VOLUME IX

Trabalhos da 8.ª Commissão

.

RIO DE JANEIRO

s.

TYPOGRAPHIA LEUZJNGER

'.

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

•

ANNAES
DO

PRIMEIRO CONGRESSO BRASILEIRO
DE GEOGRAPHIA

VOLUME IX
f

Trabalhos da 8.ª Comrnissão
( Antbropologia e Ethnographia)

RIÇ> DE

JANEIRQ

TYPOGRÁPHIA LEUZINGER
'

1090

1911

I

"

•

.

~

•

..

3

PRIMEIRA REUNI ÃO
DO

CONGRESSO BRASILEIRO DE GEOGRAPHIA
NA CIDADE DO RlO DE JANKIRO

DE 7 A '16 DE SETEMBRO DE 1909

•

•

'

'

.

INDICE. GERAL

Primeiro Congresso Brasileiro de Geographia

;J

Oitava Com1nissão.
,
«Protecção aos Indios e an1paro aos seus artefactos e
ossadas», Memoria apresentada pelo Dr. A. C. Simoens· \'· ~-3~{
da Silva.
III) «Üs Indios do Brasil», Memoria ethnographica, pelo
Dr. Nelson C. de Senna.
-~
IV) «Men1oria» pela professora D. Leolinda de Figueiredo
f', lG·\ ...
Daltro. / WYV'- (? C<t l"'< 1 ' "" ' 'k.ü Svvl-~ d..v Go;cC;
V) «As cavernas calcareas no yalle do rio Ribeira de ,tcrr
1
~
O___l
Iguape», pelo Major Ricardo Krone.
-\
VI) uA catechese e civilisação dos indios no Brasil» pelo
co1nmendador No1 berto ~ A J~rge.
~ .{?7-24~

I)
II)

d~5

~

~\'

;, ;r-~

'1

1

1

. .

•

7.

'

t

7

PRIMllRO CONGRESSO BRA81lflRO Dl GEOGRAPHlft
8.ª Commissão
(ANTHROPOLOGJA E ETHNOGRAPHIA)

•

J

f

•

PRESIDENTE
D r. José Verissimo.
1.0

SECRETARIO

1

Dr. Arlindo Fragoso.

1

SECRETARIO
Dr. Simoens-0.a SUva.
2 .2

'

Desembargador A. F. Souza Pitanga.
Dr. Domingos Jaguaribe.

r

J
f
f .

' l·
..

. .

.•

•

•

•

•

•

1.

'

Primeiro Congresso Brasileiro de Geographia

-

PROTECÇAO AOS INDIOS
Amparo aos seus artefaetos e

ossadas

M E M O RI A
apresentada ao 1.° Con g resso B rasileiro de Geographia
EM SF.TEM BRO DE 19V!J

PELO

DR. ANTON!O CARLOS S!MOENS DA SILVA
Bacharel cm Direito pela Faculdade de Stio l'aulo , Advogado no Fôro do Rio
de J aneiro, Socio Hunora rio da Sociedad e Nacional de Agric ultura d o Riu de
Jancirn, Presidente H unorario do Circulo d e La Prensa de Mcnduza e Sodo
H unorario do Circulo de La Prensa d o Rusario ( R. Argentina), etc., etc.

Um assumpto de tra13scenáente importancia
para o Brasil, solvendo necessariamente em grande
parte, o constante e difficil problema da nossa colonisação, é o que se refere aos Indios, á esses pobres
desprotegidos que ainda vivem, embora já um tanto
desimados, em seu interior, esparsos por differentes
e extensas zonas, em estado quasi que geralmenté
selvagem pelo abandono em que se acham, por
méra desidia dos nossos Governos e pela continua
reacção, em que se vêm forçados a operar, todas as
2
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vezes que são perseguidos por quem, ao contrario,
devêra acolhel-os, experimentando ainda, além de
tudo, a maior somma de miserias e privações.
Sendo mais para lastimar que n' esse vocabulo
lndios,estejam comprehendidas mulheres e crianças.
O termo Selvagem lhes é dado por nós, da
mesma f órma que elles em seu idioma nol-o darão,
talvez com muito mais forte razão ; porque as violencias partidas de quem conhece o prejuizo que
ellas produzem, a extensão do.seu damno e as represalias naturaes que provocam são positivamente
mais fortes, mais condemnaveis e muito mais sujeitas a rigorosa censura, do que as provindas daquelles
que tudo ignoram.
As nossas leis o~ taxam de: menores e incapazes, mesmo aos velhos e aos de mens sana.
· Por essa forma, ainda devem ser elles mais
protegidos, competindo ao Governo applical-as em
favor dos mesmos com todo rigor.
Não menos valor têm, por sua vez, os seus artefactos, com especial menção os occultos no subsólo
do nosso territorio e bem assim as suas ossadas, •
embora tidas corpo res nullius.
Assim, impõe-se• a urgente necessidade de
medidas attinentes a protecção e util aproveitamento
d' esses brasileiros e a garantir ao paiz o exclusivo
direito ás ossadas dos mesmos e aos seus artefactos,
principalmente aos de pedra e aos de ceramica.
Como se vê a presente memoria, por sua mate·
ria, divide-se naturalmente em duas categorias :

•••

•

I. Quanto a pessoa;
II. Quanto a cousa.

.,

1

"
li

Embora distinctas uma da outra e merecendo
cuidados tambem differentes, devem, no emtanto,
ser tratadas com a harmonia de vistas precisa, por
causa do immediato contacto e dos laços de união
entre ambas existentes. ,

I
Quanto a primeira categoria, temos, antes de
tudó, a parte historica referente ao tratamento dos
Indios, a qual não poderíamos, de prompto, encontrar mais p erfeita, nem mais concisa do que a constante na grande obra do illustre homem de lettras
Oliveira Lima, da Academia Brasileira, intitulada
- Dom /oão V l no Brasil- de paginas 773 á 783.
Eil-a, resumidamente :

1. ,
.

..

Todas as catecheses religiosas ou leigas têm sido inhabeis até agora:
Destacamentos militares os têm desimado, dando-se isso até por lei que lhes
foi facultada contra os Botocudos, segundo
affirmam Spix e Mar-tius e o Correio Brasiliense, que cen~urou acremente ao Conde
de Linhares essa guerra cruel, vestígio de
antigo barbarismo, que elle decreté).ra.
Quando não se exterminavam os selvagens bravios, eram os Aborígenes
mansos abandonados nas suas ald~ias
.
.
m1serave1s.
No seculo XIX a desconfiança do
Indio contra o Branco continuava como
logo depois da descoberta do BrasiL

•
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..

12

•

,

I

Eschwege dá absoluta razão aos
Indios, descrevendo a situação dos mesmos, ainda com mais exactidão, por ter
residido mais tempo no Brasil do que os
naturalistas acima citados, que percorrendo-o em breve tempo, observaram) no emtanto, muito sobre elles, descrevendo suas
impressões com intelligencicf e probidade.
Diz ainda Eschwege, que os directores civis, substitutos dos missionarios na
tutela dos Aborigenes eram perversos,
por demais, com seus tutelados, servindo~
se dos Indios aldeiados e confiados á sua
guarda como escravos, espancando-os, .
espoliando-os, permittindo serem elles
maltratados pelos colonos das aldeias, que
os roubavam ·e até trucidavam.
,
Os sacerdotes que os acompanhavam,
successores dos j esuitas, exigiam de tão
miseraveis fieis pagamento adiantado
pelos serviços ecclesiasticos, vexando-os
e tornando a religião que pregavam e que
era nova ~ara os lndios, que não a podiam
comprehender, •aborrecida e inaceitavel.
Os soldados dos destacamentos espingardeavam um Indio aldeiado por causa
de uma espiga_de milho tirada de . uma
plantação de um Branco e, entre outras
barbaridades, vendiam crianças das tribus
. que encontravam.
Tem-se dado o facto de serem trazidos Indios pequenos para o ·:>eio de certas
familias do interior, que não sabendo tra-

o
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tal-os, vêem-se sem elles em pouco tempo,
devido a fugirem os mesmos para o sertão,
onde viviam livres, desobrigando-se do
que lhes parecia escravidão.
Os soldados mandados atraz d'elles,
os matavam, destruiam suas plantações e
immolavam infinidade de innocentes, como
affirma Eschvvege no / ournal von Brazilien.
O impaludismG de certos pontos do
sertão, que tanto extermina e martyrisa o~
Indios, é devido a.s aguas . estagnadas, por
falta dos canaes ou vias de escoamento,
,
seccas depois que, pelas missões foram
cortadas as mattas, que as protegiam.
Por outro lado, os terrenos doados
aos colonos, ~esmarias de conquistas, ·
arrendamentos de longo prazo a outros,
despojavam, pouco e pouco, os pobres
Indios que, cada vez mais, se retiravam do
centro de civilisação.

f

Pelo exposto, se vê qua~ fôra o tratamento,
que, até a retirada do Prill1cipe R egente, do Brasil,
se dispensou aos pobres Indios.
Durante o I .º lmperio, D. Pedro I pouco, ou
quasi nada, póde-se mesmo dizer, · se interessou
pelos mesmos, parecendo até não mais existirem os
primitivos habitantes do Brasil.

