto milênio antes de Cristo, se formou um conjunto de
processos culturais, que foi denominado de "complexo heliolítico": culto do sol, mumificação d.e cadáveres e construções
megalíticas. Êste conjunto cultural completava-se com uma
série de outros traços, como a agricultura em irrigações, a
circuncisão, tatuagem, a couvade ou chôco, a deformação
craniana, os ritos funerários, etc. Do Egito, a civilização heliolítica ter-se-ia difundido para o mundo inteiro, em alguns
casos se aperfeiçoando, ê em outros decaindo e se atrofiando.
As culturas americanas revelariam, assim, exemplos particulares desta difusão universal. O complexo heliolítico se
r evelaria de preferência nas civilizações méxico-andinóides.
As teorias de Elliot Smith foram muito criticadas e ao
seu exame consagraremos um capítulo especial no livro que
preparamos sôbre "Os métodos em Etnologia". No que diz
respeito à difusão americana do chamado "'complexo heliolítico ", Imbelloni r esumiu as críticas principais, como o fizera
aliás para a hipótese babilônica ( op. cit., caps. IX e X, págs.
163-188).
As origens oceânicas constituem uma série de hipóteses
que vêm desde o século XVI. Elas foram revividas por alguns
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americanistas recentes, como Rivet, e por isso serao examinadas mais adiante.
d) Origem autóctone - Um dos primeiros escritores
a defender a origem autóctone dos índios do Nôvo Mundo foi
E. Bailli d'Engel, em 1767, que combateu as hipóteses existentes fenícias, cartaginesas, etc., afirmando que o homem
ameri~ano existia no Nôvo Mundo antes de Noé. Mas foi depois do norte-americano Samuel G. Morton que a doutrina
do autoctonismo se define, quando afirmou, em 1839 que o
homem americano, à exceção dos esquimós é um produto do
solo americano. É a época das acesas discussões entre monogenistas ou não-autoctonistas e poligenistas ou partidários
do autoctonismo do Homem Americano, com o adv.e nto dos
naturalistas e antropólogos que enchem com suas discussões
todo o século XIX.
2) T eorias antropológicas e paleontológicas do século
XI X - Os antropólogos do século XIX, principalmente depois
da enorme voga das teorias darwinianas, debateram-se sôbre
as teses monogenistas e poligenistas. E ssa discussão ficou
prejudicada grandemente pelas razões de ordem religiosa. e filosófica freqüentemente invocadas. Assim, os monogenistas,
ou os que achavam que o homem se tivesse originado de u1!1
só ponto da terra, recrutavam-se geralmente ~ntr~ os escritores cristãos, fiéis à tradição bíblica. Os poligenistas achavam ao contrário, que o homem tivesse se originado em
vári~s regiões independentes. Hoje, essa discussão se acha
superada, e tanto monogenistas como poligenistas procuram
razões científicas para as suas teses respectivas. Procura-se
indagar ainda se, mesmo no caso do polige~isn;o, o homem
procede de uma só espécie animal (mono file tismo) ou de
vários ramos filéticos (polifiletisnio ). Há ainda a considerar
a hipótese do sábio italiano Daniel Rosa, com a sua ologênese,
segundo a qual o homem teria abrolhado, num dado momento,
não em um só, ou vários lugares, mas em tôda ( holos ) a superfície terrestre.
Os monogenistas do século XIX eram portanto contrários ao autoctonismo do Homem americano. É grande a lista
dos autores já citados que admitiram correntes migratórias
vindas de fora do continente americano. Entre nós, foram monogenistas: Ladislau Netto, Barbosa Rodrigues, Varnhagen
e muitos outros. Hoje, as teses monogenistas se acham renova··
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das, a luzes científicas novas, como veremos. Com os norte-americanos, a tese das origens extras-americanas do índio do
Nôvo Mundo readquire feições modernas.
Os poligenistas lograram talvez maior êxito, no século
XIX, pois suas teses se diziam mais científicas, e abrigadas à sombra da influência das teorias transformistas. Ê!es
foram partidários do autoctonismo do Homem americano,
como Samuel Morton, e sua escola de Filadelfia, já citados
e muitos outros : Agassiz, Bory de Saint-Vincent, George
Hervé, Hovelacque, Broca, Mortillet, Sergi. . . Entre nós,
foram poligenistas Rodrigues Peixoto, Julio Trajano de Moura e outros. Foi a época em que vários sábios discutiam os
diversos focos das chamadas hominações. Assim, por exemplo, Burmeister admitiu, em 1843, duas hominações, provindas de dois focos principais: do continente euro-afro-asiático,
ou "hominação ocidental" e do continente americano, ou
"hominação oriental". L. Agassiz, em 1854, achou serem nove
as hominações, surgidas em nove pontos diversos do globo.
Entre os adeptos do autoctonismo do Homem americano,
um lugar especial deve caber ao sábio argentino Florentino
Ameghino, cujas idéias já pertencem também à história da
ciência antropológica do século XIX. Ameghino colocou-se
numa posição inesperada: era autoctonista, porém monogenista, isto é, admitiu a origem do Homem, em geral, no próprio continente americano. Suas teses foram defendidas
numa série de obras das quais a mais conhecida .e citada é
"La antigüedad del hombre en el Plata" (2 vols., Paris e Buenos Aires, 1880 e 1881).
Não é possível entrar nos detalhes das curiosas teses de
Ameghino, hoje completamente relegadas ao olvido e por isso
r esumiremos o essencial. Para o paleontólogo argentino, o
homem teria surgido na Patagônia e em plena época terciária.
As teorias de Ameghino ficaram definitivamente fixadas em
1906, embora êle viesse trabalhando desde 1880. Em pleno
período eoceno, na Patagônia, teriam sur gido os antropóides
ou homunculídios, como o Homuncu lus patagonicus, o Anthropops perfectus e o Pitheculus. Êste tr onco homunculídio
teria dado origem aos H ominídios, de que A1neghino descre·veu várias etapas até o Homem atual. E ssas etapas seriam:
o T etraprothomo argentinus, o Triprothomo, o Diprothomo,
o Prothomo, o Homo Pampaeus.
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O povoamento do mundo, para Ameghino, se processaria
partindo da Patagónia, num curioso hiperdifusionismo, inverso dos já admitidos, como se derivando do Velho Mundo·:
Assim, dos hominídios patagônicos, ter-se-ia inicialmente des~
tacado um ramo Afer, que teria chegado à África e depois
à Austrália, originando o ramo dos Negros e N egróides. O
grupo sapiens, originado do Homo Pampaeus, teria dado lugar
às várias raças do Homo sapiens da América e da Europa,
As correntes migratórias teriam seguido o caminho da Patagônia para o norte, chegado à América do Norte e daí passando para a Ásia e Europa.
As provas exibidas por Ameghino para os seus homens
fósseis foram várias peças ósseas dos homunculídios, a calote
craniana do Diprothomo, e uma vértebra e um fêmur atribuídos ao T etraprothomo, em estratos geológicos que êle supôs
serem terciários. Os vários estudos posteriores, não só os
realizados por Hrdliçka, como veremos, como os conduzidos
pelos próprios sábios argentinos, vieram destruir o esquema
ambicioso de Ameghino. As formações geológicas que A.meghino supôs serem t erciárias pertenciam ao Pleistoceno inferior. Quanto às peças fósseis, ou pertenciam a mamíferos
inferiores, como no caso do fêmur do Tetraprothomo, que
o Prof. Bordas, do Museu Argentino de Ciências Naturais,
provou pertencer a um indivíduo da família Procyonidae· ~
ou eram peças ósseas do Homo sapiens actualis, portanto de
raças humanas post-diluvianas - do neolítico em diante.
3)
T eorias modernas - As teorias mais recentes relativas à origem do homem americano surgiram em grande
parte depois do bombardeio crítico que sofreram as teses de
Ameghino, principalmente pelos sábios norte-americanos,
com Hrdliçka à frente. Aleç Hrdliçka dirige, há mais de vinte
anos, a secção de Antropologia do Museu Nacional de Washington e publicou uma série de trabalhos sôbre antropologia
física e paleontológica do Homem Americano, sendo os mais
conhecidos e citados: "Early man in South America" (1912),
" The Genesis of the American Indian" ( 1917), "The origin
and antiquity of the American Indian" ( 1923, edição revista
em 1928). Hrdliçka fêz uma revisão cuidadosa de todos os
achados fósseis americanos, do Canadá à Terra do Fogo.
Submeteu as peças a análises químicas espectrográficas ... ;
f êz milhares de mensurações antropométricas; examinou à
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idad.e geológica do terreno. As famosas peças ósseas, que forneceram o esquema tão cuidadosamente elaborado por Ame~hino, ~~ssar~m por u~ rigoroso crivo analítico. E as peças
osseas, Ja o vimos, ou ficou provado serem do Homo sapiens
recens, ou pertencerem a outras espécies animais.
Além disso, foram analisados os homens fósseis e as culturas de Trenton, em New Jersey; de Folsom, no Nôvo México; de Calaveras, na Califórnia; de Lansing, de Los Angeles;
da Flória ; de Minnesota; da Lagoa Santa, no Brasil. . . As
indústrias líticas foram cuidadosamente investigadas bem
como os shel"L-mounds (shell-heaps, "restos de cozinha",
conchales, paraderos, concheiras, sambaquis ... ) , os tumuli,
os cliff-dwellings, os basket-makers . .. Hrdliçka e seus colaboradores inclinaram-se à opinião que êsses fósseis e essas
culturas são recentes, são culturas neolíticas, quando muito
mesolíticas. Alguns animais fósseis encontrados, como o
Mastodon Americanus poderiam fazer pensar numa época
geológica mais antiga, no pleistoceno, mas a opinião dominante é que se trataria antes de uma sobrevivência tardia
dêstes fósseis pleistocenos do Velho Mundo em terras da
América ...
Estudou e comparou ainda Hrdliçka os espécimens vivos
dos índios de tôdas as Américas, através de suas características físicas: forma e côr dos cabelos, côr da pele, forma
e côr dos olhos, nariz, caracteres mensuráveis ... Os cabelos
lisos e negros, pele de côr amarelo-chocolate ou brônzea olhos
de íris castanho-escura, e com a dobra mongolóide (sl~nting
eye), e outras características autorizam o diagnóstico de um
tipo mongolóide, com variantes regionais. Os dentes incisivos
supe~iores tam,bé.m apresentam aquela característica, que
Hrdl;çka acha tipicamente mongolóide: a escavação em forma
?e pa (sho~el-shaped) na fase posterior. O fêmur, nas peças
osse~s analisadas, apresenta aquêle achatamento, platymeria,
considerad? característica índio-mongolóide; também a tíbia:
platycnemia. Já a estatura e o índice cefálico apresentam
variações, não só devido à influência de meio como ao fato
de ter havido, segundo Hrdliçka, várias ond~s migratórias
de origem mongolóide, como veremos.
'
De tôdas essas ~esqu!sas, chega Hrdliçka à elaboração
do seu esquema, que e aceito pela grande maioria dos antro-
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pólogos norte-americanos (Holmes, Clark Wissler, Franz
Boas, Kroeber, etc.) :
a) Os índios americanos formam uma raça única ; suas
características são a expressão de um tipo americano médio
(Av erage American Indian ou American Homotype), não só
nas raças fósseis, como nos espécimens vivos. Esta unidade
racial é o ponto básico indispensável para os raciocínios posteriores de Hrdliçka. As variantes encontradas de tipo físico
não conseguem afastar as características mais frequentes assinaladas desde os índios norte-americanos aos índios da Terra do Fogo, tendo todos o mesmo ar de família.
b) A origem racial dêsses índios é a mongolóide. Não
há razão assim para falarmos numa "raça vermelha", ou
"raça americana" primitiva, porque o que temos na América,
é a modificação, pelas influências de um novo meio, do fenotipo mongolóide que aqui aportou. ~ste índio não é portanto,
autóctone. Contrariaram assim Hrdliçka e seus colaboradores,
e definitivamente, a tese do autoctonismo do Homem Americano, após as exaustivas análises procedidas.
c) ~ste homem chegou à América, vindo das regiões
setentrionais da Ásia oriental. Seu parentesco físico julga
Hrdliçka defipitivamente provado. Os troncos primitivos que
deram origem às tribos americanas são as tribos paleo-asiáttcas com influência dos tipos mongóis. Os esquimós constituem
justamente o grupo que apresentaria os caracteres mongóis
mais acentuados.
d) Foi o estreito de Behring o caminho percorrido pelas
invasões mongolóides, acompanhando a migração da rena.
Vários autores admitem realmente que o atual estreito de
Behring era um istmo que unia o extremo noroeste da América ao extremo nordeste da Ásia. Hrdliçka e os autores americanos não admitem as migrações por mar, como as aventadas por outros autores ; se vieram, foram, para êles, reduzidos elementos chegados ao Nôvo Mundo de maneira tôda
acidental.
e) A data da entrada do homem mongolóide em terras
de América é relativamente recente. Hrdliçka e seus colaboradores negaram, como já vimos, a existência de fósseis humanos pleistocenos, no Nôvo Mundo. Os restos encontrados
até agora pertencem inegàvelmente ao Homo Sapiens post-
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diluvial. Nas primeiras edições dos seus livros, Hrdliçka
achou que as migrações iniciais se deram há 10. 000 anos,
isto é, numa época que corresponde ao neolítico europeu.
Outros autores americanos, incluindo nesta lista o próprio
Boas, acharam essa data demasiado recente. Posteriormente,
Hrdliçka concedeu que êsse período poderia ser estendido até
os estratos mais altos do paleolítico recente, mas de qualquer
modo, em pleno período holoceno, e jamais indo além de 15.000
anos. A maioria das opiniões gira porém em derredor dos dez
mil anos, no início, portanto, do período histórico do VelhQ
Mundo.
f) Estas migrações não se ·p rocessaram, porém, de uma
só vez, e por isso é muito difícil estabelecer sua cronolog~a
exata. Hrdliçka admitiu pelo menos, quatro ondas migratórias dos elementos mongolóides, assim distribuídos, da onda
mais antiga à mais recente: 1.0 ) camada dolicocéfala, a mais
antiga de tôdas, de onde se teriam derivado todos os dolicocéfalos americanos, como os Algonquino, os lroquês, os Sioux,
os Shoshone, os Pima-Azteca, no continente setentrional, e
Homem da Lagoa Santa, no continente meridional; 2.0 ) braquicéfalos do tipo Tolteca que se espalharam por tôda parte;
3.º) braquicéfalos mais recentes do tipo Atapasco, cujos representantes mais meridionais são os Apache do norte do
México; 4.º) os esquimós, que constituem o grupo mais recente.
Embora o Hornem Americano não seja autóctone e tenha
provindo de troncos mongolóides, as suas culturas apresentam, no entanto, características tão afasta das das culturas
asiáticas, que se podem considerar na realidade como autóctones. Suas línguas, sua cultura material, suas instituições,
foram experiências acumuladas ao sol do Nôvo Mundo. E embora em alguns casos se possam estabelecer conexões interessantes, como as destacadas por Boas e seus colaboradores,
como resultado da expedição J essup, na realidade as culturas americanas são autóctones, como Brinton o havia afirmado
desde 1893.
As teses de Hrdliçka, da unidade racial do Homem Americano e da sua origem única foram criticadas por uma série
de autores europeus. Hermann Ten Kate criticou, em 1917,
o que êle chamou de "monroísmo antropológico". E a autoridade de Quatrefages é novamente invocada, quando o fa-
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moso naturalista já havia emitido a opinião, no século passado,
de que teria havido migrações de povos do Pacífico para a
América. Depois dêle, Verneau, Oetteking, von Eickstedt,
Paul Rivet, lmbelloni, os adeptos da escola histórico-cultural . . . encontraram, não só no plano antropológico-físico,
como t ambém cultural, conexões do Homem Am.ericano, com
tipos e culturas de outras procedências, não só asiáticas, como
oceânicas : australo-melanésios, indonésios e polinésios.
Paul Rivet, professor do Museum d'Histoire Naturelle
e posteriormente organizador e diretor do Musée de l'Homme,
de Paris, é a grande figura original do grupo. Suas idéias
foram publicadas no órgão oficial da Société des Américanistes de Paris, de que é secretário. Escreveu vários trabalhos,
que vão citados na bibliografia, entre os quais escolhemos
o ensaio "Le origines de l'Homme américain" (1925), e os
artigos sôbre "Les melanéso-polynésiens et les Australiens e1i
A mérique" (1925) e "Les malayo-polynésiens en Amérique"
( 1926) , para tentar resumir suas idéias.
Mostra Rivet que a hipótese de parentesco entre os povos
oceânicos e americanos havia sido admitida há longo tempo.
É grande a lista de nomes que enchem todo o século XIX.
As provas científicas vieram depois, e Rivet distribuiu-as em
provas antr opológicas, etnológicas e lingüísticas.
Quatrefages é um dos que primeiro trazem as provas
antropológicas mostrando em 1881, as relações do único
crânio, então conhecido, do Homem da Lagoa Santa com os
cr ânios da Nova Guiné. Em 1884, H. Ten Kate mostra a relação que existia na parte sul da península da Baixa Califórn ia, entre as raças da Lagoa Santa e as raças da Melanésia.
Rivet trouxe, em 1909, novos argumentos para a questão,
mostrando que os antigos habitantes da parte sul da península californiana e o tipo étnico da Lagoa Santa apresentavam afinidades evidentes com a raça hipistenocéfala dominante na Melanésia e na Austrália. Essa tese foi confirmada por
Verneau (1924), Sullivan e Hellman (1925).
A s provas etriológ,icas foram principalmente trazidas pelos adeptos da escola histórico-cultural. Já i10 século XIX, alguns autores tinham feito a descoberta esporádica, na Amérir a, de objetos tipicamente polinésios e melanésios. Graebner,
N ordenskiold, W. Schmidt e outros procuraram mostrar desde
4
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1909, uma série de concordâncias culturais entre os índios
americanos e os malaio-polinésios. Essas concordâncias são :
a rêde; as danças rituais de máscaras; as pontes suspensas:
o propulsor de flechas; a sarabatana o are à balle; a massa
feita de pedra anular ou em forma de estrêla; o machado, de
cabo em cotovelo; as cabeças-troféus; a plauta de Pan; o tambor de madeira, para sinais; o tambor cilíndrico de membrana de pele; o arco musical; o churinga; o estôjo de pênis ;
os vestidos de certas cascas de árvore batidas (o tapa polinésio); certos jogos de azar; as mutilações dentárias e as incrustações dos incisivos; a amputação das falanges como sinal
de luto; a trepanação craniana; as habitações sôbre árvores;
a cultura em terraço, com irrigação; o ikatten (processo de
tintura das fibras) ; a fabricação de bebidas f ermentada5
pela mastigação dos frutos ou grãos ; as cordas de nó, como
meio de numeração (kipu) ; os ritos funerários ...
De outro lado, certos traços culturais, existentes entre
os índios da Patagônia e Terra do Fogo, tais como o manto
de peles, a choça em colmeia de abelha, o bote de cortiça,
as armas como o bumerang, a técnica de trançar cordões ...
seriam provas de uma conexão australiana.
As provas lingüísticas foram fornecidas por vários autores, mas principalmente por P. Rivet. Para as conexf>es malaio-polinésicas, Rivet estudou o grupo H oka da Califórnia,
que compreende 14 tribos. Estudou os artigos, prefixos nominais, adjetivos, conjugação, verbos auxiliares, sufixos verbais, nomes de número ... e todo um vocabulário comparativo,
concluindo pelas afinidades do grupo H oka com a língua malaio-polinésica. O parentesco do grupo Chon da Patagônia
com as línguas da Austrália já havia sido admitido por Lehmann Nietsche, e Rivet traz novas provas no particular.

As migrações dos malaio-polinésios poderiam ser fàcilmente explicadas, visto terem sido êsses povos grandes navegadores, fazendo extensas viagens em seus botes de cortiça.
Quanto aos australianos, a sua migração se torna mais dificilmente explicável, a não ser que se aceite a hipótese de
Mendes Corrêa, segundo a qual os australianos teriam chegado à Patagônia pela Antártida, seguindo a via: Austrália - Tasmânia - Continente antártico - ilhas Shetland
do Sul - Cabo Horn.
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Chega então Rivet a admitir quatro grandes correntes
migratórias, que explicariam as origens dos índios americanos, baseadas, como vimos, em provas antropológicas, cultur ais e lingüísticas: a) migração australiana, cuja prova seria
fornecida pelos atuais índios Patagões e Onas e pequenos
r estos disseminados em outros pontos; b) migração malaiopolinésica, com as provas já aludidas, desde as antigas, antropológicas, de Quatrefages, até as lingüísticas e culturais,
estabelecidas por P. Rivet e os adeptos da escola histórico-cultural ; c) migração mongolóide que Rivet dá como universalmente reconhecida, não necessitando de novas provas; d) migração esquimó, onda recente ligada ao ciclo ártico.
As teses de Rivet despertaram grande interêsse e são
ainda recentes as discussões entaboladas. Os antropólogos
europeus são inclinados a repudiar a ortodoxia dos autores
americanos do grupo de Hrdliçka. E, embora admitindo que
a maior parte dos índios do Nôvo Mundo tenha provindo de
stocks mongolóides, admitem certas conclusões de Rivet, baseadas aliás em observações algumas bem antigas, isto é, de
que houve entrada de elementos dolicóides, de procedência
diversa da dos asiáticos orientais. Oetteking e Eickstedt, por
exemplo, admitem a entrada de elementos dolicóides muito
antigos, embora não esteja provada a época pleistocena. Mas
de qualquer modo, os estratos dolicocéfalos teriam .dado origem àquela raça que os antigos chamaram de paleo-americana,
como a raça Lagide de Eickstedt, ou a raça do Homem da Lagoa Santa, do Brasil.
O professor Imbelloni, de Buenos Aires admite que tenha
havido as seguintes ondas migratórias: 1.0 um contingente de
dolicóides de baixa estatura, em possível conexão com os extintos Tasmanianos, e representados por algumas tribos da
Terra do Fogo; 2.0 um contingente dolicóide de alta estatura
comparável ao Australiano; 3.0 um contingente ultra-dolicocéfalo de baixa estatura, de conexão melanésia e representado pelo grupo Lagide do altiplano brasileiro; 4. 0 um
contingente moderadamente de baixa estatura, de conexão
proto-indonésia; 5. 0 um contingente braquicéfalo de baixa
estatura; é o grupo mongolóide, mais vasto; 6. 0 um contingente ultra-braquicéfalo, de pequena estatura, de conexão
indonésia, representado pelos índios da área do Istmo; 7. 0 con-
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tingentes posteriores e recentes, já em plena época histórica:
os Colúmbidos e os Esquimós.
~ste quadro de Imbelloni parece demasiado esquemático,
mesmo porque é impossível de um lado delimitar a cronologia
dessas hipotéticas migrações; e de outro lado os tipos físicos
e as culturas correspondentes sofreram, no correr dos tempos,
variações lo«ai~ de meio, não podendo haver provas das suas
conexões com elementos tasmanianos, australianos, melanésios
e indonésios. Podemos pois dizer, em conclusão, que não se
podem pôr mais em dúvida as origens mongolóides dos índios
do Nôvo Mundo, restando aberta a qu.estão, no entanto, para
o que se refere às migrações de outras procedências.

Já demos, em linhas gerais, o retrato antropológico do
índio do Nôvo Mundo, que serviu de argumento a Hrdliçka,
para definir o seu Average American lndian. Para os antropólogos norte-americanos, o índio do Nôvo Mundo é pois um
ramo americano da raça mongolóide. Sabemos que isso não
era admitido pelos antigos que se guiaram pela distribuição
clássica das quatro raças humanas, como as admitia Linneu:
a branca, a negra, a amarela e a vermelha. Esta última seria
o Homo sapiens americanus rufus. Blumenbach, Omalius
d'Halloy, Geoffroy Saint-Hilaire e todos os poligenistas admitiram a existência de uma raça americana subdividida em vários subgrupos. Não é possível tomar parte na discussão das
classificações das raças humanas e dos índios do Nôvo Mundo; isto nos arrastaria muito longe. Basta insistir que hoje
não falam mais os antropólogos de uma raça vermelha. De um
modo geral, o índio do Nôvo Mundo é considerado uma variante da raça m.ongólica, embora mais recentemente, como vimos, se admitam influências de outros grupos raciais.
Quatrefages propôs dividir o tronco mongólico americano em dois grandes grupos: o paleo-americano, que teria o seu
representante mais típico na raça da Lagoa Santa, e o neoamericano, representado pelas demais raças. O esquema de
Quatrefages foi aceito pelos autores que se lhe seguiram e
assim vemos a classificação recomendada por Haddon, que
divide os Ameríndios em cinco raças a saber: tipo paleoameríndio, dolicocéfalo; tipo norte-ameríndio, dolicocéfalo e
mesocéfalo; tipo neo-amerÍ'ndio, braquicéfalo; tipo tehuelche
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ou patagão, braquicéfalo de alta estatura; tipo ameríndio da

,
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CAUCASOIDE

FIG.

1

Mapa circumpolar, mostrando a distribuição das grandes
raças humanas (imitado de Kroeber)

costa norte-ocidental, braquicéfalo. Diz com razão Montandon
que as "raças" desta classificação de Haddon se podem re-
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mais de que os conceitos de existência (nomes), de onde a
s ubordinação dêstes àqueles. Êste último fenômeno caracteriza as línguas americanas como incorporantes ou polissintéticas, isto é, um grupo especial de línguas aglutinantes. Estudos posteriores de Chamberlain, Thomas e Swanton, Lehman, Boas, Fr. Müller, L. Adam, Beuchat, Rivet ... para as
línguas da América do Norte e do Sul levantaram a questão
da unidade ou diversidade lingüística, dentro dos pontos de
discussão já abordados.

-auzir a duas raças gerais: a paleo-ameríndia e a neo-ame14índia. A primeira é representada pelo Homem da Lagoa
Santa, de que surgiram os stocks dolicocéfalos mais antigos,
como o atual Gê-Botocudo do Brasil; a segunda englobaria as
restantes quatro raças de Haddon. E assim voltaríamos ao
antigo esquema de Quatrefages.
As classificações mais r ecentes das raças americanas
propostas pelos autores europeus, como R. Biassuti ou Eickstedt, para só citar dois, procuram destruir a tese do homotipo
de Hrdliçka. Assim Biassuti acha que o Homo A mericanus
é constituido por um antigo phylum provindo de elementos
australo-caucásicos, modificado sucessivamente pelo Homo
_4 siati·cus ("Studi sulla distribuzione dei caratteri e dei tipi
antropologici", Mem orie Geografiche, 1912).
Egon von Eickstedt divide os H omines sapientes americani (Amerikanide ) em duas séries: os H omines sapiente.~
americani cuprei de Gmelin (Nordindianide ) e os Homines
sapientes americani mesembrini (Südindianide). Dos primeiros, os N ordindianide, contam-se quatro variedades : Homo
sapiens pacificus E ickstedt (Pazifide), H. s. centralis E ickstedt (Zentralide), H. s. colombicus Bory (Silvide) e H.
marginalis Eickstedt (Margide ). Os segundos, os Südindianide, subdividem-se em cinco variedades: H omo sapiens andinus Giuffrida-Ru ggieri ( A ndide), H. s . patagonus Bory
(Patagonide )., H. s. brasilianus E ickstedt (Brasilide), H. s.
Lagoanus Eickstedt (Lagide), H. s. Lago-maritimus Eickstedt (Fuegide). Os esquimós formam um grupo à parte, uma
variedade dos Homines sapientes asiatici arctici; é o H. s.
groenlandus de Fabricius (Eskimide ). (E. v. Eickstedt,
R assen kunde und Rassengeschichte der M enschheit, 1937, 1. 0
vol págs. 66-67) .

Não podemos dar aqui a lista completa dêsses stocks,
enviando o leitor às obras citadas. Mas podemos considerar
com Kroeber, . que destas famílias lingüísticas, as principais
são - para a América do Norte e Central : 1 - E squimó ;
2 - Atabasco (Atapasco) ; 3 - Algonquino; 4 - Iroquês;
5 - Sioux; 6 - Muskogino; 7 - Uto-Azteca; 8 - Maya;
para a América do Sul: 1 - Aruak (Arawak); 2 - Caribe;
3 - Tapuia; 4 - Tupi; 5 - Araucano; 6 - A imara; 7 Quechua (Inca); 8 - Chibcha. Veremos mais adiante o~
stocks lingüísticos completos do Brasil.

Os estudos lingüísticos sôbre o fndio do Nôvo Mundo
são bem antigos. Nos Estados Unidos a determinação dos
stocks lingüísticos foi iniciada por Gallatin, em 1836, tomando uma forma mais concreta com Powell e Brinton. Desde
1891 êste último autor havia destacado laços comuns na
"aparente diversidade lingüística" dos índios das Américas.
~stes laços comuns seriam: o desenvolvimento das f ormas
pronominais ; a abundância de partículas genéricas · o uso
mais freqüente de conceitos baseados sôbre a ação (~erbo),

Mais interessante talvez é a divisão cultural dos índios
no Nôvo Mundo. A mais completa destas tentativas é a de
Clark Wissler que inicialmente tratou de considerar o hemisfério ocidental como dividido em grandes áreas ecológicas,
baseadas na alimentação. Admite oito áreas de alimentação,
assim discriminadas: 1 - Área da Rena ou do Caribu; 2 Área do Salmão; 3 - Área do Bisão; 4 - Área dos grãos
silvestres; 5 - Área oriental do milho; 6 - Área da agri-

s.
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O número total das famílias lingüísticas do índio do
Nôvo Mundo ainda não é exatamente conhecido. Brinton avaliou-o em 150 a 160. Chamberlain avaliou em 84, e Rivet
em 71, o número de famílias lingüísticas da América do Sul.
Baseado nos estudos de Powel e Boas, para a América do
Norte, de Thomas e Swanton para a América Central e de
Chamberlain e Brinton ·para a América do Sul, Clark Wissler
admite 56 famílias lingüísticas para a América do Norte,
29 para a América Central e 84 para a América do Sul, o que
dá um total de 169 stocks lingüísticos para todo o Continente Americano (The American lndian, 3.ª ed. 1938, pág. 336).
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cultura intensiva; 7
Área da mandioca; 8 - Área do
Guanaco.
Mas estas áreas naturais eram insuficientes como base
para uma classificação cultural. E Wissler propôs então as
suas áreas culturais, empregando o conceito norte-americano
de "área de cultura" para significar aquêle espaço geográfico onde se encontram "traços" culturais distribuídos com
certa uniformidade. A "'área cultural" dos autores norteamericanos é diferente do conceito de ciclo cultural da escola
da Kulturkreise, pois aceita apenas o conceito de distribuição
espacial da cultura numa dada área, deixando de lado as suas
analogias com áreas distantes e subestimando o critério da
sucessão cronológica dos "estratos culturais"O>. Neste sentido
Wissler admitiu quize áreas culturais para o índio do Nôvo
Mundo, que são:
1 - Área dos Prados (The Plains Area), com trinta
e um grupos tribais, como os Assiniboin , Arapacho, Blackfoot, Cheyenne, Telon-Dakota, etc. Dependência do búfalo,
ausência de pesca e de agricultura; falta de cerâmica e cestaria; organização social em laço simples; sociedades para
homens ; dança cerimonial do sol ...
2 - Área do Altiplano (Plateau Area), que continua
para oeste a área anterior. Habitat dos Nez Percé, Shoshone,
Salish... Economia à base da pesca do salmão; cozinha com
pedras quentes; casas de inverno semi-subterrâneas e tendas
de verão, transportáveis; ausência de cerâmica e cestaria r elativamente desenvolvida; tecidos de fibras; instrumentos de
pesca feitos de osso; trabalhos de metal; arte decorativa; organização tribal fracamente desenvolvida; ritos de puberdade ; crença em espíritos guardiães.
3 - Área da Califórnia (California Area), subdividida
por Kroeber em quatro sub-áreas. Grupos Shoshone e A ta.
basco. Agricultura rudimentar; caça e pesca; ausência de cerâmica ; cestaria desenvolvida ; trabalhos em madeira e osso ;
organização social simples, sem as formas de gens ou clan;
cerimónias de puberdade; ritos mágicos ; shamanismo; mitos
de criação e folk-lore do coyote . ..
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FIG. 2

Discutiremos essa questão m etodológica no livro em preparo "Os
métodos em Etnologia".
(1)

Areas de alimentação do Nôvo Mundo (Clark Wissler) .
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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4 - Área da Costa Norte do Pacífico (North Pac·i f·ic
Coast Area) , com os vários grupos tribais dos Kwakiutl,
Atabasco, T simshian, etc. Dependem econômicamente da pesca; alguma caça ; peixes secos e cozinha em pedras quentes ;
não há cerâmica ; t rabalhos de madeira bem desenvolvidos;
instrumentos de caça e pesca; organização social em duas divisões matrilineares ("metades" ou moieties) ; sociedade hier a r quizada, com chefes, nobres, plebeus e escr avos ; espíritos
guardiães; mitos e legendas do corvo.
5 - Área Esquimó (Es.k imo Area). A cultura esquimó
foi estudada por Boas, que considerou nove ou mais grupos
tribais. Dependência econômica da rena e da baleia; vestes
de pele ; iglú de gêlo no inverno e tendas de p.ele, de verão;
cestaria e cerâmica; trenós puxados por cães ; trabalhos de
madeira nos lugares, como no Alaska, onde há florestas; vida
social e política muito simples, cuja unidade social é a família; trocas de espôsas, tabus alimentares; shamanismo; mitologia simples, com espíritos e deuses do mar.
6 - Área do Mackenzie ou semi-ártica (Mackenzie
A rea). É a área da bacia do Hudson, ocupada por tribos Dené,
A lgoriquino, Cree, etc. O foco de cultura é a r ena ou caribu;
pesca do salmão; caça; não há cerâmica; trabalhos de madeira e de cobre; vestes de pele; clans matrilineares simples;
distinção de propriedade; troca de espôsas, por hospitalidade;
shamanismo. ·
7 - Área dos bosques orientais (Eastern W oodland
A rea ). É o importante habitat das tribos dos Iroqués (Huron,
W yandot, Erie, Susquehanna e as Cinco Nações) e dos Algonquino (Ojibivay, Ottaiva, Shawnee, Winnebago, Abanaki...
as tribos da Nova Inglaterra ... ) . Os Iroquês oferecem os
traços culturais mais típicos dessa área. Economia agrícola
do milho, da abóbora, feijão, arroz silvestre, açúcar de maple;
caça e pesca ; cerâmica fracamente desenvolvida ; cestaria;
trabalhos de madeira e cortiça; casas de inverno e verão;
vestes de fibra e pele; organização social em gens ( sibs patrilineares); arte decorativa;
danças cerimoniais de inicia•
ção, caça, guerra; mitologia de Manitu, o grande espírito;
medicina mágica. Os lroquês tinham agricultura e cerâmica
mais desenvolvidas; máscaras de madeira; vasos retangulares ; f ortificações ; sociedades secretas; danças de máscaras;
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or ganização política altamente desenvolvida, como ? prova
a "Liga das Seis Nações", que realizou tantas conquistas.
8 - Área de Sudeste (Southeast ern Area). O seu cei1tro era o baixo Mississipi, onde habitaram outrora os N atchez.
Os principais grupos desta área são os Muskhogino e al~u
mas tribos l r oquês (Cherokee e T uscarora). Os quase extintos Seminola da Flórida também se incluem nesta área. Os
traços culturais mais destacados são: agricultura intensiva
do milho, abóbora, melão, tabaco, legumes silvestres; vários
animais dom.e sticados, depois da chegada do europeu; caça
e pesca; casas retangulares, de côlmo ou cortiça, paredes de
taipa; cidades fortificadas com paliçadas; vestes de pele
e fibras; cestaria; cerâmica; pequenas obras de metal; casas
cerimoniais para o culto do sol; plantio cerimonial; organização social em sibs matrilineares ( clans) ; hierarquia social,
com chefes e quatro graus de súditos; sistema político desenvolvido, com confederações de nações ; shamanismo; uso do
cachimbo ritual; religião do deus sol, o que lembra a influência méxico-andinóide.
9 - Área Sudoeste (Southwestern Area), incluindo o
Nôvo México, Arizona e grande parte do México. É a extensa
zona dos Pueblo. A cultura dessa área distribui-se nos três
principais grupos; os Hopi, os Zufíi e as tribos Rio Grande.
Os traços comuns são: agricultura intensiva à base do milho;
trabalhos complexos de pedra; arquitetura; trabalhos de algodão; cerâmica e cestaria bem desenvolvidas; domesticação
do peru. Algumas tribos domesticaram o peru; outras usam
a caça; arte bem desenvolvida, com desenhos complicado~;_
pintura cerimonial ; sistema social complexo, com. pred?m1nância do sib matrilinear; governador ou chefe eletivo; ritualismo complexo; altares com oferendas rituais de milho; sacerdotes para as cerimônias de inverno e verão; dança da
cobra entre os Hopi ; danças de máscara; mitos migradores.
10 - Área Nahua (The Nahua Area). É a área proto-histórica dos Maya e dos A zteca. Os Espanhóis encontrar am os Ma;ya do Yucatan divididos, no tempo da descoberta,
em dezoito ou mais grupos tribais independentes, formando
a antiga confederação M aya. Possuíam uma agricultura intensiva, de milho, feijão, cacau, pimenta, etc.; domesticação
da abelha·· indústria da cêra de abelha; fiação e tecelagem
do algodãd; livros hieroglíficos; conhecimentos astronômicos;
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calendário; arquitetura; sistema agrícola em irrigações, altamente complexo; trabalhos de cobre e ouro. A cultura
Azteca recebeu a herança Maya, com a ausência, porém, dos
trabalhos em cobre. Os conquistadores Aztecas tinham uma
organização social, política e religiosa altamente complexa:
gens, sociedade hierarquizada; chefes militares; classe sacerdotal; templos do sol com sacrifícios, às vêzes humanos.
11 - Área Chibcha (The Chibcha Area). São os povos
de língua Chibcha da Costa Rica (Lenca, Xicogue . .. ) . Sua
cultura apresenta os traços fundamentais da área N ahua,
embora mais esbatidos, e já associados às . típicas culturas
andinas: agricultura intensiva com sistema de irrigações ;
s~l; algodão; indústria de tinturaria; pontes pênseis; ausência de cobre, mas finos trabalhos de ouro ; clans matrilineares; sociedade em castas; sacrifícios humanos ao sol· altares
locais; mastigação da coca para usos cerimoniais; u~ heróic,u!tural chamado Bocliica; mitos do dilúvio; organização poI1t1ca e comercial bem complexa.
12 - Área Inca (The Inca Area). É o hab·i tat dos
povos Quechua e Aimara, que deram a importante cultura
prato-histórica dos Incas. Os traços principais da cultura
Inca, podem ser assim resumidos: agricultura adiantada com
sistema de irrigação e adubos; domesticação da lhama · v'ários
animais domésticos; no interior, alguma caça e pesca; fiação
e tecelagem altamente desenvolvidas ; lã da vicuna · desenhos
decorativos e indústria da tinturaria; cerâmica 'ricamente
elaborada; arquitetura maciça; sistema de estratos e pontes
suspensa~; uso de balsas; exército organizado e fortificações;
uso do quipu; culto do sol e sacerdócio organizado; herói mítico chamado Viracocha; mitos do dilúvio; sacrifícios rituais,
sendo raros os sacrifícios humanos; festivais do sol e dancas
ce~·i.moniais; organização social e política de descendência patr1l1near ( gens); a suprema autoridade é o chefe guerreiro
"filho do sol", o Inca, assistido por um conselho. ·
'
13 - Área do Guanaco (The Guanac Area). É uma zona bem extensa, abrangendo cultura heterogênea, desde o
Grande Chaco ao norte, até as regiões frias da Terra do Fogo.
Não é possível aceitarmos para essas enormes regiões ao sul
e a leste da América do Sul, apenas duas áreas, como propôs
Wissler, isto é, a área do Guanaco ao sul e a área ·amazônica
ao norte. Elas merecem ser subdivididas, como o veremos
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com relação ao Brasil. Por isso mesmo, é difícil encontrarmos
na chamada área do Guanaco traços comuns de cultura, tão
disseminados são os grupos tribais. Será talvez o gado selvagem, o traço mais típico, lembrando, como destaca Clark
vVissler a área dos prados da América do Norte. Outros traços
são : bolas e laço; trabalhos em pele, desde as vestes à habitação. Os A 1·a1.tca,no constituem o grupo mais adiantado, tendo
sofrido influências da área andina. As tribos da Terra do
F ogo são as mais atrasadas. A escola histórico-culturalista,
os trabalhos recentes de Rivet dão uma grande importância
a certos traços culturais da Patagônia, dentro das discussões
já referidas
com relação à origem e parentesco dos índios
.
americanos.
14 - Área Amazônica (Amazon Area). As mesmas
considerações merecem ser feitas com relação a esta área,
que os autores americanos estabelecem para quase dois terços
da América do Sul. É a área da "floresta tropical" de Kroeber. Os traços de cultura que Wissler aponta para essa enorme
área são os traços de cultura Tu pi. A cultura Gê é definida
por exclusão dos traços Tupi, de modo que o que não se apresenta como típico traço tupi-guarani, cai no enorme grupo
que Wissler chama Tapuya. Voltamos assim à velha divisão
dual dos antigos cronistas dos povos Tupi do litoral .e Ta;puia,
ou "inimigo" do interior. Não é possível, pois, aceitar uma
divisão tão simplista da chamada "área amazônica". Na realidade, os indígenas brasileiros oferecem uma complexidade
enorme, não só nas suas famílias lingüísticas, como veremos,
como na sua cultura, exigi11do uma classificação cultural à
altura do desenvolvim.e nto atual dêsses estudos. Discutiremos
o assunto a seu tempo.
15 - Área das Antilhas (The Antilles). É a área dos
povos antilhanos, dos quais os mais típicos são os A runk e
os Caribe. Os traços principais são: cultura da mandioca e do
algodão; uso da rêde; tabaco usado como rapé e charutos;
pesca pelo veneno; e vários outros traços de cultura afins
dos da Área amazônica.
O prof. Kroeber modificou ligeiramente o esquema das
áreas culturais de Wissler, descrevendo dez áreas para a
América do Norte e cinco para a América do Sul e Central.
São elas : 1 - Ártica ou Esquimó; 2 - Noroeste ou Costa
Norte do Pacífico; 3 - Califórnia ou Grande Bacia da Cali-
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f órnia; 4 -

Platô; 5 - Mackenzie-Yukon; 6 - Prados;
7 - Nordeste ou Bosques do Nordeste; 8 - Sudeste ou Bosques de Sudeste; 9 - Sudoeste; 10 - México; 11 - Colômbia ou Chibcha; 12 - Andina ou Peruana; 13 - Patagônia;
14 - Floresta Tropical; 15 - Antilhana (fig. 3).
Os problemas de cultura dos índios do Nôvo Mundo
foram também examinados pelo adeptos da escola histórico-cultural. Não é aqui o lugar de expor as diretrizes metodológicas desta escola; isto será feito no nosso livro em preparo,
sôbre "Métodos em Etnologia". Basta dizer que o que Graebner f êz para as culturas da Oceania e Ankermann para as
da África o Padre W. Schmidt tentou com relação às culturas
da América do Sul (Kulturkreise und Kulturschichten in
Südamerika", Zeit. f. Ethnologie, XLV, Berlim, 1913; vide
a recente trad. brasileira de Sérgio Buarque de Holanda,
Ethnologia Sul-Americana, Brasiliana, vol. 218, 1942). O
padre Schmidt assim distribui os seus ciclos na América
do Sul:
C1tlturas primitivas, abrangendo os três ciclos primitivos
da fase da coleta. Nelas estão incluídos os Gê, os Puri-Coroado, certas tribos do Gran Chaco argentino, e as tribos da
Terra do Fogo.
Culturas da fase da lavoura, abrangendo os ciclos totêmico-patrilineares, e parte dos exógamo-matrilineares. A
elas pertencem as tribos do Amazonas e do Orinoco, destacando-se os três grupos principais dos Tupi-Guarani, Aruak
e Caribe.
Cultura superior, abrangendo os ciclos totêmico-matrilinear e exógamo-matrilinear. São os povos andinos, com conexão com os povos vizinhos da costa. Vemos assim que as
culturas matrilineares incluem os ciclos mais adiantados do
Nôvo Mundo, com agricultura desenvolvida. Quando tratar. mos das culturas indígenas brasileiras, assinalaremos os
traços especiais dessas várias culturas, e como elas se interpenetram e se aculturam.
O rápido esfôrço, que aí fica, sôbre o índio do Nôvo
Mundo, na sua estrutura física e configuração cultural, permite-nos uma compreensão mais nítida dos problemas do
índio brasileiro. Não podemos realmente separar as questões

FIG. 3
Áreas culturais de Kroeber.
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do índio do Brasil das do índio do Nôvo Mundo, em geral. As
fronteiras políticas não individualizam tipos e culturas diferentes do índio, a não ser nos capítulos normativos da assimilação e da aculturação. O que ficou dito, porta,nto, com relação
à discussão de origem, tipo físico, culturas ... aplica-se de modo geral ao índio do Brasil.
No que concerne ao tipo físico, temos que distingüir
as raças fósseis e os tipos atuais. Muito se escreveu sôbre
o homem fóssil do Brasil com forte dose de fantasia e hipóteses mais ou menos avançadas. As raças fósseis mais antigas
são as da Lagoa Santa, cujas pesquisas se iniciaram com
o sábio dinamarquês Peter '\Vilhelm Lund e se continuaram
com grande número de sábios nacionais e estrangeiros (De
Quatrefages, Ten Kate, Hrdliçka, Rivet, J. B. Laeerda, Rodrigues Peixoto, Anibal Matos, Bastos de Ávila, Padberg-Drenkpoll, etc.). A tendência é hoje considerar o Homem
da Lagoa Santa, com o seu similar de Confins, como pertencendo a uma só raça, de antigo stock dolicocefálico, que
Eickstedt chamou Homo sapiens lagoanus. É o tipo Lagide,
já referido. Esta raça, que se caracteriza por uma grande
dolicocefalia, pode ser considerada como representando o grupo paleo-americano de Quatrefages. Mas a tendência é para
não mais se lhe aceitar uma idade pleistocena. Ela é recens
ou alluvialis, como tôdas as raças americanas, tal como se
discutiu acima. Os representantes vivos dêste stock dolicocefálico são ·os atuais Gê-Botocudo do planalto brasileiro.
Outros stocks dolicocéfalos e mesocéfa los mais recentes ainda
foram encontrados nos sambaquis brasileiros, o que prova
a existência de uma orla dolicocefálica, que existiu desde a
costa do meio do Brasil até a parte sul do continente.
Os índios atuais, com exceção de poucos grupos dolicocéfalos, de extração Gê-Botocudo, são, ao revés, braquicéfalos.
Na sua excelente monografia ·"índice cefálico no Brasil" (Rio,
1941), a prof.ª Maria Julia Pourchet nos dá uma exaustiva
análise bibliográfica da questão. Vemos, com a lista dos autores citados, desde Ehrenreich, até os autores brasileiros
mais recentes, como Roquette-Pinto e Bastos de Ávila, que
nas populações indíg.enas do Brasil, o índice cefálico vai da
extrema dolicocefalia de alguns grupos Gê, até a alta braquicefalia. Voltaremos ao assunto, quando tratarmos separadamente de cada grupo indígena do Brasil.
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Muito se tem escrito, também, sôbre as culturas arqueológicas do índio brasileiro. Sairíamos dos propósitos dêste
livro se fôssemos aqui resumir as pesquisas realizadas. Enviamos o leitor às obras escritas sôbre o assunto desde as
monografias de H. von Ihering, Hartt, Ferreira Pena,
O. Derby, Barbosa Rodrigues, Ladislau Netto, Teodoro Sampaio, Raimundo Lopes, H. Alberto Torres, N ordenskiold ... ,
aos livros de conjunto, entre outros, de Estevão Pinto ou Angione Costa. A paleo-etnologia brasileira está ainda na sua
infância. Não há ainda estudos sistematizados, de maneira
a que possamos reconstituir estratos de cultura, como o fizeram os norte-americanos com seus índios, desde Holmes. A
obra r ealizada é, porém, já extensa.
As estearias ou palafitti brasileiras foram descritas
desde o século XIX, no Maranhão, na Amazônia. . . Devem-se
destacar as estearias do lago Cajari, do Turi, do Mearim, do
Pindaré. . . no Maranhão, descritas pelo prof. Raimundo
Lopes.
Os sambaquis ( sernambís, conchais, concheiras, ostreiras, casqueiros) são depósitos de conchas ( shell-mounds dos
autores am~ricanos) que correspondem aos "restos de cozinha" ou kjokkenmoddings dos autores europeus. Êstes montes
de conchas espalham-se principalmente na costa meridional
do país, entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, e outros
nas margens dos rios do Amazonas, Pará e Maranhão. Seu
estudo foi realizado por uma série de autores brasileiros e estrangeiros. Para uns, seriam os sambaquis f armações naturais, originadas pelo recuo do oceano ( Batista de Lacerda,
von lhering). Outros vêm nos sambaquis um resultado do
trabalho humano; seriam portanto "'restos de cozinha", no
velho sentido europeu (Hart, Lõfgren, Krone ... ) . Autores
mais recentes admitem, nos sambaquis, uma elaboração dupla, natural e humana. A esta corrente filia-se a maior parte
dos autores brasileiros contemporâneos.
Aos sambaquis se prendem os montículos funerários
( moilnds ou ttlmi lli dos autores americanos), sendo que muitos dos shell-mounds se apresentam como concheiras e depósitos líticos e funerários. Os montes funerários mais impor5 i
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tantes são os da ilha de Marajó, estudados por vários autores,
desde Hartt, Ladislau Netto, Derby, até Heloisa Alberto Torres. A ilha do Pacoval, do lago Arari, situado na parte leste de
Marajó, foi a que forneceu as jazidas de maior valor paleo-etnológico. A louçaria encontrada consistia em potes, bacias,
pratos, ídolos antropomórficos e urnas. funerárias ou i gaçabas.
Outros objetos são: tangas de barro, discos, lâmpadas, rodelas,
amuletos. As igaçabas de Marajó são as peças mais bem fabri-·
cadas da arte oleira dos povos pré-colombianos. Delas foram
retiradas ossadas humanas, provando isto uma das maneiras
como os índios sepultavam os seus mortos. A arte da cerâmica amazônica é muito complexa e curiosa·, nos seus desenhos, nas suas figuras antropomórficas. Ela parece refletir
a influência dos povos da América Central, sendo os A r ,ualc
os povos migr adores que serviram de elo intermediário. Isso
é o que parece mais plausível e é nesse sentido que se t êm
orientado as pesquisas arqueológicas da bacia amazónica,
desde os antigos autores até os mais recentes, com N ordenskiold. Os representantes maraj oenses dêsses artistas oleiros
teriam sido os A ruan extintos, hipótese admitida desde Ferreira Pena. Voltaremos ao assunto, quando estudarmos os
Tu pi e os A ruak.
Outros mounds mais conhecidos e citados são os a.e Camutins, de Santa Isabel, ainda em Marajó, no Cunani, na
parte nordeste da Guiana brasileira, e mais recentemente
em Santarém, onde Curt Nimuendajú assinalou uma louçaria
de grande valor paleo-etnológico, O professor Antônio Serrano
realizou um estudo detalhado da Cerâmica de Santarém
(Rev. Geogr. Americana, t. IX, 1938, págs. 197 e segs.), principalmente das valiosas peças da coleção Carneiro de Mendonça. Alguns autores, assinalando as diferenças da cerâmica
de Santarém com as de Marajó, falam numa arte escultórica
. tapajoara (Rossani) em contraste com a arte marajoara. As
pesquisas recentes sôbre a cerâmica do Tapajós, de Helen
C. Palmatary, vieram trazer algumas luzes à qu.e stão.

Outros dados arqueológicos são: inscrições rupestres, as
ossadas humanas em lapas e furnas (jazidas espeleológicas),
etc. Todo êsse mat~rial precisa ser estudado com um exato
método centífico, pois não foram poucas as fantasias criadas
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em tôrno das mesmas. Principalmente nesse capítulo tão explorado e tão pouco conhecido, das inscrições em rochas, que
têm sido assinaladas pràticamente em todo o Brasil. Elas parecem revelar um sistema pictográfico muito primitivo dos
indígenas brasileiros, sendo que muitas dessas representações
atestam uma significação mística ou mágica.
A arqueologia brasileira, aqui resumida violentamente
em uns poucos parágrafos, é um enorme campo ainda aberto
às investigações dos estudiosos. Esperamos que o impulso
que lhes deu recentemente N ordenskiõld inspire pesquisas
nesse setor tão importante da paleo-etnologia brasileira.

As tentativas de sistematização etnológica dos indígenas
do Brasil são bem antigas. Mas a preocupação absorvente
foi a da classificação lingüística,. passando a segundo plano
as de caráter antropológico-físico e cultural. Assim, vemos
esboçar-se com os jesuítas e primeiros viajantes a primeira
classificação geral dos índios do Brasil, em a) Tupis do litoral e b) Tapuias ou gentios de "língua travada". Essa divisão
abrangia os grupos então conhecidos que eram as tribos do
litoral, que tiyeram um contacto mais prolongado com os portuguêses e os índios do interior, que foram incluídos numa só
denominação geral, tapuias, têrmo de origem tupi, significando o "gentio bárbaro" ou "inimigo". Até hoje essa distinção se conservou impropriamente, pois, como veremos, na
chave geral tapuia se incluíram todos os grupos não-tupis.
Ainda por obra dos jesuítas, que escreveram as primeiras gramáticas e vocabulários do Tu pi , êste foi subdividido
em Tupi antigo (abanheenga), hoje confinado ao Gu arani
do sul, e Tupi moderno (nheengatu ), a "língua boa", .e m que
se transformou aquêle.
Na realidade, durante muito tempo, só os grupos Tupi-Gu arani foram conhecidos, o que justificou a tentativa de
Alcide d'Orbigny com sua raça brasileo-guarani, ao lado das
duas outras do continente sul-americano, a Ando-peruviana
e a Pampeana. A classificação de Von Martius é· a primeira
tentativa de reação contra o que se chamou de tupimania, uma
tendência que na realidade exprimia o desconhecimento dos
autores sôbre as tribos brasileiras do imenso interior. Foi
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no seu livro B eitrêige zur Ethnographie und Sprachenkitnde
Amerika's zumal Brasiliens (1867) que Martius propôs dividir os índios brasileiros em nove grupos, assim discriminados : I - Tupis e Guaranis, "os guerreiros" ; II - Gês ou
Crans, "os cabeças"; III - Guck ou Coco, "os tios"; IV Crens ou Guerens, "os velhos"; V - Pareeis ou Poragis, "'os
d e cima"; VI - Goitacás (Waitaka), "'os corredores da mata"; VII - Aruak ou Aroaquiz, "a gente da farinha"; VIII
- L enguas ou Guaicurus (Waikuru), "os cavaleiros"; IX índios em transição para a cultura e a língua portuguêsa.
A classificação de Martius foi criticada por Karl von den
Steinen, como resultado da sua primeira expedição ao Xingu,
em 1884. Inicialmente pôde von den Steinen, ,e studando os
Bacairi, comprovar que deviam ser separados dos Tupi-Guarani, contrariando assim as opiniões anteriores de D'Orbigny
e de Martius. O bacairi constitui um dialeto Caribe, e assim,
pois. havia necessidade de incluir os Caribe, como separados
dos Tupi, no quadro da classificação dos índios brasileiros.
Em seguida, criticou Von den Steinen, a criação do gru:rw
Gitck ou Coco, no qual incluía Martius uma.s 25 tribos, que
na realidade diferem por suas características etnográficas
e lingüísticas. Uma parte dêsse proposto grupo Guck perten-cia na realidade à família lingüística Caribe, .enquanto que
-0utra parte passaria a constituir um grupo nôvo que Gilij
e Lucien Adam chamaram M aipure e para o qual propôs Von
den Steinen a denominação de Nu-Aruak, pelo fato de usarem
essas tribos o prefixo nu, no, n, como tendo r.e lação com as
partes do corpo. Discutiremos mais adiante, nos capítulos
respectivos, a importância das descobertas de Von den Steinen, com relação às famílias lingüísticas Caribe e A ruak
(consulte, para maiores detalhes, Von den Steinen, Durch
Zentral-Brasiliens, Leipzig, 1886, cap. XX e XXI).
1

A classificação proposta por Von den Steinen é a seguinte: I - Tupis; II - Gês; III - Caribes; IV - Nu-Aruak ou
M aipure ; V - Goitacás ( W aitaka) ; VI - Panos ; VII M iranhas; VIII - Guaicurus (Waikuru) .
Na segunda expedição .do Xingu (1887-1888), realizada
em colaboração com Ehrenreich, confirma Von den Steinen
as bases da sua classificação, considerando os grupos TupiGu arani, Gê, Caribe e Nu-Aruak, como definitivamente elas-
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sificados e incluindo os restantes num quadro provisório sujeito a revisões posteriores.
Ehrenreich tenta em 1904, uma divisão dos índios sul-americanos em três províncias etnográficas : .ª primeir~,
abrangendo os povos do Brasil, Venezuela, Guianas, . Antilhas . . . com as três grandes famílias lingüísticas Tupi-Guarani Aruak e Caribe (não sei porque deixa Ehrenreich de
incl~ir os Gê) ; a segundo, abrangendo os índios do C~aco,.
Argentina e Chile; e a terceira, abrangendo os povos And1nosFoi sôbre as considerações de Von den Steinen e Ehrenreich que se basearam as ulteriores classificaçõe~ ~ing~sti~.~s,..
respeitando o quadro definitivo das quatro fam1lias 11ngu1~
ticas principais do Brasil, e desenvolvend.o-se nos . de~a1.s.
grupos à medida que progrediam os ~onhec1mentos 11ngust1cos e étnicos sôbre os mesmos. É preciso destacar neste particular as contribuições dos etnólogos norte-amer~canos, co~()
Brinton, Chamberlain, etc., as do grupo frances da Sociedade dos Americanistas de Paris, onde se destacam os nomes
de Lucien Adam, Créqui-Monfort, Crevaux, Raoul de la
Grasserie ... e mais modernamente Rivet; os trabalhos dos
etnólogos italianos, destacando-se a ob~a m_agistral de Trombetti; os contribuições dos autores nacionais.
Basta destacar a útil e notável tentativa de sistematização realizada pelo Dr. Rodolfo. ~ar~i~, no. se~ .trabalho s~~re
"Etnografia" publicado no "Dicionario Histórico, Geograf1co
e Etnográfico do Brasil" (ed. do Centenário, 1922, .1:º v~l.,
págs. 249-277) . Resumindo e comen~ndo as class1~icaçoes
lingüísticas existentes, estuda R. Garcia os quatro primeiros
grupos dos Tupi-Guarani, Nu-Aruak, Caraíba e G~, .completando êsse quadro com o estudo ling~~stico dos C?'riri; !'ano;
Goitacá e Guaicuru ; Borôro, CaraJa e Trumai; índios da
Serra do Norte (Nhambiquaras); Betoias ou Tucanos, Tacanas, P ebas, Cahuapanas, Catuquinas e Macús.
As classificações lingüísticas mais recentes segue~ aquelas diretrizes gerais já apontadas. E destas podemos ~itar as
de Trombetti de Rivet e do etnólogo tcheco Chestmir Loukotka. A cla:ssificação de Alfredo Trombetti tem mais um
valor metodológico, por apresentar o profe~sor de Bolonha
os argumentos lingüísticos da tese monogenista (Consultemse os seus Elementi de Glottologia, Bolonha, 1929, págs. 167
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e segs.). Rivet é o grande sistematizador das classificações
lingüísticas do índio americano, e tornou-se clássico o seu
trabalho "Langues américaines" para o livro Les langues du
Monde, de Meillet e Cohen (Paris, 1924). Para a América
do Sul e Antilhas, Rivet admitiu 77 famílias lingüísticas,
sendo que as famílias lingüísticas do Brasil e suas subdivisões serão analisadas nos capítulos correspondentes.
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Distr~b~ção dos grandes grupos lingüísticos do índio brasileiro
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A moderna classificação de Loukotka pretende ser uma
das mais completas sôbre as famílias lingüísticas do índio
do Brasil. O Autor tornou-se conhecido nos círculos americanistas por uma série de trabalhos publicados principalmente
no Journal de la Societé des Américanistes de Paris, sôbre
a necessidade de criar novas famílias lingüísticas e desmembrar outras. São bem conhecidos os seus trabalhos sôbre a
família lingüística Coroado (J. de la Soe. des Amér., 1937)
onde apresenta novos grupos desmembrados do tronco Gê;
sôbre o dialeto Chetá, a família Maxacalí, a família Kamakan,
etc. O quadro classificatório de Loukotka é o seguinte, res
peitada a grafia do autor (Classificación de las lenguas sudamericanas, Praga, 1935, e "Línguas indígenas do Brasil",
Revista do Arquivo Municipal de S. Paulo, vol. LIV, S. Paulo,
1939): 1 - Família Gê; 2 - Família Kaingán (com a intrusão de Gê); 3 - Família Charrua (com a intrusão de Kaingán ) ; 4 - Família Kamakan (com a intrusão de Gê) ; 5 Família Maxacalí (com a intrusão de Gê); 6 - Família Co ..
roado (com a intrusão de Gê) ; 7 - Família Pataxo (com a
intrusão de Gê e M axacalí) ; 8 - Família Botokudo (com
a intrusão de Gê); 9 - Família Opaie (com a intrusão de
Gê ); 10 - Família !até (com a intrusão de Kamakan); 11Família Kairirí (com a intrusão de Karaib e Kamakan) ;
12 - Família Bororó (com a intrusão de Gê) ; 13 - Família
?Vam bikw ára (com vestígios de Kamakan); 14 - Família
Tchapakura (com vestígios de Gê); 15 - Família Mura;
16 - Família Karadja; 17 - Família Trumaí; 18 - Família Otí; 19 - Família Kukurá (com a intrusão de Tupi);
20 - Família Huari; 21 - Família Maxubí; 22 - Família
Arikém (com a intrusão de Aruak e Tupi); 23 - Família
Puruborá (com intrusão de Tupi) ; 24 - Família Katukina
(com a intrusão de A ruak) ; 25 - Família M orike (com intrusão de Aruak); 26 - Família Koeruna (com a intrusão
de Uitoto e Tukano); 27 - Família Makú; 28 - Família
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Tukano; 29 - Família Chirianá; 30 - Família M áku (com
intrusão de Aruak; não confundir com a família 27); 31 Família Pano; 32 - Família Chiquito; 33 - Família Guató ;
34 - Família Givaikuru; 35 - Família Aruak; 36 - Família Karaib ; 37 - Família Tupi.
Nos capítulos correspondentes daremos as subdivisões
proposta por Loukotka para as grandes famílias lingüísticas
como as Tupí, Gê, Aruak e Caribe. Adiantemos, para o momento, que a divisão proposta pelo autor tcheco está sujeita
a críticas e a possíveis revisões futuras. Ao contrário dos
antigos autores, cuja preocupação era reunir dialetos e grupos pequenos em famílias lingüísticas mais extensas, a t entativa de Loukotka é antes analítica: êle procura desmembrar quadros lingüísticos, como o Gê, por exemplo, tidos
como definitivos. tle próprio, no XXVI Congresso Internacional dos Americanistas, em 1935, propôs a criação de um
instituto especial para o exame sistemático das questões lingüísticas dos indígenas americanos.
Em tôdas as tentativas de classificação étnica dos índios
do Brasil, não tem sido levado em conta o fator cultural.
E isto se explica fàcilmente pelo fato de só recentemente se
terem iniciado os estudos monográficos, de campo, dentro
das orientações modernas da antropologia cultural. Nesse
sentido, vemos que a área amazónica de Wissler merece ser
revista, atendendo-se às características culturais dos vários
agrupamentos indígenas do Brasil. Para o momento, é prematura uma classificação cultural desta natureza, e por isso
não a intentamos neste volume. Nos capítulos que se seguem,
examinaremos os grupos principais dos índios brasileiros,
.atendendo-se às suas características, dentro das classificações
propostas, e ainda às características culturais dos grupos
.sôbre os quais já há trabalhos monográficos realizados.
Assim, estudaremos os quatro grupos clàssicamente reconhecidos: o Tupi-Guarani, o Gê, o Aruak e o Caribe e logo
em seguida outros grupos cujas características, não só lingüísticas, como culturais, se acham nitidamente estabelecidas, tais como: os Borôro, os Nambiquara, os Carajá, com
referências aos demais grupos dos Trumaí, Pano, Cariri,
Guaicuru, Goitacá, Tucano, Catuquina, Macú e outros menores.
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Quantos são êsses indígenas, ainda não sabemos exatamente. Os serviços estatísticos ainda tropeçam com obstáculos
sérios: a mobilidade dos índios, a dizimação pelas doenças
e lutas intestinas; a assimilação nas massas rurais dos seringueiros e caucheiros da Amazônia, dos garimpeiros do Tocantins e do Araguaia, dos madeireiros do Planalto Central,
dos trabalhadores rurais de muitos outros pontos do Brasil.
A tarefa inicial da prise de contact ainda nem está complet ada. Há grandes interrogações no mapa, por exemplo, nesta
extensa área do norte de Mato Grosso, entre o rio Guaporé
e a serra dos Pareeis ...
Contudo, Rondon estima-os em um milhão e quinhentos
mil. O Serviço de Proteção aos índios calcula-os em quinhent os mil. Luiz Bueno Horta Barbosa, do mesmo serviço acha
que o seu número total é de 1. 244. 687, assim distribuídos
pelos Estados: Mato Grosso - 500. 000; Acre - 300. 000 ;
Amazonas - 200. 000 ; Pará - 100. 000 ; Goiás - 100. 000 ;
Maranhão - 10. 000; Espírito Santo, Bahia e Minas 10·. 000; Paraná - 10. 000; Santa Catarina - 10. 000; Rio
Grande do Sul - 2. 517; São Paulo - 2. 170.
Voltaremos ao assunto, quando tivermos de discutir, nos
dois últimos volumes desta obra, os problemas da aculturação
e da assimilação. Seja como fôr, há duas grandes tarefas antropológicas a realizar : a) a exploração inicial e a classificação lingüística dos índios, trabalho prévio indispensável; b)
estudos monográficos de antropologia cultural para as tentativas ulteriores da delimitação das áreas culturais indígenas
do Brasil.

t

CAPÍTULO II

OS TUPI-GUARANI: DISTRIBUIÇÃO
LINGüfS'fICA

•

Os Tupi-Guarani constituem a maior família lingüística
do Brasil. Na América do Sul, sua área de extensão é quase
igual à dos Aruak. Ultrapassa as fronteiras brasileiras : na
Argentina, no Paraguai, no Uruguai, na Bolívia, no Peru,
no Equador, na Guiana Francesa, vamos encontrar tribos que
pertencem a essa grande família lingüística.
No período do descobrimento, os Tupi ocupavam pràticamente tôda a extensão do litoral brasileiro. Foi com êles que
travaram relações mais diretas os descobridores, missionários
e primeiros viajantes. O "'tupi" tornou-se a língua geral, a
língua comum utilizada pelos jesuítas nas suas tarefas de catequese. Os jesuítas chamavam-na, como vimos, abanheenga,
a "língua antiga" em oposição ao nheengatu, a "língua boa"
ou tupi moderno. O abanheenga, por sua vez era bipartido
em abanheenga do Sul e abanheenga do Norte. Hoje, o abanheenga está confinado aos Guarani do Paraguai, enquanto
que o nheengatu se tornou, por sua vez, a língua geral da larga
massa de povos tupi que habitam vasta área da margem dir eita do Amazonas.
Nos primeiros tempos da colonização, assim se distribuíam os Tupi-guarani na zona costeira de norte a sul :
a) Tupinambá (Tapinambos, Topinamba, Tuppin-Inbas
de Hans Staden, Tououpínamboult, de Léry) que ocupavam
tôda a região costeira entre o rio Parnaíba e o rio Pará, e
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a inda as costas do Maranhão, o litoral brasileiro, do rio São
Francisco a Camamu, os arredor.e s da baía da Guanabar a ...
Sabemos hoje que tupinambá constitui na realidade um t êrmo
genérico para significar uma porção de tribos tupi, que em
alguns casos tomaram desig11ações locais.
Os Petiguara (Potiguar, Pitaguar, Petiguar, P otiv ares, Pitouara, Pitigare, Petinguara, os Canibales e Canibaliers de Yves d'Evreux e Claude d'Abbéville) que se constituíram em grande "nação" e ocuparam a região costeira
compreendida entre os rios Parnaíba e Paraíba. Foram os
famosos "comedores de camarão". imortalizados nas lutas de
colonização. A sua expansão foi enorme depois da chegada
dos portuguêses, pois invadiram a região dos Caeté tomando-lhes os territórios. Alguns autores, como Knivet, escreveram petinguara r ef erindo-se a essa nação, do tu pi petim-guara, o "comedor de fumo" pelo hábito que tinham de trazer em
uma f ôlha de fumo na bôca.
b)

c) Os Tabajara (Tobajara, Tabajare, também chamados de Miary engonare e Miarigois pelos cronistas e escritores
franceses) que habitavam um pouco mais para dentro do
litoral (do tupi taba-yara, os senhores dos povoados) . Acha
Métraux que com êsse nome, se designavam: os Tupi, que
viviam a leste dos Tupi que viviam no Mearim; os índios do
Alto Gurupi; os da serra da lbiapaba; os índios que viviam
a oeste dos Petiguara; os índios da província de Pernambuco;
os primeiros invasores tupi das costas da Bahia ; os índios
da província do Espírito Santo; os Tupi da província de São
Vicente. Tabajara foi assim um nome genérico, designando
grupos tupi não familiarizados com as tribos mais costeira.;;.
Os Tabajara do Maranhão não eram mais do que um ramo
dos Tupinambá, segundo a opinião dos cronistas f ranceses
daquela região.
Os Caeté ( Caheté, Caité, Kaité, Kahet é, Caaété)
que viviam entre o Paraíba e o São Francisco. Tornaram-se
célebres na história, pela antropofagia ritual do bispo D. Pero
Fernandes Sardinha. Acossados pelo govêrno de Duarte Coelho, fugiram para o interior, acoitando-se nas serras da
·reg1ao.
d)
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e) Os Tupinikin ( Tupiniquim, Tupinakin, Tupinaquim,
Tuppina Ikin de Staden, Toüpinenquim dos franceses, ainda
chamados por Léry de Margaias, Markaia ou Touaiat) que
se estendiam na costa, de Camamu até as vizinhanças do Esp írito Santo. A sua importância histórica está em que foi
0 primeiro grupo Tupi com que os portuguêses entraram em
contacto. Comprimidos pelos Tupinambá e pelos portuguêses,
fugiram para o interior. Há um grupo, descrito com êsse
nome (os Tu ppina Ikin de Staden) que ocupava a zona costeira ao sul d.e Angra dos Reis e que chegou até as cabeceiras
do Tieté.
f) Os Tomiminó (Temimirió, Timiminó, Tomomyno,
Tegmegmino, T eureuminon ) que ocupavam o litoral do Espírito Santo até o rio Paraíba, cujo curso inferior era o seu
dom ínio. Viviam em lutas constantes com os Tamoio.
g) Os Tamoio (Tamoyo, Tam·uya, descritos também
como Tupinamba por alguns autores franceses) que ocupavam tôda a região costeira do Rio de Janeiro, desde o cabo
São Tomé à baía de Angra dos Reis. Estenderam-se ao sul até
Bertioga. Para o centro não são exatamente conhecidas suas
fronteiras, sabendo-se que ocupavam algumas aldeias no rio
Paraíba, e daí sua hostilidade com os Tomiminó.
h) Os Tupi, stricto sensu, que ocupavam o litoral, ao
sul de Angra dos Reis. Foram descritos sob vários nomes
como Thopiss, Tupinaquin, os Tuppina Ikin de Staden.
i) Os Carijó (Cario, Carió, Kariyó, Chandul, Chandis)
que são os m esmos Guarani estabelecidos no século XVI, na
zona costeira, desde a Barra de Cananéia até o Rio Grande
do Sul.
j) Os Tape (Tapés) que ocupavam o litoral do Rio
Grande do Sul e o vale do Alto Taquari. Estenderam-se pelo
litoral até o Uruguai, penetrando no interior em alguns pontos. Alguns autores os incluem no grupo Gê.
Além dessas tribos costeiras dos primeiros tempos do
descobrimento, alguns povos Tupi viviam também perto da
costa, embora um pouco mais afastados que os grupos descritos. Entre essas tribos destacavam-se vários ramos Tabajara,
dos sertões do Maranhão e Ceará, os Tupina do interior de
P ernambuco e Bahia, os Amoipira que se acredita serem um
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ramo dos Tupinambá e que viviam no sertão da Bahia, na
margem esquerda do rio São Francisco.
Foram êsses povos Tupi do litoral brasileiro que forneceram a quase totalidade das descrições e narrações dos viajantes, missionários e escritores dos primeiros tempos da
col~nização. No entanto, a sua área de distribuição era muito
mais vasta, e os nomes tribais excediam de muito a lista
apresentada, que compreende apenas os grupos com os quais
portuguêses e franceses entraram em contacto nos séculos
XVI e XVII. D.esde cedo verificaram os portuguêses que estava~ assistindo a uma das muitas migrações dêsses povos,
precisamente a grande migração costeira na direção sul-norte,
o que os fêz supor a existência de muitos outros grupos Titpi
no interior do país.
Quando começou a redução das tribos costeiras até o seu
quase desaparecimento houve a primeira tendência para a
grande família Tupi-Guarani se cindir em dois grupos gerais:
o Tupi do norte, que guardou as tradições lingüísticas do
nheengatu e o Guarani do sul, que fala hoje o guarani moderno ou abanheenga.
As várias migrações dificultaram o trabalho de classif icação de todos os grupos Tupi-Guarani. Martius aventou uma
divisão puramente geográfica, considerando cinco grupos
principais dos povos Tupi: a) Tupi orientais ou da Costa;
b) Tupi meridionais, ou Guarani; c) Tupi centr~is; d) Tup1·
setentrionais; e) Tupi ocidentais. Von den Steinen aventou
uma classificação, que se tornou clássica, baseada no maior ou
menor grau de pureza da sua língua, atestado pela idade das
migrações dêsses povos. Os Tupi seriam divididos em Tupi
JJUros e Tupi impuros, divisão hoje inaceitável diante dos novos mét odos da antropologia cultural, porque se baseia em características exclusivamente lingüísticas. A conservação de
uma r elativa "pureza" lingüística pode não encontrar correspondência com outras características étnicas e culturais. Além
disso, vários povos, mesmo não pertencentes ao grupo étnic0cultural tupi, podem ter aprendido a língua, principalmente
tomando-se em consideração que, durante muito tempo o tupi·guarani se tornou a "língua geral", dada a sua área de expansão.
A divisão de Rivet, dos povos tupi-guarani atende a
vários critérios: o histórico, dos centros de dispersão e mi-
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grações posteriores ; o geográfico, de localização histórica e
atual dos povos tupi-guarani; e o lingüístico ( in L es Langues
du monde, págs. 687 e segs.). Assim, Rivet estuda inicialmente o centro primitivo de difusão dos Tupi-Guarani, compreendido entre o Paraná e Paraguai; dá a lista dos Tupi litorâneos
do período da descoberta; estuda os primitivos Guarani do
sul; as tribos do Amazonas e dos seus afluentes; e por fim
os Tupi do oeste.
A divisão proposta mais recentemente, por Chestmir
Loukotka ("Línguas indígenas do Brasil", loc. cit.) é a seguinte com relação à Família Tupi, respeitada a grafia do
autor:
a) Línguas do sul e do norte: Tupi litorâneo ou Nheen,gatú , Tupinambá, Chetá, Aré (extintos), Chokleng, A iteto,
Canoeiro (extinto), Kamayura, Kainguá, Guajajara, Urilbíi,
Takunhapé (extinto), Temb é, Turiivara, Manajó, A rarandeuára, Anambe, Tapirap é, Oyampi, Omagua. Fora do território brasileiro, há dêste grupo: Guarani, Guyaki, Mbuhá,
Emerillon, Kokama.
b) Línguas centrais: Arawine, Apiaká, Kawahib, Parintintin, Wiraféd, Kayabi, Katukinarú. Fora do território
brasileiro, na Bolívia: Chiriguano, Guarayo, Pauserna, Siriono, e outras línguas.
e) Língua mesclada com Gê: M anitsaua.
d) Línguas mescladas com A ruak : 1r uruna, C hipaya,
Mundurukú, Kuruaya.
e) Língua mesclada com Caribe e Aruak : Maué.
f) Lín guas mescladas com A rikem e A ruak : Ntogapid,
Ramara.m a.
A divisão geográfica parece ser a mais interessante,
tomando-se em consideração as áreas atuais de distribuição
dos povos Tupi-Guarani e a necessidade do seu estudo monográfico pelos critérios modernos da antropologia experimental. Examinaremos assim : 1) as tribos costeiras ; 2) as tribos
do Amazonas; 3) as tribos Guarani do sul; 4) outras tribos
Tu pi fora do Brasil.
1) As tribos costeiras. As tribos costeiras do período
do descobrimento e já referidas, acham-se extintas na sua
quase totalidade. Muitas foram impelidas para o interior
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e para o nort€, pelos colonizadores, grande número se mesclou com portuguêses e Negros, formando êsse arcabouço
comum das populações mestiçadas de vários pontos do país :
mamelucos e caf usos.
2) A s tribos do A m azon as. Distinguimos nesse grupo : os T upi do Alto Amazonas, os Tupi dos afluentes da ma rgem direita do Amazonas, os Tupi da margem esquerda do
Amazonas e os Tupi do Tocantis. No seu grande movimento
migratório para o norte, os Tupi subiram o Amazonas indo
se estabelecer em vasta área, principalmente da margem dir eita do grande rio, subindo o curso dos aflu.e ntes dessa margem. Alguns f oram mais além, subiram o Amazonas, chegando
à sua pa rte mais alta.
E ntre os T upi do Alto Amazonas, cuja situação foi estabelecida por Rivet, encont r am-se alguns povos que primitivamente tinham uma ár ea de extensão muito mais vasta,
como os 0 'magua (também chamados K ampeiva, Canga-Peba,
Agu a e Carari ) que viviam nas margens e ilhas do Amazonas
n o t rech o compreendido ent r e a fóz do rio N apo e a f óz do
J ur uá. Com os ataques dos portuguêses, subiram o rio e hoje
estão confinados a uma área entre o Napo e o Ucaiali, no
Peru. O mesmo caminho seguiram os Jurimagua (Yurimagua, Zuri magua, Yoriman, ta mbém chamados Manicuri ) quB
se estendiam ent re o Purus e o J utaí; fugindo aos ataques
por tuguêses vieram se fixar no baixo Hualaga, no Peru.
Os Cocama (ou U caiali ) e os Cocami la foram t erríveis pir a tas que habitavam o baixo Ucaiali e o baixo Hualaga. Ainda
ent re os índios do Alto Amazonas, se podem incluir os Omagua Y eté, simples grupo dos Omagua e os X ibi taona, aparentados, pelo menos lingüísticament€, com os Cocam a.
Os T upi dos af luentes da margem direita do Amazonas
são os seguint es. No baixo Madeira, encontram-se os Par i ntintin (Kawahib, K aw ahiw a) que se est endem n uma área
de 22. 000 k 2 , segundo Nimuendaj ú. Êst es índios são os remanescent es do gr ande grupo Cabaíba ( Cabahyb a, Cabaíva,
Caauva, Cau ahipe ) que viviam no século XVIII a oeste e a
lest€ do r io Tapajós, de onde se disper saram sob os ataques
incessantes dos M unduruc'u, seus r an corosos inimigos. No
alto Madeirinha, afluente da margem esquerda do rio Roosevelt, encontram-se as tribos Ntogapi d e os pequenos grupos
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aparentados l tan gá ( Ytan gá ou Rama-Rama) que falam um
dialeto tupi muito alterado pelo Catuquina.
Na região compreendida entre a fóz do Madeira, o rio
Canumá-Mirim e o Amazonas e que forma a ilha de Tupinam barana, estão os índios do mesmo nome ( Tupinambar ana, T1tpinarriba.ra, T1.tpinamba ), que a ocuparam no comêço
do século XVII. Ao sul dos Tupinamb arana estabeleceram-se
os Maué (Mauhé, Maguaz, Magué, Mau-ari, também chamados A rapium), cujos últimos remanescentes ainda foram encontrados recentemente por Nimuendajú.
O Tapajós é o grande habitat hoje dos povos Tupi amazônicos. Lá se encontram: os M undurucu (Munduruku, Mundru.cu, M oturicu, ainda chamados Parí) que surgiram em
1770 e se tornaram senhores do médio e baixo Tapajós, guerreando incessantemente as outras tribos e temidos como uma
das mais fortes tribos T upi do Brasil; os Apiacá (Apiaká,
Apegaua, Apigava) que se estabeleceram nos primeiros anos
do século XIX entre os rios Arinos e J urema, formadores
do Tapajós e não devem ser confundidos com a tribo Gê do
mesmo nome; os Tapan huna ( Tapaiuna, Tapan huma) que se
consideram aparentados lingüísticamente com a tribo anterior e que se situam no rio do Peixe, bem como os Tapanhoanauhúm e T imaona, seus vizinhos. A leste dos M undurucu,
entre o Iriri e o Curuá, encontram-se os Curuaia (Curuaya,
Curuahé, Curuaye, Curunaye, Curiaré, Curubaré), seus par entes próximos.