Já

0

no 2. Imperio, a cousa foi bem diversa,
embora digamos hoje que ainda em pequena escala,
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mesmo porque em attenção ao tamanho do pai1 e à
falta de meios de communi~ação, era difficihmo
naquelle tempo acudir-se ao grande numero de
Indios que existiam; o venerando D. Pedro II, de
grata e immorredoura memoria para todos nós e para
esta casa, para a nobre Sociedade de Geographia
do Rio de .Janeiro; onde tem a sua séde o r .º Congresso Brasileiro de Geographia, que, de certo produzirá muitos e salutares resultados scientificos e
praticos para nossa querida p atria, multo se dedicou.
aos Indios, (acilitando-lhes prazos de terras, ferramentas e ut~nsilios de lavoura, fornecendo-lhes
patentes e fardamentos, tecidos, armas, etc., dando
hospedagem na Imperial Qu.i nta da Boa Vista aos
qu~ vinham até a chamada Côrte e, finalmente,
'leservando-lhes em pessoa algumas horas para interessantes audiencias, nas quaes entretinha-se conversando com elles em puro Guarany, cujos estudos
muito prendiam ao mesmo Monarcha.
Durante a Republica, ºl:l nestes ultimas vinte
annos, de evidente progresso em todos os ramos de
actividade do paiz~ um iacto é notavel, torna-se
isolado de todos os outros pra_ticados até agora.
O desprezo dos Indios é patente, nenhum dos
Chefes de Governo, nem dos Ministros, cujas pastas
têm ligação com o assumpto, se tem incommodado
com elles, afim de protegel-os, trazendo-os a civilisação, aproveitando-os nobremente co1no colonoc; e
assim sabendo utilisal-os, como os melhores bra1;os
•
que são, para varias misteres que o paiz reclama.

1
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Como continuam a ser ellés tratados :
Todas as faltas são commettidas com os Indios,
dando-se como motivo serem os mesmos peiores
que as f éras, vingativos, ladrões e antropophagos.
Em verdade nenhum desses epithetos lhes
cabe ; porque, def endendô-se dos que lhes querem
tirar a vida, muito justamente exercem um sagrado
dever, qual o da conservação da existencia.
Soffrem os Indios torturas infligidas pelos resPt>itaveis membros das chamadas catecheses (grupos de verdadeiros exploradores da ignorancia e da
pobresa), na maioria missões estrangeiras ; pelos
contingentes armados das nossas forças em se!'Viços
de demarcação de limites; pelos grandes tróços de
operarios, tambem municiados, das commissões de
estudos de estradas de ferro, etc.
.
4
· Já, na Republica, Governadores de certos
' Estados não trepidam em consentir na chamada
Batida dos lndios, onde varias ficam mortos e muitos gravemente feridos, sem receberem curativo de
especie alguma. Outros, porem, não permittindo
previamente, quando sabem do occorrido, sem protestar, sem inquirir como e p..;>rque•foram praticados
tantos delictos, calam-se, sanccionando dest'arte·
todos os actos de pura selvajeria perpetrados, continuando no gozo das delicias palacianas.
São de hontem, pode-se dizer, os clamores que
nos chegam do visinho Estado do Paraná, os dous
telegrammas do f ornal do Commercio, aqui transcriptos, um çle 26 e outro de 27 de Agosto do corrente anno, provam perfeitamente o tratamento que
vão tendo os Indios. Eil-os :

16
26.
Em Palmas os « bugreiros >> repetiram o m0rticinio de indios, assaltando os ranchos e extermi·nando até criancas.
Rio, 27 de Agosto de 1909. f'ornal do Com.
mercio.
CuRITYBA,

>

CuRITYBA,

27.

Estão causando pessima impressão no publico
as repetidas matanças de indios.
A R epublica pede a repressão desses crimes,
attribuindo á impunidade destes a sua c·onstante
reproducção .
Accrescenta ainda a mesma folhJ. que confi2
na acção energica do Chefe de Policia Desen1bargador Costa Carvalho, mas que nada ha esperar das
autoridades locaes, que neste particular não cumprem o seu dever.
/ ornal do C ommercio. Rio 2 8- 8-<)09.
Por ahi se vê claramente que os chamados civilisados, independente de barbaramente assassinarem os Indios (oseelvagens chaniados), ainda assal·tam-lhes os ranchos e e~termina.m crianças.
Pergunta-se: Que providencias tomaram os
Governos? A resposta é intuitiva.
Dos dizeres do 2. º telegramma verifica-se, não
cumprirem o seu dever, para com o assumpto presente, as autoridades locaes.
Nestas circumstancias, para não continuarem as
cousas como se acham, tornam-se necessarias as
medidas adiante reclamadas das nossas autoridades
superiores em favor dos Indios.

---
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Ha porém,- uma razão importante para o que
se está verificando agora em Palmas, na zona contestada pelo Estado do Paraná. ao de Santa Catharina, á dous dias da Capital da Republica e foi
exactamente o que p~opoz, ha bem pouco tempo, o
Director do Museu de outro Estado, que por sua vez
é limitrophe com aquelle que poz em pratica a these,
pelo mesmo apresentada aos quatro ventos do paiz,
que o tem sabido dignamente hospedar e do qual tem
fruido, em.hora honestamente, . os meios de sua
subsistencia.
O infelicissimo programma desse homem de
sciencia, que, ainda attribuo á uma erronea interpre'
tação, é: O Exterm.i nio dos lndios.
Ideia de todo criminosa, por consistir em successivos e multiplos assassinatos, perpetrados contra creaturas, na maioria indefezas e a quem as leis
patrias sempre consideraram não só menores como
·
tambem incapazes.
A revolta co_n tra esse pessimo movimento do
referido scientista, estrangeiro de nascimento, foi
geral, por todos nós apresentada em termos energicos, porque além de sermos filhos da mesma patria
que é a mãi dos desprotegicios ln~ios, como brasileiros que somos conservamos comnosco uma virtude que, creio j ámais se apagará do nosso intimo,
que é a Caridade na sua mais alta accepção.
Entre os protestos levantados contra esse
absurdo, salientam-se os dos scientistas do Museu
Nacional do Rio de Janeiro, que vieram a publico
combater o attentado.
Ao envez dessa desorientada these se oppõe a
seguinte:
8
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PROJ.:ECÇÃO AOS INDIOS

Torna-se verdadeiramente necessaria a conservação dos Indios no Brasil, como seus primitivos
habitantes, que são, podendo os mesmos nos prestar ainda bem bons serviços para o futuro e servirem, além de tudo, de forte e poderoso elen1ento
de tradição, mórmente para nós, filhos de um paiz,
onde quaesquer dos antigos habitas ou costumes
são tidos, cada vez mais, p or detestaveis e desprezíveis, tratando os reforrnistas, os de gosto apurado,
de exting uil-os para decoro da patria.
A estes incommoda a versão corrente em certas
localidades do velho mundo, com referencia ao
Brasil, de serem exclusivamente Indios os seus
habitantes e andarem nús, de arco e flecha e enfeitados apenas com plumas, nas praças e vias publicas ; o que, entretanto, á outros não preoccupa absolutamente a attenção, pois lastimam que assim não
seja para poderem mais gozar o paiz devido ao seu
clima, especialmente nas proximidades do equador.
E ' necessario a um paiz conservar as suas tradições, sejam ellas quaes forem, como bem se
observa, por exe~plo,. na Inglaterra, onde ainda
hoj e, entre outras cousas dignas de nota, as suas
Public S chools, praticam e usam os mesmos habitas
e costumes da época da sua fundação, algumas das
quaes datam do seculo XIV, evoluindo, no emtanto, com grandes vantagens, de accordo com as
épocas e reformas de ensino, a instrucção, para a
qual não poupa esforças aquelle paiz modelo.
Independente da tradição, é sempre agradavel
poder-se contar com exemplares vivos das raças

·'
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primitivas de um paiz, para confronto com as gerações modernas e para os estudos de alta indagação
ethnographica.
Pois bem,
Para isso, torna-se mister a decidida protecção
do Governo Federal, como centro de acção, em
plena communhão com os Governos Estadoaes,
como factores immediatos e de prompta influencia
local, em favor dos Indios.
Assim, como primeiro passo ;
A creação de uma repartição publica ou, por
emquanto, de uma secção nos Ministerios do Interior, Viação ou Agricultura, que se dedique exclusi. vamente a proteger os Indios, tratando e resolvendo
logo tudo o que lhes disser respeito, a começar pela
- Catechese - regular e systematicamente feita
pelo Governo, por intermedio de delegados seculares de toda sua confiança, com restricta observancia
dos preceitos ao fim a que se destinam, agindo com
pertinacia, calma e abnegação.
A catechese será forçosamente morosa e, no
principio, um tanto extenuante e mesmo dcspendiosa; mas com a sua contiAuaçã~ e com a pratica
de actos, todos verdadeiramente humanitarios, as
difficuldades irão desapparecendo e as despezas se
resumindo notavelmente, porque os proprios Indios
bem catechisados serão os melhores elementos para
o fim almejado, como têm observado alguns abnegados ethnographos, dos quaes muito se salientou o
eminente Dr .. João Barboza Rodrigues, infelizmente já desapparecido do rol dos vivos, que teve
sobejas provas disso na Pacificação dos Crichanás.
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A respeito do que tambem a intrepída Prof es
sora Cathedratica D. Leolinda de Figueiredo Daltro, verdadeira heroina, que por varias vezes tem
privado com os I ndios dos nossos sertões, poderá,
com vantagens para o 1 .º Congresso Brasileiro de
Geographia, do qual faz parte, dizer o valor que
tem para a catechese cada Indio convertido a civilisação. , t . . : ·.
Como base para a cate_chese, que necessariamente, durará varios annos, deve o Governo tratar
de prohibir já, quanto antes, a perseguição exercida
contra os Indios em quasi todos os pontos $f o paiz,
punindo com toda severidade os delinquentes, .até,
se possível fosse, estabelecer penas em dobro para
os crime~ de offensas physicas ao pudor, assassinatos, raptos, roubos, etc.
A punição em questão será extensiva as proprias autoridades locaes, que concorrerem para perpetração de taes crimes ou que não procuraren1 castigar, responsabilisando os respectivos delinquentes ; assim como para os officiaes e praças dos batalhões em serviç.o no interior, operarias de qualquer
commissão ou cotonos o.tacantes e para os representantes ·ou membros das missões religiosas estrangeiras, que porventura incorram em taes faltas.
A prcporç?.o que forem os Indios se civilisando, facilitar-lhes-ha o Governo todos os meios de
locomoção e aliinentação até os lagares em que se
queiram estabelecer.
Em seguida lhes fornecerá ferramentas, utensílios de lavoura, tecidos e sementes com a abundancia precisa, a exemplo do que era feito, se berri que,

..

'
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..
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em pequena escala, nos tempos passados da ultima
1\1 onarchia.
Pari passu com esses favores, fundará escolas
modestas, bastante praticas e de f acil mechanismo
para adultos e crianças, nos povoados mais proximos a cada tribu, entregando-as .a professores de
capacidade reconhecida e d e espirito docil e caritativo; ensinando-lhes quaes os ramos de cultura,
apropriados á esta ou áquella zona e quaes os de
industria a que se devem dedicar, como já se vai
verificando no Norte da R epublica Argentina, onde
os lndios 7'óbas vêm de suas malócas, ao alvorecer,
para o serviço nos EngeJ:lhos de canna de assucar
e em outras uzinas, retirando-se ao anoitecer.
D e limitar, o quanto possivel, as areas, dentro
das quaes possam elles viver tr~nquillos, porém
durante alg um tempo sempre sob a acção benefica
da catechese, afim de terem alli o tempo preciso
para conhecer as vantagens offerecidas pela civilisação, podendo, afinal, entregarem-se definitivamente á ella.
N'isto é que consiste propriamente todo exito
da Catechese, posto que sem area'5 determinadas e
protegidas das invasões, chamadas do progresso,
todo trabalho, embora bem comecado,
termina sem
.
o menor resultado; porque depois de varias e
patentes provas de amizade, sympathia e protecção
dispensadas aos Indios, basta um méro inicio de
hostilidades contra elles, mesmo um só tiro de espingarda á falsa fé, para atrazar enormemente o que
já estava feito, apparecendo então insuperaveis
difficuldades.
;,
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A Republica do Chile tem conseguido os
melhores resultados com os Indios Araucanos, uns
dos mais antigos habitantes da America.
Delimitou-lhes no sul do paiz grandes area~,
que, pouco a pouco, vão se tornando, por si mesmas,
civilisadas, taes são as garantias e vantagens á elles
dispensadas pela Nação.
1'ive occasião de vêr no anno de 1901, em pura
· Araucania, Indios, que outr'ora não queriam siquer
avistar os hespanhóes (como ainda chamam hoje
aos chilenos), empenhados francamente no commcrcio de compra e venda com os mesmos, para o
que alg uns se faziam transportar do interior de suas
terras montados á cavallo, com a originalidade de
cavalgarem num só anima l .d uas ou tres pessoas,
indistinctamente homens ou mulheres, com seus
apropriados trajos, conduzindo as suas mercadorias
em demanda da - cidade de T emuco ou de
Pitruf q uen.
A c.onfiança desses Indios nos civilisados, nos
tacs f-1 espanlzoes, é tal, que n1uitos delles procuram
as casas de penhores, onde deixan1 as suas tão queridas,_ como exa~gera~as, joias de prata, em garantia, dos nickeis, chauchas, de que precisan1 e que
tanto apreciam.

•

<:>

~

Porem, sem me af ~star do Brasil, aqui mesmo~
já houve quem decretasse essa proficua medida,
embora em um só ponto do paiz.
R efiro-1ne ao digno e laborioso presidente da
Commissão Organisadora do 1 .º Congresso Brasileiro de Geographia, ao Sr. General Dr. Gregorio
Thaumaturgo de Azeve do, que já em 1906, como

•
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Prefei"to do Cruzeiro do Sul, Alto Juruá, no Territorio do Acre, tratando do Elen1ento Indigena, o que
consta do seu Segundo Relatorio ao Governo. protegeu esses desherdados da sorte e os collocou ao
abrigo das perseguições, naquelle recanto do paiz,
que tão sabian1ente administrava; expedindo com
referencia aos Indios daquella localidade, uma pfOficiente e abnegada circular aos Juizes de Paz, pela
qual declara, o que, na propria, aqui traiscripta, se
,
vera:
«E, nesta ordem de idéas, expedi aos j uizes de
paz esta circular, em r 2 de dezembro :
,
Fazei publico por editaes, para conhecimento
de todos os habitantes civilisados da vossa circumscripção, que serão punidos com o rigor da lei os que
fizerem correrias contra os índios ou nellas c0nsentirem, e que ning uem poderá invadir as terras reservadas para aldeamento das diversas tabas existentes
no Departamento, cujas áreas são as seguintes:
I - A comprehendida entre os rios Catuquina
e Pupú, no Tarauacá e seus affiuentes, desde a sua
confluencia -até ao divisor de ~~as com o rio
Gregorio.
""
II - A que abrange as cabeceiras do alto Gregorio e alto Liberdade.
III - O rio Douro, no Tarauacá, desde a
extrema actual do seringai Sienne até ás suas cabe.
ce1ras.
IV - O rio Jaminauás, no Tarauacá, desde a
extrema actual do seringai Torre da Lua até ás suas
cabeceiras.
<<

,
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V- O rio Humaytá e seus affiuentes no Murú,
desde a extrema actual do seringai Boa Vista até ás
suas cabeceiras.
VI - O alto M urú, desde a extrema actual do
seringa! M uruzinho até ás suas cabeceiras.
VII - O igarapé da Cachoeirinha, no Paraná
do Ouro, desde a extrema actual do seringai Foz
da Cachoeirinha até ás suas cabeceiras.
VIII - O rio Jaminauás, affi uente do Embira,
desde a sua confluencia com Furmaya, até ao divisor
de aguas com o Purús.
IX - O rio Maronáu e seus affiuentes até ás
,
suas cabeceiras.
X - As cabeceiras do rio Tejo.
XI - As cabeceiras do rio_Breu.
XII - As cabeceiras do rio Amonea.
:((III - As cabe c~iras do igarapé Valparaizo
e do rio Amoacas.
XIV - As cabeceiras do Paraná dos Mouras
e do Juruá-mirim.
XV - As cabeceiras dos rios Môa, Ipixuna e
Jaquirana. »
Não está ir1aú minha alçada, nem o comportam
os recursos financeiros-- da Prefeitura, soccorrer de
outro modo esses infelizes. » ·
Vê-se be,m claramente quaes as ideias do illustre ex- Prefeito, que, ha mais de tres annos~ dava
um grande impulso a catechese, garantindo aos
Indios, sob sua indirecta e mediata j urisdicção, paz
P. local abrigado, sem prej uizo do progresso da
região que administrava.
J á antes desse feito, S. Ex. havia em 16 de

..
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Junho do mesmo anno creado o Dec. n. 36, pelo
qual instituindo a Caixa Economica J uruaense. protegia-os, estabelecendo, como em seguida se verá
pelo Tit. II do mesmo Decreto, a Caixa dos l ndios:
tudo constante do seu R~latorio do I .º semestre de
I 906 ao Governo Federal :
TITULO II
DA CAIXA DOS INDIOS

Art. r 1 . A Caixa dos Indios tem por fim arrecadar, guardar, administrar e restituir as quotas estipuladas no art. 37 da L ei .do Trabalho do D epartamento.
§ 1 .º O s patrões dos indios menores de 10
annos pagarão 5 $ mensaes e. 10$ dahi até á maioridade, por trimestres adiantados, a titulo de salario.
§ 2.° F eito o pagamento á Caixa, os patrões
receberão uma caderneta em que se irão lançando as
quantias entradas.
§ 3. Dessa caderneta constará o nome, a
idade, a residencia e a occupação do indio, que sómente ·em pessoa poderá lev~ptar o deposito,
perante duas testemunhas idoneas, quando se eman.
c1par.
§ 4. Não será em caso algum permittido aos
indios fazerem levanta1r-.:ntos parciaes dos seus
deposites.
Art. I 2. Em caso de morte do indio depositario, os deposites feitos reverterão em favor da
funda ção de um instituto de instrucção officinal dos
indigcnas,
sendo essas importancias escripturadas
,
a parte.
0