Já no Xingu, apresentam-se inúmeras tribos Tupi, como
os J uruna (Yuruna, Yuruná ), ainda encontrados por Von
den Steinen quando desceu aquêle rio e hoje emigrados para
o sertão de Mato Grosso d.e pois dos ataques repetidos dos
Tacon hapé e Carajá; os Taconhapé (Tecunapeua, Tukunapéua, ou simplesmente Péua ), do baixo Xingu e do Iriri; os
Chipaia, ( Chipaya, Shipaya, A shipaye, Acypoya, A xipaí,
J uaicipoca) aparentados lingüística e culturalmente com os
J uruna e que viviam nos fins do século XIX no Iriri, afluente

esquerdo do Xingu, emigrando depois da chegada dos colonizadores brancos para o Curuá, afluente do Iriri; e ainda
os ..Yanitsauá, os Camaiurá (Kamayurá ), os Auetó os Guaiapi, os Guahuara, os A racaju.
6 i
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A bacia do Tocantis também apresenta bom número de
tribos Tupi. No alto Tocantis, entre êsse rio e o Araguaia
estão os Canoeiro (Avá) que se acredita serem descendentes
dos Carijó trazidos ao alto Tocantis pelos colonizadores no
século XVIII; acha Rivet que êles se estenderam ao Araguaia
no século XIX. À esquerda do Araguaia, entre os rios Tapirapé e o Napé afluentes daquele rio, situam-se os Tapirapé
estudados recentemente por Ch. Wagley, da Universidade da
Colúmbia. Ainda na bacia do Tocantis, encontram-se: os
Cubenebre, os Pacajá (Pacajare), os J acunda os Tapirana
(Tapirauba, Tapiranhu, Anta), os Manaié (A~anagé, A r arandeuara), os Turuara ( Turiuara ), os Tembé os Mirariho
(Mirano ), os Anambé, os Manaxo, os Naimigu~ra.
Ainda descritos como pertencendo à bacia Amazônica,
há certos grupos de índios que vivem na zona Maranhense,
nos vales dos rios Gurupi, Grajaú e Mearim, como os Guajá,
do sertão do rio Capim e Gurupi, e especialmente os Guajajara. ~stes últimos, também chamados Gojajára, Uay ayá,
Tantehara foram talvez os mesmos Pinarianos que o senhor
de la Ravardiere encontrou em 1615 no vale do Pindaré. Confundidos algum tempo com os Timbira, seus vizinhos Gê, é
fora de dúvida que hoje os Guajajara constituem uma das
tribos Tupi mais características. Acham-se concentrados no
Grajaú, Pindaré e Mearim sendo o seu número estimado por
Snethlage em apenas 1. 500. Foram estudados recentemente
por Charles.Wagley (1941).
As tribos Tupi da margem esquerda do Amazonas são
pouco numerosas. Não é êsse o seu habitat predileto. Já sabemos que o maior número de nações Tupi se acha hoje em
vastas áreas da margem direita do Amazonas, nas bacias do
Madeira, Tapajós, Xingue Tocantis. Alguns grupos, contudo,
podem ser descritos na margem esquerda do grande rio. Métraux enumera os seguintes: os Pariama, do Potumaio, que
alguns consideram parentes dos Omagua ; os Mirania (Miranya, Boro), a leste dos primeiros, que não parecem a Métraux ser de origem Tupi-Guarani, embora sua língua contenha muitos radicais tupi; os Apanto (Apoto), do Jamundá;
os Pauxi, que Rivet classificou entre os Caribe; os UaraGuac"! (Araguajú), cuja origem tupi foi demonstrada por
Ma:!1us ; os Paikipiranga do Maracá. Os Tupi, que nessa
reg1ao, ultrapassaram as fronteiras brasileiras foram os
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Oiampi, os Émerillon, os Calaiúa, os Calipurne, que estudaremos mais adiante.
3) Tribos Tu pi-Guarani do Sul. Os Guarani, como já
se sabe, são os povos Tupi do Sul, que no período da descoberta ocupavam o litoral brasileiro, da barra de Cananéia ae>
Rio Grande do Sul. Os Guaran,i tomaram vários nomes que
lhes deram espanhóis e portuguêses. Sua área de extensão
era enorme, não só na zona litorânea, já assinalada, com0>
entr e as bacias do Paraguai e do Paraná. Podemos citar com()
tribos principais os Carijó (Carió, Cariyó, Chandul), exis-.
tentes na costa e na margem esquerda do Paraguai, e que
também exprimiam um nome coletivo que os Espanhóis
deram a tôdas as tribos Guarani ; os Paraná, ao sul dos precedentes; os Cainguá (Kainguá, Caaguá, Cayoua, também
chamados Monteses) importante grupo, muito extenso, podendo ser subdividido num ramo setentrional, do rio Pardo
ao Acaraí, ao norte do Paraguai e sul de Mato Grosso, e um
ramo meridional, ao sudeste do Paraguai e nordeste da Argentina; como tribos ligadas aos Cainguá, podemos citar os
Apiteré (Apuiteré), os Chiripá, e vários grupos que ocupam
pequenas áreas brasileiras do sul, como os Baticola (Baaberá ) e outros; os Apapocuva, que habitavam inicialmente a
margem direita do rio Igatimi, e conduzidos hoje para a reserva de Araribá, sendo que alguns grupos se encontravam
nos E stados de Paraná e Mato Grosso; os Tanyguá, ao sul
dos precedentes; os Oguaiva ( Oguaniva) que se consideram
parentes próximos dos Apapocuva e Tanyguá com que os confundem alguns estudiosos e hoje também conduzidos para a
reserva de Araribá; os Guaiaqui (Guayaqui, Guachagui) ~
entre o Paraná e as nascentes do Tibicuari; os Aré (Yvaparé
Cheta) que vivem nas florestas do baixo Ivaí, e chamado~
erradamente de Botocudo ; e ainda os Cheiru, os A vahuguai,
os Paiguacu, os I vitiiguá ( Y vytyiguá), os A vachiripá, dos
estados de Paraná e Mato Grosso, e podendo ser classificados como Cainguá.
4) Outras tribos Tupi fora do Brasil. No norte temos
as várias tribos, já descritas, do Alto Amazonas, que emigrar am para as regiões do Ucaiali e Hualaga, no Peru, do Napo
e Potumaio no Equador e Bolívia; os Omagua, Jurimagua,
Cocama, Cocamba, Om agu a Y eté, Xibitaona e Pariana.
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Nas Guianas, encontram-se os Oi ampi (Oyampí , A iapí,
Uajapí, Oai apí ) , grandes migr adores, que se assenhorearam
de t odo o curso do Oiapoc, e hoje se acantonaram na linha
divisór ia das águas do Amazonas e do Maroni, e ao lado
do Oiapoc ; os Émerillon, que ocuparam extensa área da Guiana Francesa, r eduzidos pelos ataques dos Rucuiene, achando-se hoje numa região pouco explorada entre o Camopi, o
Arona e o alto Apruague, de acôrdo com as informações de
Métraux; os Ca,laiúa (Calay oua, Calayona) que viviam na vert ente meridional do Tumuc-Humac; os Calipurne ( Cari poune,
Calipour.n ) do baixo Oiapoc, êstes últimos pràticamente ext intos.
Entre as tribos Guar ani, do outro lado do Chaco, na
r egião Boliviana, os mais importantes são : os Chiriguano
(A ba, Gamba, T embetá ) , que vivem na missão de Santa Rosa,
ao nor te de Santa Cruz de la Sierra, no llano da Bolívia e primeiras escarpas dos Andes; os Chan é (impropriament e chamados T apui ou Tapuia ) , de língua originàriamente A ruak,
mas t endo adaptado o gu ar an i , e cuj os remanescentes se encontram no alto Pilcomaio e no Parapati; os Tapieté ( Yan ay gua, Tirumbá ), na mesma região e t ambém grupo guaranizado com o precedente; os Sirion ó, mais ao norte, entre
o Guaporé e o rio Branco; os Guar aiú (Guarayú, Guarayo,
Guaranyú, I t atin ), que vivem entre o rio S. Migu.el e o rio
Branco; os Pauserna, grupo independente dos Guaraiú , estabelecidos outrora no rio Paraguá e hoje emigrados para
o rio Verde. Mais recentemente, o antropólogo alemão W egner acaba de descrever um grupo, de aspecto físico semelhante aos Papúa da Melanésia e de gr ande atraso cult ural, os
Quruguá que vivem perto dos Sirionó.
Nesta repartição geográfica dos povos de fala tupi -gu arani, convém notar que muitas dúvidas ainda permanecem
com r elação a certos grupos que assimilar am a língua mas
que apresentam outros traços de cultura diferentes da cult ura
Tupi . É preciso repet ir que essas classificações lingüísticas
são provisórias e apenas apresentam um interêsse didático.
São pontos de partida para as taref as ulterior es de classificação antropológico-física e cultural. Certos grupos como os
das tribos do Chaco, tão bem estudadas por N ordenskiõld,
teriam r ealment e outras origens étnicas, lingüíst icas, A r uak
ou out ras, mas foram assimiladas pela grande família Tu pi -
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Gi tarani, nessa gigantesca tarefa de acult uração inter-tribal

que ainda não foi devidamente estudada. Em outros casos,
uma tribo pertence lingülsticamente à f amília T upi-guarani ,
mas com inúmeros radicais pertencentes a outras origens.
O caso dos M irania é típico, como o demonstr ou Rivet : pert encem indubitàvelmente à família lingüística Tupi-gu ar ani,
mas o seu vocabulário possui inúmeros vocábulos Uitóto,
Caribe e A ruak.
Em outros casos, a dúvida se estabelece não só com relacão à linguagem, como com relação a outros asp.ectos da cult ura, como no caso das tribos do Tapaj ós, a que se refere
Métraux, ainda tão pouco conhecidas e estudadas.
Um problema que dificulta êsse t rabalho de classificação
da gr ande família T upi-Guarani é o das suas migr ações.
E isto não só do ponto de vista da mobilidade geográfica,
mas da mobilidade social e cultural. As migrações dêsses
povos iniciadas desde os tempos mais r emotos, puzeram-nos
em contacto com outros grupos, o que incrementou a tarefa
da aculturação inter-tribal. De um lado, os T upi perderam
muitos t raços da sua cultura originária ; de outro lado, transmit iram a diferentes tribos muitos t raços da sua própria cultura - na língua na cultura mater ial e espiritual - originando-se uma am;la tarefa de " tupi-guar anização" de váriog
daqueles
grupos, muitos dêles hoje descritos como Tupi-Gua.
rani.

Na realidade, têm sido tantos e tão extensos os movimentos migratórios dos povos T upi-Guarani que Hervás os
denominou os " fenícios da Amér ica". Um dêsses movimentos
migratórios, e precisamente o do litor al, na direção sul-nor te,
foi t estemunhado pelos descobridor es portuguêses. No ent ando
to, pouco sabemos das migrações anterio~es ao período A
desr.obrimento. Falt am dados exatos a respeito. Apenas se tem
conseguido r econstituir alguns dêsses moviment os migratór ios atr avés da tr adição or al dos índios, nas suas lendas e em
muitas passagens da sua mitologia. O centro de dispersão
dos T upi tem sido motivo de gr ande controvér sia entre os
vários autores. Mar tius acr editou que viessem das r egiões do
Titicaca, enquanto que Alcide d'Orbigny opinou pelos vales
do Ur uguai-Par aguai, como habi tat originár io. Von den Stei~
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nen formula várias hipóteses :rio seu "Brasil Central", quanto
ao foco de origem dos Tupi. Seriam as cabeceiras do Xingu,
no Planalto Central, o ponto geográfico de origem da irradiação Tupi? Ou teriam êsses povos vindo do norte, derramando-se no interior, entre o Xingu, o Tapajós e o Madeira, depois
de haverem penetrado no Amazonas, provindos da costa?
Sustentam vários autores, encabeçados pela autoridade
de Ehrenreich, que o centro de irradiação da grande família
tenha sido o território situado entre o médio Paraná e o alto
Paraguai. Daí, um grande grupo se dirigiu para o Norte, chegando ao rio Amazonas e indo até as Guianas. Outro grupo
migrou para o Noroeste, e um terceiro se dirigiu para Leste,
para a costa do Atlântico.

•

F'Ic. 5

Area de maior extensão dos Tupi-Guarani na época pré e
post-colombiana (Métraux).
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org

Mais recentemente, nos seus trabalhos de reconstituição
da cultura Tupi-guarani, Métraux retomou o complexo assunto das migrações dêsses povos, que procuraremos aqui resumir. A primeira migração Tupi de que se possuem documentos foi a dos Tu pina, no século XV que, vindos do sertão,
invadiram a região costeira da Bahia, primitivamente habitada pelos Tapuia, qu.e fugiram para o interior. Por sua vez,
os Tupina foram expulsos do litoral pelos poderosos Tupi11.ambá, também vindos do interior, e que estabeleceram o seu
domínio, como já sabemos, em grande extensão da costa.
A chegada do colonizador branco produziu graves perturbações na vida dos índios. Para escapar ao massacre, fugiram para o interior ou começaram a grande migração histórica em direção ao norte, seguindo a orla costeira, migração
que enche os primeiros séculos da colonização. Os Caeté e
Tupinambá fogem dos portuguêses em direção ao Maranhão
e ao Pará. No comêço do século XVII, duas outras migrações
tomaram a mesma direção; uma delas era liderada por um
taumaturgo português e a segunda foi uma das múltiplas
tentativas feitas pelos Tilpi para alcançarem a "terra onde
não se morre". Estas foram as migrações típicas, assistidas
pelos portuguêses, na direção litorânea sul-norte.
Quanto às migrações para o interior, muitas delas atingindo a região andina, foram várias, assinalando Métraux
as que pôde reconstituir, através dos documentos analisados.
A primeira, a mais célebre, foi a dos Chiriguano, no início do
século XVI, que partindo do Paraguai alcançaram as verteu-
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tes andinas. Foi um grande movimento migratório de uns
dois mil índios dirigidos por Alej o Garcia. N ordenskiõld
deu-nos um estudo clássico dessa migração.
Outra migração para o oeste foi empreendida também
no comêço do século XVI por uns doze mil Tupi, que partiram
do litoral brasileiro em direção ao Peru, em busca da "terra
onde não se morre". Com êles ia um português de nome
Mateus. Alguns poucos, uns trezentos sobreviventes, conseguiram chegar a Chachapoyas, no Peru.
A migração dos Tupinambá, para o interior, fugi11do
aos Portuguêses, relatada por Acufia, ocorre aproximadamente entre 1530 e 1612. Atravessaram todo o Brasil, indo se
refugiar no vale do rio Madeira.
Foi no século XVI que se puseram em movimento os Tapirapé, caminhando até o Araguaia. A migração das tribos
do alto Amazonas começa em data muito antiga e prossegue
até fins do século XVII; assim fogem os Omagua e Jurimagua
para as regiões peruanas do Napo e do Ucaiali.
No século XVII, grandes grupos de Tupinambá se dir igem para o vale do Tocantins; alguns grupos conseguem ser
reconduzidos ao Pará por missionários dirigidos pelo Padre
Veloso. Outras migrações mais recentes, no século XVIII são
a dos Canoeiro, procedentes do grupo Guarani do Paraguai
e que conseguem escapar à escravidão, refugiando-se no Araguaia e no Tocantins; e a dos Oiampi e Émerillon, que habitavam inicialmente o Amazonas mas migraram para o n orte,
em direção à bacia do Oiapoc.
No século XIX, assinala-se o fato, já relatado, da incursão dos ferozes Mundurucu no vale do T apajós, de lá afugentando os Cabaíba do Madeira, cujos descendentes são os Parintintin, estudados por Nimuendaj ú.
Muitos outros movimentos secundários se verificaram,
até h oje, principalmente no médio e baixo Amazonas, e seguindo o curso dos seus afluentes da ~argem direita. Curt
Nimuendaj ú pôde recolher, já em 1912, os sobreviventes dos
Apapocuva, Tafíyguá e Oguaíva que desde 1820, pr ocuraram
abandonar suas localidades nas fronteiras do Brasil e do P aragual, no alto Paraná, marchando para o litoral do Atlântico,
em busca da " terra onde não se morre".
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Resumindo êsses vários movimentos migratórios, assinala Métraux que êles reconheceram três causas principais :
o desejo de escapar à escravidão, a natureza errante e guerreira própria à raça, e a esperança de alcançar "a terra onde
não se morre".
Para determinar o habitat originário dos Tupi, procurou
Métraux, com a ajuda das cartas de Nordenskiõld e das suas
próprias, estabelecer uma classificação dos elementos de cultura tupi-guarani e assim localizar as suas áreas sucessivas,
de acôrdo com os recentes métodos da antropologia cultural.
Analisando a sua cultura material, acha Métraux que do
ponto de vista etnográfico e histórico, seu centro de dispersão
teria sido a bacia do Tapajós ou pelo menos os contrafortes
do planalto brasileiro, nada provando contudo que êsse tivesse
sido o seu ponto de origem. Êste problema, das origens, ainda
não foi resolvido. Provàvelmente, os Tupi teriam vindo do
norte da América do Sul.
Apenas um ponto parece indiscutível para o etnólogo
francês : Os Tupi-Guarani constituem um povo cuja cultura
se compõe de elementos que na América do Sul têm uma distribuição oriental e setentrional. Como nenhuma tribo TupiGuarani de importância se estabeleceu, no período pré-histórico, na margem esquerda do Amazonas, e como a ocupaçao
da costa se operou em uma época tardia, forçoso é colocar o
centro de dispersão das tribos desta raça "em uma área limitada ao norte pelo Amazonas, ao s ul pelo Paraguai, a leste pelo
Tocantis e a oeste pelo Madeira" (Métraux).

.

Do ponto de vista antropológico-físico, os Tupi-Guarani
pertencem ao stock racial neo-ameríndio, estando relacionados ao chamado homem dos sambaquis, cuj o estudo foi realizado por tôda uma série de autores. Os Tupi-Guarani formam os r epresentantes mais t ípicos da raça brasíleo-Guarani
de Alcide d'Orbigny, ou como prefere chamar hoj e Eickstedt,
da variedade Brasilide (Homo sapiens brasilianus ), da série
geral H ominis sapientes americani mesembrini.
Não há, infelizmente, dados positivos sôbre o típo físico
dos Tupi do litoral, dos primeiros tempos do descobrimento.
Quanto aos Tupi-Guarani dos nossos dias, sabemos que o seu
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tipo físico varia extraordinàriamente. A estatura é geralmente baixa: os Auetó, por exemplo, não ultrapassam lm58. Os
mais altos parecem ser os Guarani do sul, cuja estatura atinge a lm66. Os outros representantes Tupi-Guarani ocupam os
graus intermediários da escala.
Há autores, que do ponto de vista da filiação antropológico-racial, separam alguns grupos do tronco Brasilide de
Eickstedt. Neste caso estariam incluídos os Auetó, Cainguá,
Chirionó, que pertenceriam à raça Lagide. tstes estudos precisam, porém, de novas comprovações.
O índice cefálico varia da dolicocefalia à mesocefalia,
havendo tendência à braquicefalia entre os Guarani. Quanto
aos demais caracteres antropológicos, não se distanciam muito
dos outros grupos indígenas brasileiros: pele amarelo-bronzeada, nariz bem formado, zigomas salientes, cabelos lisos
ou ligeiramente ondulados.

CAPÍTULO

III

OS TUPI-GUARANI: CULTURA MATERIAL
O estudo da cultura Tupi-Guarani tem que ser realizado
sob dois critérios. Um é o critério arqueológico - o da reconstituição dos traços de cultura das tribos Tupi-Guarani,
que os descobridores encontraram em terras de Santa Cruz.
O outro critério, é o da pesquisa direta entre as tribos TupiGuarani, que se podem considerar como filiadas aos grupos
primitivos.
A reconstituição dos traços de cultura material das tribos
Tu,pi-Guarani hoje desaparecidas poderá ser feita através das
pesquisas prõpriamente paleo-etnológicas das regiões outrora
habitadas por aquelas tribos, ou pela coleta das informações
deixadas pelos missionários e cronistas dos primeiros tempos
do d·escobrimento, como Anchiet.a, Nóbrega, Fernão Cardim,
Gabriel Soares, Jean de Léry, André Thevet, Simão de Vasconcellos, Claude d' Abbéville, Yves d'Evreux Knivet e outros.
~ sse trabalho, que tem sido a preocupação de muitos estudiosos, nacionais e estrangeiros, foi levado a cabo, com crit ério sistemático, pelo etnólogo francês Alfred Métraux, que
dedicou duas obras ao assunto, uma reservada ao estudo da
cultura material e outra à cultura espiritual, principalment e religiosa, dos antigos Tupi-Guarani. As pesquisas de reconstituição de Métraux giraram em tôrno dos Tupinambá,
não só porque se tratava da nação mais espalhada dos TupiGuarani do tempo da descoberta, como porque sôbre os mesmos abundam as fontes de informação. Estas pesquisas, por ém, têm que ser completadas com os dados referentes a
,
Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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outras tribos antigas Tu pi-Guarani, e os estudos de campo
realizados entre as tribos atualmente existentes.
A rápida análise que se segue, sôbre a cultura m aterial
dos Twpi-Guarani é baseada, na maior parte, portanto, no
livro de Métraux sôbre La civilisation matérielle des tribus
Tu pi-Guarani (Paris, 1928), o que nos poupa de percorrer
o mesmo caminho de consulta às fontes utilizadas por aquêle
autor.
As habitações dos Tupinambá eram dispostas em grupos
de quatro a sete, e construídas geralmente em morros na vizinhança dos rios e em região a.e terras cultiváveis. E stas
casas (oca, maloca), limitavam uma praça ou terreno quadrangular, a ocara, onde se passavam os atos da vida social
e religiosa da aldeia. Entre os Tupinambá, as casas eram ger almente retangulares e tinham grandes dimensões, cujas estimativas variam de cinqüenta a duzentos metros, podendo
abrigar famílias inteiras. A armação era feita de grossos
troncos de árvores fincados ao solo; sôbre êles dispunham
as trav.es transversais ligadas por cipó. A parte superior da
m aloca era abaulada e o todo era coberto de alto a baixo com
fôlhas de palmeira.
Duas ou três portas muito baixas davam entrada ao int erior da casa, que não tinha nenhuma divisão. Cada família
ocupava o espaço que ficava entre dois esteios verticais, limitando um corredor central, livre. As rêdes eram armadas nas
traves transversais, onde estavam suspensos também todos
os pertences dos índios. Debaixo de cada rêde, havia uma pequena fogueira destinada a proteger contra o frio, a picada
dos insetos e também contra os maus espíritos. Em cada m aloca, viviam cinqüenta a duzentas pessoas. Rêdes eram t ambém armadas na ocara, onde os velhos se deitavam e fumavam por ocasião dos conselhos.
Depois de algum tempo, cinco a seis anos, num lugar, os
Tu pinam bá transportavam suas aldeias para outro ponto,
conservando-lhes os nomes e características. Quando em viagem, construíam também pequenos abrigos, de estacas e um
t eto de fôlhas de palmeira, onde passavam a noite.
A maloca quadrangular era o tipo mais disseminado
entre os Tu pi do litoral, mas os Tupi-Guar ani possuíam outros
t ipos de habitação, como nos mostra Métraux, baseado nos
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documentos dos antigos missionários e cronistas. Assim por
exemplo, as casas podiam ser feitas de taipa de terra nas par edes, e de casca de árvores no teto, como entre os antigos
Guarani. As dimensões e formas da maloca quadrangular
variaram também, no tempo e no espaço. Algumas aldeias
chegaram a ser construídas de uma só choça, albergando
a t ribo inteira. O teto abaulado, tão freqüente outrora, foi
sendo substituído por tetos simples, ou de inclinações em
sela.
Os Tupi-Guarani do alto Xingu e do Tapajós têm choça
r edonda ou elíptica. Outros possuem choças de teto e parede
indistintos, em forma de "colmeia de abelha", como os Auetó,
os Cam aiurá e os Apiacá. O tipo de habitação dos Tupi-Guarani do alto Amazonas sempre foi a maloca retangular coberta de f ôlhas de palmeira. Algumas tribos constroem casas
sôbre plataformas ou sôbre estacadas, habitações de tipo palaf ítico, que os Oiampi parecem ter imitado dos Caribe. Algumas tribos atuais possuem ainda casas especiais dos homens ou casas de dança, o que não se encontra entre os Tupi,
que celebravam as suas festas em qualquer maloca, depois
que dela afastavam as mulheres e as crianças.
Do ponto de vista da distribuição cultural, os Tupi-Guar ani têm portanto a sua habitação pertencendo a vários ciclos
culturais, desde o simples paravento e choça de colmeia de
abelhas, pertencente ao ciclo das culturas primárias, até a
choça quadrangular, que caracteriza as culturas superiores
andinas, segundo o Padre Schmidt, passando pelas outras
formas de habitações cônicas da cultura totêmico-patrilinear
das habitações palafíticas da cultura do arco.
As vilas dos Tupinambá eram externamente defendidas
por uma dupla paliçada, de troncos de árvores fixados no
solo, a pequena distância uns dos outros, com um pequeno
espaço apenas para as flechas dos arqueiros. O conjunto de
uma aldeia Tupinambá ou taba pode-se ver num conhecido
desenho de Hans Staden, onde há as malocas quadrangulares,
delimitando a ocara central, a dupla série de estacadas, e os
cr ânios dos inimigos mortos em combate espetados nos postes
de entrada da taba.
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Como acessórios da habitação, vamos encontrar entre os
Tupinambá, a rêde, o leito, os bancos e cadeiras, os mosquiteiros e os vasos para a guarda de objetos domésticos.
A rêde é o acessório, por excelência da habitação Tupi-guarani. Feitas de algodão ou de outras fibras veget ais,
as rêdes tinham dois aspectos gerais: ou eram ·"rêdes", como
as de pescar, ou formavam um tecido compacto, como pano.
Os Tupinambá suspendiam-nas por meio de cordas que passavam nos punhos .e eram amarradas nas traves horizontais
da choça, ou nos troncos livres da ocara. O comprimento da.
rêde tupinambá era de dois metros e quarenta centímetros,
e a largura de, pouco mais ou menos, um metro e quarenta.
O leito ou catre não parece ter sido usado pelos antigos
Tupi-Guarani, mas é de uso.entre os Chiriguano e os Cainguá
que constroem, para dormir, uma pequena plataforma que
imita o leito europeu. Dormem também sôbre uma esteira
de f ôlha de palmeira ou um ta pête de peles de animais. Alguns índios, como os Omagua, têm uma espécie de mosquiteiro
com a aparência de verdadeiras tendas. Bancos de pau, pequenos, em forma de animais, ou bancos maiores são espalhados entre vários povos Tupi-Guarani. Os antigos Tu pinambá tinham cadeiras, que são de orig€m européia. Pequenos objetos domésticos eram guardados em grandes vasos ou
em cascas de tatu que faziam papel de caixas. Os urus, de
palha trançada também serviam para o mesmo fim. A maior
parte dos objetos domésticos, artigos de adornos, instrumentos de música e trabalho ... a que nos referiremos mais adiante, era disposta nas traves da 1naloca, ou diretamente ou
suspensa em ganchos ou fios.
O capítulo sôbre vestuário e ornamentação dos TupiGuarani é um dos mais extensos, pois é enorme a literatura
· sôbre o assunto. Os Tupi da costa arrancavam sistemàticamente os pêlos do corpo, incluindo mesmo os cílios e supercílios. É êste o testemunho de todos os antigos cronistas. Os
pêlos eram arrancados à unha ou raspados com cristal de
rocha. Os cabelos eram tratados diferentemente, conforme
as várias tribos. Os homens Tupinambá costumavam cortar
os cabelos diante da cabeça, com a taquara lascada, usando-os
em forma de "meia lua" ou de "coroa de frade". Esta última
forma verificou-se depois que constituía um típico costume
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dos Gê, e daí o nome de "Coroado" que muitas das suas tribos
tiveram, como veremos.
Nos lados, os cabelos eram cortados à altura das orelhas,
enquanto que caíam atrás livremente sôbre os ombros. No
entanto, nem tôdas as tribos Tupi tonsüravam os cabelos.
Alguns cortavam-nos apenas na testa, em franja, deixando-os crescer livremente acima das orelhas e atrás do pescoço.
As mulheres Tupinambá deixavam crescer livremente
os cabelos, com os quais tinham grandes cuidados. Nas horas
de trabalho, elas os prendiam com uma tira de algodão, ou
os cingiam na fronte com uma fita de fibras vegetais, como
f aziam as Tupinikin. A maneira de arrepanharem os cabelos
toma, porém, as mais variadas formas, conforme as diversas
tribos. Não se esqueciam de pentear os longos cabelos com
a casca de certos frutos e depois com os pentes que lhes forneceram os brancos. Parece, porém, que os Tupi-Guarani
tinham o seu próprio pente, que é constituído de uma fileira
d€ baguettes fixadas entre quatro peças transversais de pau
reunidas por uma rêde de fios. É o Stabchenkamm dos etnólogos alemães, que o Padre Schmidt acredita ter sido trazido
da cultura andina pelos Tupi-Guarani, que o teriam espalhado na América do Sul. As mulheres Tupinambá ainda
lavavam tôdas as manhãs seus cabelos, que untavam depois
com óleo de côco e urucu.
A pintura do corpo também usada entre os Tupinambá
e as outras tribos Tupi-Guarani, era feita com urucu (Bixa
orellana) e o jenipapo (Genipa americana). Faziam a pintura sôbre todo o corpo, ou sôbre somente a metade, de uma
daquelas côres, ou das duas ao mesmo tempo. Comumente,
deixavam certas partes do corpo com sua tez natural. Ora,
pintavam apenas os pés, as pernas ou as coxas. Outras vêzes,
faziam desenhos, de traços, ondas, espirais, faixas.
Homens e mulheres costumavam pintar o corpo. Mas
a arte de preparar os corantes e fazer as pinturas era essencialmente feminina. A pintura do corpo era e é arte ornamental muito difundida entre outras tribos sul-americanas,
como veremos em outros capítulos. O assunto deu lugar a
uma discussão clássica sôbre as origens corporais da arte
e os seus móveis, rituais e mágicos, para uns, de proteção
contra o mal e os insetos, para outros. O etnólogo Rafael
>
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Karsten, da Universidade da Finlândia, na sua conhecida
obra "The Civilization of the South American Indians" é o
principal defensor da teoria dos motivos mágicos da pintura
de corpo, discussão que nos a rrastaria longe dos propósitos
dêst e livro. Convém apenas acrescentar que os Tupinambá,
como aliás outros índios, além da pintura do corpo, ao urucu
ou ao jenipapo, costumavam untar as partes expostas do corpo de óleos de base vegetal, como proteção contra as picadas
dos insetos.

dilatar o órgão. A semi-castração foi praticada entre alguns
grupos M aué e a excisão clitoridiana, como refere Métraux,
baseado numa informação de Tessmann, até hoje é empregada entre os Omagua. Pode-se dizer, porém, que a deformação
a.e corpo, principalmente da cabeça, entre os índios american os, tem uma difusão mais ocidental, como o mostraram Dembo e Imbelloni numa monografia fartamente ilustrada (Defor'niaciones intencionales del cuerpo humano de caracter étnico,
Col. Humanior, principalmente sección cuarta págs. 228-328).

A tatuagem nunca foi tão difundida quanto a pintura
do corpo. Sua prática, contudo, era muito comum entre os Tu pinambá e outras tribos Tupi-Guarani nos dois sexos. Consistia em incisões numerosas e profundas, feitas com dente
de cotia ou com um osso afiado, que eram impregnados de
uma goma queimada e reduzida a carvão, ou do suco de certas
plantas. Isso deixava cicatrizes indeléveis que no homem
chegavam a cobrir o corpo inteiro, em tanto maior número
quanto os grandes feitos realizados, e na mulher apenas se
estendiam pelas costelas, baixo-ventre e coxas, e só quando
atingia a puberdade.

Os Tupi-Guarani em geral não tinham v.e stuário. Andavam nus, com a exceção de algumas tribos do Alto Amazonas
que sofreram a influência andina e outros grupos depois do
contacto com os missionários. Assim parece que os Omagua
sejam os únicos índios Tupi-Gu arani que vestem longas camisas, hábito que teriam aprendido com os povos dos A11des.
Os órgãos sexuais eram no entanto protegidos por um
pedaço de pano prêso à cintura por um fio de algodão. Havia
vários tipos dessa tanga. Ora o pano desce até os joelhos em
algumas tribos; ora êste pano tecido apenas oculta os órgãos
genitais. O cache-sexe pode ser também uma simples tanga,
que é um pequ.e no quadrado de vidrilhos enfiados, muito comum entre os índios das Guianas. Quando êsse cache-sexe é
uma fita tecida que desce entre as pernas, toma o nome de
calembé, proposto por Métraux para êsse tipo de breech-cloth
dos OiarYIYpi e Émerillon, mas também usado pelos Cainguá
e Chiriguano.
A tipoia ( tipoy) parece ter sido de um emprêgo mais
tardio, talvez pela influência dos brancos. Os T upinambá não
a conheciam. É uma faixa estreita de algodão com que as mulheres e meninas cobrem as ancas. É mais usada entre os
Guarani do sul. As mulheres Cainguá faziam-na de fibra de
pindoba. Ainda hoje é usada entre as mulheres Chiriguano,
Guaraiú e Pauserna. As índias Tembé usam-na para carregar os filhos embora seja bastante larga para envolver em
parte o corpo da mãe.
Os mantos de pele são típicos das populações mais meridionais da América do Sul; por isso só foram adotados pelos
Guarani, que vivem em habitat mais frio que os dos outros
índios do Brasil. Sua finalidade principal é pois o da proteção
contra o frio.

O corpo era ainda objeto de especiais cuidados de limpeza. Os Tupinambá lavavam-se diàriamente e serviam-se de
certas raízes e cascas de árvores, com que tiravam também
as nódoas de suas vestes.
As deformações corporais eram também muito usadas
entre os Tupi-Guarani. Logo ao nascer, a criança Tupinam·bá tinha o nariz achatado pelo seu pai. O hábito de as mulheres provocarem o engrossamento da barriga da perna,
com uma liga apertada logo abaixo do joelho também foi
mencionado entre os antigos Tu pi, embora êste seja mais um
costume dos índios Caribe. A deformação craniana dos Omagua tem sido citada por todos os etnólogos que têm tratado
dos índios sul-americanos. Logo que a criança nascia, aplicavam na fronte uma pequena prancha e na nuca outra maior,
que suporta o corpo do recém-nascido. A pressão continuada
só permite a cabeça crescer numa direção, tomando uma aparência "mais de mitra de bispo que de cabeça humana", comentou o cronista Acufía (Cf. Métraux, op. cit., pág. 196).
Alguns indivíduos Tupinambá também costumavam atritar o pênis com os pêlos de um animal venenoso, o que fazia
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Afora os cache-sexes já referidos, os homens Tupinambá
ao atingirem a idade do casamento, amarravam no pênis,
com um fio de algodão, duas fôlhas longas e côncavas, que
substituíram posteriormente por um pedaço de pano. Os rapazes faziam uma simples ligadura do prepúcio, processo até
hoje praticado por algumas tribos tupi do centro e do norte.
O estôjo do pênis, feito de fôlhas ou de palha tambén1 é ainda
usado por várias tribos Tupi e não-Tupi do centro e norte da
América do Sul.
Convém citar ainda a cintura, simples fio com que as
moças Tupina·m bá circundavam o baixo ventre, e que só podiam retirar quando perdiam a virgindade. A cintura, de fio
de algodão, de fibras de palmeira, ou de conchinhas ou
contas enfiadas, até hoje é usada entre algumas tribos Tupi.
Parece ter uma finalidade mágica. Os Tu pi, como aliás os
'
índios brasileiros não conheceram calçados como o moccassin dos índios norte-americanos. Os Chiriguano, no entanto,
usam uma espécie de sandálias que parecem ter imitado dos
Quichua, segundo nos refere Nordenskiold.
Os ornamentos de penas são ricos e variados, entre as
várias tribos Tupi-Guarani. Métraux examina sucessivamente as penas coladas no corpo, os ornamentos dos Tupinambá
e os ornamentos de outras tribos Tupi-Guarani. Os antigos
Tupinambá costumavam untar o corpo de resina ou de mel,
onde colavam as finas penas arrancadas do pescoço de certos
pássaros. Colavam também aos cabelos, com cêra ou goma,
as penas de várias côres. Êste costume de colar diretamente
ao corpo penas brancas ou coloridas é um traço de c~ltura
muito difundido na América do Sul, não só entre os Tupinambá como entre outras tribos Tupi e não-Tupi.
Com relação aos ornamentos de penas dos Tupinambá,
pôde Métraux estudá-los detidamente no Museu de Copenhague, que possui a mais rica coleção de antigos obj.etos dêsses
índios.
Segundo a ordem de descrição do etnólogo francês, temos
em primeiro lugar os bonnets dos Tupinambá, "carapuça de
penas amarelas e vermelhas, que põem na cabeça, que lh'a
cobre até às orelhas", como está na observação de Gabriel
Soares.

JNT RODUÇÃO

À

ANTROPOLOGIA BRASILEIRA

99

Os diademas eram os ornamentos mais belos e por isso
os mais citados pelos cronistas. Eram feitos de penas de garças, canindés e araras. Os mais f reqüentes eram de penas
vermelhas que os Tupinambá usavam à volta da cabeça (acanitara, kanittare, acangatara, acanguaçaba) . Colares, braceletes e ligas, também os Tupinambá faziam-nos de penas,
principalmente do guará (ibis rubra).
Os mantos de pena dos Twpinambá ficaram célebres.
Sua descrição vem em todos os escritores dos primeiros tempos da colonização. Eram feitos geralmente de penas do ibis
rubra, grandes mantos que desciam às vêzes até os joelhos.
Pareciam túnicas ou mantos reais e eram usados nas danças
cerimoniais ou em várias festas, pelos chefes guerreiros e
p€los pagés. Era o açayaba ou assayaba (A ssoyéiue, escreveu
Claude d' Abbéville), também chamado iniaóba, ou "manto
de rêde" e ainda boirangaóba, quando manchado de várias
tintas lembrando uma cobra, daí boi-rangá-óba, "manto da
figura de cobra", segundo nos ensina Teodoro Sampaio (O
Tupi na Geographia Nacional, Rio, 1914 pág. 151).
Os Tupinambá ainda usavam, nas festas cerimoniais,
uma espécie de roseta de penas de ema, o enduape, que vinha
aplicado contra as nádegas, e prêso por dois cordéis que se
cruzavam na cintura. Todos êsses ornamentos de pena eram
usados só pelos homens. As mulheres apenas colavam as
penas diretamente ao corpo.
A rica arte plumária dos Tupinambá até hoje é conservada entre a s tribos Tupi do Tapajós, especialmente entre os
Apiacá e os Mundurucu. Mas, em menor proporção, podemos
encontrar os adornos de penas entre as outras tribos T upiGuarani, como se pode ver nos mapas e quadros de distribuição da arte plumária dêsses índios, organizados por Métraux,
baseado nos escritores antigos e etnólogos modernos ( op. cit.,
págs. 156-161).
Quanto a outros ornamentos corporais, há ainda a citar
a fita frontal que circunda a cabeça, existente entre os Tupi
do alto Amazonas, como os Om agua, e que parece refletir
uma influência andina; e outros ornamentos de cabeça, de
algodão ou de pele, lembrando turbantes e diademas, mas
de difusão limitada.
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Os adornos de lábios, nariz e orelhas eram também
muito disseminados. Os adornos labiais, ou botoques, const ituíam um atributo masculino, entre os antigos Tupin ambá.
A o atingirem 5 ou 6 anos, os meninos submet iam-se à cerimônia de perf uração do lábio inferior. Os adolescentes aí
punham um pedaço de concha ou uma pequena pedra, que
e r am substituídos por uma pedra de maior valor , quando
atingiam à idade adulta. Era o itametara ou t emb etá (de
t embé, lábio e i tá, pedr a ), quase sempre de cristal de rocha
e de preferência v.erde. Mas havia-os de várias naturezas e
côres - de calcedônia, berilo, quartzo, amazonite, f eldspato
verde,. etc. O botoque de nefrite ou jade, do Amazonas, tinha
finalidad.es mágicas e deu lugar a uma série de indagações
sôbr e a natureza dessa curiosa pedra, ou m u yraki tan, como
s e pode ver, por exemplo, nos trabalhos de Barbosa Rodrigues,
que lhe assinalou uma origem extra-continenta l.
Os botoqu es dos Tu pinam bá podem se classificar segundo
Métraux, em tr ês tipos: os botoques cilíndricos ou cônicos;
os botoques em forma de discos ou rodelas, que merecem por
isso o nome de "botão labial" ; e os botoques que se poden1
comparar a rôlhas d.e garrafas de vidro e que foram descritos
e specialmente por Hans Staden.
O botoque nunca teve uso disseminado entre as tribos
T u pi-Guarani. Êle é mesmo de uso raro entre os T upi amazônicos. Daí a tendência dos americanistas a pensar.em numa
origem Gê para essa classe de ornamentos, que foram imita<los pelos povos T upi. Como veremos mais adiante, o nome de
.Botocudos dado a uma família Gê, nome que alguns autores
€St enderam a todo o grupo, se deve ao uso especial dêsses índios, do botoque, nos lábios ou nas or elhas, como se poderá
v er nos conhecidos desenhos do príncipe Maximiliano, na sua
viagem entr e os Botocudos.
Os ornamentos de nariz, embora menos freqüentes, também eram de uso entre os T upinambá que faziam um ou dois
buracos na aza do nariz, onde introduziam pedaços de pau
comprido ou pequenos ossos brancos. Também o septo nasal
era perfurado para o mesmo fim, entre outros grupos T upiGitarani.

Os ornamentos de orelha eram característicos das mulher es, que perfuravam o lobo auricular .e aí introduziam basto-
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netes ou conchas. Os homens, no entanto, de várias tribos.
Tu pi-Guarani, também perfuravam o lobo da orelha para af
usarem bastonetes, pedras, ossos, penas - e até conchas,.
cascas de frutas, etc. Brincos de ouro foram descritos entre.:
os Omagua e J urimagua.
Braceletes além dos de pena, já referidos, eram feitos
também de várias peças de ossos brancos cortados, de nozes, de
conchas, d.e algodão, de palha, de cabelo. . . Tinham usos decorativos e também mágicos, como no caso das filhas em idade púbere, dos Twpinambá, que traziam seus laços de algodãO'
nos braços.
Ao lado dos braceletes, há a citar as ligas de algodão ou
tapacura ( tabacoura dos cronistas franceses ) , usadas pelas
mulheres, abaixo dos joelhos. Às vêzes, ao lado da liga abaixo
dos joelhos, usam outra logo acima do calcanhar, com o fito
de engrossarem as pernas, costume que tomaram das mulheres Caribe, como já referimos.
Os Tupinambá usavam também colares feitos de conchas
polidas e perfuradas, de nozes, de frutas ou de pedaços de
madeira, de vidros, de dentes de animais, etc. O colar de dentes ( ajucará ) representava quase sempre um troféu de caça
ou de guerra. Um ornamento especial em forma de crescente
ou meia-lua, suspenso por um cordão sôbre o peito, tinha o
nome de jacy (lua), e se compunha de peças de conchas ou
ossos reunidas. Algumas tribos T upi-Guarani tinham-nos d~
pedra ou metal. Sua função parecia ser r eligiosa e mágica.
Pequenos anéis feitos de casca de certas frutas foram assinalados entre alguns grupos T upi-Guarani r ecentes; isto porém,
parec.e ser um traço de cultura tomado dos brancos.
V ida econômica. Sendo os Tupi-Guarani um grupo indígena de gr ande difusão espacial, conhecidos pelas suas
migr ações e sujeitos a profundas mudanças culturais, apresentam os mais variados graus ou estágios de evolução econômica. Assim é que ao lado de tribos que apenas ultrapassaram o estágio de simples coleta, vamos encontrar outras
que se assinalam por uma agricultura bem adiantada.
Por isso mesmo, do ponto de vista da sua inclusão em
ciclos de cultura, dentro do método dos histórico-culturalistas,
a família lingüística T upi-Guarani foi considerada pelo P3:dre Schmidt, como sendo uma critx interpretum ethnologi1
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coruni. É impossível abrangê-los num quadro de conjunto do
ponto de vista histórico-cultural. Os Tupi-Guarani podem ser
considerados como a "vanguarda primitiva da cultura matrilinear livre ou cultura do Arco" (Schmidt), mas na realidade
participam de outros ciclos culturais matrilineares com elementos das culturas superiores andinas.
O melhor será estudar os seus vários traços económicos
ligados à coleta, à caça, à pesca e à agricultura. As atividades
de simples coleta, contemporâneas contudo de outras atividades económicas mais elevadas como a agricultura, estão relatadas desde as obras dos antigos cronistas. Os antigos
Tupinambá, quando iam à caça, não se esqueciam de apanhar
frutos e raizes silvestres. Muitos dêsses frutos e plantas eram
cultivados como relataremos mais adiante quando tratarmos
da agriculturâ. E por isso, as atividades da simples coleta
foram pouco desenvolvidas entre os Tupi-Guarani, sendo mais
típicas dos povos Gê.
A caça era uma das principais ocupações dos Tupi-Guar ani, como aliás, de todos os índios brasileiros. Os instrumentos universais para tal utilizados e r am o arco e a flecha. No
seu estudo clássico sôbre os arcos e flechas dos indígenas brasileiros, H ermann Meyer (Bogen und Pfeil in Zentral-Brasilien, Leipzig, s. d.) classifica os primeiros em cinco categorias : 1.0 Arco P eruano, de secção quadrilater al ou elíptica,
geralmente feito de madeira negra da palmeira chonta ( Guilielma insignis Mart.) ; 2. 0 Arco Brasileiro-Setentrional, de
secção semi-circular, feito de madeira vermelha escura lisa,
de á rvor e leguminosa; 3. 0 Arco da Guiana, de secção parabólica, com goteira na face anterior feito de madeir a parda escu:ra; 4. 0 A rco do Chaco, de secção circular, f eito de madeira vermelha; 5. 0 Arco B rasileiro Oriental, com dois subgrupos,
desde o arco de secção circular até o processo de enleamento
em cipó dos Borôro.
De acôrdo com o critério da forma da secção transversal
do arco, o Padre Schmidt propôs uma classificação, que foi
retomada e completada por Métraux no que concerne aos
arcos dos Tupi-Guarani. A divisão de Métraux é a seguinte
(op. cit., pág. 70) : 1) Secção circular: Carió, Auetó, Camaiurá, Cainguá ; 2) Secção plano-convexa ou côncavo-convexa: Tupinambá, Guar aiú, Pauserna, T embé, A piacá, Mundurucu, M aué, Parintintin, Oiampi, Émerillon; 3) Secção
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convexo-plana ou convexo-côncava: Maué, Mundurucu, Apiacá; 4) Secção quadrangular ou achatada: Chiriguano, Guarani, Juruna.
Por esta classificação, vê-se que o arco mais f reqüente
entre os Tupi-Guarani é o de secção plano-convexa. ou côncavo-convexa. Os Tupinam bá tinham seus arcos muito longos .
feitos de madeira dura como o gu-iripariba ou u·rapariba dos
a11tigos cronistas (o mesmo pau d'arco: T ecoma leucox11lvn.), e
outras madeiras duras difíceis de distender. Adornavam-nos
de plumas de várias côres, sendo que as extremidades do arco
podiam ser também ornadas de penas. ~ corda dos arcos .era
feita de algodão ou mais raramente, de fibra de tuc~m, ID:u1tas
vêzes pintada de verde ou vermelho. Ao ser distendido o
arco, para a sua utilização, as partes excedentes .da cord3:
eram enroladas nas duas extremidades. Os Tupi-Guarani
tinham essas extremidades entalhadas para impedir o deslisamento das cordas.
Hermann Meyer classificou as flechas dos índios brasileiros em sete tipos, que denominou de acôrdo com a empl~
mação ou sistema de fixação do~ ?rnato~ de penas su~ess:
vamente de: emplumação Brasileiro-Oriental ou Tupi-G~;
empluniação da G'uiana; empl11m,ação do X irigu; emplumaçao
dos A r aras ; emplumação M aué ; emplut?1'ação peruana (com
fibras) ; emplumação peruana (com resina) .
As flechas dos Tupi-Guarani pertencem ao primeiro tipo,
"'brasileiro-oriental" de Hermann Meyer, de penas inteiras
aplicadas à base da flecha e prêsas por fibras ou fios de algodão. As vêzes, as penas são fendidas em duas, ou "cosidas"
na haste da flecha, como no tipo da "emplumação do Xingu .,
de H. Meyer (Xingu sewed feathering de Nord.enskiõld).
Outros tipos de emplumação se podem encontrar ainda entre
algumas tribos Tupi-Guarani, porém não tão freqüentemente
quanto o tipo chamado oriental já r eferido.
As flechas dos Tupinambá tinham aproximadamente
lm60 de comprimento, a deduzir-se das informações de Léry.
Compunham-se de três partes : o meio da flecha e as duas
extr emidades de madeira negra, bem ligadas com cascas de
árvores. Os caniços eram geralmente escolhidos sem nós.
As pontas das flechas, entre os Tupinamb~, podiam se~,
segundo as informações dos cronistas, recolhidas por Me-
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traux : de talos de madeira dura; de uma lasca de taquara
em forma de lancêta ; de ossos de peixe ; de dentes de tubarão
ou de cauda de arraia. Para a caça miúda, de macacos e pássaros, os Tu1)inanibá serviam-se de flechas especiais, de ponta
romba, apenas para contundir a caça, processo empregado
por outros grupos indígenas, como veremos em outro lugar.
Os Tupi-Guarani nunca tiveram o costume de envenenar
as suas flechas. Fatos dessa natureza são excepcionais e emprestados de tribos estranhas, como no caso dos Mundurucu.
Na guerra, porém, costumavam pôr na ponta das suas flechas
um chumaço de algodão inflamado, com que ateavam fogo
às choças dos adversários.
Outras armas agressivas são os propulsores, as sarabatanas, as fundas, as bolas, os tacatpes, as lanças, os pun hais,
algumas de caça, outras de caça e guerra. Os propulsores não
eram conhecidos dos T1tpi litorâneos. O seu uso entre os
Omagua, os Cocama e os Yeté pode ser interpretado como um
empréstimo. Já entre os Auetó e Camaiurá, o problema se
complica; a presença dos propulsores entre êles parece ser
devida à vizinhança dos Suya, dos T rumaí e dos Carajá, onde
essa ãrma tem uso comum.
A mesma interpretação pode ser dada ao uso das sarabatanas entre os Omagua, os Cocama e os Maué, únicas tribos
Tupi que os conhecem. Quanto às fundas, só os Chiriguano
as conheciam, tendo-as recebido dos Andes. As bolas foram
empregadas pelos antigos Guarani do Rio Grande do Sul, qt1e
as tomaram dos índios Charrua.
O tacape ou espada-clava era a arma de guerra de predileção dos Tupinambá. De acôrdo com a descrição de Léry,
transcrita por Métraux, tratava-se de uma arma de madeira
vermelha ou negra, de cinco a seis pés de comprimento, de
extremidade oval ou redonda ... Eram os tacapes levados nas
costas, suspensos ao pescoço por um cordão. O tacape das
execuções, destinado a abrir o crânio dos prisioneiros, recebia
estranhas decorações tornando-se por isso um instrumento
sagrado. Êsse tacape especial tinha a extremidade mais ou
menos redonda, quase triangular, com quatro polegadas de
largura; ia-se estr eitando progressivamente até sua extremidade inferior, que tinha um adôrno de palha trançada. A
manga do tacape de execução que tinha sete a oito palmos
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de comprimento, era adornada com um f ôrro de penas, feito
com a mesma técnica dos mantos. As outras tribos TupiGuarani possuem tacapes, cujas formas apresentam algumas
variantes do antigo tipo tupinambá (vide Métraux, op. cit.,
pág. 83).

'

Lanças de ponta de bambu, foram assinaladas entre os
Chirigu ano, os Om agua, os Munduruci<, e os A piacá. Os Parintintin, segundo refere Nimuendajú, tinham uma espécie
de punhal de bambu ou taquara lascada, que empregavam
como arma.
Como arma defensiva, os Tupinam bá possuíam escudos
redondos, de couro de tapir, de pau leve ou casca de madeira,
pintados de várias côres e adornados de penas. E scudos semelhantes, ou de forma um pouco diferente, foram assinalados entre outras tribos Tupi-Guarani.

A caça, ao arco e flecha, era o processo uni versai das
tribos Tupi-Guar ani, como aliás dos outros índios brasileiros.
Para tal, usavam desde as setas grandes para a caça grossa,
até as pequenas
setas de ponta .romba,
já referidas, para a
,
.
caça aos passaros e pequenos an1ma1s.
Além do arco e flecha, empregavam ainda os Tupi-Guarani vários engenhos como o laço ou juçana para pegar aves;
o mondé ou mundéu ou alçapão para capturar os quadrúpedes; a arapuca (derivada de guira-puka, segundo Teodoro
Sampaio), para apanhar passarinhos; as esparrelas, os artifícios vários, em que se notabilizaram os índios da costa,
conforme nos r eferem os cronistas dos primeiros tempos do
descobrimento.
Sendo a caça um ato econômico social de tanta importância para os Tupi-Guarani, sempre estêve unida a cerimôniais religiosos e mágicos, com danças imitativas e ritos
propiciatórios presididos pelo pagé, como referiremos no capítulo da cultura não-material.
A pesca constituía também uma das atividades fundamentais dos Tupinambá e de outras tribos Tupi-Guarani da
costa. Segundo a informação de Hans Staden, as pescarias
começavam ger almente em agôsto, à beira-mar e se continuavam em excursões numerosas na faixa costeira. Vários eram
os métodos empregados. Assim os r esume Métraux, segundo
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as informações deixadas pelos escritores coloniais: a) pesca
à linha e anzol, muito espalhada entre os Tupi da costa; a
linha era feita de tucum e o anzol (pindá) de osso, de pau
ou espinha de peixe, substituídos, depois da chegada dos
brancos por anzol metálico; b) pesca de réde (pyça ou puçá) ;
eram "redinhas de mão ... que vão atadas em uma vara arcada", segundo a informação de Gabriel Soares; c) pesca ao arco
e flecha; as setas eram às vêzes providas de várias pontas;
outras vêzes a seta tinha uma ponta ligada ao cabo por um
longo cordel de algodão ou fibras vegetais; d) pesca ao arpão,
exclusivamente reservada ao peixe-boi, segundo vários cronistas; e) pesca à urupema ou cabaça; os Tupinambá batiam
na água com os remos, e os peixes eram então apanhados com
a urupema, principalmente quando os peixes eram atraíd o~
pela luz de um archote; f) pesca de barragem, processo que
consistia em fazer barragens de ramos de árvores, ou de pedras, para aí reterem os peixes; g) pesca a veneno, conseguido com .as fôlhas, frutos ou raízes de certas árvores cujo
veneno aturdia os peixes; h) pesca à mão utilizada pelos Tupinambá que eram admiráveis nadadores e mergulhadores;
peixes e moluscos eram assim apanhados diretamente e muitas vêzes consumidos no mesmo momento; os sambaquis das
costas brasileiras atestam ainda hoje até que ponto os indígenas da costa eram grandes comedores de moluscos e crustáceos.
Muitos dêsses processos até hoje são usados por várias
tribos Tupi-Guarani, dando-nos Métraux um quadro da difusão dos vários métodos de pesca entre êsses índios ( op. cit.,
pág. 92).
Foi, porém, a agricultura a atividade por excelência do~
Tupi-Guarani. E por isso, foram êles, entre as tribos descritas pelos cronistas dos primeiros tempos do descobrimento,
os que se caracterizaram por uma atividade económica, que
estava um grau além das simples atividades a.e coleta, da
caça e da pesca. De onde teriam os Tupi-Guarani aprendido
a agricultura, é um assunto ainda não respondido completamente. Os mitos dos seus heróis-civilizadores mostram que
muitas dessas atividades agrícolas, o preparo dos campos,
o plantio da mandioca e outras plantas, etc., lhes foram ensinados por gente de fora, Mair, Sumé, tôda a série de deuses
e heróis civilizadores.
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Tudo leva a crer que a sua agricultura básica, a da mandioca, lhes foi ensinada pelos Aruak, onde vamos encontrar,
como veremos, os processos agrícolas mais desenvolvidos, e
relacionados à mandioca ( mani), como se pode também deduzir dos mitos e lendas Aruak. A mandioca (com os nomes
tupis equivalentes: maniba, mandyba, mandahyba, manyva)
era a planta cultivada mais importante. O "complexo da
mandioca" dos Tupi-Guarani corresponde assim em importância ao "complexo do milho" dos índios norte-americanos.
Os Tupinambá conheciam as duas espécies, doce e amarga, da mandioca (Manihot dulcis e Manilwt utilissima), com
vinte e quatro típicas variedades. Mas, além da mandioca,
tinham muitas outras plantas cultivadas, como o milho, de
que conheciam cinco variedades; as batatas; as várias espécies de feijão; o cará; o jerimu; o amendoim; várias espécies
de cucurbitáceas; várias qualidades de pimenta; o ananás; o
tabaco; as bananas; várias árvores frutíferas, como o caju,
a mangaba, o ?namão, o jenipapo, etc.
O preparo do campo para a lavoura é um processo TupiGuarani até hoje sobrevivente nos processos agrícolas de certos pontos do interior do país. É o sistema da coivara. No
local escolhido, os índios derrubavam as árvores com o machado de pedra e ateavam fogo ao mato assim cortado. As
cinzas eram aproveitadas como adubos. Os paus retirados da
queimada eram aproveitados para a construção da cêrca em
tôrno da habitação ou da roça, à qual davam o nome de caiçara.
Nas atividades de plantio, tomavam parte as mulheres
que empregavam a "enxada de pau", espécie de bastão pontudo, endurecido ao fogo. Assim eram plantados a mandioca,
o milho e outras plantas cultivadas. Depois de algum tempo,
a roça era abandonada e invadida pelo mato (capoeira), indo
os índios à procura de outros lugares para novas queimadas,
praticando assim uma espécie de agricultura errante ou nômade, a que se têm referido vários autores antigos e modernos.
A mandioca, era e é, como já dissemos, a principal planta cultivada dos Tupi-Guarani. Ela fornecia a base da alimentação dêsses povos, como até hoje, das populações rurais
do Brasil. A única exceção está nas tribos Guarani do sul
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que se nutrem principalmente de milho, como os índios norte-americanos.
A preparação da mandioca é um processo até hoje adotado em vários pontos do Brasil. Os índios descascavam os
tubérculos, com valvas de ostras ou com uma peça de madeira
na qual estavam encaixadas lascas de pedra e às vêzes arestas ósseas de peixe. As raspas eram depois lavadas e raladas
na pedra e em seguida espremidas no tipiti. ~ste último instrumento era a prensa de mandioca dos T upi n ambá e das
outras tribos Twpi-Guarani. Era um tubo ou canudo extensível trançado com o invólucro fibroso das hastes de palmeira.
Diz Métraux que o seu uso não parece ter sido muito difundido, porquanto os cronistas franceses não mencionaram êsse
instrumento. Escreveram que os tubérculos, depois de raspados, eram espremidos à mão, para a eliminação do suco
venenoso. Mas é possível que os dois processos coexistissem
na mesma tribo. Até hoj.e o t i piti é usado entre as tribos
Tupi do vale amazônico.
O tipiti pode ser dilatado e comprimido e a sua função
principal é espremer o líquido inaproveitável cujo veneno
é devido à presença do ácido cianídrico. Outras vêzes, em
vez de espremerem as raspas, maceravam os tubérculos na
água corrente, até transformá-los em mandió-pu ba. A casca
desprendia-se fàcilmente e a massa obtida era então espremida no tipiti, para a retirada do suco venenoso. A massa
resultante, de ambos os processos era então secada ao sol e
com ela faziam os índios as várias espécies de farinha conforme sua maior ou menor exposição ao fogo: a fina, ou carimã; a meio cozida (uy-tinga); a bem cozida (uy-atã),
também chamada "farinha de guerra".
A mandioca era também cortada em fatias, pisada ao
pilão e depois sêca ao sol. Os pilões dos T upinambá eram escavados num tronco a.e árvore, sendo a "mão de pilão" também de pau, "da grossura de uma perna", como a notou Cla ude
d' Abbéville. Os torradores de f arinha eram de barro cozido,
com a forma de placas ou bacia chata.
A mandioca doce ou ai pi era tratada da mesma maneira,
exceto o processo da preparação da massa pu ba, por não conter aquela planta nenhum suco venenoso. Da mandioea faziam
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ainda os índios a ti pioca ou tapi oca, o beij u ( mbeyú), o mingau e as várias bebidas fermentadas.
O milho era também muito usado entre os Tupi-Guarani.
Comiam-no cozido ou assado ou dêle faziam a canjica ( acanjic ), ou grão cozido, a pamon ha ou parnuca, a pipoca, a f arin ha ( abatiuy ), as bebidas fermentadas.
Nas atividades cu linár i as dos T upi-Guarani, além dos
utensílios já r ef eridos para o preparo da mandioca, há a citar
ainda as urupemas, as raspadeiras, as col heres feitas de valvas de moluscos ou pequenos pedaços de pau chato, as cabacas pintadas ou decoradas, os pratos de madeira (só entre os
JChiguan o), os quebra-n ozes (pedras redondas especiais~, .os
sacos de palha para transporta r a farinha de guerra, e var1os
outros instrumentos que serviam também para outros misteres (samburás, panacus, aban os, machados de pedra e os
vários objetos de cerâmica, a que nos referiremos depois). O
f orno su bterrâneo foi assinalado por Marcgrav entre os Tupin am bá. Acredita, porém, Métraux que se trata de um engano do autor, pois êsse traço de cultura é característico dos
povos Gê.
O fogo era obtido pelo processo do atrito de um pedaço
de pau sôbre uma peça horizontal de madeira, tenra, de perfuração parcial ou total. O moqu em era um processo de cozinha típico dos Tupi -Gu arani, mas usado também por outras
tribos indígenas. Consistia em quatro forquilhas de pau, dispostas em quadrilátero, com varas atravessadas, em cima das
quais se punha a carne ou o peixe, que se desejava moquear.
O fogo era preparado em baixo e sua ação lenta conservava
pela f umaça o alimento.
O peixe era também assado e envolvido em f ôlhas, processo a que davam o nome de moqueca (derivado de po.keka,
segundo Teodor o Sampaio). Pilavam ainda ao pilão a carne
ou o peixe misturados com farinha (paçoca ou poçoca). Os
T upin ambá obtinham o sal, fazendo evaporar a água do mar
em fossas cavadas na praia. O sal era pilado com pimenta
antes de ser empregado como condimento.
As mulheres, a quem cabiam essas atividades culinárias,
do preparo da farinha, o moquem, etc., ainda assav~m ao
fogo, várias frutas, batatas, côcos, etc. A preparaçao das
bebi das era ainda função sua. Várias frutas serviam para
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a preparação de bebidas fern1entadas como o ananás, a banana, o milho, a batata, o jenipapo, a mangaba, a jaboticaba,
mas especialmente o caju e a mandioca doce (Aipi ou m acachera) . O nome genérico da bebida fermentada era cauim ,
e veremos no capítulo seguinte suas funções religiosas e má•
g1cas.
Na preparação do vinho de caju, os frutos eram pilados
no pilão de madeira, e depois espremidos no tipiti. O suco
obtido era então derramado em grandes cubas onde ficava
a fermentar. O cauim de mandioca era preparado de maneira
diferente. Os tubérculos eram mastigados pelas mulheres e
depois fervidos em grandes panelas. Sua impregnação de saliva apressava a fermentação. Havia uma segunda fervura,
em que se acrescentava um pouco de milho. O líquido obtido
era depositado numa cuba que se enterrava pela metade na
terra e lá ficava até a fermentação completa. O cau'im de
milho, o verdadeiro cauim para alguns, era obtido da mesma
maneira. Era de preferência às mulheres virgens, ou na
falta destas às casadas que se abstinham por alguns dias de
relações sexuais, que competia o processo da salivação, pela
crença dos indígenas nas qualidades mágicas da saliva.
Dos narcóticos, é o tabaco (petim, pitima, petume ) a
planta por excelência. Os Tupinambá fumavam-no em forma
de charuto feito de quatro ou cinco fôlhas, colhidas frescas
e postas a secar, dependuradas nas choças. O charuto é a
forma preferida até hoje das tribos do vale amazônico, onde
a sua difusão corresponde à do cachimbo das t ribos norteamericanas. No entanto, o cachimbo parece ter sido conhecido dos antigos Twpinambá. Pesquisas arqueológicas descobriram cachimbos de terra cota em vários estados do litoral
este-sul do Brasil. Mas êsse traço de cultura é estranho às
tribos litorâneas; ou é Gê ou Guarani do sul, conforme demonstram entre outros von Ihering e Nordenskiõld.
O uso do tabaco mascado também se encontra em algumas tribos Tupi-Guarani, coexistente com o uso do charuto.
Outras substâncias estupefacientes e estimulantes, ent re os
Tupi-Guarani, são o paricá, entre os Maué e os Om agua ; o
guaraná, muito conhecido entre algumas tribos amazônicas;
o mate, muito difundido entre os Guarani do sul, e outros.
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preciso assinalar que o uso do tabaco sempre estêve
associado, entre os Tupi-Gu arani, a crenças religiosas e mágicas, como destacaremos no capítulo correspondente.
Entre as atividades industriais dos Tupi-Guarani, além
da preparação dos objetos, já descritos, ligados às ativi~ades
de pesca, de caça, guerra e culinária, citaremos ainda a fiação
e tecelagem a cerâmica, a cestaria, a fabricação de vários outros objetos para usos diversos. As mulheres Tupinambá fiavam o algodão num pequeno pau redondo, a modo de fuso,
ligando o algodão na parte mais comprida dêste pau, rodando-o em seguida para soltá-lo no chão, como se fôssem carrapet as, conforme está na descrição de Léry. Os fios e cordas dos
Tu pi litorâneos eram feitos não só de algodão, mas de outras
fibras vegetais.
A tecelagem propriamente dita, era desconhecida dos
Tupinambá. O algodão fiado era utilizado nos ornamentos,
nos braceletes e ligas e também na fabricação das r êdes. Mas
estas não eram tecidas propriamente, mas feitas com a t écnica chamada de fio duplo (Doppelfadentechnik), que tem
a aparência de um tecido cheio.
Quaisquer peças tecidas, fôssem rêdes, tii;>óias ou outr~s
peças de vestuário, eram devidas a empré~t1mos cultur8:1s,
principalmente dos A ruak ou dos povos andinos. Com .as i:idicações de vários autores, Métraux nos. mostra .ª d1~usao
da tecelagem entre as várias tribos Tupi-Guarani mais r ecentes, principalmente entre as tribos do ~lto Amazonas, que
parecem ter os melhores tecelões, dentre todas as outras ( op.
cit., pág. 229 e segs.).
O estudo da cerâmica Tupi-Guarani é em grande parte
uma tarefa de ordem arqueológica. Infelizmente, as pesquisas arqueológicas na zona costeira habitada pelos antigos
Tu;pinambá, são pràticamente inexistentes, se compàradas
com a relativa riqueza qas explorações do baixo Amazonas.
Caímos, assim, como bem destaca Métraux, na contingência de mais uma vez colhêr informações nos livr~s d?s
antigos cronistas, que resumiram os processos de fabr1caçao
de cerâmica entre os Tupinambá. Era ainda às mulheres que
estava afeto êste mister. Faziam uma pasta de argila com
que modelavam os recipientes desejados. Deixavam-nos secar
por algum tempo, depois coziam os vasos, depositando-os
É
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sôbre pedras e cobrindo-os com f ôlhas sêcas de árvores, a que
ateavam fogo. Outras vêzes, coziam os vasos em fossas ou
excavações a modo de forno, que cobriam de madeira.
Assim fabricavam os vasos de barro, de todos os tamanhos e formas, bem polidos por dentro, principalmente os
grandes vasos destinados aos líquidos, como o cauim , por
exemplo. Os vasos descobertos na zona costeira e que se podem
atribuir aos Tu pinam bá têm sido em p.e queno número. No sul,
porém, na área Guarani, os achados têm sido numerosos. O
estudo de uma coleção dessas peças existentes no Museu de
Goteborg permitiu a Métraux mostrar os vários métodos
de fabricação daqueles vasos ( op. cit., pág. 239). Alguns foram feitos pelo método chamado "au colombin"; em outros,
o fundo parece ter sido obtido com o enrolamento de espirais
de argila em tôrno de uma pedra cônica. O polimento é conseguido por meio d.e uma simples pedra. A raridade da existência de aza, que é elemento tipicamente andino, nos vasos,
vem provar que essa influência foi pràticamente nula entre
os antigos Guarani. Alguns vasos têm no rebordo superior
dois buracos ou duas saliências perfuradas, por onde passa
um cord.el de suspensão.
Métraux estudou êsses vasos do ponto de vista da decoração, mostrando que êles pertencem a três tipos diferentes:
um tipo, de .superfície lisa e desprovida de ornamentos; outro
tipo, cujas paredes apresentam depressões feitas com a unha,
com a ponta do dedo ou com uma espátula de pau, e que é
característico da cerâmica dos antigos Guarani; um terceiro
tipo, de vasos cujas paredes foram pintadas com gregas, curvas sigmóides, escadas triângulos, labirintos, etc., num fundo
geralmente branco.
Mostra-nos Métraux a difusão dos vários tipos de cerâmica entre outras tribos Tupi-Guarani, mas cuja fabricação
e decoração não se afastam grandemente dos processos já
referidos (vide op. cit., págs. 240 e segs. e quadro de distribuição da pág. 246).
Os cestos dos Tupinambá eram feitos de cipó e f ôlhas de
palmeira. Não há nenhuma descrição, nos antigos cronistas,
da técnica de fabricação. Mas pelo quadro de Eckout, e pelo
estudo da cestaria dos Tupi-Guarani atuais, pode-se concluir,
segundo Métraux, que essa técnica pertence ao primeiro tipo
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da classificação estabelecida por Max Schmidt, para a cestaria sul-americana, a dos trançados de fôlha de palmeira.
(Vide Max Schmidt, Estudos de Etnologia Brasileira, trad.
de C. Cannabrava, ed. Brasiliana, 1942, cap. XIV, págs. 279
e segs.).
Entre os objetos da cultura material dos Tupi-Guarani,
há a citar ainda os machados e facas de pedra, assunto arqueológico ainda não definitivamente estudado; as facas de bambu,
de casca de tartaruga ou de osso, as agulhas de espinha de
peixe; alguns objetos de borracha, como fitas elásticas e peças de vestuário entre os Tupi do alto A1nazonas, con10 os
Omagu,a, e bolas de borracha para brincar entre os Gu arani
das Missões ...
Em plena idade neolítica, os Tupi-Guarani não atingiram
evidentemente à civilizftção dos metais. No entanto, muitos
dêJes, principalmente os que tiveram contacto com a cultura
andina, conheceram o ouro e a prata, que utilizaram em objetos de adôrno.
Os Tupinambá, como aliás a grande maioria dos índios
sul-americanos, tinham o hábito de carregar os seus grandes
cestos ou pan.acus, nas costas, por meio de uma fita de algodão
ou fibras vegetais que passavam na testa. As crianças eram
transportadas numa écharpe ( tipóia) passada a tiracolo.
A navegação era feita em vários tipos de canoas, de um
tronco de árvore escavado, a que chamavam igara. Outro tipo
era o de canoas leves, feitas de cascas d.e árvores apertadas
com cipó, e que tinham o nome de ubá.
A jan gada que é hoje, como se sabe, um traço de cultura
típico da área costeira nordestina, parece ter sido conhecida
dos antigos Tupi, a avaliar-se por uma passagem da carta
de Vaz de Caminha, e pelas referências de Léry, Gandavo
e Nieuhoff, lembrados por Métraux. Quanto aos remos, eram
de várias formas : .em forma de lancêta; redonda ou oval; de
bordos paralelos. O remo de dupla pá que Léry viu entre os
Tamoio do Rio de Janeiro, não foi mencionado por nenhum
outro cronista, entre os Tupinambá.
Os objetos artísticos, r eligiosos, mágicos e recreativos
eram variados. Os pagés Tu pinambá tinham figurinhas antropomórficas de madeira ou de cêra que guardavam em pe8 í
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quenas choças especialmente feitas para êsse fim. Utilizavamse de cabaças preparadas, como referiremos no capítulo seguinte. Os Tupi-Guarani não possuíam máscaras de dança.
Os troféus clássicos de guerra eram as cabeças dos inimigos espetadas na entrada das tabas. Da caixa craniana dos
inimigos, algumas tribos faziam tam~ém taças; dos ossos
longos principalmente das tíbias fabricavam flautas e dos
dentes faziam colares.
Como instrumentos de música, além das flautas já citadas, de osso humano, ainda os faziam de bambu. Tinhan1
trompas feitas de grandes conchas, de grandes tubos de pau
ou de chifres. O tambor tupinambá era feito de um tronco
de árvore escavado ao fogo. O bastão de ritmo era uma peça
de grande importância, feito de um tronco de bambu. Veremos no capítulo seguinte, a sua importância nos ritos mágicos.
O maraeá era outro instrumento indispensável, feito de uma
cabaça ôca cheia de grãos ou pequenas pedras e atrav~ssada
por um cabo. Às vêzes, o maracá, era pintado e sua importância mágica era enorme, como veremos.
As outras tribos Tupi-Guarani, além dos instrumentos
referidos, conheciam outros, a destacar os berra-bois ( bullroarer) de significação mágica, a flauta d.e Pan (de influência andina), e as várias flautas e trombetas, como as dos
Parintintin. Baseado nas informações a.e outros pesquisadores, mostra-nos Métraux a difusão dêsses vários instrumentos
de música entre as tribos Tupi-Guarani ( op. cit., págs. 217
e segs.).
Haveria ainda muita coisa a escrever sôbre a cultura
material dos Tupi-Guarani. Devido à enorme extensão do
assunto, limitamo-nos a destacar, porém, os traços mais relevantes, aquêles que se podem considerar como mais puros
ou mais característicos.

CAPÍTULO

OS TUPI-GUARANI:

IV

CULTURA NÃO-MATERIAL

No estudo da cultura não-material dos Tupi-Guarani,
temos também dupla tarefa diante de nós: a da reconstituição
das culturas das tribos desaparecidas, pela extinção ou pela
assimilação, e a da pesquisa direta entre as tribos atualmente
existentes. A primeira tarefa, como já assinalamos no capítulo da cultura material, é uma tarefa essencialmente de
paleo-etnologia. Trabalho de reconstituição, talvez mais difícil do que com as culturas materiais, que estas se conservaram na maior parte dos casos, permitindo, como já vimos,
o levantamento de capas ou strata arqueológicos de notória
significação.
verdade que nas tentativas de reconstituição dos elementos da cultura não-material das tribos Tupi-Guarani, dos
primeiros séculos da colonização, temos os depoimentos dos
missionários, cronistas e viajantes. Mas êles não eram etnólogos de profissão, e embora muitas das suas descrições tenham sido modelos de observação, em muitos aspectos se
mostram insuficientes ou se contradizem.
É

E ssa reconstituição pode ser contrastada com as observações atuais entre as tribos existentes. Mas uma coisa ainda
é certa: é de que, em contraste com a riqueza de observações
sôbre a cultura material, a língua e êste ou aquêle aspecto do
follc-lore tupi-guarani, os aspectos mais relevantes da sua cultura espiritual, principalmente, a mitologia, religião e organização social, só foram estudados fragmentàriamente, dentro
das modernas técnicas de trabalhos de campo.
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Seja como fôr, a reconstituição da cultura espiritual dos
Tupi-Guarani, que habitaram o litoral no período do descobrimento, e se puseram em contacto com os colonizadores durante os séculos seguintes, é uma tarefa prévia, indispensável
à compreensão dos múltiplos aspectos do problema. Esta reconstituição pode ser feita através das informações dos jesuítas, Anchieta, Nóbrega, Simão de Vasconcellos, com a Narrativa Epistolar de Fernão Cardim, com os livros de aventuras
e narrativas de Hans Staden, de André Thevet, de Jean de
Léry, de Gandavo, de Gabriel Soar.es de Souza, com os tratados dos capuchinhos Claud.e d' Abbéville e Yves d'Evreux,
com os holandeses ...
Desta maneira pôde, por exemplo, Métraux reconstituir
a religião dos Tupinambá num livro que ficou clássico neste
gênero de pesquisas. Outros aspectos da reconstituição da
cultura não-material poderiam ser tentados dentro dêsse critério, com o cotejo do material conseguido com as pesquisas
diretas entre os Tupi atualmente existentes.
In1põe-se um trabalho de revisão, no sentido de joeirar
a s informações colhidas pelos cronistas dos primeiros tempog
da nossa história, sôbre os indígenas do litoral brasileiro.
Até hoje, o que os compêndios escolares vêm repetindo sôbre
os índios, nada mais é do que a reprodução do que aquêles
cronistas deixaram em seus livros, o que nem sempre parece
corresponder ·à realidade etnológica.
O exemplo da religião dos Twpinambá trazido por Métra ux é bem típico neste particular. A começar pelo mito ou
religião de Tilpan. Era um ponto assente na etnologia brasileira considerar Tupan como o deus dos Tupi-Guarani, em
tôrno do qual girariam todos os motivos mitológicos e as próprias práticas religiosas. Tupan, era um deus misterioso, que
se revelaria -em manifestações meteorológicas, como o trovão
ou o r elâmpago. Os primeiros jesuítas provocaram logo a sua
identificação com a idéia de Deus. E como tal, Twpan , passou
a ser nas obras dos cronistas dos primeiros tempos, assim
chegando até hoje.
Ora, Tu pan , (Tupã, Tupá, Tu pana, Toupan, Tupane . .. )
nada n1ais era do que uma das entidades míticas dos Tupinarnbá, como ressalta das pesquisas de Métraux. Foram os
j esuítas que interpretaram o têrmo como significando "coisa
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sagrada, misteriosa e excelente", tomando-o como a melhor
expressão para a noção de "Deus" (Métraux, La religiori des
Tu pinamba et ses rapports avec celle des autr es tribus TupiGuarani, Paris, 1928, págs. 52-56) . para alguns cronistas, Tu pan era a tempestade e os raios, enquanto que para outros
era um deus particular e um herói civilizador.
A noção de herói civilizador é a que parece mais exata,
e não .e stá em contradição com os seus atributos, um dos quais
é precisamente a do herói mítico, de provocar trovões e relâmpagos, como o Xangô dos Yoruba. Nos mitos Ttlpinam.bá
descritos por Thevet, e divulgados por Métraux, no seu citado Ji.vro, Tupan é uma personagem de segunda categoria,
como ver.emos mais adiante. Nas transformações míticas,
Tupan passou a ser um gênio ou demónio que não era objeto
de nenhum culto. Não tinha aquêle aspecto geral de " sagrado", que se assinala geralmente aos deuses maiores.
Além disso, a sua área de disseminação, parece ter sido
r estrita. Era uma criação dos Tupi das costas do Brasil e dos
Guarani do Paraguai. As pesquisas de Nimuendajú entre os
A papocuva-Guarani modernos, mostram que Tupan ocupa na
cosmogonia dêstes índios um papel análogo ao do mito de
Thevet. A difusão do têrmo deve-se, de fato, aos jesuítas, e
principalmente a sua associação com a idéia de Deus. Foi
uma noção imposta a princípio entre os Tu pi costeiros e que
o trabalho da aculturação se encarregou de disseminar entre
as demais tribos Tupi-Guarani.
Quais teriam sido, então, os mitos principais dos TupiGuarani? ·Quais as entidades fu11damentais do seu panteão
mitológico? As fontes infelizmente são as mesmas, porém
Métraux dá uma grande importância à obra de Thevet, principalmente à sua Cosmographie Univ erselle, muito pouco conhecida, e a um manuscrito inédito existente na Biblioteca
Nacional de Paris. Cotej ando êsses dados de Thevet, com as
informações de outras fontes e com as pesquisas recentes de
Nimuendajú sôbre os mitos dos Apapocuva e dos Tembé, que
parecem ser da mesma vaga migratória que os Tu pinam bá,
pôde Métraux reconstituir a religião dêstes últimos índios,
dos primeiros tempos da colonização.
É interessante assinalar que, muito antes de Métraux,
já Couto de Magalhães se havia referido ao material de
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Theve~. Aludia o autor de "O Selvagem" (3.ª ed., pág. 311)
a un:i livro rar? de 1550, re-impresso em Paris por Ferdinand
~en1s, onde ha um "'fragmento da teogonia brasileira", coligido e!Il 15~9 e publicado por André Thevet em sua Cosmographi.e U'!"iversell~. Gonçalves Dias fêz também largas referencias a teogonia de Thevet (Brazil e Oceania 1 a ed
1869, págs. 143-152).
' ·
.,

•

. . A mitologia dos Tupinambá surge assim dos textos comb.1nados de Thevet. O primeiro conhecimento que os índios
tinham de U,?1 ser sobrenatural é de "um que êles chamam
Mon an (Monan, Monhan, Munhã, Munhan, em outros a utores), e q,ue criou o céu, a terra, os pássaros e os animais. O
mar porem, f eito das "nuvens d'água" é a criação de A man,
Attoupane, talvez um nome especia l para o Tupan das tempestades. Os homens, porém, foram maus e cedo esqueceram os
benefícios que lhes fêz Monan. P or causa disto, êle enviou à
terra Tatta) "o fogo do céu", que queimou e consumiu tudo o
que se achava na f ace da terra. Dos homens, só se salvou JrirtMag~, que Monan tinha levado ao céu ou a outro lugar e con.seguiu exortar a Monan que tivesse compaixão dos homens.
Monan f êz então cair sôbre a terra um verdadeiro dilúvio que
-estancou o fogo, e como as águas não pudessem ma is voltar para o alto, reuniram-se em várias correntes, que fizera m o Pa·ra'f!an, o mar. A terra então r everdeceu, e Monan pediu a
lrin-Magé que fôsse o seu cultivador, e r epovoasse o mundo
de homens melhores que os anteriores. Deu-lhe para isso uma
companheira. De Irin-Magé vieram então todos os homens
e P?r causa dos seus grandes feitos, lhe foi dado o nome d~
Maire-Monan. Thevet traduz a palavra maire por "tra.nsformador:', m~s convém assinalar que m aír é um apelido que
os tu,pi do litoral da~am aos franceses. Há ainda a expressão
mbai que os Gu arani do Paraguai davam aos espanhóis. Theodoro Sampaio faz derivar ambas as palavras maír e m baí do
mesmo radical mbae-ira, significando "cousa apartada"
~'ente
' · " , com as formas : mbaira maíra '
, · se parad o " , " so l't
i ario
rnair, mbaí.
'
'
. Ora, ...é fácil de deduzir-se que os heróis civilizadores, que
l'l!uitas vezes os Tupi confundiam com o h omem branco " que
vinha de longe ", te~ham tid? ê~se radical comum maír, que
Th~ve~ escreveu Maire .. O primeiro dêstes heróis civilizadores
teria sido portanto Maire-Monan (Maír-Monhan ), que tinha
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os atributos de um pagé ou de um caraíba. Senhor dos segredos do grande Monan, pôde Maire-Monan usar das suas transformações e poderes. Ensinou muitas coisas aos Tupinambá,
mas êstes caíram novamente no feio vício da ingratidão. Suj eitaram Maire-Monan a provas perigosas, como a de saltar
três fogueiras sem se queimar. No segundo salto, Maire-Monan queima-se, e a cabeça abre-se com um ruído tão espantoso,
que sobe até aos céus, daí surgindo o raio e a tempestade,
atr ibutos de Tupan.