0

'
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Art. r 3. O fundo da Caixa dos Indios será
cobrado pelas Agencias de arrecadação da Pref ei~
tura, nas épocas opportunas, sendo immediatamente
remcttido á Caixa Economica Juruacnse.
§ 1 .º Da cobrança não se poderá nunca descontar mais de 5 % para o agente arrecadador.
§ 2 .º Das quantias remettidas directamente á
administração da Caixa pelos patrões ou tutores dos
indios não se deduzirá porcentagem alguma. ))
Com esses passos, be1n se pode dizer que estavam ap.r esentadas, sinão todas, duas das principaes
preliminares ao fim almejado.
,
Como S. Ex., varias têm sido os homens de
sciencia e os de provada abnegação que muito se
têm interessado pela sorte dos Indios, mas cousa
alguma conseguem, pelo facto de requerer o
assumpto em si, uma acção de con j uncto, chefiada
pelo Governo Federal e auxiliada pelos Governos
Estadoaes, onde elles existam, tudo sob completa
harmonia de vistas e por não pequeno lapso de
tempo, sem dispensa de todo elemento, que for considerado bom. • _
Assim pois, a prot~cção, óra reclamada para os
nossos Indios, deve provir do Governo Federal,
sendo o momento actual de todo propicio ao
assumpto, visto ser o estadista que presentemente
occupa a Presidencia da Repubica, um verdadeiro
homem de acção, o que ha muito reclamava o paiz,
para que tivessem prompta e immediata execução
as medidas attinentes ao seu desenvolvim.ento em
muitas das differentes espheras de acção que o
cercam.
""1

•
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Qua nto a segunda categoria, com referencia a
cousa, não tem por fim a presente memoria impedir
a quem quer que seja, que chegando ao Brasil,
adquira, comprando, trocando ou recebendo á titulo
gratuito de qualquer amigo, um ou mais artefactos
e mesmo ossos dos nossos Indios, embora estes ma~s
raros ; nem tão pouco que qualquer particular possuindo-os, os venda, troque ou dê a estrangeiros,
aqui ou fóra do paiz.
Não é isso, nem tal pretensão deveria ser lembrada, por ser de todo inaceitavel.
O fim é todo outro.
N o Brasil, já é sobejamente sabido que existem, além de outros e mu ltip los cemiterios indigenas, esparsos por varias localid ades do seu subsólo,
os até aqui conhecidos como principaes, marcando
mesmo periodos distinctos para estudos chronologicos, na seguinte orde1n : 1) A Caverna do Sumidouro. 2) Os Sambaquis. 3) O P ac9val.
il
D a mesma forma comc.,existem os Mounds nos
E stados Unidos da America do Norte, Mexico, etc.,
e os proprios Sambaquis ou os K jockkenmoddings
nos tres paizes da Scandinavia; Suecia, Noruega e
Dinamarca.
.
Pois bem, para esses nossos jazigos, para esses
tumulos e cemiterios é que são pela presente reclamadas medidas energicas e urgentes do Governo,
afim de podermos, sinão já, dentro do tempo que
mais nos convenha, fazer as devidas extracções das

•
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verdadeiras e valiosissimas raridades que nós mes.
mos possu1mos.
Para sabei:-se do valor que tem o que ainda se
acha no nosso subsólo, basta lêr-se.
S OBRE OSSADAS I NDIGENAS

Os esp lendidos estudos craneologicos feitos
pelos Srs.
Dr. J oão Baptista de Lacerda, distincto homem
de sciencias e provecto Dir'e ctor do Museu Nacional
do Rio de J aneiro e
Dr. J . Rodrigues P eixoto, tambem homem de
sciencias e collaborador dos Archivo!:> do referido
Museu.
SOB RE AaTEFACTOS DE PEDRA E CERAMICA

•

As descripções e c~assificações scientificas feitas
pelos Srs.
Carlos Frederico Hartt, Naturalista notavel.
Dr. L adislau Netto, ex-Director do Museu
Nacional.
Dr. J oão .B~boza Rodrigues, Ethnographo e
'>
Botanico notavel.
D omingos S. F erreira P enna, Collaborado1
dos Archivos, citados.
Carlos Wiener, Naturalista notavel.
Dr. Luiz Gualberto, ex-D eputado Federal por
Santa Catharina, e outros.
Assin1, conforme se vá verificando a extracção
desses artefactos e ossadas, irão cons1.guintemente
mais se valorisando as collecções indigenas dos
nossos ~useus, relativamente ainda bem pobres, e

.
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av.o lumando-se os preciosos estudos anthrop ologicos e ethnographicos bra~.il eiros, afim de, em uma
epoca de não remoto futuro, ficarem conhecidos, de
parceria com os demais estud.o s feitos nos diversos
paizes do nosso continente, todos os primitivos
habitantes da America· e decifrado d~ vez o grande
e intrincado problema da sua origem.
Mas, para que tudo isso se verifique é mister
que, já, sem a menor perda de tempo, venham medi·
das de garantia para esses nossos th esouros . que
fe lizmente ainda os possuímos em não pequeno
numero, porem ainda todos occultos, por falta de
acção dos nossos Governos, que ao assumpto- não
têm ligado, até a presente data, a menor importancia.
Basta aqui lembrar que as poucas explorações
· regulares q~e se tem feito, verificaram-se ha muitos
anno~ passados, praticadas com gran<le sacrificio
pelo Museu N acional, que com diminuta verba,
mantinha um ou dous naturalistas em viagens, tassando os mesmos toda sorte de privações pc- los
exíguos ordenados que percebiam.
Mesmo assim um dos Governos passados cor ..
tou do referido estabelecimento e~ã'. pequer..io:;:_,;ma
verba, nunca mais sendo a rrlesma restabelecida.
Isso é o que se deu e continua a dar-se com
nosco, permanecendo os museus brasi leiro<; l·om 0
que p ossuíam ha dezenas de annos.

..

...

N aturalmente aproveitando-se da ::::ossa palpavel incuria, o Velho Mundo e a America do
N orte, procedendo de modo bem diverso, organisam commissões scientificas, chefiadas por individualidades de · todo merecimento, mandando-as

.
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amiudadamente para o Brasil, com todas as garantias e perfeitamente bem pagas, porque para fins
scientificos não poupam sacrificios, nem medem
assumptos de preço, afim de colherem o maior
numero de exemplares dos artefactos dos nossos
Indios, procedendo a longas e profundas excavações nos pontos verdadeiramente mais importantes
do nosso subsólo; resultando, como inevitavel consequencia, enriquecerem-se de anno' para anno,
avantajadamente, os Museus Estrangeiros em puro
detrimento dos Museus Brasileiros.
Estão dando provas do exposto os museus de :
Vienna d'Austria, Londres, Berlim, New-York,
Philadelphia, Chicago e outros.
Para mais prova de tudo o que ficou expendido,
transcrevo o telegramma abaixo do ! ornal do ommercio de 9 de i\gosto do corrente :

e

ESTA DOS-UNIDOS
NovA YoRK, 8.
Regressou" e.esta cidade, após uma permanencia de 18 mezes no Alt~ do Rio Negro, o explorador
Norte-Americano Weiss.
Em entrevista concedida a um redactor do
N ew York W orld, referio-se o Sr. Weiss aos costumes mais caracteristicos dos indios brasileiros, exaltando tambem a prodigiosa riqueza da zona referida.
O explorador declara ter colhido grande cópia
de specimens valiosissimos para os Museus de Historia Natural de Nova York e Philadelphia, taes
como vestuarios, louça, manuf acturas em vime, ins-
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trumentos, con10 flautas e apitos feitos de ossos de
diversos animaes, lanças festivas e guerreiras,
arcos, flechas, tambores e numerosos outros objectos
usados pelos indios.
O Sr. Weiss tornará a partir dentro de seis
mezes, com o seu collega Schmidt, para o Brasil,
onde proseguirá nos seus estudos.
Rio, 9-8-<)09. jornal do Commercio.
Sendo para mais impressionar-nos, que o ref e·
rido explorador norte-americano Weiss, não satisfeito de ter vindo só e de já ter colhido para sua
patria, valiosíssimas collecções, como ufanall}ente
declara, está resolvido á voltar ao Brasil, não como
veio, porém em companhia do seu collega Schmidt,
para proseguir, como elle chama, nos seus estudos.
Por conseguinte, nos achamos sob a pressão de
uma ameaça, que se tornará effectiva, caso não
sejam tomadas as precauções devidas.
Como protesto publicamente lavrado contra as
explorações do Sr. Weiss e reclamando justas medidas, veio o operoso Director do Museu Nacional do
Rio de Janeiro com um conciso artigo, pelas varias
noticias do / ornal do eommircio de I o de Agosto
do corrente, que vai transcripto abaixo :
Escreve-nos o Dr. Lacerda , Director do
Museu Nacional:
« Lê-se em um telegramma de Nova York,
inserido hontem em vossa folha, que alli chegara o
Sr. Weiss, explorador americano, levando para os
museus dos Estados Unidos uma valiosa collecção
de artefactos e objectos indígenas, procedentes do
«

·.
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Alto do Rio Negro. E ste, assim C01'lO outros factos
semelhantes, serve ao mesmo tempo. para mostrar
o grande interesse que têm os americanos do Norte
de encherem os seus museus com as collecções
ethnographicas. dos povos indigenas do Brasil, e a
indifferença com que deixamos sahir do paiz essas
riquezas que, dentro em poucos annos estarão completamente extinctas. Ha dous annos passados o Conde Stradelli offereceu á venda ao Museu N acional do Rio de Janeiro uma das mais bellas e completas collecções de artefactos indigenas dos indios
U aupés ; e o Museu, apezar de todo o empenho da
sua directoria, deixou de adquiril-a por falta de
verba no orçamento.
·
E ssa collecção importante, segundo consta~ fol
vendida a u.m museu dos E stados Unidos. A' liberalidade dos americanos do norte para essas cousas,
que fazem crescer o mostruario das suas riquezas
ethnographicas, representativas de todos os povos
do mundo, contrapõe-se a indiff erença e a penuria
com que os Governos do Brasil têm até hoje olhado
para ellas.
.,
Oxalá o Sr~ Miniotro da Agricultura, que tem
em mente realizar uma grande reform a no Museu
do Rio de Janeiro, dotando-o de recursos e meios
sufficientes para o seu progressivo desenvolvimento,
cheg ue a levar a effeito uma aspiração nacional,
qual a de levantar ao alto nível, em que ella deve
pairar como instituição, que, ao lado de outras, deve
representar o nosso progresso e gráo de civilisação!
como é o Museu Nacional do Rio de J aneiro. >>

/ornal do Commercio.

Rio, 10--8-909.
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Corroborando no pedido do illustre Dr. J. B.
de Lacerda, parece-me que todo o auxilio deve ser
prestado pelo Governo aos museus do nosso paiz,
com especialidade, está bem visto, ao da Capital
da Republica .
Porque se Governo não dedicar boas verbas
as referidas instituições, de certo, nunca poderão
progredir as nossas collecções ethnographicas e
anthropologicas, que, como bem sabem os es8'angeiros, têm subido valor e são .,e xtraordinariamente
apreciadas em todo universo.
Nestas circumstancias, precisamos que sejam,
quanto antes, votadas medidas que vedem, de vez,
a deprimente devassa do nosso subsólo pelÓ elemento appellidado de « Scientifico Estrangeiro ».
no tocante a extracção dos artefactos dos nossos
Indios, principalmente os de pedra e ceramica e das
suas ossadas, para com elles enriquecerem-se os
museus estrangeiros, permanecendo pobres e para1ysados os do Brasil. E' bastante imitarmos o que
fez o Governo Argentino, com referencia a paleonthologia existente nas cavernas da Patagonia.

o

o

CONCLUSÃO
•
E' de urgente necessidade para o paiz a
protecção official aos Indios.
2. 0 Para garantia dos Museus Brasileiros,
progresso das suas collecções anthropologicas e
ethnographicas e respectivos estudos ; - lembro aos
Governos da União e dos Estados, por um lado,
auxiliarem aos referidos estabelecimentos directa-

•
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mente no tocante a explorações e augmento das
mesmas collecções e por outro :
a) - Prohibirem, o quanto passivei, a extracção
por estrangeiros e sahida para o exterior do paiz dos
artefactos e restos dos nossos Indios, existentes em
terras publicas.
b) - Providenciarem por lei especial para que
seja dada aos mesmos Governos Federal e Estadoaes a preferencia na acquisição dos referidos
objectos, quando encontrados em terras particulares.

ANTONIO CARLOS SIMOENS DA SILVA •
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ADVERl~ENCIA

Já que

não nos {oi dado o grande prazer intellectual de agora visitar a .formosa terra amiga do
Chile, e alli tomar parte no 4. ° Congresso Sciéntifico
dos diversos representantes dos paizes americanos,
reunidos em Santiago, seja-nos licito enviar as
nossas humildes credenciaes de escriptor a esse notavel cenaculo de scientistas e professores, de
homens de letras e pensadores de todo este vasto
continente, em que hoj e se affirma com intenso
fulgor toda a cultura do O ccidente.
Nações hispano-americanas, gentes luso-brasileiras, povos anglo-saxões e fran{;o!canadenses, cimentam pela alliança espirittial, neste r .° Congresso
Scientifico P an-Americano, a obra admiravel e
necessaria · da concordia internacional, 'no Novo
Mundo. A ella votamos todo o . nosso applauso
caloroso e toda a nossa fraquissima collaboração
pessoal.

-..

Em falta de melhor carta de apresentação,
. enviamos esta nossa M emoria, apenas esboçada para
o 3.° Congresso Scientifico Latino-Americano,
reunido no Rio de Janeiro, em I 905.

.

.
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Si os novos retoques e addições não a fizerem
digna do 4. ° Congresso Scientifico d~ Santiago,
valha-nos ao menos o louvavel desejo de corresponder á gentileza do convite official recebido da
Illustre Mesa Directora do referido Congresso, para
tomar parte nas suas sessões, a se abrirem a 2 S de
dezembro deste anno, na Capital da florescente
R epublica do Pacifico - terra tão querida dos intellectuaes Brasileiros.
Rematamos estas duas palavras preliminares,
enviando as nossas respeitosas saudações aos eminentes americanistas e a. tantos e illustres confrades,
ora prestes a se reunirem em Santiago, e já a nós
ligados por laços de affectiva camaradagem intellectual.

•

Bello Horizonte, 15 de Novembro de 1908.
NELsoN c.

oE SENNA.
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PRIMEIRA PARTE

. Da Bibliographia Indianistica para o Brasil, em geral

,

As bibliographias são como que o portico de
entrada nos dominios de cada sciencia. Diremos
algumas palavras a respeito desta materia.
Seria exhaustivo citar aqui quantos autores e
re.spectivas obras se occupam da indianologia brasilica.
Os estudos de Ethnographia dos povos naturaes da Sul-America receberam notavel impulso,
como é sabido, por parte dos exploradores e scientistas allemães, sobretudo. Os nomes de Carlos von
Martius, do Principe Maximiliano, de Joh. Bapt.
Spix, de Hermann Meyer, de Carlos von den
Steinen, de Paulo Ehrenreich, de V:f aitz, de Reuss,
de Debritzhoffer, de Van"' Colf, de Thurm, de
Emilio Hãnsel, de Roberto Avé-Lellemant, de
Rudolf Cronau, de Carlos von Koseritz, de Kãrger,
de J. B. Steere, de Jorge Schieber, enchem toda essa
odysséa de penosa travessia pelo campo agreste da
historia do nosso indio, das suas tribus, mythos, costumes, linguas e tradições.
E nem só allemães, e sim tambem extrangeiros
d.e outra origem se têm empenhado nessas explorações do Hínterland brasileiro, devassando-lhe Ós
povos naturaes, na vida primitiva, á beira dos

'
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grandes rios e das f~rmidaveis florestas virgens· da
Amazonia e de Matto Grosso, principalmente.
São relativamente modernos, e alguns mesmo
recentes, os estudos de Ambrosetti, Domenico Campana, Carlos· Hartt, Candelier, Brettes, Vogt e
Koch, Brinton, Chaffanjon, Roberto Schomburgh,
William Chandless, Lucien Adam, Osculati Simpson, Ermano Stradelli, Lehmann, Morocines, Quevedo, Rhode, Koslowski, Henri Coudreau, Padres
J. Balzola, Antonio Malan e N icolao Badariotti,
Florentino Ameghino, Supper, H. Crévaux e outros,
quanto á ethnographia dos povos naturaes do Brasil
e paize~ limitrophes (Guyanas, Venezuela, Perú,
Bolivia, Paraguay e Argentina).
Para os diversos Estados brasileiros, já se pode
organisar uma bibliographia indianologica especial.
E' assim que para os quatro grandes Estados centraes da· Federação temos os seguintes autores
dignos de consulta, entre os escriptores coloniaes,
extrangeiros ou nacionaes, para o estudo das tribus,
extinctas ou actuaes, de cada um delles :
AMAZONAS""' ~ Jesuitas João Daniel, Samuel
Fritz e Christobal de Acufía; Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira, La Condamine, Professor J. Barbosa Rodrigues, Domingos S. Ferreira Penna,
Henri Coudreau, Dr. J. _M. da Silva Coutinho, Ro- ·
bert Schomburgh, José V erissimo, Conde Ermano
Stradelli, Professor Carlos Hartt, Professor Orville
Derby, Alfred - R. Wallace, Louis Agassiz, W.
Chandless, Dr. Carl von den Steinen, Henry Bates,
Monsenhor J. L. da · Costa Aguiar, Barão de
Sant'Anna Nery; Engenheiro Torquato Tapajóz,
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Tenente W. Lewis Herndon, Drs. Lopes Gonçalves,
Porphirio Nogueira, Estelita Jorge, Euclides da
Cunha, etc.
·
MATTO GRosso. - Barão de Melgaço (Augusto .Leverger), Langsdorff, Rod. Walhneldt, Ricardo Franco de i\lmeida Serra, Capitão ..i\ntonio
Pires de Campos, Alfredo de · Escragnolle (Visconde de Taunay), Padre Nicolao Badariotti, Dr.
Caetano de Albuquerque, Epiphanio de Souza Pitanga, General Couto de Magalhães, Dr. João Severiano da Fonseca, Marechal Bellegarde, Coronel
Galdino Pimentel, General Mello Rego, Estevam
de Mendonça, os citados Carlos von d. Steinen e
H. Meyer, Ernest N olte, Lacerda e Almeida,
Oeynhausen-Gravenberg (Marquez de Aracaty),
Ferreira Moutinho, Riedel, Rubzoff, Adriano Taunay, Hercules Florence, Castelnau, Saint-Hilaire e
G. T. Milne, etc.
GoYAZ. - Os citados Taunay e Couto de Magalhães, e mais o Dr. Felix Bulhões, Saint-Hilaire,
Dr. Virgilio M. de Mello Franco, Frei Rafael de
Tugia, Conego Luiz Antonio d.auSilva
e Sousa,
...;,
Moraes Jardim, N atterer, ?rincipe Maximiliano,
Padre Ayres do Casal, Marechal Cunha Mattos, Dr.
Eduardo J. de Moraes, Pohl, Castelnau, Dr. João
Severiano da Fonseca, Engenheiro" militar Henrique Silva, Drs. Luiz Cruls, Alipio Gama e Antonio
Martins de Azev.e do Pimentel, Octaviano Esselin,
James Wells, Antunes da Frota, Bispo Dom Eduardo Silva, Frei J acintho Lacomme, etc.
·
MINAS GERAES. - Os viajantes francezes,
allemães ou inglezes do reinado de João VI e depois
6