,

Da r aça de Maire-Monan é Sommay (Sumé ), que tem o
t ítulo de "Gr ande P agé e Caraíba", e ao qual volt aremos mais
adiante. Êle é o pai de Tamendonaré e Aricoute (Aricuta),
que se odiavam de morte. Tamendonaré era um bom pai de
família e gostava de cultivar a terra. Aricoute era mau, não
cuidava de nada e só se preocupava com as atividades de
guerra, querendo subjugar a todos, incluindo o seu irmão.
Um dia em que, numa disputa mais forte, Aricoute invade a casa do seu irmão, êste bateu tão fortemente na terra,
que daí surgiu uma grande f onte d'água, que em pouco tempo
tudo inundou. Os dois irmãos tentaram salvar-se, galgando
os lugares mais altos e subindo em árvores com suas mulheres. Tamerujonaré subiu com suas mulheres na árvore Pindoua. (Pin dova) e A ricoute, com sua mulher na árvore chamada Geriipar (J enipapo).
Da família dos dois irmãos, os únicos que se salvaram
no dilúvio, saíram dois povos diversos que povoam a terra:
os Ton assearres, cognominados Tupinambá, descendentes de
Tamendonaré; e os Tonaiatz H oyanans, cognominados Tominous (Tomirtu ), descendente de Aricoute. Desde então, têm
vivido constantemente em guerra, uns contra os outros. Continuando a sua descrição, Thevet refere-se mais adiante a
outr os Pagés ou heróis civilizadores, ligados à seriação mítica
de ft1aire-Monan. Entre êles está Maire-Pochy ou Maire po-chi, servo e escr avo do grande Monan. Não é parente de
Monan, mas apenas um "familiar". Em outro lugar, aparece
como a personificação do sol, cujos atributos surgem em vários episódios mitológicos a êle ligados.
Maire-Pochy era feio e desfigurado, acompanhava o seu
senhor à caça e à pesca e conhecia todos os seus segredos.
Um dia, trouxe da pesca um peixe que deu a comer à filh~
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do seu amo. Por causa disso, ela ficou grávida, indo dar àr'luz
um menino, antes do tempo. O fato despertou a cólera do pai
da moça que quis identificar o culpado, sendo M aire-Pochy
apontado como o responsável e foi por isso acusado por todos.
Vinga-se mais tarde Maire-Pocliy, transformando todo o
mundo em animais. Ehrenreich, como comenta Métraux,
assinala o caráter solar para êste e outros mitos de origem .
tupi-guarani, achando que o motivo da donzela que se torna
grávida p,e}a ingestão de um peixe trazido por um homem
desfigurado, é de origem andina. Embora não se possam
aceitar as generalizações de Ehrenreich, não há dúvida que
há várias características de mitologia solar e lunar nos mitos
tupi-guaranis, como assinalaremos mais adiante.
O filho de Maire-Pochy continuou na terra, ond.e realizou
grandes
feitos entre
os Tupinambá, depois do que subiu ao
,
.
ceu, com seu pa1.
Há um outro herói da estirpe do Maire, que Thevet dá
como sendo neto de M aire-Pochy. É êle M aire-atá ou M aire
Monan Ata, que parece condensar vários motivos míticos,
incluindo o de Sumé. É êle assim apresentado como o pai dos
gêmeos míticos, motivo que se repete. Casou-se com uma
mulher de s.eu país. Estando grávida, saiu com seu marido
para uma longa viagem. Muito pesada por causa da sua gravidez, ficou no meio do caminho, enquanto o marido prosseguiu viagem. Um homem dela abusa, e um nôvo filho é engendrado, indo fazer companhia ao que já estava no ventre.
O sedutor é castigado. A mulher cai nas mãos de um chefe
cruel que a mata, devorando-a em pedaços. Os dois meninos
são atirados fora, como excrementos. Uma mulher encontra-os e salva-os.
Os meninos crescem, juntam-se a seu pai, que os faz
passar por várias provas e d.ecidem-se a vingar a morte da
sua mãe. Êstes gêmeos reproduzem assim os motivos míticos
ligados a Tamendonaré e Aricoute.
Métraux procurou filiar os temas mitológicos recolhidos
por Thevet a outros mitos Tupi-guarani, antigos e modernos,
relatados por outros autores. Assim, por exemplo, vai encontrar nos mitos dos Apapocuva e dos Tembé, recolhidos por
Nimu.e ndajú algumas analogias que de certo modo cumulanl
os claros das descrições de Thevet. Os motivos solares ligados

1 .

r

a M aire-Pochy vão encontrar-se nos temas míticos dos Chané
e dos Chipaia (Métraux, op. cit., págs. 14 e segs.).
Entre outras tribos Tupi-guarani, há uma série de analogias que convém assinalar (ibid., págs. 24 e segs.). Entre os
Apapocuva-Guarani, o deus civilizador é Nanderuvuçú, "nosso pai grande", segundo Nimuendajú. O deus civilizador dos
Tembé, ainda segundo o mesmo autor, é Maira ou Maira-atá,
já conhecido dos mitos tupinambás de Thevet. Maira é o deus
civilizador, que ensina aos índios o cultivo da mar1dioca, é o pai
dos dois gêmeos, .e sai à aventura, fazendo uma série de
proezas.
Outras analogias vão-se encontrar entre os Chirigiiano,
os Mundurucu e os Chipaia: temas dos deuses-heróis civilizadores, o dilúvio, os heróis rivais (Aguara-tunpa, e Tatu-tunpa,
entre os Chané).
Ehrenreich, como já referimos, é de opinião que todos os
deuses civilizadores sejam personagens solares e lunares.
Acha Métraux, porém, que êsse caráter só é aparente nos
mitos tupis modernos, hesitando assim em aceitar a tese de
Ehrenreich. É preciso notar, porém, que há analogias flagrantes entre certos motivos dos deuses rivais, dos gêmeos,
que lembram aspectos de mitologias solar e lunar, que examinaremos entre outros índios. Ora, os dois gêmeos aparecem
como a lua clara e a lua escura, ora, mais freqüentemente,
como o sol e a lua, o que parece estar ligado a uma organização
dual, como discutiremos mais adiante.
E êsses caracteres da mitologia solar e lunar não são recentes. Nos próprios mit-0s recolhidos por Thevet, na sua
Cosmographie Universelle, e reproduzidos em apêndice no
livro de Métraux (pág. 23), há a referência ao sol, como sendo Courassi e à lua, Jassi, tata ouassu, o que nos leva a pensar
na existência de mitos como os que Couto de Magalhães foi
colhêr entre os Tupi do Amazonas, e aos quais Métraux não
faz a menor referência.
:f.:stes mitos, colhidos por Couto de Magalhães, são aliás
os mais divulgados por todos os autores brasileiros que se
têm ocupado dos mitos ameríndios, e são dados como os mitos
característicos dos Twpi. Para Couto de Magalhães (O Sel'Pagem, 3. ª edição, pág. 158) há três deuses superiores, entre
os Tupi amazônicos: o Sol ( Guaraci, a Lua ( J aci) e Perudá
\

)
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ou Rudá, o deus do amor. O interessante é que a palavra
guaraci (gu,araC'lJ. , cuaraC1.J ) para designar o sol é composta de
guara, vivente e cy, mãe; Jaci (Jacy) vem de já, vegetal e cy,
mãe, o que demonstra que a palavra que exprime uma relação fundamental com o Criador é mãe. O sol é a mãe de
todos os viventes que habitam a terra, e a lua, a mãe dos vegetais. Nina Rodrigues, referindo-se a êsse fenômeno, interpreta-o como ligado. à ignorância que os nossos índios têm
da reprodução sexuada, não fazendo a distinção entre a filiação paterna e a filiação materna (vide discussão in A. Ramos,
O Negro Brasileiro, 2.ª ed., págs. 300 e segs.).
Continuando a sua descrição dos mitos tupis, diz Couto
de Magalhães que Gu araci ou Sol criou os homens e os sêres
vivos; a êle estão filiados outros sêres sobrenaturais, como
Gilirapuru, A nhanga, Caapora e Uauyará. A Jaci , lua ou
mãe dos vegetais estão sujeitos Saci Cerêrê, Mboitata, Urutau
e Curupira. A Rudá, "guerreiro que reside nas nuvens", deus
do amor, estariam ligados Cairé, a lua cheia e Catiti, a lua
nova. A essas entidades míticas faremos referências mais
adiante.
O que queremos destacar, no momento, é a existência
de entidades solares e lunares na mitologia dos povos Tupi,
embora essa concepção teogônica, tal como a descreveu Couto
de Magalhães deva ser posta em caução. Guaraci e J aci existem na concepção de várias tribos Tupi e mesmo Guarani do
sul, mas quanto a Rudá ou Perudá, com as invocações líricas,
que têm sido reproduzidas até em livros de antologia poética
brasileira, parece que não foi identificado entre os Tu pi por
outros autores além de Couto de Magalhães. A lenda de Rudá
e os versos de invocação publicados em "O Selvagem", o autor
os ouviu de " uma senhora" que êle não identifica, sendo que,
com r eferência à letra da invocação lhe pareceu "'que, ou
a língua está adulterada, ou é algum fragmento de tupi anterior às transformações por que já tenha passado a língua .. . " (pág. 171).
Os gêmeos míticos, como já assinalamos, também parecem ligados a mitos solares, e o que é mais, a sistemas de
organização dual, como veremos mais adiante. Os dois irmãos
dos mitos tupinambás, Tamendon aré e A ricoute apresentados ora como filhos de Sumé, ora, com outros nomes, como
filhos de Maire-Atá, encontram analogias com mitos dos
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gêmeos dos A papocuva e dos T ernbé. Êstes completam, de certa
forma o relato interrompido de Thevet. E desta maneira
todos os motivos do mito dos gêmeos se concatenam numa'
série homogênea.
Um dos heróis civilizadores mais citados nos textos dos
tupinólogos é Silm é, que aparece sob várias grafias: Zomé,
Çumé, Sommay, Çuma. Os jesuítas identificaram-no a São
Tomé, referindo-se à tradição dos Tupi do litoral sôbre Sumé
(São Tomé) que teria chegado a êles, vindo do mar lhes ensinara as virtudes da mandioca e outras coisas que' êles não
sabiam. Os índios, porém, mal-agradecidos quiseram matá-lo,
mas o santo deu um grande salto a um lugar onde ficaram
as marcas dos seus pés. Embora a lenda seja evidentemente
sugerida pelos jesuítas, é possível contudo que os Tupi da
c?sta tenham considerado alguns dos homens brancos que
vieram pelo mar como heróis civilizadores (Mair o estran.
'
ge1ro, o que vem de longe ... ) e daí terem incluído o Sumé
das suas tradições mitológicas entre os Maire ou Mair de
or igens brancas (vide Métraux, op. cit., págs. 16 e segs.).
E stêvão Pinto, no seu "Indígenas do n ordeste" (2. 0 tomo)
fêz uma interessante interpretação psicanalítica das personagens da seriação mítica dos M aire, segundo o texto de Thevet
em analogia ao que fizemos com relação aos mitos yorubas~
Não é aqui o lugar de comentar as notáveis descobertas de
Es~êvã? ,P~nto, neste setor, visto ter êste livro um objetivo
mais d1dat1co e devendo por isso fugir às discussões de ordem
doutrinária. Assinale-se de passagem que o etnólogo pernamb~cano aceitando as exegeses psicanalíticas, já propostas por
n.os para alguns mitos afro-brasileiros, não descobre nenhuma
incompatibilidade com outros métodos de interpr.e tação da
cultura.
Depois das grandes personagens mitológicas que já passamos em revista, surge uma série de sêres sobrenaturais
demônios, gênios da floresta, entidades diversas que povoa~
vam o mundo espiritual dos Tupi. Ainda segundo os textos
dos missionáros e cronistas, podemos reconstituir a maior
part~ dêles, mu.itos dos quais reconhecíveis entre os Tupi
atuais e outros incorporados ao folk-lore tupi-brasileiro.
. ~u~ur:ari e Anhangá são duas destas entidades, que os
m1ss1onar1os deram como sendo o diabo, ou o gênio do mal,
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e muitos os descreveram como sinônimos. Jurupari ( Yurupari, Ieropary, Giropary, Giroppaly) foi descrito pelos jesuítas como sendo o demônio o que é atribuir aos selvagens uma
concepção dos cristãos. Jurupari seria mais uma entidade
maléfica que habita as aldeias abandonadas, ou "especialmente os lugares onde estão enterrados os corpos de seus parentes", como está em Yves d'Evreux. Ainda aqui se nota a tendência em atribuir aos índios a crença dos civilizados nas
almas dos mortos. Por isso, seria mais interessante considerar Jurupari, como um gênio maléfico que habita nos bosques,
e que inspirava terror aos índios, o que está de acôrdo com
os mitos mais recentes colhidos entre os tupi amazônicos
(Barbosa Rodrigues, Couto de Magalhães, etc.). Em outro mito, relatado por Stradelli, os motivos solares são evidentes na
história da virgem, fecundada pelo sol, e que deu à luz Jur·u pa'ri, que vem à terra restabelecer o poderio masculino que
havia sido arrebatado pelas mulheres. Jurwpari aparece,
nesta versão, pois, como um herói solar e filia-se à categoria
dos heróis civilizadores, o que aliás está em contradição com
a maioria dos textos antigos e pesquisas modernas sôbre os
mitos tupis.
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Outra entidade que se emparelha às precedentes é Corupira (Kurupira, Curupira, Coropira), mais um d.emônio da
floresta. Anchieta já se referira à expressão, achando que Co..
r upira eram espíritos temíveis que atacavam os índios na
mata, tendo preferência por certos lugares, como as encruzilhadas. A significação de Corupira varia com cada cronista, mas a tendência é considerá-lo como um gnomo da
floresta, protetor da caça e nada amigo dos homens. A sua
imagem mais freqüente é a de um anão que marcha com os
pés para trás.

Seria o "espírito maléfico", o "diabo", o "gênio mau dos
bosques". Para uns, vivia nas proximidades dos túmulos,
para outros, confundia-se com a alma dos mortos. Vivia ainda nos regatos e rios, aparecendo aos índios sob várias formas.

No entanto, Corupir a logrou uma larga difusão e incorporou-se ao f ollc-lore regional do Brasil, assumindo .assim
caracteres próprios a cada zona. Na sua Poranduba Amazonense, Barbosa Rodrigues deu-nos uma série enorme de contos e lendas do Corupira da região amazônica. ~le foi descrito posteriormente, nas suas transformações regionais também
como Caapora (Kaapora., Caipora), "o morador do mato",
senhor dos segredos da floresta, e furioso quando a caça é
maltratada. Ilude os índios, aparecendo-lhes sob formas inofensivas e pedindo fumo para o seu cachimbo ou exigindo
pequenos serviços. Se o seu desejo é recusado, então açoita
o pobre que não o reconheceu. Entre os Chipai a, tribo Ti(,piguarani moderna, Nimuendajú, segundo refere Métraux, encontrou a crença do Corupira, como sendo um monstro antropófago que no entanto se deixa enganar f àcilmente. Constitui
hoje mais uma tarefa de folk-lore regional brasileiro a pesquisa de tôdas as transformações que vertl sofrendo o Corupira-Caapora, nas diversas áreas do imenso Brasil.

Nos mitos comentados por Thevet, como lembra Métraux,
não há porém nenhum traço de personificação da alma dos
mortos, para Anhan gá. Êste, que Thevet escreve Agnen, não
é mais do que uma das numerosas personagens do panteão
tupinambá. É um ogre, entidade maléfica, com a qual os dois
irmãos míticos entram em luta. A nhangá, é, pois, o espírito
dos bosques (anã, o espírito que corre), o que está de acôrdo
com as versões mais modernas colhidas entre os Apapocuv a)
com o seu Afíãy, e os Tembé, com o seu A zárí. A confusão
entre Anhangá ou Anhan, espírito dos bosques, com alma
( an, ang) e alma destacada dos mortos ( anguéra) explicarse-ia, segundo Métraux, por uma simples confusão verbal,
como no caso de Tupan.

Na série dos gênios das matas e dos rios, os Tupinarnbá
ainda acreditavam noutras entidades como Macachera, lgpupiara, Baetatá. . . M acachera, segundo a descrição de MarC··
grav (cit. por Métraux, op. cit., pág 66) era "o espírito dos
caminhos que marcha diante dos viajantes" e que os P etiguara
consideram como o mensageiro de tôda a boa nova ; os Tupinambá, ao contrário, vêem nêle "o inimigo da saúde humana".
lgpupiara (Hipupiara, Upitpi ara, l pupiara) é o ·" gênio
das águas", referido pelos missionários e cronistas. É outra
entidade que logrou grande difusão, assumi11do aspectos locais
no f olk-lore brasileiro. Isto se explica pela grande importância
do folk-lore das águas, como já demonstrei no "O Negro Bra-

A nhangá ( Agnan, Agnen, Aygnan , l nganger, A naanli,
Ã fíã, A nangá), para a maior parte dos missionários e cronistas é tido como sinônimo de Jurupari, e como tal descrito.
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sileiro" (2.ª ed., cap. X) destacando a confluência dos mitos
indígenas com os africanos correspondentes.
Assim, do mito tupinambá primitivo de lgpupiara, saíram 08 motivos da Yara (!ara,. Y iara, Oyara, Ayara, Uyara,
Eiara) a mãe d'água dos indígenas, correspondente à Y emanjá
dos negros Yoruba, e os sub-mitos locais do B ôto, do Cabeçade-cuia, do Ururão e outros, estudados por vários folk-loristas
brasileiros. É o motivo geral das sereias de origem européia,
a mãe d'água, o gênio que habita o fundo dos lagos e rios,
e atrai com seu canto mavioso o desprevenido pescador ou
pune o curioso que a surpreende fora d'água. Ou é um monstro que assume as várias formas referidas nos f olk-lores regionais do Brasil.
Baetatá (Boitatá, Mbaitatá, e formas derivadas Biatatá,
Bitatá, etc.) parece ter sido inicialmente um nome genérico,
entre os Tupinambá, das entidades que vivem perto do mar
e dos rios e que se manifestam em formas ígneas. Não há
infelizmente informações mais completas, dos missionários e
cronistas, sôbre a verdadeira significação de Baetatá, que
sofreu posteriormente várias transformações. Os folk-loristas retomaram o tema, e deram Baetatá ou Boitatá como
significando o fogo fátuo, cuja importância é bem conhecida
no folk-lore universal. Devido ao radical "mboi ", o têrmo
passou a significar também "cobra de fogo" ligado ~s lendas
da "cobra grande" da região amazônica. É difícil, porém,
dizer até que ponto se trata de uma confusão verbal, porque
a .mesma raiz "mboia" existe na África, como está numa lenda
incluída por Blaise Cendrars na sua Anthologie Negre, e
transcrita pelo escritor Osvaldo Orico. Isso mostra como são
vacilantes os critérios baseados apenas em analogias verbais,
velho método de que tanto abusaram etnólogos e folk-loristas.
No folk-lore brasileiro atual, Baetatá ou Boitatá é o fogo-fátuo, santelmo, corpo-santo. . . a fosforescência visível
nos pântanos e cemitérios, originando crenças interessantes,
que já têm sido colhidas por vários folk-loristas (Gustavo
Barroso, Basílio de Magalhães, Joaquim Ribeiro, etc.) .
Não termina aqui a seriação mítica dos Tupi-guarani.
Os Tupinambá acreditavam numa multidão de espíritos que
habitavam os bosqu€s, os lugares escuros, os cemitérios. Teriam sido crenças totêmicas? 'É difícil afirmá-lo, porque está
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provado hoje que nem tôdas as relações de caráter mítico ou
mágico do primitivo com os animais autorizam a falar de verdadeiro totemismo. Totemismo implica relações complexas
que ligam o animal ou símbolo outro ao sib.
Os Tupinambá, conforme refere Métraux, valendo-se
das informações dos primeiros cronistas, tinham respeito supersticioso por certos animais, como o pássaro Matim tapirera ( Cuculus cayanus, L.) que sofreu também várias transformações folk-lóricas. Na crença inicial, o Matim tapirera.,
passava como sendo o mensageiro dos parentes mortos, uma
verdadeira incarnação dos espíritos, crença que vamos encontrar entre os Mundurucu e os Chiriguano.
Como nos casos anteriores, o M atim tapirerra começou a
t ransformar-se. Mudou para matim-taperê, mati-taperê, matinta-pereira. Sob esta última forma verbal, predomina hoje
no Amazonas. As transformações semânticas foram também
acompanhadas de modificações na crença primitiva.
De outro lado, o pássaro da lenda recebeu no Amazonas
o nome de Saci, como na série colhida por Barbosa Rodrigues.
Foi fácil juntar-lhe as várias denominações tapererê, taperê,
provindos de Matim twpirera, que progressivamente se foram
abrandando para pererê, saperê, sarerê, etc., de onde o nome
tão freqüente no f olk-lore brasileiro, de SMi-pererê. Estamos
bem longe agora da primitiva crença tupinamb·á do M atim
ta;pirera. O Saci-pererê, ou simplesmente Saci tornou-se, não
apenas o pássaro-incarnação de espíritos, ou a "alma de fato''
mas uma nova entidade, um menino de uma perna só, de cabelo de fogo, ou um pretinho de barrete vermelho, de cachimbo apagado, que aparece aos viajantes na floresta, a pedirlhes fogo.
Como tal, incarnando certos atributos do Corupira, o
Saci toma aspectos regionais como o "caboclo d'água", o "negrinho do pastoreio" e outros, onde se verifica um curioso
sincretismo com os mitos do Cor'upira, da Yara e motivos negro-africanos e da escravidão. Entre as crenças míticas ligadas aos pássaros há a consignar ainda os motivos, mais
recentes dos Tupi amazônicos, do Uiap'u ru e do Urutau, referidos por Couto de Magalhães, como ligados respectivamente
a Guaraci e a J aci.

.,..
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As práticas religiosas e mágicas dos Tupi-Guarani giram
em tôrno do Pagé (Payé, Pay, Pagi , Pagé Ouassou, Caraíba).
Trata-se, pois, de um legítimo shamanismo, que caracteriza,
aliás, as religiões americanas, em geral.
Entre os Tupinambá antigos, de acôrdo com os textos
dos missionários e cronistas, o Pagé era o mágico que presidia
às cerimônias religiosas, às danças e fazia ainda o _p apel de
homem-medicina. E por isso todo o indivíduo que revelava
qualidades extraordinárias recebia o nome de Pagé-Ouassou
ou Caraíba. Não parece que essas qualidades f ôssem obtidas
por meio de iniciação, como em outras tribos Tupi-Guarani,
mas por inspiração. Acreditavam os Tupinambá que os Pagés
obtinham suas virtudes diretamente dos poderes superiores.
Quase sempre os Pagés eram os v.elhos da tribo. Embora
não exercessem poder político, o seu prestígio era inconteste.
Nada se fazia, sem que suas opiniões fôssem ouvidas. Sua
primeira e principal função era a invocação dos espíritos. Os
Pagés sabiam como evocá-los, apaziguar-lhes a cólera, obter
seus favores. Muitas vêzes traziam com êles cabaças pintadas
ou esculpidas em forma de rosto humano, representando os
espíritos. Trazem geralmente -essas cabaças ocultas em um
canto sombrio da casa, aonde chegavam os índios com suas
oferendas.
O Pagé tinha o privilégio de falar aos espíritos materializados nas cabaças. Quando estas eram fabricadas com um
cabo de flecha, e com grãos ou pedrinhas na parte ôca, tínhamos o maracá, o instrumento sagrado dos Tupi. O maracá
d-epois de preparado pelos Pagés era considerado como o receptáculo por excelência dos espíritos. Das descrições de Léry,
Hans Staden, Thevet. . . podemos reconstituir a cena da evocação do espírito do maracá.
Todos os indivíduos da tribo possuem o seu niaracá, simples instrumento de música antes de ser preparado pelo
Pagé. Êste visita periodicamente as aldeias, e então é organizada uma grande festa, com cânticos e bebidas para preparo do maracá. No dia prefixado, cada um pinta o seu
maracá de vermelho e adorna-o de penas. As mulh-eres e
crianças não podem assistir à cerimônia. Chega então o Pagé
ao lugar onde estão reunidos os instrumentos e f umiga-os
com a fumaça do petum (petun, petim, petym, petume ), ou

i
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V -

Índio Craô (Macarnecran - Des. de Ismailovitch subre um
documentário de Othon H . Leonardos)

VI -

índia Acuen ( Cherente do Tocantins
doe. de Othon H. L eonardos)

Des. de· Ismailovitch,
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tabaco. Depois aproxima cada maracá de sua bôca, agita-o,
pergunta ao espírito se êle está lá dentro, passando a pronunciar algumas palavras em voz baixa, como se estivesse
conversando com o espírito. Assim faz com todos os maracás.
Finda a cerimônia, cada indivíduo fica com o seu instrumento assim "'preparado", coloca-o numa pequena casa especialmente construída e passa a cultuá-lo como deus, levando-lhe
comida e oferendas.
O maracá era o instrumento indispensável em tôdas as
festas religiosas, mágicas, guerreiras e recreativas dos Tupi1iambá e o seu caráter religioso e mágico era bastante difundido. Entre os Apapocuva-Guarani, Nimuendaj ú vai encont rar recentemente a mesma "santidade e fôrça mágica" atribuídas pelos índios Tupinambá ao maracá. Lembra Métraux,
que a representação dos espíritos pela cabaça talvez fôsse
posterior ao culto do maracá, e influenciada por êste.
As funções do Pagé eram mais numerosas : predizia as
chuvas, os acontecimentos de paz e de guerra, a boa ou má
fortuna de cada indivíduo, agia sôbre os fenômenos naturais,
curava as doenças, presidia a tôdas as cerimônias religiosas
e mágicas, "ritos de passagem", ritos funerários, acreditando
os selvagens que tinha até o poder de ressuscitar os mortos.
E ntre os seus paraphernalia, eram indispensáveis o maracá
ou a cabaça preparada, representação dos espíritos e a erva
petum que lhe fornecia as fumigações necessárias. Seu poder
vinha dos espíritos invocados.
A cura das doenças não difere das práticas entre outras
tribos indígenas não-Tupi. O Pagé começava por soprar o
doente com energia, fumigava-o com petum e depois sugava
a parte doente, cuspindo fora, para demonstrar que estava
extraindo a causa do mal.
Quando a moléstia era grave, o indivíduo era abandonado pelos parentes, que deixavam de lhe dar remédios e alimentos. Segundo o testemunho dos cronistas (Cardim, Gabriel Soares, Yves d'Evreux, Thevet, etc.) , logo que tinham
ciência que o doente ia morrer, r euniam-se em tôrno dêle os
parentes e amigos.
Começavam então o ritual funerário. O chôro ritual era
função feminina. As mulheres, principalmente as mais velhas,
ao primeiro sinal da morte, começavam a chorar, lamentan9 i
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do-se em altos brados. O elogio fúnebre era também feito
por elas, que recitavam em altas vozes as qualidades do morto.
Isso é o que acontecia, pelo menos, com os 1'upinam bá do Rio
de Janeiro, segundo o testemunho de Léry. Entre outros Tu pi
do litoral, porém, o elogio fúnebre era feito pelo principal
da aldeia, que contava os feitos do morto, em grandes vozes
e gestos emotivos, e mesmo ferindo o peito e as coxas.
Os Tupinambá enterravam os seus mortos com grande
pressa e citam-se casos em que foram inhumados indivíduos
que não chegaram a exalar o último suspiro. Segundo as descrições de Gabriel Soares e Thevet, transcritas por Métraux,
o corpo do defunto era ungido de mel e revestido de plumas
coloridas. Na cabeça punham um capacete de penas e vestiam-no com. todos os ornamentos que costumava usar nos
dias de festa.
A sepultura era aberta na própria cabana do morto. Cavavam uma fossa larga e profunda, com as paredes protegidas
por estacadas. E stendia-se a rêde no interior da sepultura,
com cuidado para não tocar o fundo da cova. O Jnorto era então nela depositado com os seus ornamentos. Ao lado da rêde
ficavam seu arcos e flechas, o tacape, o maracá, alimentos nun1
prato e água numa cabaça. Também ao lado, era acesa pequena fogueira, a fim de que o morto pudesse se aquecer.
Todos os presentes e outros objetos que pertenciam ao morto
eram inhumados com êle. A fossa funerária era coberta com
uma espécie de teto d.e estacas e ran1os de árvores, sempre
com o cuidado de não tocar o morto e o todo era então coberto
de terra.
Êste cuidado de evitar que o morto ficasse em contacto
com a terra, era obtido também, como observa Métraux, com
a inh umação em vasos d·e barro (igaçabas ou camucins ) .
Segundo o texto de Thevet, o morto era dobrado "tou t ains·i
que les enf ans sont au ventre de leur mer e ", depois envolvido,
ligado em cordas de algodão, e em seguida depositado i1u m
grande vaso de barro, coberto com uma tampa também de
barro. O vaso era enterrado numa fossa redonda da altura
de um homem, juntamente com um pouco de farinha e fogo.
Os homens são geralmente enterrados nas suas próprias
choças. As crianças são inhumadas atrás das casas, enquanto
que outros o são nos lugares que êles preferiam em vida. Os
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dois processos, da inhumação direta, e em igaçabas eram
igualmente usados entre os Tu pi do litoral.
Uma vez sepultado o morto, começavam as cerimônias
do luto. As mulheres pintavam-se de tinta de jenipapo e no
segundo dia cortavam os cabelos. A viúva e demais parentes
do morto visitavam diàriamente a sepultura e passavam dias
e noites a chorar. Os homens deixavam crescer o cabelo e pintavam-se também de jenipapo.
O luto tinha geralmente a duração de uma lua. Para as
mulheres, só cessava quando os cabelos cresciam até cobrirlhes os olhos. Na véspera do dia em que devia ser levantado
o luto, os homens novamente tosquiavam os cabelos, pintavam-se de negro e passavam a noite cantando em companhia
de seus amigos. O dia seguinte era a f esta do cauim: todos
bebiam, cantavam e dançavam, exaltando mais uma vez as
qualidades
do morto e dos que deixavam o luto, o viúvo ou
.
,
a v1uva.
Os Tu pi acreditavam na existência de uma alma (An,)
unida ao corpo, e que tomava o nome de A n gu era, quando
dêle se separava. As almas que sobreviviam ao corpo, pela
morte, empreendiam uma viagem para longínquos lugares
cheios de delícias. Alguns acreditavam que para atingirem
a essas regiões, as almas tinham que submeter-se a uma série
de provas perigosas, atravessando países inimigos.
Convém assinalar ainda a crença dos Tupi-Guarani na
E-xistência da "terra sem mal" on da "terra onde não se
morre", já aludida no capítulo das migrações. Métraux comparou os antigos textos a êsse respeito com as pesquisas mais
recentes de Nimuendajú. Sempre nos seus movimentos migratórios, os Tupi-Guarani dizem ir à procura de uma "terra
onde não se morre". Esta crença num mundo melhor está
realmente relacionada aos antigos mitos tupis da destruição
do mundo.
A versão colhida por Nimuendaj ú entre os ApapocuvaGuar ani é a seguinte: Narid eruvuçú, "nosso Pai grande" resolveu destruir a terra, avisando previamente o grande feiticeiro Gu11r aypoty, que se pôs a dançar durante noites inteiras. R.e tirou então Nanderitvuçú uma das grandes estacas que
sustentam o mundo, provocando assim um incêndio de grandes proporções. Guyraypoty apressou-se em fugir para o mar
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com tôda a sua família. Chegando à praia, construiu uma
casa de dança, onde começaram a dançar noite e dia. Enquanto dançavam, o mar ia subindo e ameaçava inundar a
terra para apagar o incêndio. No momento em que o mar
ia atingi-los, a cabana onde dançavam começou a se elevar
nos ares e foi subindo até alcançar a porta do céu, que transpôs, e só parou perto da choça de Nandecy, "nossa Mãe grande", mulher de Nanderuvuçú.
O lugar onde residem até hoje Guyraypoty e sua família
ficou sendo chamado Yvy marãey, "'a terra sem mal", onde
as plantas brotam espontâneamente, corre o mel em abundância e todos vivem em completa felicidade. Acreditam os índios
que o cataclisma referido neste mito não foi o último. E por
isso os Guarani modernos vivem sempre na expectativa da
próxima destruição do mundo, com o pensamento voltado para a "terra sem mal".
Métraux comparou a versão colhida por Nimuendajú
com os textos antigos e modernos de outras tribos Tupi e
mostr ou a universalidade da crença num mundo melhor, que
sempre acompanhou aquêles índios nas suas várias migrações (op. cit., págs. 205 e segs.).
Pouco se sabe da organização social dos antigos Tupi. Os
missionários e ·c ronistas deixaram-nos excelentes descrições
da sua vida material e de alguns aspectos da sua cultura nãomaterial, principalmente religiosa. Mas sua atenção não estava voltada para um dos aspectos que constituem hoje
justamente um dos capítulos mais novos e interessantes da
etnologia. E sta falha é aliás explicável, pois os métodos de estudo da organização social são recentes e necessitam um treino especial de observação. Daí, ser justamente o capítulo
sôbre organização social dos índios brasileiros, em geral, o
mais falho de todos.
E stariam os Tupi do litoral organizados em sibs ou clans
totêmicos? As informações são falhas. Mas temos algumas
referências sôbre o sistema de parentesco, por onde podemos
concluir qualquer coisa. Anchieta, como destacou Estêvão
Pinto (Os Indígenas do Nordeste, 2. 0 vol., pág. 321) mostrou
que entre os Twpinambá, "todos os filhos e filhas de irmãos
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têm por filhos e assim os chamam; e desta maneira um homem de cincoenta anos chama pai a um menino de um dia
por ser irmão de seu pai". Uma passagem de Gabriel Soares
de Souza sôbre os Tupinambá confirma aquela observação de
Anchieta: "O tio, irmão do pai da moça, não casa com a sobrinha, nem lhe toca quando fazem o que devem, mas tem-na em
lugar de filha, e ela como a pai lhe obedece, depois da morte
do pai, e pai lhe chama: e quando estas moças não tem tio>
irmão de seu pai, tomam em seu lugar o parente mais chegado;
e a todos os parentes da parte do pai em todo o gráo chamam
pai, e eles a ela filha; mas ela obedece ao mais chegado parente, sempre ... " (Tratado descriptivo, 3.ª ed., pág. 374).
Ora, temos aqui a descrição de uma "família grande'~
( extended f amily) com aquêle sistema que desde Morgan, se
convencionou chamar "classificatório". Embora não tenhamos elementos para concluir se tratasse de organização em
sib, tudo leva a crer que realmente assim fôsse. O que não
há dúvida é que se trata de uma organização patrilinear, pois
a descendência se fazia em linha paterna. Era o pai, entre
os Tupinambá, que dava o nome ao grupo, como se deduz dos
trechos de Anchieta e Gabriel Soares.
Teriam conhecido os Tupi a organização dual? Só agora
temos as nossas vistas voltadas para o assunto, depois das
pesquisas recentes de Nimuendajú entre os Gê do norte do
Brasil, como veremos mais adiante. O que ressalta, com a
comparação dos Gê com outros grupos· indígenas, como os
Borôro e demais tribos do planalto brasileiro, é que a organização em "metades" (moieties ou f r.atrias) parece mais
difundida do que se julgava. Nos mitos dos Tupinambá, já
nos referimos aos gêmeos Tamendonaré e Aricoute, que alguns autores filiaram a mitos solares e lunares. Dêles, saíram
os dois povos inimigos que povoam a terra. Ora, se compararmos êsse mito com os motivos dos gêmeos existentes entre
outros indígenas brasileiros, poderemos estabelecer uma série
de correlações inesperadas. Como veremos mais adiante, os
índios que apresentam a organização dual mais típica, como
os Gê e os Borôro, por exemplo, possuem motivos míticos ligados a um dualismo fundamental: sol e lua, pai e mãe, os
heróis gêmeos, "bom" e "mau", etc. Nas ~'metades" dos
A pinagé, uma foi criada pelo Sol, a outra pela Lua. Entre os
Borôro, os heróis gêmeos têm atribuições específicas.
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Não poderíamos concluir daí que os Tupi tivessem também conhecido a organização dual, quando vemos a analogia
dos motivos míticos dos gêmeos, um bom e outro mau?
Infelizmente faltam dados comparativos, relativos aos
Tupi atuais, no complexo capítulo da sua organização social.
Um dos poucos bons estudos recentes é de Herbert Baldus
sôbre os Tap1'.rapé, tribo T1tpi que habita o rio Tapirapé,
afluente esquerdo do Araguaia ("Os grupos de comer e os
grupos de trabalho dos Tapirapé", Ensaios de Etnologia Brasileira, págs. 86-111) .
Começa Baldus descrevendo uma forma especial de organização social, entre os Tapirapé, que êle denominou "Grupos de comer". O produto da caça ou da coleta, entre êsses
índios, é distribuído eqüitativamente pelo respectivo grupo de
comer de que faz parte o indivíduo. Os Tapirapé· estavam
divididos em sete grupos dessa natureza, sendo que alguns
se achavam relacionados com nomes de animais e plantas o
que talvez indicasse um resto de idéias totêmicas.
'
Cada indivíduo pertence ao seu respectivo grupo de comer, sendo que os filhos pertencem ao grupo do pai, as filhas
ao grupo da mãe. Não há exogamia; podem se casar dentro do
mesmo grupo. Mas, no grupo, todos se consideram irmãos
e irmãs, entre si, o que lembra o sistema classificatório das
"famílias extensas". Os laços sociais estreitam-se mais forteme~te por ocasião do banquete comum, tãtáupáuã, que se
termina sempre por uma representação de dança.
Outra organização social dos Tapirapé é o apatxirú, ou
grupo de trabalho, e que foi identificada por Nimuendajú,
como o conhecido potirão (e suas várias formas: potyrõ pu...
tirú, puchirum, motirão . .. ) ou reunião de gente para o' trabalho comum, de origem indígena (tupi), mas fartamente conhecida em várias partes do Brasil rural, tendo fortes influências negras.
No apatxirú dos Tapirap é, os homens são divididos em
t rês grupos de trabalho, onde se distribuem os homens e os
meninos. As mulheres e crianças do sexo feminino não tomam
parte nos grupos de trabalho. Cada grupo tem os seus adornos, danças e deveres especiais. Mais recentemente mostrou
Charles Wag·ley que os Tapirapé são divididos em duas "me ..
tades" patrilineares e não-exogâmicas.
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Grupos de comer e de trabalho, entre os Tapirapé, estão
a nos mostrar como é complexa a organização social dos Tupi.
Pesquisas recentes de Nimuendajú entre os T upi do Machado,
vêm mostrar que sua organização social se aproxima da dos
Canela. Possuem sibs patrilineares e exogâmicos e metades
baseadas numa dupla divisão em classes de idade. Praticam
poliandria fraterna e poliginia sororal.
Os atos principais da vida social, o nascimento, a puberdade, o casamento . . . eram celebrados entre os Tupi, por um
cerimonial complexo, que assinala os "ritos de passagem"
entre os primitivos.
Entre os Tupinambá, de acôrdo ainda com a descrição
de Thevet comparada por Métraux com as informações dos
cronistas a mulher dava a luz no chão, ou deitada numa
tábua as'sistida por seu marido e parentes. Competia ainda
ao m~rido cortar o cordão umbilical do recém-nascido com os
dentes ou entre duas pedras. Logo depois do nascimento, a
cr iança era banhada num regato, o pai ~chatava-lhe o nar~z,
sendo depois o corpo untado de óleo e pintado de uru~u e Jenipapo. A criança era então coloca?a num pequeno le1t:o suspenso, ou rêde distendida entre dois paus. ~~ cabeceira da
rêde, eram depositados arcos e flechas ei:i m1nia!ura e outros
símbolos, que variavam conforme a criança fosse do sexo
masculino ou feminino.
Durante todo o tempo da cicatrização do umbigo, o pai
mantinha-se recolhido à sua rêde, abstinha-se de tocar em
carne, peixe e sal, e era visitado pelas mulheres ~a aldeia,
que o vinham animar e consolar. É êste º, c.ostume .ta.o .conh:cido da couvade ou "chôco '', uma das praticas mais d1fund1das na América do Sul. Tôdas as tribos Tupi-Gu arani parecem ter observado a couvade, embora o rigor do costume se
tenha atenuado em certos grupos. Mas até hoje, os Apapocuva-Guarani guardam o leito, quando nascem as crianças,
conforme observou Nimuendajú.
Os Tupinambá, como nos diz Métraux, interpretava~ a
co1tv ade como uma manifestação simbólica do papel do pai no
ato da geração. É o que se deduz da resposta que obt.eve Gabriel Soares dos índios que êle interrogou a êsse respeito: que
a criança saía realmente do seio paterno, limitando-se a mulher a guardá-lo no ventre por algum tempo.
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Sairíamos dos propósitos didáticos dêste livro, se fôssemos discutir o f enômeno da couvade, à luz das explicações
sócio-psicológicas e psicanalíticas. A difusão do costume mostra contudo a sua grande significação simbólica: o desejo do
pai de partilhar com a mulher a grandeza do ato da pro. cr1açao.
Terminadas tôdas as práticas relativas ao nascimento,
os Tupinambá organizavam uma grande festa, regada a
cauim, de que participava tôda a aldeia. Era então escolhido,
para a criança, um nome que quase sempre era o de uma personagem importante, de um antepassado, ou extraído do reino
animal, vegetal e mineral, cujas qualidades de vigor físico
e moral, atributos simbólicos, deviam passar à criança.
As ceri1nônias de crescimento e puberdade· começavam
muito cedo, com a perfuração do lábio inferior do menino,
quando êste atingia de quatro a seis anos. O lábio era perfurado com chifre ou osso de veado, e nêle eram introduzidas
rôlhas de pau, conchas ou ossinhos. É'.:stes eram substituídos
pelo verdadeiro tembetá de pedras raras de vários tipos, quando a virilidade perfeita era atingida e o rapaz se preparava
para casar. Nesta ocasião, passava a usar também o estôjo
peniano feito de fôlhas de palmeira, ou ligava o prepúcio com
um fio.
Ritos cerimoniais e mágicos coroavam também a puberdade feminina. Ao aparecerem as primeiras regras, cortavam os cabelos das meninas e praticavam várias incisões nas
costas que eram em seguida cobertas de cinzas. Além disso
os braços e a cintura são cingidos por um fio de algodão e que
deviam manter intactos até o dia em que perdessem a virgindade. O primeiro aparecimento de sangue menstrual era .celebrado com festas e bebidas pela tribo, enquanto que a donzela jejuava durante três dias. A moça continuava observando
um certo r esguardo até o aparecimento das segundas regras,
quando se praticavam novas incisões. Só depois do terceiro
mês,
é que a moça podia sair, depois de ter sido pintada de
•
•
Jen1papo.
E stas inf01·mações de Thevet são confirmadas e completadas pelas descrições de outros autores que mostraram a difusão destas práticas, não só entre os antigos Tupinambá,
como entre outras tribos Tupi-Guarani.
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As cerimônias de noivado e casamento dos Tupi eram
muito simples. A iniciativa do noivado quase sempre era do
homem, que pedia aos pais da moça o consentimento para
se casarem. As cerimônias do casamento eram celebradas por
tôda a tribo numa grande festa ao cauim. Os recém-casados
brain então conduzidos à sua rêde nova, e pela primeira vez
er~m autorizados a beber o cauim que lhes era oferecido por
um velho. Às vêzes, exigiam do rapaz uma prova de destreza
ou de f ôrça antes do casamento.
Eram muito frouxos os laços do casamento. Muitos cronistas falam da existência da poligamia entre os antigo"
Tupi, embora êles considerassem a primeira mulher a verdadeira espôsa, a quem as outras deviam obediência. O status
social da mulher Tupinambá, a deduzir-se dos textos históricos era muito baixo. Ela tinha que trabalhar para o marido
'
.
e sujeitar-se
às tarefas que êle lhe determinasse.
Em geral,
o nôvo casal ia morar na casa paterna, numa parte da maloca, o que indica a existência de patrilocalidade.
Os antigos Tupi ainda se organizavam em classes de idade: Os homens dividiam-se em seis períodos de idade, que
formavam verdadeiras classes, desde a primeira infância,
até os velhos que formavam o grupo dos conselheiros e dos
pagés, passando pela classe dos adolescentes e jovens caçadores e guerreiros e chefes de tribo.
Também as mulheres se distribuíam em várias categorias de idade, que se distigüiam pelos deveres ocupacionais,
desde as tarefas agrícolas e domésticas, até os atos rituais da
fabricação do cauim, da preparação do cadáver para os ritos
antropofágicos e outras tarefas mágicas, que constituíam o
apanágio das velhas da tribo.
Na organização política dos Tupi, o poder era exercido
por um chefe de tribo, morubixaba ou tuchaua. Êle era escolhido entre os chefes de família mais experimentados. Competia-lhes convocar as assembléias dos conselheiros t ôdas as
noites, para resolver os casos da tribo. Cabia ao morubixaba
a direção da caça, pesca, tarefas agrícolas e gue~ra. Os. s~us
comandados obedeciam-no cegamente. O morubixaba d1st1ngüia-se dos outros pela sua ornamentação especial: uso de
colar de conchas, em maior número e maior t amanho que as
dos outros, maior riqueza dos ornamentos plumários, uso dos
tembetás verdes.

f
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Entre os atos da vida social dos Tupinambá, há a citar o
curioso costume da chamada "'saudação lacrimosa", referida
por todos os cronistas. Quando um hóspede chegava a uma
choça indígena, levavam-no para a sua rêde e logo as mulheres se reuniam em tôrno dêle, tocando-lhe a cabeça, os
ombros, os joelhos, ou passando os braços em tôrno do pescoço. Em seguida acocoravam-se diante dêle e prorrompian1
em chôro convulso, como se estivessem carpindo um morto.
No meio daqueles soluços, dirigiam ao hóspede uma espécie
de saudação ritual, dando-lhe as boas vindas e contando-lhe
os acontecimentos da tribo.
O hóspede devia também chorar ou pelo menos cobrir o
rosto e exalar profundos suspiros. Depois que os choros, os
gemidos e as cantilenas cessavam, as mulheres dirigiam ao
hóspede a pergunta ritual: "Ereiupe?" (vieste?), e a partir
dêsse momento, estava acabado o cerimonial. Todos os hóspedes eram recebidos desta maneira, não só os estrangeiros,
como qualquer membro da tribo que se tivesse ausentado por
mais de quatro dias. A saudação lacrimosa teve uma extensa
área de difusão na América do Sul. Entre outros povos Tupi-guarani, como por exemplo, os Charrua, os Guarani do
Paraguai, os Guaraiú. . . êsse costume foi conhecido. Entre
os A papocuva e os T embé só há a lembrança do costume nos
seus mitos. Fritz Krause registou-o entre os Carajá e os
Caiapó. Ainda entre outras tribos indígenas da América do
Sul e Norte, bem como, fora da América, nas ilhas Andaman,
na Austrália e na Nova Zelândia, foi verificado o uso da saudação lacrimosa, conforme refere Métraux, segundo o testemunho de vários autores (vide carta de distribução da saudação lacrimosa na América do Sul, in Métraux, op. cit.,
pág. 186).
A verdadeira significação da saudação lacrimosa foi interpretada diferentemente. Seria uma manifestação de simpatia, para uns, de dor para outros, reveláveis na mímica e
expressão do chôro. Métraux interpreta-a como estando ligada ao culto dos mortos, como se deduz das palavras de elogio proferidas pelas carpideiras. E stêvão Pinto destaca os
propósitos ambivalentes da saudação lacrimosa, feitos portanto de alegria e de dor, em face do hóspede ou do estrangeiro, respeitado e ao mesmo tempo t emido e odiado.
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A arte dos Tupi - suas atividades recreativas, festas
e danças, música, etc., - estavam intimamente unida às atividades religiosas e mágicas. Vejam-se, por exemplo, as
danças e festas cerimoniais ligadas à caça, à pesca, à agricultura, à guerra, etc. Era o pagé, com o maracá na mão
direita, que presidia a tôdas as cerimônias, onde corria largamente o ca1.l,im.
Os índios dançavam geralmente em roda, cantando ertl
cadência e batendo com os pés no chão. Às vêzes, em determinadas festas, podia haver exibições individuais, de um ou
dois dançarinos que se destacavam do grupo. Quando um
estava fatigado, era substituído por outro que saía da roda.
Em tôdas as danças, as mulheres ficavam separadas dos homens. Mas cantavam e dançavam também, executando contorsões e passos mais exagerados que os dos homens. Os
detalhes f ornecidos por Léry, Claude d' Abbéville, Yves
d'Evreux, Cardim, Gabriel Soares, e transcritos por Métraux,
mostram-nos o caráter religioso ou mágico das danças dos
Tupinambá. ~les não tinham a dança de máscaras, como a~-;
tribos do planalto brasileiro. Como acessórios de dança e dos
cânticos, traziam instrumentos, como o indispensável maracá,
uma espécie de tamborim e o bastão de ritmo. Arcos e flechas
só eram conduzidos em certos festejos especiais.
Tôdas as danças, quer as imitativas de caça ou pesca,
quer as guerreiras e religiosas, eram sempre acompanhadas
de cânticos. O bom cantor devia saber improvisar, e muitos
prisioneiros de guerra escaparam da morte, quando se revelavam ótimos improvisadore~ . O cântico puxado por um solista era retomado pelo côro. As danças e cânticos observad~
por Nimuendajú entre os A papocuva-Gu arani aparentam
grande semelhança com os descritos entre os Tupi antigos.
As grandes festas, os atos principais da vida religiosa,
mágica e social dos Tupi, eram sempre acompanhados de
vasto consumo de bebidas fermentadas, como o cauim. As
festas de cauim se realizavam por ocasião dos ritos de passagem - nascimento, puberdade, casamento, ritos funerários
- nas cerimônias de partida para a guerra, matança ritual
do prisioneiro, enfim em todos os atos importantes da tribo.
O cauim era interdito às crianças. A sua ingestão t inha um
caráter religioso e mágico. Só quando atingia à virilidade e
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se preparava para o casamento, é que o rapaz tinha permissão para beber o cauim.
Embora o cauim fôsse mais comumente feito de caju
ou milho fermentado, podia ser feito também de mandioca.
Nos antigos cronistas, a palavra tem a acepção geral de bebida fermentada, de quaisquer dessas plantas. Sua preparação era confiada às mulheres da tribo, que deviam conservar
sua virgindade ou pelo menos guardar a castidad.e por algum
tempo. Sua função, que era considerada mágica, consistia,
como já assinalamos, em mastigar os grãos ou os frutos e impregná-los de saliva, assistidas, para isso, pelas mulheres
velhas da tribo.
As grandes orgias ao cauim duravam às vêzes dois a
tr.ês dias. Com exceção das crianças e adolescentes todos
bebiam, dançavam e cantavam, com seus ornamentos e o
maracá. Os velhos eram servidos em primeiro lugar, mas
preferiam ficar em suas rêdes, conversando e fumando, enquanto que os outros se excediam na bebida. As mulheres
bebiam até se entregarem a contorsões, e convulsões como possesas. De acôrdo com textos antigos, os Tupinambá de ordinário tão calmos, entregavam-se nestas festas a verdadeiros
excessos, onde eram freqüentes as lutas corporais e liberdade
sexual.
A literatura oral dos Tupi-Guarani é riquíssima. Na
sua série de contos zoológicos, a maior parte dos quais já incorporada ao f olk-lore nacional, vamos encontrar aquelas características já destacadas por vários dos seus pesquisadores:
o fundo moral e prático, a astúcia e a destreza vencendo
a f ôrça. .Couto a.e Magalhães, Barbosa Rodrigues, e depois
deles muitos outros autores deram-nos várias coletâneas de
contos tupis, como a série dos "contos do jabuti" que encerram um problema de aculturação, que será discutido noutro
lugar, dos contos da raposa, do macaco, etc., cuj as ver sões
várias se diluíram e se misturaram ao f olk-lore r egional do
Brasil.
A
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Os povos Gê ou Gé constituem uma extensa família Iirigüística, ainda imperfeitamente delimitada. Integram, na
sua maior parte o grosso dos índios que os Tupi denomin~
vam Tapuia (Tapuya, Tapuyo, Tapuza, Tapuyia, Tapuy),
que quer dizer "inimigo", nome genérico que se aplicava
também a grupos de outras procedências. "Tapuia" significava na realidade todo o indivíduo não pertencente ao grupo
Tupi, principalmente o "inimigo" do interior. Tanto é verdade que para os Tupi a expressão Tapuia tinha um significado deprimente, que êles se referiam aos próprios brancos,
principalmente os não-portuguêses, como Tapüia-tinga, "os
inimigos brancos", como lembra Von den Steinen.
No entanto o têrmo foi adotado pelos cronistas do descobrimento, com as grafias acima, e mesmo por muitos etnólogos, como os norte-americanos Brinton .e Chamberlain. Karl
von den Steinen, no seu "Brasil Central" chamou "Povos
Tapuia" a "'todos os aborígenes aparentados, do centro e do
leste do Brasil, dos quais se pode demonst rar que pertençam
aos grupos dos Goitacá, Botocudo e Gê", dando ao têrmo uma
extensão, que corresponderia ao ponto de vista Tupi.
Os Tapuia chamavam-se a si próprios Nac-Manuc ou
N ac-Poruc, "os filhos da terra" e ainda Burú. O nome Botocudo, que hoje está reservado ao grupo oriental, e proveniente do costume do uso dos botoques, estendeu-se também
a tôda a família, tendo sido adotado por alguns etnólogos.

•
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A expressão Gê (ou Gé ) devemo-la a Martius que propôs também a expressão Cran , por serem partículas finais
genéricas nas designações tribais dêsses povos : gê significando "chefe", "pai", "ascendente" e cran, "filho" descendente". O primeiro têrmo generalizou-se contudo, ~a literatura etnográfica, embora encontremos em alguns etnólogos
a.s expressões Cê-Tapuia e Gê-Botocudo.
Acredita-se que os povos Gê ocupassem, antes da descoberta, uma extensíssima área, dominando mesmo o trato costeiro, de onde foram expulsos pelos Tupi. No período da
descoberta, não foram exatamente conhecidos. Os cronistas
ref eriam-se aos TaJpuia, como os grupos inimigos dos T u pi
que habitavam o interior, sendo o seu habitat preferido a metade oriental do planalto brasileiro, desde as últimas cataratas do Xingu e do Tocantins até o 30º grau de paralelo sul.
Sua distribuição geográfica atual continua sendo o planalto central do Brasil num extensão norte a sul, entre os
g raus 27° e 6° de latitude sul, sem alcançar o Amazonas. F oi
esta r egião pobre, sem grandes recursos econômicos, de uma
certa homogeneidade geográfica, que imprimiu aos povos Gê
as características comuns, de ordem física e cultural, que
mantêm até hoje.
Por isso mesmo, a sua mobilidade foi muito menor que
a dos T upi. ~ão se conhece o seu ponto de origem, nem os
focos iniciais de dispersão, embora Ehrenreich tivesse considerado os Gê como família tipicamente americana nas suas
características de estabilidade. Sabe-se que migraram a prin~ípi o de oeste para leste, tendo ocupado o litoral, de onde
foram expulsos posteriormente pelos Tupi. A pressão Tupi
e depois a colonização portuguêsa causaram uma nova migração, esta agora de leste para oeste. Mas em nenhuma
oportunidade os Gê apresentaram aquêles grandes movimentos migratórios dos "fenícios" da América. Mantiveram-se no
seu habitat, com pequenos deslocamentos que pouco ultrapassaram os limites do planalto brasileiro.
A ?iv~são dos pov.os .Gê tem sido feita, como aliás par a os
ou!r?s ind1genas bras1le1ros, pelos critérios lingüístico e geograf1co. Karl von den Steinen dividiu-os em cinco ramos :
1) os do Nor~es~e. (Carajá, S uiá, A pinagé, Craô ); 2) os do
Centr o (A croamirim, Cherente, Chav ante, Chicriobá ) ; 3) os
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do Leste (Cotoxó, Camaca1i , Massacará); 4) os Botocudo ;
5) os Goitacá (Maxaculí, Capoxó, Cumanaxó, Pan hame) .
Verificou-se posteriormente que havia uma certa razão em
Martius ter descrito os Goitacá como uma família lingüística
distinta; infelizmente a sua extinção torna muito difícil apagar de uma vez as dúvidas existentes. De outro lado, certos
grupos incluídos na família Gê por Karl von den Steine11,
co~o os Carajá, hoje são descritos separadamente.
Por essas razões, propôs Ehrenreich a sua classificação
dos povos Gé, dividindo-os em Gê primitivos ou Proto-Gé e
Gê derivados. Os Proto-Gê por sua vez f oram repartidos em
dois galhos, o set entrional e o meridion.al. O g·alho setentriona1l
apresenta três divisões: a) os Botocudo ; b) os Camac·art ;
c) os Pataxó. O galho meridional se multiplica em muitas
tribos, das quais as mais importantes são os Camé e Caingang
dos E stados do sul e os Bugre de Santa Catarina. Os Gê
derivados se subdividem em A croá, Caiapó, com os três
ramos do norte, do sul, e do oeste, e A cuen ou Acué. Há
outras classificações dos Gê, baseadas em car acteres lingüísticos ou na sua localização geográfica, mas que não adia11taram grande coisa à tarefa de delimitação dessa grande família étnico-lingüística. Por isso, vamos acompanhando o esquema de Ehrenreich, na enumeração das principais tribos
conhecidas.
1) Os Botocudo (Borun , Borung, Burung, também
chamados Guerem, "os antigos"). São os prováveis descendentes dos antigos A imoré ( ..4.ymoré ) dos primeiros séculos
do descobrimento, vizinhos dos T upi da Costa da Bahia e E spírito Santo. Seu nome provém, como já ficou assinalado,
do uso de discos, "botoques" com que adornam os lábios e
orelhas. São considerados como o grupo mais atrasado dos
Gê. Habitam as bacias dos rios Doce, Mucuri e Pardo, chegando ao norte até o rio Pardo, no E spírito Santo, leste de
Minas e sul da Bahia. Alguns grupos acham-se completamente extintos, como o dos Arari, que se encont ravam mais
ao sul, perto do r io Preto.
2) Os Cam acan (Camacã, Kamakan, Camacane), também chamados Mongoió, Mon goyó ou M onshocó ). Localizado5
no comêço do século passado, ao sul dos anteriores, entre o rio
das Contas e o rio Pardo. Os Menien (M enieng, M enian ) do
Belmonte inferior e J equitinhonha e os M assacará do S. Fran-
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cisco são grupos afins, bem como os extintos Catetó ( Catató,
Katettoy ) e Cotoxó (Cu taxó, Cutashó) da zona montanhosa
entre os rios Pardo e das Contas.
3) Os Pataxó (Patashó) do distrito de Minas Novas,
subdivididos em Copoxó (Capashó), Paniame (Pan hame ),
Maxacaté, Maxacali (Mashacalí ), Macuni e Manahoe. R'elacionados com os Pataxó seriam o.s Tarairiú do Maranhão .
e Ceará.
4) Os Camé, um dos grupos do ramo meridional d:os
Proto-Gê, que habitavam o litoral de São Paulo.
5) Os Caingang (Caingan, Caingygn, Kaingang, Kaingygn, t ambém chamados Coroado). Na realidade o nome
Caingang ou Coroado foi dado ao conjunto das tribos Gé meridionais, com os Camé, Bugre, etc., que em séculos passados
também tiveram o nome genérico de Guaianá ( Guayaná) e
que ocupavam no século XVI .enorme território desde o norte
da Argentina até a Bahia. Hoje os Caingang propriamente
ditos ocupam ainda extensa área que vai do vale do rio
Yabotí, no Gobierno de Misiones, na Argentina até a parte
ocidental dos E stados brasileiros do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a oeste da serra do
mar e junto aos rios Paranapanema, Tibagi, Ivaí, Piquiri,
lguaçu e os afluentes superiores do Uruguai. Os l ngain do
alto Paraná e seus parentes Guaianá ( W aiganna ), são subgrupos ocidentais dos Caingang, e todos êles devem ser considerados remanescentes do largo grupo Guaianá ou Coroado.
Métraux considera os atuais Guaianá como tribos guaranizadas.
6) Os Bugre (Chocren, Chocré, Shocren, Shoklen)
também Proto-Gé meridionais, aparentados aos precedentes,
habitavam a área compreendida entre o l guaçu e o Piquiri
e as nascentes do Uruguai. Ehrenr.eich havia notado que a
palavra com que se designavam a si próprios, "Chocren"
era Gê, sem sombra de dúvida.
7) Os Acroá, hoje extintos, classificados como o primeiro grupo dos Gê derivados de Ehrenreich, habitavam a
zona compreendida entre o São Francisco e o Tocantins com
seus parentes próximos os Jaicó e os Gogué (Guegué ).
8) Os Caiapó ( Cayapó, os mesmos Ubirajara, Ibirajara como os chamavam os Tupi e Bu, Bilreiro, Caceteiro dos
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cr onistas), também Gê derivados. São distribuídos em três
r amos principais : os do Norte, Sul e Oeste. Os que seguiram
para o sul foram encontrados pelas bandeiras no território
compreendido entre o rio Paraná e as cabeceiras orientais
do Paraguai, em fins do século XVII e comêço do XVIII. Um
grupo fugiu para o sul de Goiás, onde sofreu novos ataques
dos bandeirantes auxiliados pelos Borôro. Os remanescentes
conseguiram se fixar nas imediações da capital do Estado,
e hoje se podem considerar pràticamente extintos. Os Caiapó
do norte localizaram-se na área compreendida entre o Araguaia e o médio Xingu. São os Gradaó ( Gradahó, Gradaú)
os Uxicrin ( Ushicrin, Chicri), os Curupit, os Gorotiré, que
se podem considerar mistura dos Caiapó com as tribos vizinhas.
Mais a oeste, no alto Xingu, estão os Suiá ( Suya) descobertos por von den Steinen, os Apinagé (Pinagé, Apinaye)
do Tocantins e Araguaia, estudados r ecentemente por Curt
Nimuendajú, e os Caracati (Krikati, Cricatagé, Gaviões) do
Tocantins. Nimuendajú dá os Apinagé como um rebento dos
Timbira de leste, ou mais especificamente, dos Caracati.
9) Os Timbira, incluídos como Caiapó do norte na
classificação de Ehrenreich. São os Gé mais setentrionais,
do Pará e Maranhão. Sua divisão clássica é em Timbira da
mata e Timbira do campo. Entre os primeiros, contam-se:
os Timbira propriamente ditos, do alto Gurupi ; os Gamela,
(também chamados A&obu) do Itapicuru; os Sacamecran, a
oeste do Itapicuru; os Piocobgé (Piocobgé·) do Grajaú; os
A ugutgê (Augutgé ), os Augê (Augé), os Crangê (Crangé,
Crengé, Tagé ), os Paicogé (Paicogé), todos da zona limítrofe
entre o Maranhão e o Pará.
Os Timbira do campo são os rr1esmos Canela Fina, como
os chamavam os Portuguêses, em alusão ao fato de serem
grandes corredores nos campos abertos. São Timbira do
campo : os Temembu (Temembó), os Manajó (Manogó, Bocobú ), do Baixo Tocantins, que devem ser do grupo geral
Apogenicran (Pogenicran ) ; os Capiecran que ocupavam as
nascentes do rio das Balsas e hoje residem em aldeias da
Serra das Canelas; os M acamecran ( Craô, Caraou, Carahú,
K raô, também chamados Tamembó ou Temembú e P epuxi no
Tocantins), que ocupavam extensa zona entre o Parnaíba,
o rio das Balsas, o rio Manuel Alves Grande e o Tocantins,
10 i
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mas hoje limitados às nascentes do rio Preto; os Canacagê
( Canacatgé) do rio Farinha; os Purecamecran (Ponecamecran) do Tocantis, ao sul dos precedentes; os Poncatgê (Poncatgé) e os Norocoagê, também do Tocantins.
10) Os A cuen (Akuá, A cuá) formam o terceiro grupo
dos Gê derivados. Habitam a r egião situada entre o T ocantins e o Araguaia. Eram constituídos de inúmeras tribos,
muitas das quais extintas. São Acuen : os Chavante (Opoai f:,
Araé ) que habitam o rio das Mortes, e ainda pouco conhecidos
em virtude do seu contacto hostil com os brancos; os Cherente,
da marg.e m direita do médio Tocantins e que são os mesm os
Chavante tornados mansos; os Chicriabá (Shicriabá) das
fontes do P arnaíba e quase extintos; os A croá, hoje extintos,
classificados como o primeiro grupo dos Gê derivados de
Ehrenreich, e que habitavam a zona compreendida entre o
São Francisco e o Tocantins com seus parentes próximos
os Jaicó e os Gogué (Guegué ).
Esta lista está longe de esgotar a enumeração das tribos
Gê, pelos seus caracteres lingüísticos. Êsse grupo é um dos
mais vacilantes do Brasil e a r evisão do seu estudo se impõe,
atendendo-se principalmente a outros caracteres que não
apenaR os lingüísticos.
Rivet divide as numerosas tribos de língua Gê em quatro
grupos<1 ): os Gê Orientais, os Gê Setentrionais, os Gê Centrais e o Gê ·Meridionais. Os Gé Orientais são: os Botocudo,
os Ka1nakan, os Panhame, os Coroado e os Puri. Entre os
Gê Setentrionais, contam-se: os Timbira da floresta, os Timbira do campo. Os Gê Centrais compreendem os subgrupos
Kayapó e Akuá. Quanto aos Gê Meridionais, contam-se um
subgrupo oriental constituído pelos Kaingang e um subgrupo
ocidental formado pelos lngain. Como se vê, a classificação
de Rivet segue as linhas clássicas das divisões de Von den
Steinen e Ehrenreich.
Nota-se modernamente uma tendência a desmembrar a
família Gê, principalmente com os trabalhos do americanista
t:checo Chestmir Loukotka. Assim do bloco Gê, separa hoje
Loukotka as seguintes famílias : K aingang, Kamekan, M axacali, Coroado, Patachó, Botocudo. A família Gê, de acôrdo
(1) Conservo, nas listas de Rivet e Loukotka, as grafias onomásticas
empregadas por êstes autores.
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com a classificação proposta por Loukotka ficaria então
assim constituída:
a) Línguas do norte: Tagê, Krengê, Mehin, Remkokamekran, Aponegikran, Purekamekran, Kenkatagê (Canela),
Piokobgê, Kapiekran, M akamekran, K raô, Apin agê.
b) Línguas do sul: Karaho, Kayapó (com os dialetos :
do rio Xingu; Mekubengokran; Uchikrin; Kradaho; dialeto
do s ul, com vestígios de Chapakura).
c) Língua de oeste : Suyá.
d) Línguas de Leste: Chavante, Cherente (com vestígios de M axacali), Chikriabá, Akroá.
e) Língua mesclada com Kaingang: Geikó.
Os grupos que Loukotka propõe separar dos Gê, ficam
então assim classificados :
A família Kaingang (com intrusão de Gê), com três
grupos : Kaingang propriamente dito (com os dialetos:
central; Kaditrukré; Kamé; de Leste; do Sul ; do Norte),
Wayana (Guianhãn, Guaina) e A iveikoma (Bugre ).
A família Kamakan, compreenderia:
a) Línguas puras: Kamakan, propriamente dito, Mongoio, Kutacho, Menien, tôdas extintas.
b) Língua mesclada com Gê : M asakará (extinto) .
A família M axacali estaria dividida nos seguintes
grupos:
a) Línguas puras: Maxacali, Kapochó, Kumanachó,
M onochó, M akoni, Panhame, tôdas extintas.
b) Líng ua mesclada com Coroado: Malali, também extinta.

A família Coroado compreenderia:
a) Línguas puras: Coroado, Puri, extintas.
b) Líng ua m esclada com Kaingang: Koropó (extinta).
Os P atachó constituiriam também para Loukotka, uma
família separada dos Gê, embora com a intrusão lingüística
dês te grupo e do M axacali. O único grupo é constituído pelos
Patachó.
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Os Botocudo, também separados dos Gê, compreendem:
os Krekmun (Botocudo propriamente ditos, Crenaques, Nacnamuc, Djiporoca), os Pogitxá e os Borun, ambos extintos.
O grupo Gê é tão vasto, que realmente se impunha uma
revisão, principalmente no que tange à sua classificação lingüística. Infelizmente muitas línguas do grupo acham-se extintas e o vocabulário coletado é reduzido. Torna-se necessário, portanto, um cuidado especial nesta revisão, e a proposta
de Loukotka merecerá ser estudada minuciosamente. Além
disso, há os aspectos antropológico-físicos e os étnico-culturais que ainda não foram levados na devida consideração~
com exceção das pesquisas de Nimuendajú relativas à organização social dos Gé setentrionais.
Os povos Gê são os mais atrasados em cultura do Brasil.
Do ponto de vista antropológico-racial seriam os representantes da raça paleo-americana da Lagoa Santa ou raça lagide (Homo sapiens lagoanus) de von Eickstedt, a quem já
nos referimos. Supõe-se que os atuais Botocudo sejam os
últimos representantes desta raça.
O seu tipo físico é bem diverso dos Tu pi. A estatura
varia muito, desde as baixas de lm58 até as estaturas médias
dos Caiapó e Caingang. O corpo é em geral abaulado e as extremidades delgadas. A côr da pele oscila do amarelo cla.ro
ao amarelo escuro, conforme a região (Fróes Abreu classificou a pele dos Canela do Maranhão como castanho-escura,
talvez 10 da escala Roquette-Childe, do Museu Nacional).
Cabelos lissótricos, às vêzes ligeiramente ondulados, côt"
preta. São geralmente glabros. Olhos escuros, dobra mongolóide de características variáveis.
O índice cefálico mostra uma tendência para a dolicocefalia (76,8 no vivo; 73,9 no crânio) característica geral,
como já sabemos, da raça paleo-americana. No entanto,
alguns grupos do norte, como já mostrou Ehrenreich, como
os Caiapó, são braquicéfalos. Entre os Canela, Fróes Abreu
encontrou mesocefalia. Têm também tendência à hipsistenocefalia, como o Homem da Lagoa Santa. Arcos superciliares salientes. Nariz leptorrino (mesorrino em alguns grupos). Maxilar inferior robusto, prognatismo. Capacidade
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craniana reduzida: 1. 480 c. e. no homem, pouco mais de
1. 200 c. c. na mulher. Face de tendência oval, euriprósopos
entre os grupos do norte.

No que concerne à cultura, são os Gê aquêles povos a
que se referiram os cronistas do descobrimento como muito
diferentes dos Tupi, e muito mais "'selvagens" do que êstes.
J;::les eram os "gentios de língua travada" a que se referiram
os Jesuítas.
Gandavo, na sua "História da Província de Santa Cruz"
referindo-se aos Aimoré da costa, escreveu: "Outros índios
doutra naçam differente, se acham nestas partes ainda que
mais ferozes, e de menos razam que estes (os Tupi). Chamam-se Aimorés, os quaes andam por esta costa como salteadores e habitam da Capitania dos Ilheos até Porto Seguro:
a.onde vieram ter do sertão no ano a.e 55 pouco mais ou menos.
A causa de residirem nesta parte mais que nas outras, he por
serem aqui as terras mais acommodadas a seu proposito, assi
pelos grandes matos que tem onde sempre andam emboscados,
como pela muita caça que ha nellas que he seu principal mantimento de que se sustentam.
"Estes Aimorés sam mais alvos e de maior estatura que
os outros Indios da terra, com a lingua dos quaes nam tem
a destes nenhuma semelhança nem parentesco. Vivem todos
entre os matos como brutos animaes, sem terem povoações,
nem casas em que se recolham. Sam mui forçosos em extremo
e trazem huns arcos mui compridos e grossos conforme a suas
forças, e a frechas da mesma maneira. Estes alarves têm
feito muito damno nestas Capitanias depois que desceram
a esta costa e mortos alguns Portuguezes e escravos, porque
sam mui barbaros, e toda a gente da terra lhes he odiosa:
nam pelejam em campo nem têm animo pera isso; põem-se
entre o mato junto de algum caminho, e tanto que alguem
passa atiram-lhe ao coraçam ou a parte onde o matem, e nam
despedem frecha que nam na empreguem. As mulheres trazem huns páos grossos à maneira de maças, com que os ajudam a matar algumas pessoas quando se offerece occasião .. . "
(Ed. do Anuario do Brasil, págs. 142-143).
Fernão Cardim, na sua "Narrativa Epistolar", no capítulo sôbre os índios ("Da diversidade de nações e línguas")
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depois de descrever os T1J,pi do litoral, continua: "Ha outras
nações contrarias e inimigas destas, de differentes linguas,
q u.e em nome geral se chamão Tapuya, e tambem entre si sã0
contrarias ... são senhores dos matos selvagens, muito encorpados, e pela continuação e costume de andarem pelos
matos bravos tem os couros muito rijos, e para este effeito
açoutão os meninos em pequenos com uns cardos para se
acostumarem a andar pelos matos bravos; não têm roças,
vivem de rapina e pela ponta da frecha, comem a mandioca
crua sem lhes fazer mal, e correm muito e aos brancos não
dão senão de salto, usão de uns arcos muito grand.es, trazem
uns paus feitiços muito grossos, para que ein chegando logo
quebrem as cabeças ... " (Ed. de Rodolfo Garcia: "Tratados
da Terra e Gente do Brasil", J. Leite e Cia., Rio, 1925, págs.
198-199).
Outros cronistas missionários e viajantes também se referiram aos Tapuia, e das suas descrições podemos saber que
o seu grau de cultura material estava muito abaixo do dos
T u pi . Eram povos coletores, viviam da caça, da pesca, da
coleta de frutos e raízes. Não conheciam portanto a agricultura ('"não têm roças ... ", F. Cardim). Seus hábitos eram
os dos povos coletores, que nem sempre se contentam com o
que podem obter, nas tarefas da coleta, da caça ou da pesca,
mas s.e tornam também temidos pelo assalto aos bens de
outros povos ·("vivem de rapina ... ", Id.).
Durante muito tempo os Gê permaneceram pràticamente
desconhecidos. A sua cultura era adivinhada apenas por exclusão dos traços culturais Tupi. Como se sabia constituírem
grupos muito mais atrasados do que aquêles, todo o indígena
que não vivesse no litoral e não apresentasse os típicos elementos da cultura Tupi-Guarani, fartamente decrita pelos
cronistas, havia de pertencer forçosamente aos "selvagens e
atrasados Tapuias ".
E assim decorreram os primeiros séculos da colonização
antes que os primeiros etnógrafos se aventurassem ao conhecimento do Brasil Gentral. Os vários trab·alhos monográficos
sôbre grupos Gê de várias áreas do Brasil, de meados do
século XIX até os nossos dias já permitem uma visão de
conjunto sôbre os vários traços da sua cultura, material e
espiritual.
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Cu ltitra material. Os Gê ocupam, no Brasil, a fase mais
primitiva na cultura econômica. E stão ainda na fas e da coleta, como os grupos do Chaco e uma série de tribos isoladas
que foram impelidas para as vertentes orientais dos Andes.
Os histórico-culturalistas incluem êsses grupos como correspondentes às três culturas. primárias da classificação desta
escola. Foi com êsse critério que W. Schmidt estudou os
vários elementos da sua cultura, que em alguns casos recebeu
f ortes influências do ciclo de cultura matrilinear dos povos
T u pi.
A habitação é das mais rudimentares. Como povos coletores, os Gê não têm morada fixa como os Tupi. Suas casas
são simples "abrigos", paraventos feitos de estacas enterradas no solo e cobertas de pele ou de fôlhas. Habitam também
as anfractuosidades das rochas e mesmo covas subterrâneas.
Possuem também choças em colmeias de abelhas. No entanto,
por influência dos povos vizinhos, algumas tribos Gê conhecem a maloca e outras habitações retangulares. Assim algumas tribos Caingang têm choças quadrangulares com cobertura de duas águas. Não possuem os ricos acessórios da
habitação tupi. Muitos conhecem o catre ou jirau. Para uns
poucos o leito é constituído de um tapête de peles, ramos ou
cascas di árvores. A rêde é quase ausente.
Vestuário e ornamentação. Os Gê viviam nus e apenas
por influência de tribos vizinhas ou dos missionários passaram a usar um chache-sexe de fôlhas, um tufo de ervas prêso
à cintura por um cinturão de fibra de árvore. É a "cintura
de fôlhas" a que se referiram alguns cronistas. O estôjo
peniano também é usado por algumas tribos Gê.
Quanto à ornamentação e outros cuidados corpóreos, o
traço principal dos Gê é a forma como cortam os cabelos. O
corte em "coroa de frade" ou em "forma de prato" era um
traço característico dessas tribos. Daí, o nome de Coroado
que tomavam alguns grupos Gê e que se tornou uma designação geral principalmente para os Gê meridionais. Esta forma
de cortar o cabelo ainda se encontra entre os Botocudo e os
Caingang. No entanto, alguns Gê usavam também os cabelos
longos e soltos.
Os Gê também faziam uso da pintura no corpo como
os Tupi e as matérias empregadas eram as mesmas: urucu,

,
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jenipapo, etc. Alguns tingiam todo o corpo de negro ; outros
pintavam apenas metade do corpo. Outras vêzes, desenhavam
linhas, arcos, manchas, faixas, semi-círculos, etc. A tatuagem
é rara. Outras deformações de corpo, porém, são freqüentes.
Entre estas está a perfuração do se.p to nasal, principalmente
entre certos grupos isolados do noroeste e do nordeste. Uma
das deformações típicas dos Gê é a do uso de batoques nos
lábios e orelhas, daí, como já vimos, o nome de Botocu do que
chegou a ser uma designação g.eral. Já descrevemos êsses
botoques ao nos referirmos às tribos Tupi. O botoque dos Gê
é feito de madeira e os mais empregados eram em forma
de discos ou rodelas. Seu uso, muito disseminado em outros
tempos, vai hoje se restringindo cada vez mais. Usam também colares, braceletes, ligas, diademas e demais adornos de
penas. Costumam colar as penas diretamente ao corpo, porque as suas plumagens ornamentais são muito menos ricas do
que as do Tupi.
A vida económica dos Gê estava, como já temos destacado, ainda na fase da coleta. Grandes trepadores de árvores,
os Gê colhiam os frutos vários. Mas ainda viviam à procura
de raízes e tubérculos selvagens. Não desprezaram também
a coleta de mel e mesmo das larvas de certos insetos. Conhe-.
ciam, contudo, vários processos de caça e pesca, processos
êsses intimamente associados a usanças mágicas. Habitando
contudo o pla_n alto brasileiro, longe muitas vêzes das florestas e dos rios, êsses processos de caça e pesca dos Gê eram
muito menos aperfeiçoados do que os dos Tupi. Possuíam
arcos e flechas para caça e pesca, o covo, e faziam uso de
venenos
e outros processos p·a ra a pesca. Não tinham, porém,
,.
anzo1s.
Os adeptos da .escola histórico-culturalista dão uma enorme importância à forma e difusão das armas e outros objetos
da cultura material ligada à vida econômica. Assim, a cultura dos Gé que abrange os três ciclos culturais mais antigos
da classificação da escola não conhece as armas mais complexas de ciclos mais adiantados como a sara.batana ou o escudo. Neste sentido, é conveniente notar que o III ciclo cultural da América não corresponde ao ciclo do Bumerang
do Velho Mundo, pois falham aqui as mais simples formas de
escudo. No entanto, existem as clavas, cuja distribuição nos
é mostrada por W .. Schmidt, nas suas várias formas: a ela-
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v a-bastão ou cacete, as clav as chatas, as clavas r edon das, bem
disseminadas entre grande número de tribos Gê, embora se
encontrem também entre algumas tribos Tupi.
O arco e a flecha dos Gé têm formas características.