-.
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da Independencia : Augusto de Saint-Hilaire, Principe Maximiliano Wied von N euwied, o barão G.
von Eschwege, Martius e Spix, Richard Burton,
Conde de Castelnau, Victor Rena\_\lt, Jorge ·Schieber; e outros escriptores, como J. P. Xavier da
Veiga, os dois Drs. Diogo de Vasconcellos, (avô e
neto), Dr. Joaquim F e licio dos Santos, Dr. Baptista
Caetano de Almeida Nogueira, Engenheiro Francisco Lobo, Pedro Silveira, J_ayme Reis, Silva Pontes, Dr. Aristides Maia, General Couto, de Magalhães, José Vieira Couto, Alferes Luiz A. Pinto,
Conde Affonso Celso, Engenheiro Antonio Olyntho dos Santos Pires, Drs. Affonso Arinos, 'Calogeras, Augusto de Lima, Rodolpho Jacob, Padre
Julio Engracio, Coronel A. Borges Sampaio, Dr.
Virgílio· de Mello Franco, Carmo Gama, IIildebrando Pontes, Padre Carlos Peretto, etc.
Quanto aos outros Estados de norte a sul, na
zona costeira, estão melhor estudados, quanto á
lingua, costumes e divisão das tribus que os occul?ªvam, primitivamente, ou nelles ainda acampam, o
Pará, Maranh5.o, Ceará, Pernambuco, Bahia, Espirito-Santo, Rio ãe Ja~iro, São Paulo, Paraná e Rio
Grande do Sul.
Quanto ao PARÁ - os estudos de Antonio
Lad. Monteiro Baena, Dr. Joaquim Caetano da
Silva, dos citados Ferreira Penna, Henri Coudreau,
Carl von d. Steinen e José Verissimo ; de Ant9nio
M. Gonçalves Tocantins, dos Conegos Francisco
Bernardino de Sousa e Ulysses Penafort, Dr. Virgílio Cardoso, James Orton, General Couto de Magalhães,Arthur Vianna, Dr. Alexandre R. Ferreira,

,
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Barão de Marajó~ R aymundo C. Alves da Cunha,
Dr. Emilio Goeldi, Senador Manoel Barata, Desembargador A. Borborema, Barão de Anajás, Dr.
Silva R osado, Mme. C oudreau, F . R. K atzer, etc
Quanto ao MARANHÃO - devem ser enumerados os trabalhos dos Padres Ivo d'Evreux e
C laudio d' Abbeville, Simão E stacio da Silveira,
Padres Manoel Rodrigues e Luiz Figueira Gesuitas) ; de Bernardo Pereira d_e Berredo, Padre
José de Moraes, Sargento-mór Diogo de Campos
Moreno, Padre João de Sousa Ferreira, Conselheiro
Tristão de Alencar Araripe, Dr. Cesar Augusto
Marques, Senador Candido Mendes, Dr. Anfonio
Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa, Antonio
Lobo, Dr. Antonio H enriques Leal, Parga
Nina, etc.
C EARÁ. - A terra cearense, desde a éra colonial até hoje, tem sido admiravelmente estudada, e
sobre os Indios do Ceará longas referencias se encontram nos trabalhos do Padre Luiz de Figueira,
P adre F ernão Guerreiro, Matheos von den Broeck,
Luiz Borba Alardo de M enezf>s ~ do Senador
""'
Thomaz Pompeo, Dr. Barãd' de Studart,
Professor
João Capistrano de Abreo, Coronel João Brigido
dos Santos, E ngenheiro P edro Théberge, Dr.
Alencar Araripe, Antonio Bezerra,. Desembargador
Paulino Nogueira Borges da Fonseca, R odolpho
Theophilo, Araripe J unior, P edro de Queiroz, Diogo
de Campos Moreno, Barão de Vasconcellos, João
Camara, etc.
\
PERNAMBUCO - foi magnificamente estudado
em trabalhos copiosas, que têm por autores, durante
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4 seculos : o Padre Fernão Cardim, Bento Teixeira
Pinto, Frei Domingos de Loreto Couto, Elias
Herckmann e Gaspar Barloeus (hollandezes);
Henry Koster e George Gardner (inglezes); Ge~
neral Abreo e Lima, Antonio Joaquim de Mello,
Fernandes Gama, Drs. José Hygino,. Franklin Tavora, Oliveira Lima, Clovis Bevilaqua, Alfredo de
Carvalho, Pereira da Costa, Luna Freire, Arthur
Muniz> Arthur Orlando, Syl~vio Romero ~ etc.

..

•

A BAHIA - velho centro de cultura narional,
apresenta uma admiravel bibliographia sobre o indig-enismo, desde os missionarios J esuitas oo seculo
16.
Manoel da Nobrega, Azpilcueta Navarro e
José de Anchieta,passando pelos escriptores Padre
Simão de Vasconcellos, Frei Vicente do Salvador,
Gabriel Soares, Pedro Gandavo, Sebastião da
Rocha · Pitta, Frei Jaboatão, até chegar aos modernos : Ignacio Accioli de Cerqueira e Silva, João
J da Silva Guimarães, Dr. Ernesto Ferreira França,
Dr. Braz do Amàral, Damasceno Vieira, Professor
Borges dos Reis, Xavier Marques, Dr. Nina Rodrigues, Dr. Ati~tides Milton, Major Salvador Pires,
Bento Murillo, etc. ~
0

:

O pequeno Estado do EsPIRITO SANTO - exhibe os nomes de José Marcellino Pereira de Vasconcellos, Braz da Costa Rubim, Basilio Carvalho
Daemon, Luiz d' Arlincourt, Dr. Pessanha Povoa,
Silva Pontes, Machado de Oliveira, Dr. Cesar Augusto Marques, Cesar de Rainville, Silva N etto,
Araujo Azevedo, Alberto Rubim, Albuquerque,Tovar, Barbosa de Almeida, etc.

•

'
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Para o Rio DE JANEIRO E D1sTRICTO FEDERAL
- para, onde ha quasi tão rica bibliographia como·
para P ernambuco, Bahia, Minas e S. Paulo serão dig nas de consulta as obras de André Thevet,
Jean de L éry, Anchieta, Hans Staden, Conselheiró
Balthasar Lisboa, Dr. Mello Moraes, Padre Avres
do Casal, Monsenhor Pisarro, Conego Luiz Gonçalves, Varnhagen, Dr. Macedo Soares, Dr. Ladislao Netto, Dr. Teixeira_de Mello, Conego Fernandes Pinheiro, Joaquim N orberto, Dr. Moreira de
Azevedo, Dr. Felisbello Freire, Dr. Ramiz Galvão,
Barão do Rio Branco, Dr. Vieira Fazenda, Ed.
Marques Peixoto,- Noronha Santos, etc.
.1

S. PAULO - conta excellente material de estudo, nos escriptos do Padre Joseph de Anchieta, de
Frei Gaspar da Madre de Deos, de Pedro Taques,
do brigadeiro Machado de Oliveira, Azevedo Marques, Dr. João Mendes de Almeida, General Couto
de Magalhães, Dr. Eduardo Prado engenheiros
Orville Derby e Theodoro Sampaio, Dr. Estevão
L . Bourroul, Drs. Antonio de To ledo Pisa e Martim
Francisco, Monsenhor Claro Monoiro, José Jacintho Ribeiro, Barão Homer..i de Mello, Dr. Americo Brasiliense, Marcellino P. Cleto, Dr. H. von
lhering, Ricardo Krone, Cesar Bierrenback, Alfredo
e Lafayette de Toledo, Dr. Miranda Azevedo, Euclides da Cunha, A. Loegfren, Gentil Moura, Jorge
Maia, Benedicto Calixto, Carlos Rath, Alberto
Loegfren, etc.
A respeito do Rro GRANDE DO S uL - envolvendo nelle a bibliographia sobre 2 Estados do Sul,
seos visinhos (Santa Catharina e Paraná), sob o

1.

1
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ponto de vista indianologico, temos a citar os nomes
do Visconde de S. Leopoldo, de Augusto de St.
Hilaire, D. van Lede, Carlos von Koseritz, Dr. Blumenau, Desembargador Ermelino L eão, Dr. Sebastião Paraná, Romaria Martins e· Rocha Pombo, Dr.
Rodrigues Peixoto, J. Arthur Montenegro, Visconde
de Taunay, João Henrique Elliot, Dario Velloso,
Conselheiro Manoel F. Corrêa, Virgílio Varzea,
Rud. Simch, Alfredo e Alberto Rodrigues, Drs.
Zeferino da Cunha e Romaguera Corrêa, Padre
Carlos Teschauer, Conego J. P. Gay, Graciano
Azambuja, Dr. Alfredo Varella, Padre Ambrosio
Schupp, Octacilio Barbedo, J. Paldaof, etc.
Quanto aos outros Estados brasileiros, assim
como o PARANÁ E SANTA CATHARINA, dependem historicamente de São Paulo e do Rio Grande do Sul ;
assim tanibem, no norte, o PIAUHY é um satellite do
Maranhão, o R10 GRANDE DO NORTE o é do Ceará;
a P ARAHYBA E Ar:.AGOAS têm a sua historia local em
commum com a de Pernambuco; e SERGIPE é um
prolongamento hist_o rico da Bahia, de tal modo que
os autores de consulta serão os desses Estados

••
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Obras de Philologia ou linguistica sobre os povos
naturaes do Brasil

Para as linguas e dialectos selvagens ainda
são os autores de resistencia os chamados « classicos » - estes que se seguem :
Padre Joseph de Anchieta - V ocabulario da
lingua tupy - ed. de 1570.
O mesmo - Arte da Grammatica da Linguamais usada na costa do Brasil - ed. de Coimbra,

•

...<

•
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1595. (Ha uma excellente ed. allemã de Julius
Platzmann, Leipzig, 1874).
Padre Luiz de Figueira - Arte da Grammatica da Lingoa Brasilica - 1.ª ed. de Lisboa, 1687.
João Joaquim da Silva Guimarães - Grammatica da Língua Geral dos lndios do Brasil - ed.
da Bahia, 1851.
'
(Este trabalho é uma reproducção das obras
congeneres dos jesuítas Anchieta e Figueira.)
Dr. Antonio Gonçalves Di~s - V ocabulario
da Lingua geral usada hoje em dia no Alto Amazonas - 1857. ln. tomo 17 da Rev. do Inst. Hist. do
Rio de Janeiro.
O mesmo - Diccionario da lin gua tupy, éhamada língua geral dos indígenas do Brasil - 1858
- ed. de Leipzig.
Padre Antonio Ruiz de Montoya (jesuita
peruano, de Lima) - Arte, V ocabulario Y Tesoro
de la Lengua Guarani, ó mais bien tupi. - Nueva
edicion de Viena e Paris, 1876. (Feita pelo Visconde
de Porto Seguro).
Padre Pablo de Restivo Gesuita haspanhol) Vocabulario de la lengua guarani. - ...?..ª ed. 1724.
Padre José Dahlmann ... (S. J. Allemão) E studios de las lenguas de Missiones (segundo a
versão hespanhola de Jeronymo Rojas), ed de
Madrid, 1893. (E' notavel neste trabalho a extensa
citação de obras e autores sobre os indios Tupis e
Guaranys.)
Dr. Carl Friederick Phil. von Martius Glossaria Linguarum Brasilientium-ed. de Erlan·
gen, 1863. (Nesse trabalho o grande Martius estuda
68 dialectos indígenas do Brasil.)

..
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John L uccock - Grammar and V ocabulary o/
the tupi language. fNo tomo 44,. anno de 1881, da
Rev. do Inst. Hist. Brasileiro.)
Frei Bernardo de Nantes. - Katecismo indico
da lingoa Kariris - ed. de Lisboa, 1709·
Padre Luiz Vicencio Mamiani- Catecismo na
lingua brasilica da nação Kiriri -· ed. de Lisboa,
1698.
Dr. P edro Victor Renault - Vocabulario da
lingua dos Botocudos, N acnanuks e Giporocas,
habitantes das margens dos Rios Mucury e Todos
os Santos, lambem identico ao dos Kraik-mús habitantes da margem do rio Gequitinhonha. ,. Ed. de
, Bello Horizonte (pelo d·r. Leon Renault), i904.
Vide tomo 8.º da Rev. do Arch. Pub. Min., anno de
1903, pag. I .095.
Engenheiro Eduardo Arthur So.c rates - V o·
cabularios indigenas : da tribu dos arajás, da tribu
dos eherent~ e da tribu dos eayapós - Rio, I 892
(No tomo 55 da R ev. do Inst. Hist. Bras.)
Dr. Alfredo d' Escragnolle Taunay (Visconde
de Taunay) -..- V ocabulario da lingua guarani ou
chané .(provinci~ de Matto Grosso ) - Rio, 1875.
(N o tomo 38 da Rev. cit. do Inst. Hist. Bras.).
Dr. Alberto de Noronha Torrezão - vocabulario Puri, (algumas palavras colhidas) - Rio,
1889. (No tomo 52. Rev. cit.).
Bertonio. - V ocabulario aimará (dos indios
Aimarás ou « Saccos » dos confins occidentaes do
Brasil e Bolivia). - Bertonio é escriptor tão reputado como Hervas, Azara, Gumilla, Raynal, Herrera, Montoya, Vargas Machuca e Restivo, entre os
\
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e

,·

..

49

••
,

•

1

•

escriptores hespanhoes, que se occuparam dos indios
sul-americanos, de paizes confinantes com o Brasil. .
Bispo do Pará ( ?) - V ocabulario da lingua
geral usada no rio Amazonas - (Obra 'cit. no Catalogo de mans. do Inst. Hist. do Rio de Janeiro) .
Braz da Costa Rubim. - Vocabulos indigenas
e outros introduzidos no uso vulgar. (No tomo 45,
de r 882, da cit. Revista).
Dr. A. J. de Mello Moraes.-Glossolo KÍa dos
indios do Brasil, no tomo II, ed. de 1859, da Corographia Historica do lmperio dõ BrasiJ.
Frei Francisco dos Prazeres Maranhão. Collecção de Etymologias de nornes brasis, no
·tomo 8.º de 1846, da Rev. cit. do Inst.
Em nota, á pag. 24 r da obra e tomo citados do
dr. Mello Moraes Senior, vêm uns Breves reparos
feitos por Ignacio José Malta ás etymologias brasilicas do glossario do Capuchinho de Alijó, o dito
Frei Francisco dos Prazeres).
Engenheiro Theodoro Fernandes Sampaio. O tupi na geo graphia nacional. Ed. de São Paulo,
1900. (Curioso trabalho etymologico sobre os vocabulos nheengatús enxertados nos appellidos locaes
do Brasil).
~
.
., ~
Dr. Ernesto Ferreira França. - C hrestomathia da Língua Brasilica, ed. de Leipzig (Brockhaus), 1859 .
Dr. Karl von den Steinen. - Die B acahairisprache. (A lingua Bacaeri ou Bacahari) - ed. de
Leipzig, i893.
General Couto de Magalhães. - O Selvagem
-· ed. de r 876, Rio de Janeiro. (Este magnifico
livro, escripto por ordem de Pedro II para fig~rar
7

. .
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na Exposição Uni~ersal de Philadelphia, em 1877,
encerra o texto tupi de numerosas lendas indianas
colleccionadas pelo autor).
O mesmo. - 7.ª Conferencia para o trí-cente-:
nario de A nchieta (estudo das .raças e linguas indigenas), ed. de São Paulo, 1897.
·
Julius Platzmann. - Das Anonyme W orterbuch, Tupi-Deutsche und Deutsche-tupi - - ed.
de Leipzig, 1900, pela çasa B. G. Teubner. (Desse rarissimo Dicc~ona1'io Tupy-portuguez, de .autor
anonymo, e .apparecido em 1795, deo Platzmann a
referida e caprichosa versão tedesca).
Dr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira.
Vide no Vol. VI, annos 1878-1879 dos Annaes da
Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, a excellente traducção, preconisada como optima por Paulo
Ehrenreich~ do celebre manuscripto do Jesúita
Padre Antonio Ruiz de Montoya sobre a primitiva
catechese dos Indios das Missões do Sul. A trad.
foi do abaneenga (abancên) ou guarany para portuguez.
Padre J ayme Bonenti, passa por ter dado forma
definitiva ao ivanuscripto guarany do Padre MoJ?-toya, que . era ca'stelh~no, embora natural de Lima
(sec. 18.º).