O corte transversal da vara do arco pode apresentar-se completo, parcialmente redondo, côncavo ou convexo. É o arco
chato dêsses ciclos de cultura, que encontrou analogias com
ciclos correspondentes do Velho Mundo. O modo de fixação
da cor da é muito primitivo. Nas tribos mais atrasadas, as
varas do arco não apresentam aquêles dispositivos complexos,
de ciclos mais adiantados, para se fixar a corda. Esta, geralmente torcida com matéria vegetal, é amarrada diretamente nas extremidades do arco. As várias modalidades de
emplumação da flecha mostram certas divergências com a~
culturas análogas do Velho Mundo, que Schmidt estuda no
seu trabalho clássico sôbre os "Ciclos culturais e os estratos
culturais na América do Sul".
Vivendo na fase da coleta, os Gê não conheciam evidentemente a agricultura. E o pouco qu.e aprenderam, devem-no
aos Tupi. Assim, alguns cronistas se referem à cultura do
milho e legumes pelos Tapuia. E hoje algumas tribos marginais aprenderam, a.o contacto dos Tu pi, alguns processos agrícolas que c~xistem com suas atividades de coleta.
Por isso mesmo, as atividades ligadas ao preparo dos
alimentos, à culinária, são precárias entre os Gê. Os cronistas
se referiram ao fato de os Tapuia comerem a mandioca crua.
Às vêzes obtinham o fogo pelo atrito d.e duas hastes de pau
onde tostavam a carne dos animais mortos na caça. Mas não
conheciam o mo quem dos Tu pi, pelo menos na sua forma
mais aperfeiçoada. Mas têm um traço característico, na sua
culinária, que é o forno subterrâneo, um típico "complexo"
polinésio. Cavam um buraco no chão, forram-no de madeira
queimada e pedras aquecidas, protegidas por uma camada
de fôlhas; sôbre essas f ôlhas colocam o alimento protegido
por nova camada de fôlhas sôbre a qual se coloca outra camada de pedras aquecidas ; o todo é recoberto de terra. Ainda
hoje várias tribos Gê fazem uso do forno subterrâneo.
Não conhecem a cerâmica. Os alimentos e líquidos são
g uardados em cabaças e segmentos de troncos ocos. Conhecem
o tabaco, que fumam em cachimbos; e como os Tu pi , fazem·
dêle também uso cerimonial e mágico. Não conheciam as be-
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bidas fermentadas. Só mais recentemente é que aprenderam
com os Tupi o uso do aluá, do cauim, da aguardente ... Quanto a outros instrumentos da sua cultura material, os Gê possuem machados de sílex com diferente apresentação, conforme os grupos. Seus instrumentos musicais são mais pobres
que os dos Tu pi. Conhecem as flautas de taquara com orifício
nasal, as gaitas de f ôlhas, bastões de ritmo, o maracá, várias
espécies de trompas e buzinas. A indústria da tecelagem não
~ra conh.e cida entre os Gê. Possuem cordas e rêdes rudimentares feitas de fibras de tucum ou caraguatá, e o pouco
de tecelagem que aprenderam posteriormente, devem-no às
tribos vizinhas, principalmente aos Tupi. No que se refere
ao comércio e os meios de transporte, tudo sempre foi muito
rudimentar entre as tribos Gê. Apenas alguns grupos, como
os Botocudo e os Caingang adotavam, por influência dos Tupi,.
botes de madeira e canoas ·de junco ou de casca.

Cultura não-material. Religião. Pouco se sabe da mitologia dos povos Gê. Há, na obra dos cronistas e de alguns
etnógrafos, a alusão a cultos lunares e solares, mas sem nenhuma sistematização. O culto às constelações também parece ter existido em algumas tribos Gê. Estêvão Pinto transcreve algumas observações de viajantes e exploradores que
nos falaram sôbre as entidades míticas e religiosas de vários
povos Tapuia. Assim, entre os Botocudo, Manizer observou
algo com relação aos deuses criadores e civilizadores, como
Maré, o "'antigo", que tem a cabeleira ruiva e estatura maior
que a dos outros homens, anda à tona das águas ou sôbre
as nuvens. É êsse deus antepassado que enviou o sol, as
chuvas, etc.; inventou o botoque e as danças e fere com invisível flecha, o coração dos seus inimigos.
Os Camacan, segundo o explorador francês J. B. Douville,
tinham o culto do sol, a quem adoravam e temiam. O sol é um
gênio mau, cujos raios provocam a morte durante o dia;
à noite, o sol desce à terra para se nutrir dos cadáveres. A
fumaça dos incêndios irrita-o, razão por que adquire uma
côr avermelhada nessas ocasiões. A lua, ao revés, é benfazeja,
porque anuncia o advento das chuvas e o renôvo do mundo
vegetal.
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Os Cretaxó, ainda segundo o mesmo autor, têm também
êsse culto solar e lunar. O sol e a lua seriam sêres superiores,
mas entre êles, o sol já não se apresenta como entidade temível, porque traz a luz e o calor e provoca o amadurecimento
dos frutos. A lua cheia indica que está grávida do sol, sendo
as estrêlas os filhos dêsse casamento mitológico.
Observações de alguns autores brasileiros, como Telêmaco M. Borba, Estêvão de Oliveira, Urbino Viana e Teodoro
Sampaio (citados por E. Pinto), dizem-nos de alguns fragmentos míticos entre várias tribos Gê. Os Caingang têm os
seus deuses civilizadores Caiurucré e Camé. Foi Caiurucré
que criou os animais úteis. Também ensinou a dança aos
homens: estando no mato, verificou que alguns ramos de uma
árvore se balançavam e um dêles, terminado por uma cabaça,
emitia um ruído rítmico acompanhando o canto de um ser
invisível. ~sse cantor invisível era o tamanduá, que Caiurucré encontrou dias após, cantando e dançando erguido nas
patas trazeiras. Cam·é apresenta-se como a contra-parte de
Caiurucré, porque foi êle que criou os animais prejudiciais
ao homem. Mais recentemente, também Baldus observou o
cult-0 do sol (Kamé') e da lua (Kadnyeru) entre os Caingang.
Os Caingang possuem mitos das origens do fogo e da agricultura. T ejetó, uma das suas entidades míticas, transformou-se em pássaro e foi recolhido pela filha do "Senhor do
fogo". Num dado momento foge Teietó, roubando uma brasa
da forja do "Senhor do fogo". É o mito prometeico dos G·ê.
Os Apinagé e os Cherente possuem também a sua mitologia lunar e solar. Entre os primeiros, há a crença de que
a humanidade descende da união de M ebapane, o sol e Brub1tré, a lua. Os Cherente também cultuam o sol, como o "deus
criador" e a lua, "a mãe de tudo". Entre os Craô, Teodoro
Sampaio observou que não têm o culto do sol ou da lua; têm.
um dualismo que se apresenta com certas semelhanças ao
dos Caingang, na crença a lpama, o "gênio bom" oposto a
Omituí, o "gênio mau". Motivos míticos do dilúvio tambén1
surgem entre várias tribos Gê.
Mais recentemente, na sua excelente monografia sôbre
os Apinagé, volta Curt Nimuendajú ao assunto (The Apinayé, The Catholic Unive. of Amer. Press, 1939). Cita as
primeiras e incompletas observações de Castelnau, Buscalioni
e Carlos Estêvão d,e Oliveira sôbre a existência dos cultos
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do sol e da lua, agora completados no seu trabalho de campo.
O sol (Mbud-ti ) e a lua (Mbuduvrí-re ) são as entidades principais dos seus mitos. Os A pinagé, bem como os Cheren te,
olham o sol como seu criador e o pai da humanidade. Tratam-no com profunda e religiosa veneração. Nos mitos de
criação, vê-se que o sol chama os homens de "filhos" e por
isso mesmo os A pinagé tratam-no como "pai" (mepapa'm,
-id-pam Mbud ). Nas festas de plantações, há danças e cânti-·
cos ao sol para que venha proteger a colheita, hoj e regularmente desenvolvida entre os Apinagé. São também freqüenies as visões extáticas do sol, entre êsses índios, nas preces
e cerimônias evocativas.
A lua não é chamada "'pai" porém Id-kramged que significaria "meu padrinho". A lua é invocada para promover o
crescimento das plantas e cerimônias especiais que culminam
nas noites de lua cheia. Há, porém, outras danças rituais durante a lua nova. Nimuendajú não registrou fenômenos d·e
visões extáticas em relação à lua, mas foi informado da crença
de que à noite a lua vem coabitar com as mulheres menstruadas.
No sistema cosmolátrico dos A pinagé, os meteoros são
concebidos como demônios, entidades malfazej as. As tempestades são personificadas em uma figura humana vestida de
preto, simbolizando as nuvens carregadas, e que foi em visita
ao céu, equipada de uma lança que emitia raios. Num mito,
comum aos Apinagé e Timbira orientais, e adotado pelos
Cherente, o milho foi obtido de uma estrêla. A Via-Látea
é identificada a um avestruz gigantesco, pelos Apinagé.
Outra constelação, que Nimuendajú não pôde identificar, representa um grande tamanduá lutando com um jaguar. As
Sete-Estrêlas são chamadas Ngro-do. Venus e Júpiter, T amgaa'-ga.

Há inúmeras histórias míticas sôbre o sol e a lua, mitos
do fogo, do dilúvio, dos meteoros, etc., colhidos por Nimuendajú. O mito do dilúvio dos _4 pinagé é dos mais interessantes.
Uma grande serpente Kane-roti surgiu do mar e fêz o rio
Araguaia. Às suas companheiras menor es, ela incumbiu a
tarefa de formar os rios menores. Então vieram as chuvas
por vários dias, ininterruptamente. Os rios transbordaram.
As ág uas do Tocantins juntaram-se às do Araguaia. Em dois
dias o mundo inteiro estava inundado. Muitos Apinagé fu-
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giram para a Serra Negra, uma alta montanha na direção
do Araguaia. Outros se refugiaram em altos jatobás, enquanto que ainda outros se agarraram a grandes cabaças, mas
acabaram perecendo.
Um par conseguiu reunir três gigantescas cabaças, pôs
dentro raspas de mandioca, milho e outras sementes, obturou
os orifícios com cêra e atou as cabaças umas às outras. Em
seguida, os dois pularam para cima e deixaram-se levar pela
correnteza. Assim chegaram até a região da Serra Negra,
onde a água já havia atingido os joelhos do pessoal que lá
se haviam refugiado. Os que haviam subido nos jatobás, não
puderam mais descer e se converteram em ninhos de abelhas
e formigas ( termites). Quando a água desceu, o par que se
havia salvo nas três cabaças procurou um sítio, onde com
as sementes que trouxe começou uma plantação que se converteu numa próspera fazenda. Enquanto isso, os que ficaram na Serra Negra viviam de palmitos e côcos. Mas um dia,
um rapaz matou um papagaio que trouxe à sua mãe. Ao prepará-lo, achou grãos de milho no papo. Seguindo a direção
onde o rapaz matou o papagaio, conseguiram encontrar a fazenda do par, para onde foram todos em busca de alimento.
Êsse mito que se refere ao motivo geral de um par que se
salvou do dilúvio, e onde há referência a grãos, sementes e
plantações, deve ser de data relativamente recente, entre os
Gê, tratando-se provàvelmente de uma aculturação Tupi.
Ao lado das grandes entidades mitológicas, os Gê ainda
possuem tôda uma série de duendes. e almas e outra~ ~o~
cepções animistas. Os Caingang temiam as almas dos 1n1m1gos mortos, a quem procuravam acalmar com presentes tais
como rolos de fumo.
Outras tribos Gê acreditavam em almas e espíritos sobrenaturais. Entre os Apinagé, Nimuendajú encontrou recentemente tais crenças animistas. A alma, o espírito, o
fantasma e a imagem são confundidos num só conceito
e numa só denon1inação: me-galõ. Homens, animais e plantas
têm uma alma que abandona o corpo depois da morte. As
almas dos mortos não vivem nem no céu nem abaixo da terra;
continuam a vagar nos mesmos lugares onde os seus portadores viveram e foram enterrados. Não há recompensa para
os bons nem castigo para os maus. As diferenças são devidas
ao modo como morreram. Assim, as almas dos homens assas-
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sinados vagueiam em solidão, com mêdo das outras ; seu aspecto é aterrorizante por causa das feridas que exibem no
corpo.
As almas dos feiticeiros executados provocam pesadelos.
Assim os mortos continuam a sombra, a reprodução do que
foram em vida. As almas não são imortais. Depois de algum
tempo, morrem ( !) de uma dôr no lado esquerdo ,e se transformam em animais, troncos de árvores ou termites. Cemitérios e aldeias abandonadas são a principal residência dos
me-galõ, que comem e agem como os vivos, à semelhança dos
zombies dos negros haitianos. Estas almas se revelam de
várias maneiras. Muitas vêzes, os índios dizem avistar as
figuras errantes dessas almas, à noite, entre os fogos-fátuos
dos cemitérios.
O ritual mágico entre os Gé nunca foi tão complexo como
entre os Tupi. No entanto, vamos encontrar nas descrições
dos viajantes e cronistas alusões aos "ritos de passagem"
dêsses povos. Nascimento, puberdade, casamento, morte ...
eram acompanhados de ritos e danças cerimoniais às vêzes
bem complexos.
Alguns Gé adotam o costume da couvade, tão difundido
entre os Tupi. Entre algumas tribos, quando a mulher dá a
luz, o marido recolhe-se ao catre e abstem-se de comer certos
alimentos. Geralmente, a mulher tem a criança no mato,
sendo muitas vêzes não só o recém-nascido como a parturiente
sujeitos a uma cerimônia de fumigação.
A puberdade é festejada com ritos apropriados. A perfuração dos lábios, entre os Botocudo, é feita às vêzes na
época da puberdade e do casamento. Os Apin agé, segundo
o testemunho de Estêvão de Oliveira, realizavam a "festa
dos toros" para os rapazes que atingiam à puberdade. É uma
prova de fôrça e destreza, análoga a outras de vários povos
primitivos. Os concorrentes t êm de vencer uma dada distância com um toro de buriti aos ombros. Aquêle que não
atingia a meta, tinha de se subrr1eter a dolorosas incisões
feitas com dentes de rato.
As moças, ao surgirem as primeiras regras, eram pintadas de urucu e sujeitas a f umigações purificadoras. Na
época da puberdade, os Cherente provocam uma depilação
completa do corpo.
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Os ritos de casamento, de caça, de pesca, de agricultura,
de guerra. . . eram ainda usados pelos Gé, embora não tínhamos dos mesmos uma descrição pormenorizada.
A medicina mágica dos Gé foi observada por vários estudiosos. As purificações com o tabaco, as pinturas do corpo,
o uso de certos objetos considerados mágicos eram praticados
com o fim de afastar a doença.
Entre os Apinagé, segundo o testemunho de Nimuendajú,
não é permitido o contacto com os espíritos, ou me-galõ. No
entanto, há certas pessoas, apenas homens, em cujos corpos
podem descer os espíritos dos mortos. Êstes homens, chamados vayan gá são considerados, na tribo, intermediários entre
os mortos e os indivíduos da tribo. Por isso, gozam de grande prestígio, devido à sua ascendência mágica e desempenham
também o papel de homens-medicina. Recebem os espíritos,
para resolverem dificuldades, darem conselhos e curarem
doenças. É ao cair da noite, em frente da casa que o vayangá
se senta para receber os espíritos. Seu assistente acende sucessivamente três charutos ou cigarros que o homem-medicina fuma por algum tempo, começando depois a gemer, com
tremores pelo corpo, até cair. Julgam os índios que nesta
ocasião a alma do feiticeiro deixou seu corpo para receber
instruções dos espíritos dos mortos. Para fazê-lo voltar a si, 0
assistente sopra em suas próprias mãos a fumaça do tabaco
e coloca-as nas do feiticeiro, que progressivamente se reanima. Como o tabaco não é característico das tribos Gê, faltando mesmo em algumas delas como os Timbira de leste
e os Cherente·, acredita Nimuendajú numa influência Tupi
nestas cerimônias.
A doença, entre os Apinagé é explicada por_causas místicas. Nimuendaj ú descreveu quatro dêsses princípios. "A
perda da alma" é, para aquêles índios, a causa de muitas
doenças, em crianças e adultos. As crianças, pelo fato de
terem almas-sombras muito fracas são particularmente expostas a perdê-las, tornando-se doentes. Os adultos podem
também perder a alma, e morrem se o vayan gá não provoca
a sua recuperação. A "intrusão de sombras alheias " é uma
teoria complementar da precedente. E sta intrusão pod.e se
dar por exemplo, pela ingestão de alimentos vegetais ou animais que podem trazer ainda as suas almas-sombras, intro<luzí-las no corpo do comedor, produzindo efeitos daninhos.
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Curiosa teoria patogênica que corresponde às doutrinas médicas da intoxicação e da infecção. Terapêutica? Bastante
racional : a expulsão das almas estranhas, isto é, a expulsão
dos agentes patogênicos. Os Apinagé empregam para isso
antídotos, plantas medicinais, em forma de infusão. O "feiticeiro" pode ser também causador de doenças. Êsse tipo
especial de feiticeiro ( uchimdyi're ) não deve ser confundido
com o vayangá. Trata-se de uma pessoa que tem certos poderes mágicos e se dispõe a fazer mal contra um indivíduo
ou contra tôda uma comunidade. Por isso, coloca no rasto da
pessoa um objeto mágico, como o osso do j acu que provoca
a morte depois de prolongada doença. Muitas outras substâncias são empregadas para êste fim, paraphernalia comuns
às práticas d·e magia negra entre vários povos: excreta humanos, unha.3, cabelos etc. Em casos de doenças devidas a
feitiço, só o vayangá pode curar, removendo as causas do
mal, longe do feiticeiro malévolo. A quarta causa são as epidemias de bexigas, gripe, disenterias etc., embora estas sejam
consideradas fatôres místicos. Por isso, é ainda o vayangá
que não somente cura mas pode também provocar a imunidade contra aquelas doenças.
O homem-medicina tem ainda muitos outros poder.es, inclusive o de se transformar em animais. E é às vêzes sob
a forma de um pássaro que o vayangá pode visitar aldeias
longínquas onde é reconhecido pelo homem-medicina local,
não obstante o seu disfarce.
Os ritos funerários entre os Apinagé não são muito complexos. Quando um índio morre, acreditam que as almas dos
outros mortos se reunem em grande multidão em tôrno do moribundo para lhe oferecerem alimento e apressarem a morte,
depois do que carregam o nôvo camarada. O corpo é colocado
numa esteira no chão, com a cabeça em direção de leste. Um
mestre de cerimônia dirige os atos, agitando um maracá e
cantando até que a sepultura fique pronta na manhã seguinte.
O corpo é lavado na frente da casa, depois conduzido para o
interior onde é pintado com urucu e pigmento de borracha
negra. Em seguida, o cadáver é vestido com as decorações
que tinha em vida e o cabelo é tosquiado. Põem-no numa
esteira que é prêsa a uma trave por meio de dois laços de
corda em cada extremidade. A viga com o corpo é carregada
nos ombros de duas pessoas para o cemitério.
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As lamentações da parte das mulheres, parentes do morto, atingem aí a um paroxismo. Lançam-se ao solo, contundem
a cabeça com um objeto pesado, como uma faca ou um pedaço
de pedra, demonstrando dessa forma o seu desespêro. Os
homens são mais comedidos nessas manifestações. De volta
do entêrro, todos t omam um banho. As mulheres Apinagé
tomam luto pelos seus maridos mortos da mesma maneira
que para os ausentes. O período dura de um a três meses.
Pais também tomam luto pelos filhos, e reciprocamente, maridos pelas mulheres, etc. Deixam o cabelo crescer, abstêm-se
de pinturas no corpo e de tôda espécie de danças.
Os cemitérios dos Apinagé não têm disposição regular.
Os túmulos têm dois metros de profundidade. O corpo é depositado envolvido na esteira e ao lado os objetos de trabalho
e as decorações que possuía em vida. Os índios batizados não
são enterrados no cemitério geral, mas numa sepultura esp€Cial ; o corpo não é envolvido em esteira, mas pôsto numa
espécie de caixão de talos de buriti. No entanto, o que é importante para o estudo da contra-aculturação, as almas-sombras dêsses índios "cristãos " partilham a sorte das dos seus
irmãos pagãos, visto que até hoje os Apinagé não têm a menor
noção do céu, inferno ou purgatório, segundo o testemunho
de Nimuendajú.
Entre outras tribos Gê, fazia-se na sepultura o plantio
de árvores frutíferas. Ainda certos grupos, como os Camacan, praticavam um segundo sepultamento: os ossos eram
retirados, em meio de grandes festas, e depositados em igaçabas pintadas, costume que Nimuendajú não mais encontrou
entre os Apinagé. A cremação também era empregada pelos
Gé meridionais. Os cadáveres eram cremados em enormes
fogueiras e as cinzas recolhidas e inumadas em vasos especiais forrados de fôlhas. Na maioria das tribos, o ritual funerário segue, porém, em suas linhas gerais, o dos Apinagé,
com modificações graduais devidas ao trabalho da aculturaça-o.

Organização social. Pouco se sabe a respeito da organização social e política dos grupos Gé. Não há ainda estudos
acurados a respeito. A maioria dos etnógrafos e viajantes
copsidera os Botocudo monógamos, embora possam ter tantas
11 i
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mulheres quantas possam nutrir. Algumas tribos Gê são
constituídas pelos modelos patrilineares, enquanto outras o
são pelos matrilineares. Há uma grande diversidade na organização social dos Gê, e os estudos monográficos futuros
esclarecerão definitivamente o problema. São governados
por um chefe ou rei que se ornamenta de modo diferente dos
outros, como o cacique dos Tupi. Ao ser eleito, o cacique é
ungido por uma espécie de bálsamo, recebe uma coroa de
plumas e passa a usar um bastão ponteagudo, símbolo de poder. É êle quem dirige os trabalhos da tribo, exceto aquêles
que são o apanágio do homem-medicina.
Na sua visão de conjunto das "culturas primárias" da
América do Sul, que abrangem pràticamente tôdas as Gê do
Brasil, W. Schmidt acentua o fato da predominância clara
da monogamia, hoje. A poligamia só é permitida aos chefes
de certas tribos do Chaco. Não há totemismo.
O estudo mais recente e mais completo sôbre a organização social dos Gê se deve -a Curt Nimuendajú. No seu trabalho citado sôbre os Apinagé, vemos que são matrilocais
e organizados em metades (moieties) matrilineares ( me-gatcha), cada uma das quais ocupa inicialmente uma determinada parte da ald.e ia. O todo é disposto em círculo, sendo
a. metade superior, Kol-ti, localizada ao norte e a metade inferior, Kol-re, ao sul. Os Apinagé de hoje, embora topogràficamente não mais obedeçam àquela localização, ainda se
referem a Kol-ti e Kol-re, como sendo a Aldeia de Cima e
a Aldeia de Baixo, respectivamente. De acôrdo com a lenda,
Kol-ti foi criado pelo Sol e Kol-re pela Lua. As côres são o
vermelho para os primeiros e pret-0 para os segundos. Os
chefes são sempre Kol-ti tendo esta "'metade" a preeminência
na vida social de todo o grupo, embora nos grandes festivais,
cada "metade" tenha o seu próprio chefe. As metades A pinagé não são exogâmicas, sendo o casamento r egulado por
um sistema diferente.
Cada "metade" possui uma série de nomes pessoais
"grandes" e "pequenos", masculinos e femininos. Êsses nomes são transferidos do tio materno ao filho da irmã, e da
tia materna à filha da irmã. A avó materna ou sua irmã
podem tomar o lugar da tia, enquanto que o avô materno pode
tomar o lugar do tio. Acontece que, impacientes, o tio ou a tia
materna se apressam a transferir o nome, antes de a criança
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nascer e pode suceder que a menina fique com o nome masculino e vice-versa.
Os portadores de nomes, gozam de privilégios de acôrdo
com a sua categoria. E há festas com dança e música especiais, não só nas cerimônias de transferência dos nomes,
como em ocasiões futuras quando o portador do nome se obriga a certas tarefas.
Independentemente da organização dual, em "metades",
a tribo Apinagé é dividida em quatro Kiyé, nome que significa
"lado" ou "'partido". Êstes Kiyé não são sibs unilaterais, mas
unidades bilaterais, constituídas no modêlo familiar, isto é,
os filhos seguem o pai, as filhas seguem a mãe. São exógamos, os homens de um Kiyé só podem desposar as mulheres
de outro Kiyé. Suponhamos os quatro Kiyé, A, B, C, D; os homens de A só podem se casar com as mulheres de B ; os
homens de B com as mulheres de C, etc. As mulheres seguem
o caminho inverso: as de B só podem casar com os home~s
de A; as de C com os homens de B ; as de D com os homens
de c.
Além dos grupos duais e das unidades K iyé, os Apinagé
têm também associações de idade somente para o sexo masculino. Assim os indivíduos dêste sexo são divididos, de acôrdo com a idade em a) meninos, até antes da iniciação guerreira, aos 15 anos de idade; b) os guerreiros, do comêço da
segunda fase da sua iniciação até a idad.e de 25 anos; c) os
homens maturos ( uyape) que vêm logo depois dos guerreiros,
abrangendo os indivíduos de 25 a 50 anos, e que tomam parte
nos esportes e outras atividades masculinas e d) os velhos,
que antigamente formavam um conselho semelhante ao menka-ti dos Canela.
O casamento é proibido antes da iniciação, o que não
exprime uma obrigação para os que ultrapassaram aquela
fase, porque há guerreiros solteiros. A iniciação abrange
todos os rapazes da aldeia; apenas um número limitado de
moças toma parte. As cerimônias constam de várias fases
com cânticos e danças apropriados, de que Nimuendaj ú nos
dá uma descrição completa, onde há a reclusão dos meninos,
perfuração do lobo da orelha e do lábio inferior, decorações
especiais, etc. (Nimuendajú, op. cit., págs. 37-72).

164

COLEÇÃO ARTHUR RAMOS

A família Apinagé é matrilocal : a casa pertence à mulher
do construtor. Em caso de divórcio, em vez da mulher, é o
m arido que tem de deixar a casa. O número médio de pessoas
q ue moram na casa é dez. As várias fases da vida da mulher,
a puberdade, a menstruação, o noivado, o casamento, são objetos de ritos e cerimônias especiais. Os rapazes só se podem
c asar, como ficou dito, depois da sua iniciação como guerreiros. O noivado é arranjado em combinação com os pais da
noiva, com o consentimento desta e muitas vêzes sob a sua
iniciativa. No dia do casamento, o casal é decorado nos lares
maternos respectivos, com pinturas de urucu e ornamentação
de penas. Em seguida, dois dos irmãos ou primos da noiva,
vão à casa da mãe do noivo, tomam-lhe as mãos e conduzem-no
à casa da noiva que o espera sentada no leito nupcial. O noivo
senta-se ao seu lado e ouve a preleção do conselheiro que faz
considerações sôbre a vida que vão iniciar e os deveres que
lhes são exigidos. Uma parente da noiva faz também um discurso, após o que o noivo passa a viver na su9, nova residência
matrilocal.
Os Apinagé são estritamente monógamos. O casamento
solene e público, com uma virgem, é considerado indissolúvel.
As únicas razões para divórcio de um casamento solene são
<>adultério de parte da espôsa e grosseiro mau-trato da mulher
por parte do marido. Nimuendajú refere-se aos elevados sentimentos dos rapazes e raparigas Apinagé, nos assuntos de
amor. As mulher es são fiéis aos maridos e muito raramente
há disputas sérias entre êles.
Na divisão do trabalho social, as atividades de coleta,
caça e pesca são essencialmente masculinas. Nas tarefas agrícolas, os homens cortam as árvores e preparam o campo,
sendo ajudados pelas mulheres no plantio e na colheita. A
mandioca e o milho, hoje fartamente cultivados entre os Api-nagé, mostram que a sua aprendizagem agrícola prossegue,
() que se deve ao contacto com os Tupi. Nos velhos tempos os
Apinagé eram como as outras tribos Gê, nômades e errantes
e só esporàdicamente se fixavam a um lugar par a certas atividades ag·rícolas.
As cerimônias de danças e esportes, o ciclo da vida humana, nascimento, infância, atitudes, atividades de guerra
(hoje muito reduzidas), sanções sociais, são descritos por
Nimuendajú exaustivamente ( op. cit., págs. 96-132).
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A organização dual tem sido registada ainda entre outras
tribos Gê do norte do Brasil, através das observações de Ni-
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Plano de uma aldeia Cherente (Nimuendajú e Lowie) . Os ns. 1-3, 4-6
representam os sibs dos chiptató (sol) e sdakrã (lua), respectivamente.
7 e 8 são grupos estranhos incorporados a cada "metade". 9 é a choça dos
solteiros. 14 é a sede da sociedade das mulheres. 10- 13 são as sedes
das associações dos homens.
FIG.

muendaj ú< 1 >. O material completo está ainda por ser publicado, mas as observações fundamentais mostram a existência ?e
moieties entre os Canela e os Cherente, numa estrutura social
muito análoga às dos Apinagé.
Vide Curt Nimuendajú e Robert H. Lowie, The Dua! organizations of the Ramkókamekra (CaneUa.) of Northern Brazil, Americ~n
Anthropologist, vol. 39, 1937; Id., The Social Structure of the Ramkok.amekro (canella), ibid., vol. 40, 1938; Id. , The Associations of the Serente,
ibid., vol. 41, 1939.
(1)

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

166

•

COLEÇÃO ARTHUR RAMOS

A aldeia dos Cher ente é uma unidade autônoma com seu
conselho dos mais velhos, seus chefes e outras associações
de mando. As casas são arranjadas em forma de ferradura
de cavalo. As duas "metades", como entre os Canela e os
A pinagé, são dispostas, uma ao sul ( chiptató) e outra a o
norte (sdakrã). Mas contràriamente aos Canela e aos Apinagé, as metades são exogâmicas e patrilineares. São por sua
vez divididas em sibs, cada uma localizando uma periferia.
Residência patrilocal. A "'metade" chiptató é relacionada ao
sol, e a "metade" sdakrã, à lua. Os Cherente permitem o casamento com a filha da tia paterna, proibindo-o, porém, com
a filha do tio materno. A monogamia é de regra.
Além das "metades" e sibs, há ainda as quatro associações de homens, entre os Cherente, às quais pertencem todos
os indivíduos inasculinos da ald~ia. E stas associações têm um
número equivalente de membros. O pai escolhe uma das
quatro associações a que deve pertencer o filho, que é decorado com as côres e emblemas do seu grupo. Estas quatro
associações correspondem às seis sociedades festivas dos Can ela, constituídas por classes de idade, o que suger e a Nimuendajú a hipótese de uma origem comum para as classes de idade dos Canela e as associações Cherente.
Cada associação tem um papel ativo não só nos festivais
e cerimônias várias, como na vida econômica, nas tarefas de
coleta, caça, e. nas f ainas agrícolas. Os homens solteiros de
ambas as "metades" e de tôdas as associações habitam uma
cabana especial, em seções distintas conforme as associações
e em um arranjo combinado de tal maneira que o chiptató
ocupa a metade sul, e o sdakrã a metade norte da cabana.
Cada associação tem dois líderes, um correspondente a
cada " metade", os quais são escolhidos pelo conselho dos mais
velhos. Além dêsses líderes, há outros funcionários também
designados pelo conselho dos mais velhos. A admissão às sociedades é precedida de uma cerimônia de iniciação, correspondente à cerimônia de iniciação dos guerreiros Apinagé.
Há ainda a associação das mulheres jovens, qu.e se reunem numa cabana ao sul da dos solteiros. As crianças do
sexo feminino podem ser levadas por suas mães. E stas associações femininas têm também dois líderes e dois assistentes.
A principal função dessas associações femininas é a organi-
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zação dos festivais, chamados Wakedi, despidos aliás de qualquer importância económica ou religiosa. São festas recreativas, onde as mulheres dão o nome Wakedi a dois meninos,
cantam e dançam e organizam "corridas de toros", etc. Nas
suas pesquisas entre os Caingan g, notou Baldus, recentemente,
que êles estavam divididos em duas "metades" exógamas e
patrilineares, cada uma das quais por sua v.ez está dividida
em dois grupos, o que constitui mais uma aproximação cultural dêste grupo com os Gê.
Êsses novos estudos sôbre os Gê mostram a grande complexidade da sua organização social. Ao contrário do que se
supunha, a cultura espiritual e a organização social dos Gê
apresentam certas particularidades que vêm d.e struir a idéia
corrente de associações tribais sem grande consistência num
estágio primário que corresponderia ao atraso da sua cultura
material. Na realidade, os Gê constituem ainda um grande
capítulo aberto à indagação dos etnólogos.

/

CAPÍTULO

VI

OS ARUAK

•)

Os Aruak (Aruaque, Aroaqui, A rauaca, Aroaco, Araguaco, Arauac, Araguac, Nu-Aruak de Karl von den Steinen,
Arou:wak de Ehrenreich, também chamados Maipure por
Gilij) constituem a mais extensa das famílias lingüísticas,
não apenas do Brasil, mas da América do Sul. Seu nome
provém de uma tribo da Venezuela que os espanhóis chamavam Araguacos, e que se chamavam a si mesmos Lukkunu .
Ao contrário dos Tupi e Gê que são índios que vivem em território quase que exclusivamente brasileiro, os Aruak acham-se
representados em outros países ao norte do Brasil.
Seu habitat é enorme. Êles se estendem pelas Antilhas
até o sul da Flórida, e ao sul pela Venezuela e o norte brasileiro. Nas suas migrações para o oeste, chegaram a alcançar
as costas do Pacífico, e para o sul, atingiram o Chaco. No
período da expedi_ção columbiana, encontraram-nos os espanhóis nas Antilhas e foi com êsses índios que Colombo e seus
companheiros se puseram em contato, à busca de informações da terra desconhecida. Povos pacíficos, viviam em guerra defensiva com os Caribe, seus ferozes inimigos que lhes
roubavam as mulheres e expulsavam-nos das suas terras. Os
portuguêses encontraram-nos no litoral, desde a fóz do Amazonas até as regiões do gôlfo do Maracaíbo.
Suas sucessivas migrações foram complexas e em épocas
diferentes, como as dos Tupi, originando uma grande confusão
no trabalho de reconstituição da unidade lingüística das suas
tribos dispersas. Uma da.s características comuns dos seus
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inúmer os dialetos, é a presença da partícula pronominal Nu
(pronome possessivo da primeira pessoa do singular) o que
fêz von den Steinen propor chamá-los Nu-Aruak, que estavam
reunidos ao grupo Guck ou Coco de Martius, hoje inaceitável
diante dos novos dados 1ingüísticos e étnicos. Outra partícula
que se repete nos dialetos Aruak é Pi, com que se designa a
segunda pessoa.
Rivet e Tastevin, que e.studaram êsses povos, notam a dificuldade na anotação fonética das línguas, o que torna pouco
preciso o seu estudo. As raízes são iguais para adjetivos,
substantivos e verbos, tornando assim a morfologia de uma
grande pobreza, que é suprida pela sintaxe. Há dois gêneros :
o masculino e o feminino ( êste unido ao neutro) embora
alguns dialetos possuam os três gêneros.
Tudo isso prova como são ainda imprecisas as classificações lingüísticas dos povos da América do Sul, precisando ser
completadas por outros caracteres étnicos e culturais.
Apesar da grande extensão dos povos Aruak, êles estão
diminuindo ràpidamente por causas diversas, como a escassez
de alimentos e a limitação voluntária dos nascimentos. Muitas
tribos se extinguiram completamente, outras contam com um
número reduzido de indivíduos. No entanto, algumas tribos
conservam tôda a sua vitalidade, como a dos Goajiro, cujo
número alcançava trinta milhares em fins do século passado.
A classificação dos povos Aruak tem. tropeçado em muitas
dificuldades, não só pelas razões lingüísticas apontadas como
pela sua grande mobilidade. Muitos grupos, por essa grande
difusão das suas migrações, se separaram completamente dos
troncos principais, e só a custo se conseguem reconstituir as
características comuns. Considerando esta falta de homogeneidade lingüística, Rivet e Tastevin propuseram inicialmente
a distinção do grupo Aruak em dois ramos principais : o subgrupo pré-andino e o sub-grupo A rauá. Ampliando o seu quadro, Rivet admite hoje, embora advertindo que "provisoriamente", sete grupos principais da grande família lingüística
A ruak, respeitada a sua grafia:
1.º ) Grupo do Norte do Amazonas, compreendendo
quase todos os dialetos da bacia do Orinoco e dos afluentes
da margem esquerda do Amazonas : o Goajiro, o J aulapiti,
o M ehinakú, o K ustenahú e o W aurá da bacia do Xingu, e o
Parecí e o Saraveca da Bolívia.
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2. o) Grwpo pré-andino, do Purus e Abuná, compreendendo os dialetos lpuriná, Pir.o-Tchontakiro-Kuniba-Kushitineri, Kanamari, Maniteneri, Inapari, Kampa e Palicur-Mar avan.
3.0) Grupo boliviano, compreendendo os dialetos Bauré
e seu co-dialeto Mutchojeone, Moxo, Paikoneka, Paunaka.
4. o) Grupo A rauá, do baixo Purus e J uruá com os dialetos Pama, Pamama, Pammarí, Purupurú, Yuberí, Arauá,
Y amamadí, K ulina e o grupo Guan,á-tereno-layaná do alto
Paraguai.
5.º) Grupo guianês, do Essequibo superior com os dialetos Taruma, Atoraí, Mapidian, Wapishana.
6.º ) Grupo Urú-puquina, das cabeceiras do Mamoré.
7.º) Grupo Tacana, dos altos Tahuamanú e Abuná e
parte do vale central do Madre de Deus e do Beni.
A classificação dos A ruak proposta por Chestmir Loukotka é a seguinte (com a grafia do Autor) :
a) Línguas da Guiana brasileira : A ruan (extinto),
Baré, Uarekena, Siusí (Ualiperí-Dákeni), Karutana (Yauaret é-Tapuya), M oriivene (Sucuriyú-Tapuya), H ohodene (Huhuteni), Mapanai (lra-Tapuya), Máulie!"i, (G_aua-ri;apuya).,
Payualiene '(Pacú-Tapuya), lpeka, Kapite-Minanei (CostiTapuya), Katapolitani (Kadaupuritana), Adzaneni (Aryana,
Tatú-Tapuya), Mandauaka, Tariana, Kariay (extinto).' Ma:
náo (extinto), Yabaárta, Uirina (extinto), Yukuna, Uainu_ma
(extinto), Mariaté (extinto). Dêste grupo existem muitas
línguas na Venezuela, Colômbia, Guianas francesa, inglêsa e
holandesa, tais como: Ara1vak, Goahira, Parauhano, Maypure,
Avani, Atchagua, Amarizana, Piapoko, Yavitéro, Baniva,
M awakwa, Kauyari, Resigaro, etc.
b) Línguas, mescladas com J.1. akú : Tchimana (Xumane ) extinta, Kauixana (extinta), Passé.
c) Línguas do sul : W aurá, K ustenau, M ehinakú, Yaulapiti.
d) Línguas mescladas (provàvelmente com Katokiná ) : A rauá, Y amanadi, Pammari, K urina, M adihá.
e) Líng,uas pré-andinas: !purina (Kangiti ), Tchon,fakiro, Maneteneri, Kuxitineri, Araikú, Kuniba, Kanamari ,
M arawá (extinta) .
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f) Línguas do Norte: Marawan , Palikur.
g) Línguas do Oeste : Parecí, com os dialetos A rití e
Waimará, Guaná (Layano, Etcholadí) com vestígios de Maskoi, Tereno, Kinikinao (com vestígios de Maskoi).
h) Línguas centrais: Atorai, Wapichan a, Mapidían,
Guainau.
i) Língua mesclada com Mura e Tu kano : Tikuria.
Fora do território brasileiro, há ainda alguns grupos
A ruak com várias línguas e dialetos.
Na descrição e localização das tribos A ruak, podemos
combinar o critério lingüístico e o critério geográfico, seguindo a distribuição proposta por P. Rivet, o quadro organizado
por Pericot e as investigações de vários outros autores.
1) Tribos das bacias do Amazonas e do Orinoco. Constituem o grupo mais extenso dos Aruak, ocupando uma vasta
área, compreendida entre o Amazonas e o Orinoco, no Brasil,
Guianas, Venezuela e parte da Colômbia. São, do norte para
o sul: os .Caquetío da costa da Venezuela e de algumas ilhas
costeiras, e os Ajagua (A ehagua) do alto Tocuyo também
na Venezuela, ambos com sobreviventes na bacia do Orinoco ;
os Goajiro, da península de Goajira, com os subgrupos Cosina
e Paraujano, o único grupo da América do Sul que, segundo
Ehrenreich, se transformou em pastôres semi-nômades. Na
bacia do Orinoco, há os seguintes grupos: A jagua (Achagua)
e Caquetío sobreviventes das tribos homônimas extintas da
costa norte da Venezuela; os Chucuna; os Amarizama (Am arizano) ; os Cabre ( Cab erre), extintos; os Piapoco ; os Mitua
os Guaiaupe (Guayaupe) ; os Amarua, que Gilij filia ao primitivo tronco Maipure.
No alto Caura, nucleados entre os Caribe, encontram-se
os Guinau (antigos Guaniares). Nas fontes do Atabapo ficam os Javitero (Yavitero, Pareni, Parene ) que para KochGrünberg abrange os índio8 da aldeia de Jabita ou Javita,
sede de uma velha missão e que falam um dialeto A ruak muito
diferente dos grupos mais conhecidos; j unt-0 a êstes, estão os
Mauacuá do Mavaca, afluente esquerdo do Orinoco.
Ao sul dêstes grupos do Orinoco, está um dos centros
mais importantes dos povos A1·uak, na bacia do rio Negro.
E sta bacia constitui uma das áreas mais importantes para
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a etnografia brasileira, pois ali vivem lado a lado tribos
Aruak, Caribe, Tucan o e outras. As tribos Aruak são as seguintes: os Baré (Barré, Baé), os "camaradas" que ocupavam em princípios do século passado uma extensa área, hoje
muito reduzida, no alto rio Negro e baixo Casiquiaro; a êsses
Baré alguns autores filiam tribos como os Tariana (Tariano,
l tariana), os Jabaana (labaana, Jaboana, Yabahane, Chapoartna ) , os Mandau ca (Madouaca, Madunaca), os M epuri
(M epori, M epur y, M epuric), e os Uarequena ( Uare kena,
Uariquena, A riquena), hoje vivendo vida autônoma; os Baniva (Baniba, Baniua, Maniba, Vaniva, Baniwa, Poignare),
os "plantadores de mandioca" importante tribo do alto rio
Negro, que com os Manáo (Manaó, Manahó, Manave, Managne. Ma.nahu a) do baixo rio Negro, formaram importante
migração dos Aruak para o médio Amazonas, segundo Ehrenreich; ao sul dos Baniva estão os A jajeni (Adzanéni, l zazeni,
Tatutapuio) do alto Cuiari; no baixo Cuiari, ficam seus parentes próximos os Molineni (Murureni, Murureny, Sucuruí-tapuio), ambos com dialetos derivados do grupo comum Siusi
(Siussy, Sisusi , Suassu, Uacaica, Uariperi-dákeni, Uariparcví, Varipe1·eni, Siuci-tapuia), que Koch-Grünberg descreveu
no Içana, baixo e médio Cuiari.
O importante grupo da bacia do Içana tem o mesmo ar
de parentesc~ e tem o mesmo nome geral de Ajajeni ou Izazeni, já referidos. Outros autores os filiam ao grupo geral
Baniva. São êles : os Cuati, os Tapira (Tapiira) ; os Paioari1ií (Payoaniri) ; os !peca, que são os m.esmos Siusi, já referidos chamados em língua geral !peca e lpeca-Tapuio, isto é.
os "p,atos"; os Caua (Caua-Tapuio, Coua, Molieni, Maulieni) ~
nome genérico que em tupi quer dizer "vespa"; os Huhuteni
(luiudeni, Vovodeni) do baixo Aiari ; os Catapolitana ( Catapolitani, Catapolitane, Catapulitani) tribo do Umaça-igarapé, afluente esquerdo do Içana e que para Koch-Grünb~rg
seriam os mesmos Cadanarapuritana, descritos por Mart1us
ou os Acaiaca ou Uacaica, como são usualmente chamados;
os é arutana (Caruzana, Karutana, Corecarú) do baixo Içana,
que vivem hoje em pequenos aldeamentos, restos de antigas
missões. Os Tariana, já referidos, e os Jtayaine vivem rodeados hoje de tribos Tucano.
.
Na bacia do rio Branco, estão os Pauixana (Pauishana).
Na bacia do J apurá ~ no baixo lçá há ainda importantes
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grupos Aruak, como os Cauiari (Cauyari, Kauyari, Coverre,
Cabre), os "homens das selvas", aparentados com os Siusi
e /peca; os Miarititapuia (Mirititapuia, Matatitapuia) ; os
Jucuna (Yucuna) ; os Uainuma; os Mariaté; os Jumana
(Jumana, Yumana); os Cauixana (Cauishana). Ao sul dêles~
vivem os Passé, importante tribo, que em épocas passadas se
estendia até o rio Negro. Foram os Passé que juntos aos históricos M anáo, Baniva e Baré se agruparam em tôrno do forte
de S. José, na barra do rio Negro, aliando-se aos portuguêses,
na fundação de um povoado de onde se originou a cidade de
Manaus.
2) Tribos das Guianas. As tribos Aruak desta região
eram muito numerosas ltntes das invasões dos Caribe. As que
restam são as seguintes, do Norte para o Sul: os Aruak stricto
sensu (Arauaco, Aravague, que nas Antilhas e Trinidad
t inham o nome de A lluag) ; os M ar auane ( Ocauane, Rucuane,
Palicures) do baixo Oiapoc. No interior das Guianas, há os
Tarumá, tribo que desceu dos afluentes do alto Essequibo,
indo até o rio Negro, onde se encontram alguns grupos, sendo
que grande parte vive hoje na vertente norte dos montes Acaraí; os Atoraí (Atoraé, Ataroi, Aturrai, Atorad. Atorayo,
Aturati), do Essequibo superior, hoje absorvidos pelos seus
vizinhos, os Uapixana; um subgrupo dos Atoraí, os Mapidian,
vive hoje ao sul da Guiana Inglêsa; os Uapixana ( Uapichana,
Uapishana, V apeschana, Uabijana, W apityan, W abijana,
Mapisiana), do sudoeste da Guiana Inglêsa e das nascentes
do rio Branco, zona que invadiram absorvendo os Atoraí e
os Paravilhana, êstes últimos da tribo Caribe.
3) Tribos do Sul do Amazonas. São também numerosíssimas. Na ilha de Marajó, estão os Aruan (Aruã, A rauá,
Aroá) extintos, a quem os Tupi chamavam Nheengaiba, a
"língua ruim", designação que estendiam aliás aos índios do
grupo Aruak. O último sobrevivente Aruan , foi o velho índio
Anselmo José que forneceu a Ferreira Penna, em 1877, o vocabulário da sua língua, publicado nos "Arquivos do Museu
Nacional" (vol. VI, 1879). Atribuem-se aos Aruan, desde
Ehrenreich,
os 'restos da cerâmica encontrados na ilha de Ma.,
raJo.
No alto Xingu, há os pequenos grupos Aruak, que foram
identificados pela primeira vez, pelas duas expedições de Karl
von den Steinen. Vivem isolados no meio de tribos Caribc.
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São os Mehinacu, (Mechinacú, minacú), do rio do mesmo
nome; os Custenaú, no mesmo território; os J aulapiti ( Yaulapiti) e os Vaurá ( Uauree), nas cabeceiras do Xingu.
No alto Madeira, vivem importantes grupos Aruak. Os
Parec_i (Paressi, Ariti) que habitam o planalto do mesmo
nome, divisão de águas do Paraguai, do Guaporé e do Tapajós, são conhecidos de longa data. As bandeiras paulistas,
desde o primeiro reconhecimento de Antônio Pires dos Campos em 1723, travaram repetidos combates com êsses importantes grupos. A segunda expedição de von den Steinen
conseguiu importantes informações sôbre os Pareci embora
não tivesse feito observações diretas. Dos estudos mais recentes de Rondon e Roquette-Pinto, sabe-se que os Pareci
vivem em condições semi-civilizadas ao lado dos grupos do
alto Xingu. As características lingüísticas e antropológicas
autorizam a sua inclusão no grupo Aruak. Da documentação
de von den Steinen, acredita-se que os Pareci tenham provindo do Amazonas, em época muito recuada, vindo fixar-se
no grande divisor das águas, no chapadão de Mato-Grosso.
Os Pareci chamam-se a si próprios Ariti e estão divididos em
três grupos: os Uamairi, os Caxiniti e os Cozarini ( Cabixi).
À esquerda do alto Guaporé estavam os Saraveca, extintos;
à oeste dêstes últimos estão as tribos bolivianas dos Bauré,
do rio do mesmo nome e os Paiconeca e os Paunaca êstes últimos extintos. No Mamo ré central, está a importante tribo
boliviana dos Moxo .(Mojo) que vivem hoje, com os Bauré,
em estado semi-civilizado, reunidos nas missões entre o médio
Mamoré e o Guaporé.
O rio Purus é um dos habitat mais importantes dos
A ruak. Nesta extensa zona foram assinalados desde o século
XVII, os Puru-puru, nome que serviu para designar tôdas
as tribos da região Purus-J uruá, por causa de uma doença
comum da pele conhecida como puru-puru. Era a moléstia
dos "overos" como os espanhóis chamavam os índios que
tinham a dermatose. Spix e Martius, Brinton e outros estudiosos assinalaram o puru-puru como uma doença da pele
caracterizada por manchas ora negras, ora pardacentas espalhadas por tôda a superfície cutânea do corpo humano.
Martius acreditou ser um mal hereditário o puru-puru.
Algum tempo depois, Ehrenreich vinha também referir-se
à doença, observando mais cuidadosamente a evolução das
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manchas, verificando que se acentuam na puberdade. Conforme as informações de Roquette-Pinto, o puru-puru foi
também encontrado por Koch-Grünberg na bacia do rio Neg ro, onde observou as três variedades do puru-puru branco,
negro e vermelho, de acôrdo com a predominância das manchas. Oswaldo Cruz, S. Hirsch, Montoya y Flores, que estudar am do ponto de vista médico, a dermatose, acreditam
t r atar-se de uma infecção parasitária. Os índios Puru-puru
sofreriam assim de uma dermatomiose, embora não tivessem
sido feitos ainda estudos definitivos.
Os Pitru-puru constituem, pois, um nome genérico, que
abrange várias tribos do Purus, como os Paumari (Pamaouirí, Pamaourí, Pammarí ) que ocupavam o baixo Purus
e eram muito numerosos, achando-se hoje reduzidos a pequenos grupos que vivem em pequenas canoas alimentando-se de
peixes e tartarugas; durante a vazante dormem em cabanas
que se assemelham a fornos, construídas de varas encurvadas
que fincam na areia e cobertas de palhas de palmeiras; quando os barrancos se cobrem de água, nas enchentes, passam
a viver sôbre balsas; os Juberi ( Yuberi ) ; os Pamana; os
Jamamadi (lamamadí, Jamamandí, Yamamadí, Capaná,
Cupaná, Colo, Capinamarí), que vivem em pequenos grupos
nas florestas entre o Purus e o Juruá; os lpuriná (Jupurina,
H ipurina, Hiupurina, também chamados Cangutú, Cángite,
Cangiti, Can!f,iti, Can kete), os mais extensos da zona, que

vivem na bacia do Purus e do Aquari.
Aparentados aos !purina são: os Maneteneri (Manite-:n.erí, M enetenerí ) ; os Catianá que são considerados um subgrupo dos precedentes ; os Canamari, grupo heterogéneo
muitas de cujas tribos foram hoje separadas lingüísticamente,
sendo algumas pertencentes ao grupo Pano ; os U ainamari;
os Chontaquiro ( Chontakiro, Piro ) ; os Cuxiteneri ( Cushiteneri, Cushi tineri, Citshichineri, Cujijener i ).

Os grupos bolivianos à esquerda do rio Madre de Deus
são .os ~guintes: os I napar i (Mascopiro ) ; os Huachipairi; os
Serineri (Moeno, Masco ) e outros nucleados entre tribos
P an,o e pertencentes ao grupo pré-andino de Rivet e Tastevin.
Ao sul do grupo Tacana, que merece uma menção especial,
estão os Lapachu (A polista), das montanhas a leste do Apolobamba.
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Na bacia do Juruá, na região do Paraná-Meneruá, estão
os índios Maraua (Marauá, Marahuá, Marú a, Marova, Ma:.
r agua), descritos por Martius, Chandless e outros e mais modernamente por P. Rivet e Tastevin. No baixo Juruá, entre
o Chiué e o Chiruan seus afluéntes da margem direita, vivem
os Arauá (Araua, Araó). Ainda no Juruá, vivem grupos reduzidos dos Colina (Cu lina, Culino, Curina) que em tempos
recuados abrangiam uma zona extensa do alto J uruá, mas
hoje vivem na parte baixa do mesmo rio. No Jutaí, há as
tribos Cuniba (Cunibo) e Uaraicu (Uaraycú, Wareku, Arayku). Perto dêstes últimos, vivem os Ticuna (Tikuna, Tuc·una) do baixo J undiatuba e baixo J avari, estudados recentemente por Nimuendajú e Rivet; êste grupo classificado até
pouco tempo como uma família lingüística à parte, fala na
realidade um dialeto A ruak embora muito alterado.
Entre o alto Purus e o alto Ucaiali estão os Chontaquiro
já referidos e a importante tribo Campa, do grupo pré-andino de Rivet, com várias sub-tribos.
4) Tribos meridionais. Nas suas migrações para o
sul, os A ruak atingiram o Paraguai e se dispersaram em
vários grupos como os Quiniqu-ino (Kinikino), à direita do
Pa1·aguai ; os Guaná, no triângulo formado pelo Paraguai
e Salgado, hoje muito misturados aos Gitaicuru; os T ereno
(Terreno, Terena), de Miranda, em Mato Grosso; os Laiano
(Laianá, Layaná) do alto Paraguai, que vivem junto do:;
T ereno e também misturados com os Guaicuru.
5) O grupo Uru-puquina e o grupo Tacana. Os trabaJhos recentes de Rivet e seus colaboradores incluíram na
família lingüística Aruak vários grupos que vinham sendo
descritos como línguas isoladas. Os grupos andinos especialmente têm sido objeto de cuidadosa investigação. Um dêstes
g rupos são os Uru (Uro, Ochozuma), que ocupavam extensa
ár ea do planalto boliviano, achando-se reduzidos hoje a pequenas tribos esparsas. Sua língua f ôra descrita como uma
das famílias lingüísticas gerais do Peru, o puquina. Rivet
estuda os Uru, hoje, ou melhor os Uru-puquin a, como filiados
lingüísticamente ao tronco comum Aruak, incluindo no grupo
ainda os Chango e outras tribos bolivianas.
A mesma coisa aconteceu com o chamado grupo Tacana
( Takana) da Bolívia, índios que vivem nas regiões do alto
Tauamanu e Abuná, e parte da bacia do Madre de Deus e do
12 i
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Beni. É um dos grupos que mais controvérsias tem prov?cado. Sôbre êle escreveram Brinton, Lajone Quev~do, Edw1n
Heath Nicolas Armentia, Nordenskiold, Créqu1-Montfort,
Rivet ~ outros. Foi Brinton quem primeiro individualizo?. o
grupo Tacana que foi inicialmente considerado um~ fam1lia
lingüística isolada. Outros notaram as suas ~nalogias c?m .º
grupo Pano. Coube a Rivet, em c~l3:boraçao c?m ~r~qui
-Montfort demonstrar que o vocabulario Tacan.a e principalmente A ruak. A discussão que se estabeleceu foi a de ~e saber
qual o critério mais importante: o parentesco g~amatical , coi:i
o Pano ou o vocabulário de origem Aruak. Riv:t e C;eq~.1Montfort inclinam-se à segunda hipótese. Se estes ind1os
fôssem Pano seria absurdo que tivessem perdido todo o vocabulário. o' que ocorreu foi um fenômeno muito freqüente,
observável em casos análogos, de línguas de base Aruak, mas
com influência gramatical de outras fontes, como no caso de
muitas línguas do rio Negro.
São Tacana: os Araona, os Cavina, os Capechene, os
Mabenaro, os Tiatinagua, os Toromona, os Guanacanahua
(Guacanag11a), os Guaraio (Guarayo), os Chama, os Tacana
(stricto sensu, com o dialeto ldiama), os Tumupasa, os Maropa, os Sapibocona, os Guarisa e outros, nu~ total de 37, n.a
classificação recente com que Rivet .e Cr~q~i_:Montfoi:t modificaram as 21 tribos Tacana da antiga d1visao de Brinton.
Movim entos migratórios. Por êsse quadro da distribuição geográfica da família lingüística. Aruak, verifica.-s; .º
quanto ela é extensa. Grande área fica fora do terr1tor10
brasileiro, onde só se contam as tribos do norte e do sul do
Amazonas e alguns grupos meridionais. Foram os Aruak os
ocupantes principais das Antilhas, no tempo das descoberta~,
embora se acredite que tenham ali suplantado um grupo mais
antigo.
Dada a grande área de extensão dêsses povos, constitui
um sério problema até hoje, o determinar-se o seu ponto de
origem, centros de dispersão e cronologia das .suas n:igr.ações.
Karl von den Steinen, impressionado com a importância dos
Pareci supôs que as tribos que êle chamou Nu se espalharam,
partindo do planalto cent:al, embora ad~itisse _ta~?ém as
Guianas como outro provavel centro de d1spersao. l\1:as a
pátria natural dêsse povo - continuou, no seu "O Brasil
Central" - devia ser, porém, o Planalto, o que se prova pela
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existência dos Pareci nos campos desertos, região essa que,
dificilmente, seria escolhida para residência permanente de
uma tribo oriunda do Norte; também constitui prova a ramificação do Guaná no Paraguai e finalmente também o fato
do grande número de M oxcr, encontrados pelos .descobridores
e suas condições de vida relativamente inferiores. A sua linguagem, que denota o emprêgo largamente desenvolvido do
prefixo nu, também me parece favorável à teoria do Planalto
Central. Por mais segura que seja a sua afinidade com as
outras línguas ela apresenta, apesar disso, algumas diferenças que testemunham, em primeiro lugar, a longa separação,
e em segundo lugar, indicam sua categoria mais baixa" (trad.
de C. Cannabrava, Editôra Nacional, 1942, pág: 348).
Os trabalhos mais recentes de Rivet e seu grupo, provando o parentesco dos índios pré-andinos, Uru-puquina e Tacana com os Aruak vieram mostrar que o problema era muito
mais complexo. Segundo outros autores, os Aruak teriam
vindo da Venezuela, de onde subiram até as Antilhas na época pré-colombiana. Lá entraram em guerra defensiva com
os Caribe que lhes tomaram as terras e lhes raptaram as
mulheres. Foram impelidos para o Continente, num movimento migratório em direção ao sul, verificado pelos descobridores espanhóis e portuguêses. Chegaram assim ao vale
Amazônico, onde se distribuíram ao norte e ao sul. O próprio
von den Steinen tinha notado a importância do que êle chamou "o verdadeiro núcleo das tribos Nu" na área dos afluentes superiores do Amazonas, onde estêve situada a chamada
"Aliança de Manaus". Para o sul, estenderam-se até o Paraguai e para leste até o centro do Brasil.
Mas isso não resolveu a questão dos grupos andinos,
principalmente os Uro e os Tacana que os trabalhos de Rivet
provaram serem grupos muito antigos. Daí supor P. Rivet
que os Aruak tiveram n1ais de um centro de dispersão e suas
migrações se processaram em épocas diferentes. Assim, uma
primeira zona de dispersão poderia ser localizada na região
venezuelana-brasileira, dos rios Negro e Orinoco. A migração
dessa área para o planalto boliviano e a costa do Pacífico,
com os Uru-puquina parece ser a mais antiga, visto o caráter
tão diferenciado do seu dialeto. Aquêle fenômeno, já aludido,
da existência entre êsses grupos de um vocabulário Aruak
numa língua de estrutura gramatical Pano, autoriza a hipó-
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tese da invasão dos A ruak sôbre uma camada pré-existente
de antigos habitantes da região. No entanto, entre as tribos
bolivianas, há dialetos muito s,e melhantes aos dos Aruak do
norte do Amazonas, o que prova uma migração mais recente.
Tudo isso autoriza a suposição que os grupos ocidentais dos
A ruak tenham migrado em direção aos Andes, em épocas diferentes.
Dêste núcleo central venezuelano-brasileiro, saíram outras ondas migratórias para o norte, tendo chegado os Aruak
até as Antilhas e a Flórida, onde sobrevieram as peripécia.,
iá referidas do seu contato hostil com os Caribe e a sua re'inigração em demanda do continente.
Não se sabem as datas dessas migrações. Algumas são
muito remotas. Outras, mais recentes, foram observadas
pelos colonizadores. É a arqueologia que esclarecerá muitos
problemas obscuros, como, por ex.emplo, a existência de culturas desaparecidas, como as de Marajó e da Venezuela, cujos
elementos se assemelham à cultura arcaica do México. Daí
a suposição de terem sido os Aruak os transmissores da cultura centro-am.e ricana para a América do Sul, o que parece
se confirmar para o caso da cultura material (arte oleira)
da ilha de Marajó.
Os n1óveis das migrações Aruak teriam sido vários.
i\lguns autores explicam essas migrações por motivos econômicos: a procura de novos terrenos para a cultura da mandioca, povos agricultores que eram. Outros móveis, e êstes
observados no período histórico, foram a necessidade de escaparem primeiro aos Caribe, e depois aos colonizadores.
Tipo físico. Constitui um sério problema antropológico
o investigar-se se a grand.e família lingüística Aruak corresponde a um mesmo tronco racial. Seja como fôr, não há unidade de tipo físico entre os A ruak, subdivididos em tribos que
se acham dispersas em alguns grupos.
Na sua viagem ao Xingu, Ehrenreich procedeu a m.ensurações antropométricas entre várias tribos das nascentes do
Xingu, inclusive algumas tribos Aruak. Êstes dados acham-se
na obra de von den Steinen "Entre os aborígenes do Brasil ,
Central". O número de observações foi infelizmente muito
reduzido, e os dados de Ehrenreich diziam respeito ao conjunto das tribos do Coliseu, e não a cada família lingüística
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separada. .A~sim, as médias de cada medida antropométrica,
como estatura, diâmetros cefálicos, etc., foram deduzidas do
grupo total, sendo as comparações estabelecidas entre os
índios do Xingu e os índios do Planalto, e não entre cada
família étnico-lingüística separada.
Von den Steinen conseguiu observar alguns índios Pareci
e são estas as suas conclusões, no que se refere aos dados
antropométricos principais: (op. cit., cap. XVI). Estatura,
lm58, o que indica pequeno porte dêstes índios comparados
com os seus companheiros do planalto. índice cefálico (não
tendo sido possível estabelecer uma distinção entre Pareci,
Uaim.aré e Caxiniti ), média para os homens: 77,5; média para
as mulheres 76,0, o que se aproxima das medidas feitas por
Ehrenreich entre os Mehinacu onde a média foi de 77,7.
Os outros dados antropométricos não parecem ter grande
importância, mesmo porque foram tomados entre grupos heterogêneos. No que se refere aos dados qualitativos, a fronte
dos Pareci é oblíqua e baixa; nariz de raiz delgada, dorso
arqueado, asas estreitas, fendas ovais; perfil delicado. A
pele tem um colorido que corresponde ao grau 33 da escala
de Raddeschen. Cabelos negros, fartos e lisos.
Na sua expedição entre os índios da Serra do Norte,
teve o prof. Roquette-Pinto oportunidade de examinar vários
grupos de índios Pareci e muitos dos seus dados vêm confirmar os de Ehrenreich e von den Steinen. Assim (Rondon1:a,
3.ª ed., cap. VI) no que se refere aos dados qualitatiyos a pele
dos Pareci é de côr amarelo-cúprica, lisa ou pouco enrugada;
na escala organizada em colaboração com A. Cl1ilde e em uso
no Museu Narional, a pele dos Pareci corresponde aos graus
mais claros, ns. 1 a 5. Olhos pequenos, muito oblíquos, castanho-escuros, correspondentes ao n. 0 3, da escala de Martin.
Nariz convexo, lembrando o de alguns índios norte-americanos. Queda precoce dos incisivos medianos. Fronte, nariz e orelha foram classificados pelo prof. Roquette-Pinto, de acôrdo com o método do retrato falado de Bertillon. Os Pareci têm
um tipo delicado, tronco quadrangular, depressão lombar insignificante. Nas mulheres, os seios são muito separados, pequenos e firmes. Tipo brachyskele, de acôrdo com a classificação
de Manouvrier, isto é, busto longo, membros inferiores curtos,
circunferência torácica maior que a metade da altura, cotoveíos mais altos que a cicatriz umbilical, grande abertura rtí-
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ferior à altura, estatura essencial (Collignon) .maior que a
1netade da altura. Assim, aproximar-se-iam dos tipos de raça
m ongólica.
Quanto aos dados antropométricos dos Pareci, foram as
seguintes as médias encontradas pelo autor de "Rondonia ,.,
aqui resumidas no que se refere às medidas principais. Estatura: lm55; índice cefálico: 81,8; índice nasal: 71,7; índice facial (que o prof. Roquette-Pinto não consignou, mas que
se pode deduzir das suas médias referentes aos diâmetros bizigomático e naso-mentoniano) : 88,0. Os Pareci são portanto, segundo êsses dados, braquicéfalos, mesorrinos e de moderada leptoprosopia.
Trabalhos vários, desde os mais antigos até os de data
mais recente, vêm mostrar a grande diversidade do tipo físico
d os Aruak. .t\. estatura baixa dos lpuriná das Guianas contrast2 com a estatura mais alta de outras tribos meridionais.
Mas podemos dizer que a estatura média dos A ruak é baixa,
ele lm60. Alguns grupos, como os das Guianas são sub-braquicéfalos, com o índice cefálico de 83,4, enquanto que outros,
como algumas tribos do alto Xingu são sub-dolicocéfalos,
eom o índice cefálico de 78,2. Alguns grupos do sudoeste têm
a estatura baixa, com dolicocefalia, como os Piro e Macheenga, com a estatura de lm61 e índice cefálico, respectivamente
de 77,5 e 79. Alguns grupos do Altiplano boliviano, como os
M oxo e Baur.é atingem à elevada estatura de lm70.
Em geral~ os Aruak têm o rosto largo, olhos oblíquos,
cabelos lisos, porém muitos os têm ondulados. Pele mais
clara que a dos Caribe, embora alguns grupos como os Campa
a possuam bem escura, tendo se verificado contudo ser isso
devido ao fato de a untarem com o suco de certas plantas,
desde a mais tenra idade.
Alguns grupos, como os Atoraí, Uapichana, etc., têm as
feições muito delicadas. Os Passé são considerados os mais
belos índios do Brasil. Muito numerosos outrora, fazendo
p arte da liga de Manaus, acham-se boje muito reduzidos. Os
Passé têm a pele branca, olhos retos e afastados, nariz aquilino, bôca estreita, lábios finos, mãos e pés pequenos, pescoço
longo, tórax estreito, ventre pouco saliente. Assemelham-se
em tudo à raça branca, constituindo por isso, até hoje, um
dos problemas de antropologia sul-americana. Êsse grupo
tàlvez venha dar razão a Eickstedt nas suas tentativas para
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a delimitação do tipo racial Brasilide, forma de transição
Europóide-Mongolóide, com grandes analogias E uropóide e
com algumas características infantis primitivas. Êste tipo
de von Eickstedt seria assim caracterizado: estatura baixa,
n1esocefalia, rosto oval, fronte larga e alta, olhos mais caucasóides que mongolóides, nariz médio, fortes e musculosos,
membros mais delgados que os dos europeus, pele fina de côr
análoga à dos polinésios, embora mais amarelada, cabelo liso
e negro, pêlos escassos, etc. Alguns grupos A ruak talvez
ven.h am justificar
a tese moderna do parentesco racial com
,... .
grupos oceanicos.
Cultura m aterial. As tribos Aruak constituem um dos
grupos mais interessantes do ponto de vista cultural. São os
povos agricultores, da parte leste-andina da América do Sul.
Já na época do descobrimento, as primeiras palavras Aruak
recolhidas pelos colonizadores espanhóis e que foram incorporadas ao seu léxico, se referiam a atividades agrícolas,
sendo nomes de plantas, utensílios, objetos de transporte,
como aje, maiz, tabaco, mani, canoa, hamaca . ..
Cultivaram a mandioca e foram aquêles grandes peritos
na cerâmica o que fêz Karl von den Steinen propor-lhes a denominação geral de "tribos oleiras".
Os hist.órico-culturalistas descrevem-nos no "ciclo de cultura totêmico-patrilinear" dos povos das bacias do Amazonas
e do Orinoco, que praticam a agricultura primitiva ~a en~ada
de pau, ciclo que engloba os A ruak, Caribe e Tupi, e ainda
no ciclo matrilinear livre ou cultura do arco, com elementos
do ciclo patrilinear livre. Graebner assinala-lhes as analogias
com a cultura totêmica da Oceania, nôvo paralelo cultural que
se vem juntar ao paralelo racial já referido. Examinemos os
traços principais da sua cultura material.
A habitação tem a forma característica d? teto cô~ico,
extremamente difundida entre os Aruak. Assim, as tribos
do Purus e Juruá possuem grande casa comum de forma
cônica, coberta de f ôlhas de palmeiras; as casas são dispostas
em círculo, dentro do qual se reúne a tribo para as festas
comuns. Usam também, em proporção menor, a habitação
quadrangular, como a choça com teto de duas águas que
Roquette-Pinto descreveu entre os Pareci : "casas grandes,
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com teto diedro, cobertas de palmas, munidas de portas pe.quenas. Trinta, quarenta e mais pessoas; dormem numa palhoça. Ao centro, um esteio alto e forte. À noite, armam
rêdes, em raio, dêsse esteio para os caibros laterais; entre
uma rêde e outra, pequena fogueira, cujo clarão enrubece o
interior da cabana" (Ron donia, cit., pág. 126). Muitas tribos
do Amazonas têm a habitação idêntica à maloca tupi. Habitações palaf íticas são ainda encontradas, em conexão com
o ciclo de cultura do arco.
V estu ário e orna1nentação. Variam conforme os grupos. Mas uma característica das mais freqüentes, e que estaria ligada ao ciclo de cultura de que fazem parte os A ruak
é a cinta abdominal feita de cascas de árvores ou outras matérias. Entre os Pareci; von den Steinen descreveu a cordacinta, feita de tecido compacto de algodão colorido, de um
e meio a três metros de largura. Usam ainda o kunokuá
(konokoá), cinta feita de fios coloridos. O pênis fica acomodado para cima por compressão do kun okitá; e para protegê-lo contra o atrito da corda, interpõem entre esta e o
órgão sexual um retalho quadrangular de tecido vermelho
(vide ilustração in "'Entre os Aborígenes do Brasil Central",
ed. do Dep. de Cult., S. Paulo, 1940, pág. 552, fig. 124). As
mulheres também usam uma cinta abdominal de tecido vermelho, com trinta centímetros de largura, muito abaixo da
cicatriz umbilical.
Roquette-Pinto, no seu contato com os Pareci, também
descreveu essas cintas, o kuriokuá, faixa para a cintura ou
para a cabeça e o imiti, cinta ou saiote curto usado por homens e mulheres. Mesmo nos dias de hoje, quando o contato
com os civilizados lhés trouxe o hábito de andarem vestidos,
não é raro se despojarem das vestes e usarem apenas a cinta
abdominal.
Os Pareci andam descalços. Von den Steinen observou o
modo de arrumarem os cabelos. Os homens tinham os cabelos
em forma de vaso. Mas não usavam mais a tonsura (ú aiía),
muito difundida outrora. Nas mulheres, o cabelo é conservado entre as velhas das tribos. As raparigas, no entanto,
já o cortam em bandós.
Quanto aos adornos, von den Steinen consignou as declarações do seu informante que os lóbulos das orelhas era.n1
f ur·ados em ambos os sexos; e o nariz só entre os homens.
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Roquette-Pinto ainda conseguiu colher um dêsses ornatos,
o kiliá kocití, feito de pena, que passavam outrora através
do septo nasal. Ê';ste adôrno, bem como o adôrno de orelhas,
hohoró, registado por von den Steinen, feito de um pedaço
de casca de côco, de forma triangular, não mais são usados
hoje.
Usam ainda pulseiras e ligas. Os homens trazem essas
pulseiras, feitas de algodão, na parte superior do braço, e na
perna abaixo do joelho. As mulheres usam a liga de borracha
(o tahití, colhido pelo prof. Roquette-Pinto), com que comprimem a perna logo abaixo do joelho. Usam colares de vidros,
mas os enfeites de.penas já não existem. Os que Roquette-Pinto trouxe na sua expedição, foram fabricados especialmente
para o Museu Nacional, e feitos segundo os modelos tradicio:aais. Um exemplo dêsses enfeites é o kamái-hin -hokô, diadema de penas de tucano, de forma semi-circular, usado antigamente pelos Par eci em homenagem ao sol.
Os Pareci usam a pintura de corpo. Von den Steinen
referiu-se à tatuagem (n.ohotó) sob a forma de dois arcos
transversos na parte superior do braço e da coxa. Essa tatuagem era feita pelas mulheres, que empregavam para isso
um espinho de gravatá embebido de tinta de jenipapo. Roquette-Pinto registou o · emprêgo da tinta ahité, espécie de
pasta de cêra e pó de sementes de urucu, com que untam o
corpo. O contato com os civilizados está alterando ràpidamente os velhos hábitos. Hoje, as mulheres usam uma espécie de saiote passado acima dos seios.
Há poucas informações sôbre as restantes tribos A ruak.
Mas podemos dizer que o vestuário e a ornamentação variam
desde as tangas e estojos do pênis, usados por algumas tribos
amazônicas até o vestuário civilizado, quando o processo acult urativo, com o contato com os brancos tem sido mais fre~
qüente .e mais intenso: Algumas tribos do Mamoré e do Guaporé, como os Ba,uré e M oxo ainda usam os adornos de pena,
onde sobressai a grande coroa de plumas em forma de auréola, nos dias de festas.
V ida econ ómica. Os Aruak, como já ficou assinalado,
são os povos agrícolas por excelência, da parte nordeste da
América do Sul. E êsse conhecimento foi a causa de terem
passado ao léxico espanhol e português, muitas palavras
ar'liak relacionadas a atividades agrícolas.
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São êsses povos os representantes típicos das tribos da
"fase da lavoura", na América do Sul, que abrangem aquela
imensa área situada entre as florestas e savanas do Amazonas e Orinoco ligando-se à América do Norte através das
Ant ilhas e da Flórida.
De acôrdo com a concepção histórico-culturalista, essas
tribos, como a Aruak, no que se refere às atividades agrícolas, podem ser incluídas entre os grupos matrilineares, e principalmente o ciclo matrilinear livre. Neste sentido, a cultura
da mandioca, do tabaco e do milho se apresentam como atividades características dos Aruak. As suas lendas, da origem
da mandioca, da origem do milho, etc., vêm atestar os seus
conhecimentos e o papel civilizador, na difusão dêstes conhecimentos agrícolas entre os outros índios.
Von den Steinen referiu-se às atividades agrícolas dos
Pareci, à tarefa das mulheres no plantio após a derrubada
das florestas.
Os objetos ligados à atividade agrícola são vários e complexos. Em primeiro lugar, convém assinalar os vasos de
barro. A cerâmica aruak é bem rica e provàvelmente dela
se originou a arte oleira arcaica que caracteriza a cultura
marajoara, como já tivemos ocasião de assinalar. Em seguida, vêm os tecidos de algodão, como r êdes, tangas e vários
ornamentos. A cestaria é também desenvolvida.
A caça e a · pesca são ainda atividades diárias de muitas
tribos Aruak. Entre os Pareci, o arco (korê-okô) e a flecha
(korê) são usados pelas tribos do extremo oeste, como assinalou Roquette-Pinto.
Entre os demais objetos da cultura material dos Pareci
t r azidos pelo prof. Roquette-Pinto, na sua expedição, desta~
cam-se os seguintes: escudo de caça (zaiakúti), feito de varas
flexíveis mantidas por meio de tiras de urubamba; vaso de
barro mal cozido, de estilo antropomórfico primitivo ( uariániatalô) ; cabaça com desenhos geométricos e figuras de animais (matokocê ) ; cuia (ixiçá), pintada de preto na face interna; cestas de carga e ornamentais (kôôzi e kohon-kixí) ; rêde
de dormir ( maká) <1 ) ,feita de fibras de tucum; fusos ( tiirú)
Assinale-se a raiz aruak maka, de onde os espanhóis tiraram
humaca e os inglêses hamac. A nossa maca tem provà velmente o mesmo
étimo.
(1)
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de madeira ou de taquara, com pêso de barro ou de fruto de
palmeira; sacos de pallha ( matirú,) ; abano ( kuaí), trançado
de maneira original.
Entre os instrumentos de música dos Pareci, RoquettePinto assinalou: o Tsin-hali , "ocarina feita com dois discos
de cabaça, que tocam com o ar expirado por uma das narinas~
obturada a outra para aumentar a pressão"; o H ezô-hezô,
"grande trombeta, com embocadura de pistão, possuindo uma
formidável caixa de ressonância feita de uma cabaça"; o Ti1"iaman, "instrumento jocoso feito de um merítalo de taqua1·uçu, adrede rachado, dentro do qual os índios gargalham
durante algumas danças". Menção especial merece o Ualalocê,
o instrumento sagrado dos Pareci, espécie de flauta com
ornamentação particular (para maiores detalhes, vide Roquette-Pinto, op. cit., págs. 137 e segs.).
Cultura espiritual. Ainda não foi estudada cuidadosamente a cultura religiosa dos povos Aruak. Segundo W.
Schmidt, o que caracteriza, do ponto de vista religioso, a cult ura matrilinear livre, onde se pode nuclear a maior parte
das tribos Aruak, é a mitologia lunar. É a lua que surge como
o ser fundamental, considerada como mulher, rocha ou caverna. Da lua vem o par de gêmeos, um dos quais representa
a lua clara simbolizando a beleza, a sabedoria e bondade,
e outra, a lua escura simbolizando a fealdade, a rudez e a
maldade.
Mesmo quando o nome do antepassado protetor de muitas
tribos Aruak lembre o significado de sol, êle é considerado
como "aranha", e êste aracnídeo é feminino e está sempre
relacionado à lua, como Ehrenreich o demonstrou entre os
Pareci.
Muitas vêzes, os gêmeos não representam a lua escura
e a lua clara, mas o sol e a lua, o que já mostra certas influências com os mit-0s solares.
Entre os Pareci, conseguiu von den Steinen colher algun1as informações da sua fragmentada mitologia, onde se
notam influências das teogonias solares e lunares. O sol compõe-se de penas vermelhas de arara, e pertence a Moluituaré,
cuja mulher se chama Cameron (Kamai-sol). O astro é guardado durante a noite numa comprida cabaça de penas, que
é aberta pela manhã.
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A lua é constituída de penas an1ar elas de mutum e tem
um senhor, de nome Caimaré, cuja mulher se chama Uriálo .
Os movimentos do sol e da lua são explicados por uin curioso
processo. M oluituaré pode colocar o sol aqui, ali, mais alto ...
Quanto às fases da lua, viria uma aranha fina que fica na
margem da lua cheia; depois vêm os quatro tatus: o tatu cabeludo, o liso, o bola e o canastra, que vão ocultando progressivamente a lua. É detrás dêste último, o tatu canastra ou
gigante (Dasypus gigas ) que a lua acaba por se ocultar completamente.
As estrêlas e as constelações não são mais do que outros
tantos animais espalhados no firmamento.
Os mitos dos antepassados entre os Pareci parecem estar
de acôrdo com a mitologia lunar. Assim por exemplo, Von
den Steinen verificou que, na crença dos Pareci, a primeira
r)essoa da história do mundo, o primeiro Pareci, era Uazalé
(Vazalé, Uazaré), uma mulher sem marido. Não sabem
como se originou. Tem forma humana e é de pedra. Não está
isto de acôrdo com a concepção lunar segundo as pesquisas
do :pe. Schmidt? No seu tempo, não havia rios nem terr.a.
um· belo dia, toma um pedaço de madeira e introduz na cavidade vaginal. Logo, começa a correr o rio Cuiabá, suj o e
loqoso; em seguida, porém, desliza uma ág·ua clara e bela:
o rio Pareci. (Não parece haver aqui a concepção dualista
dos gêmeos, um per sonificando as coisas más e o outro as
boas?).
. Daí em diante, começam a se gerar sucessivamente tôdas
as coisas da terra: rios, lagos, terras, animais e homens. As
atividades agrícolas t êm também a mesma origem. Sã:o lendas civilizadoras, como as já referidas dos Tupi. A mandioca
brota do mato. É Uazalé quem a encontra, arranca a raiz do
solo, come-a, traz aos outros os ramos. Um filho de Uazalé
planta milho. Dos cabelos da sua cabeça, que Uazalé tem a
idéia de .e nterrar, brota o algodoeiro. De uma criança enterrada; nasce o tabaco. E assim vão brotando as plantas : dos
órgãos genitais masculinos surgem as espigas do milho; dos
órgãos genitais de Halaró, filha de Uazalé, vem a fava; das
suas costelas, o feijão; do umbigo, a batata; do ânus, o amendQiP'!. . . (vide K. von den Steinen, E ntre os Aborígenes do
Brasil Central, cit., págs. 560 e segs.).
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Os fragmentos míticos sôbre a origem dos homens e as
Jendas do milho e da mandioca, colhidos pelo General .R~n.don
e referidos por Roquette-Pinto, são diferent~s das primitivas
versões do etnólogo alemão. A lenda. da ~rigem dos ,?om:n~
é a seguinte (Roquette-Pinto, op; .cit., pag. ~~1?
E nore,
0 Ente Supremo, apareceu em A tiu (SakJiruiina, Ponte de
Pedra). Cortou um pau; esculpiu nêle un_i.a figura humana
e fincou-o no solo. Depois cortou uma varinha e deu panca~
das nela; 0 pau virou homem. Proce.deu do mesmo modo com
outro fragmento de madeira; s~rgiu; .~ mulher .. ~ste c~s~l
primitivo teve um filho, que fo~ Z<!'luie e um3: .fi~h~, H oh;o.l,a1a1ô. Mais tarde teve outros dois filhos: Kamaikore e Uhai-

:

.
uariru.
;

"Enôre chamou Zalúiê e Karnâikôré e perguntou-lhes o
que desejavam, na partilha que ia r~alizar dos bens da. ter;a.
Zalúiê não quis espingarda, nem boi, ne!Il cavalo; a i;>rimeira
por ser pesada, os últimos porque suJ.am os te~reiros d~.s
casas; escolheu o arco, a flecha e as cois3:.s pare~is. ~a1n~1kôrê ficou possuidor dos outros dons de Enore e f 01 mais feliz;
dominou o mundo e seus f ilhes prosperaram".
. A lenda do milho é a seguinte, tal como a colh~u Rondo~
e refere Roquette-Pinto: "Un1 grande chefe pareci, dos primeiros tempos da tribo, Ain otorê, ~e!1~indo que a morte se
aproximava, chamou seu filho Kaleitoe, e l~e orden?u que .()
enterrasse no meio da roça, assim que seus dias terminassem.
·"Avisou que, três djas depois da inhum~ção, brota~ia ~e·
sua cova uma planta que algum tempo depois rebentaria e~
sementes.
"Disse que não comessem; guardasse~-nas para a re-.
planta, e a tribo ganharia um recurso precioso.
"Assim se fêz; e o milho apareceu ent re e"'les " .
A lenda da mandioca, também ouvida yelo ~eneral
Rondon entre os Pareci parece ser uma versao ma:s pura
da ''lenda de Mani" divulgada por Couto de Ma~alhaes, ~ue
a àeu como sendo de origem tupi, tendo-a ouvido d;a boc:i
de uma velha senhora de 70 anos, em Belém do Para. Raimundo Lopes também colheu uma versão semelhante, na
lenda de E nôr ê que êle ouviu no Gurupi.
As ver sões do tipo da lenda de M ani de Couto de Mag~
Jhães são as mais difundidas, no Brasil, com formas mais
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menos literárias. Parecem ter sofrido outras influências.
Foram "'tupinizadas". E assumem muitas vêzes caracteres
locais.
Na versão paraense, diz-se que em tempos idos apareceu grávida a filha de um chefe selvagem. Ia ser punida
pelo pai, quando aparece em sonhos um homem branco, dizendo que a moça era inocente, e não teve relações com nenhum homem. Passados nove meses, deu à luz uma menina
belíssima e branca, que causou surprêsa a tôda a tribo. Teve
o nome de M ani, e andou e falou precocemente, morrendo ao
cabo de um ano. Foi enterrada dentro da própria casa,
e diàriamente a sua sepultura era regada. Dentro de algum
tempo, brotou da cova uma planta desconhecida. Cresceu,
floriu e deu frutos. Os pássaros que comeram dos frutos
embriagaram-se e isso aumentou a superstição dos índios
pela planta. Afinal a terra fendeu-se e lá no fundo encontraram o corpo de Mani que não era mais do que a mandioca,
cujo plantio e uso aprenderam. A palavra mani-oc·a quer
dizer efetivamente "casa" ou "transformação" de Mani, conforme o étimo tupi.
Isso prova que os Tupi teriam aprendido o uso da mandioca de outros povos mais adiantados. A lenda tem um caráter de lenda civilizadora. E como a palavra Mani é de
origem Aruak, sendo êstes povos hábeis agricultores, conhecendo desde tempos imemoriais a técnica do plantio e
aproveitamento da mandioca, parece provado ter sido dêles
que os Tupi .tomaram aquela lenda cujas versões recentes
mostram ainda certas confluências com o homem branco
(vide episódio do homem branco do sonho, a criança de côr
branca, etc.) .
A contra-prova está em uma das versões primitivas da
lenda da mandioca dos A ruak, como esta dos Pareci da versão Rondon, que agora passamos a transcrever :
"Zatiamáre e sua mulher, K ôkôtêrô tiveram um casal
de filhos: um menino, Zokôôiê e uma menina Atiôlo . O pai
amava o filho e desprezava a filha. Se ela o chamava, êle
lhe respondia por meio de assobios, nunca lhe dirigia a palavra.
Desgostosa, Atiôlô pediu à sua mãe que a enterrasse
yiva, visto como assim seria útil aos seus. Depois de long.a
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resistência ao estranho desejo, Kôkôtêrô acabou cedendo aos
rogos da filha, e enterrou-a no meio do cerrado, onde ela
não pôde resistir, por causa do calor; rogou que a levasse
para o campo, em que também não se sentiu bem. Mais uma
vez suplicou a K ókôtêrô que a mudasse para outra cova,
aberta no mato; e aí achou-se à vontade. Então, pediu à sua
mãe que se retirasse, recomendando-lhe não volvesse os olhos
quando ela gritasse.
"Depois de muito tempo gritou; Kôkôtérô voltou-se, ràpidamente. Viu, no lugar em que enterrara a filha, um arbusto muito alto, que logo se tornou rasteiro assim que ela
se aproximou. Tratou da sepultura. Limpou o solo. A plantinha foi se mostrando cada vez mais viçosa. Mais tarde,
Kokôtêrô arrancou do solo a r·aiz da planta: era a mandioca.
O casal chamou-a: Ojakôrê; os Pareeis depois, deram-lhe o
nome de Ketê".
Os Par.eci possuem outras lendas e crêem em tôda uma
série de entidades que vagueiam pela terra, nos rios, nas
nascentes, nos lagos, na floresta. São criaturas diferentes
dêles, amigos ou inimigos, com formas de homem, mulher
ou animal. Von den Steinen conseguiu colhêr os nomes de
algumas dessas entidades: Ivacané, de longos cabelos mal
trata.dos, que vive nos rios; Cocuimoró, qu.e se assemelha a
um morcego com cabeça de arara, também nos rios; Toluá,
pequeno, que sai fora d'água em busca do mato; Severeti e
Hacassó, pequenos sêres de formas humanas que vivem na
floresta ...
. . O feiticeiro Tianale, que prepara o feitiço uzané, tem
a sua. ação maléfica contrabalançada pelo homem-medicina
Otuarité que cura os doentes e faz outras ações mágicas
soprand~ a fumaça do tabaco. O Otuarité faz o papel de
guia:· êle sabe o caminho do céu e para lá dirige as pessoas
que o desconhecem. Os Pareci têm a crença no espírito niacó
que se r etira do corpo enquanto o indivíduo dorme e o abandona definitivamente quando o indivíduo morre, empreendendo uma caminhada de seis dias em demanda do céu. Há
aqui alguns fenômenos de aculturação, devido ao contato
dos civilizados.
Na sua expedição, Roquette-Pinto ainda teve ocasião de
verificar as funções do homem-medicina, chamado Utiariti, o
que parece uma deturpação de Otuarité, registado por Von
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den Steinen. O Utiariti, porém, vai perdendo muito do seu antigo prestígio. No entanto, as suas funções ainda são importantes. É êle o bardo, o "homem-arquivo" que guarda as lendaR
da tribo. É ainda o Utiariti quem preside a certos "'ritos
de passagem", como uma espécie de batismo ou inicaçã::>
social e as cerimônias de casamento. Corta o pau iôhôhô,
que serve de fetiche, dá início aos cânticos, r eligiosos ou seculares, e guarda as flautas sagradas.
Organização social. Teoricamente, a organização social dos povos da cultura A ruak do ciclo matrilinear livre
seria a sociedade de base matrilinear, isto é, da sucessão em
linlia materna. Isto realmente, se verifica .em muitas tribos
A r·uak, segundo as pesquisas de vários autores. Mostra
Schmidt que entre vários A ruak, o antepassado da tribo é
uma mulher que não teve espôso, e d.e onde provêm todos
os homens, o que sugere as origens matrilineares na organização social dêsses povos.
Infelizmente, há poucas pesquisas diretas. E a obra da
aculturação veio complicar o problema. Von den Steiner.
destacou a sucessão em linha materna, que prevalece entre
tôdas as tribos do alto Coliseu. Mas as suas observações
entre os Pareci e outras tribos Aruak foram incompletas.
Registou apenas que os Pareci viviam em monogamia, mas
nada nos disse sôbre o status social da mulher. O casamento era co·mbina.do entre os pais dos noivos e no dia da cerimônia, a noiva é conduzida para a rêde do noivado, de joe~
lhos e amparada por sua mãe.
Por ocasião do nascimento de uma criança, os pais permanecem em casa até a queda do cordão umbilical. Ao pai
só é permitido alimentar-se de beijus embebidos d'água.
Os ritos funerários, de acôrdo com as informações conseguidas por Von den Steinen, eram bem complexos. o~
mortos eram sepultados dentro de casa, com a cabeça para
o lado leste. Dentro da cova lançam rêde, penas ornamentais, ligas, colares, provisões alimentares. . . Os parentes
fecham a casa e permanecem durante seis dias junto da
cova, obedecendo a um rigoroso jejum. Se um dêles quebrasse o jejum, acreditariam os índios que estaria comendo
pela "bôca do morto" e morreria também. Se, no sexto dia,
o defunto não ressuscita; é que chegou ao céu e de lá não
voltará. Já não terá mais necessidade de guarda.
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No sétimo dia, enfeitam-se, pintam o corpo e bebem
o sumo do cuiteru a que adicionam urucu, e começam as
festas cerimoniais.
Já Roquette-Pinto observou a poligamia, embora registando que muitos se contentam com uma só espôsa. As mulher es casam-se j ovens. São tratadas com certo desprêzo.
São segregadas de muitas cerimônias. Não podem ver os
instr umentos sagrados. No entanto, às mulheres estão afetos os trabalhos agrícolas e domésticos. Vê-se como essa organização está longe das instituições matrilineares.
A 1tribo Pareci está dividida em grupos, núcleos ou
aldeias. Cada aldeia é sujeita à jurisdição de um chefe,
A múri, que divide o seu prestígio com o sacerdote Utiarité.
Muitas vêzes as duas funções confluem no mesmo indivíduo.
As danças e cânticos dos Pareci são interessantes e
complexas. Von den Steinen consignou três espécies de
dança : a zelêmí, com cânticos corais; a olutá, com música
de f lauta de sons estridentes e prolongados ; e a dança valoroso, com flauta e matraca. Havia, além disso as danças
mascaradas, em que os indígenas se apresentavam com
bastões e lunetas feitas de fôlhas de buriti, e dançando em
t,ôrno de um receptáculo, onde bebem.
Também Roquette-Pinto conseguiu apanhar no fonógrafo a música dos principais cânticos pareeis: Ualocê,
T eirú, Ceiritá . .. , cuja análise musicológica realizou com a
assistência do professor Astolfo Tavares.
Tão espalhada como é a família lingüística Aruak, não
há uniformidade na sua cultura. Muitas tribos, embora lingüisticamente ligadas ao mesmo tronco, assinalam traços
culturais de outras procedências, como emprestaram muitos
dos seus próprios. A tupinização cultural prossegue a sua
obra em várias tribos "marginais". E a aculturação branca
completa a obra.
Seja como f ôr tornam-se necessários trabalhos diretos
de campo para a investigação de inúmeros problemas de
ordem antropológico-física, lingüística e cultural, desta
gr ande família indígena sul-americana.
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Os Caribe ( Cariba, Caraíba, Carib·í, Ca ryba, Cariva,
Car aíbe, Caribee), cuja tradição de ferocidade os espanhóis
ouviram dos A ruak, foram avistados pela primeira vez na
segunda viagem de Colombo. Contrastando com os hábitos
pacíficos dos A ruak, os Caribe eram ferozes e guerreiros,
produzindo grande devastação entre as outras tribos, principalmente entre os A ruak, de quem roubavam as mulheres
e devastavam as terras.
O nome tem origens remotas. Alguns fazem-no derivar
de Calina e Caripuna, nomes ouvidos por Colombo no Haiti.
Ca,lina ( Carina., Califía, Callinago) é o nome com que os ca.
ribe se designam mutuamente, e quer dizer "companheiro".
Julgou-se ainda que o nome teria provindo de Galibi, nome
de uma tribo das Guianas. Os Aruak chamam-nos Bassari
ou Corei iqui, isto é, "o que se pinta de vermelho".
Karl von den Steinen achou que a grafia exata seria
Caraíba, e não Caribe, e significaria "estrangeiro". Neste
caso a denominação seria devido a um êrro dos descobridores, julgando que, com aquela denominação, os índios se
referiam a si próprios, quando na realidade, era aos forasteiros, aos "estrangeiros" que a expressão era aplicada. Da
sua corruptela, teria provindo a palavra canibal que os esvanhóis aplicaram a êstes índios, devido ao seu hábito da
antropofagia. As hipótese de Von den Steinen necessita de
comprovação, porquanto o radical Carib é encontrado entre
muitos grupos indígenas da América, não estando ainda elucidada a sua origem definitiva.
1
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Já vimos que Martius incluiu os Caribe no grupo que
êle chamou Guck, e que se verficou insustentável, diante de
pesquisas ulteriores. Foram os trabalhos das expedições ao
Xingu que lançaram alguma luz sôbre a constituição dessa
grande família lingüística, cujos r epresentantes mais primitivos seriam provàvelmente os Nauqitá e Bacairi das cabeceiras daquele rio.
Sua área de exten são é enorme, sendo os seus limites :
ao norte, as Antilhas ; ao sul, as nascentes do rio Xingu,
além do paralelo 13.º de latitude sul; a leste, o planalto
brasileiro e a oeste, o alto Amazonas.
Nesta enorme área estende-se a grand.e família lingüística Caribe, cuja gramática comparada fôra esboçada por
L. Adam e Goege. Comparando os dialetos afins, pôde contudo Rivet n o seu trabalho "Les Langues de l'Amérique du
Sud et des Antilles" apresentar os seguintes seis grupos
principais<1):
1.º) Akawi, Arekuna, Kamarokotó, Macuxí, Sapará,

Taulipang, Seregong, lngarikó, Paravilhana, lpu'rukotó,
C'rishaná.
2.) Trio, Hianakoto, Umaria, Guake, Karixona, Pianokotó, Wayumará, Makiritare (Yekuanâ, lh uruana, Dekuana,
K unilaná ).
3.º) Kumanagoto, Palenke, Guaikeri, Tamanak, Tchaima, Oyana, Upurui .
4.º) Bakairí, Arara, Aruma, Yuma, Apiaká, Parirí.
5.º) Bonarí, Yauapery.
6.º) Peba, Yagua, Yameo.
A divisão da família Caribe proposta por Loukotka é
1

a seguinte:
a) Línguas da Guiana brasileira: Wayamar (com
vestígios de A ruak) , Pauxiana (com intrusão de A ruak) ,
Taulipang, Puru koto (com intrusão de Aruak, Sapará (com
i ntr usão de A ruak), Azumara, Makuxi (com vestígio de
A ruak ) , Trio ou Diau (com vestígio de A ruak) , Oyana (com
vetígio de Aruak), Apal,ai ou Aparai (com vestígios de Tupi) Tiverikoto, Pianako·to, Wayaw ai (com vestígios de Tupi). Chikiana ou 1'chikena, Katawian ou Parukatu, Kricha(1) Conservo, nestas listas de Rivet e de Loukotka, as grafias respectivas dos seus autores.
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ná (com vestígio de A ruak) , Uaimiri (com vestígios de
A ruak ), Uayeué (com vestígios de A ruak), Paraviyana ou
Paravilhana, extinta (com intrusão de A ruak), Mutuan,
Bonari, extinta (com vestígios de Aruak.) Dêste grupo existem muitas línguas fora do território brasileiro, tais como:

Tamanako, Kalina, Tchayma, Kumanagoto, Palenke, Mapoyo, Yauarana, Makiritaré, l ngariko, Kumayena e outras.
b) Língua mesclada com Tupi : A rakayú ou Varaguassú, extinta.
c) Línguas de Leste: Arará, Yarumá, Apingi ou
Apiacá, Parirí (com vestígios de Aruak ), Palmela (com
vestígios de Purúborá ).
d) Línguas do Sul: Nahukwa (com os dialetos Yamarikumá e Guikurú ), Bakairí ou Bacaery.
e) Língua do Nordeste : Pimenteira.
f) Língua mesclada com Gê: Otchukuyana, extinta.
g) Língua mesclada com A ruak e Tukano : Yurí ou
Yur.ia.
Da família Caribe, existem, fora do território brasileiro, vários grupos das ilhas e de oeste, e um mesclado com
muitas línguas. São: Kalinago, Karif, M otillon, Tchake,
Opone, Karare, Guake, Kalihona, Umaua, etc.
Dividiremos, seguindo a indicação dos vários autores,
geogràficamente os Caribe em três grupos principais:
a) Tribos Caribe do sul do A mazonas; b) Tribos do norte

do Amazonas; c) Tribos da V enezuela e Guianas.
a) Trib os do sul do Am azonas. tstes são os g rupos
que estão isolados em pleno território brasileiro, ao sul do
Amazonas, bem distantes dos grupos compactos da parte
norte do território sul-americano. Um dos grupos m ais antigos são os Pimenteira, que em fins do século XVIII e com eços do XIX formavam uma ilha Caribe no meio dos Tupi
e Gê de Pernambuco e do Piauí; Ehrenreich teve dúvidas
em inclui-los ling'ii1sticamente na família Caribe; habitavam as nascentes do Piauí e Gorgueia, tendo daí passado ao
São Francisco, devastando fazendas e currais.
Ao norte dêstes últimos, há um grupo de tribos, que se
enfileir am numa extensa faixa paralela ao Amazonas. São
as seguintes : os Apiacá (Apiaká, Apinguí ) que não devem
ser confundidos com o grupo Tu pi do mesmo nome; vivem
entre o baixo Tocantins e o Xingu, e foram estudados, entre
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outros, por Ehrenreich, Coudreau e Nimuendaj ú; os Pari ri,
do alto Pacajá, ligados lingüisticamente aos precedentes; os
Arara (A jujuré, Ajujure), que habitam as regiões dos
afluentes da margem direita do Purus, e se consideram
também filiados aos Apiacá; próximo a êles estão os !uma
(litmá, Yuma) também pertencentes ao mesmo grupo Apiacá. Von den Steinen e Ehrenreich também assinalaram um
sistema de tatuagem comum aos Arara, !uma e Apiacá: uma
linha azul em ambas as faces, desde o ôlho até o canto da
bôca, o que constitui mais um argumento para o seu parentesco próximo. Convém não confundir êstes Arara com uma
tribo de igual nome, mas filiada lingüisticamente aos Pano,
e que vive em Humaita, no alto Liberdade e no baixo Juruá.
No sul, os Palmela (Palmella) do São Miguel e do Baurés, afluentes do Guaporé. Nas nascentes do Xingu, ficam
os Bacairi (Bakairi, Bacaery), extenso e importante grupo,
que foi estudado detidamente por Karl von den Steinen e lhe
forneceu argumentos valiosos para a interpretação dos centros de difusão dos Caribe. Junto a êles estão os N auquá
( N ahu cuá, N ahu qu á) do rio Colis€u, que também forneceram
~.os expedicionários do Xingu farto material de estudo. Grupos menores, vivendo junto aos precedentes, são os Caiabi
(Cayabi) do vale do Paranatinga e os Arumá (Jarumá,
Yarumá), do Guiamiçu, afluente do Xingu, cuja identidade
com os A piac4 foi provada por Hermann Meyer.
b) Tribos do norte do Amazonas. Citaremos inicialmente as tribos Caribe que habitam a bacia do rio Negro.
Destacam-se os Apalai (Apalaí, Aparaí), dos rios Pari e
Paru; os Pianacotó (Pianocotó, Pianoghotó) do alto Trombetas e do Jamundá; os Pauxi, do Cuminá; os Uaieué
( Uayeué ), do Mapure; os Voiavai (Voyavay), das nascentes do E ssequibo; os Bonari (Boan ári , Bur enari, Boian ara,
B oayatan a), os "homens cobra", quase extintos, que habitavam o Uatumá, afluente do Amazonas, e hoje vivem no rio
Uaupés ; os laitaperi (Jauaperí, Yau aperí, Uaim iri, Uaimeri)
que habitam o rio Iauaperi, afluente esquerdo do rio Negro;
os Crixaná (Crishaná, Quirisaman e) que vivem também na
parte alta do Iauaperi, e foram pacificados em 1884 por Barbosa Rodrigues.
Convém ainda assinalar a existência de algumas tribos
comuns à Venezuela, Guianas e Brasil, como os Arecuna, os
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Rucuiene, os M ankitari e outras a que nos referiremos ao
en umerar as tribos da Venezuela e das Guianas.
c) Tribos da Venezuela e das Guianas. É êste o habitat
por excelência do grupo Caribe, cuja área se estende, como
já f icou dito até as Antilhas. Os Caribe das Antilhas recebem
o nome de Callinago ( Calliponau, Caripura) e pertenciam ao
g rupo Galibi do contin.ente. Muitos dêsses Caribe se misturaram com os negros, originando os chamados Carib es negros
(Garif, Grarifuna), especialmente na Martinica, Domínica
e São Vicente, e um pequeno grupo que em fins do séculp
XVIII foi deportado da ilha de São Vicente para a costa de
H onduras.
Em Terra Firme, na costa venezuelana, contavam-se os
Cum anagoto, pràtican1ente extintos. Sob a influência das
missões católicas, foram absorvidos progressivamente pelas
populações brancas. Êles compreendiam grande número de
tribos como os Tamanaco, os Chaíma ( Uarapiché ), os Chacopata, os Piritué, os Palenque, os Pariagoto, Cunegua,va,
Guai qiteri e talvez também os Chipa (Shiparico) do rio Aroa.
É muito freqüente nas tribos da Venezuela e das Guianas
o euf ixo coto ou goto, designativo do plural.
Na bacia do Ori11oco, citam-se os Tam anaque, extintos;
os Cariniaco; os Taparito e os Panare; os Mapo io (Mapoyo),
d escendentes dos antigos Cuacua ou N epoyo; os Jabarana
( Yabarana), outrora muito importantes.
Uma das tribos mais interessantes pela sua extensão é
a dos Mankitari (Marikitare, Makiritari, Maquiritari, Marilcitaré, também chamados Majongkong, Majuyonko, :flrfaiongong, U ayungorrio) que habitam a região ao sul do rio Ventuari e chegam até o alto rio Branco e ao rio Negro, no Brasil.
Distinguem-se pela sua côr clara e formam alguns grupos
principais : os Maiongong propriamente ditos, os Ihuruana,
os Decu an a e os Cunuaná.
Mais para sudeste, na região das Guianas, temos os
A cauoio (Akaw oio, Acauayo, Akawai) em plena Guiana Inglêsa, na região do rio Cuiuni. No mesmo vale estão os Uaica.
Mais ao sul, ficam os Arecuna (Aricuna, Aricuma, Arekaina,
A rekuna, Aralcuyana, Ararikuna, Yarikuna) importante grupo, que se estende até o território brasileiro, chegando até o rio
Negro, onde foram identificados pelos sacerdotes das Missões
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Salesianas. Na região do Roroíma, estão ainda os Cam arocotó.
os l n garicó, os Sererong, os Taulipang e os Macu xí (Macuchi,
Macushi, Macusi) do alto rio Branco. Na região das Guianas
Francesa e Britânica, encontram-se ainda os Purucotó (lpurucotó), os Guaiumará (Guayumará), os Sapará e os Paravilhana, extintos.
Mais para o litoral das Guianas, encontram-se os remanescentes dos Caribe, stricto sensu ( Caribe, Caribí, Galibí,
Calina), que se estendiam do Oiapoque ao Orinoco, e daí se <li··
fundiram para o norte até as Antilhas e para o interior, subindo o curso dos rios. Hordas dêsse poderoso grupo chegaram ao rio Repunuri afluente esquerdo do alto rio Negro,
onde foram identificadas sob os nomes de Cariba e Caribi
e mais: Caribana, Carabana e Cariana. Junto aos Galibi
acham-se os Taira da Guiana Francesa. Essas tribos foram
estudadas por Koch-Grünberg, na sua obra clássica "Von R oraima zum Orinoco ".
Ainda nas Guianas, encontram-se os Partamona, na região do E ssequibo; os Trio que no século XVIII ocupavam
o vale do Tapanahoni; os Upuruí; os Oiana (Oyana, Ojona,
Ayana, Uayana, também chamados Rucuiene ou Rucuyenne,
na Guiana Francesa e Urucaina e Ar.acuiana, no Brasil) que
no Brasil ocupam as regiões dos rios J ari e Paru, próximos
aos Apalai, já descritos.
A dispersão dos Caribe para o oeste, na região Amazônica, disseminou-os em vários pequenos grupos, alguns já
extintos, que chegaram até as regiões colombianas e peruanas.
Citam-se : os Siparicot (Chipa), os Juapara e Cumanagoto
do rio Aroa, já €Xtintos e que se acredita tenham sido Caribe;
os Kiriki (Quiriqui) extintos, e remanescentes dos Motilones,
do lago Maracaíbo; o importante grupo Umaua, do médio
Apaporis, e que engloba as tribos Hianocoto, Tsahatsaha,
Carijona, Guaque e os extintos Guagua, provàvelmente relacionados aos precedentes. Mais ao sul, já em território peruano e equatoriano, na região do rio N apo, acha-se o grupo
Peba, que muitos autores classificam como família lingüística
isolada e Rivet dá como pertencendo ao grupo Caribe. É
constituído de várias tribos como os Peba propriamente ditos,
os Yameo e os Yagua, a que se poderiam juntar os Arda,
ainda objeto de acesas controvérsias. Ao alto Amazonas, nos
altiplanos peruanos, chegou outra tribo Caribe, os Patagon,
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hoje extintos, o que prova a extrema disseminação ocidental
dos Caribe.
Migrações. Esparsos numa área tão vasta, os Caribe
têm sido um dos grupos de grande mobilidade na América
do Sul, embora não tão grande como a dos Tupi e Aruak.
Os colonizadores espanhóis e portuguêses assistiram a alguns
dos seus movim.entos, no período da descoberta. Não resta
dúvida que nas Antilhas subjugaram em época remota as
populações indígenas mais primitivas como os Taino, tendo
os espanhóis testemunhado as lutas posteriores contra os
Aruak, que expulsaram para a Terra Firme, roubando-lhes
as terras e as mulheres.
Mas a questão das origens dos Caribe, e dos centros primitivos de dispersão, tem sido controvertida e muitas hipóteses foram urdidas, pela falta de dados concernentes às suas
migrações pré-colombianas. Rodolfo Garcia resumiu algumas dessas hipóteses. Assim, para os antigos historiadores
e cronistas como Rochefort, Labat e outros, os Caribe teriam
vindo do país dos Apalaches, na Flórida, atravessando as
Antilhas de norte a sul e penetrando em Terra Firme, atingindo assim as Guianas e o território amazônico.
Já Dutertre, e com êle muitos outros autores, acreditam
que teriam provindo das Guianas, descendentes dos · Galibi
dessa região. A hipótese da origem sul-americana dos Caribe
foi reforçada com a autoridade de Martius, Crevaux, Lucien
Adam e os expedicionários do Xingu.
O historiador Petrus Martyr, segundo refere von den
Steinen, o qual foi o primeiro que mencionou o nome "Caribe" numa carta de 13 de janeiro de 1493, e publicou um livro
famoso dez anos depois da morte de Colombo, admitiu a origem estrangeira do nome, que proviria da América do Norte.
A hipótese da origem norte-americana foi acariciada por
grande número de estudiosos, entre os quais o inglês Bristock,
o francês Rochefort e mais modernamente Alexandre von
Humboldt.
Viu-se porém a inconsistência dessa hipótese, que resultou no desconhecimento dos importantes grupos Cari be na
América do Sul, aqui radicados desde tempos imemoriais.
Os parentescos lingüísticos com grupos indígenas do norte
apenas provam grande difusão dos Caribe e os seus múltiplos
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contatos com tribos diversas. Surgiu então a hipótese oposta: a origem Caribe está na América do Sul, dividindo-se as
opiniões no que ·diz respeito ao centro norte-amazônico, con1
os autores já citados, e ao centro sul-amazônico.
Orbigny e Martius acharam que os Caribe teriam provindo de um tronco comum com os Tupi. Seriam os Tupi
os seus antepassados, hipótese hoje abandonada, visto não
haver a menor relação lingüística entre os dois grupos.
Crevaux estabeleceu a conexão entre os Rucuiene das
Guianas com tribos análogas da Guiana Brasileira, trabalho
desenvolvido per Lucien Adam qu.e f êz uma delimitação mais
clara entre os Caribe, A ritak e Tupi, sugerindo que o berço
de origem dos Caribe devia ser pesquisado ao sul do Amazonas. Coube, porém, a Karl von den Steinen nos s.e us estudos
sôbre os Bacairi e Nauquá, ter provado a sua conexão com
os Caribe e daí ter concluído pelo centro de origem dêsses
povos ao sul do Amazonas. No seu livro sôbre "O Brasil
Central", resultado da primeira expedição, de 1885, ao Xingu.
discutiu Karl von den Steinen a questão da "pátria dos Caribe". l\1ostrou inicialmente o parentesco lingüístico das
t ribos Caribe das Guianas com os grupos dispersos do sul do
An1azonas, verificando a existência de palavras e radicais caribes muito primitivos entre os Bacairi. Discutiu a hipótese
ela origem nas Guianas, pelo fato de ser esta área uma das
maiores concentrações de tribos Caribe, argumentando, porém, que isso apenas provaria a sua longa permanência ali.
As tribos Caribe do rio Coliseu pareceram a von den Steinen ser o grupo mais primitivo, com um vocabulário mais puro, o que viria provar a sua grande antiguidade. "Ao sul do
Amazonas, portanto, - concluiu von den Steinen - é· que se
deve procurar a pátria de origem dos caribas. E onde em
detalhe? Não sei, talv'3z nas cabeceiras do rio Madeira e Tapaj ós. Parte emigrou para o norte, estabeleceu-$e nas Guianas e depois alargou-se, dividindo-se em muitas tribos. Outros
ficaram para trás, e os representantes mais importantes dêstes são os bacairis" (op. cit., pág. 359).
E studos posteriores de von den Steinen e Ehrenreich vieram confirmar essa opinião. A identificação de outras tribosdo sul do Amazonas, como os Apiacá do baixo Tocantins, com
os Caribe veio reforçar a idéia de uma conexão das tribos
Caribe do sul do Amazonas, mais primitivos, com os Caribe
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da extremidade nordeste da América do Sul, continuidade
essa que mostra o caminho das suas antigas migrações, na
direção sul-norte.
Esta é também a opinião de Rivet, que assinalou como
centro de dispersão da família Caribe a região compreendida
entre o Alto Xingu e o Tapajós. Daí, suas tribos se espalharam para o norte, noroeste e nordeste. Nesta migração, tendo
atingido o norte do Amazonas, os Caribe foram expulsando
os Aruak, até as Antilhas, quando chegaram os espanhóis.
E aí novamente os A ruak puderam retomar o caminho da
Terra Firme. Outra corrente migratória se dirigiu para o noroeste, como o prova a existência de tribos Caribe na região
andina colombo-peruana.
Tipo físico. Pertencentes à raça Brasilide de von Eickstedt, embora pequenos grupos apresentem característicos
Lagide, os Caribe não apresentam homogeneidade no tipo fíi-;ico. Podemos mesmo considerar dois grupos gerais, os Caribe do norte e os do sul do Amazonas. Os do norte são
geralmente de baixa estatura, enquanto que os do sul são altos
como aliás o conjunto de tribos do planalto central brasileirQ.
Ehrenreich e von den Steinen investigaram os dados antropológicos, qualitativos e quantitativos, dos índios Bacairi e
Nauquá. Os resultados foram os seguintes. Pele, côr de argila amarelo-cinzenta, com diferentes matizes. Cabelos negros, de grossura média, ligeiramente ondulados. Em algumas
tribos Bacairi, as cabeleiras eram francamente encaracoladas.
Arrancam as pestanas, as barbas, e os pêlos do resto do corpo.
O tipo facial apresentava-se muito desigual. Alguns Bacairi
se assemelhavam ao tipo europeu, enquanto outros tinham
forte prognatismo. Olhos pardo-escuros, embora von den
Steinen tenha encontrado um N auquá de olhos azuis. Posição
dos olhos horizontal, forma amendoada. Nariz convexo.
Os dados antropométricos principais foram os seguintes .
E statura do Bacairi: homens, lm60; mulheres, lm51. Nau_.
quá : homens, lm62; mulheres, lm52. índice cefálico dos
Bacairi: 78,9; nos Nauquá: 80,5. E sta mesocefalia dos Caribe do sul é menos pronunciada que a dos do norte, que
tendem para a braquicefalia (índ. cefálico: 81,3).
Não há, portanto, homogeneidade do tipo físico Caribe,
uns sendo parecidos com o tipo európeu meridional, enquanto
que os outros exibem as clássicas características mongolóides.
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· Cultura material. Tomamos como referência para o exame da cultura Caribe a.s tribos do sul do Amazonas (Bacairi
e N auquá) estudadas por von den Steinen, por serem as mais
primitivas e portanto revelarem traços mais puros d.e cultura.
Habitação. Não há uma descrição sistemática da habitação dos Bacairi nos livros de von den Steinen. N urna das
suas. visitas a um aldeamento, êle descreve uma casa grande,
do tipo da mal oca dos Tupi, porém circular.

"Tinha-se a impressão - escreveu von den Steinen - de
estar numa colmeia enorme, felizmente sem abelhas. A forma
era quase circular; o diâmetro era de 15 metros ; dois postes
enormes ; com 9 metros de altura e 31/ 2 m. eqüidistantes um
do?tro, sul?ortavam, no centro, a enorme cúpula de palha,
CUJO made1ramento era formado por anéis horizontais de
bambu, e por traves colocadas perpendicularmente sôbre
êste~, em direção à abertura central. A cúpula estava eneg_:ec1da pela fumaça e brilhava como alcatrão. A parede,
sobre a qual repousava era constituída por um anel formado
de postes de Ilh metros de altura e só era interrompida por
duas entradas opostas, muito baixas para mim" ("Entre os
aborígenes do Brasil Central", ed. do Dep. de Cult., cit.
pág. 85).
Continuando a sua narrativa, descreveu o etnólogo alemão os acessórios da habitação e demais objetos de uso doméstico e outros da cultura econômica dos Bacairi : "Da parede para o centro estendiam-se, na direção dos raios, as rêdes
que, tendo as extremidades fixas em postes bem resistentes
dividiam o espaço exterior em uma porção de compartimen~
t os aber tos. O grande espaço central que ficava em tôrno dos
postes principais e em cima do qual havia a abertura era res~r~ado à cozinha e ª? armazenamento de cestas p~ra prov1soes, postes, assadeiras de barro para beij us, peneiras,
r êdes, canastras, pilões e cuias. Nos postes principais havia
varas, amarradas a êstes com cipós, e nos quais estavam penduradas também cuias e maços de fumo ; duma trave transversal pendiam grandes aves com pernas e caudas trançadas
de palha, de aparência muito misteriosa, mas cuja única finalidade era de guardarem, de maneira agradável à vista, as
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<?spigas de milho de que se constituíam o seu interior e.as suas
asas. O solo era revestido dum material duríssimo, feito com·
farinha branca de mandioca; os pilões e as mãos de pilão es..
tavam brancas pela farinha, ao passo que os potes estavam.
enegr ecidos pela fumaça. Acima das portas viam-se penduradas cestas com cabaças, nassas, rêdes para pescar; na · p.a.-.
rede dos "compartimentos", arcos, machados de pedra, ·fie-;
chas com penas multicores que se destacavam da palha da
cúpu la, grande quantidade de cestinhas, cabaças para beber
e obj etos menores; no solo encontravam-se esferas brancas
de barro, pedaços de lenha, abanos para animar o fogo e as
cinzas de pequena fogueira que, durante a noite, cada qual
m.antém acesa debaixo da sua rêde. Em cada rêde estava pendurado um penacho multicôr e o pente ; aqui e acolá divisava-se uma pirâmide de varinhas com a grelha; havia também,
penduradas, algumas das varas que servem para se obter
fogo por fricção, acompanhadas dum pacotinho da cortiça
que serve de isca" (ibid.,pág. 85).
;
Além das casas dêste tip-0, que em outras aldeias são dispostas em círculo, há ainda entre os Bacairi, a "'casa de danças" ou "casas de flauta" (k xato-éti) , destinada às festas
cer imoniais da tribo.
Os Bacairi não usam vestes. Apenas trazem ornamentos
de corpo e dispositivos para os órgãos sexuais, a partir da
puberdade. Não se trata propriamente de cache-sex e. Os
pêlos do púbis são arrancados e em tôrno da cintura usam,
homens e mulheres, um cordel constituído por um fio de algodão, no qual são às vezes afixados pedacinhos de sementes·
ou frgamentos de conchas de caracol. O estôjo peniano não'e
usado pelas tribos do Coliseu.
Quanto à ornamentação, observou von den Steinen o seguinte. O penteado dos homens do Xingu superior é uma
calote com tonsura, forma muito comum entre os índios do·
planalto brasileiro, que lhes valeu a denominação comum
de Coroados, denominação imprópria, pois com elas os portuguêses se dirigiam a tribos muito diferentes. Já entre os
Bacairi, von den Steinen observou que muitos homens traziam.
os cabelos encaracolados artificialmente, com papelotes de madeira entalhados numa concha. As mulheres usavam o cabelo
na fronte, em franja, comQ os homens, mas atrás êles caíam·
completamente sôbre os ombros. Todos os pêlos do rosto . e:
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corpo são arrancados ou raspados, com um pedaço de capim
lanceolado que faz o efeito de navalha. A perfuração do pavilhão da orelha para o adôrno de plumas é usada apenas
entre os homens. Também os Bacairi, agora de ambos os
sexos, perfuram a extremidade inferior do septo nasal, onde
introduziam outrora também um adôrno de pena, e uma espécie de fuso de pedra, natáko, hoje raramente empregados.
Os Bacairi usam ainda as ligaduras das extremidades, espêssas e longas faixas de palha ou cordas de algodão que são
aplicadas no braço, abaixo do joelho ou acima do tornozelo.
Êsse costume tem por fim dilatar as pantorrilhas, embora não
de modo tão intenso quanto entre os Caribe do norte do Amazonas.
Ambos os sexos enfeitam-se de colares, feitos de peças
retangulares de madeira, polidas como pedras, ou de pequenos discos também de madeira e ainda de pérolas de tucum,
todos êles perfurados com o dente de peixe-cão e atravessados
por um cordel de fibras vegetais.
Os Bacairi usam também a pintura de corpo, empregando
para isso o vermelho do urucu. Untam o corpo para se defenderem do calor e dos insetos e também para fins puramente
estéticos. Von den Steinen discute a questão tão debatida das
finalidades utilitárias, estéticas ou mágicas do desenho de
corpo, entre os primitivos ( op. cit., págs. 227 e segs.) assunto
tão da predileção de Karsten, que ao mesmo dedicou capítulos
inteiros, na sua obra The Civilization, of the South American,
Indian,s (Londres, 1926, Cap. 1). Concede Karsten certa
razão a von den Steinen, quando êste autor separa o emprêgo
utilitário da pintura de corpo, para fins de proteção do corpo.,
contra o sol ou contra os insetos, dos puramente estéticos da
ornamentação. Acha Karsten, porém, que acima de tudo, a
pintura de corpo estaria em conexão com as crenças religiosas
e mágicas dos índios, e mesmo nos casos em que ela é usada
como proteção, os motivos mágicos reforçam simbolicamente
os podêres do corpo contra as más influências, diretas ou j ulgadas sobrenaturais ( op. cit., pág. 39).
Os Bacairi, como os Nauquá, além da untura propriamente dita, também pintam no corpo desenhos lineares, pontos, linhas sinuosas, ziguezagues, principalmente por ocasião
das danças.
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Os Bacairi e Nauquá, embora não tão freqüentemente
quanto os índios Aruak, também empregam a tatuagem de
corpo, que não ultrapassou o estágio das linhas simples, sarj aduras obtidas com dentes de traíra ou unhas de roedores
e friccionadas com barro amarelo, fuligem ou sumo de certas
plantas.
Vida económica. Da descrição da habitação bacairi e
seus acessórios, já podemos deduzir a existência de atividades econômicas ligadas à coleta, à caça, à pesca e à agricultura. Von den Steinen havia verificado a coexistência dessas
atividades entre as tribos do alto Xingu, mostrando que elas
não se alinharam pelo esquema evolucionista clàssicamente
admitido. De acôrdo com os histórico-culturalistas, a cultura
Caribe participa dos ciclos matrilineares com elementos das
culturas patrilineares. Mas os Caribe do sul do Amazonas,
como os Bacairi e Nauquá ainda não se libertaram, em certo::;
aspectos, de muitas das características das culturas primárias. Vamos assim encontrar entre os Bacairi uma agricultura antiquíssima, de enxada de pau, ao lado de atividades de
coleta. Os Bacairi ouvidos por von den Steinen afirmaram-lhe
que seus avós não conheciam o milho nem a mandioca, "comiam terra". Numa das suas lendas, está que os habitantes
do campo não conheciam a mandioca, até o dia em que esta
lhes foi doada.
As atividades de caça e pesca são muito freqüentes entre
êsses povos, "caçadores sem cães e pescadores sem anzol" e
que se tornaram também "agricultores sem enxada nem arado" (Von den Steinen) .
As atividades agrícolas surgiram com as mulheres. Enquanto os homens iam à caça e à pesca, as mulheres tomavam
conta dos mantimentos e iniciavam uma rudimentar faina
agrícola, e coletavam também frutos e tubérculos. A cozinha
vegetal é o seu domínio. Posteriormente elas vão lavrar a
terra com a enxada de pau, colher os grãos e preparar a f a1·inha.
Os Bacairi e Nauquá têm portanto uma agricultura rudimentar da mandioca, do milho, do feijão ... o que é típico
dos Caribe sul-amazônicos. Já entre os Caribe norte-amazônicos estas atividades se acham mais desenvolvidas. Os Bacairi e N auquá, como as outras tribos do Xingu, possuem uma
série de instrumentos ligados às suas atividades econômica3,
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como machados de pedra, furadores, raspadores, cortadores
de pedras e de madeira, de dentes de peixe, de osso, de conchas.
Os Bacairi e Nauquá não conhecem, porém, a cerâmica.
Tinham cuias e cabaças, empregadas para beber. e comer,
mas os únicos potes de barro encontrados por von den Steinen
pertenciam às tribos vizinhas, principalmente os Mehinacu.
· Isso vem reforçar a tese que os Caribe, pelo menos os
Caribe sul-amazônicos, aprenderam a agricultura com os
A ruak, ou melhor com as mulheres Aruak. No folk-lore Baco.i ri, há realmente r efer ência aos gêmeos K eri e Kame (palavras de origem Aru ak), correspondentes ao sol e à lua, e
que com os conselhos da tia Ewaki, tudo empreendem em benefício da tribo. Se Kame ficou sendo o chefe ancestral dos
A ruak, Keri, pertence aos Bacairi. É o herói civilizador da
série dos heróis lendários que promovem o adiantamento cultural dos homens.
Entre as armas, utensílios e outros objetos da cultura
material dos Caribe sul-amazônicos, citaremos os seguintes,
ainda acompanhando a enumeração de von den Steinen:
Arcos e flechas, de formas comuns, diferindo apenas em
alguns detalhes, dos das tribos do alto Xingu, utilizados para
a caça e também para a pesca, visto não conhecerem o anzol;
rêdes de mão, feitas de fibra de tucum e cestas de cipós trançados, para a pesca e outros misteres; esteiras e abanadores
de palha trançada; rêdes de algodão e de fibras de buriti;
vasilhames diversos, como cuias feitas de cabaça, já referidas.
As canoas são fabricadas com casca de jatobá, rasas para
poderem servir nos leitos fluviais pouco fundos e cheios de
pedra. Os remos são formados de uma pá, ligeiramente escavada, com cabo e punho, tudo de madeira. Os Bacairi são
hábeis canoeiros e com suas frágeis canoas de casca, conseg uem atravessar as cataratas. Outros objetos cerimoniais e
artísticos serão descritos mais adiante, em conexão com as
atividades correspondentes da sua cultura religiosa e artística.
Cultura espiritual. O sistema cosmolátrico dos Bacairi
ten1 muita semelhança com as concepções mitológicas dos
outros índios do planalto brasileiro, de cultura primitiva em
evolução para formas mais adiantadas. O céu, que em outros
tempos era tão próximo, foi se afastando cada vez mais, e
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agora só as aves o poderiam alcançar. O sol é uma grande
esf er a de penas de arara vermelha e de tucano de plumagem
alaranjada e vermelha. A lua é uma bola de penas de japu.
Um pote grande cobre o sol à noite. As fases da lua têm uma
explicação semelhante à dos A ruak. A princípio é um lagarto
que atinge o bordo lunar. Em seguida, o trabalho é feito por
um t atu comum e depois por um tatu-canastra, cujo corpo
volumoso acaba por encobrir completamente o astro noturno.
Também os eclipses são explicados da mesma maneira.
As estrêlas e constelações não são mais do que objetoo
usados cá em baixo. Um índio Bacairi informa a Von den
Steinen ~ -~'No firmamento há mandioca, plantações, mato,
tudo." As estrêlas são grãos, fusos, nós de rêdes, estacas, etc.
( Op. cit., págs. 461 e segs.) .
A existência de cultos solares e lunares e suas transformações posteriores, entre os Caribe sul-amazônicos, é comprovada pela lenda de K eri e Kame, colhida por von den
Steinen entre os Ba.:airi. Keri e Kame, os dois heróis gêmeos,
são inicialmente nomes Aruak, e significam a lua e o sol, respectivamente. Entre os Bacairi, houve uma transposição de
sentido; K eri é o personagem principal, ficando pois com os
atributos do sol, ao passo que Kame desempenha um papel
secundário, significando a lua.
K eri e Kame, os dois irmãos gêmeos, viviam no céu. E
depois de terem realizado uma série de proezas - proezas
cosmogônicas que deram como resultado a posse da luz do
dia, a troca do céu pela terra, o sono, o fogo, os rios - insta]arn ...se na antiga sede dos Bacairi, e ensinam várias coisas :
fazer cachimbos, danças festivas, o tabaco, a mandioca, etc.
Depois retiram-se para nunca mais voltarem.
Temos aí uma síntese cosmogônica, com fragmentos do'5
cultos mitológicos do sol e da lua, e uma lenda de heróis civilizadoer s, do ciclo Tupi e Aruak. Isso vem provar o contacto muito antigo entre os Caribe e os Aruak, e a ação civilizadora dêst es últimos, principalmente no ensino da agricult ura.
Estudando com mais detalhes a lenda de K eri e Kame,
ver ifica Von den Steinen que ela resulta da confluência
de vários motivos míticos e lendários de alguns povos vizinhos, corno o provam as várias ver sões colhidas. Um detalhe
14 i
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da lepda diz que a mãe dêstes gêmeos é "casada" com o ja:..
guar. Mas ficou grávida porque enguliu dois ossos de dedos
de Bacairi, que o jaguar guardava em casa para utilizar como
pontas de flecha. Note-se a semelhança do motivo de nascimento do herói ou dos heróis, de mãe virgem, com uma série
enorme de outras lendas de índios americanos.
A lenda completa, ou antes a seriação de motivos mítico-lendários de Keri e Kame, é muito extensa. Von den Steinen publicou os textos originais destas lendas na sua Gramática Bacairi, onde podem ser consultados. Resumirei aqui alguns pontos mais importantes.
Houve um tempo em que havia no céu muita gente. Os
Bacairi ·er am muito poucos. Kamuschini, por exemplo, com
quem se i11icia a seriação lendária dos Bacairi, pertencia a
"outra gente". Um dia, no mato, encontra o jaguar Oka e,
com mêdo d~le, prometeu fazer mulheres para lhe ofertar.
Derrubou árvores de madeira vermelha, levou os toros para
casa e colocou-os num pilão de milho. Soprou nêles e r etirou-se por um curto espaço de tempo. Ao voltar, viu que
havia feito só homens. Matou-os e voltou ao mato, derrubando
agora árvores de outra espécie. Volta com os toros e aplica
o mesmo processo. Verifica que desta vez as árvores se transformam em mulheres. Kamuschini ofertou ao jaguar Oka as
duas mulheres mais velhas, Nimagakaniro e Ichoge, que êle
levou para· casa. No caminho, Ichoge tenta subir numa palmeira mas cai ao chão e morre.
Fica Nimagakaniro, que engole dois ossos de dedos de
Bacairi. É ctêles e não de Oka que N imagakariiro se torna
grávida. Mas surge a sogra Mero que odeia os Bacairi, e um
dia arranca com suas garras os olhos de Nimagakaniro, que
morre logo depois. O tio Kuára, outro jaguar, abre-lhe o
ventre e dêle retira os dois gêmeos K eri e Kame.
As peripécias não terminam aqui. K eri e Kame foram
criados na ignorância da sorte da mãe, mas um dia a avó
ou Tia E w ak·i, do lado Bacairi, conta o que sucedeu e os dois
irmãos saem à procura da avó e matam-na. Fazem uma grande fogueira para queimar a avó, mas infelizmente Kame
também se queimou e morreu. Nesse tempo os dois irmãos
ainda não tinham forma humana. K eri soprou no irmão e
êste adquire forma humana. A mesma coisa aconteceu depois
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com K eri, que· se queimou e morreu. O irmão sopra nêle e
também K eri adquire forma humana.
Agora é que começam as suas peripécias cosmogônicas é
civilizadoras. E grande número das lendas contam como
essas coisas se deram. Vão buscar o sol e a lua; descobrem
o sono; fazem a troca do céu pela terra; inventam o fogo;
fazem brotar os rios. E ainda: ensinam aos Bacairi como
fazer suas casas; as danças e os instrumentos de música;
a pesca e a caça; o tabaco e a mandioca . ..
Muitos contos de animais ainda estão relacionados com
os heróis K eri e Kame, e como exemplo, vamos transcrever
o conto de K eri e a raposa do campo na caça (Von den Steinen, op. cit., pág. 489).
"Keri encontrou o ·"vovô" raposa do campo e juntou-se
com ela para caçarem. A raposa do campo, como senhor do
fogo, tinha de acender em círculo o capim macega. Tod0s
os animais cercados pelo fogo deviam morrer. Mas o bôbo
do Kame pouco antes entrara num rato. Keri não sabia nada
disto, pensou que Kame estivesse fora. Quando o fogo parou,
os dois andaram pela área queimada à procura dalguma prêsa.
Keri não achou nenhum assado. A raposa encontrou um rato
queimado e comeu-o. Depois disso, os dois se encontraram
novamente. "Vovô que assado comeste?" "Só comi um rato'~.
Então Keri percebe que a raposa do campo engoliu o irmãr.
dêle, e inventava um meio curioso de reavê-lo sem que precisasse matar e abrir a raposa. "Vamos correr, vovô", disse
Keri. "Vamos, meu neto". Correram por uma extensão bastante longa. Pararam. Quando a raposa parou, ela teve de
vomitar. Depois de vomitar, foi-se embora depressa. Keri
foi para o lugar em que a raposa tinha vomitado. Achou os
ossos do rato levantou-os. Depois de ajuntá-los todos, soprou.
Depois de soprar, levantou-se Kame. "Dormi bem, disse êste ".
"Absolutamente não dormiste ! A raposa do campo te tinha
comido".
Depois de tôdas as peripécias junto aos Bacairi, K eri e
Kam e vão embora. Vão para não mais voltarem. ~les "foram
andando pelo caminho. Ninguém sabe para onde foram. Os
antigos não sabiam para onde foram. E hoje ainda se sabe
muito menos onde estão". Mas os informantes de Von den
Steinen não se conformam com essa ignorância do paradeiro
dos dois irmãos. Cada um tem a sua t eoria. Kame sempre
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estêve junto a Keri. E êste? Um velho Bacairi, já aculturado,
informa ao etnólogo, que K eri estava no Rio de Janeiro: era
o Imperador D. Pedro II.
Atividades mágicas. As atividades rituais e mágicas
giram em tôrno do feiticeiro, ou do homem-medicina, como
entre os outros grupos indígenas do Brasil.
Os Bacairi têm a crença da s' sombra" que abandona o
homem em certas ocasiões, como no sono. As transformações
fantasmagóricas dos mitos de Keri e Kame exprimem uma
convicção funqamental entre êstes índios: a crença na realidade mágica do mundo natural, a obtenção da vida pelo
" sôpro", as práticas de magia .. .
A per sonagem central destas atividades é o homem-medicina. Os feit iceiros, segundo as informações colhidas por
Von den Steinen classificam-se em bons e maus. A sua iniciação é longa e difícil. Durante quatro meses, só deve beber
caldo de amido, abster-se de sal e deixar de comer carne,
peixe e frutas. Não deve entregar-se ao sono. Para isso, é
necessário bater com os punhos na cabeça, arranhar os braços
e o peito.
O médico-feiticeiro mau é temido na tribo. Em vez de
curar, espalha a morte e o terror em tôrno dêle. Sabe preparar venenos terríveis, misturando, numa cuia, veneno de marim bondo, de formiga tocandira e outros bichos, com óleo
de resina de almíscar e pindaíba. Contra a pessoa a quem
quer fazer mal, o feiticeiro consegue uma mecha dos seus
cabelos e coloca na cuia do veneno; imediatamente o dono do
cabelo adoece. Ou então, um pequeno ramo de pindaíba ou um
fio de algodão é embebido na mistura venenosa e escondido
numa anfratuosidade da casa da vítima. Há ainda o curioso
costume de se lançar, não uma flecha envenenada, para matar
diretamente (que êstes indígenas não usam), mas uma flecha
" mágica", veículo do veneno que age por efeitos mágicos.
O feiticeiro bom, querido da tribo, passa a vida neutralizando as ações más do seu antagonista. Vive à procura do
fio de algodão embebido de veneno, escondido nas árvores ou
nas casas. Uma vez encontrado, coloca-o na água para torná-lo inofensivo. Acreditam os Bacairi que t ôdas as doenças
são provocadas por feitiçaria, são artes do omeóto ou omezoto, o " senhor do veneno". O feiticeiro bom (piajé) é aquê-
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le que combate a ação do omeóto, embora nem sempre haja:
uma distinção muito nítida entre os dois. O feit iceiro bom
pode ser levado a práticas maléficas.
Aqui, como entre muitos outros povos indígenas do Brasil, a narcose do tabaco a que se suj eita o feiticeiro-médico,
é o r emédio de uso mais generalizado. Depois de semi-narcot izado pelo tabaco, o feiticeiro sopra grandes baforadas de
fumo sôbr e o doente, ao mesmo tempo que cospe sôbre o seu
corpo e lhe aplica violentas massagens. Enquanto isso, começa a .e mitir terríveis gemidos, fumando charuto sôbre c.h aruto para finalmente chupar a causa do mal, cuspindo fora,
entre haustos e convulsões.
O feiticeiro, em transe, pode t ransformar-se, tomar a
forma de qualquer animal e transportar-se a pontos distantes.
Mas o verdadeiro feiticeiro é aquêle que domina a técnica dos
venenos, animais ou vegetais, e pode ingerí-los. Às vêzes,
morre quando toma venenos fortes. Não se trata, porém, de
morte real; fica "morto" na sua r êde até que sua sombra
volte. Assim explicam êsses indígenas a sua concepção da
narcose, idêntica à do sono.
Vida S ocial. Infelizmente são incompletas as observações dos primeiros expedicionários do Xing u, com relação à
organização social dos Caribe sul-amazônicos e de outros vizinhos. As poucas observações trazidas por von den Steinen
r evelaram, entre os Bacairi, traços de organização matrilinear. Os filhos pertencem à tribo (diríamos hoje ao sib) -da
mãe. É o tio materno o protetor da família, com incumbências idênticas às do pai. São monógamos. As denominações
de parentesco, como "irmãos", referem-se à organização unilateral do sib. São irmãos todos os do mesmo sib, embora
haj a a distinção entre "irmão mais velho" e "irmão mais
nôvo", esta última designação equivalendo a primo, mas
" primos " ou s'irmãos'' passam a ser todos os que se incorpor am à tribo, como os próprios companheiros de viagem de
von den Steinen.
Não há cerimônias especiais de casamento. Os pais discutem o assunto, o noivo dá uma prova de competência, pendura sua r êde acima da rêde da noiva e o casamento considera-se realizado.
Apesar da matrilinearidade, o homem tem a chefia
"política". Cabe ao cacique a direção dos negócios da tribo,
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zelando pelo progresso das plantações e aplicando as sanções
que se tornarem necessárias.
Há o costume da couvade. Ao nascer a criança o pai
corta-lhe o cordão umbilical e começa a couvade, na su'a rêde,
con1 todos os tabus alimentares, até que caia o resto do cordão
quando ~ecupera a sua liberdade. Entre os Caribe do norte:
ú s p:eceitos da c?uvade se prolongam até um mês depois do
nascimento da criança.
Há poucas observações relacionadas a outros "ritos de
passagem". Com respeito aos ritos funerários, êles são muito
semelh~ntes ao.s de ou~ros grupos indígenas. O corpo do
morto e envolvido na rede. O bom.em é enterrado com arco
e flechas, ·e nquanto que a mulher leva uma esteira, fuso e vaso
de barro. No ato do enterramento, todos choram e se lamentam em altas vozes. Armam grande fogueira e cada homem
quebra suas flechas, lançando os fragmentos ao fogo.
Os Bacairi, como aliás tôdas a~ tribos do Coliseu enterram os mort~s, na praça principal da aldeia. O corpo' é colocado no ~entido les~~oeste, a cabeça dirigida para leste. O
luto consiste num JeJ~m q!-1e. se prolonga por algum tempo
€ntre os ,Parentes mais proximos tio morto, findo o qual, a
tonsura e renovada, o corpo pintado com jenipapo e ornado
festivamente. A viúva raspa a cabeça.
Atividades artísticas e recreativas. Von den Steinen
co~sagrou largas páginas ao estudo da arte do desenho e da
<>rnamen~ção dos Bacairi (cap. X P. XI). Linhas curvas, sinuosas, zigu~zague~, .d.e senhos de peixes e animais, figuras
lium~nas, obJetos var1os, são desenhados na areia, nas cascas
das arvores, nas cabaças e cuias, n.~s pás de beij u nos remos
nos vas.os, .n? P1:.Ópri? corpo (desenhos ornament~is). Sôbr~
<i sua s1gn1ficaçao, sobre a discussão das origens e natureza
<l~ arte ,or~amental, consagrou o citado autor, algumas páginas classi~as, numa discussão já referida, no capítulo da
<>rnamentaçao do corpo, sôbre a qual voltou Karsten mais recentemente.
Na repr.esentação plástica e na cerâmica, vamos também
e?contrar, e?tre. os Caribe sul-amazônicos, uma grande varie~ade de figurinhas para colares, feitas de cascas de caraIDUJ o, de sementes, de nozes, de osso, de palha os brinquedos de palha trançada dos Nau quá e as figuras de palha dos
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Bacairi, figuras de cêra, de madeira; paus de desenterrar
mandioca; pás de beiju; pentes; bancos e potes, muitos dêles
com formas animais; máscaras e adornos para danças.
As máscaras são de uma grande variedade, entre as tribos do Coliseu, principalmente entre os Bacairi e Nauquá.
Sua f unção principal é a ornamentação para as danças cerimoniais. Êstes enfeites de cabeça são assim classificados por
Von den Steinen (op. cit., pág. 384).
" l.º
Figuras de animais colocadas sôbre a cabeça:
Bakairí.
"2. 0
Toucas de palha guarnecidas de longas fibras,
f igurando em parte, atributos do animal: Bakairí.
" 3. 0 - - Rêde de pescar, diante do rosto: Nahuquá.
"4.0 - Grades de palha à maneira de passador com aro
oval. Sem as partes do rosto: Bakairí, Nahuquá. Partes do
rosto feitas de cêra: Auetõ.
"5. 0 - Aros ovais, tendo distendida uma rêde, um trançado ou um tecido de algodão. Partes do rosto feita de cêra
e colocadas sôbre a máscara; olhos de flocos de algodão, feijões, madrepérola. Essas máscaras são pintadas: Bakairi,
Aueto, Kamayurá, Trumaí.
"' 6. 0 - Máscaras de madeira. Pranchas quadrangula1·es de madeira com convexidade frontal muito saliente e
nariz de feição humana. Sôbre estas são pintadas: o desenho
natural do animal, seus contornos, suas partes do corpo (asas,
bar batanas), figuras de animais estilizados: Bakairí, Na-.
huquá, Auetõ, Kamayurá e - com máximo desenvolvimento - Mehinakú. Os Mehinakú só possuíam máscaras de madeira. Os Auetõ possuíam uma forma de transição entre a
5.ª e a 6.ª; eram máscaras ovais e sem saliência frontal."
A lenda dos Bacairi conta como se originaram as danças
e fest as. "Kame, o ancestral das tribos dos Arinos, construiu
a pr imeira casa de flautas, e fabricou a primeira flauta, convidou seus amigos para dançar e ofereceu-lhes pirão de polvilho. Keri, o ancestral dos Bacairi, que rivalizava sobremaneir a com Kame no tocante às invenções, por sua vez convidou
êste para dançar. A lenda relata a maneira pela qual se rea1izou a festa, e dá, como invenções de Keri, o makanari e o
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imeo, os trajes de palha sem máscaras, mas com toucados
caracterizadores d-0 animal, e que, em parte, também cobriam
0 rosto".
"Também Keri chamou os seus. Ao anoitecer foram
dançar na praça da aldeia. A seguir, Keri foi à sua casa
buscar pogu para beberem. Logo depois trançaram m akanaris. Keri cham-0u Kame. Veio muita gente e Keri era o chefe
da dança. Dançaram todo o dia. À noite descansaram. De
manhã cedo foram se banhar no rio. Depois do banho, chegaram à casa das flautas. Começaram com o imeo e dançaram o dia inteiro. E continuaram por tôda a noite. - E assim
acabou a festa."
Von den Steinen conseguiu registar os velhos costumes
do Bacairi "brabo", no rio Nôvo e no Paranatinga. A grande
festa é em Abril, na época da colheita. As danças principais
8ão o yutuka, o makanari e o imeo. A primeira é uma "dança
de peixes", em que um peixe de madeira é levado à cabeça
do dançarino. M akanari é um têrmo genérico ; exprime não
só determinadas danças como tudo que faz parte dos adornos
de dança. O imeo é uma modalidade do makanari. O principal makanari é a dança do morcego, de que há duas variedades, o semímo, ou morcego pequeno e o aluá, ou morcego
branco.
Mas as danças imitativas do imeo-makanari também
simbolizam outros animais, e os disfarces são feitos com máscaras e outros adornos de palha. Os N auqilá têm a dança
eremo, com os mesmos objetivos. As danças de máscaras
parecem realmente pertencer a todo um ciclo que abrange
as tribos da região Xingu-Araguaia, e a dança de mascaras, junto com outros elementos culturais, seriam aquisições secundárias da última das duas classes através das
culturas exógamo-matrilineares, segundo os culturalistas
(W. Schmidt).
Os instrumentos de música dêsse grupo vêm talvez reforçar aquela opinião, principalmente a flauta de Pan, cuja
coincidência com as culturas andinas superiores é assinalada
também por autores como E. von Horbostels. Os Bacairi possuem uma flauta pequer1a de haste ôca de palmeira, com dois
furinhos e outra, a verdadeira flauta, que pode atingir a um
metro de comprimentd e seis centímetros de largura. E sta
é o meni dos Bacairi, feita de caniço fechado numa das extre-
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midades por uma rôlha de cêra. Ao lado abre-se um canal
que acompanha a parede do tubo, o qual leva o orifício quadrangular para a saída do ar. Na parte inferior da flauta,
há quatro orifícios para os dedos indicador e médio de cada
mão. Há flautas de Pan de todos os formatos e de vários
t amanhos, não só entre os Bacairi, como entre as outras tribos
do Coliseu.
Outros instrumentos marcam o ritmo, como chocalhos,
muito disseminados entre os Nau quá e os curiosos zunidores,
feitos de tábuas com formas de lâminas que quando volteadas
no ar por meio de uma corda, produzem um ruído a que os
indígenas assinalam uma significação mágica.
Entre as atividades r ecreativas dos Bacairi, citam-se
ainda os jogos infantis, como as pelotas de palha de milho,
tiros de flechas, propulsores e outro~ brinquedos.
Os dados sôbre os Caribe norte-amazônicos são infelizmente muito reduzidos. Mas de um modo geral se pode dizer
que muitos elementos culturais se distanciam dos descritos
entre os Bacairi e Nau-Q·uá, cuja aproximação cultural é maior
com as tribos do Xingu-Araguaia. Isso vem mais uma vez
provar que as tentativas de unidade lingüística nem sempre
acompanham a unidade cultural. A dispersão dos Caribe, e
principalmente a separação entre Caribe do norte e Caribe
do sul, pelo grande vale amazônico, produziu um distanciamento cultural, que t,ende a aumentar. A unidade cultural
de alguns element-0s, quando existe, é mais um trabalho de
reconstituição feito através das suas tradições mitológicas.

CAPÍTULJO

VIII

OS BORôRO

.'

'

Os Borô1·0 (Boróro, Bororó, Coroado, Porrudo·, Orari1nugudogue, Orarimugu) são tribos indígenas do Mato
Grosso conhecidas de longa data. Na história da colonização
da província, sabe-se que o capitão-mor Antônio Pires de
Campos saiu em 1742 com um bando de paulistas e 500 Boróro aliados para submeter os Caiapó na parte sul da região,
fazendo para mais de mil prisioneiros e aí deixando uma
"guarnição de Borôro ".
Apesar dêste e de outros contatos históricos com êsses
índios, o seu conhecimento permaneceu obscuro até as primeiras expedições de viajantes e naturalistas que coletaram
os primeiros elementos de observação direta sôbre êles: a expedição Langsdorff, em 1824; a do naturalista sueco Natterer, que conseguiu obter uma rica coleção que se acha no
Museu Imperial de Viena ; o conde Castelnau e seu companheiro Weddell, que com sua expedição entre 1845 e 1846,
estacionaram em Mato Grosso, aí coligindo um pequeno vocabulário; o engenheiro Rodolfo W aehneldt, que deixou uma
pequena descrição dêstes índios, em trabalho da Revista Trimensa l do Instituto Histórico do ano de 1863; Ricardo Rohle,
em missão do Museu Berlinense em 1883-1884 e outros. Os
estudos definitivos, porém, sôbre os índios Borôro devem-se
a Karl von den Steinen, na sua segunda viagem ao Xingu~
e aos padres salesianos representados nesta obra magistral
que é " I Bororos Orientali" do padre Colbacchini.
O antigo habitat d-os Borôro era muito extenso. Afirmou Von den Steinen que todos êl8s saíram da região do rio_
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São Lourenço; "da sua parte baixa, êstes caçadores nômades
estenderam-se pela zona sita entre êle e o seu afluente, o Cuiabá, como também pela margem direita do Paraguai, que fica
defronte da sua f óz; ao passo que, depois, tendo saído da
parte alta do São Lourenço, s,e estabeleceram a Este e Sudeste da província, nas cabeceiras do Araguaia, nas contravertentes do São Lourenço, como vizinhos e inimigos dos não
menos fortes Caiapó" (V. den Steinen, E ntre os Aborígenes
do Brasil Central, cit., pág. 568).
Os Borôro do São Lourenço e do alto Araguaia foram
chamados também de Coroado, pelo hábito da tonsura circular
dos cabelos, denominação que originou grandes confusões,
visto ser êste nome aplicado também a grupos Gé do s ul, e
poder servir ainda para designar outras tribos que usam a
mesma forma de arranjo dos cabelos.
Foi o Barão de Melgaço, a ntigo presidente de Mato
Grosso quem previu, pela primeira vez, em 1851, a identidade
dos Coroado do São Lourenço, com os Borôro. Estava porém
destinado a Von den Steinen escla1ecer definitivamente o assunto, provando que os Coroado não faziam mais do que um
só grupo lingüístico e étnico com os Borôro. A mesma confu..;
são havia com o nome Barbado, que não são mais d o que
Borôro da região do Diamantino.
A filiação étnica e lingüística dos Borôro tem s ido, e
ainda sob certos aspectos o é, um problema dependente de solução. Martius, nas suas Contribuições para a Etnografia
Americana incluiu-os entre os Tupi centrais, confessando
porém as suas dúvidas a respeito. Exprime a curiosa teoria
que Borôro seja uma denominação genérica, uma composição
de várias tribos, ou como êle chamou um "colluvies gentium"
sem nacionalidade definitiva, hordas salteadoras que talvez
tivessem tido como fundadores indivíduos de origem Tupi. A
primitiva língua ter-se-ia adulterado numa gíria de ladrões. A
hipótese é tão absurda que o próprio Von den Steinen não se
dá ao trabalho de contestar; realmente, não há o menor parentesco lingüístico e étnico entre os Borôro e os Tupi.
Créqui-Montfort e P. Rivet, num trabalho sôbre "' Lin guistique bolivienne: les affinités des dialectes otukés", no
J. des Américanistes de 1913, procuram provar as afinidades
lingüísticas dos Borôro com o grupo Otuké da Bolívia. Como
realmente, os Borôro se estendiam antigamente ao s ul do rio
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Paraguai, é possível que se tenham pôsto em contato com
os Otuké, tribo extinta da Bolívia, sem que isso autorize a
concluirmos por uma definitiva filiação étnica e lingüística
com êsse grupo. O assunto ainda continua à espera de novos
dados esclarecedores.
A divisão das tribos Borôro e sua localização geográfica,
pode-se fazer hoje, depois principalmente das pesquisas de
K. von den Steinen e das mais recentes do Padre Colbacchini.
Tornando a cidade de Cuiabá como centro geográfico, dividem-se os Bor-Oro em dois grupos gerais: os Borôro Ocidentais e os Bororô Orientais.
Borôro Ocidentais. Êste grupo constitui o que sempre
se denominou Borôro, porque a dúvida subsistia quanto aos
Coroado do São Lourenço e sudeste e leste de Cuiabá, que só
depois se verificou pertencerem, como vimos, à mesma família. A palavra Borôro, que hoje dá nome ao grupo completo,
é um antigo vocábulo dêstes índios que Martius supôs signi··
ficar "homens de guerra" e "do11os da terra", mas que o
Padre Colbacchini diz significar o "pátio da vila" na sua
língua Orarimugudogiie, onde a palavra Borôro é também
um nome próprio masculino muitv freqüente.
Os Borôro Ocidentais são divididos tradicionalmente em
dois ramos: os Borôro da Campanh.a e os Borôro Cabaçais.
Ambos são tidos como restos de uma poderosa tribo que
ocupava tôda a região entre os rios Paraguai e Cuiabá, viveram vida turbulenta com os colonos e outros índios, e foram
dizimados na sua maioria. Hoje estão reduzidos a um certo
número de tribos que se localizam da seguinte maneira.
Os Borôro da Campanha (Borúro da Planície ) vivem em
pequenos aldeamentos abaixo de Vjla-Maria, à margem dir eita do Paraguai e J auru, perto de S. Luís de Cáceres até
os confins da Bolívia, no Coriucha Grande.
Os B orôro Cabaçais (do rio Cabaçal) situam-se ao norte
dos precedentes, nas margens do rio Cabaçal, do Jauru, afluentes do alto Paraguai. As tribos dispersas dêste grupo foram
reunidas em 1842 pelo padre José de Santa Fraga, nas margens do J auru. Rebeldes às fainas agrícolas, porém, preferem, como os B orôro da campanha viver da caça e da coleta.
Os B orôro Orientais (Coroado, Porrudo, Orarimugudogue, Orarimugo, Orari, Bororo-Orari ), são os que habitam
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nas margens do São Lourenço e do alt-0 Araguaia e afluent es
e foram chamados muito impropriamente de Coroados de
Mato Grosso. O nome tribal Orarimugudogu e deriva de orari,
o " peixe pintado" dos brasileiros ; dogue é um sufixo plural.
Seu habitat primitivo era muito mais extenso e muito numerosas as tribos. Ao nort€, chegaram até o rio das Mor tes,
cujos afluentes esquerdos possuem nomes da língua orarimugu . Ao sul, atingiram o rio Paraguai, onde se puseram em
contato con1 os Otu,ké, tribo extinta da Bolívia.
Muito ferozes outrora, atacavam as propriedades rurais
dos colonos, até que foram pacificndos em fins do século passado. Em 1886 foram estabelecidos em duas colônias sob
inspeção militar, à margem do São Lourenço, onde foram
estudados por Von den Steinen, na sua segunda expedição ao
Brasil Central.
O destino destas colônias, foi, porém, precário. Dizimados pelas doenças e pelo alcoolismo, e ainda atacados por
tribos inimigas, os Borôro do São Lourenço foram ainda mais
se reduzindo, ao ponto em qué os foram encontrar as Missões
Salesianas em 1902. A história destas missões e seu contato
com os índios é contada nos vários números do B olettino S aleS'iano e principalmente na obra clássica do Padre Colbacchini, talvez a melhor monografia científica sôbre os Borôro
orientais.
O Professor Herbert Baldus, que visitou recentemente
êstes núcleos, refere-se às duas missões principais dos salesianos, que são atualmente a colônia São José no rio Sangradouro, afluente do rio das Mortes, e a Colônia Coração de
Jesus no rio Barreiro, afluente do rio das Garças.
Afora o núcleo central dos Borôro brasileiros, ocidentais
e orientais, há a referir ainda certo númer o de pequenas
t ribos, hoje extintas, que habitavam o territór io da f amília
boliviana dos Chi quito. Neste grupo estavam incluídos os
Otuké (A tukê, Otu que, Otuqui) cuj o par entesco lingüístico
com os Borôro foi assinalado por Cr équi-Montfort e Rivet,
como já f oi referido. Acredita.:.se que r estam algumas centenas de índios Otuké nos rios São Lourenço e J uruá, segundo
v t estemunho daqueles citados autores.
A divisão proposta por P. Rivet da família Borôr o é a
seguinte:
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a) os Bor ôro ou CQroados ; b) os Otuké, tribo extinta da
Bolívia ; c) os Kovareka; d) os Kuruminaka; e) os Korab eka;
f) os Kurave; g) os Kurukaneka; h) os Tapií; todos extint os, à exceção dos Borôro prôprian1ente ditos.
·
Para Loukotka, a divisão dos B orôro, onde admite aliás
a intrusão do Gê, seria como se segue : 1 - Borôro (dos rios
J auru e Cabaçal; 2 - Orari ou Orarimugudogu e (do rio das
Velhas) ; 3 - Umatina, quase extintos (entre os rios Parag uai e dos Bugres). Fora do território brasileiro, existem os
grupos Otu ké e Kovareka.
Vê-se, portanto, que no Brasil, só existem os dois grupos
já r eferidos dos Borôro ocidentais (Borôr o da Campanha e
Borôro Cabaçais) e dos Borôro orientais ( Or arimugudogue ).
O prof. Claude Lévy-Strauss, na sua visita aos Borôro orientais, em Janeiro e Fevereiro de 1936 ("Contribuição para o
estudo da organização social dos índios Borôro", Rev. do Arq.
Mun. de S. Paulo, vol. XXVII, 1936) verificou nos centros
de povoamento, a este e sudeste de Cuiabá, com referência
aos Borôro orientais ou Orarimugudogue, três grupos de aldeias: as do médio e alto São Lourenço, com residentes do
Serviço de Proteção aos índios, as do rio das Garças, na região diamantífera, contratadas pelas missões salesianas e finalmente as três aldeias de Ke jar á, Pobori e Jarudari, sôbre
o rio Vermelho, afluente da margem esquerda do São Lour enço, e menos sujeitos diretamente às influências administ rativa e religiosa.
Não se sabe exatamente o número total dos índios Borôro. As estimativas variam de autor para autor. O recenseame.n to r ealizado em 1910, pelos padres salesianos, por ordem
do Govêrno de Cuiabá, revelou que os Orarimugu dogue residentes nas Missões eram em número de 500. Os não residentes nas missões foram calculados em número de 1. 037, o que
deu um númer o t otal de 1.537 para todos os B orôro orientais
ou Orarimugu, que vivem a leste de Cuiabá. Quanto aos Borôro Ocidentais não há nenhum recenseamento definitivo. As cif r as variam de poucas centenas a uma dezena de milhar. Acha
Colbacchini que os números mínin1os são os mais prováveis
(op. cit., pág. 168).
Tipo f ísico. Os primeiros dados antropológicos sôbre os
· B or ôro foram consignados por Von den Steinen, entre o grupo
oriental do São Lourenço. Pele côr de barro, oscilando do
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amarelo-claro nas faces até o violeta, no peito. Em alguns indivíduos registou o mesmo autor uma afecção da pele, en1
forma de erupção escamosa, cuja natureza não precisou. Cabelos pretos, lisos ou ondulados, e :raras vêzes crespos. Pêlns
escassos. Cabeça alta, larga e às vêzes redonda. Testa baixa.
Rosto geralmente alto e largo, oval, raramente redondo. Zigomas salientes. Olhos de íris castanho-escuro, às vêzes castanho-claro. Abertura das pálpebras muito oblíqua, mas
também horizontal. órbitas afastadas. Orelhas de lóbulos
pequenos, quase sempre indistintos. Nariz de base achatada,
dorso largo, narinas em forma de telhas. Lábios grossos e
muito salientes. Dentes sólidos e regulares. Prognatismo
médio.
Principais dados antropométr !cos: Estatura, homens,
lm73,6; mulheres, lm60,5. Assinala assim Von den Steinen,
a alta estatura dos Borôro, que de acôrdo com a tabela de Topinard, ocupariam o terceiro lugar entre as dez tribos de estatura alta, só superados pelos T ehuelche da Patagônia e
pelos Polinésios. índice cefálico: homens 80,8; mulheres 77,7,
o que exprime franca mesocefalia.
É interessante cotejar êstes dados com os obtidos trinta
e se~ ~nos depois po~ Colbacchini (op. cit., págs. 104 e segs.).
A med~a da estatura e de lm76, encontrando-se porém homens
que atingem a lm95. As mulheres são mais baixas atingem
a lm60 na média. Os olhos são superficiais e suas '1inhas ligeiramente inclinadas e converge11tes para baixo. A esclerótica deixa transparecer um pouco do pigmento corante da
coróide, que apresenta uma ligeira tinta azul. fris muito negra. Nariz curto e chato. Lábios grandes e grossos; dentes
fortes e sãos, embora já comecem a tê-los cariados "talvez
pelo hábito de mastigar cana de açúcar ou comer ;limentos
doces".
Cabelos grossos, muito negros, lisos, esticados e longos.
Ao contrário de Von den Steinen só encontrou Colbacchini um
índio de cabelos ondulados. Os poucos pêlos que possuem nas
axilas e no púbis, arrancam logo que despontam. Zigomas sar
li entes, face ovóide, revelando traços de beleza. Mãos e pés
pequenos. Pele de côr bronzeada uniforme. Também observou o Padre Colbachini em alguns índios uma pele que se descamava e caía, talvez a mesma afecção descrita por Von deu
Steinen. Tem ainda o autor de I Bororos Orientali algumas
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páginas dedicadas aos órgãos sensoriais, como a vista e o ouvido, que êsses índios t-êm acuradíssimos; ouvem e distingüem à distância sons e objetos que um europeu seria incapaz
de discernir.
Esta questão da acuidade sensorial dos primitivos, diga-se de passagem, leva-nos ao complexo problema de indagar
se se trata de caracteres raciais ou de aquisições de exercício
em função do meio natural e cultural.

· Cultura material. Examinaremos os traços de cultura,
material e não-material, entre os Orarimugudogue, acompanhando as pesquisas de Karl von den Steinen e as mais recen.:.
tes, do Padre Colbacchini e outros autores.
A habitação é uma choça (bai) cuja forma varia no período das sêcas e no das chuvas. No primeiro caso, a choça
t em a forma cônica, com base circular. Sôbre um pau central,
os índios ligam certo número de paus inclinados, em tôrno,
r sôbre êles fazem o teto de fôlhas de palmeira fixadas com
ligaduras em espiral. Durante as chuvas, a aldeia é transportada das margens do rio para um terreno mais elevado.
Sôbre dois paus enterrados verticalmente, dispõem um outro
em sentido horizontal, ao qual vêm apoiados outros paus inclinados entre si por outras hastes horizontais. Sôbre esta
armação, que forma duas inclinações que chegam até o solo,
colocam os índios grandes fôlhas de palmeira. Na extremidade, deixam vãos descobertos, que servell) de porta. Trata-se
portanto de um típica choça retangular, de teto e parede in-distintos. As vêzes, e isso raramente, constroem antes uma
paliçada retangular, que forma as paredes laterais da choça
e sôbre elas dispõem o teto, da forma como foi descrito.
Na parte central da habitação, acham-se os fogos das
várias famílias que aí residem. Sôbre o fogo, há geralmente
uma panela de barro com água e pedaços de carne. Em redor,
está enfiada em bastão, a carne que está secando. Ainda dispostos no interior da choça: montões de frutas, panelas de
várias dimensões, ossos, conchas, peças de vestuário, etc. Sentam-se sôbre esteiras ou fôlhas de palmeira. O leito (pa) é
feito com quatro paus fincados num dos lados da choça a uma
altura de apenas 30 ou 40 centímetros; os quatro vértices do
retângulo assim formado são ligados por uma haste fixada
)$ j
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por cordas. Sôbre êsse retângulo, dispõem-se fôlhas de palmeira buriti e o todo é coberto com uma esteira ou peles. Nem
tôdas as choças possuem o leito assim preparado; nestes casos,
os índios dormem diretamente em esteiras ao lado do fogo.
Arcos, flechas e outros apetrechos são pendurados em
uma haste transversal disposta a uma altura superior à de um
homem. Prêsas ao teto, que desce até o solo, estão as peles
sêcas de jaguar e de outros animais, troféus de caça, e os
vários objetos ornamentais. Não possuem rêde, mas para embalar as crianças, usam uma espécie de esteira suspensa por
cordões nas quatro extremidade.s; uma quinta corda lateralment€ permite à mãe balançar êsse curioso berço, sem interromper suas ocupaçoes.
Um conjunto de choças (bai dogue ), em número de treze,
e dispostas em círculo, obedecendo à organização social que
depois descreveremos, forma uma vila ou aldeia construída
geralmente na vizihança de um rio ou de uma floresta.
Com relação ao vestuário e ortiamentação, há a observar
os seguint€s costumes. Os pêlos, do rosto e do corpo são sistemàticamente arrancados, embora já haja o hábito de deixar
as pestanas de algumas crianças. 0 8 cabelos são cortados em
curta franja na testa. Para trás, cai verticalmente até o conduto auditivo externo, aí é cortado horizontalmente na extensão de alguns centímetros, e por fim atrás cai livremente na
nuca. No entanto, há outros modos de arranjo dos cabelos.
Ao lado ·deixam às vêzes uma pequena madeixa em forma de
pincel. Os homens trazem também o cabelo amarrado atrás
com uma tira de embira.
.
Quando estão de luto, cortam o cabelo e deixam-no crescer normalmente, não o aparando pelo modo descrito, até que
o luto esteja terminado.
Não trazem vestes até a puberdade, quando .e ntão passam
a usar um cordão de cintura e o estôjo de pênis (inobá, de
K. v. d. Steinen; no ba, do Padre Colbacchini, de "no", palmeira uauçu ou uaguaçu e "ba", escroto). O no ba é uma
fita de fôlhas de palmeira, de 30 a 50 centímetros de largura,
enrolada numa das extremidades de maneira a formar um
estôjo para o pênis, enquanto a outra part.e fica livre, numa
extensão de dez centímetros. No seu artigo sôbre a organização social dos índios Borôro, Claude Lévy-Strauss publica
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uma bela prancha colorida, com <lezoito modelos de no ba
(Rev. do Arq. Mun. de S. Paulo, vol XXVII, pág. 51). As
côres e formas estão ligadas à categoria social dos membros
dos vários sibs.
Ainda os homens Borôro usam colares de fios de algodão
( akigo), com que circundam o pescoço e enrolam simetricamente o tronco.
As mulheres usam uma espécie de cinturão de embira,
de 12 a 15 centímetros de largura (kog?.l), de côr cinzenta,
substituído pela côr preta, durante a menstruação. Um complemento necessário do· kogu é o koddobie, faixa também de
embira, que cobre e protege os órgãos sexuais: a extremidade
anteror é prêsa entre o ventre e o cinturão, depois sôbre a
região púbica e perineal, dobra-se na região sacro-coccigiana,
indo a extremidade prender-se entre o dorso e o cinturão kogit.
Mesmo com as vestes civilizadas, as mulheres Borôro não
abandonaram êste costume, a que se sujeitam até as crianças
de 3 a 4 anos.
Os outros ornatos de ambos os sexos são colares de dentes
de jaguar e puma, de unhas de vários animais, etc. Perfuram
os lóbulos das orelhas em ambos os sexos e von den Steinen
consignou que o lábio inferior também era perfurado, como
um distintivo para os homens. Aí introduzem adornos de
osso ou de pau. O mesmo autor refere-se também a uma espécie de "'palito" atravessando o septo nasal. Trata-se porém,
de ornamentos especiais de cabeça, a que nos referiremos
adiante. O uso de bracelete nos pulsos é sinal de status conjugal, entre as mulheres.
Êstes são os ornan1entos comuns, da vida diária. Nos
dias de festa, nas cerimônias rituais e recreativas, os ornamentos tornam-se mais ricos e complexos, desde a pintura
de corpo até os grandes adornos de penas.
A pintura de corpo mais usada é feita com urucu (Bixa
Orellana). Preparam uma pasta com a polpa corante misturada com cêra de abelhas, óleo e gordura, e com ela untam
pacientemente todo o corpo, que assim adquire uma côr vermelha típica (nonnogo).
Costumam ainda untar o corpo com uma resina viscosa
a que colam penas de papagaio ou penugem de pato. Assim
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ora cobrem de penas uma parte do corpo, o tronco ou os braços, ora o corpo inteiro, só deixando livre a face.
Mas são os ornamentos de cabeça os mais variados e
ricos. Êstes só são usados pelos homens nas ocasiões festivas.
São feitos de pena de arara ou de papagaio e são os seguintes,
de acôrdo com a enumeração de Colbacchini: o pariko (pareco
de V. d. Steinen), o diadema de plumas de arara, de forma
semi-circular e usado na fronte, para cima e para diante;
o kurugugwa e jaga, feitos de longas penas de falcão e fixados na cabeça em forma de cilindro; alfinetes de cabelo formados de penas de tôdas as dimensões e côres; coroas feitas
de um arco de madeira flexível, a que estão fixados penas
e dentes e que circundam a cabeça, amarrados por cordõezinhos nas extremidades; turbantes, feitos de cordas ou cabelos,
dispostos em espiral na cabeça ; ornamento de nariz, feito de
dois pedaços de pau enfeitados de penas, um dos quais em
forma de fina ponta perfura o septo nasal e se articula com
a extremidade perfurada do outro; ornamentos do lábio in:ferior, de forma e material vários; brincos, de várias formas,
alguns muito longos; viseiras, feitas de penas flexíveis, e que
usadas na fronte, escondem parcialmente a vista ; máscaras,
para certas danças imitativas e ritos funerários. Usam ainda
colares,. sendo os mais comuns feitos de grandes unhas de
tatu canastra, enfeitados de penas e fragmentos de conchas.
A vida económica dos B orôro gira em tôrno da caça, da
pesca, da coleta. Êles pertencem ao extenso ciclo primitivo
dos povos coletores do planalto brasileiro. O seu nomadismo
é atestado pelas antigas referências a êles feitas, quando devastaram outrora os campos cultivados dos colonos. A caça
e a pesca são suas ocupações principais. Não conhecem a agricultura. Apenas, na estação chuvosa, plantam um pouco de
tabaco, algodão e cabaças.
A caça é a ocupação dos homens. Colbacchini observou
as suas três modalidades principais: a caça individual, a caça
social com significação religiosa e a excursão ou raid de caça,
que pode durar meses. Enquanto os homens caçam, as mulheres dedicam-ae a atividades de coleta, procurando frutos.
silvestres na floresta ou desenterrando raízes por meio de um
pau pontudo.
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A caça do jaguar requer uma perícia especial dêstes
índio8; a luta com o jaguar faz parte do seu patrimônio legendário.
A caça social é precedida de uma cerimônia ritual com
refeição comum e cânticos dirigidos pelo bári, ou homem-medicina, que em meio a convulsões de todo o corpo, prediz as
caças que os índios vão encontrar.
Também a pesca é uma atividade importante para os
Borôro, tanto que o "peixe pintado" dá o nome à tribo: orari.
Pescam com rêdes, anzóis, flechas e ainda com o uso de um
fruto venenoso da liana timbó. Em alguns rios usam uma
espécie de rêde dupla, onde os peixes entram mas de onde
não podem sair. As rêdes ordinárias buke são feitas de fibras
de palmeira. Muitas vêzes entram nos rios e agarram os
peixes à unha. Não têm canoas, contudo.
As armas principais do Borôro são o arco e a flecha. O.
arco, feito geralmente de aroeira, tem lm50 a lm80 de comprimento. Sua superfície é quase plana na face externa, e
muito mais curva na parte interna, com secção triangular
nas extremidades. É circundado numa certa extensão por um
cordão de fibra de palmeira, corda de reserva que é a continuação da que entesa o arco. Quando não vão à caça, a corda
fica sôlta e o arco não se dobra. No momento preciso, ao partirem para a caça, preparam o arco, encurvando-o, retesando
a corda, pelo meio já referido.
:Êste é o arco simples de caça. Mas nas ocasiões festivas
e como distintivo dos vários sibs, os arcos são enfeitados de
penas: o pau é envolvido em penugens de arara de várias
côres, ou em peles de jaguar e a parte superior é adornada.
de um molho de penas similares.
As flechas têm lm20 a lm80 rle comprimento. Constam
de três partes: o princípio, que traz as penas que a orientam
na direção do disparo; o meio e a ponta. As flechas são feitas
nas duas partes inferiores da cana chamada buttujé, completadas por uma ponta de madeira muito dura, que se termina
po.r vários modos: as flechas comuns que têm a ponta de madeira; as flechas de osso; de várias modalidades· as flechas em
'
arpao; as flechas de extremidade grossa, etc. (vide
exemplos
e gravuras in Colbacchini, op. cit., pág. 58). O "princípio"
ou extremidade inferior da flecha traz uma incisão para
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ajustá-la à corda e as penas ligadas em forma de asa, no sentido longitudinal. Cada sib tem sua pena especial, de determinada ave e determinada côr.
Além destas, Colbacchini faz referências às flechas que
êle chama "religiosas", feitas de madeira dura na sua parte
mediana, e usadas na caça grossa e contra os inimigos. Possuem ornamentos especiais e têm um significado mágico-religioso.
Outra arma utilizada pelos Borôro é o arago, espécie de
clava de madeira duríssima. Tem um metro de comprimento
por 12 a 15 centímetros de largura. É usado na guerra e
serve ainda nas suas atividades de caça e pesca. Como armas
ofensivas, utilizam ainda nas lutas, acúleos pungentes de
certos peixes, que produzem feridas muito dolorosas ; hoje
as empregam muito raramente.
As atividades culinárias são tarefas femininas. As mulheres preparam os alimentos vegetais que reuniram nas suas
atividades de coleta. Alguns são comidos crus, outros são fervidos ou torrados. O fogo é obtido pelo atrito de dois pauzinhos e alimentado por abanos de palha, alguns dos quais
também seryem de leque ao feiticeiro ou bári.

A carne dos animais, mortos na caça, é fervida com água
em panelas de barro, e mexida com uma colher de pau (kujara) . Para retirar a carne da panela, usam uma espécie de
escumadeira semelhante a uma raquete de tênis, feita de um
trançado de fibras. Os peixes são fervidos da mesma maneira. O assado direto da carne ou do peixe, enfiado num pau
e churrasqueado ao f ogo, é mais r aramente empregado.
Von den Steinen referiu-se a um pilão tôscamente feito,
de 45 centímetros de altura, onde se socavam côcos, carne e
ossos. No tempo de Von den Steinen, parece que os Borôro
não conheciam o milho. No entanto Colbacchini refere-se aos
vários modos de utilização do milho por êstes índios : cru, assado, reduzido a farinha num morteiro de pedra, com a qual
fabricam uma espécie de pão cozido entre fôlhas nas cinzas
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quentes. Com a mesma farinha preparam uma bebida, que
lembra o acaçá dos negros baianos.
Os líquidos, como a água, ou os sucos fermentados são
g uardados em potes (pori), de barro cozido.
Cultura espiritual. Os Borôro Orarimugudogue possuem uma mitologia rica e complexa. As missões salesianas
colheram farta messe dêstes mitos, em vários anos de pesquisa. E êstes relatos constituem tôda a segunda parte do livro
citado do Padre Colbacchini. Os mitos são numerosíssimos.
'"fodo sib tem o seu. E cada objeto natural vem acompanhado
da explicação mitológica das suas origens. Colbacchini divide-os em cinco grupos:' 1.0 ) Mitos relativos ao estado dos ar<>e
na vida futura; 2. 0 ) Mitos relativos ao totem e à origem dos
vários clans; 3. 0 ) Antigas tradições históricas; 4.º) Mitos
sôbre a origem dos costumes, objetos, fenômenos naturais,
etc.; 5.0 ) Mitos recreativos.
A roe, é um espírito, ou alma, que pode viver isolado do
corpo, e depois de um tempo mais ou menos longo, encarnar-se
nos animais. Acreditam os Borôro que depois da morte, o
ar.oe vai habitar uma das duas aldeias das almas, colocadas
um.a no extremo ocidente, presidida pelo herói Bakororo e a
outra no extremo oriente, presidida pelo seu irmão ltubori.
Um dos mitos Borôro conta como o índio K u ogoren ajustou
as cabanas dos aroe, que começavam a se estragar.

Nos mitos relativos ao totem, o mais importante é o dos
heróis gêmeos, que lembram mitos análogos de outras tribos
brasileiras do planalto central. ~stes dois heróis são Bakororo e ltu bori que desde o nascimento têm a pele colorida com
estrias transversais. Nas suas danças, os índios representam-nos, pintando o corpo com estrias transversais de vermelho de urucu, com pequenas diferenças para cada um dos
gêmeos (vide estampa colorida da pág. 178 do livro do Padre Colbacchini).
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Bakororo habita o ocidente e Jtubori, o oriente. Cada um
dêles preside o lugar ou a cabana para onde vai o aroe ·da
pessoa que morre, depois de 20 dias de peregrinação, ou seja
o tempo dos ritos funerários. Sua origem é misteriosa. Uma
versão diz que Gokurugwa, o único sobrevivente de uma inundação geral, fecundou uma noite uma espécie de cabaça barabari, em cujo interior encontrou os dois irmãos.
Outra versão diz que os heróis gêmeos são filhos .do
jaguar (adugo ). É uma longa história que t em muita semelhança com o mito da formação dos gêmeos Bacairi, colhido
por Von den Steinen. O jaguar toma a filha de um índio por
espôsa; depois de uma série de peripécias, um dia que volta
da caça, encontra-a morta. Esquarteja-lhe o ventre e dêle
tira os dois heróis Bakororo e Itubori. Os gêmeos crescem e
procuram vingar a morte da mãe, responsabilizando a avó
Marugoddu. Acendem uma grande fogueira onde lançam a
velha. Nova série de peripécias, onde agora os heróis saem
à aventura. Aprendem várias coisas, que ensinam aos índios.
Em outro mito, os dois irmãos são M eri, o sol, e Ari, a
lua, pertencente ao mesmo ciclo do culto do sol e da lua que
vamos encontrar neste grupo de cultura. Êste e outros mitos
da série explicam a origem das "metades" e dos "clans"
(veja mais adiante, organização social) .
Nos grupos das antigas tradições históricas, e das origens dos objetos, etc., temos tôda uma série de legendas cosmogônicas sôbre a origem das águas, do fogo, dos animais,
das estrêlas, dos ventos, etc.

Já nos referimos à crença dêstes índios numa inundação
de onde só se salvou Gokurugiva. Não havendo mais índios,
Gokurugwa desposou uma cerva de quem teve vários filhos,
que progressivamente foram aperfeiçoando suas características humanas. Dividiu os filhos em duas partes: etcherae
e tugaregue, estabelecendo que os homens etcherae só se casassem com mulheres tugaregue, e os tugaregue com as mulheres etcherae. Êste ·mito é importante porque mostra a
origem legendária das "metades" Orarimugudogue e a prática da exogamia, observada rigorosamente até agora.
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A legenda de Baitogôgo e os que se lhe seguem dizem
como foram criados o céu, a terra, as árvores, a água, o fogo,
os animais, o homem, os vários objetos. . . ( Colbacchini, op.
cit., págs. 194 e segs.).
As crenças mágicas e religiosas dos Orarimugu giram
em tôrno do Bári (plural: Baére), o feiticeiro da tribo. A
êle estão incumbidas tôdas as práticas ligadas ao aroe, a incarnação dos espíritos, a previsão do tempo, a cura das moléstias, etc.

Von den Steinen referiu-se também ao Aroe-taurari,
que é o entoador e guiador de dança, durante o canto e dança
aroe. Parece ser o mesmo Aroettowarari, de Colbacchini, espécie de médium, cuja função é a evocação das almas. Com
efeito por meio dêle, o aroe pode cumunicar-se com os vivos.
O Aroettowarari; que recebeu o aroe apresenta aquêles mesmos fenômenos de possessão, tão comuns em tôdas as religiões
de transe.
Mas é o Bári, o homem-medicina permanente. Sua essência é diferente da dos demais Orarimugu. Quando morre,
sua alma não é um simples aroe. É uma entidade mais complexa, que toma o nome genérico de maeréboe, que habita no
céu, vaga sôbre a terra ou se aprofunda debaixo do solo. A
função do Bári não é hereditária. Sua iniciação é puramente
acidental, como a do Aro.ettowar.ari. Um belo dia, um índio começa a manifestar fenômenos especiais, alucinações ou con·
vulsões, e ficam todos convencidos que ali está um Bári ou
um Aroettowarari. Mas só o Bári pode "ver" o m aeréboe e o
bope, modalidade do primeiro. Êstes espíritos do Bári , são
maléficos e exigem uma série de atos. Têm uma série de animais e frutas que constituem o seu alimento. E por isso, êstes
animais e frutas não podem ser comidos, sem antes serem levados à presença do Bári que faz um exorcismo, oferecendo
o alimento ao maeréboe.
ainda o Bári que cura as doenças, mas o Aroettowarari tem o mesmo poder, embora com os métodos empregados
pelo Bári. A moléstia pode originar-se do fato de os índios
comer em alimentos dedicados ao maeréboe e não exorcismados, como pode ser devida a corpos ocultos na parte doente
É
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do 1naeréboe, e que são extraídos pelo Bári que se põe a sugar
i1a pele do doente o objeto imaginário. ~stes objetos maléficos podem ainda ser espíritos malignos de natureza indeterminada. Esta cura mágica pode Rer acompanhada também
da ministração de remédios (gorubbo), quase todos de base
vegetal : raízes, ervas e frutos da rica flora mato-grossense.
Os ritos funerários, a avaliar pelas descrições de K. Von
den Steinen e do Padre Colbacchini, são bem complexos entre
os B orôro. ·Quando um índio está muito mal, o Bári é chamado e prediz a sua morte. De então em diante, o índio não
toma nenhum alimento. Se a morte não chega no dia previsto,
o Bári encarrega-se de mostrar a exatidão da sua profecia,
sufocando o moribundo. Quando o índio morre, seu corpo é
ungido de urucu e imediatamente coberto a fim de que as mulheres e as crianças não o vejam. Começam então os altos
lamentos das mulheres. Os parentes demonstram a sua dor,
talhando o corpo profundamente com conchas cortadiças, de
maneira a fazer correr profusamente o sangue. O número
dos ferimentos é proporcional ao afeto que se tributava ao
morto. Os ferimentos são depois tratados com a polpa do
f ruto do jenipapo.
Começam os cânticos fúnebres, cadenciados ao ritmo do
babo, instrumento feito de uma cabaça elíptica ôca, contendo
no seu interior algumas sementes duras, e um cabo de madeira. Enquanto isso, o morto é envolvido numa esteira com
os obj etos que lhe pertenciam, inclusive o arco e as flechas
quebrados.
O cadáver é em seguida transportado ao baimannageggeu, espaço de terreno, no centro da aldeia, onde se iniciam os funerais oficiais, que duram t ôda a noite. Os cânticos
são dirigidos pelo chefe da aldeia, ornado com o pariko. O
cântico principal é depois seguido dos cânticos de cada cl,an..
A sepultura, de 30 a 40 centímetros de profundidade, é cavada próximo ao baimannageggeit. Nela é depositado temporàriamente o morto, e coberto de t erra e água, enquanto
que os parentes novamente retalham o próprio corpo, em
altos gritos.
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Diàriamente os parentes vêm lançar água à sepultura,
para apressar a putrefação do corpo e poderem retirar 0 3
ossos.
O luto é observado pelos parentes, da maneira seguinte:
arrancam ou cortam os cabelos e depois, à medida que vão
crescendo, não os cortam na fronte e ao nível das orelhas,
enquanto dura o luto. Abstêm-se de pintar o corpo com
urucu. A duração do luto é de alguns meses a um ano e mais.
Na mesma tarde do enterramento, o Aroettowarari evoca as almas para saber a localidade onde se .e ncontra a caça.
Partem então todos os índios para essa caça religioso-mágica
em honra do n1orto. Os anirnais mortos são levados aos par entes do defunto e são comidos numa refeição comum. Duas
semanas depois do enterramento, recomeçam os cânticos e as
danças especiais - mariddo, a.i ge e aroe maiwo - e por fim,
ao som de um cântico especial, o morto é desenterrado, ainda
putrefeito, e os ossos são extraídos € lavados no rio próximo.
É organizada uma refeição social, para a qual são convidadas
as almas dos mortos. As mulheres não tomam parte nesta
refeição.
Os ossos são então pintados de urucu e ornados com as
côres do clan do morto. O crânio é também adornado cuidadosamente com penas. Tudo é colocado num cesto, também
orn.ado com as côres do clan, e na manhã seguinte, os ossos,
dentro do cesto são entregues à sua sepultura definitiva, no
'
.
r io próximo ou num lago, mas sempre num lugar determinado, o aroe gari, ou "morada das almas ". Durante todo o
t em.po dos funerais, os índios adotam as ornamentações especiais, já descritas, e que variam para cada clan.
Organização social. Os Orarimugudogue são divididos
em duas "'metades" (moieties ou fratrias ) exógamas e matrilineares. E sta organização dual f 0i estudada pelos etnólogos
recentes que têm visitado os Borôro orientais, como Colbacchini, Baldus e Lévy-Strauss. A aldeia estudada pelo Padre
Colbacchini, tinha a forma circular e era f ormada de 13
baidoge (choças) cada uma delas correspondente a um clan.
O semi-círculo da esquerda corresponde à "'metade" etcherae, "os fracos" e o da direita, à "metade" tugaregue, "os
fortes". Cada choça compreende um clan, em número de 14,
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um dos quais extinto. A enumeração dos clans etcherae e tugaregue é a constante da planta abaixo, organizada pelo Padre
Colbacchini.
E
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Esquema de uma aldeia Borôro (imitado de Colbacchini).

O terreno é inclinado de leste a oeste, de modo que as
choças construídas na parte leste são chamadas tchobugiugue,
" superiores", ou "os que estão no alto", e as construídas
a oeste são chamadas tchebegiuguc, "inferiores", ou "os que
estão em baixo".
,
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As choças do centro são chamadas boiadaddaugue, "'os
índios que estão no centro". As treze choças limitam um espaço circular, o borôro, ou "pátio da aldeia". No centro, há
uma choça muito maior, de forma r etangular, o baimannageggev., lugar de reunião dos homens, e ainda lugar das festas,
danças e cerimônias religiosas. As mulheres e as crianças
vivem nas choças dos seus clans, ao passo que os homens passam quase todo o tempo no baimannageggeu.
Os sibs, matrilineares, portanto merecem legitimamente
o nome de clans, e ainda matrilocais. Em cada choça, habitam tantas famílias do m.esmo clan, quantas são as mulheres
casadas. Cada mulher casada tem o seu próprio fogo aceso.
Um fogo nôvo indica a constituição de uma nova família.
As metades são exógamas. Mulheres e homens etcherae
só podem casar com homens e mulheres tugaregue, e vice-·v ersa. A consagüinidade não é impedimento, contanto que
se observe a lei da exogamia. Os direitos, a filiação ao clan,
os !)ornes, obedecem sempre à linha materna. Cada clan tem
um totem-protetor, cujas origens são explicadas nos mitos
relativos ao totem, a que já fizemos referência. Há ornamentos e côres especiais, bem como deveres cerimoniais ligados
a cada clan totêmico.
Embora a organização seja matrilinear, cada aldeia, tem
dois chefes masculinos hereditários ( boe imedgera), dos quais
um representa a herói Bakororo <' o outro o herói Itubori.
Ambos os chefes são etcherae e pertencem aos dois clans das
extremidades ( baaddadgebague )' o de leste representando
Itubo~i, e o oposto, Bakororo. São muitas as atribuições dos
chefes : organizam e transportam a. aldeia, presidem as cerimônias religiosas, mágicas, funerárias e recreativas, dirigem
a caça, a pesca e a guerra, transmitem mensagens e regulam
as relações com as tribos vizinhas, comunicam publicamente
t ôdas as noites a ordem do que se deve fazer no dia seguinte.
A investidura dos boe imedgera é longa e complicada e é aí
que se faz a representação cênica dos ~ntigos heróis, à qual
se dá o nome de barabara.
São os costumes dos antepassados que regulam a vida na
tribo. Não possuem códigos nem penas. A única sanção social
é uma desaprovação pública expressa pelos chefes. Não .obstante esta absoluta liberdade individual, a sociedade Borôro
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tem uma ordem perfeita, regulada apenas pelo res'p eito religioso aos antepassados e o mêdo à desaprovação e ao desprêzo
dos companheiros da tribo. Praticam, porém, a vingança privada, que é sempre muito violenta.
As práticas de noivado .e casamento entre os Broôro pa·r ecem estar ligadas à importância da mulher na tribo. Segundo Colbacchini, a iniciativa do pedido de casamento cabe
à mulher, que faz suas consultas à sua mãe ou à irmã mais
velha. Estas tomam então tôdas as providências junto à família feminina do rapaz. No caso que êste aceite, a mã-e da
pretendente, ou na falta desta, a irmã mais velha, vai à procura do rapaz, com um cesto de presentes, fazendo então o
pedido oficial. Aceito o presente, está concluído o ajuste.
Prepara-se então a choça da noiva para receber o noivo, que
como já ficou dito, deve habitar em casa da mulher (matrilocalidade). Os parentes trazem-lhe seus pertences, arcos,
flechas, etc., que a espôsa recebe e coloca em ordem. O f ogo
é ·aceso, chega o rapaz que senta ao lado do fogo e da que vai
ser a sua espôsa. Com êste cerimonial, o casamento fica concluído.
Às vêzes é a própria moça que se vai oferecer ao rapaz,
e se êste aceita o oferecimento, abandona o baimannageggeu
e vai dormir na choça da pretendente. No dia seguinte, ou
resolve-se logo pelo casamento, ou passa três a quatro dias
na caça, até a resolução final. N~ste último caso, a noiva é
levada à casa da mãe, e adornada com urucu e penas de papagaio e arara, colares e o bracelete especial de algodão· que
constitui o distintivo da espôsa. Volta à sua própria choça,,
acende o fogo que é o símbolo da sua nova família.
A mãe é o centro da nova família, e com ela fi~am os
meninos, até a época da puberdade, .quando as jovens procuram marido e os jovens passam a viver no baimannageggeu.
O nascimento de um filho obedece a uma série de · práticas mágicas. O parto se dá longe da choça, em pleno bosque,
sendo a parturiente ajudada de uma ou duas companheiras.
Logo que a criança nasce, voltam à choça e então-o recém-nascido é pintado com urucu. Por um período de três a cinco
dias, tanto a mãe, como o pai, abstêm-se de alimentos e mes:ipo de beber água fresca e de fumar. Bebem apenas água fervi.da e mastigam fôlhas de certos vegetajs, engolindo o suco~
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A mãe abstém-se de comer carne por um tempo mais longo.
Tôdas essas práticas são feitas, com a idéia de que o filho
crescerá tolerante com a f orne e a sêde.
Em outros tempos havia ainda a sanguinolenta prática
-do tchina, uma haste longitudinal de palmeira, de meio metro
de comprimento, que o pai introduzia na bôca procurando a
traquéia até atingir os brônquios, isso provocando uma abundante hemorragia. Hoje está prática está sendo abandonada.
Nas suas visitas mais recentes aos Borôr o orientais, o
professor Herbert Baldus, e depois dêle, o professor Claude
Lévy-Strauss, confirmaram as observações fundamentais de
Von den Stein.e n e as de Colbacchini, principalmente as dêste
último autor, concernentes à organização social dêstes índios.
Baldus, aduziu algumas observações sôbre o status social da
mulher Borôro ("A posição social da mulher entre os Borôro orientais" in E nsaios de Etn ologia Brasileira, S. Paulo,
1937, págs. 112 e segs.), baseado principalmente no estudo
da sua vida sexual, concluindo que se é verdade que o sexo
feminino é considerado muito diferente do masculino, "em
geral não é considerado nem inferior nem superior".
Cl. Lévy-Strauss visitou, como já referimos, uma das
aldeias dos Borôr o orientais, a Kegara, em Janeiro e Fevereiro de 1936 ~ Verificou que estava também dividida em duas
f ratrias (metades) exogâmicas, denominadas tugare e te hera,
nomes muito semelhantes a titgaregue e etcherae de Colbacchini. Os clans da metade tugare eram os seguintes: paiwe..
ou porco-espinho; aróre ou lagarta; ewagu,ddu, ou buri ti ;
abipore. Os clans da metade tcher.a tinham os seguintes nomes: badejeba, ou chefe; o· te hera, ou te hera do íbis; ki ou
anta; bokodori tchiba-koge, ou tatu-canastra, arara vermelh-a, dourado; bakoro; bóro, ou adôrno do lábio inferior.
As choças tinham a mesma disposição .e m círculo, já descrita pelo Padre Clbacchini. A casa dos homem, no centro
é aqui chamada baitemannanage. Outro eixo divide o círculo
em duas outras metades, "os do rio acima'' e "os de rio
abaixo".
Quanto ao mais, as observações de Lévy-Strauss coincidem com as de Colbacchini, com pequenas variantes.
Com respeito aos nomes de vegetais e animais relacionados aos vários clans, temos dúvidas sôbre se se trata de um
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verdadeiro totemismo. Realmente, o animal epônimo é morto
e comido livremente. A escolha dos nomes vegetais e animais
exprimiria apenas estas relações do selvagem com a natureza,
êstes laços espirituais tão comuns no folk-lore indígena, sem
que se possa falar num verdadeiro totemismo com suas características clássicas.
O estudo dos Borôro orientais, realizado com critério tão
científico e objetivo está a nos provar que qualquer grupo
indígena do Brasil é importante e revelaria aspectos inesperados, principalmente no que diz respeito à sua organização
social, ainda tão mal conhecida.

CAPÍTULO

IX

OS NAMBIQUARA
Os Nambiqua1~a (Natnl>ikuara . .Vambicoara, Nhatnbiquara, Mambyuara, Mambyare, Mambryare, Namby-itara, Namby-c1tara, Or€lh·udo, Tapanhitna, To.paiuna, Uaikoákorê) são
os índios que habitam a zona da serra do Norte em Mato
Grosso, descobertos em 1907 pela Missão Rondon, e estudados
cientificamente pelo professor Roquette-Pinto em 1912.
A êles não f êz referência a bandeira de Antônio Pires
que correu os sertões de Mato Grosso no século XVIII. Apenas se tinha vaga notícia da existência de tribos brabas na
serra do Norte, entre o rio Arinos e o rio das Dúvidas, sem
que tivesse havido, porém, o menor contato daquelas tribos
com o homem branco. O nome de Nambiqu,ara, com suas variantes, já aparece, porém, em vários escritores, mesmo antigos. A palavra é de origem tupi (nambi, orelha; kuára,
furo) e refere-se ao hábito de aquêles índios furarem o lóbulo
<las orelhas, costume aliás que se estende a muitas outras
tribos indígenas.
Os Pareci dão-lhes o nome genérico de Uaikoákorê,
"irmão do chão", pelo fato de se deitarem diretamente no
Bolo. O nome de Tapanhuna e suas variantes, também ocorre
com f reqüência para designar grupos de índios que os cronist as localizavam no alto Tapajós. ~ste têrmo se tem prestado
a controvérsias, muitos atribuindo a expressão a grupos de
negros quilombolas que se tivessem misturado aos índios dos
sertões mato-grossenses, vivendo isolados nas matas do Arinos. Roquette-Pinto contesta esta versão, acreditando que os
16 i
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Tapanhuna sejam um grupo Nambiquara (Kôkôzu) que habita o vale do J uruena, e pelo fato de terem a pele mais escura
que a dos outros, justificaram o têrmo tupi de "homem
negro".
Nambiquara é, porém, a exprE-~ssão mais g.enérica, e que
ficou na literatura científica para designar o grupo total dês ..
tes índios que habitam a serra do Norte. Várias expedições fizeram referência ao têrmo e aos índios que êle designa. Roquette-Pinto, no se·u livro "Ron~onia" d~dicado qu~se exclusivamente ao estudo dos Nambiq?tara, cita as varias monografias e expedições, onde há referência a êstes índios, desde
os mais antigos até as expedições científicas dos séculos XIX
e XX.
O Dr. Amédée Moure, numa monografia sôbre ·" Les
lndiens de la province de Mato-Grosso", publicad~ em 1862,
refere-se aos Nambiquares (sic) e Tepanhunes (sic), que lhe
pareceram uma mesma tribo de índios selvagens e perigosos,
que se emboscavam nas margens dos rios Arinos e do Peixe,
atacando as caravanas que se aventuravam por aquelas
,
regiões.
Outros autores, como Chandless, Barbosa Rodrigues, Pimenta Bueno, Martius, Karl von den Steinen, Coudreau,
Koch-Grünberg e outros, fizeram referências aos Nambiquara, sem terem realizado, porém, pesquisas diretas entre os
mesmos.
Foi somente com as expedições brasileiras da missão
Rondon, que se iniciam em 1907, que os N ambiqu~ra puderam
ser observados e estudados diretamente. As primeiras tentativas de aproximação, em 1907 e 1908, encontraram hostilidade por parte daqueles índios. Ma~ o rio Juruena conseguiu
ser transposto e os índios receberam repetidas provas das
intenções pacíficas dos expedicionários. ~i~da em 1910, os
índios voltaram a atacar o pessoal da Missao Rondon, mas
já muitos dêles se aproximaram, em atitude de si~patia.
Houve alternativas de tratamento da parte dos ,Nambiquara,
mas o seu contato com o pes~oal expedicionário foi contínuo
desde então, o que permitiu observações e estudos mais cuidadosos.
Os primeiros encontros pacíficos foram de visitas aos
destacamentos da Missão, em 1910, o que permitiu a pacificação de tôda a tribo do J uruena e rlo J uína e depois, da tribo
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que habita os vales dos rios Ana11ás, Roosevelt e Festa da
Bandeira. Rondon conseguiu ainda o congraçamento dos
N ambiquara e Pareci, tradicionais inimigos.
A primeira divisão e localização dos vários grupos N ambiquara foram feitas pela Missão Rondon como se segue. O
primeiro grupo, indo de leste para oeste, é o dos Congorê~
que habitam o vale do Buriti. O segundo grupo é dos N enê,
muito mais belicosos, que habitam o J uruena e o J uína. O
terceiro grupo é o dos Uaindizê, que parece ser o mais atrasado e que disputava com o precedente o domínio do Juruena
e do Juína. O quarto grupo, dos A.nuzê, de índole mais pacífica e inimigo dos N enê, ocupa a totalidade do vale dos rios
Camarará, Doze de Outubro e Ikê. Um quinto grupo pode ser
constituído de numerosas tribos, como os Mamáindê, Tamaindê, M alondê, Sabanê, 1aiá e N ava-itê, que habitam os vales
dos rios Ananás, Festa da Bandeira e Roosevelt.
Os têrmos Nené e laiá explicam-se para os expedicionários pelo fato de ter havido nos tempos coloniais relações
entre êsses índios e os quilombos estabelecidos no alto sertão
do Guaporé por escravos fugidos das lavras de ouro dependentes de Vila Bela. Embora Roquette-Pinto não aceite a possibilidade de antigos contatos dos Nambiquara com os Negros, o que teria dado origem aos chamados Tapanhuna, como
já referimos, no entanto, as crônjcas da Capitania de Mato
Grosso referem-se à existência dêsses quilombos do Guaporé
e do Guaritzé e ao contato dos Negros fugidos com os índios
da região. Um dêsses índios pareceu a Rondon tão semelhante aos mulatos escuros das fazendas, que mereceu o apelido
de Tio João. Seja como fôr, é um assunto que deve ser investigado cuidadosamente.
Os primeiros estudos antropológicos sôbre os Nambiquara realizados pelo Dr. Murilo de Campos, médico da Missão,
sôbre os índios dos grupos N enê e Anuzê foram retomados
e completados pelo prof. Roquette-Pinto, que realizou a primeira pesquisa rigorosamente científica entre aquêles índios.
A expedição em que tomou parte Roquette-Pinto realizou-se
em 1912 e é a sua história, bem como o resultado das pesquisas procedidas entre os Pareci e os N ambiquara que nos conta o seu autor em "Rondonia".
A sua filiação lingüística ainda não foi resolvida. KochGrünberg incluiu-os entre os Tupi, erradamente a deduzir-se
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das observações de Roquette-Pinto. Êste autor descobre certas aproximações lingüísticas com o dialeto dos Suiá, dos
Carajá e dos Kiriri. Esta aproximação não só com os Carajá
mas também com línguas Gê foi retomada por Fritz Krause.
Roquette-Pinto inclina-se a favor da aproximação com os
Gê, achando que os índios da serra do Norte continuaram
para oeste a cadeia de povos Gê. Se, do ponto de vista lingüístico isto não foi confirmado, não deixa de ter razão o
autor de "Rondonia", quando examinamos os paralelos culturais. De fato, como veremos mais adiante, os Nambiquara
pertencem ao grupo cultural mais primitivo dos índios do
planalto brasileiro, povos coletores que tanta semelhança têm
entre si.
Assim Roquette-Pinto localiza e divide os índios da Serra
<lo N'o rte. Seu habítat é uma extensa região que tem como
limite meridional o rio Papagaio; ao norte parece que sua
zona de distribuição atinge o Gi-Paraná; a leste, o Tapajós,
a oeste; o Guaporé.
Não se sabe exatamente o seu número. Rondon calculou-os em 20. 000, o que parece exagerado. Roquette-Pinto
estima a população conhecida em 1. 200, e distribui-os nos
seguintes grupos: Cocozit (Kôkôzu, Kokoçú), que habita próximo às margens do J uruena e do J uína, do rio Papagaio até
o Camararé, denominados pelo autor de "Rondonia" de grupo de sudeste; Anunzé que habita o baixo rio Doze de Outubro
e se estende até a confluência do Arinos com Juruena, e chamado gru,po de nordeste; Uaintaçu que desce até o Guaporé
e chamado grupo de sudoeste; um grupo setentr.ional constituído das tribos Tagnani, Tauitê, Salumá, Tarutê, Taschititê.
Há .a inda referência a Taiopa, Xaodi-koka e outros.
Convém notar que os Anunzé chamam aos Cocozu de c ·ocozé. Êstes, por sua vez, chamam àqueles de Anunzu. Ainda
os Anunzê chamam aos Vaintaçu de Uaindzê, também chamados Cabixi. Os Tapanhuna do alto Tapajós para RoquettePinto seriam Nambiquara do grupo Cocozu.
A significação destas várias designaçõ~s é a seguinte:
Cocozu, "tios", por serem talvez os mais primitivos de tôda
a tribo; Anunzu, corruptela de Anungzu ou Anunçu, ''leite de
mulher", designação deprimente; Uaintaçu, que parece corruptela de N.uritaçu, "jacaré", nome por que eram também
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conhecidos; Tagnani que são os Ta1nara1·i, Tamararé ou Camararé, das antigas cartas geográfica:s; Tauitê, derivado de
Tauhitê, "criança" ou "filho".
O major Dr. Antônio Pirineus d.e Souza, un1 dos colaboradores do general Rondon, estabeleceu cinco grupos dos
Nambiquara, como se segue: Anonzé, Cocozit, Uainedezê,
Xaodí e Taiôpa.
Recentemente, Claude Lévy-Strauss e Jehan Vellard realizaram uma excursão científica entre os N ainbiquara e os
Tupi da bacia do Madeira (Junho de 1938 a Janeiro de 1939),
sob os auspícios do Musée de l'Homme, de Paris, e o Departamento de Cultura Municipal de São Paulo.
Coligiram novos dialetos dos Nambiquara, que revelam
muitas similaridades com as línguas Aritak. O número dos
Nambiquara achava-se consideràvelmente reduzido, por várias causas advindas do contato com a civilização: edema,
Rífilis ... A classificação dos Nambiquara de Rivet segue as
linhas propostas pelo prof. Roquette-·Pinto: a) grupo de Sudeste, constituído pelos Kôkózú..; b) grupo de Nordeste, constituído pelos Anunzê; e) grupo de Sudoeste, constituído pelos
Uaintaçú, ( Uaindzê, Kabixi) ; d) grupo de Noroeste, cons-tituído pelos Tagnaní, por sua vez subdivididos em Taitité,
·
Sal,um,á, Tar.iltê e Taschuité.
Loukotka quis ver na família lingüística Nambiqua'ta
vestígios de Camacan. É esta a sua divisão: Tauité, Tagtianí, Kôkôzú, Anunzé e Tamaindé .
Cotejando essas várias classificações, podemos verificar
que ·a ligeira diferença entre elas provém das várias designações que cada tribo recebe. E aproximando a sinonímia, como
temos feito para outros grupos indígenas, podemos chegar
ao resultado seguinte :
1.0 ) Grupo Anunzê (Anuzê, Anonzê, Annunzú, Anonzú), grande grupo que habita os vales dos rios Doze de Outubro, Camararé e Ikê.
2. 0 ) Grupo Cocozu (Kôkôzú, Kôkôçú, Kôkôzé, Con gorê) que habita os vales dos baixos Juruena, Juína, Buriti'~
do rio Papagaio até o Camararé.
. 3. 0 ) Grupo Uaintaçu ( Uaindzé, Uainnedezé, Uaind,izê,
Kabixi, Cabixi) que habita a invernada de Campos Novos
e desce até o Guaporé.
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4. 0 ) Grupo setentrional, abrangendo várias tribos, ainda mal estudadas, como os Tagnani, que parecem constituir
um grupo geral, abrangendo os Tauitê, os Salumá, os Tarutê
e os Taschuitê a que se acrescentam outras tribos, habitantes
dos vales dos rios Ananás, Festa da Bandeira e Roosevelt.
Mais ao sul, nos vales dos rios Doze de Outubro e Nhamhiquara estão os Taiópa (Taiôpa) Xaodi (Xaodi-Koda), ainda não estudados. Os Tagnani e Tauitê referem-se a uma
tribo inimiga, que chamam 1Vla.lut1tndu ( Ualutundú, Ua.l1J,t11dú,), achando Roquette-Pinto que se trata provàvelmente
dos Mundurucu do Alto Tapajós. É curioso, porém, diga-se
de passagem, que a voz M alutund1t, bem como as registadas
pela Missão Rondon, como M amá-iridê, Tama-indé, Salondê,
etc., lembrem palavras de franca formação do quimbundo, o
que vem trazer mais um argumento a favor da hipótese da
existência de antigos grupos de Negros quilombolas na região.
Tipo físico. Os Nambiquara, examinados pelo Dr. Roquette-Pinto pertenciam às tribos Cocozu, Anunzé, Tagnani e
Tauitê. A pele é de côr amarelo-siena queimada, escura nos
Cocozu, clara nos outros; a epiderme é grossa e enrugada.
Os cabelos e pêlos são duros e lisos .e mbora haja certos indivíduos com cabelos largamente ondulados "semelhantes aos
-dos Polinésios". Pés relativamente grandes; pernas finas e
musculosas; abdômen saliente; mãos pequenas; membros torácicos pouco volumosos. As mulheres têm o pélvis reduzido.
O exame das proporções corporais revelou a Roquette-Pinto
resultados interessantes. Pela classificação de Manouvrier,
a.s mulheres são macroskeles e os homens brachyskeles, isto é,
aquelas têm os membros inferiorea mais longos, ao passo que
êstes têm o tronco mais comprido.
O exame antropométrico revelou os seguintes dados : O
indice cefálico dos Na1nbiquara é 76,0 o que significa mesocefalia. O índice nasal, 85,0, mostra moderada platirrinia. O
índice facial, 74,6, atesta o tipo hiper-euriprósopo; bem característico de certas populações indígenas do planalto brasileiro.
Racialmente, os N ambiquara filiam-se pois, ao grupo
americano-mongolóide, que Roquette-Pinto achou semelhante
aos Aruak, se bem que modificados por cruzamentos diversos. Embora o autor de "Rondonia" tivesse afastado em
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vários pontos do seu livro a hipótese, levantada pela Missão
Rondon, de cruzamentos com negros quilombolas, admite que
0 tipo Nambiquara tivesse sido "modificado por sangue alófilo e talvez por sangue etíope" (sic, "Rondonia", 3.ª ed., pág.
212).
Ainda no que con~erne aos aspectos fisiológicos e patológicos dos índios da serra do Norte, há a assinalar uma
dermatose especial que grassa entre êles e estudada pelo
prof. Roquette-Pinto. A doença aparece em tôdas as idades
e em ambos os sexos. Inicia-se sob a forma de pequenas vesículas cheias de líquido seroso, dispostas em linhas e círculos.
Depois, as vesículas secam, dando lugar à f or~a~ã~ d; ~rost~s
escamosas. Os índios chamam à doença baanecedutu, CUJO
diagnóstico diferencial Roquette-Pinto procurou estabelece.r;
com outras dermatoses americanas, como o puru-puru, Jª
referido com relação aos índios do mesmo nome. Foi impossível ao autor obter, durante a sua expedição, material para
exame microscópico. Pelos caracteres clínicos, porém, acredita que "o báanécédútú é uma dermatomicose exfoliativa,
talvez mesmo uma tinea vizinha do tokeláu" da Ásia e da Oceania, o que, diga-se de passagen1, fornece mais um argumen~0
t>ara os que acreditam na hipótese de migrações malaio-pol111ésicas no que concerne certos grupos de indígenas brasileiros
(vide p. ex. Olimpio da Fonseca Filhó, ''Afinidades parasito1ógicas e clínicas entre o tokeláu da Ásia e da Oceania e 0
chimberê dos indígenas de Mato Grosso", Boi. do Mus. Nac.,
vol. VI, n.<> 2, 1930),

Cultura material. Os N ambiquara têm as suas aldeias
no alto de pequenas colinas, longe dos cursos d'água. Abrem
no mato uma. clareira circular de cinqüenta metros de diâmetro, em cujas extremidades estão construídas as choças em
número de duas, uma defronte da outra. As duas casas da
aldeia Cocozu do rio Juína, visitadas pelo prof. Roquette-Pinto, assim são descritas: "A primeira era pequena, hemisfé1·ica, mal feita, provida de uma porta mais ou menos am.pla;
cabiam n.e la, à vontade, cêrca de 20 indivíduos. A outra tinha
forma de prisma reto, triangular, de que o solo formava uma
das faces. Era mais bem acabada. Media 9 metros de comprimento, 3 1 / 2 de largura por 2 1 / 2 de altura. Uma das suas
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extremidades era fechada; ao lado, escondida pelas f ôlhas
que caíam do teto, uma pequena porta. A outra extremidade
era aberta livremente. A cabana estava orientada no sentido
Este-Oeste ; a extremidade fechada, ao lado do nascente.
Destarte, à tarde, o sol entrava pela casa a dentro, durante
algumas horas.
"Duas forquilhas, plantadas nos extremos, sustentavam a
travessa longitudinal, à qual vinham ter alguns caibros fixados, do outro lado, no chão, e destinados a suportar as
grandes palmas protetoras do uauassi't".
"As palmas que se achavam de um lado eram dobradas,
no alto, sôbre o outro lado do teto, por cima da travessa
longitudinal; para mantê-las assim, corriam, ao longo da
casa, duas varas, amarradas aos caibros interiores p-0r meio
de laços de embira" ("Rondonia", cit., pág. 219).
As duas palhoças das aldeias dos Tagnani e dos Tauitê
são talvez mais típicas. Têm forma cônica, teto e parede
indistintos .como tôdas as choças Nambiquara. "Ambas, com
aberturas orientadas na direção Este-Oeste, são regularmente
circulares, no seu perímetro ao nível do solo, e têm forma
cônica. No vértice do cone .sobe uma vara, alguns palmos
acima do teto, e termina sempre em forquilha. . . As porta~
acham-se nas extremidades de um mesmo diâmetro., face a
face".
"'Não sabemos ainda como traçam os Nambikuaras a
circunferência que limita o chão da cabana; deve ser a mão
livre, porque é assim que desenham tal figura nas suas cabaças. No centro da casa erguem quatro forquilhas e um
esteio central".
"As forquilhas formam, em cima, um retângulo de madeira, de onde partem varas flexíveis que se vão enterrar no
solo, ao longo da circunferência que limita a habitação. Ligando-as, firmes, correm travessas que completam 9 arcabouço da choça. A cobertura é feita de palmas de bacaba,
dispostas em camadas. Pelo interior da choupana, verifica-se
que a primeira camada é constituída por uma trança de f olíolos, amarrados ao rnadeiramento. As externas cobrem,
eomo lençóis de palha, mui certos e bem aparados, tôda a superfície. Não há paredes laterais diferenciadas do teto; são
prolongamentos diretos da cobertura,, ( ibid., pág. 220).

Completa o autor ::~ sua descrição, dizendo que a maior
das casas descritas tem trinta metros de perímetro e a menor ,
vinte e oito. As portas medem 37 centímetros de largura por
52 de altura, sendo preciso esgueirar o corpo para atravessálas.
Os acessórios das habitações são três jiraus feitos de taquara para secar a raspa de mandioca, e duas enormes panela.s
negras. Debaixo de cada jirau há uma pequena fogueira. Os
adornos, pequenos utensílios, etc., são enfiados na palha do
teto. Pilões e ralos ainda completam o quadro dos acessórios
da habitação.
Os Nambiquara não possuem rêde nem jirau de dormir.
Dormem sôbre o chão limpo; daí o nome 'genérico de Uaikoákorê, "irmão do chão", que lhes dão os Pareci.
Ao redor da habitação, estão ossos partidos, côcos quebrados, favas de jatopá, sabugos de milho, carvão, restos de
comida, utensílios e artefatos inutilizados, tudo isso esparso
ou amontoado.
Quando vão à caça, os índios constroem habitações provisórias, simples toldos de ramos e folhagens, que são depoi:;
abandonadas.
Os Nambiquara andam geralmente nus, apenas com un1a
tira de palha na cintura. As mulheres depilam-se completamente. Os homens, porém, não arrancam os pêlos pubianos
n.em os axilares; às vêzes deixam mesmo crescer os bigodes
~a barba, aliás bem ralos. Nas ocasiões festivas, homens e m11lheres pintam-se untando todo o corpo de vermelho de urucu.
Os adornos são mais pobres que os dos outros índios do
planalto brasileiro. Os Cocozu usam pulseiras, braceletes e
ligas abaixo dos joelhos e ao nível dos tornozelos. Os Tagnani
e Tauitê possuem também braceletes e ligas, porém feitos de
algodão ; às vêzes, deixam ainda que as tiras de palha qu.e pen.
dem da cinta abdominal protejam os órgãos sexu~is.
Os cabelos são deixados longos, sôbre as espáduas, e aparados na fronte, em franja irregular. Usam para cortar os
cabelos, lascas de taquara ou conchas de lamelibrânquio. Os
ornatos de cabeça são pràticamente inexistentes. Cobrem às
vêzes a cabeça com capacete de couro de onça. O diadema
de penas que a expedição Roquette-Pinto colheu para o Museu
Nacional, não passa da contrafação de objeto semelhante que
os N ambiquara conquistaram de vizinhos do oeste.
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Usam brincos feitos de triângulos de madrepérola. Somente os homens perfuram o lábio superior e o septo nasal,
onde afixam calvilhas finas e características feitas do côlmo
de um capim. Têm uma predileção especial pelas contas de côr
negra, coquinhos, de que fazem colares, pulseiras, anéis. As
mulheres fazem lindas pulseiras inteiriças dos anéis da cauda
do tatu canastra.
O interessante é que os ornamentos de corpo constituem
uma prerrogativa essencialmente masculina. Usam ainda os
hom.e ns um manto de fibras de palmeira ( ialaçu), pendente
do pescoço ao longo da coluna vertebral.
A vida económi ca dos índios da serra do Norte gira em
tôrno das atividades de coleta, caça, pesca e um início de agricultura rudimentar. As atividades de coleta são atestadas
pelo fato, verificado pelo professor Roquette-Pinto, que os
N ambiquara "comem tudo" : piolhos, gafanhotos, lagartixas,
insetos vários. . . Costumam andar com uma vara para
matar as cobras, que vão encontrando, e que são assadas no
borralho. . . Vivem ainda à cata de ovos de pato do mato
que cozinham em covas rasas do borralho quente. Os frutos
silvestres são colhidos e comidos crus ou assados no borralho.
O mel de abelhas, misturado com água, é também apreciadíssimo, e nas suas atividades gast.ronômicas nem escapam
os filhotes das abelhas, embebidos no mel, que são deglutidos
gostosamente.
A caça e a pesca constituem atividades características de
povos nômades que são. Ausentam-se longos dias para as
grand~~ caçadas, ~onstruindo aquelas habitações provisórias,
a que Ja nos referimos. A caçada de grandes animais é feita
em grupos. Usam, como todos os índios, o arco e flecha.
O arco Nambiquara é de seção semi-circular, s.e melhante ao
arco dos Mundurucu. As flechas colhidas pela expedição Roquet!e-Pinto são de gu_erra, de caça e de pesca. Sua emplumaçao pertence ao tipo que Hermann Meyer denominou
peru.ano,. e "caracteriza-se pelo preparo das penas, fendidas
longitudinalmente e depois raspado o tubo até ficar reduzido
às camadas superficiais. São então amarradas, em hélice,
sôbre a haste, e mantidas por fios e resina preta". RoquettePinto observou vários tipos de flecha Nambiquara: de ponta
de madeira vermelha, cilíndrica, lisa, com que caçam macacos ; de pontas aguçadas de taquaruçu, para a caça dos gran-
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des animais; de ponta lisa, munida de farpa; de ponta com
uma série de farpas prêsas com fi os de breu, arma de guerra;
de ponta romba, destinada apenas a contundir as aves, que
desejam apanhar vivas.
Na caça de aves, costumam também fazer armadilhas,
com que pegam inha·mbus, macucos, capoeiras, urus, etc.
Muitos animais pegados vivos são domesticados, e a missão
Rondon viu nas aldeias Nambiquara pombos, filhotes de
urubu, pequenas corujas, macacos, todos domesticados. Não
conheciam, porém, o boi nem o cão.
A pesca constitui também atividade constante. Não
usam anzóis, mas flechas próprias, de ponta dupla, tríplice
ou quádrupla, munidas de uma farpa de osso. Não conhecem
nenhum tipo de embarcação, sabendo contudo nadar bem.
Para atravessar os rios, ou fazem uma ponte de um tronco
abatido de árvore, se o rio é estreito, ou ageitam um molho
de palhas de buriti e nesta espécie de balsa rudimentar, cruzam o rio em diagonal, deixando-se arrastar pela correnteza.
Mas o que impressionou os membros da missão Rondon
foi a existência de atividades agrícolas num povo de coletores e caçadores. Roquette-Pinto refere-se a essa "influência paradoxal" da agricultura entre os N ambiquara, sem
animais domesticos, como o cão e o boi, segregados de qualquer convívio com tribos agricultoras.
Suas roças são sempre circulares; usavam a princípio
o machado de pedra para .derrubar as árvores, que hoje preferem queimar pelo processo da coivara. As covas para as
sementes são abertas por um pau ponteagudo; é a fase da
agricultura da enxada de pau, a qne se referem os etnólogos.
Seus principais produtos agrícolas são o milho e a mandioca.
A missão Rondon refere-se, além do milho "d.e várias côres"
e da mandioca, ao feijão, de duas variedades, um de fava e
outro preto e miúdo, aos carás diversos, às batatas roxa e
branca, ao fumo e ao algodão. ~stes pareceram livres de qualquer influência exterior, o mesmo não acontecendo talvez
com a araruta, que teriam aprendido de algum povo.
l\1:as o fato é, como acentua Roquette-Pinto, que não se
encontrou o milho, nem a ma~dioca em estado natural. nas
suas matas. Isso nos coloca diante do problema da origem
da agricultura entre os N ambiquara. Teria sido influência

,
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dos Negros quilombolas, a que já temos feito referência? O
assunto precisaria ser retomado, para os esclarecimentos definitivos.
As atividades culinárias não são muito complexas. Os
alimentos, ou são comidos em natureza, ou modificados ao
fogo. ~sse é conseguido pelo atrito de dois bastões de almécega, cujas pontas são envolvidas em palhas, para não se
molharem na chuva. Algumas tribos usam o moquem, e nêle
assam a carne; os Cocozu assam a carne diretamente no
borralho, e a ingerem juntamente com grande quantidade de
cinzas. O milho é comido cru ou assado. A mandioca sofre
o mesmo processo ou é utilizada em raspas. Com uma fita de
embira espremem a raspa e com o amido fazem bolos. Na
feitura dos beijus, abrem um buraco nas cinzas quentes de
uma fogueira., depositam aí a massa da mandioca, alisando-a
com um pau e com a mão, cobrindo tudo com cinzas e brasas.
No fim de certo tempo, retiram um bôlo tostado e misturado
com muita cinza. Não será isto uma modalidade do "forno
subterrâneo", o típico complexo polinésico?
As bebidas fermentadas são preparadas da mandioca, do
milho ou de frutos. Mas o excitante usual é o fumo. Secam
as fôlhas entre duas talas de madeira, que guardam em suas
choças. Quando querem fumar, desfiam as fôlhas com os
dedos, enrolando o pó na f ôlha de uma certa árvore. Obtêm
assim o etú, o pequeno cigarro dos N ambiqila'ra, que contrasta
com o charuto das tribos amazônicas. Usam também o. tabaco
em pó, que guardam em cabaças especiais. Quando viajam levam as cabaças com o pó, ou vasos com fôlhas de fumo. Quan:.
do querem fumar, param, acendem o fogo e dispõem-se em
roda, retomando a marcha depois de terminados os cigarros.
Os utensílios ligados às suas atividades culinárias são,
além do machado de peàra e da enxada de pau, já referidos:
o pilão de madeira escavada ao fogo (nutuzé) em que socam
a carne e outros alimentos ; cabaça~, com desenhos rudimentares; cestas trançadas de fôlhas de palmeira e de taquara,
para vários usos; bôlsas de palha onde guardam sementes;
pratos ou bandejas de tecido de t.aboca; potes grandes de
barro, de fundo redondo e bôca elíptica; panelas de várias
dimensões e feitios.
Já fizemos referência a ornamentos feitos de algodão.
A$ pe!otas de algodão são guardadas em bôlsas de palha ou
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de fôlha de pacova, para se resguardar~m da po:ira e da
chuva. O fio é obtido no fuso (gdaretatu) e c?m ele se fa-·
bricam os vários tecidos, com que se fazem ligas, braceletes, etc.
Cultura não-material. O eminente autor de "Rondonia" ·
que nos f êz uma descrição tão detalhada .da distr,ibui~ão lingüistica e da cultura material dos Nambi~uara, e om1s~o .1!º
que se refere à cultura não-material, especi~l~ente a r~ligi~~
e organização social, escrevendo, contudo paginas mag1stra1s
sôbre a arte, especialmente a música.
Sôbre a religião e organização social, escrev: que "'n.ãoconhecemos nada do seu culto, nem do seu regime; muito
menos do seu dogma" acrescentando que "os grupos setentrionais parecem evol~ir para a astrolatria". E na:ra o seO'uinte episódio:, "tendo ameaçado a lua e as estrelas c~m
~ma flecha preparado um arco, pr~stes a desferir a agressao, .
levantaram~se bruscamente muitos Tagnanís e sustaram o
meu gesto falando muito exaltados, repreendendo-me, tomanào-me a a~a, como se aquilo fôsse um sacrilégio" (op. cit:,
pág. 256) . Isso nos leva à suposição da exis~ência de uma mitologia solar e lunar, como a dos grupos Ge ?u do~ povos e~
geral do ciclo da coleta. Seria interessante 1~vest1gar-se ate
que ponto êsses motivos míticos d~ N ambiqua1·a se aproxim.a m da mitologia das outras tribos coletoras, de Mat6
Grosso, pertencentes embora a diversas famílias lingüísticas.
Suas práticas religiosas e mágic~s d;vem,.. gir~r em tõi:_no
do bom.em-medicina, embora não haJ.ª sob~e ele, i?formaç?es
completas. A missão Rondon referiu-.se a pratica seguida
pelos homens-medicina, entre os Nambiquara, no, t:atament;>
dos doentes. Não se limitam ao emprêgo dos remed1?s extra1dos de fôlhas, raízes e casca de árvores. Usam ~ambem pa~ses
mágicos: "Assim é que, afetando grande solenidade, se poe.m
a chupar os pontos em que o doente acusa dores; depois,
levam a mão à bôca como se tivessem de retirar dela alguma
cousa sorvida do corpo do paciente ; fingindo, ou certo~ de
terem sugado essa qualquer cousa, arremesam-~a com força
para longe, proferindo palavras com certeza tao poderosas
e decisivas como as usadas nos curativos de mau olhado, co-
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breiro, cousa ruim e tantos outros exorcismos nossos conhecidos" (Missão Rondon, Rio 1916, pág. 326).
Isso levou a missão a suspeitar de alguma influência dos
contatos africanos, porque "êsses passes. . . lembram, desde
logo, os processos preferidos pelos feiticeiros da Costa d'Africa". Seria êsse mais um argumento em favor da hipótese do
contato dos Nambiquara com os negros quilombolas, se não
soubéssemos que os homens-medicina, de outras tribos indígenas do Brasil, adotam processos análogos, como vimos entre
os Gé e outros.
O emprêgo mágico das baforadas de fumo, tão comum
entre outras tribos indígenas, principalmente na Amazônia
evidencia-se nesta passagem de "R0ndonia" que se refere à~
mulheres que1 durante as tempestades "sobem a uma casa
de cupim e soltando baforadas de fumo, atiram cinzas no ar,
para amedrontar a tormenta".
Os Nambiquara t~m, com certeza, os seus "ritos de passagem", mas as informações são escassas. Dos ritos funerários,
apenas informa Roquete-Pinto que não incineram nem devoram os seus defuntos. Enterram-nos diretamente no solo, os
Cocozu, em covas redondas e os Tagnani, em covas alongadas.
Não há informações sôbre as prátjcas semelhantes às descritas entre os Bo.rôro e outros grupos coletores d.e Mato Grosso, isto é, a retirada dos ossos para a inhumação definitiva.
Seria interessante comprovar-se êste fato, que provaria mais
uma aproximação cultural entre êstes índios e outros grupos
pertencentes ao ciclo mais atrasado de cultura do Brasil Central.
Nas suas práticas curativas, já nos referimos, de acôrdo
com as informações da Missão Rondon, ao papel do feiticeiro.
Roquette-Pinto afirmou, porém, que todos tomam parte no
tratamento dos enfermos, não lhe parecendo que a medicina
fôsse exercida por órgãos especiais da sociedade indígena.
Sôbre as feridas aplicam fibras de palha com resina de jatouá. As queimaduras são tratadas com água fria, e o báunêcêdútú é tratado com saliva esfregada com a palma da mão.
Os doentes atingidos de febre ou ficam a um canto quj,etos,
ou se atiram na água corrente, praticando assim uma legítima
balneoterapia. As práticas de sucção referidas pela Missão
Rondon, só foram observadas uma única vez pelo prof. Ro-
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quette-Pinto. Tratava-se de urn velho enfêrmo a quem um
rapaz, que parecia seu filho, aplicava a bôca nas fossas nasais,
aspirando com fôrça, o que pareceu aliviar o doente.
Sôbre a organização social dos Nambiquara, também as
observações são escassas. Disse Roquette-Pinto que os Tagnani e Tauitê são mais adiantados do que os Cocozu e Anunzé.
Êstes últimos '"vivem em regime patriarcal", acrescenta o
autor. O pai governa a família que em muitos casos é monogâmica. Os filhos tornam-se independentes depois da puberdade, constituindo família própria. Os filhos são tratados
com carinho; raras vêzes são castigados. Não possuem chefes
definidos. Entre os Tagnani e Taiiitê, há chefes temporários.
Um dêles, como observou o autor de "Rondonia" tinha três
mulheres.
O status social da mulher N ambiquara parece ser melhor
do que o das outras mulheres indígenas do Brasil. As fainas
agrícolas lhe são afetas. "Trabalha muito, é certo. Colhe
frutos, rala mandioca, soca ao pilão, arma os toldos, fia algodão, carrega a tralha da família, cuida dos filhos, toma
parte na cultura da roça; mas é tratada, em regra, com muita
ternura. Êles são ciosos de suas espôsas ; elas timbram em
ser fiéis. Deixam longe, nesse particular, suas vizinhas Parecís ... " ( op. cit., pág. 254).
Os velhos são também muito respeitados. Nas caminhadas, poupam-lhes, quando podem, as fadigas. Certa feita,
assistiu Roquette-Pinto a um grupo que conduzia as cestas de
dois velhos, que iam ao pôsto da missão, à busca de presentes.
Sôbre as cerimônias de casamento, apenas pôde colher
Roquette-Pinto as informações de que o noivo pede, ao pai
da noiva, consentimento para as núpcias. O futuro sogro
mostra o seu ass.e ntimento, presenteando o noivo com um
arco e um molho de flechas, dizendo-lhe que com aquelas
armas deverá manter a família.
Uma série de interrogações fica, portanto, dependendo
de ulteriores pesquisas. Estarão os N ambiquara organizados
em sib? Patrilineares ou matrilineares? Haverá a organização de "metades"? Isso não é improvável, pois a construção
das suas aldeias com cada choça na extremidade do diâmetro
do campo, faz lembrar a distribuição, embora aqui em caráter rudimentaríssimo, dos Gê do norte e dos Borôro orientais.
Isso constitui assunto para futuras investigações sôbre a or-
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ganização social comparada dos índios de Mato Grosso. As
pesquisas recentes de Lévy-Strauss e Vellard vieram mostrar
que os N ambiquara são nômades na metade do ano e mais
ou menos sedentários no resto do tempo. Vivem em pequenog
grupos, constituídos d~ quatro ou cinco famílias biológicas.
Das atividades recreativas e artísticas há observações
excelentes da expedição Roquette-Pinto sôbre danças, músicas, desenhos, etc. Consignou Roquette-Pinto dois tipos de
dança: uma dança guerreira, apanhada, em filme cinematográfico, e uma dança f estiva, exeeutada pelos Tagnani, em
honra da expedição.
A dança guerreira, cinematografada em Campos Novos
e depois repetida pelos Tagnani, em Três Buritis, é assim
descrita pelo autor de "Rondonia" (pág. 250) :
"Armados de arcos e flechas, dispõem-se os guerreiros
em linha, colocados a uns 15 metros de um pedaço de pau que
figura o inimigo, cantando em compasso binário, marcando
o tempo com o bater dos pés no chão.
"'Dois índios, com as flechas prontas e arcos semitesos,
partem da fila, como quem anda cautelosamente oculto entre
as moitas do cerrado; fazem uma grande volta e, chegando
perto do inimigo, desferem as armas contra êle.
"É o sinal do ataque; cessa o canto e uma chuva de
flechas cai sôbre o infeliz . ..
"Logo depois avançam sôbre êle, a pauladas, com os
arcos, ou com outros cacetes, e sovam-no a valer".
A dança festiva, em que tomaram parte homens, niulhe1·es e meninas, foi assim descrita (ibid., pág 251). "'Ao som
de uma cantiga intérmina formou-se grande roda. As mulheres à esquerda dos homens, constituíam-se pares sucessivos,
fechando o círculo; cada homem colocava a mão no ombro
da respectiva "dama". Dentro da roda, três meninas da
mesma idade, pouco mais ou menos, acompanhavam-nos em
fila, muito juntas, com os olhos baixos, as mãos cruzada3
sôbre o peito. A do centro servia de eixo para todo aquêle
sistema coreográfico ...
"Começou-se a rodar às 7 horas da tarde, cantando sempre. As meninas, sem discrepar, deixavam no chão pulverulento marcas regulares, que a luz da lua alumiava perfeitamente. Dir-se-ia que que punham os pés nos mesmos rastros,
,
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feitos na primeira volta. Meia noite. À beira das fogueiras,
que cada família acende, dormia a gente velha; resmungavam
a lguns avivando morrões que pareciam pequenos rubis esparsos. E na roda, suando, cheios de poeira, mais mortos do que
vivos, todos nós entrávamos no côro:
-

Tagnaní-i ! Tagnaní-i !
Tangrê!

" E assim foi, durante o resto da noite. Quando um de
n ós fugia, e procurava a rêde, vinham logo dois ou três latagões reforçados, falando muito; e empurravam para o seu
pôsto o desertor ... "
Infelizmente não pôde Roquette-Pinto apanhar a letra
dos cantos, o que certamente elucidaria o significado da dança, que parece estar relacionada com cultos dos astros ( tangrê
significa estrêla, entre os N ambiq1tara).
Foram apanhados no fonógrafo apenas dois trechos
c<>cozu, que foram estudados pelo professor Astolfo Tavares
(vide notação musical in "Rondonia", págs. 329 e 330). O
ritmo é binário. E a linha melódica desenvolve-se numa escala em qu.e faltam as notas ré e si. O diapasão da música
iiambiquara difere do nosso cêrca de meio tom, para baixo.
Os instrumentos musicais colhidos foram: um tipo de
flauta ou ocarina nasal ( hait-teatttçú) formada por discos de
cabaça, que pareceu a Roquette-Pinto importado dos Pareci;
e as flautas duplas, importadas das tribos do Tapajós (Munduritcu, Maué, etc.).
Os motivos ornamentais, no corpo ou nos objetos (cabaças pintadas) são linhas, pontos, círculos, triângulos, setas,
a lguns representando figuras de animais, como sáurios e
ofídios. Arte plumária pobre.
Constitui, assim, um inegável mérito da Missão Rondon,
com seus técnicos, como Roquette-Pinto, o ter chamado a
atenção do mundo científico para um grupo indígena ainda
não descrito pelos sábios e missionários. Foi dito o essencial
sôbre a distribuição lingüística e a cultura material dos N ambiquara. Cumpre agora completar o quadro dêsse estudo científico com a observação indispensável da sua cultura não-material : mitologia, práticas religiosas e mágicas, organização
social ...
17 i

CAPÍTULO

X

OS CARAJA E OUTROS GRUPOS

'

Os Carajá (Karadjá, Karayá) constituem um grupo indígena que vive na margem direita do Araguaia, entre os
graus 15° e 6° de latitude sul. Não se sabe exatamente a sua
extensão primitiva, porque são parcas as referências a essas
tribos do Brasil Central, nos documentos antigos. Supôs
Ehrenreich que sua área inicial fôsse muito grande, e talvez
tivessem vindo em migrações remotas do Norte ou Noroeste.
Está hoje provado que já no século XVII as bandeiras de
Amador Bueno haviam encontrado êsses índios. Várias
outras bandeiras e expedições foram organizadas para a exploração do Araguaia (Araguay, Araragoa), - rio que foi
descoberto no curso de uma expedição enviada por Bernardo
Ferreira de Berredo, capitão geral do Pará e do Maranhão,
no .século XVIII, - como as do Capitão Diogo Pinto de Gaia
em 1720; do paulista Antônio Pires de Campos, entre os anos
de 1718 e 1749 ; de José Machado em 1772; de José Pinto da
Fonseca, em 1773; de vários outros exploradores, de que nos
dá notícia pormenorizada Fritz Krause, na sua obra adiante
referida.
As primeiras notícias exatas sôbre os Carajá se devem
ao explorador francês Francis de Castelnau, na primeira metade do século XIX. Na expedição à bacia do Amazonas,.
entre os anos de 1843 e 1847, Castelnau visitou as regiões do
Tocantins e do Araguaia. Os Carajá eram então os habitan-.
tes soberanos do Araguaia, que percorriam de cima abaixo,.
como hábeis canoeiros que eram. Castelnau não chegou a
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entrar em contato com êsses índios, com exceção de alguns
Xambioá, registando apenas as informações que sôbre os
mesmos, conseguiu colher na região. A primeira descrição
etnográfica, mais pormenorizada, sôbre os Carajá, deve-se
a Couto de Magalhães, que os visitou em 1863 (Viagem ao
Araguaia, 1863; 4.ª ed. da Brasiliana, S. Paulo). Informa
Couto Magalhães que os Xambioá, Carajá, Carajaí e Javaé
formavam um grupo de sete a oito mil almas, vivendo em 70
a 80 aldeias ao longo do Araguaia.
Em 1887, os padres dominicanos instalaram um pôsto
missionário em Pôrto Nacional, no Tocantins, e em 1897
outro em Conceição do Araguaia, começando uma obra de
pacificação, que dura até os nossos dias. Ehrenreich visitou-os em 1888, na continuação da segunda expedição alemã
ao Xingu. Percorreu o curso médio do Araguaia, visitando
as tribos dos Carajá, J avaé e Tapira.pé.
A viagem de Henri Coudreau, em 1896, não escla~eceu
grande coisa sôbre os Carajá, que êle supôs em completa..decadência, o que não foi confirmado pelas explorações ulteriores. Outros cientistas visitaram posteriormente a região, mas
a expedição mais completa sob o ponto de vista científicQ,
foi a realizada pelo etnólogo alemão Dr. Fritz Krause, em
1908, cujos resultados foram descritos na . sua obra "ln den
Wildnissen Brasiliens" . (Leipzig, 1911).
Fritz · Krause fôra encarregado pelo govêrno da cidade
de· Leipzig, de uma expedição ·ao Brasil Central, no sentido
de estudar cientificamente os indígenas dessa região e cole.cionar ,peças documentárias para o Museu Etnográfico de
Leipzig. A região escolhida foi o médio Araguaia, onde êle
estudou os índios Carajá, Javaé, Tapirapé e Caiapó. O seu
livro conta-nos tôdas as peripécias da expedição e os resultados científicos da mesma. Muitos dos problemas relativos à situação, condições de vida, cultura material e espiritual, dos
Çarajá, foram esclarecidos nas pesquisas de Fritz Krause,
que constituem assim um ponto de reparo indispensável a~
conheci~ento dos índios do Araguaia.
Convén1 assinalar ainda a contribuição etnográfica da
Missão Dominicana do Araguaia, que vem publicando uma
série de artigos e livros, cuja lista já é enorme, como se verá
na bibliografia dos Carajá, n0 lugar correspondente.
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· Nos tempos de Ehrenreich, e segundo o mesmo autor
a distribuição das tribos Carajá era a seguinte: os Caraji
e Carajaí viviam na região do rio Araguaia, compreendidR
entre os paralelos 14. 0 e 7. 0 de latitude sul, no trecho do rio,.
livre de cachoeiras; o grupo dos Xambioá, mais numeroso
·.
,,.
ocupava a regiao superior, encachoeirada, até o grau 7.º de
latitude sul; os J_avaé habitariam a parte norte da ilha do
Bananal. As tribos vizinhas dos Ta.pirapé (da família Tupi)
e dos Caiap6 (da família Gê), mantinham relações com os
Carajá, mas habitavam, os primeiros, no rio Tapirapé; e os
s·e gundos, na margem ocidental do rio, e mais para o interior.
A. filiação . lingüística dos Carajá tem tropeçado com_
certo número de dificuldades. Martius havia-os incluído no
seu grupo Guck, que, como já t.emos dito, não é mais aceito
hoje. Ehrenreich achou certos paralelos lingüísticos com os
Gê. O estudo da língua Carajá, porém, realizado por vários
autores, vem provar que lingüisticamente êsses índios não s~·
filiam a nenhuma das grandes famílias conhecidas. E po·r
isso, modernamente todos os autores a descrevem · como um
grupo à parte.
De acôrdo com os trabalhos de Ehrenreich, Krause, Rivet
e outros, podemos dividir os Carajá em três grupos principais: a) Xambioá, b) Javaé e c) Carajá propriamente ditos.
Os Xambioá '(Chambioá, chamadúS Carajá pelos primeiros
descobridores) vivem no trecho encachoeirado do rio Araguaia. Os Javaé (Javahé, Xavahé, Jawajé, Xavayé) vivem
nos dois terços norte da ilha do Bananal. Os Carajá propriament~ ,ditos (Karajá, Karayá, Ktiradjá, Kradja, Corajahi,
Cara1ai) vivem ao sul e ao oeste da ilha do Bananal, de onde
atingem o Xingu. Houve uma certa confusão com o nome
Cara.iaí ( Carajahi, Carayahi) nome com que alguns autores
designam o grupo dos Carajá propriamente ditos, reservando
o nome de Carajá para o conjunto da família lingüística.
Fri~z ~rause insurge-se contra êsse· modo de ver, que aliás
havia sido aceito por Ehrenreich, alegando que nunca ouvira
.
nas s uas viagens
ao Araguaia, a menor referência ao nome'
Carajahi. Achou que êsse nome seria prático para designar
o grupo dos Carajá propriamente ditos, evitando a confusão
com o nome genérico da família, mas prefere não empregálo, por nunca tê-lo ouvido.
A localização atual dos Carajá é, assim, a faixa estreita
do vale do Araguaia, nos pontos já referidos. Tudo leva a
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crer, porém, como já .navia assinalado Ehrenreich, que êles
tivessem vindo do norte, subindo o Araguaia, afugentando
para os lados as tribos aí encontradas, que se tornaram inimigas tradicionais, apesar de todos os esforços da Missão
Dominicana, em Conceição.
O tipo físico dos Carajá já havia sido estudado por
Ebrenreich (Anthropologische St1.(,dien über die Urbewohner
Brasiliens, 1897). Cabeça alta, muito comprida, olhos de
fendas palpebrais estreitas, sendo que a forma amendoada é
bem rara. Nariz proeminente, reto. Cabelos duros e lisos,
às vêzes finos; quando longos, tendência a se tornarem ligei1·amente ondulados. Estatura: lm68,2 para os homens e
lm52,8 para as mulheres.
~stes dados antropométricos foram revistos por Fritz
Krause que observou o seguinte. Os Carajá são indivíduos
bem proporcionados, estatura mediana. Cabeça alta e oblon.3-a, rosto oval. Fronte alta e vertical, parecendo baixa p ... ~
causa da cabeleira que desce até os olhos. Olhos de fenda
palpebral estreita, sobrancelhas poucos desenvolvidas. íris de
côr castanho escura. Grande depressão do nasion; dorso do
nariz, reto ; narinas largas, ponta do nariz caída e curva.
Bôca larga, lábios cheios, dentes em geral bem conservados.
Queixo largo. Pele delicada; a côr é difícil de ser avaliada,
devido ao hábito de pintarem o corpo e o untarem com óleo.
As partes mais expostas ao sol têm uma côr arroxeada (n.os.
26-28 da escala de Martin). A face, ao revés, apresenta uma
côr mais clara, às vêzes mesmo palida .e amarelenta (n.os.
21-28 da escala de Martin). Cabelos lisos, pretos, em geral
longos e pendentes, com tendência à ondulação. Pêlos escassos, que os índios arrancam freqüentemente. Ombros e peitos
largos, quadris estreitos, antebraço53 compridos, mãos e pés
pequenos.
Cultura material. Os Carajá habitam as extensas
praias da margem direita do Araguaia. Lá constroem as suas
casas, que variam de acôrdo com a estação. As r 1-- oças do período da estiagem são constituídas de três arcos, um atrás
do outro, formados, cada um, de duas varas unidas nas suas
extremidades. A cobertura é de palha de indaiá ou buriti. As
choças da estação chuvosa distinguem-se das precedentes por
serem mais compridas e fechadas num dos lados por uma
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construção em arco, com uma pequena abertura que serve
de entrada; isto tem por fim evitar que a chuva penetre na
habitação. Há ainda os simples anteparos usados em viagem,
espécies de paraventos fàcilmente armáveis e desmontáveis.
As casas maiores e mais bem construídas são para os
caciques. Há, além disso, casos especiais, como as "casas de
parto" para a mulher que está prest es a dar a luz; e a " casa
de máscaras ", onde se guardam as máscaras de dança, e que
servem também de habitação dos jovens. Convém notar que
as casas são propriedades das mulheres, em virtude da organização social matrilinear e matrilocal dêsses povos.
As casas são reunidas em aldeias (ixó) constituídas às
vêzes apenas de uma ou duas, e nunca excedendo de oito casas.
As ca~as são dispostas em filás paralelas, ao longo das praias
do rio.
O interior das casas é geralmente muito ventilado e agradável. Os leitos são feitos com esteiras de buriti, que também
servem de assento. Os bancos de madeira (kolixú) são reservados para os caciques. Não há armários para guardar as
peças de vestuário, adôrno e utensílios. Os objetos pequenos
são enfiados no teto ou em postes. Os outros são dispostos
pelo chão. Fora das casas, existem armações para guardar
provisões, que se assemelham ao moquem dos Tupi. Armações mais simples, ou vasos fincados ao solo servem para
secar linhas de anzol e cuias novas.
A fogueira é armada também fora da habitação, ao contrário do que se observa entre os J avaé, que a acendem dentro
de casa. Os restos de cozinha são espalhados desordenadamente nas imediações das casas. Estas são, aliás, muito pouco
asseadas e daí a freqüência com que sofrem êsses índios de
bichos-de-pé, como já observara Ehrenreich.
Quanto ao vestuário e ornamentação, resumirei as descrições feitas por Ehrenreich e Fritz Krause. Os homens
andam geralmente nus. Defendem apenas os órgãos genitais,
usando, a partir do início da puberdade, o cordel do pénis
(notekaná) constituído de longo cordel de algodão, de côr
vermelha ou preta com que enrolam o prepúcio.
As mulheres, ao contrário, U3am uma espécie de tanga
ou cinta de algodão, de côr preta. As meninas usam de início
simples cintas de algodão, feitas de fios paralelos que usam
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.t ôrno da cintura. Do período da puberdade em diante
essas cintas são passadas não só em tôrno da cintura, mas
entre as pernas e fixadas novamente atrás, de maneira a ocultar completamente os órgãos genitais. Usam ainda ataduras
de embira de vários tipos, para a cabeça e outras partes do
corpo. Na cabeça costumam os hf)mens ainda trazer umas
espécies de palas ou chapéus de palha sem copa, que circundam a cabeça e os protegem contra os raios solares.
·· A ornamentação de corpo é bem variada e complexa. O
arranjo dos cabelos varia de acôrdo com o sexo e a idade. As
meninas usam a cabeleira caída nos Jados e atrás até a nuca,
cortando-a na testa em franja que costuma descer até atingir ·as sobran~elhas. Na puberdade é cortada uma risca da
larg·u ra de dois dedos, que sobe até o alto da cabeça, e geralmente pintada de vermelho. As mulheres adultas usam a cabeleira comprida nos lados e atrás.
Aos meninos, nos arredores da puberdade, cortam-se os
cabelos em coroa circular, ou raspam-se completamente. De
então em diante, deixam-se crescer os cabelos que caem livremente sôbre os ombros e na frente sôbre os olhos, momento
em que ·recebem a tatuagem tribal. Os cabelos são então aparados em fra~ja, na fronte, enquanto que são deixados compridos nos lados e atrás. Usam ainda a risca pintada de vermelho, e o habitual topete no alto da cabeça. Os cabelos
compridos são atados de vários modos : ou acima da testa em
forma de topete, ou atrás, em pequenos penachos.
Antigamente, cortavam os cabelos com dentes de piranhas; hoje, com o contato civilizado, já empregam a tesoura.
Os cabelos são usualmente penteados com pentes de lascas
de hastes de palmeira ou de taquara e untados com óleo de
palma. Os escassos pêlos do rosto e corpo são usualmente
arrancados.
A ornamentação do corpo é feita com pinturas, tatuagens
e enfeites. Pintam o corpo com tintas vermelhas, pretas e
brancas, fornecidas respectivamente pelo urucu, jenipapo ou
fuligem de árvores carbonizadas e argila branca. Usam os
dedos como pincel, ou empregam a palma da mão quando
querem pintar todo o corpo. Para os desenhos de corpo, usam
ainda uma espécie de carimbo feito de dois paus de taquara.
-
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A pintura total de corpo é feita com tinta vermelha para
os homens e preta para os meninos de ambos os sexos. Os
desenhos em várias partes do corpo, são usados em ocasiões
especiais'; são linhas sinuosas, semi-círculos, anéis, quadriláteros, linhas paralelas, etc. A pintura de rosto é mais importante. A mais característica é a faixa transversal de urucu
ou jenipapo, que vai de uma orelha a outra, cobrindo os olhos
e a parte superior do nariz.
Há variantes, conforme se vê nos desenhos de Fritz
Krause: a faixa pode estar mais acima ou abaixo; cobre ape11as o nariz;. dobra-se em ângulo. A bôca e o mento também
são pintados, às vêzes: orla preta em volta da bôca; orla ampliada para os lados; descendo sôbre o mento; faixa em ziguezague; retângulo preto no queixo, etc. Estas pinturas da
parte inferior do rosto podem vir isoladas ou combinadas
com a faixa dos olhos. A tatuagem de corpo é feita com um
escarificador especial, feito de un1 pedaço de cuia com uma
fileira de dentes da cachorro. Fazem assim incisões no peito
ou nas costas, que se convertem em cicatrizes ornamenta~s.
Esta tatuagem cicatricial é, porérro., pouco empregada hoJe.
Um informante de Fritz Krause ~ontou que somente os que
mataram um inimigo podem mandar aplicar êsses cortes no
peito e nas costas.
A tatuagem típica do Carajá é a tatuagem tribal, comum
aos dois sexos, desde a puberdade. São dois pequenos círculos,
de côr preto-azulada, de um centírlletro de diâmetro, um de
cada lado da face, pouco abaixo dos olhos. É o odemalulí ou
odemariní, que é feito com uma espécie de carimbo circular
<le pau de aroeira; o círculo deixado na pele é recortado com
pequenas facas de pedra, lavando-se a ferida com um tufo de
algodão molhado, e friccionando-se em seguida com suco de
jenipapo.
Há outra modalidade de tatuagem de rosto, e só aplicada
aos caciques e às suas mulheres. São pequenos traços pretos,
verticais, dispostos em leque, entre o lábio inferior e o bordo
livre do mento.
Os Carajá dispensam muito cuidado ao corpo. Banhamse freqüentemente, usando para esfregar o corpo cascas de
árvore ou embira, que lhes servem de sabão. Friccionam os
cabelos e corpo com resinas aromáticas, que guardam em
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cuias especiais, como fazem com o óleo usado para untar o:;
cabelos.
São vários os adornos. Só os homens usam o adôrno de
lábio. O lábio inferior é perfurado e nêle introduzem botoques de osso, concha, madeira ou pedra. ~stes botoques apresentam formas e tamanhos variados, desde o simples bloco
ou botão até as faixas ou lâminas estreitas de madeira, retas
ou enroladas em espiral. ~stes botoques lamelares são trazidos de preferência pelos jovens e vão encurtando com a idade.
Os brincos são usados por indivíduos de ambos os sexos,
que por isso, têm os lóbulos das orelhas perfurados, pouco
depois do nascimento. São vários êsses adornos de orelha :
a.e ntes, hastes de palmeiras, discos, rosetas de plumas, varetas. . . Os adornos para os braços e as pernas, constituídos
de pulseiras ou ataduras de algodão tingido de vermelho, são
característicos dos indivíduos solteiros de ambos os sexos.
Os demais adornos são usados pelas crianças e jovens
solteiros de ambos os sexos, em ocasiões especiais. São: as
faixas de cabeça, de algodão; borlas vermelhas pendentes da
nuca; tangas de cordéis usadas pelas meninas; enfeites vários
de algodão para os braços e as pernas; toucas de penas ; colares de miçangas; anéis e cintos de algodão; cintos de plumas; os diademas de cabeça de vários tipos, sendo o mais
vistoso a roda de plumas (lahedó) usada pelos jovens nas
ocasiões festivas; o manto de plumas, etc.
A vida económica dos Carajá gira essencialmente em
tôrno da pesca. Usam para isso rêdes de embira, anzóis, arco
e flecha e os processos de pesca em massa com as largas rêdes
que se armam na barra das lagoas e o envenenamento da
água com o cipó venenoso do timbó. São assim pescados o
pirarucu, a piranha e vários outros peixes do Araguaia. A
tartaruga constitui nessas atividades, um complexo importante. Na época da desova, em Setembro e Outubro, os índios
apanham centenas de ovos nos ninhos das praias arenosas dos
rios. Os ovos são comidos crus ou cozidos, e as tartarugas
são, aproveitadas
no consumo interno, ou destinadas a co.
merc10.
É pouco desenvolvida a caça, em relação à pesca. Os
vários animais da região são contudo procurados em processos individuais ou coletivos de caça. Valem-se para isso de

268

•

COLEÇÃO ARTHUR RAMOS

arcos e flechas, lanças e clavas com que abatem os porcos do
mato. A onça é caçada usualmente com lança. Os arcos são
de pau redondo, muitas vêzes ligeiramente achatado na face
anterior, afilando-se nas extremidades. Têm lm80 a 2 metros de comprimento. A corda é feita de três cordéis ent:ola-aos de fibra de umbaúba; é fixada ao arco de modo tal, que
pode ser fàcilmente destacada. A ponta que fica livre numa
das extremidades do arco tem geralmente uma borla. de
plumas.
As flechas, que são fabricadas pelos seus próprios donos,
~êm várias formas conforme o fim a que se destinam. Ehren·r eich e Fritz Krause descreveram exaustivamente os vários
processos de fabricação e emplumação das flechas carajás.
Na caça aos grandes animais, usam-se as flechas de ponta
chata ou de ponta de madeira, com várias arestas e mesmo
com pequenas farpas,. ou ainda com pontas de talos de bambu.
As flechas de pontas de osso são usadas na pesca. A haste
é quase sempre de taquara. A emplumação mais freqüente
consiste em duas penas opostas prêsas nas extremidades com
fio preto de algodão.
As aves são caçadas com arco e flecha mas também se
pegam com armadilhas. As atividades de coleta são também
típicas dos Carajá. Competem às mulheres estas atividades
de coleta, enquanto os homens vão à caça ou à pesca. Assim,
nas épocas próprias, são colhidos frutos silvestres, tubérculos
e raízes, tais como vários frutos de palmeiras da região, o j enipapo, o caju, a mangaba, a pitanga, a jabuticaba, a melancia ...
As atividades agrícolas são rudimentares, visto serem os
Carajá povos essencialmente coletores. No entanto hoje,
essas atividades se tornam mais freqüentes, devido ao contato com os civilizados e os outros índios. Os h,omens preparam o terreno para o plantio, derrubando as árvores,
outrora com machados de pedra e hoje com machados de
ferro, que lhes fornecem as missões. O processo da coivara
também é usado. Para cavar a terra, usam da enxada de pau,
que consiste numa vara grossa, que se termina em forma
de pá.
Os homens preparam o terreno e plantam a mandioca
e o cará, enquanto que as mulheres se encarregam do plantio
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do algodão, do rr1ilho, da batata doce e do urucu. Embora
alguns autores se tivessem referido ao cultivo da cana de
açúcar, isso não foi observado por Fritz Krause. Cultivam
ainda a pimenta, o fumo e grande número de plantas medicinais. A época do plantio abrange os meses de Setembro e
Out ubro, sendo que o algodão, a batata doce e o urucu são
plantados nos meses de Novembro e Dezembro.
A cozinha dos Caraiá é muito rudimentar. Os produtos
da ~oleta, da caça e da pesca são consumidos logo. Apenas a
m.andioca, o milho, os ovos, d-epois de cozidos e secos e poucos
produtos mais, são armazenados por algum tempo. ·A carne
é consumida no mesmo dia; . os índios não possuem sal para
a su~ conservação. Os alimentos são cozidos ou assados .em
fogueiras que se armam fora da habitação. O fogo é obtido
pelo processo da fricção rotatória de um bastão fino sôbre
uma base de madeira com três cavidades. Como é sempre
difícil a obtenção do fogo, os índios preferem conservá-lo
aceso, o que aliás se observa na grande parte dos povos primitivos.
O fogão é também muito rudimentar: ou se empregam
três suportes com fundos de pote quebrado em forma de triânguJo, sôbre os quais se colocam as panelas, ou se faz uma
arn1ação de madeira, a molde do moquem tupi. Os alimentos,
ou são cozidos em panelas de barro, ou são grelhados ou ainda
assados ao espêto. A carne só é consumida grelhada ou assada, ao passo que o peixe e os alimentos vegetais, ou são assados ou são cozidos .
As panelas, de vários feitios, são ordinàriamente muito
gràndes, feitas de barro cinzento; r,eu diâmetro chega a medir
oitenta centímetros. Para mexer a comida, usam os Carajá
colheres de pau; compridas e chatas. A mandioca é preparada
de um modo muito mais rudimentar que o tipiti dos índios
Tupi. A raiz da mandioca venenosa é colocada na água du"'
rante vários dias para amolecer e em seguida tira-se a casca
com uma concha. A raiz é então ralada no ralo feito de madeir~ r etangular, tendo encravadas numa das faces, várias fileiras de dentes de madeira dura. Usam-se para êsse fim também as maxilas do pirarucu. A massa é então peneirada e
espremida para escorrer o líquido venenoso. Obtém-se dessa
maneira a massa grossa de mandioca, que constitui o alimento principal dos Caraiá.
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A mandioca mansa ou aipi é apenas cortada em pedaços,
amassada num pilão feito de um tronco de árvore, e em seguida peneirada. Da massa fazem os índios pães, bolinhos, etc.
Como condimento usam a pimenta. Não conhecem o sal, mas
ingerem substâncias minerais sob a forma de carvão, cinza
e pequenas bolas de argila.
Os Carajá usam poucas bebidas fermentadas. Prefer em
ingerir água e sucos frescos de fruta. A única bebida f ermentada, usada nos dias festivos e em certas ocasiões cerimoniais
é a feita de papa de mandioca. A aguardente de cana, introduzida na região pelos brancos, não é muito apreciada por êsses
indígenas. Os Carajá fumam, no entanto, em demasia. Plantam o fumo, e as fôlhas apanhadas são postas a secar em
varais. As fôlhas são enroladas em forma de chumaços ou
de rolos, que são cortados para serem usados em cachimbos.
É desconhecido o uso de cigarros. Os cachimbos são de vários
feitios. Há os feitos do fruto do jequitibá, trabalhados ou
não, como os há de madeira e de barro com tubos de taquara.
ÊStes últimos são muito parecidos com os cachimbos civilizados, parecendo tratar-se de uma imitação cultural.
Além das panelas, já referidas, os outros instrumentos
culinários dos Carajá são : tigelas de barro, panelas e colheres de cuia, colheres de argila, metade de côcos que são quebrados com pedaços de pedras e machados de pedra ...
Das armas de caça, pesca, dos utensílios vários da vida
econ~mica dos Carajá, afora os arcos, flechas e clavas, já
referidos, convém destacar: as lanças de madeira com ponta
de osso, usadas para a caça do jaguar; os propulsores de
flechas; as variadas formas de cestos para fins diversos de
- que Ehrenreich e Fritz Krause nos deram excelentes de;crições quanto à técnica de preparação. Os materiais usados na
f abri~ação de vários instrumentos são a argila, a pedra, a
madeira, os ossos, as fibras vegetais, os frutos.
Os trabalhos de fiação do algodão constituem tarefas
exclusivamente femininas. O algodão é fiado em fusos de
madeira e o fio obtido é enrolado em novelos. A tecelagem
prõpriamente dita, em teares, é desconhecida. Há uma técnica rudimentar de entrançamento, que é feita pelos homens,
e trabalhos de crochê feitos pelas mulheres. Obtêm-se dêste
modo as peças de algodão usadas para vários fins já referidos: rêdes, peças de vestuário, adornos, etc.
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Os meios de transporte são principalmente fluviais. São
os rios os caminhos naturais dêsses índios, por isso mesmo
cognominados os canoeiros do Araguaia. Cada família possui
uma ou várias canoas, feitas de troncos escavados de árvores,
medindo seis a dez metros de comprimento por cinqüenta
centímetros de largura. As canoas são impelidas com o auxílio de remos e varas. Os remos são curtos, com lm30 de comprimento, e são constituídos por um cabo e uma pá, de 18 a 19
centímetros de largura. Os Carajá não gostam de viajar por
terra. Quando o fazem, levam as suas cestas de carga, prêsas
à cabeça por faixas frontais. Não esquecem ainda os sacos,
bôlsas, cuias, etc.
Do ponto de vista Iingüístico, os Carajá constituem um
grupo à parte, isolado dos grandes grupos conhecidos. Desde
Ehrenreich, foram destacadas as características principais
da língua, que apresenta êste curioso fato de que a mulher
tem um modo de falar diferente do homem. Mais recentemente, no seu "Ensaio de Gramática Karajá", Frei Luiz
Palha, missionário da Ordem Dominicana no Araguaia, destacou as seguintes características dêste fato:
*'a) Na formação das palavras, a mulher karajá intercala invariàvelmente um K que se não descobre na pronúncia
dos homens.
~'b)
Em mais, na construção da frase aparece urna es·trutura própria da linguagem empregada pela mulher karaj á.
Nota-se nas frases do linguaj ar f erninino uma partícula
- "no" - eufônica talvez, que não se vislumbra na frase
enunciada pelo homem". Investigando a origem dêsse fenôrneno, lembra Frei Luiz Palha urna anotação de Mons. Massa,
Prelado do rio Negro, sôbre os Caribe que aprisionaram outrora as mulheres Aruak. As mulheres em sinal de protesto,
conservaram a sua língua, daí se originando o dualismo lingüístico que persistiu por muito tempo. De qualquer modo,
o assunto está aberto à investigação dos estudiosos. Com o
material colhido no Araguaia, pôde o Pe. Palha escrever a sua
gramática Carajá, com um vocabulário anexo. Já a linguagem Carajá nos põe na pista de uma predominância feminina na organização social. De fato, o gênero das
palavras se forma de palavras fen1ininas a que se acrescentam sufixos especiais. De acôrdo com os dados dos antigos
autores e as observações mais recentes de Frei Luiz Palha
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(comunicação pessoal), os Carajd são divididos em clan.ç
matrilineares. A mulher domina a cena. A família é organizada naquela forma de Mutterfamilie, que já havia observado
Ehrenreich (Beitriige, op. cit., págs. 27 e segs.). Há matrilocalidade. O homem casado vive com a família de sua irmã.
Os nomes são dados de acôrdo com a organização social ; o
irmão, por exemplo, é o "filho de minha mãe". Na curiosa
observação do Padre Palha, a mulher Carajá tem a seu encargo, os "ministérios" do Interior e da Educação, e:iquanto
que os homens dirigem as "pastas" da Guerra, Agricultura
e Exterior. Todos os fatos relativos à vida interna da aldeia
são orientados e dirigidos pela mulher. O casamento; por
exemplo, é tratado pela mãe da noiva que entra em entendimentos com a mãe do noivo.
Acreditam os Carajá num deus supremo, Kananchiué,
"aquêle que faz o sol, a chuva, o rio. etc.". l(ananchiué aparece nos seus inúmeros racontos míticos, que têm sido coletados por uma série de auto.res~ como Ehrenreich, Fritz
Krause, Herbert Baldus, Frei Lui-z Palha e outros. Vários
mitos cósmicos perpassam nessas narrativas. Numa série de
narrações, os Carajá possuem a tradição de terem vivido outrora em baixo da terra ou en1 baixo d'água.
Os mitos do dilúvio têm várias versões. Ehrenreich registou o mito de Anatiué, um homem que estava enterrado
e foi descoberto por uns caçadores. Um poderoso feiticeiro
Carajá conseguiu desenterrá-lo. Anatiué tinha uma barriga
n1uito grande. Começou a fumar e a cantar. Como os Carajá
não o entendessem, foram embora, o que enraiveceu Anatiué,
gritando que parassem. Como os Carajá não o ouvissem,
A natiué rompeu uma cabaça cheia de água, das muitas que
levava consigo. Rompeu outra e mais outra, e as águas comecaram a subir até inundar tudo. Só se salvou muito pouca
gente.
Êste Anatiué de Ehrenreich é o mesmo Kinoxiwe ou
K enan·x iwe de Krause, Nhanxivé ou Nãiivé de Baldiis e l(.a.;_
11,anchiué ou Kanachiué de Frei I"'uiz Palha. São muitos ·os
mitos Carajá onde se contam as peripécias do "pai dos Car.a já", Kenanxive ou Kananchiué, que tinha a barriga grande
ou "barriga grossa" e aparece como o responsável pelas grandes enchentes. Outra entidade mítica é Rãrãsesá, o ''urubur.ei" que trouxe o sol para os Carajá (Cf. Baldus, "Mitologia
J
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Karajá e Tereno" in Ensaios de Etnologia Brasileira, cit.,
pág. 190).
Numa lenda colhida pelo Padre Palha ("Un Carajá m'a
dit", Les missions Dominicaines, 1933), Kananchiué era casado e seu sogro, saindo um dia à procura de gravetos para
alimentar o fogo, tropeçou e feriu-8e. Começou a lamentar-se
e pediu a Kananchiué para trazer a luz e o fogo, e acabar
com aquêle suplício. Saiu Kananchiué pelo mundo afora. Estendeu-se na praia e fingiu-se de morto. Vieram as môscas.
Vieram os urubus. Quando se aproximou o urubu-rei, Kanan chiué, que apenas estava esperando essa ocasião, agarra-o
com as duas mãos. O urubu-rei começa a debater-se e Kananchiilé promete soltá-lo se êle trouxer a luz. O urubu-rei traz
tahiná, a estrêla, e depois rando, a lua. Nada disso contenta
a Kananchiué. ~le quer mais. Só se contentou quando o urubu-rei lhe trouxe afinal "Theuú ", o sol. Tehuú veio correndo,
mas Kananchiué sangrou-o na batata da perna e Tehuú começou a coxear, diminuindo a sua carreira e alumiando com
o seu fogaréu tôda a terra. Kananchiué volta triunfante à
aldeia, onde houve grande banquete de pirarucu.
São vários também os mitos de incêndio, e várias as
lendas de como Kananchiué criou as nuvens, os rios, os homens ... Nestas séries míticas, oa Carajá também possuem
as lendas dos dois irmãos, que constituem aliás, um motivo
muito freqüente entre outros índios brasileiros, como os
irmãos dos mitos Tupi, Borôro, Bacairi, etc. Os Carajá também têm os mitos de Alobederi e seu irmão, que vão se casar
com as filhas do sol e submetem-se a uma série de provas e
aventuras (Baldus, loc. cit., págs. 226 e segs.).
Acreditam os Carajá na alma. "unam", de que têm um
mêdo terrível. Por isso, seus ritos funerários têm muitas
vêzes por fim afastar a influência dos mortos. Os Carajá
enterram seus mortos nos pontos elevados das margens dos
rios, ao abrigo das enchentes. São covas compridas, ao contrário das covas redondas dos Caiapó. No rio, no ponto correspondente ao lugar da sepultura, amarram a ubá do morto.
Só depois de alguns dias, é que a viúva vai cortar a corda que
prende a canoa, e abandona-a à correnteza do rio. . . A canoa
sem remeiro, que desliza pelo rio, é uma canoa mortuária.
Todos se afastam com respeito, não a tocando.
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A sepultura é visitada periodicamente, levando os parentes, nos primeiros dias, comidas que depositam perto da cova.
Depois de dois a três anos, os Carajá retiram os ossos do
morto, depositando-os em urnas funerárias que fazem especialmente para êsse fim.
As práticas religiosas, mágicas e funerárias, os ritos médicos. . . são exercidos pelo homem-medicina, que também
adivinha sonhos e resolve as contendas quotidianas. As festas
cerimoniais são muitas, e delas a mais conhecida é a festa
do Aruanan. Na "casa do mistério", a cabana onde residem
os solteiros, estão guardados os enfeites da dança. É lá que
se aprestam os dançarinos, que vestem uma camisa de fibras
de coqueiro e uma espécie de saia de fibras esvoaçantes. Na
cabeça colocam uma capacete cilíndrico, que se termina por
uma ou duas hastes enfeitadas de penas de arara. A festa do
Aruanan, que se realiza na lua cheia, consiste em danças que
duram tôda a noite. Os dançarinos chegam aos pares para o
centro da praça, onde desempenham uma dança dramática,
imitativa de feitos épicos e amorosos.
As tendências artísticas dos Carajá revelam-se no fabrico dos vários instrumentos e adornos que já passamos em
revista. São bem conhecidas as suas estatuetas de barro,
as ritienkó-rrambú. Os desenhos ornamentais dessas figuras
reproduzem as pinturas de corpo, já referidas.
O rico folk-lore Carajá é a continuação das suas narra··
tivas míticas, fragmentadas e enriquecidas ao contato com
as tradições dos indígenas seus vizinhos. Assim encontram-se
entre êles contos de animais, do jabuti, do veado, do jacaré. . . que lembram as peripécias dos heróis dos contos tupis.
Ehrenreich, F. Krause, Baldus e outros recolheram um certo
número dêstes contos.
Os Trumaí, que habitam na margem esquerda do baixo
Coliseu, afluente do alto Xingu, constituem um grupo lingüístico isolado (categoria LV de Rivet, n. 0 17 de Loukotka),
ainda mal estudado nas suas ca~:acterísticas lingüísticas,
étnicas e culturais. As expedições de Von den Steinen e
Ehrenreich travaram pequeno contato com êsses índios, que
foram também visitados por Hcrmann Meyer, em 1896.
Ehrenreich considerou-os um grupo completamente diferente,
do ponto de vista lingüístico, das tribos A ruak, suas vizinhas.
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Von den Steinen julgou-os elemente~. estranhos entre as tribos
do Xingu, sendo mais aproximados, talvez, das tribos do
Chaco Argentino.

O grupo Pano, como entidade lingüística individualizada
foi estabelecido por Raoul de la Grasserie em 1888 e aceit~
pelos mais conhecidos americanistas. Rivet considera a família Pano dividida geogràficamente em três grupos: o primeiro grupo, o mais importante, ocupa a margem meridional do
Amaz.onas, desde.º Jataí, a leste, até o Huallaga, a oeste, tôda
a bacia do Javar1, as duas margens do Ucaiali, tôda a bacia
do alto J uruá e as próprias nascentes do Purus. O segundo
grupo ocupa a bacia do Inambari e seus afluentes. Quanto ao
terceiro grupo, está instalado nas margens do Mamoré, do
Beni e do Madre de Deus.
Ao primeiro grupo pertencem as seguintes tribos: os
Culino (Kulino, Kurina); os Maioruna (Mayoruna, Maxuruna, Pelado), ao qual se ligam os M arubo ( M aruba, Marova)
e os Tchirabo; os ltukale (Urarina), extintos; os Tchami kuro; os Capanauá (Kapanahua) ; os Catukina (Katukina
Katokína), repartidos em dois grupos; os Remo (Nukuini):
aos quais se juntam os Sakuya; os Sensi (Sensivo) ; os Chetibo (Setibo, Setebo, Sitebo, Pano, stricto sensu) ; os Maparina, extintos; os Silpibo (Tchipeo, Tchepeo, Tchipibo, Sepi bo, Xipibo) aos quais se ligam os Kaliseka, extintos; os Casibo (Katchibo, Kahibo), com as sub-tribos Buninauá, Carapacho (Karapatcho) e os Putchanauá; os Cunibo (Kunibo) ;
os Pitsobu; os Saboibo; os Amauaca (Amahuaka, Maspo, Impetenerí); os Yaminauá (Yaminawa) os Caxinauá (Kaxinahua), estudados por Capistrano de Abreu; os Saninauá
(Saninawa, Arara, Ararapina, Ararawa); os Nucuini, que
alguns autores identificam aos Remo; os Contanauá (Kontanawa); os Cuianauá (Kuyanawa); os Marinauá (Marinawa); os Tuxinauá (Tuxinawa); os Pacanauá (Pakanawa);
os Chipinauá; os Yauavo (Jaw abu); os Yura; os Canamarí
(Kanamarí, Kanawarí).

No segundo grupo de Rivet, estão os Arasaire (Arasa) ;
os Yamiacá (Yamiaka); os Atsahuaca; os Araua. No terceiro grupc,, incluem-se os Pacaguara, divididos em várias
tribos como os Capuibo, os Tchacobo, os Sinabo, os Caripuna
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(subdivididos por sua vez em Yacaria ou Yacaré-Tapuia e
Chenabu, êstes provàvelmente idênticos aos Sinabo, já referidos).
A divisão da família lingüística Pano de Loukotka é como
se segue, conservada a grafia do autor: a) línguas do norte Maruba, Kulina, Kanawarí, Jamin.,auá, Katokina, Kaxinauá,
Amahuaka, Tuxinauá, Poianauá, Remo. As tribos peruanas
dêste grupo são: Panobo, Kaxibo, Chipibo, Setebo, Konibo,
N okaman; ainda no Peru há um grupo das línguas do sul:
Jamiako, Arazaire e Atsahuaka; e uma língua mesclada:
Sensí; b) línguas de leste - Karipuna e as duas línguas boJi vianas: Pakaguara e Tchakobo.
A maior parte das tribos Pano vive em território brasileiro, no Acre, onde é conhecida pela terminação freqüente
em nauá (nahua ou naiva), que ~ignifica "gente,,, "índioº.
Capistrano de Abreu escreveu um erudito trabalho sôbre a
língua dos Caxinauá, o rã-txa hu-ni-ku-í. São poucos, porém,
os estudos de antropologia física e eultural dêsses povos, que
vivem hoje da caça, pesca e agricultura, ou, já meio assimilados, se empregam como seringueiros.
Família Car.i ri. A família linguística Cariri (Kariri,
Kiriri) tem mais um interêsse histórico, pois é constituída
de tribos extintas ou quase extintas que se estendiam outrora
em vasta área do nordeste brasileiro, onde as encontraram
os portuguêses. São várias as referências históricas sôbre
êsses índios, bem como é interessante o material lingüístico.
Os cronistas holandeses deram notícias circunstanciadas sôbr.e os mesmos. Do material lingilíE'tico, destacam-se os catecismos, gramática e relatórios do Padre Mamiani no século
XVII e os dos capuchinhos franceses Frei Bernardo e Frei
Martim, no século XVIII. A palavra Cariri ou Kiriri vem
do tu pi, que quer dizer "calado", "silencioso", característica
psicológica que foi atribuída aos índios, que se tornaram conhecidos por êsse nome.
Os Cariri estendiam-se, no tempo da descoberta, em todo
o nordeste, desde o Paraguaçu e o São Francisco até o Gurupi. Parecem ter vindo do norte, descendo pelo litoral, de onde
foram acossados para o interior pelos Tupi. Os grupos mais
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resistentes se acantonaram na região chamada dos Cariris,
no sertão cearense. Foram por muito tempo confundidos com
os Tapuia, mas a família lingüística Cariri foi definitivamente constituída depois dos trabalhos de Lucien Adam.
Sua história é agitada, e os cronistas nos deram notícias
circunstanciadas das lutas que travaram com os colonizadores
europeus. Os nomes históricos das tribos são muitos; êles variavam de região a região, e muitas vêzes se referiam a um só
grupo. Os nomes mais encontradiços nos documentos históricos, de acôrdo com as informações de Rodolfo Garcia, são: os
Tremembé (Teremembé, Taramembé), que constituíam o grupo mais setentrional ; os Paiacú e J anduí, no Rio Grande do
Norte; os Icó, Cariú, Caratiú e Areriú, numeroso grupo do
Rio Grande do Norte e Ceará; os Genipapo, os Curema, os
Ariú ou Areá, os Panati, os Jucá ... do Rio Grande do Norte
e Paraíba, talvez nomes diferentes para os mesmos grupos
já citados; os Carirís-Velhos e os Carirís-N ovos do planalto
da Borborema; os Sitcurú., numeroso grupo dos Carirís-Velhos ; os Bultrin, nome por que er~m conhecidos os Carirí da
Paraíba; os Sucurú, Carapotó ( Carapotí), Pipipões, X ocó,
Vouvê, Uman, Carnijó (Fulnio), os Garanhuns e outros de
Pernambuco; os Aconan, os Geococe, os Uamoi, os Romarí,
de Alagoas; os Sabujá, os J aicó e talvez os Rodela, da Bahia.
~sses nomes locais podem-se reduzir aos dois grupos
gerais em que Rivet dividiu a fnmília lingüística Cariri:
a) os Cariri propriamente ditos (Kiriri, Kayriri), estabelecidos no interior, ao longo do rio S~o Francisco, de onde stias
tribos se espalharam até os rios Curu e Acaracu no Ceará,
através da serra dá Borborema e as três serras dos Cariris;
e b) os Sabuyá, reunidos pelas missões jesuíticas no sul e no
oeste da Bahia.
Loukotka, mais recentemente, admite na família Ca'riri
certa intrusão de Caribe e Camacan e divide-a em três gru}JOS: 1) Dzubukua (Carirí, Kariri); 2) Kipea (Kirirí, Cairir í) e 3) Sabuya.
Os Cariri acham-se quase totalmente extintos, ou assimilados. Resta um pequeno núcleo dos Cariri de Pernambuco,
do grupo histórico dos Carnijó, em Águas Belas, talvez os
últimos representantes da família outrora tão extensa ( Cf.
Mário Mello, Os Carnijós de Agua:' Bellas, São Paulo, 1929).
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Se as informações históricas e os dados Iingüísticos são
~preciáveis, os estudos étnicos e culturais são ao revés falhos
º?quase inexistentes. Apenas sabemos que os Cariri se aproximavam culturalmente dos Tupi: conheciam a agricultura,
embora mais rudimentar que a dêstes últimos, faziam rêdes
de algodão e conheciam uma cerâmica rudimentar.
1 .

Os Guaicuru. A família Iin.g üística Guaicuru ( Guaykurú, Waikurú) apresenta também um interêsse essencialmente histórico. Sua área inicial era muito extensa. Eram
os ·" índios cavaleiros" dos primeiros cronistas, terríveis nômades que dominavam a área do Grande Chaco em território
paraguaio e enorme região das campinas do sul de Mato
Grosso. Portuguêses e Espanhóis, e depois os Paulistas,
foram sucessivamente expelindo os "índios cavaleiros" dos
seus vastos domínios.
Muitas das suas tribos acham-se extintas, hoje. Outras
s~o rep~esentadas por alguns núcleos isolados de tribos, que
ainda vivem espalhadas nas margens do Paraguai, Paraná e
seus afluentes e no Chaco. O parentesco Iingüístico dos Guaicuru ficou por muito tempo indt;ciso. Martius e Von den
Steinen descreveram-nos como um grupo especial : o dos Lengoas ou Guaicuru ( Guaykurú ou lVaikurú). Outros autores,
como George Friederici acreditaram num parentesco com os
Tupi:Guarani. Modernamente, os Guaicuru, principalmente
depois dos trabalhos de Lucien Adam, são considerados um
grupo _lingüístico à parte, acreditando Loukotka, que um dos
seus dialetos apresente mistura com o Chiquito.
A divisão de Rivet, das tribos de fala Guaicuru é a sete
'
.
guin :
a) os Mbaya-Guaicurú, extintos, que habitavam outrora o Chaco boreal, passando nos meados do século XVII para
a margem esquerda do Paraguai, onde se transformaram
numa tribo de terríveis cavaleiros cobrindo uma extensa área.
Seus de~cendentes atuais são os Caduveu (Kaduveu, Kadiueo,
G_aduveio), ~ue ocupam um território limitado a oeste pelo
rio Paraguai, ao sul pelo rio Branco, a leste e a noroeste pelo
rio Miranda;
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b) os Guatchi, extintos, que viviam na segunda metade
do século XIX, no rio Miranda, ao norte dos Caduveu, e falavam um dialeto Guaicurú muito corrompido;
c) os Paiaguá (Payaguá, Lengoas de alguns autores)
que ocupavam no tempo da descoberta um vasto território
ao longo do rio Paraguai. Estavam divididos em vários grupos, de que se contam: o grupo setentrional, os Sarigué; e um
grupo meridional, os Magatch (Agaz, Agaces dos Espanhóis),
conhecidos no fim do século XVIII sob o nome de Siakuá ou
Takunbú. Posteriormente, os Ta/cu,nbú e os Saringué foram
reunidos em Assunção, onde até hC'je vivem os seus descendentes, em estado de completa decadência ;
d) os Toba (Toko'it, Tokowit, Frentones ou Frontones
dos Espanhóis), que habitavam no fim do século XVIII no
Chaco e hoje vivem nas duas mar~ens do Pilcomaio, de onde
se irradiam para o Chaco boreal, aí se misturando aos M atako
e aos Guarani. Parentes próximos dos Toba são os Pilagá e
os· Aguilot, também habitantes do Chaco;
e) os Mokovi (Mbokobi, Moskovi, Mokovit, Mokouitt),
também habitantes do Chaco, onde se misturaram com os
T oba. Restos da tribo ainda vivem na província argentina
de Santa Fé;
f) os Abipon (Abipone, C<tllagá, Callage, Quiloaza),
extintos, que -vagavam até fins do século XVIII nas regjões
do imenso Chaco, sendo que muitos dêles vieram se instalar
entre Santa Fé e Santiago dei Estero, onde subsistem algun~
remanescentes.
Ainda aos Guaicuru se ligam, conforme Rivet: os Kerandi, que viviam na margem direita de Paraná e do rio da Prata.
No Brasil, estão representadas ainda hoje tribos dos
grupos Caduveu, Mbaia, e alguns remanescentes de outros
grupos, que vivem no sul de Mato Grosso, entre os rios Apa
e lpane, e os rios Tereré e Nabileque. ~sses índios foram visitados recentemente pelo explorador francês Emílio Rivasseau (A vida dos lndios Guaicurús, Col. Brasiliana, 1936) ,que
escreveu sôbre êles páginas cheias de um interêsse mais jornalístico que etnológico. Afirma Rivasseau que os Guaicuru
atuais de Mato Grosso não devem formar um contigente de
mais de cem pessoas.
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São poucos os estudos antropológicos e etnológicos sôbre
os Guaicuru. Rodolfo Garcia reproduz as informações de
Francisco Rodrigues do Prado, que sôbre êsses índios escreveu uma memória em 1795. Êste autor descreveu os Guaicuru como índios de côr mais escura que o cobre, de estatura
elevada e muito resistentes. Eram donos de grandes manadas
de gado vacum, cavalar e lanígero, que certamente conseguiram no contato com portuguêses e espanhóis. Possuíam
vastas pastagens. Costumavam capturar os outros índios que
lhes tinham grande temor.
Eram monógamos, mas são falhos os demais dados sôbre
a sua organização social. Num mito recolhido por Prado, os
Guaicuru contam que depois de terem sido criados os homens
e animais, uma ave de rapina, o caracará, se lastimou de não
haver no mundo Guaicurus. Criou-os, então, e deu-lhes arco,
flechas, lanças, clavas, dizend~lhes que com aquelas armas
os Guaicuru podiam fazer a guerra às outras nações, roubando-lhes os filhos e tirando-lhes o que pudessem. Os Guaicurus
assim o fizeram, começando por matar o seu próprio criador.
De acôrdo com as informações d~ Rivasseau, os Guaicitru
da aldeia de Tuiuiú, visitados por. êle, vivem em choças de
tetos de duas águas, cobertas de capim. Só um lado é fechado; os outros são completamente abertos. Dormem em
rêde. Dentro do rancho, estendem couros de gado, dessecados,
e trapos. Os meninos andam nu.:;. As meninas e os adultos
usam tangas feitas de algodão. lTsam pintura de corpo ~
adornos vários: colares, pulseiras, penduricalhos, brincos,
feitos de sementes de algumas plantas, unhas, dentes de animais. As mulheres fazem também utensílios de cerâmica
muito grosseiros e preparam várias peças de fibras e algodão.
Cuidam da roça e fazem a colheita, porque hoje os Guaicuru
aprenderam uma agricultura rudjmentar.
Os homens vão à caça e à pesca e ainda hão hábeis cavaleiros, embora sem as excelências de outrora. Obedecem todos
ao "capitão" e vivem na. mais completa harmonia senhores e
escravos, remanescentes do velho costume de escravizarem os
outros índios. O resto do livro de Rivasseau encerra uma
série de informações que são mais relatos de aventuras de
caça, etc., e narrativas dos índios, sem um cuidado de conca-
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tenação etnográfica. Sabemos, porém, que ao contato dos civilizados os Guaicuru se estão transformando ràpidamente e
pouco resta das suas culturas de ~utrora.

Os Goitacá ( Goytacá, Goyataca, Goytaka, Goyatakaz,
Waitacaze.~, Ouetacá, Oueitaca, Guaitacaz, Waitaka) constituem um grupo extinto de índios brasileiros, de grande interêsse histórico. No período do descobrimento, estendiam-se
do Espírito Santo à Paraíba do Sul, distingüindo-se de logo
pela fama que conquistaram de guerreiros e ferozes, terríveis
inimigos do colonizador europeu.
As informações que temos sôhre êsses índios chegam-nos
desde os primeiros missionários fl cronistas. Mais recentemente, Métraux pôde consultar um manuscrito inédito do
cosmógrafo André Thevet, com informações preciosas sôbre
os Goitacá (Journ. de la Soe. des Amér., XXI, 1929). E é com
o cotejo destas fontes que nos baseamos para reconstituir alguma coisa sôbre êsses índios.
É provável que os Goitacá fizessem parte das antigas
populações que ocupavam a costa brasileira, de onde foram
expulsos pelos Tupi. Segundo Gabriel Soares de Souza, os
Goitacá ocupavam, no primeiro século da colonização, a porção do litoral que se estende pelos territórios costeiros do E spírito Santo e Paraíba do Sul, entre os Tamoios, ao sul, e
Papanazes e Tupinikins, ao norte, com os quais viviam em
guerras constantes.
Léry colocava-os no litoral, entre o rio de Maq-hé (sic )
fl Parai, interpretando Métraux que Parai se refere ao rio
Paraíba e Maq-hé "só podia ser um curso d'água que se lançava não longe de Macaé onde começava o país dos Tamoio
ou Tupinambá do Rio de Janeiro". Esta informação é amesma do Padre Anchieta, que, segundo o testemunho do príncipe Maximiliano, assinalava como habitat dos Goitacá o
distrito "dentro dos têrmos dos rios Paraíba e Macaé".
Segundo o testemunho dos cronistas da época do descobrimento, os Goitacá eram um gruro indígena dos mais atrasados. Nômades, viviam da coleta, caça e pesca. Andavan1
nus e enfeitavam-se de penas.
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Faltam-nos contudo os dados sôbre vários aspectos da
sua cultura material e não-material. Alguns autores do século
passado, principalmente Eschwege~ Maximiliano de Wied
Neuwied e Martius descreveram êsses índios juntamente com
os Puris, Coroado e Coropó, de origens afins. Ehrenreich
descreveu-os como um grupo lingüístico à parte. A tendência
hoje, porém, é localizá-los no grupo Gê. É o que faz Rivet,
incluindo-os no item 4 dos Gê orientais, com os Coroado e
os Puri.
Os Tucano. A famália lingüística Tucano· ( Tukano,
Betoya de Brinton) estende-se por uma vasta área no noroeste brasileiro, ultrapassando as fronteiras do Brasil e estendendo-se pelos países vizinhos, Colômbia, Peru e Equador. Foi
Brinton quem propôs em 1892, o nome de Betoia, de uma das
tribos, para todo o grupo, que passou a ser descrito como
uma família lingüística à parte. Rivet propôs a exclusão da
tribo Betoia que passaria a inc-0rporar-se à família Chibcha,
substituindo a designação do grupo pelo nome de Tucano.
Assim constituída, a família Tucano pode ser dividida, segundo Rivet, em três grupos geográficos: grupo oriental,
grupo ocidental e grupo setentrional.
a) O grupo oriental ocupa a bacia dos rios Uapés e
Curicuriari, afluentes direitos do rio Negro, e do Apaporis,
afluente esquerdo do lapurá. São os seguintes os dialetos
registados: Tucano (Tukano, Daxseá) Uaiana, Uasona, Kobéua, Koreá, Holoua, Uanana, Karapana, Desana, Uaicana
( U aikana) , Tuiuca ( Tuyuka) , Bará, Omoá, Buhagana, Sara,
Tsola, Erúlía, Paliinoa, Tsoloa, Datuana, Opaina (Tanimbuka), Macuna (Makuna), !aúna (Yahuna), lupuá (Yupuá),
Cueretú (Kueretu).

b) O grupo ocidental ocupa tôda a bacia do Napo quase
desde sua fóz com o Amazonas até a embocadura do Aguarico,
todo o curso dêste último rio, a bacia do Potumaio, o alto
Caquetá e Caguan. Vivem nessa região grande número de
tribos, entre as quais se contam: os Tama, Amaguaxe, Coregv.axe, Seona (Zeona), Abixira (Avisiri, Avixira), Macaguaxe, Icaguate (lkaguate, Ikahuate), Encabellados, Pioxe,
Anguteri (Ankotere, Ankutere, Angutero). A êste grupo tal-
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vez se liguem os Pasto, extintos, que ocupavam a região de
Past-0, ao sul da Colômbia.
e) O grupo setentrional compreende os Tama e os Airico (Ayriko), que vivem nas fontes do Manacacia, afluente
do Meta.
Os índios Tucano foram estudados do ponto de vista étnico-cultural principalmente por Koch-Grünberg numa série de
trabalhos que vêm citados na bibliografia (V. esp. "Die Betoya-Sprachen Nordwest-Brasilieni3", Anthropos ts. VIII-XI,
1913-1916 e Vom Roroima zum Orinoko, 1928, esp. t. IV).
O tipo físico dêsses índios, segundo Koch-Grünberg, rev.ela cabeça redonda, rosto largo, olhos pequenos e retos, bôca
larga com lábios cheios, nariz reto com narinas largas, cabelos ondulados. A estatura varia entre lm60 e lm70. Vivem
de caça, pesca e agricultura rudimentar, e os outros traços
da sua cultura material e não-material são aproximados dos
dos povos seus vizinhos, principalmente os Aruak da região
do rio Negro.
Os Catukina. A família lingiiística Catukina ( Catuquina, Catequina) proposta por P. Rivet e aceita por outros
americanistas como Loukotka, est~nde-se num imenso território situado ao sul do Amazonas entre os graus 72°30' e
62°30' de longitude e 4° e 9° de latitude, território cortado
diagonalmente pelo J uruá. Esta família compreenderia : os
Tucundiapa (Tukundiapa ou Tukano Dyapá); os Parawa; os
Bendiapa (Ben Dyapá); os Tawari (Kadekili Dyapá, Kayar ára, Kaira ra, Wadyo paranim dyapá); os Canamari (Ka11,amari, Canamaré); os Burue; os Catukina propriamente
ditos, repartidos em dois grupos; os Catawisi (Katawisi, Catauisi, Hawadie). Loukotka só admite os três grupos: Catuki na, Canamaré e os Catauisi, extintos.
Os Macú. Os nomes Macú, Makú e Mácu aparecem,
entre os americanistas, como caracterizando : a) os Macú do
rio Negro e do lapurá, que Rivet descreve na sua família
lingüística Puinave; b) os M akú do rio Ventuari, que Rivet
inclui na família lingüística Sáliba (Sáliva, Sáliua) ; c) O~
Mako da laguna de Cuiabeno, que são K6fane; d) os Máku
do ria Auari, afluente esquerdo do alto Uraricuera, um, dos
1
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ramos do rio Branco. Êstes últimos constituíram, para Rivet,
a verdadeira família M akú.
Loukotka assim considera a família M akú: a) língua
do sul: Makú do rio Curicuriari; Ma.kú do rio Jiquié; Makú
do rio Kerari; tôdas elas com vestígios de Camacan; M akú
do rio Papuri, com vestígios de Cain,gang; Makú do rio Marahan; Nadobo (Makú do rio Juruboxi); b) língua do norte:
Puinave, não falada no Brasil, e que Rivet, como vimos, descreve num grupo à parte.
Os Macú vivem envolvidos e dominados pelos Aruak e
Tucano e seu estudo está à espera de sistematização.

Os Tacana e os Peba, descritos por alguns americanistas
como famílias lingüísticas autônomas, foram incluídos por
P. Rivet, respectivamente entre os Aruak e os Caribe, como
já vimos. Os Tacana (Takana) entram no item 7. 0 da classificação dos Aruak de Rivet, como um grupo especial. E os
Peba, juntamente com os Yagua e os Yameo e talvez os Arda,
entram no sexto grupo dos Caribe, na classificação de Rivet.

Muitas outras tribos, espalhadas em várias famílias lingüísticas isoladas, existem aind1. no Brasil, estendendo-se
pelos territórios dos países limítrofes. Seu estudo ainda não
foi completado. Mesmo do ponto de vista lingüístico, há certa
hesitação entre os americanistas, que ora os isolam, em grupos
à parte, ora os incluem em famílias lingüísticas mais vastas.
Na tentativa mais recente de Loukotka, por exemplo, além
de certos grupos já freqüentemente descritos como os Charrua, os Uitot6, os Jurí, os Chiquito, os Guató, os Eochavan te,
os Mura, há outros como os Maxacalí, os Pataxó, os Opaié,
os !até, os Chapacura, os Cucurá, os Huarí, os Machitbí , os
Arikem, os Puruborá, os Moriki5, os Co eruna, os Chirianá . .. Alguns grupos são, como já vimos, desmembramentos
de famílias lingüísticas conhecidas. Outros são famílias
novas, provisoriamente estabelecidas. Mesmo a revisão definitiva das famílias lingüísticas do Brasil - trabalho prévio,
indispensável ao estudo monográfico-cultural das diversas
tribos - mesmo aquela revisão, ainda está por se fazer.
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indiana ) Buenos Aires, 1926; Id., "Dos americanismos", Boletim del Inst.
de lnvest. Hist., t. IV, Buenos Aires, 1926; Id., "Três capítulos sobre
sistemática del hombre ameriéano", Actu.al-idade médica peruana, t. II,
1937; Id., ''Estado actual de la sistemática del Hombre con referencia
especial a América", II Reunión de Ciencias Naturales, Mendoza, 1937,
Id., "El poblamiento primitivo de America", Revista Geográfica A~e
ricana XII 70 Julho de 1939 - IM THURN, E. F., Among the lndians
'
' Londres,
'
of Guiana,
1883 - INGENIEROS, J., Las doctrinas de Ameghino; la tierra, la vida y el hombre, Buenos Aires, 1919 - JENNESS, D.,
The american aborigines. Their origin and antiquity, Toronto, 1933 JOYCE, T. A., South Am.erican Archeology, Nova York, 1912 - KARSTEN, R., The Civilization of the South American Indians, Londres, 1~6
K.EANE Man past and present, Cambridge, 1926 - KIECKERS, E., Die
Sprachstãmm: der Erde, mit eine Anzahl grammatischer Skizsen, Heidelberg, 1931 - KRICKEBERG, W., "Amerik<!" in Buschan, G., lllustrierte Volkeikunde, Berlim, 1923 - KROEBER, A . L ., "The Languages
of the american Indians", Popular Science Monthly, 1911; Id., Anthropology,
Nova York, 1923 (cap. XIII: "The History of Civilization in Native America") - KROEBER, A. L., e WATERMAN, T. T ., Source Book in Anthropology, 1931 (com vários capítulos sôbre os índios americanos, de
Boas Grinnell Nordenskiõld, Sapir, Waterman e Wissler) - KROEBER,
A. L:, Culturai and Natural Areas of Native North America, California,
1939 - LAFITAU, JOSEPH FR., Moeurs <U?s sauvages americains, comparées aux moeurs des premiers temps, Paris, 1724 - LAS CASAS, FR.
B. DE, Brevisima relación de la destrucción de las Indias, Sevillha, 1552;
Id., Historia de las lndias, Doe. Inéd. para la Historia de Espana, 5 vols.
1875-1876 - LóPEZ, VICENTE F., Les races aryennes du Pérou, leur
Zangue, leur religion, leur histoire, Paris, l871 - LUDEWIG, H. E ., The
litterature of the american aboriginal languages, Londres, 1858 LYELL, Antiquity of man, 4.ª ed., 1873 - MARTIN, R., Lehrbuch der
Anthropologie, 3 vols., 2.ª ed. Jena, 1928 ·- McINTOSH, J ., Origin of the
North American lndians, Nova York, 1834 - MENDES CORMA, A. A.,
Homo, Pôrto, 1924; Id., "Nouvelle hypothese sur le peuplement primitive
de l'Amérique du Sud", XXII Congr. lnt. des Amér., Roma 1926 MENGHIN, O., Weltgeschichte der Steinzeit, Viena, 1931 - MICHELSON,
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TR., "The classification of American languages'', Int. Journ of Anier.
Linguistics, Nova York, 1921 - MONTANDON, G., L'Ologenese humaine,
Paris, 1928; Id., Larace, les races, Paris, 1933 - MOONEY, J., ''The aboriginal population of America, North of Mexico", Smits. Misc. Col .. vol.
80, Washington, 1928 - MORGAN, JACQUES DE, L 'Humanité préhistorique, Paris, 1937 - MORTILLET, G. ET A. DE, Le préhistorique,
origine et antiquité de l'hcnnme, 3.ª ed., Paris, 1900 - MORTON, S. S.,
Crania americana, Filadelfia, 1839 - MOURA, JULIO TRAJANO DE,
Do Homem Ame-ricano, Tese, Rio de Janeiro, 1889 - NADAILLAC, Les
plus anciens vestiges de l'homme em A mérique, Paris, 1891 - NORDENSKiôLD, E., "Une contribution à la connaissance de l'anthropogéographie de l'Amérique" Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s .., IX.
1912; Id., Compcrrative Ethnographical Stud.ies, 9 vols., Gõteborg, 19211930 - OBERMAIER, H., El hombre fossil, Madrid, 1925 - OETTEKING,
B., Living races of m.an, New Int. Encyclop., 1915; Id., "Morphologie und
menschliches Altertum in Amerika", Anthropos, XXVII, 1932 - OVIEDO,
G. F. DE, Historia General y niatural de las Indias, islas y tierrt.t firrne
del mar Océano, nova edição, Madrid, 1851-1855 - PERICOT, L., La
América Indígena, Barcelona, 1936; Id., "Las razas americanas in Las
Razas Humanas, Barcelona, 1928 - PERRY, W. J., The children of the
Sun, Nova York-Londres, 1923 - PITl'ARD, E., Les races et l'Histoire.
Introduction ethnologique à l'Histoire, Paris, 1924 - POWEI.I., J. W.,
Introduction to the study of american languages, 2.ª ed., Washington; 1880;
Id. "Indian linguistic families of America: North of Mexico'', Rep. Bureau
of Amer. Ethnol., n. 0 7, Washington, 1891 - QUATREFAGES, A. DE.
Introduetion à l' étude des races huniaines, Paris, 1883 - RADIN, P.,
The story of the American Indian, Londres, 1928; Id., Indians of South
America, Nova York, 1942 - RAMOS, ARTHUR, "O índio das Américas",
A Manhã, Rio, 29 Nov., 1942 - RICCI, C. "La civilización preincásica
y el problema sumerológico", Verbum, Set., 1923 - RIVET, P., ''Les
langues américaines", in Meillet, A., e Cohen, M., Les Langues du Monde,
Paris, 1924; Id., ''Les Mélano-Polynésiens et les Australiens en Amérique",
Anthropos, X.X, 1925; Id., "Les origines de l'homme américain", L'Anthropologie, XXXV, 1925; "Les australiens en Amérique", Bull. de la. Soe.
de Linguistique de Paris, XXVI, 1925; Id., "Le peuplement de l'Amérique pré-colombienne", Scientia, 2.ª série, XL, Bolonha, 1926; Id., "Les
malayo-polynésiens en Amérique", Jeyurn, d.e ba Soe. des Amér. de Paris,
n. s., XVIII, 1926; Id., ''Recherche d'une voie de migration des Australiens vers l'Amérique", Compte rendu des séances de la Soe. de B iogéogr.,
Paris, 1926; Id., "Les océaniens'', The Frazer Lectures, Londres, 1932 ROBERTSON, W., The History of the discovery and settlement of America, Nova York, 1855 (bibliografia de livros e manuscritos espanhóis;
págs. 9-16) ·- SAINT-HILAIRE J., "Sur la classification anthropologique
et particulierement sur les types principaux du genre humain", Mém.
Soe. Anthrop. de Paris, 1863 - SAPIR, E., "A bird's eye view of american
languages, North of Mexico", Science, Nova York, 1921 - SCHMIDT, W.,
Sprachfamilie und Sprachenkreise der E·rde, Heidelberg, 1926; Id., "Kulturkreise und Kulturshichten in Südamerika", Zeit. f. Ethnol., vol. 45,
1913 - trad. de Sérgio Buarque de Hollanda: Ethnologia Sul Americana,
Brasiliana, vol. 218, São Paulo, 1942 - SCHôNEMANN, F., "Neue Wege
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der amerikanischen Kulturgeschichte", Forschungen und FOTschritte, IX,
1933 - SCHARFF, R. F., Distribution and origin of life in America,
Londres, 1911 - SERA, G., ''America (Antropologia)" in Enciclopedia
Italiana, vol. II, Milão, 1929 - SERGI, G., Specie e varietá uma.ne.
Saggio di una sistematica antropologiea, Turim, 1900; Id., L'uomo secondo
le origini, l'antichitá e la distribuzione geografiea, Turim, 1911; Le origine nmane, Turim 1913 - SERGI, E., ''Ricerce e risultati intorno agli
indigeni americani", XXII Congr. Int. des Amér'., 1928; Id., ''Di alcuni
caratteri speciali negli indigeni americani. Contributo alla soluzione del
problema della loro origine", XXII Congr. Int. des Amér., Roma, 1928 SOLLLAS, W. J., Ancient Hunters and their modern represenflatives,
Nova York, 1924 - SPINDEN, H. J., Ancient civilization of Mexico and
Centra.l America, Nova York, 1928; Id., "The population of ancient America", Geogr. Rev., vol. 17, Nova York, 1928 - SPENCE, L., The problem
of Atlantis, Londres, 1924; Id., The History of Atlantis, Londres, 1927 STEINMANN, G., ''Zur Urbesiedlung Amerikas", XXI Congr. Int. des
Amér., 1924 - TORQUEMADA, J. DE, MO'n(J..rquia; Indiana, Madrid,
1613 - TROMBETTI, A., Elementi di Glottologia, Bolonha, 1922; Id.,
''Origine asiatica delle língua e populazione americane", XXII Congr.
lnt. des Amér., Roma, 1926-1928 - TEN KATE, H., "Sur la question de
la pluralité et de la parenté des races en Amérique'', Compte Rendus du
VIII Congr. Int. des Aniér., Paris, 1890; Id., "Mélanges anthropologiques",
L'Anthropologie, XXVIII, 1917 - THOROWYOOD, T., The Jews in America or probabilities that the americanas are of that race, Londres, 1650
- VEGA GARCILASO DE LA, Comenta.rios reales que tra.tan de la
origen de' los Incas, Lisboa, 1809 - VERRIL, A. H., The American Indian
North, South and Central America., Nova York e Londres, 1927 VIGNAUD H., ''Le probl~e du ~plement initiel de lfAmérique•.•,
Journ. de la Soe. des Amér., n. s., XIV, Paris, 1922 - VI:&'AZA, CONDE
LA, Bibliografia. espa.nola de lengu.a.s indígenas de América, Madrid, 1892
- VIVANTE, A., e IMBELLONI, J., Libro de las Atlantida.s, Col. Humanior, Buenos Aires, 1939 - VON EICKSTEDT, E., Rassenkunde und
Rass-engesehichte der Menschheit, 2.ª ed., Stuttgart, 1937 VON
LUSCHAN, F., Võlker, .Rassen, Sprachen, Berlim, 1927 - VON. RICHTTOF'Ji'EN, B. F AHRR., ''Zur Frage der archãologischen Bez1ehungen
zwischen Nordamerika und Nordasien'', Anthropos, 1932 - WEINERT.
H., Ursprung der Menschheit, Stuttgart, 1932; Id., Die Rassen der
M enschheit, Leipzig, 1935 WILSON, DANIEL, Prehistoric Man
Researches into the origin of civilization in the Old a.nd N ew W orld,
Londres, 1877 - WIRTH, H., Der Anfang des Menschheit, Jena, 1928
- WISSLER, CLARK, The relation of na.ture to man in aborigina.l America, Nova York, 1926; Id., The Ameriean Indian, 3.ª ed., Nova York, 1938;
Id., Indians of the United States, Nova York, 1940.
Só se acham incluídas nesta lista as cbras gerais de Antropologia e
Etnologia com capítulos ou secções especiais dedicadas ao índio das Américas. Não estão consignadas as obras de caráter histórico, erônicas ~~
viagem, etc., dos primeiros séculos do descobrimento e que formam. lª
hoje uma exaustiva Americana, exceto as mais conhecidas e de mator
valor antropológico.
19 i
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ABREU, J . CAPISTRANO DE, Cam inhos antigos e povoam ento do
Brasil, Rio, 1930; Id., Capítu los de históri!J, colonial, 1500-1800, Rio, 1928;
nova ed., 1934 - ACCIOLI, 1 DE CERQUEIRA E SILVA, "Dissertação .. .
sobre quaes eram a s tribus aborigenes que habitavam a província da
Bahia, ao tempo em que o Brasil foi conquistado, etc.", R ev . do lnst. Hist.
e Geogr. Bras., Il, 1849 -- ACU:NA, CRISTOBAL DE, Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas, nova ed., Madrid, 1891 (vide Carvajal, Rojas e Acufia) - AGASSIZ, PROFESSOR AND MRS., A journey
in Brazil, Boston 1868 - trad. bras. de E. Süssekind de Mendonça, Col.
Brasiliana, vol. 95. S. Paulo, 1938 - AIRES DE CASAL, Corografia Bra.zilica, 1.ª ed., 1817; nova ed., S. Paulo, 1943 - ANéHIETA, JOSEPH DE,
"Informações dos casamentos dos índios do Brasil", Rev . do Inst. Hist.
e Geogr. Bras., 1, 1846; ld., Cartas, Informações, Fragmentos Historicos
e Serm-Oes, Publ. da Acad. Bras. de Letras, Rio, 1933 - ANDRADE,
ALMffi DE., Formação da Sociologia Brasileira, Rio, 1941 - BALDUS, H.,
Ensaios de Etnologia Brasileira, Col. Brasiliana, vol. 101, S. Paulo, 1937;
ld., ''Instruções gerais para pesquisas etnograficas entre os índios do
Brasil", Rev. do Arq. Mun. de S . Paulo, LXIV, 1940; Id., "O conceito do
tempo entre os índios do Brasil", Rev. do Arq. Mun. de S . Paulo, LXXI,
1940 - BARBOSA RODRIGUES, J., Poranduba. a.ma.zonense, An. da Bibl.
Nac. do Rio de Janeiro, t . XIV, fase. 2, 1886-1887; Id., Vocabulario indígena comparado, An. da Bibl. do Rio de Jnneiro, 1892 - BARLAEUS, G.,
Rerum per octennium in Brasília, etc., Amsterdam, 1647 - trad. e anotações de Claudio Brandão, História dos feitos praticados durante oito
anos no Brasil e noutras partes sob o governo do ilustríssimo João Maurício,
Conde de Nassau, etc., Ed. do Min. da Edc., Rio, 1940 - BARROSO, G.,
Mythes, Contes et Legendes, Paris, 1930 - BARROS PAIVA, T. DE, "Bibliographia ethnico-linguistica brasiliana", sep. dos Annaes do XX Congr.
lnt. dos Amer., Rio, 1922 - BASTOS DE AVILA, J., Questões de Anthropologia Brasileira, Rio, 1935; id., "Contribuição ao estudo antropofísico do índio brasileiro", Bol. do Mus. Nac. XIII, 1938; Id., "A Antropologia no Brasil", Zeits. f. Rassenkunde, Stuttgart, VII, 1938 - BATES,
H .WALTER, A narrative of travels on the Amazon and Rio Negro, Londres, 1853 - BETENDORF, JOÃO FELIPPE, Chronica dos Padres da
Companhia. de Jesus no Estado do Maranhão (1699), Publ. do Inst. Hist.
e Geogr. Bras., Rio, 1910 - BRINTON, D. G., The American Race, etc.,
op. cit.; Id., Studies in South America Nalive Laniguages, Filadelfia, 1892
- BUARQUE DE HOLLANDA, SERGIO, Raizes do Brasil, Rio, 1936 BURTON, RICHARD F ., Exploration of the Highlands of the Brazil,
2 vols., Londres, 1869 - trad. bras. de A. Jacobina Lacombe, Col. Brasiliana, Viagen s aos Planaltos do Brasil, 1.0 tomo, vol. 197, S. Paulo, 1941
- CARDIM, FERNÃO, Tratados da terra e gente do Brasil (Introdução
e notas de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodolpho Garcia),
Rio, 1925; 2.ª ed. da Col. Brasiliana, vol. 168, 1939 - Cartas avulsas (Cartas
Jesuíticas, 1550- 1568) , Publ. da Acad. Bras. de Letras, Rio, 1931 - CARVAJAL, GASPAR DE, ROJAS ALONSO DE, E ACU:NA, CRISTOBAL DE,
Descobrim entos do Rio das Amazonas, trad. e anotado por C. de Mello-
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L eitão, Col. Brasiliana, vol. 207, S. Paulo, 1941
CARVALHO, A. DE,
"Myt hos e lendas dos povos primitivos da America Meridional", Rev .
Americana, Out, 1909 - CASTELNAU, F . DE, Expédition dans les parties
centrales de l'Amériqu e du Sud, Paris, 1852 - Catalogo da Exposição de
Historia do Brasil, r ealiz. pela Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro,
tomo II, Classe X, § 2.0 : Ethnographia e Linguística, Rio, 1881 - CHAMBERLAIN, A . T . "Linguistic stocks, etc.," loc. cit. - CLAUDE D'ABBÉVILLE, Histoire de la m ission des Péres Capucins en l'isle de Maragnon et
terres circonvoisines, Paris, 1614 - CONDAMINE, M. DE LA, Relation
abrégée d'un voyage fai.t dans l' intérieur de l' A niérique m eridionale,
Maestrich, 1788 - CORMA FILHO, V., Alexandre Rodrigues Ferreira,
Col. Brasiliana, vol. 144, S. Paulo, 1939 - COUDREAUX, HENRI, Voyage
au Tapajoz, Paris, 1897 - trad. bras. de A. de Miranda Bastos, Col. Brasiliana, vol. 208; Id., Voyage au Tocantins et au Araguay a, Paris, 1897;
Id., Voyage au X ingú, Paris, 1897 - COUTO DE MAGALHÃES, J. V.,
Ensaio de anthropologia. Religião e raças selvagens no Brasil, Rio, 1874;
ld., V ingem ao Araguaya, Goiás, 1863, 3.ª ed., Col. Brasiliana, vol. 28, São
Paulo, 1934; Id., O Selvagem, Rio, 1876 - A 3.ª ed. completa é da col.
Brasiliana, vol. 42, São Paulo, 1935 - CREVA UX, JULES, V oyages dans
l'Amérique du Sud, Paris, 1883 - DEBRET, JEAN-BAPTISTE, Voyage
pittoresque et historique au Brésil, Paris, 1834-1839 - trad . bras. e notas
de Sergio Milliet, V iagem Pitoresca e Histórica ao Brasil, 2 vols., Biblioteca Histórica Brasieira, vol. IV, S . Paulo, 1942 - DENIS, FERDINAND, Une fête brésilienne célebrée à Rouen, en 1550, etc., Paris 1850
DERBY, O. A ., "Os povos antigos do amazonas", Rev. da Exp. Anthrop.,
Rio, 1882 - Dialogos das Grandezas do Brasil (notas de Rodolpho Garcia).
Publ. da Acad. Bras. de Letras, Rio, 1931 - D'ORBIGNY, ALCIDE,
L'homme américain, op. cit.; Id. Voyage, etc. op. cit., - EHRENREICH, P .,
"Brasilianische Alterthümer", Zeit. f. Ethn., Berlim, XVIII, 1886; Id.
"Mittheilungen über die zweite Schingu-Expedition in Brasilien". Zeit.
f. Ethn., Berlim, XXII, 1890: ld., ''Beitriige zur Võlkerkunde Brasiliens",
Verõffentlichungen aus dem kõnig. Mus. f. Volkerk. Berlim, II, 1891; ld.,
''Divisão e distribuição das tribus do Brasil, segundo o estado actual dos
nossos conhecimentos" (trad. de Capistrano de Abreu) , Rev. Soe. Geogr.
do Rio de Janeiro, 1892; Id., ''Ueber einige Bildnisse südamerikanischer
lndianer", Globus, Braunschweig, LX.VI, 1894; Id., "Materialen zur
Sprachenkunde Brasiliens", Zeit. f. Ethn.,, Berlim, XXVII, 1895; Id., Ant hropologische Studien über die urbewohner Brasiliens, Braunschweig,
1879; Id. "Die Ethographie Südamerikas im Beginn des XX J ahrhundert
unter besonderer Berücksichtigung der Naturvõlker , Arch. f. Anthrop.,
Braunschweig, III, 1905; Id., ''Die Mythen und Legenden der Südamerikanischen Urvõlker und ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und
der alten Welt", Zeit. f . Ethnol., Berlim XXXVII, 1905; Id., "Ethnographia
selvagem" (trad. de Capistrano de Abreu) , Almanach Garnier, 1907 ESCHWEGE, W. C. VON, Journal von Brasilien oder wermischt Nachrichten oaus Brasilien, auf wissenschaftlichen R eisen gesammelt, Weimar, 1818
FREITAS, AFFONSO A. DE, ''Distribuição geographica das tribus indígenas n a epoca do descobrimento", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Brn.3 )
t . esp., 1915 - FREYRE, GILBERTO, Casa Grande e Senzala, 1.ª ed., Rio,
1934; Id., Problemas de Anthropologia Brasileira, Rio, 1943 - FONSECA,
J. SEVERIANO, e PIRES DE ALMEIDA, Voyage autour du Brésil, Rio,
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GALLET, LUCIANO, Estudos de Folclore, Rio, 1934 - GANDA VO,
PERO DE MAGALHÃES, Tratado da Terra do Brasil - Historia da Prov incia de Santa Cruz (notas de Rodolpho Garcia, Publ. da Acad. Bras. de
Letras; Rio, 1924; a 1.ª ed. da Hist. da Província de Santa Cruz é de
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"Et,hnographia indigena ", Dice. Hist. Geogr. e Ethnogr, do Brasi.L, vol. I,
Rio, 1922; Id., "Historia das explorações scientíficas", Dice. Hist. Geogr. e
Ethnogr. do Brasil, vol. I, Rio, 1922 - GARDNER, G., Trav els in Brazil,
Londres, 1849 - trad. bras. de Albertino Pinheiro, Col. Brasiliana, vol.
223, S. Paulo, 1942 - GOELDI, E., "O estado actual dos conhecimentos
sobre os índios do Brasil, especialmente do Amazonas, no passado e no
presente", Mem. do Mus. Par,iense, II, 1896 - GRAVIER, G., R'tude sur
le sauvage du Brésil, Paris, 1881 - GRUB, K. C., Lowland Indians of
Amazoniia, Londres, 1927 - HAECKEL J ., "Zweiklassensystem, Mãnnerhaus und Totemismus in Südamerika", Zeit. f. Ethnol., LXX, 1938 HARTT, CH. FRED., Amazonian tortoise myths, Rio 1875 - HINRICHSEN,
R. F., "Contribuição ao estudo craniometrico dos indios brasileiros", Bol.
do Mus. Nac., Rio, VI, 1930 - HUMBOLDT, A. VON e BONPLANDT, A.,
Reise in die Aequinestial-Gegendem des neuen Continents in den Jahren
1799-1804, Stuttgart e Tübingen, 1815 - KARSTEN, R., The civiliza.tion of
the South American lndians, op. cit., - KATZER, F., ''Zur Ethnographie
des rio Tapajós", Gl.obus LXXlX, 1901 - KNIVET~ A., The admirable
adventures and strange fortunes of Ma.ster Antonie Knivet, etc., Col.
Purchas His Pilgrimes, Londres, 1625, nova ed., Glasgow, l.906 - KOCHGRüNBERG, TH., Zwei Jahren hei den Indianern Nordtvest-Brasiliens,
Stuttgart, 1923, ld., Vom Roroima zum Orinoco, Stuttgart, 1923 KRAUSE, F., ln den ·w ildnissen Brasiliens, Leipzig, 1911 - LAET, JEAN
DE, Historia ou Annaes dos feitos da. Companhia Privilegia.da das Itt.dias
Occidentaes, etc., trad. do holandês por J. H. Duarte Pereira, Recife, 1874
- LÉRY, JEAN DE, Histoire d'un voyage faict en la Terre du Brésil,
autrement dite Aniérique, La Rochelle, 1578 - LÉVI-STRAUSS, C.,
' 'Guerra e comercio entre os índios da América do Sul". Rev. do Arq.
Mun. de S. Paulo LXXXVIII, 1942 - LIMA FIGUEIREDO, Limites do
Brasil, Rio, 1936; Id., Terras de Matto Grosso e da Amazonia, Rio, s. d.;
Id.; Indios do Brasil, Col. Brasiliana, vol. 163, S. Paulo, 1939 - LOUKOTKA, CHESTMIR, "Contribuciones a la lingüística sudamericana", Rev. del
Inst. de Etnologia, Tucuman, I, 1930; Id., Cla.ssificación de las lenguas
sudamericanas, Praga, 1935; Id., "Línguas indigenas do Brasil", Rev. do
Arq. Mun. de São Paulo, LIV, 1939 - MAGALHÃES, CEL. AMILCAR
A. BOTELHO DE, I1npressões da Comissão Rondon, Col. Brasiliana, vol.
211, 5.ª ed., S. Paulo, 1942 (pags. 386-392: Relação geral das publicações
da Comissão Rondon) - MAGALHÃES, D. J. G. DE, "Os indigenas
do Brasil perante a historia'', Rev. d-0 Inst. Hist. e Geogr. Bra.s., XXlII,
1860 - MALlIEIRO DIAS, C., Historia. dia Colonização Portuguesa no
Brasil, Pôrto, 1923 - MARCGRA VE, GEORGE, Historia Naturalis Brasiliae, Amsterdam, 1648 - trad. de Mons. Dr. José Procopio de Magalhães, Ed. do Mus. Paulista, São Paulo, 1942 - MARKHAN, C., "List of
Tribes of the Valley of the Amazon". Journ. of the Royal Anthrop. Institu te 40, 1910 - MARTIUS, CARL FRIEDRICH PHIL. VON, Das Naturell, die Krankheiten, das Arztum und d'i e Heilmittel der Urbewohner,
1899 1878 -
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Brasiliens, Munich, 1844 - trad. bras. de Pirajá da Silva, Col. Brasiliana.
vol. 154, São Paulo, 1939; Id .. Glossaria lin guarum brasiliensium.. Er langen, 1863; Id., Beitriige zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerikas
zu-m.al Brasiliens, Leipzig, 1867 - MAWE, JOHN, Travels in the inter ior
of Brazil, Londres, 1822 - MELLO FRANCO, A. ARINOS DE, O Indio
Brasileiro e a Revolução Francesa, Rio, 1938 - MELLO-LEITÃO, C. DE,
Historia das expedições científicas no Brasil, Col. Brasiliana, vol. 209, São
Paulo, 1941 - MELLO MORAES, A. J. DE, "Ethnographia dos íncolas
do Brasil" in Chorographia historica, chronographia genealogica, nobi liaria.
e política do imperio do Brasil, vol. 2, Rio, 1859 - MEYER, H. Bogent
und Pfeil in Zentra.l-Bra.zilien, Leipzig s. d.; "Bows and Arrows in Central Brazil", Rep. Smith. Inst., Washington, 1898 - Missão Rondon (artigos do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro, em 1915), Rio, 1916 MOURA, IGNACIO, "Ethnographia statica do Estado do Pará", Dice. Hist.
Geogr. e Ethnogr. do Brasil, vol. 2, Rio, 1922; Id., "Ethnographia historica do Estado do Pará", Di ce. Hist. Geogr. e Ethnogr. do Brasil, vol. 2,
Rio, 1922 - NIEUHOFS, JOHAN, Gedenkweerdige Brasiliaense Zee-€n
Lant-Reize, Amsterdam, 1682 - NOBREGA, Pe. MANUEL DA, Cartas do
Brasil - 1549-1560, Publ. da Acad. Bras. de Letras, Rio, 1931 - NUNES
PEREIRA, Ensaio de Etnologiai amazônica., 2.ª ed., Manaus 1942; Id., Um
natura.lista brasileiro na Amazónia, Manaus, 1942 - ORICO, O., Mitos Anieríndios, S. Paulo, 1930 - PEIXOTO, R., "Contribuição para o estudo anthropologico das raças indígenas do Brasil", Arch. do Mus. Nac. do Rio de
Janeiro, I, 1876 - PEREIRA DA SILVA, LTJCIANO, "Estado do Amazonas, cap. X: Ethnographia'', Dice. Hist. Geogr. e Ethnogr. do Brasil, 2.º
vol., Rio, 1922 - PERICOT, L., La America. Indígena, op. cit., - PINTO,
ES~ÃO, Os indígenas do ncn-deste, 1. 0 vol., Col. Brasiliana, vol 44,
S. Paulo, 1935; 2.0 vol., Col. Brasiliana, vol. 112, S. Paulo, 1938 - PISO, W.,
e MARCGRAVE, G., Historia. na.tu.ralis Brasil.a.e, Lugdun. Batavorum et
Amstelodami, 1684 - POHL, J. E., Reise in Innern. von Brasilien, Viena,
1832-1837 - POURCHET, MARIA JULIA, fndice cefálico no Brasil, Rio,
1941 - Primeiras Letras (Contos de Anchieta ·- O dialogo de João de
Léry. Trovas Indigenas). Ed. da Acad. Bras. de Letras, Rio, s. d. RADIN, P., Indians of South America., Nova York, 1942 - REIS, A. BORGES DOS, Os indígenas da. Bahia, Bahia, 1903 - RIBEIRO, JOÃO, Hist.
do Brasil (curso superior), 5.ª ed., Rio, 1941 - RIVET, P., "Langues
Américaines", Zoe. cit. - ROCHA PITTA, S. DA, Historia da Americci
Portuguesa., Lisboa, 1730 - RODRIGUES FERREIRA, ALEXANDRE,
"Diário da viagem philosophica pela capitania de S. José do Rio Negro,
com a informação do estado presente (1786) ", Rev. do Inst. Hist. e Geogr.
Bras., XLVIII e XLIX - ROMERO, SYLVIO, Ethnogra.phia Brasileira,
Rio, 1888; Id., Historia da. Literatura. Brasileira., nova ed. de Nelson Romero, 5 vols. Rio, 1943 - RONDON, GEN CANDIDO M. DA SILVA,
Com.missão de Linhas Telegraphica.s, etc., Annexo n.º 5. Historia Natural. Etnogra.phia, Rio, s. d.; Id., Conferencias, Rio, 1916 - RONDON,
MAJOR FREDERICO A., Pelo Brasil Central, Col. Brasiliana, vol. 30,
3.8 ed., S. PAULO, 1938; Id. Na. Rondonia. Ocidental, Col. Brasiliana, vol.
130, S. Paulo, 1938 - ROQUE1*1'E-PINTO, E., Guia das coleções de anthropologia. do Museu Nacional, Rio, 1915; Id., Ensaios de Anthropologia
Brasiliana, Col. Brasiliana, vol. 22, S. Paulo, 1933; Id., Rondonia, 3.ª ed.,
vol. 39, S. Paulo, 1935; Id., Ensaios Brasilianos,
Col. Brasiliana,
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Col. .Brasiliana, vol. 190, São Paulo, 1940 ROULOX BARO,
Relation du voyage de Roulox Baro, etc. in Rel-ations veritables et curieuses de l'isle de Madagascar et du Brésil, etc., Paris 1651 - SAINT-HILAIRE, AUGUSTE DE, Voyage dans les Provinces de Rio de Janeiro et
de Minas Geraes, Paris, 1830 - Os volumes de Viagens de Saint-Hilaire
estão traduzidos em português e formam os vols. 5, 58, 68, 72, 78, 126 e
126-A, 167 da Col. Brasiliana (traduções de A. Taunay C. da Costa Pereira, C. Ribeiro de Lessa, Carlos Madeira e L. de Az~vedo Pena). Há
ainda a trad. de Rubens Borba de Moraes para a Biblioteca Histórica
Brasileira, vol. II - Viagem à Provincia de São Paulo e Resumo das
Viagens Q.O Brasil - SCHMIDT, MAX, lndianerstudien in Zentral-Brasilien, Berlim, 1905 - trad. bras. de C. B. Cannabrava, Estudos de Etnologia Brasileira, Col. Brasiliana, grande formato, vol. 2, São Paulo, 1942
-: SCHMIDT, W., "Kulturkreise und Kulturchichten in Südamerika", Zoe.
cit. - SENA NELSON DE, Os índios do Brasil. Memoria ethnographica
Belo Horizonte, 1908; ld., ''A contribuição ethnographica dos padres d~
Companhia de Jesus e dos chronistas leigos dos primeiros seculos"1 Rev.
do Inst. Hist. e Geogr. Bros., t. esp., Rio, 1915 - SOARES DE SOUZA, GABRIEL, Trotado descriptivo do Brasil em 1587 (com. de F. A. de Varnhagen), 3.ª ed., Col. Brasiliana, vol. 117, 1938 - SOUTHEY, R., Historia
do Brazil, 1862 - SOUZA, BERNARDINO JOSÉ DE, Dicionario da Terra
e Gente do Brasil, Col. Brasiliana, vol. 164, S. Paulo, 1939 - SPIX, J. B.
VON, e MARTIUS, C. F. VON, Reise in Brasilien, 3 vols., Munich, 1825
- STADEN, HANS, Warhaftige Histma und bescreibung einer Landtschafft der wilden, nacketen, arimmigen M enschfresser Leutten ln der
Neuenwelt America. gelegen, etc., 1.ª ed., Marburg, 1557 - versão brasileira d_e A. LOfgren, revista e anotada por Theodoro Sampaio, Viagem
ao ~rasil, Publ. da Acad. Bras. de Letras, 1930 - Há outra trad.
da 'Sociedade Hans Staden". Duas Viaigens ao Brasil transcrito em alemão moderno por Carlos Fouquet e trad. dêsse original por Guiomar de
C~rvalho Franco, com introd. e notas de F. de Assis Carvalho Franco,
Sao Paulo, 1942 - TAPIE, MARIE H., Chez les Peaux-Rouges, Paris,
1926 - TAUNAY, VISCONDE DE, Entre os nossos índios, S. Paulo, s. d.
- THEVET, ANDRÉ, Les singularitez de la France Antarctique, Autrement nomée Amêrique; & de plusieurs Terres ·& Isles decouvertes de
nostre temps, Paris, 1558; id., La Cosmographie universelle, Paris, 1575
- TROMBETTI, A., Elementi di Glottologia op. cit. - TUPí CALDAS
J. A. L., "Etnologia Sul-Riograndensei", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. do Ri~
Gr. do Sul, XXII, 1942 - VARNHAGEN, F. A. DE, "Carta sobre a ethnographia indigena, linguas, emigrações e archeologia etc·.' Rev. do Inst.
Hist. e Geogr. Bras. XII, 1842 e XXI, 1858 - VASCONCELOS SIMÃO DE
Chronica da Companhia de Jesus do Estado do Brasil (1663),'Lisboa 1865
- VERISSIMO, JOSÉ, "Ethnographia em geral do Estado do Pará".'Dicc.
Hist. Geogr. e Ethnogr. do Brasil, vol. 2, Rio, 1922 - VICENTE DO
SALVADOR, FREI, Historia do Brazil (escrito na Bahia, em 1627) , An.
da Bibl. Nac. do Rio de Janeiro, 1888 - VON DEN STEINEN, K. Durch
Zentral-B11asilien, Leipzig, 1886 - trad. bras. de C. B. Cannabrava,
O Brasil Central, Col. Brasiliana, grande formato, n.0 3, São Paulo, 1942;
Id., "Divisão e distribuição das tribus do Brasil", Rev. da Soe. de Geogr.,
Rio, VIII, 1892; Id. Unter den Naturvolker Zentral-Brasiliens, Berlim,
1894 - trad. bras. de E. Schaden, Entre os Aborígenes do B?·asil Cent'f"al,
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sep. da Rev. do Arq. Mun. de São Paulo, ns. XXXIV a LVTII São Paulo
'
1940 VON KOSERITZ, C., Bosquejos ethnologicos, Pôrto
Alegre,'
1884; Id., Bilder aus Brasilien, Leipzig e Berlim, 1885 - W ALLACE, A. RUSSEL, A narra.tive of travels on the Amia.zon and Rio
Negro, Londres, Nova York e Melbourne, 1889 - trad. de Orlando
Torres, Viagens pelo Amazonas e Rio Negro, pref. de Basílio de Magalhães,
Col. Brasiliana, vol. 156, S. Paulo, 1939 - WIED-NEUWIED, MAXIMILIAN, PRINCIPE DE, Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817,
Francfort-sobre-o-Meno, 1820 - trad. bras. de E. Süssekind de Mendonça
e F. Pope de Figueiredo, Viagem ao Brasil, Col. Brasiliana, grande formato, Vol. 1, S. Paulo, 1940 - WISSLER, C., The America.n Indian, op. cit.
YVES D'ÉVREUX, Voyage dans le nord du Brésil, fait durant les années
1613 et 1614, Leipzig e Paris, 1864 - ZABOROWSKI, "Les races anciennes
et actuelles du Brésil", Revue Scientifique, 1889.
Não estão incluídas nesta lista as obras e trabalhos referentes à catequese, aldeamento e colonização dos indígenas. Constam do 2.º vol.
desta obra, na parte dedicada aos problemas dos contactos de raça e
de cultura.

O fNDIO DO BRASIL. PALENTOLOGIA HUMANA E
P ALEO-ETNOLOGIA.
ALMEIDA, PAULINO, A., ''Breves notas sobre os sambaquis de Cananea", Rev. do Arq. Mun. de São Paulo, XVIII, 1935 - ARARIPE, T. DE
ALENCAR, "Cidades petrificadas e inscripções lapidares no Brasil", Rev.
do lnst. Hist. e Geogr. do Brasil, L, 1887 - BACKHEUSER, E., A faixa
littoranea do Brasil meridional. Hoje e hontem, Rio, 1918; Id., "Os sambaquis do Distrito Federal", Rev. Didactica da Esc. Polytechnica, Rio,
1919 - BALDUS, H., ''As pinturas rupestres de Sant'Ana da Chapada",
Rev. do Arq. Mun. de São Paulo, XL, 1937 - BARBOSA RODRIGUES, J.,
O Muyrakytan, precioso coevo do homem ar1te-columbiano, Rio, 1882; Id.,
O Mttyrakytan, estudo de origem asiatica dia civilização do Amazonas,
Manaus, 1889; Id., O Muyrakytan e os ídolos symbolicos, 2 vol., Rio, 1889
ld., ''Antiguidades do Amazonas", Vellosia, II, 1892 - BASTOS DE AVILA, "A Anthropologia no Brasil", loc. cit. - BISCHOF, TH., "Sobre os
sambaquis no Estado do Rio Grande do Sul'', Rev. do Mus. e Arch. Publ.
do Rio Gr. do Sul, 1928 - BLAKE, C. C., "On human remains from a
bone cave in Brazil", Journ. of the Anthrop. Soe., Londres, 1864 BRANDÃO, ALFREDO, A Escripta Prehistorica do Brasil, Rio, 1937 BRANNER, J . C., ''Inscrições em rochedos do Brasil'', Rev. do Inst. Arch,
Pernamb., 1904 - CALIXTO, B., "Algumas notas e informações sôbre a
situação dos sambaquis de ltanhaen e Santos", Rev. do Mus. Paulista
VI, 1904 - CARVALHO, ALFREDO DE, ''Prehistoria sul-americana",
Rev. do Inst. Arch. Pernamb., XIV, 1909 - CATHOUD, A., ''A proposito
de um craneo fossil de Lagoa Santa", Sessão da Acad. de Se. de Minas
Gerais, 20 de Maio, 1929 - CATHOUD, A., WALTER H., e MATTOS,
A., A proposito do Homem fossil de Confins, Belo Horizonte 1939;
Id. "The Confins Man" in Mac Curdy (ed.) Early Man, Filadelfia,
19a9 CAPANEMA, GUILHERME s. DE, Os sambaquis, Rio,
1876 . CHILDE, A., "Archeologia classic·a e americanismo", Arch,

296

COLEÇÃO ARTHUR RAMOS

do Mus. Nac., XIX, Rio, 1916 - CLEROT, L. F., 'Os sambaquis da bahia
de Macacú", XX Congr. dos Amer., Rio, 1922 - COSTA, ANGYONE,
Arqueologia Geral, São Paulo, 1936; Id., Introdução à Arque'Ologia .Brasileira, Col. Brasiliana, vol. 34, 2.ª ed., 1938; Id., Migrações e Cultura
indígena., Col. Brasiliana, vol. 139, São Paulo, 1939; Id., "Ladislau Neto"
Anais do Mus. Hist. Nac., II, 1941 - DERBY, ORVILLE A., "Contri~
buições para a geologia da região do Baixo Amazonas", Arch. do Mus.
Nac. do Rio de Janeiro, IT, 1877 - DREYFUS, JENNY "Ceramica indígena brasileira", Rev. do Arq. Mun. de São Paulo, LIX,' 1939 - EHRENREICH, P., "Brasilianische Alterthümer", Zoe. cit. - ESTEVÃO CARLOS.
"":- cerâmica de Santarem", Rev. do Serv. do Patr. Hist. e Art. Nac., n.º 3,
Rio, 1939 - FERRAZ DE MACEDO, F., Ethnographia brazilica. Esboço
critico sobre a Prehistoria do Brasil e autochtcmia polygenista, Lisboa,
1886, ,,- FERREIRA PENA, D., "Breve noticia sobre os sambaquis do
Para , Arch. do. Af.":s. Nac. do Rio de Janeiro, I, 1876; id., "Apontamentos
sobre os ceram1os , Arch. do Mus. Nac. do Rio de Janeiro, II, 1879 FROES ABREU, S., ''A importancia dos sambaquis no estudo da Prehistoria do Brasil", Rev. da Soe. de Geogr. do Rio de Janeiro XXXV
1932; Id., ''Sambaquis de Imbituba e Laguna (Santa Catharina) Rev. ~
Soe. de Geogr. do Rio de Janeiro, XXXV, 1932 - GIKOVATE M. "Os
sambaqui~", Rev. Nac;, de Educ., Rio, 1933 - GQET.DJ, E., "E~cav'ações
archeolog1cas em 1895 , Mem. do Mus. Paraense de Hist. Nat. e Ethn.ol.,
1900 - GOELDI, E., e EHRENREICH, P., "Neue Funde prãhistoricher
Keramik aus Nord-!,rasilien", Globus, Braunschweig., LXXVIII, 1900 -GONÇALVES DIAS, A., "Amazonas: Si existiram Amazonas no Brasil?"
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., vol. 18, Rio, 1855; Id., ''Brasil e Oceania",
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., vol. 30, Rio, 1867 - HANSEN, S. L agoa-Santa ~cen, E. Mus. Lundii, Copenhague, 1888; Id., "La race de
Lagoa Santa .' ~evue d'A~throp. de Paris, vol. 4, 1889 - HARTI, CH.
FRED., Descr1pçao dos obJetos de pedra de origem indígena conservados
no .~useu Nacional", Arch. do Mus. Na.e., vol. I, Rio, 1876; Id., "Contribwçoes para a Ethnologia do valle do Amazonas", Arch. do Mus. Nae. do
~io ,,de Jan~iro, VI, 1885 - HRDLIÇKA, A., "Early man in South Amen~a , loc. c1t. - HURLEY, H. J., "Prehistoria americana", Rev. do Inst.
H~t. e Ge~g'.: do Pará, IV, 1931 - IMBELLONI, J., "Fuéguidos y Láguidos, pos1c1on actual de la raza Paleo-americana o de Lagoa-Santa"
Anales del Mus. Arg. de Ciencias Nat., XXXIX, 1937 - JOYCE THOMAS
A ., South American Archa.eology, Londres, 1912 - KOLLMANN, :'Die Sch.iideln von Lagoa-Santa", Zeit. f. Ethn-0l., XVI. Berlim, 1884 - KRONE R
''Notas de prehistoria paulista", Rev. do Mus. Paulista, X, 1918 - LA~
CERDA, A. DE., · Documents pour servir à I'histoire de l'honune
fossile du Brésil", Mém. de la Soe. d'Anthropol. de Paris, 1875 - LACERDA FI1:-HO E RODRIGUES PEIXOTO, "Contribuições para o estudo
anthropolog1co das raças indígenas do Brasil" Archivos do Museu Nacional, Rio, 1876 - LACERDA, J. B., "A morf~Iogia craneana do Homem
dos Sambaquis", Rev. da Exp. Anthrop., Rio 1882; Id., ''O homem dos
sarobaquis. Contribuição à archeologia brasileira", Arch. do Mus. Na.e.
do ~i~ de Janeiro, VI, 1885 - LOPES, R ., "A civilização lacustre do
Brasil , Bol. do Mus. Nac., I, 97, Rio de Janeiro 1924 Id. ''Pontas de silex
1ascad o no Bras·il " , Bol. do Mus. Nac. 1927 - ' LôFGREN
'
'
A. "Contribuições para a archeologia paulista. O~ sarnbaquis", Bol. d~ C~. Geogr.
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e Geol. do Est. de São Paulo, n.0 9, 1893; Id., "Os sambaquis de São P a ulo",
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de São Paulo, VIII, 1904 - LUND. P. W.,
''Cartas", Nouvelles Annales des Voyages, VI, 1841; Rev. trimestral de
Hist. e Geogr., Rio, 1843; ibid., 1884; Mém. de la Soe. d'Anthrop. de Paris,
1875, etc.; Id., Memorias Scientificas, Belo Horizonte, 1934 - LüTKEN,
CH. FR., "Exposition de quelques-uns des crânes et des autres ossements
humains de Minas Geraes dans Ie Brésil central découverts et déterrés
par le feu professeur P . W. Lund", Cony r. lnt. des Amér., Copenhague,
1888 - MASON, J. A., ''Collections from Santarem", Bull. Penn. Univ .
Mus., Dec., 1935 - MATIOS, ANIBAL, O sabio dr. Lund e a Prehistoria
Americana, 2.ª ed., Belo Horizonte, 1933; Id., O sabio dr. Lund e estu dos
sobre a Prehistoria Brasileira, Belo Horizonte, 1934; Id., Prehistoria Brasileira Col. Brasiliana, vol. 137, São Paulo, 1938. Id., Peter Wilhelm Lund
no Br~l, Col. Brasiliana, vol. 148, São Paulo, 1939; Id., "Archeologia de
Minas Gerais", Rev. do Arq. Mun. de São PCllUlo, LIII, 1939; Id., A raça
de Lagôa Santa, Col. Brasiliana, vol. 206, São Paulo, 1941 - MENDES
CO~, A. A., Gravuro.s rupestres no Brasil, Pôrto, 1932; Id. "Gravuras
rupestres no Brasil", Trabs. da Soe. Port. de Antrop. e Etnol., fase. IV,
vol. V, Pôrto, 1932 - MÉTRAUX, A., "Contribution à l'étude de l'archeologie du cours supérieur et moyen de l'Amazon", Rev. del Mus. de la.
Pla.ta, XXXII, 1930 - MEYER, H., ''Muschelhügel (Sambaki) und Urnenfeld hei Laguna (Brasilien) ", Globus, LXIX, 1886 - NORDENSKIOLD,
E., L'Areheologie du bassin de l'Am.azone, Pnris, 1930 - NE'ITO, LADISLAU ''Apontamentos sobre os tembetás", Arch. do Mus. N-ac. do Rio de
Janetro. II, 1877; Id., Archeologie brésilenne, Rio, 1884; Id. Archeologie
nationelle, Rio, 1885; Id., "Investigações sobre a archeologia brasileira",
Arch do Mus. Nac. do Rio de Janeiro, VI, 1885 - PALDAOF, I. M.,
"Archeologia Rio Grandense", Rev. do Mus. Paulista, IV, 1900 - PALMATARY, HEI.EN C., Tapa.jo Pottery, Gõteborg, 1939 - PEREIRA JUNIOR, J. A. "Notas sobre inscrições lapidares", Rev. do Arq. Mun. de
São Paulo, Lx.xv11, LXXVIIT, 1941 PôCH, HEI.I.O, ''Beitrag zur
Kenntnis von den fossilen menschlichen Funden von Lagoa Santa (Brasillen) und Fontezuelas (Argentinien)", Mitteil. der anthrop. Gesell.sch.
i" Wien, LXXVIII, 1938 - QUATREFAGES, A. DE, Histoire générale des
races humaines, Paris, 1887; Id., ''L'homme fossile de Lagoa Santa au
Brésil et ses descendants actuels", Comptes Rendus du Congr. Int. d'Anthrop et d'Archéol. préhist. Moscou, 1879 e Comptes Rendus de r Acad. de
Sciences Paris 1881 - RIVET, P., "La race de Lagoa-Santa chez les
populati~ns prJcoiombiennes de l'Equateur", Bull. de ia. Soe. d'Anthrop.,
IX Paris 1908 - RONDON, GEN. C. M., "Inquéritos geográficos - Etnografia", Rev. Bras. de GeogT., n, 4, 1940 - ROSSANI, A. B., "Algo sobre
ceramica tapajoara", Rev. Geogr. Americana, IX, 1938 - S~AIO, ~.,
''Archeologia Brasileira", Dice. Hist. Geogr. e Eth"!',. do Brasil, tomo. 1, Rio,
1922 - SANTOS PIRES, A. O. DOS, ''Speleologia , Geogr. do Brosil, com.
do Cent. da Indep., Rio, 1922 - SERRANO ANTONIO, "Arqueologia brasileira: subsídio para a arqueologia do Brasil meridional". Rev. do Arq.
Mun. de São Paulo, XXXVI, 1937; Id., "Los sambaquis o concheros brasileiios", Rev. del Inst. de Antrop. de la Univ. Nac. de Tu~man, I, 1938;
1938
Id ., ''La cultura lítica dei sur brasilefio" ' Rev. Geog. Americana, dX, "S
Id., "Ceramica de Santarem", Rev. Geogr. Americana, IJS 1938; I .,
eguindo as pégadas de Lund", Rev. do .4:rq. Mun . de Sao Paulo, XLIV,
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1938; Id., "Los sambaquis y otros ensayos de arqueologia brasilefia, Anais
do III Congr. Sul-Riograndense de Hist. e Geogr., 2.0 vol., Pôrto Alegre,
1940 - SILVA RAMOS B. A. DA,Inscrições e tradições da America prehis torica, especialmente do Brasil, Rio - SIMOENS DA SILVA, A. C., "El
sambaqui de Saquarema", XXV Congr. Int. de Amer., La Plata, 1932 - TEN
KATE, H., ''Sur les crânes de Lagoa-Santa", Bull. de la Soe. d'Anthrop.,
VIII, Paris, 1885; Id., "Notes d'Athropologie sud-américaine" Journ., de
la Soe. des Amér. de Paris, n. s., XVI, 1924 - TIBIRIÇA, RUI W., "Arqueologia brasileira", Rev. do Arq. Mun. de São Paulo. XXX, 1936; Id.,
''Reconstituição de desenho e cerâmica", Rev. do Arq. Mun. de São Paulo,
XXVIII, 1936; Id., "O Homem do sambaqui", Rev. do Arq. Mun. de São
Paulo, LXXIV, 1941 - TOLEDO LOURDES DE A., ''Notas sobre algumas
peças arqueológicas do rio Trombetas", Rev. do Arq. Mun. de São Paulo,
LXXXVII, 1942 - TORRES, HELOISA A., Ceramica de marajá. Rio, 1929;
Id., "Contribuição para o estudo da proteção do material arqueológico e etnográfico no Brasil", Rev. do Patr. Hist. e Art. Nac. n.0 I, Rio. 1937; Id., Arte indigena da Amazonia, Publ. do Ser. do Patr. Hist. e Art. Nac., Rio, 1940
- VASCONCEI..LOS, MARINA DE, "Ceramica de Marajó", Rev. do Arq.
Mun. de São Paulo, LVI, 1939 - VIRCHOW, Crania ethnica americaina,
Berlim, 1892 - VON IHERING R., "Ueber die vermeintlich Errichtung
der Sambaquis durch den Menschen", Zeit. f. Ethnol., XXX, 1898; Id., "A
civilização prehistorica do Brasil meridional", Rev. do Mus. Paulista, vol.
I, 1895; Id., ''A origem dos sambaquis", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. de
São Paulo, VIII, 1903; Id., "Archeologia comparativa do Brasil", Rev. do
Mus. Paulista, VI, 1904 - WEGNER, N. R., Indianer Rassen und vergangene Kulturen, Stuttgart, 1934 - WIENER, C., "Estudos sobre os sambaquis do sul do Brasil", Arch. do Mus. Nac. do Rio de Janeiro, I, 1876 ZABOROWSKI, "Les races anciennes et actuelles du Brésil", Zoe. cit ...

TUPI-GUARANI: LINGüíSTICA
ADAM, LUCIEN, Matériaux pour servir à l'établissement d'une grammaire comparée des dialectes de"la famille Tupi, Paris, 1896 - ALENCAR
FERNANDES, ADAUTO DE, Grammatica Tupy, Fortaleza, 1924 - AI.I.EMÃO, FRANCISCO FREIRE, "Questões propostas sobre alguns vocabulos
da lingua geral brasiliana", R ev. do Inst. Hist. de Geogr. Bras., XLV, 1882 AMORIM, ANTONIO BRANDÃO DE, "Lendas em Nheêngatú e em Portuguez", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., CVL, 1929 - ANCHIETA, JOSEPH DE, A rte de grammatica da língua mais usada na costa do Brasil,
l.ª ed., Coimbra, 1595 - Nova ed. de Julio Platzmann, Leipzig, 1874 Ed. fac-similar de Platzmann, 1876 e da Bibl. Nac. do Rio de Janeiro,
1933 - ARAUJO, PE. ANTONIO DE, Catecismo brazilico da Doutrina
Christã, Lisboa, 1686, nova ed. de J. Platzmann, Leipzig, 1898 - ARRO·N CHES, FREI, ''Caderno da Lingua" (ed. comentada por Plinio Ayrosa)
Rev. do Museu Paulista, 1935 - AYROSA, PLINIO, "Diccionário Brasiliano-Português", Rev. do Museu paulisva, 1934; Id., Têrmos Tupí.s no português do Brasil, Col. do Dep. de Cultura, vol. XIII, S. P aulo, 1937; Id.,
Os "Nomes das partes do corpo humano pella. língua do Brasil" de Pedro
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de Castilho, - texto Tupí-Português e Português-Tupí do século XVII,
Col. do Dep. de Cultura, vol. XIV, S. Paulo, 1937; Id., Vocabulário da
lingua brasilica (Manuscrito Português-Tupí do século XVII, coordenado
e prefaciado por Plinio Ayrosa), Col. do Dep. de Cultura, vol. XX, S. Paulo,
1938 - BAPTISTA CAETANO, ''Esbôço grammatical do abáiieê ou língua
guarani chamada também no Brazil lingua tupi ou lingua geral, propriamente abafieênga", An. da Bibl. Nac. do Rio de Janeiro, vol. VI, 1879; Id.,
"Apontamentos sobre o abanfieênga" in En~aios de ~cie;tcia, Rio, 1880 - ·
BAPTISTA DE CASTRO, Vocabulario tupi-gwarani, Rio, 1936 - BARBOSA RODRIGUES, J., Poranduba amazonense, op. cit.; Id., Voca.bulario
indigena comparado, op. cit.; Id., ''A lingua geral do Amaz~nas ,e o Gua:
rany", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., LI. 1888; Id., Mbae kaa tapytyta
ou a botanica e a nomenclatura indígena, Rio, 1905 - BERNAL, JOSÉ,
Catecismo en CasteUano y en Guarani, Buenos Aires, 1800 - BERTOLASO STELLA J. As línguas indigenas da America, op. cit. - BERTONI,
M. S., "Influen~ia de la lengua guaraní en Sud Amé~ica Y las Antillas":
Anales Cient. Paraguayos, série II, n.0 2, 1916; Id., La lengua guaram
como documento histórico", XX Congr. Int. de Amer., Rio_, 1_922 -. BETENDORF, PE. J. FELIPPE, compendio da doutrina christa ,":ª lingua
p<>rtuguesa, e brasilica, Lisboa, 1800 - BORB~.' TELEMACO, Obse~va
ções sobre os indígenas do Estado do Parana , Rev. do Mus. Paulista,
VI 1904· Id Atualidade indígena, Curitiba, 1928 - BRINTON, D. G.,
The Am~ric~~ race, op. cit. - CABRAL, ALFREDO DO "V_ AIJ.E, Bibliographia da lingua Tupi ou Guarani, tam~~m chamada lingu~ g~~al ~o
B rasil Rio 1880 - CABRAL J. F. DIAS, Ensino acerca da significaçao
'
'
'
de alguns
termos
da língua tupy
conservados na geograph'ia d e AIagoas " ,
Rev. do Inst. Arch. Alagoano, n.º 8, Junho de 1876 - CARVALHO, ALFREDO, O Tupi na Chorographia Pernambucana, Recife, 1~07 . - C~
V ALCANTI AMARO The brazilian language and its agglutination, Rio,
1883 - CHÀMBERWN, A. F., ''Linguistic stocks, etc.", loc. cit. - CORR~A DE FARIA, F. R., Compendio da lingu'(t brazilica. para uso dos que
a etla se quizerem dedicar, Pará, 1858 - COUTO.. DE MAGALHA~?,,
O Selvagem, op. cit. - CRUZ, B. GONÇALVES DA, Palavras guaran1s ,
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., LX, 1897 - DEMERSAY, ALFRED,
"Recherches philologiques sur la langue guaranie", Bull. de la Soe. de
Géogr. de Paris, XVIII 1859 - DENIS, F., "Rappo~ sur q~~lques
ouvrages de linguistique brésilienne p~bliés en ,~e~ d.errue~s temp~ , Annuaire de la Soe. Amér. de France, Paris, 1877 - D1ccionario abreviado tupinamba-português", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., LIV, 1891 DOMINGUEZ MANUEL L. ''Raíces Guaraníes", Actos del XVI Congr"'
Int. de Amer.: Buenos Aire;, 1912 - EHRENREICH, P., "Materialen zur
Sprachenkunde Brasiliens", loc. cit. - FERREIRA FRAN·Ç A, ERNESTO,
Chrestomathia da língua brazilica, Lei~zig, 1859 - ~IGUEIRA, PE. LU~,
Arte de Grammatica da língua brasihca, 1.ª ed., Lisboa, 1687. Nova e .,
de Emílio Allain, Rio, 1880 FREITAS, AFFONSO A. DE, ri~~
cabulario Nheengatú, Col. Brasiliana, vol. 75,. S. ~aulo, 1936 -GAR""FAREL p
Jean de Léry La Langue tupi, Paris, 1877 ...CIA RODOLPHO
'
.,
' aves em língua tupi· ( separat a do Bol ·
Nomes
de
1
'
•
,
•
· 1tura ) , R.io, 1913 - GONÇALVES
DIAS,
A.,
do Min1ster10 da A gr1cu
. .
do Brazil
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Leipzig, 1858 - GUTIERREZ, JUAN MARIA, "Algunas Observaciones
sobre las Lenguas Guaraní y Araucana" Rev. del Rio de La Plata II, 1871
HANDEL, P., Abaneême. Guia practieo para aprender el idioma. GuaTani.
Practical guide for learning the Guarani tongu e. Praktiseher Führer zur ET _
Jeh~ung des Guara.ni, Stuttgart, 1890 - HARTT, CH. FRED., "Notes on
th~ lingoa geral or moderno tupi of the Amazonas", Trans. of the Amer.
Phil. Assoe., 1872 - HURLEY, HENRIQUE J., "Vocabulário tupi-portuguez
fallado pelos Tembés dos rios Gurupi e Guamá do Pará". Rev do Mus. Paulista, XVII, 1931 - KISSENBERTH, W., "Beitrag zur K enntniss der Tapirapé Indianer", Baesseler Areh. f. VõLkerkunde, Berlim, VI, 1922 - KOCHGRUNBERG, TH., "Worterlisten Tupy, Maué und Purúborá", Journ de
la Soe. des Amér. de Paris, n . s., XXIV, 1932 - LEMOS BARBOSA, PE.
A., "O locativo tupi na toponimia brasileira", Rev. do Arq. Mun., S . Paulo,
XXXVIII, 1937 - LEONARDOS, OTHON HENRY, Coneheiros naturais
e sambaquis, Rio, Dept. Nac. da Prod. Min., avulso 37 - LOUKOTKA,
CHESTMIR, ''Linguas indígenas do Brasil'', loc. cit.; Id. "Le Xeta un
nouveau dialecte Tupi", Journ. de la Soe. des Amér. de P~ris, n . s.,
1938 - LUCCOCK, JOHN, A grammar and vocabulary of the Tupi language, Rio, 1818 (também publ. na Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.,
XLIII, 1881, notas de Barbosa Rodrigues); Id., A Dictionary of the Tupi
Language as Spoken. in Brazil by the aborigenes which pass under the
General Name of Tupinambas, Rio, 1818 - MACEDO SOARES, ANTONIO JOAQUIM DE, Declaracion de la doctrina christiana (MS. guarani
trad . por A . J. de Macedo Soares), Rio, 1880 - MACHADO DE OLIVEIRA, ''Vocabulario elementar da lingua geral brasilica", Rev. do Arq.
Mvn., S. Paulo, XXV, 1936 - MARANHÃO, F . DOS PRAZERES, "Collecção de etyinologias brazilicas', Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., VIII 1846 MARTINEZ, A. T., Orígenes y leyes del lengu.aje aplicados al 'idi01na
guaraní, Buenos Aires, 1916 - MARTIUS, CARL FR. PHIL. VON Glossaria linguarum brasiliensium, op. cit. - MEDINA J. T. "Bibliogr~phia de
la Lengua Guaraní", Publ. del lnst. de lnv. Hist:, Bue~os Aires, LI, 1930
l'IORINIGO, MARCOS A., "Hispanismos en el Guaraní", lnst. de Filologia,
Fac. de Fil. y Letras de la Univ. de Buenos Aires, Col. de Est. Indigen1.stas,
1, 1930; Id., ''Las voces guaraníes del diccionario académico", Bol. de la
Acad. Arg. ~e Letras, III, 1935 - MONTOYA, ANTONIO RUIZ DE, A1·te
Y Voca~ulano ~ la Len!"'a Guarani, Madrid, 1640; Id., A rte de la lengua
guarani 6 mas bien Tupi, nova ed., Paris, 1876 - MONTOYA, ANTONIO
RUIZ DE, e RF.sTIVO. P., Phrases selectas y modos de hablar escogidos
y usados en la leng1La guarani, Madrid, 1684 - MONTOYA, ANTONIO
RUIZ DE, e BANDINI, SIMON, Breve noticia de la lengua guarani, ed.
dos Padres da C. J., nas Missões do Paraguai, 1718 - NIMUENDAJú, C .
..Vocabularios da lingua geral do Brasil", Zeit. f. Ethnol., Berlim XLVI'
1914; Id., ''Idiomas indígenas de Brasil", Rev. del Inst. de Etn~l., Tu~
cuman, 11, 1932 - ORTIZ MAYANS, A., Diccionario Castellano-guaraní,
Assunção, 1932; Id., Breve diccionario guarani-castellano, castellano-guarani
Buenos Aires, 1941 - PASSOS, JOSÉ ALEXANDRE, "Observações sobre
a lingua tupy", Rev. do Inst. Arch. e Geogr. Abagoano, n.º 8, Junho d e
1876 - PAULA MARTINS, M. L. DE, "Literatura tupí do padre Anchieta'', Rev. do Arq. Mun., S. Paulo, LXXIX, 1941 - PLATZMANN JULIUS
Grammatica der brasilianischen Sprache, mit Zugrundelegung ' des An-'
chieta, Leipzig, 1874; Id., Das a.nonyme l.Vorterbuch Tupi-Deutsch und
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Deutseh-Tupi, Leipzig, 1901 - PRAZERES, FR. FRANCISCO DE N. S.
DOS, ''Diccionario abreviado do tupinambá-portuguez" (apêndice à Poranduba Maranhense), Rev. do lnst. H i.st. e Geogr. Bras., LIV, 1891 RECALDE, JUAN FRANCISCO, "Vocabulos designativos de relações e
contactos sociais nas linguas tupi e guarani'', Rev. do Arqu. Mun., S.
P aulo, XXXIX, 1937 - RESTIVO, PABLO, "Partículas de la lengua
Guarani (1924) ", Rev. do lnst. Hist. e Geogr. Bras., LVIII, 1895 - RICE,
F. JOHN DUVAL, "A pacificação e identificação das afinidades linguisticas da tribu Urubú dos Estados de Pará e Maranhão", Joum. de la Soe.
des Amér. de Paris, n. s. XVII, 1930; Id., "O idioma Tembé", Journ. de
la Soe. des Amér., de Paris, n. s., XXVI, 1934 - RIVET, P ., ''Les langues
américaínes", loc. cit., ld., "Les langues guaranies du Haut-Amazone'',
Journ.. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. VII, 1910 - ROBERTS, F . J.
e SYMES, S. P., "Vocabulary of the Guajajara dialect", Journ. de la Soe.
des Amér. de Paris, n. s. XXVIII, 1936 - RUBIM, BRAZ DA COSTA,
V ocabulario brasileiro para servir de complemento aos dicciooaTios da
lingua portugueza, Rio, 1853 - SAMPAIO, THEODORO, "Da influencia
do tupi na lingu a portugueza falada no Brasil", Rev. do Centro de Sci enc.
de Campinas, n .0 6, 31 de Jan. de 1904; Id., O Tupi na. geographia nacional,
2.ª ed., São Paulo, 1914 - SEIXAS, PE. MANUEL JUSTINIANO DE,
Vocabulario da língua indígena geral, Par;}, 1853 - SILVA GUIMARÃES,
.J. J . DA, Gra.mma.tica da língua geral dos Indios do Brasil, Bahia, 18.52;
ld. Diccionario da. língua geral dos Indios do Brazil, Bahia, 1854 sNEnrLAGE, E . HEINRICH, ''Worte und Texte der der Tembé-Indianer",
Rev. del Inst. de Etnol., Tucuman, II, 1932 - SOARES, A. GOMES,
"Linguas indígenas do Brasil'', Alm. Garnier, 1908 - SOCRATES, E. A .,
"Vocabularios indigenas", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., LV, 1892 STRADELLI, E.. "V ocabularios da lingua geral português-nheêngatú é
nheêngatú-portuguez, precedidos de um esboço de Grammatica nheêngaumbuê-sáua miri e seguidos de contos em lingua geral nheêngatú poranduva", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., CIV, 1928 - SYMPSON, P. L.,
Gramunatica da Língua brasileira (Brasilica, Tupy, ou Nheéngatú), 1.ª ed,,
1877, 2.ª ed., Rio, 1926 - TASTEVIN, C., "2 notes philologiques sur la
langue des indiens Tupi", Anthropos, II, 1907; Id., ''Préface à un dictionnaire de la langue Tapi'hya, dite tupi ou neêngatú (belle langue) ", Anthropos,
111, 1908; Id., Gra1nn1atica da Lingua Tu.py, São Paulo, 192;i - TESCHAUER, P e. CARLOS, "A lingua Guarany e o Ven. Padre Roque Gonçale'Z" Annuario do Rio Grande do Sul, 1906 - TOCANTINS, A. M. G.,
"Al~as phrases e alguns termos do dialecto mundurucú" in Estudos
sobre a tribu Mundurucú, Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., XL, 1877
VARNHAGEN, F. A . DE, Carta sobre Ethnographia in<lige11:ª• etc.,. ~·
cit., Id., "Memoria sobre a necessidade do estudo e ensino das hnpias indígenas no Brasil", Rev. do lnst. Hist. e Geogr. Bras., IlI, 1841; 'Propostas
sobre linguas incligenas do Brasil", Rev. do Inst. Hist. e Geogr._ ~rns .,
Ili, 1841 - VELASQUEZ, Diecionario guarani para el uso de las Misi~n.es,
Madrid 1642 - VERISSIMO JOSÉ, "Vocabulario d as palavras de ongem
tupi u~adas pelas raças cru~das do Pará" in Primeiras P~ginas, Bel~m,
1878 - VIRREIRA, C. A., Idiomas Aborigenes de la Republica Argenti~,
Buenos Aires-Mexico, 1942 - VON IHERING, R., "O tupi na geografia
nacional", Bol. do Mus. Nac., vols. X.XI e XXII e Rev. d-0 Arq. Mun., S.
P aulo, XXXVII, 1937.
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TUPI-GUARANI: GRUPOS ÉTNICOS, CULTURA
ALLEMÃO, FRANCISCO FREIRE, "Mesmerismo entre os indigenas
americanos", Progr. Med., I, 1876; "Medicas Indígenas", Progr. Med., I,
1876; Id. "Cauhim", Progr. Med., I, 1876 - AMBROSETTI, JUAN B.,
"Los Indios Caingua del Alto Paraná (Misiones) ", Bol del lnst. Geog.
Argentino, Buenos Aires, XV, 1895; Id. Los Indios Kaingángues de San Pedro (Misiones) ", Rev. del Jardim zoológico, Buenos Aires, II, 1895 - AZARA
FÉLIX DE, "Geografia física y esférica de las Províncias del Paraguay,
Y Misiones guaraníes", An. del Mus. Nac., Montevideo, I, 1904 - BALDUS, H., "Ligeiras notas sobre os índios Guaranys do litoral paulista'',
Rev. do Mus. Paulista, XVI, 1929; Id. "Ligeiras notas sobre os índios
Tapirapés", Rev. do Arq. Mun., S. Paulo, XVI, 1936; Id., "Ligeiras notas
sobre duas tribus tupis da margem paraguaya do Alto Paraná (Guayakí
e Chiripá) ", Rev. do Museu Paulistia, XX, 1936; Id., "Os grupos de comer
e os grupos de trabalho dos Tapirapés ", in Ensaios de Ethnologia brasileira, op. cit.; Irl., "Sinopse da cultura guayaki ", Sociologia, S . Paulo, V,
1943 - BARBOSA RODRIGUES, Poranduba Amazonense, op. cit. BERTONI, MOISÉS S., La Civilización Guaraní, Puerto Bertoni, 1922 ·BOGGIANI, GUIDO, Notizie etnografiehe sulba tribu dei Ciamacoeo,
Roma, 1894 - BORBA, T., "Observações sobre os indígenas do Estado .do
Paraná", Zoe. cit., ld., Actualidade indígena, op. eit. - BRANDENBURGER, C., Mythen Sagen und Mãrehen brasilianischer Indianer, Pôrto Alegre, 1920 - CAMARA CASCUDO, LUÍS DA, "Juruparí", Cultura Política, II, 1942 - CAMPANA, DOMENICO DEL, "Notizie intorno ai Ciriguani", Are. per l'Antropol. e la Etnol., ~~orença, XXXII, 1902 - CARVALHO, A. DE, "A saudação lacrimosa dos Indios'', Rev. do Inst. Pern~mbuçano XI, 1904; Id., "Mythos e lendas dos povos primitivos da America Meridional", Rev. Americana, Out. 1909 - COUDREAUX, H., Chez
nos Indiens, Paris, 1893- COUTO DE MAGALHÃES, J . V., O Selvagem op.
cit. - DENGLER, H.. "Eine Forschungsreise zu den Kavahib Indianer
am Rio Madeira", Zeit. f. Ethnol., LIX, 1927 - DENIS, F., Une fête brésil~enne, etc., op. cit.; Id., Arte plumaria. Les plumes et leur emploi dans
les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les Indes et dans l'Oeéanie, Paris, 1876 - DUTRA, F. PEREIRA, "Investigações sobre a origem
da raça tupi, sua linguagem, tradições, mythos e costumes'', J. do Ccnn.,
Rio, 5 Dez., 1854 - EHRENREICH P., " Neue Mitteilungen über die
Guayaki (Steinzeitmenschen) in Paraguay", Globus, Braunschweig,
LXXIII, 1898 - EPINOSA, LUCAS, Los Tupi del Oriente peruano, Madrid, 1935 - FRIDERICI, G .," Ueber eine als Couvade Wiedergeburtszeremonie hei den Tupi", Globus, Braunschweig, LXXXIX, 1906; Id.,
"Der Trãnengruss der Indianer" Globus, Braunschweig, LXXXIX, 1906;
ld., '\Ueber die Behandlung der Kriegsgefangenen durch die Indianer
Amerikas", Festsehrift Eduard Seler, Stuttgart, 1922 - GARCIA DE
FREITAS, J., "Os Indios Parintintin", Journ. de la Soe. des Amér. de
Paris, n. s., XVIII, 1926 - GARCIA, RODOLPHO, "Ethographia indígena", Zoe. cit. - GUIDO, ANGELO, O reino das mulheres sem lei. Ensaios de mitologia amazôniea, Pôrto Alegre, 1937; Id., "O Mito das Icamiabas", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. do R. Gr. do Sul, XVII, 1937 GUIMARÃES, JOSÉ DA SILVA, ''Memoria sobre os usos, costumes e
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linguagem dos Appiacás, e descobrimento de novas minas na Província
de Mato Grosso", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., VI, 1844 - HAEBLER,
RUTH, "Die geflochtenen Hãngematten der Naturvolker Südamerikas",
Zeit. f. Ethnol., Berlim, LI, 1919 - HARTT. CH. FRY., Amazonia tortoise
myths, op. cit.; ld., "O mytho do Corupira'', Aurora Brasileiro, I e II
Out., 1878 - HIT'l'E, CHARLES DE LA, "Notes ethnographiques sur les
Indiens Guayaquis", An. del Mus. de La Plata, II, 1879 - KARSTEN, R.,
The civi'lization, etc., op. cit. - KATZER, FRIEDRICH, "Zur ethnographie des rio Tapajós", Globus, Braunschweig, LXXIX, 1901 - KISSENBERTH, W., "Beitrag zur Kenntnis der Tapirapé Indianer", loc. cit. KOCH-GRüNBERG, TH., ''Zun Animismus der südamerikanischen Indianer", Int. Arch. f. Ethnogr., Leyde, XIII, 1900; Id., "Die Apiaká-Indianer", Zeit. f. Ethnol., Berlim, XXXIV, 1902; ld., "Die Indianerstãmme
am oberen Rio Negro und Yapura, Amazonas", Zeit f. Ethnol., XXXVIII,
1906; Id., "Die Miránya, Rio Yapura, Amazonas", Zeit. f. Ethnol., XLIII,
1910 - KRONE, R., "Contribuição para a ethnologia paulista", Rev. do
Hist. e Geogr. de S. Paulo, VII, 1902-1903; ld., "Die Guarany Indianer des
Aldeamento do Rio Itariry im State von São Paulo in Brasilien", Mitteil.
der Anthrop. Gesellsch. in Wien, XXXVIII, 1906 - KRUSE, A., Mundurucu Moieties", Primitive Man, 7, 1934 - LEHMANN-NITSCHE, R.,
"Quelques observations nouvelles sur les indiens guayaquis du Paraguay", "Rev. del Mus. de la Plata, IX, 1899; Id., "Mitteilungen über die
Guayakis", Globus, Braunschweig, LX~VI, 1899 - LOPES, RAIMUNDO,
"Resenha de resultados da viagem ao Gurupy (1930) e do estudo comparativo (Urubús e Tembés) , Bol. do Mus. Nac., Rio, VIII, 1932 MACHON, "Les Cainguá", Bull de la Soe. Neuehâteloise de Géogr., VIIl
1894-1895 - MAYNTZHUSEN, F. C., Mitteillungen aus dem Gebiete der
Guayaki", Aetas del XVII Congr. Int. de Amer., Buenos Aires, 1912; Id.,
"Stellung der Guayaki-Indianer in der Volkerfamilie der Guarani",
Vernhandl. der Sehweiz. Naturforsch. Gesellschaft, Zurich, 1917; ld.,
"Guayaki-Forschungen", Zeit. f. Ethnol., Berlim, LVII, 1926 - MÉTRAUX,
A . ."Les migrations historiques des Tupi-Guarani", Journ de la Soe. des
A~ér. de Paris, n. s. XIX, 1927; Id., "Le baton de rytlune. Contribution
à l'étude de la distribution des éléments de culture d'origine mélanésienne
en Amérique", Journ de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. XIX, 1927; Id.,
La religion des Tupinamba. et ses rapports a.vee eelle des a.utres trib~
Tu.pi-Guarani, Paris, 1928; ld., La civilisation matérielle des tribus Tu:~
Guarani, Paris, 1928; Id., ''Études sur la civilisation des Indiens Ch1r1guano'', Rev. del Inst. de Etnol. de la Univ. Nae. de Tucuman, 1, 1930; Id.,
"Mytos y acuentos de los índios Chiriguano", Rev. del Mus. de la Plata,
XXXIIl, 1931 - "MEYER, H., Bogen und Pfeil in Zentral-Brasilien, op.
eit. - MONTOYA, ANTONIO RUIZ DE, Conquista espiritual heeha por
los religiosos de la Compania de Jesús en las Prooincias del Paraguay,
Paraná, Uruguay y Tape, Bilbao, 1892 ·- M'OLLER, F., "Folkloristische
Texte der Guarani-Indianer", Phoenix, Buenos Aires, XIII, 1927; Id·.,
"'Beitrãge zur Ethnographie der Guarani-Indianer im ostlichen Waldgebiet von Paraguay", Anthropos XXIX e XXX, 1934, 1935 - NEVES,
ABDIAS, "Os mythos solares dos índios", Alm. Garnier, 1908-:- NIMUENDAJú, CURT, ''Die Sagen von der Erschaffung und Vemi~.?tung. der
Welt als Grundlagen der Religion des Apapocuva-Guaran1 , Zei!. f.
Ethnol., Berlim, XLVI, 1914; Id., "Sagen der Tembé-Indianer", Zeit. f.
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Ethnol., Berlim, XLVII, 1915; Id. "Bruchstücke aus Religion und Ueberlieferung der Xipaia Indianer", Anthropos, XVI-XVII, 1921-1922; Id.,
"Os Indios Parintintin do rio Madeira", Journ. de la Soe. des Amér. de
Paris, n. s., XVI, 1924; Id., "As tribus do alto Madeira", Journ. de la. Soe.
des Amér. de Paris, n. s., XVII, 1925 - NINO, BERNARDINO DE, Etnografia chiriguana, La Paz, 1912 - NORDENSKIOLD, E., Südamerikanische Rauchpfeifen", Globus, Braunschweig, XCIII, 1908; Id., "La vie
des lndiens dans le Chaco (Amérique du Sud) ", trad. de H. Beuchat,
Révue de Géographie, Paris, VI, 1912; Id., "The Guarani Invasion of the
Inca Empire in the Sixteenth Century: · an Historieal Indian Migration",
The Geogr. Rev., Nova York, IV, 1917 - PERRET, J., "Obsevations et documents sur les Indiens Émerillons de la Guyanne française", Journ. de
la Soe. des Amér. n. s., XXV, 1933 - PLAGGE, C., "Ueber die Guajara
lndianer in der Provinz Maranhão", Peterma.n n's Mitteil, 1857 - RADIN,
P., "Zur Netztechnik der südamerikanischen Indianer", Zeit. f. Ethnol.
Berlim, XXXVIII, 1906 - RADWAN, A., "Einiges über die Siriono", Zeit.
f. EthnoZ., 1928 - SCHMIDT, W., Kulturkreise und Kulturschichten in
Südamerika", Zoe. cit. - SCHUPP, A., "Breves noticias sobre uns objectos interessantes feitos pelos indígenas do Brasil'', Rev. do Mus. Paulista,
VI, 1904 - SILVA, IGNACIO A. DE CERQUEIRA, Dissenação historiea,
ethnographica sobre quaes eram as tribus aborígenes, que habitavam a.
provineia da Bahia etc., Bahia, 1848 - SILVA COUTINHO, J. M. DA,
''Os Mundurucús", O Vulgarisador, I - SNETHLAGE, EMILIA, "Zur
Ethnographie der Chipaya und Curuahé", Zeit. f. Ethnol., Berlim, XLII
1910; Id., "Die Indianerstiimme am mittlerem Xingú. ln besonderem die
Chipaya und Curuaya ", Zeit. f. Ethnol., Berlim XLII-XLIII, 1920-1921 STAHL, G., "Der Tabak im Leben südarnerikanischer Vôlker", Zeit. f.
Ethnol., Berlim, LVII, - 1925 - STRADEIJ,I, S., "Leggenda dell'Jurupari",
Bol. della Soe. Geogr. Italiana 3.ª série, III, 1890 - STREILNIKOV,
I. D ., "Les Kaa-Iwá du Paraguay", XXII Congr. Int. de Amer., Roma,
1924 - STROMER, J. C., "ForschWlgen bei den Mundruküindianem am
oberen Tapajoz (Amazonasgebiet) in Nord Brasilien", Forsehungen und
F'ortchritte, VIII, 1932 - TESCHAUER, C., Mythen und alte Volksagen
aus B1·asilien, Salzburg, 1906; Id., Poranduba Riograndense, Pôrto Alegre,
1921 - TOCANTINS, A. M. G., "Estudos sobre a Tribu Mundurucú", loc.
cit. - TORRES, LUÍS MARtA, Los pri1nitivos ha.bita,ntes del delt«i del
Paraná, Buenos Aires, 1911 - V ARNHAGEN, F. A. DE, "Sumé Lenda
mytho-religiosa americana", Abelha, n. 0 9, 1856 - VELLARD, J., "Les
indiens Guayaki", Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. XXVI, 1934
VERISSIMO, JOSÉ, "A religião dos Tupys-guaranys ", Rev. Brasileira, 9,
1881 - VOGT, F. P., "Materiel zur Ethnographie und Sprache des GuayakiIndianer", Zeit. f. Ethnol., Berlim, XXXIV, 1902; Id., Estudios Historicos
La civilización de los guaraníes en los siglos XVIII e XVIIII, Buenos
A.ires, 1903 - VON IHERING, R., "As cabeças mumificadas pelos indios
Mundurucús, Rev. do Mus. Paulista, VI, 1904; Id., ''A anthropologia do
Estado de São Paulo", Rev. do Mus. Paulista, VII, 1907; Id., "A Ethnographia do Brasil Meridional, Buenos Aires, 1912 - W AGLEY, CHARLES,
"The effects of Depopulation upon Social Organization as illustrated by
the Tapirape Indians", Transactions, New York Acad. of Sciences, 3, 1940;
Id., "O estado de êxtase do pagé tupí", Sociologia, S. Paulo, IV, 1942; ld.
"Os efeitos do despovoamento sobre a organização social entre os indios

Tapirapé'', Sociologia, S. Paulo, IV, 1942 - WEGNER, R. N., "Ostbolivianische Urwaldstamme", Ethnol. Anzeiger, II - 1932 - WHIFFEN, TH.,
The Northwest Amazons; notes of some months spent among cannibal tribes, Londres, 1915.
Não estão incluídas nesta relação as obras, já citadas, dos jesuítas,
cronistas e viajantes dos primeiros tempos, como Anchieta, Léry, Cardim,
Gabriel Soares, Thevet, os holandeses, etc., e dedicadas, na quase totalidade, aos índios Tupi-Guarani do litoral. Também não estão incluídas
as obras dos viajantes, naturalistas e etnógrafos dos séculos XVIII, XIX
e XX, já citados na relação bibliográfic·a ''índios do Brasil. Obras gerais
de interêsse etnográfico. Classificações lingüísticas".

GÊ
ADAM, L ., "Le parler des caingangs", XII Congr. Int. des Amér.,
Paris, 1902 - AMBROSETTI, J. B., ' 'Materiales para el estudio de las
lenguas del grupo Kaingangue (c.Ito Paraná)", Bol. de la Aead. Nae. de
Ciencias, Córdoba, XIV, 1896; Id., ''Die Kaingang", Globus, Braunschweig,
LXXIV, 1898; Id., "Die Ka!ngang in Argentinien", Globus, Braunscheig,
LXXIV, 1898 - BALDUS, H., "Sprachprobcn des Kaingang von Palmas",
Anthropos, Viena, XXX, 1935 - BORBA, T., "Breve noticia sobre os
Caingangs", Rev. da Soe. de Geogr. de Lisboa no Brasil, II, 1883; Id., "Die
Caingangsndianer in der brasilianischen Provinz Paraná", Globus,
Braunschweig, L., 1886; Id. Actualidade Indígena, op. cit. - CHAMBERLAIN, A. F., ''Linguistic stocks, etc" Zoe. cit. - DESGENETTES, R. H.,
"Os índios Caipós', Rev. do I?tSt. Hist. e Georgr. Bras., LXVII, 1904 EHRENREICH, P., ''Ueber die Botocudos der brasilianischen Provinzen
Espirito Santo Wld Minas Geraes", Zeit. f. Ethnol., Berlim, XIX, 1887
- FSTEVÃO DE OLIVEIRA, C., "Os Apinagé do Alto-Tocantins, Costumes, crenças, artes, lendas, contos e vocabularios", Bol. do Mus·. Nac.,
IV, 1930 - FROES ABREU, S., ''Os Indios cranaques (Botocudos do Rio
Doce) em 1926'', Rev. do Mus. Paulista, XVI, 1929; Id. Na terra das Palmeiras, Rio, 1931 - GENSCH, H ., "Worterverzeichnis der Bugres von
Santa Catharina ", Zeit . f. Ethnol., Berlim, XL, 1908 - GUÉRIOS, ROSÁRIO
}". MANSUR, "Estudos sobre a lingua Caingangue", Arq. do Museu Paranaense, II, 1942 - HENRY, JULES, Jungl~ People: The Kaingang Tribe
of the Headlands of Brazil, Nova York, 1941; Id., ''The Kaingáng Indians
of Santa Catarina, Brazil'', America Indígena, II, 1942 - HENSEL, R.,
"Die-Coroados der Brasilianischen Provinz Rio Grande do Sul", Zeit. f.
Ethnol .., Berlim, I, 1869 - IGNACE, E., "Les Boruns", Anthropos, Viena,
IV' 1908·' Id., "Les Capiekrans"' Anthrops. Viena, V, 1910; Id., "Les Camacans", Anthropos, Viena, VII, 1912 - JOMARD, "Noticia sobre os
Botocudos, acompanhada de um vocabulario de seu idioma e de algumas
observações", Rev. do Inst. Hist. e Geog·r. Bras., IX, 18~7 - KI~~~~
BERTH, W., "Bei den Canella-Indianer in Ze:ntral-Maranhao (Bras1hen) ,
.
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Bassler-Archiv, Berlim, VI, 1922 - KôNIGSWALD, G. VON, "Die Botokuden in Südbrasilien", Globus, Braunschweig, XCIII. 1908; Id., "Die
coroados in Südlichen Brasilien", Globus, Braunschweig, XCIV, 1908 KUPFER "Die Kayapo-Indianer in der Provinz Matto-Grosso ", Zeit. der
Gesells. / Erdkunde zu Berlin, V. 1870 - LEÃO, E. A. DE, Subsidio para
0 estudo dos Kaingangs do Paraná, Curitiba, 1910; Id., "Os botocudos do
Paraná a Santa Catarina", XX Congr. lnt. àe Amer., Rio, 1922 - LOUKOTKA CHESTMIR, "La familia linguística Masakali", Rev. del lnst.
de Etnol: de la Univ. de Tucuman, II, 1931; Id., "La familia linguística Kamakan del Brasil", Rev. del lnst. de Etnol, de la Univ. de Tucuman, II, 1932;
Id. ''La familia linguística Coroado", Journ. de la Soe. des Amér. de
Pa~is, n. s. XXV, 1933; Id., "Línguas indigenas do Brasil" Zoe. cit. LOUREIRO FERNANDES, "Os Caingant,111es de Palmas", Arq. do Mus.
Paranaense I 1941 - LUSTOSA, J. DA CUNHA, "Os Cherentes. Infor, ' as tribus existentes no P iauhy em 1887" , Rev. d a soc.
mações sobre
de Geogr. do Rio de Janeiro, I, 1886 - MABILDE, P. A., "Coroados do
Rio Grande do Sul", Ann. do Rio Gr. do Sul, 1897-1899 - MACHADO DE
OLIVEIRA, J. J., ''Cayapós, sua origem, descobrimento, etc.," Rev. do Ins.
Hist. e Geogr. Bras., XXIV, 1861 - M.~GALHÃES, BASl1110 DE, ''Algumas notas sobre os Cherentes", Rev. do Inst. Hist. e Geogr., CI, 1927 MANIZER, H. H., ' 'Les Botocudos, d'apre5 les observations recueillies
pendant un séjour chez eux en 1915", Arch. cfo Mus. Nac. do Rio de Janeiro, XXII, 1919; Id., "Los kaingangs de São Paulo", XXIII Congr. Int.
ele Amer., Nova York, 1928 - MARLIERE, G. T., "Idiomas ou línguas dos
Indios. Língua botocuda", Abelha do Ituculumy, n.0 15, Ouro Preto, 4
Fev., 1825; Id., "Vocabulário das tribus de Botocudos, apelidadas Krakmum, Pajaurum e Naknenuk, habitantes nas vertentes dos rios Doce e
Jequitinhonha, província de Minas Geraes, Imperio do Brazil", Abelha
do ltaculumy Ouro Preto, 29 Abril a 27 de Maio, 1825; Id., Vocabulário
'
Portuguez-Botocudo,
Orig. da Bibl. Nac., 1833 - MARTINEZ, B. T., ''Os
índios Guayanãs", Rev do Mus. Paulista, VI~ 1904 - MÉTRAUX, A., ''Les
Jndiens Waitaka", Journ. de la Soe. des A'i'liér. de Paris, n. s., XXI, 1929
(sôbre os Goitacá, vide referências em Léry, Cardim, Aires do Casal,
Thévet, Gabriel Soares, Martius, Saint-Hilaire, Wied-Neuwied, Eschwege,
von den Steinen, Ehrenreich, etc.); ld., "Les indiens kamakan, pataxo ct
kutaxo, d'apres le joumal de route inédit de l'explorateur français J. B.
Douville", Rev. del Inst. Etnol. de la Univ. de Tucuman, I, 1930 MÉTRAUX e PLOETZ (vide Ploetz) - MEYER, H .. "Ueber die Bugres",
Verhandl. der Gesellseh. f. Erdk., Berlim, XXIII, 1896 - NIMUENDAJú,
C., ''Vokabular und Sagen der Crengez-Indianer (Tage) ", Zeit. f. Ethnol.,
Berlim XLVI, 1914; Id., ''Vokabular der Timbiras von Maranhão und
Pará", Zeit f. Ethnol., Berlim, XLVII, 1915; Id., "Gebiete der Ge-Volker
im inner Nordost Brasiliens'', Anthropos 1929; Id., "Língua serente",
Journ de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. XXI, 1929; Id., The Apinayé,
The Cath. Univ. of America, Washington, 1939 - NIMUENDAJú, C., e
LOWIE, ROBERT H., "The dual organization of the Ramkókamekra (Canella) of Northern Brazil", Amer. Anthrop., 39, 1937; Id., ''The social
structure of the Ramkókamekra (Canella) ", Amer. Anthrop., 40 1938;

lNJJJRODUÇÃO

À

ANTROPOLOGIA BRASILEIRA

307

Id., ''The Associations of the Serénte", Amer. Anthrop., 41, 1939 - OLIVEIRA, J. F. DE, ''The Cherentes of Central Brasil. Notes for a sketch",
XVIII Congr. lnt. Amer., Londres, 1912 - PALHA, FREI LUIZ, "Au
Brésil. Face à face avec les Gorotirés", Les Missions Dominieaines, 1932;
Id., "Les fantômes de la forêt vierge", Les Missions Dominicaines, 1937
- PAULA, JOSÉ MARIA DE, ''Memoria sobre os Botocudos do Paraná
e Santa Catharina", XX Congr. lnt. de Amer., Rio, 1922 - PAULA SOUSA
G. DE - ''Notas sobre uma visita a acampamentos de índios Caingangs",
Rev. do Mus. Paulista, X, 1918 - PEIXOTO, RODRIGUES, "Novos estudos craneologicos sobre os Botocudos, Arch. do Mus. Nae. do Rio de
Janeiro, VI, 1885 - PLOETZ, H., e MÉTRAUX, A., "La civilisation matérielle et la vie sociale et religieuse des indiens Gé du Brésil méridional
et oriental'', Rev. del Inst. de Etnol. de la Univ. de Tucuman, I, 1930 POMPEU SOBRINHO, T., "Tapuias do nordeste", Rev. do Inst. do Ceará,
vol. 53; Id., Merrime. Indios Canellas, Fortaleza, 1930 - RENAULT, P. V.,
Vocabulário da língua dos Botocudos Nacnamuk e Giporoeas, Belo Horizonte, 1904 - REY PH. M., Étude anthropologique sur les Botocudos,
Paris, 188Q; Id., "Notes sur les Botocudos et sur les Purys", Bull. de la
Soe. d'Anthrop., Paris, 1884 - RIBEIRO, FRANCISCO DE P., ''Memoria
sobre as nações gentias que habitam o continente do Maranhão", Rev. do
lnst. Hist. e Geogr. Bras., III, 1841 - RIVET, P., ''Langues américaines",
Zoe. cit. - RUDOLPH, B., Wõrterbueh der botokudensprache, Hamburgo, 1909 - SALA, A. M., "Ensaio de grammatica kaiapó", Rev. do Mus.
Paulista, II, 1920 - SÁ OLIVEIRA, J. B. DE, Os lndios Camacans, Estudos de Ethnologia, Bahia, 1892 - SAMPAIO THEODORO, ''Os Kraôs do
Rio Preto no Estado da Bahia", Rev. do lnst Hist. e Geogr. Bras., LXXV,
1912 - SERRANO, ANTONIO, ''Los Kaingangs de Rio Grande do Sul a
mediados del siglo XIX", Rev. del lnst. de Anthrop., 2, 1939 - SIMOENS
DA SILVA, A. C., ''A tribu dos índios Crenaks", XX Congr. Int. de Amer.,
Rio, 1922; Id., A tribu Ca.ingang (Indios Bugres-Botocudos), Rio, 1930 SNETHLAGE, E. H ., "Unter nordwest-brasilianischen Indianern", Zeit., f.
Ethnol., Berlim, LXII, 1931- TAUNAY, A. D'ESCRAGNOI.I.E, "Os índios
Kaingangs (Coroados de Guarapuava) ", Rev. do Inst. Hist. Geogr. Bras., LI
1888 - TESCHAUER, C., "Die Caingang oder Coroados-Indianer im
brasilianischen State Rio Grande do Sul", Anthropos, Viena, IX, 1914; Id .•
''Os caingang ou coroados no Rio Grande do Sul", Bol. do Mus. Nac. do
Rio de Janeiro, III, 1927 - TORREZÃO, A. N., ''Vocabulario Puri", Rev.
do Inst. Hist. e Geogr. Bras., LII, 1889 - TRANÇA, LEITE, Vocabulario
dos Botocudos do aldeiamento do Mutum", Rev. da Exp. Anthrop. brasileira, Rio, 1882 - TUGGIA, RAFAEL, "Mappa dos índios Xerentes e
Xavantes da nova povoação de Teresa-Cristina, no rio Tocantins, e dos
índios Xaraós, da aldêia de Pedro-Afonso, nas margens do mesmo rio, ao
norte da província de Goyaz (1852) ", Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras.,
XIX, 1856 - VAL FLORIANA, M. B. DE, "Ensaio de Grammatica
Kainjgang", Rev. do Mus. Paulista, X, 1918; Id., ''Uma critica ao Vocabulario da língua dos Kainjgang do Visconde de Taunay", Rev. do Mus.
Paulista, X, 1918; Id., "Diccionarios Kainjgang-Portuguez e PortuguezKainjgang", Rev. do Mus. Paulista, XII, 1920 - VASCONCELLOS, DIOGO DE, "Botocudos", Rev. da Soe. de Geogr. do Rio de Janeiro, XVII,
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1904 - VIANNA, URBINO, "Akuen ou Cherente", Rev. do Inst. Hist. e
Geogr. Bras., CI, 1927; Id., ''Ligeiras notas para a grammatic·a Akuen",
Rev. do Inst. Hist. e Geogr. Bras., CI, 1927 - VON IHERING, R., "Os
Guayanans e Caingangs de S. Paulo", Rev. do Mus. Paulista, VI, 1904;
Id., "Os Botocudos do Rio Doce", Rev. do Mus. Paulista, VIII, 1906.
Nesta lista estão incluídas as referências bibliográficas sôbre os índios
Caingang, Camacan, Maxacali, Coroado e Botocudo, que alguns autores
propõem desmembrar do tronco Gê. Deixam-se de mencionar as obras
gerais, já citadas, de Martius, Príncipe Maximiliano, Saint-Hilaire, Castelnau, Ehrenreich, Coudreau, Krause, etc .. onde há fartas referências
aos vários grupos Gê.
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ADAM, L., Arte de la lengua de los inrlios antis o campas, Paris, 1890
- BACH, J., "Datos sobre los indios terenas de Miranda.., An. de la Soe.
Cient. Arg., Buenos Aires, LXXXII, 1916 - BANDARIOTTI, N., Exploração do norte de Matto Grosso, São Paulo, 1898 - BARLETT, "The language of the Piro'', Amer. Anthrop., II, 1909 _:. BRINTON, D. G., Studies
in South America na.tive languages op. cit., Id., The Arawak language of
Guyana, Filadelfia, 1891 - CARVALHO, J. B. DE, "Breve noticia sobre
os indígenas que habitam a fronteira do Brasil com o Perú", Bol. do Mus.
Nac., Rio, VII, 1931 - CELEDóN, R., .Gramática, catecismo y vocabulario
de la. lengua goagira, Paris, 1878 - CHAfYIBERLAIN, A. F., "Linguistic
stocks'', loc. cit.; Id., "Nomenclature and distribution of the principal
tribes and sub-tribes of the arawakan linguistic stock of South America",
Journ de la Soe. des Amér. df. Paris, n. s. X, 1913 - CRÉQUI-MONFORT,
G. DE, e RIVET, P. "La langue saraveka", Journal de la Soe. des Amér.
de Paris, n. s., X, 1913; Id., "La famille linguistique Takana", Journal de la
Soe. des. Amér. de Paris, n. s., XIII, 1921; Id., "Linguistique bolivienne.
La langtie uru ou pukina", Int. Arch. f. Ethnol., Leyden, XXV, 1921; ibid.,
.fourn. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. XVII, XVIII e XIX, 1925, 1926
e 1927 - CREVAUX, J., SAGOT, P., e ADAM L., Grammaires et vocabulaires Roucouyenne, Arrouague, Piapoco et d'autres Zangues de la région
des Guyanes, Paris, 1882 - EHRENREICH, P., "Materialen zur Sprachenkunde, etc.", loc. cit. - FARABEE, W. C., "The central Arawaks", The
Univ. Mus. Anthrop. Publ., Univ. de Pensilvania, IX, 1918 - FERREffiA
PENNA, D. S., ''Algumas palavras da língua dos Aruans", Arch. do Mus.
Nae. do Rio de Janeiro, IV, 1881 - GRASSERIE, R. DE LA, ''Essai d'une
grammaire et d'un vocabulaire de la langue Baniva", VIII Congr. Int.
des Amér. de Paris, 1890; Id., La'ttgues c~mericaines. Langue puquina,
Leipzig, 1894 - GILIJ. F. S., Saggio di Storia America11Jlt, Roma, 1783GOEGE, C. H. DE, ''Old relations between arawak, carib and Tupi", XXII
Congr. Int. de Amer., Rotna, 1926 - JAHN, A., "Parauhanos und Guajiros
und die Pfahlbauten am See von Maracaibo", Zeit. f. Ethnol., Berlim,
XLVI, 1914 - KOCH-GRüNBERG, TH., "l'om Roroima zum Orinoco, op.
cit.; "Aruak Sprachen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden Gebiete'',
Mitt. Anthrop. Gesellsch. Wien, XLI, 1911; "Ein Beitrag zur Sprache
der !purina Indianer", Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. XI,
1914-1919 - KOCH-GRüNBERG, G., ''Die Makuschi und Wapischana",
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Zeit. f. Ethnol., Berlim, XL, 1908 - LOUKOTKA, CHESMIR, "Línguas
indígenas", Zoe. cit. - NIMUENDAJÚ, C., "Besuch hei den Tikuna-Indianern", Ethnol. Anzeiger, Stuttgart, li, 1930 - NORDENSKiôLD, E., ''La
vie des Indiens dans le Gran Chaco", op. cit. - PAULY, ANTONIO, Ensaio de Etnografia Americana, Buenos Aires, 1928 - POLAK, J. E. R .,
A grammar a.nd a vocabulary of the Ipuriná language, Londres, 1894 POSNANSKY, A., ''La lengua chipaya", Bol. de la Soe. de Geogr., La
Paz, 1915; Id., Los Urus y su lengua, La Paz, 1931; Id., "Los Urus o Uchuní", XXV Congr. Int. de Amer., La Plata, 1932 - QUANDT, C., Nachricht
von Suriname und seinen Einwohnern, sonderlich den Arawaken, Waraunen und Karaiben, etc., Goerlitz, 1807 - REICH, A., "Díe Kampa und die
Kunibo des Urabamba", Globus, Braunschweig, LXXXII, 1903 - RIVET,
P., ''Langues Américaines'', Zoe. cit. - RIVET, P., e REINBURG, P ., "Les
Indiens Marawan", Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s. XIII, 1921
RIVET, P., e TASTEVIN, C., "Les langues du Purús, du Juruá et des
régions limithrophes. 1.º Le groupe arawak pré-andin", Anthropos, Viena,
XIV-XV, 1919-1920 e ibid., XVI-XVII, 1921-1922; Id., "Les langues A.r awak du Purús et du Juruá (groupe arauá) ". Journ. de la Soe. des Amér.
de Paris, n. s. XXX, 1938 - RONDON, C. M. DA SILVA, Commissão, etc.,
op. cit.; Id., Conferencias, op. cit. - ROQUETTE-PINTO. E., Rondonia,
op. cit. - SCMIDT, MAX, "Guaná", Zeit. f. Ethnol., Berlim, XXXV, 1903;
Id., ..Die Paressi-Kabishi", Bã.ssler-Archiv, Berlim, IV, 1914; 14., Die
Aruaken, Ein Beitrag zum Problem der Kulturverbreitung, Leipzig, 1917
- SCHOMBURG, R., - Reisen in British Guayana, Leipzig, 1848 SCHULLER, R., "The language of the Tacana Indians (Bolívia)". Anthropos, Viena, XVIII, 1933 - SILVA LOUREIRO, C. DA, ''Os Pareeis" (trad.
de um cap. da obra de von den Steinen, Unter den Natutvolkern, etc.),
Rev. do Inst. Hist, e Geogr. Bras., LXXXIV, 1918 - STEERE, J. B., "Narrative of a visit to lndian tribes of the Purus River, Brasil", Rep. of the U. S.
Nat. Mus. for 1901, Washington, 1903 - TELLO, J. C., A-ranva.k, Fragmento
de linguística indígena suda.mericana, Lima, 1913 ~ TESSMANN, G., "Die
Indianer Nordost-Perus, Hamburg, 1930 - VON DEN STEINEN, K.,
Durch Zentral Brasilien, op. cit., Id., Unte·,. den Naturvõlkern, etc., op. cit.
Não se reproduzem nesta lista as obras gerais, de viajantes e etnógrafos, onde há referências aos Aruak, na lingüística e etnografia.

CARIBE
ABREU, J. CAPISTRANO DE, "Os Bacaerys'', Revista Brasileira, Rio,
ns. 16, 19, 22, 1895 - ADAM, L., "Trois familles linguistiques des bassins
de l'Amazone et de l'Orénoque", VII Congr. Int. de Amer., Berlim, 1888;
Id., Matériaux pour servir à l' établissement d'une grammaire comparée
des dialectes de la famille Caribe, Paris, 1893; Id., ''Grammaire de l'Accaway", Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s., li, 1905 - AHLBRINCK,
W., e VINKEN, A., ''Zur Lautlehre des Karaibischen", Anthropos, Viena,
1923-1924 - ALVARADO, L., Observaciones sobre el Caribe hablado en
los llanos de Barcelona, Caracas, 1917 ·- BARBOSA RODRIGUES, J.,
Pacificação dos Crichanás, Rio, 1885 - BOLINDER, G., "Einiges über die
Motillon Indianer de Sierra de Perijá", Zeit. f. Ethnol., Berlim, XLIX,
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1917 - BRETON, RAYMOND, Dictionnaire Caratbe,-François, Auxerre,
1666, Id., Grammaire C'(l.ratbe, Auxerre, 1667 - B RI N TO N, D. G.,
"Studies in South America na tive languages ", locL citL - C H A MB E R LA l N, A. F., "Llnguistic stocks " , ZocL citL - CONZEMIUS,
E ., "Sur les garif ou caraibes noirs de l'Arnerique Central", Anthropos,
Viena, 1930 - COUDREAU, H., Chez nos indiens, op. cit. - EHREN.REICH, P., "Materialen zur Sprachenkunde Brasiliens", loc. cit. - FARABEE, W. C., "The Central Caribs", Univ. of. Pennsylvania A n throp. Publ.,
X, 1924 - GOEJE, C. N. DE, "ttudes linguistiques caraibes", Vehrhand.
der konink. Akad. wan Wetenschappen te Amsterdam, X , 1910; Id., "Beitrage zur Volkerkunde von Surinam", Int. A r ch. f. Ethnogr., XIX, 1910
- HüBNER, G., "Die Yauapery", Zeit f. Ethnol., Berlim, XXXIX, 1907 JAHN, A., Aspecto físico y orígenes étnicos de Venezuela, Sevilha, 1929
KOCH-GRüNBERG, TH., Vom Roroima zum Orinoco, op. cit.; Id., Zwei
Jahre, etc., op. cit.; Id., "Die Hianakoto-Umaua'', Anthropos, Viena, III,
1908 - KOCH-GRüNBERG, TH. e HüBNER, G., "Die Makuschi und
Wapischana", Zoe. cit. - KRAUSE, F., ''Die Yarumá und Arawine Indianer
Zen tralbrasiliens", Biissler Arch. f. Võlkerkunde, Berlim, XIX, 1936 LOUKOTKA, "Línguas indígenas", loc. cit. - MAUREL, "Étude anthropologique et ethnographique sur deux tribes d'Indiens vivant sur les
rives du Maroni: les Aracouyennes et les Galibis", Mem de la Soe.
d'lAnthrop., II, 1875 - NEVEU-LEMAIRE, M., "Les Caraibes des Antilles. Leurs representants actuels dans l'He de la Dominique", La Géo..:
graplúe, Paris, XXXV, 1921 - NIEMEYER, O., Os índios Crichanás. Noticia ethnographica, com uma introdução de Mello Moraes Filho, Rio, 1885
- NIMUENDAJú, C., "Vokabular der Pariri-Sprache", Zeit. f. Ethnol.,
Berlim, XLVI, 1914 - NORDENSK.IôLD, E., Comparative Ethnological
Studies, op. cit. - NUMA RAT, J., ''The Carib language as now spoken
in Dominica, West- Indies", Journ of the Anthrop. Inst. of Great. Brit. and
Ireland, Londres, 1898 - PAYER, R., "Reisen in Jauapery-Gebiet", Pettermann's Mitteil., Gotha, LII, 1906 - POMPEU SOBRINHO, T., "Vocabulario
dos índios Mutuans do Yamundá", Rev. do lnst. do Ceará, L, 1936 - RICE, J.
D., "Short Aparai vocabulary", Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s.
XXIII, 1931 - RIVET, P., ''Langues Américaines", loc. cit. - SALATH.É
G., "Les Indiens Karimé", Rev. del lnst. de Etnol., Tucumán, II, 1932 SAPPER, K., ''Mittelamerikanisch Caraiben", lnt. Archiv. f. Ethn., X,
1897 - SCHOMBURG, R., Reisen in Britisch Guyana, op. cit. - TAVERA
ACOSTA, B., "Nuevos vocabularios de dialectos indigenas de Venezuela",
Journ. de la Soe. des Amér. de Paris, n. s., XIII e XIV, 1921 - TEN
KATE, H., "Observations anthropologiques recueíllies dans la Guyane
et le Venezuela", Rev. d'Anthrop., II - 1887 - TYLOR, DOUGLAS, ''The
Karibs of Domínica", Archaeol. Papers 3; Bull. Bureau of Amer. Ethnol.,
119, 1938 - VON DEN STEINEN, K., Durch Zentral-Brasilien, op. cit.;
Id., Unter den Na.turvõlkern, etc., op. cit.; Id.l Die Bakairi-Spra.che.
Wõrterverzeichnis, Satze, Sagen, Grammatik. Mit Beitragen zu einer
Lautlehre der karaibischen Grundsprache, Leipzig, 1892 - WILLIAMS,
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. . .. It is good to have ali this material together. . . For in doing this you
are of course staking out the claims
of Brazilian anthropology to a field
whose lirnits have too often not bee11
realized by anthropologists themselves
nor admitted outside our discipline.
Melville J. Herskovita

. . . um marco decisivo da Antropologia brasileira. . . - Edison. Ca.rneiro
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. . . o "text-book 0 brasileiro por'
excelência. - Delgado de Carvalho

Não há dúvida que marcará wna
época na literatura antropológica. -
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. . . una especie de enciclopedia de
la etnologia dei Brasil. . . indispensable
para quien quiera enterarse de la etnologia brasileiia.
Henri Lehtnan
("Acta Americana")
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