N ola: E já que nos referimos aos A.nnaes 4a
Bibliotheca Nacional do Rio de f aneiro, cuja preciosa collecção está cheia de ainda mais preciosos e
notaveis estudos sobre o Brasil e seos primitivos
habitantes, diremos que o vol. VIII é rico de inf armações sobre a bibliographia das línguas amerícanas e v~l. X IV traz o celebre vocabulario indigena

:
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compilado por Barbosa Rodrigues e intitulado
Poranduba Amazonense.
De Baptista Caetano (1826- 1882) nem só existem os trabalhos já citados, como ainda: os Apontanientos sobre o Abt!neénga (tambem chamado guarani ou tu pi ; ou lingua geral dos Brasis), Rio de
Janeiro, 1876, 3 vols. in 8.º gr. - obra em começo
estampada na r:ev. Ensaios de sciencia, e que, além
de erudita, commenta o.s trabalhos lingui~ticos de
João de Laet. hollandez, e de Jean de Lery, francez.
sobre os Indios brasilicos; a .E tymologia da palavra
Emboaba, na Revista Brasileira, tomos 2. e 3. em
polemica philologica com o sr. Dr. Macedo Soares;
as Notas Ethnograp~icas e linguisticas (1882) ao
livro do J esuita Fernão Cardim sobre os Indios do
Brasil; o Diccionario da lingua brasileira (inedito);
e, finalmente, o Esboço grammatical de abaneênga
- Rio de Janeiro - ed. de 1879, no vol. cit. dos
Annaes, como prefacio á tra'ducção do Manuscripto
Guarany do Padre Montoya.
Domingos Soares Ferreira Penna. - Algum·as
palavras da lingua dos Aruãns. No vol. IV, 1879,
dos Arch. do Mus. N ac.
~
J osé de Alencar - viQ.e Annotações nos seus
romances - O Guarany, lracema e U birajára, sobre
a lingua, usos e costumes dos Indios do Brasil, com
eruditas observações philologicas sobre o tupi.
guarani.
0

0
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Da organisação de um vocabulario tupy-brasileiro

Completa intuição do seu dever tinha o Governo Imperial do Brasil, quando, em 1875, mandou
organisar un1 rnethodo f acil, segundo o plano de

•

•

(
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Ollend orf, para por elle se ensinar a lingua tupi
(nheen_~atú), nas escolas do interior do Paiz. Com
ser a Jing-ua mais geralmente entendida e falada
pelos selvicolas, com variantes accidentaes de
dialectos, o tupi tem ainda enxertado na linguagem popular dos caboclos, mamelucos, caipiras,
ma tu tos, cafusos, sertanej os, caribócas e roceiros do
interior do Brasil, grande quantidade de termos e
locuções indígenas. H a muitas frases, exclamações,
figuras, idiotismos e ditados na língua do nosso
povo, que vieram, directamente, do tupi-guarani. (*)
Nos centros remotos, afastados da civilisação
de beira-mar, percebem-se na conversaçã'o do caipira brasileiro modos de dizer, construcções de frase
inteiramente peculiares ao nheengatú e ao abaneeenga. Já o grande indiano logo Baptista Caetano
disséra isto mesmo, nestas palavras : « A língua do
selvag-~m perdura na líng ua portug ueza fallada
pelos descendentes dos Brasis, dando-lhe um feitio
característico, que distingue essenciri.lmente essa
fall a brasileira da falla portug ueza, não só na infl exão da voz, não só na phonetica, mas ainda no torneio grammaticai ~ no fraseado que tem seo que de
novo, não usado na ~erra lusitana, e afinal em
grande numero de vocabulos de todo não portug uezes ».
Ora, nestas condições, e com o excellente
material já apontado nas paginas precedentes, está
se impondo a urgente organisação de um Vocabulario cornnleto d as lingnas indi?"enas mais conhecidas,
(* ) E screveremos ind i f f erentemente, tu pi ou tupy, g uar ani ou
guar::my, nesta Memoria.
(NOTA DO A.)
\

•

\
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ou pelo menos do tupi trasladado ao portuguez-brasileiro, nos termos e idéas correspondentes da lingua ·
do indio .
Co1no base ou programma desse estudo, que
só deve ser tentado e levado a cabo por mais competentes do que nós - damos aqui o plano do vocabulario por secções, ao esty lo dos n1oder:nos vocabularios organisados para o ensino das livguas vivas
do Occidente.
I . A familia: parentesco. O homem e as pessoas. Modos de tratamento social.
II. P artes do corpo humano. Accidentes; doenças, defeitos, remedios.
III . A habitação : moveis, utensilios domesticos. Comidas e betidas.
IV. A terra e a agua. - Desig nações geographicas.
.
V. Agricultura. Caça e pesca. Animaes e
fructos.
VI. O tempo ; a numeração. Modo de contar a
edade e as cousas.
VII. Substancias e c~rpos., vegetaes e mineraes. Madeiras, pedras, metaes.
VIII. A guerra. Armas, instrumentos, embarcações.
IX. Artes : ornatos e enfeites. A industria ceramica e outras.
X . O culto, divindades, superstições, ceremonias da religião; ritos funerarios entre os lndios do
Brasil.
Com um vocabulario assim organisado, especie
de V adem ecum enriquecido pelos termos e palavras
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mais usuaes da ling ua do lndio, facil seria a catechese, approximando-se os civilisados dos pobres
filhos da floresta, sem outra difficuldade maior que
a de irem aos sertões dq Brasil central procurar o
aborígene. A lingua é o vehiculo da amisade, e com
os selvicolas saber-lhes o idioma é desde logo
captar-lhes. a estima e a confiança.
Fazemos votos porque aproveite o nosso plano
á obra hun1anitaria da civilisação qo deserto, nesta
pa_rte do continente americano.
Passemos, pois, á materia da 29 these da SubCommissão de Sciencias Anthropologicas.
Conclusão : .
E' indispensavel a organisação de um vocabulario moderno da Lingua Geral para a perfeita
catechese dos lndios e a sua ass~milação na cultura
nacional.
Agosto, 30- 909.

N.

DE SENNA .
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A distribuição gcographica das tribus indigenas
do Brasil: sua ethnogcnia

.

•

.

.

Um escriptor nacional, o sr. dr. João Ribeiro,
disse, acertadamente, que o problema da ethrrologia
brasilica, depois dos ultimos estudos, de origem
allemã, apresenta já certos aspectos claros e definidos e pontos de apoio que se podem considerar definitivos desde já, quaesquer que sejam as lacunas
que infelizmente ainda existem. Ainda modernos
investigadores-~htre os quaes sobresahio iViartius
- não poderam achar a classificação definitiva dos
Indios Brasileiros_; mas, em verdade, accumularam
um tão grande e substancioso material de factos,
qual dentro de pouco tempo sey tornou po'ssivel
affrontar sem excessiva timiáez um ensaio de generalisação - lfist. do Eras., no 4.º Centen. 1900, pag.
20. Ha,. em todo o caso, completa divergencia na
cla?sificação ethnologica e na distribuição ethnographica dos Indios do Brasil. Não se lançou ainda luz
completa . sobre o habitat, vida, grupos, . migrações,
deslocamentos, etc., de todo o gentio, existente em
nosso paiz. Si se trata de classífical-o peta raça,
esbarra-se com as mais desencontradas opiniões,
como passamos a vêr. Alcide d'Orbigny e o nosso
patricio Dr. Baptista Caetano de Almeida adoptam
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um só grupo ethnico ·p ara os selvagens brasilicos: o
grupo brasilio-guarany. O Dr. A. Gonçalves Dias
sustentava a divisão dos nossos Indios em Tupys e
Tapuyas (não Tupys).
Couto de Magalhães, formando divergente
sentir, estabelece dous grandes grupos ethnographicos para os nossos selvicolas : 1 .º a raça pura ou primitiva, cujo typo é o corpulento indio .a baúna, de
côr acobreada ou vermelho-escura (Chavantes,
Guaycurús, Mundurucús); 2. a sub raça oriunda do
cruzamento da raça pura, dando origem ás duas
grandes familias - tapuya e tupy - cujo typo é o
indio abatinga, de côr menos carregada que o
abaúna e estatura inferior a este.' O abatinga representa o estadio de uma cultura mais intensa, mormente nas tribus tupys do littoral.
0

*
**
Quanto á procedencia, á f ons originis do lndio,
egualmente se apartam as opiniões por correntes
em dissidio. O Dr. Ladisláo N etto quer filiar, por
exemplo, os .M 01durucús da Amazonia a uma colonia azteca ou tolteca~ vinda do paiz de Anahuac
(Mexico), descendo da America Central até se installar no vali e do grande rio do Norte do Brasil,
f)aranã-a çu do selvagem, ou Mar Doce dos geographos (*) Procurou aquelle illustre investigador determinar . a similitude das tradições, usos, linguagem, mythos e lendas das hordas M undurucús com
os costumes, religião, etc., do povo vassallo de Montezuma, povo aliás superior em cultura a qualquer
(*)

O rio Amazonas. (Notã do A.)
'

'
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outro agrupamento aborigene, na America precolombiana, como nos ensinam Zurita, W. Prescott,
Bernal Diaz e Acosta. P óde-se vêr o estudo do saudoso naturalista Brasileiro, nos Archivos do Museo
Nacional, tomo 2. anno de 1877.
F . Ad. de Varnhagem (Visconde de Porto
Seguro) levou o seo exaggero ao ponto de ir buscar
os ancestraes dos tupys da costa brasileira entre os
povo"s navegadores do Mediterraneo, entre os Carios da Jonia Asiatica e outros centros de origem
hellenica. Está na Historia geral do Brasil, do eminente diplomata - o Herodoto nacional - semelhante absurdo geographico e historico (tóm. I,
2 .ª ,ed., pag. 56).
0

,

*
**
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Nem siquer ficou assentado o nome collectivo,
que seria apropriado aos nossos aborigenes, como
bem diz o professor Capistrano de Abre o, no Livro
do 4· ° C entenario, I . 0 vol., pag. 30.
Tapuyos, Caboclos, Brasis, Bugres, Brasilienses, Botocudos, Indios : taes as d~signações genericas que do seculo r 6.º ª C1S no~os dias têm sido
dadas ao gentio do Brasil.
E o certo é que o nome Indios, provindo de um
erro geographico de Colombo, ao pensar que chegára ás lndias do Oriente, quando tocou, em r 492,
na primeira terra americana, foi o que vingou. Está
hoj e consagrado pelo uso geral. A versão da origem
asiatica dos nossos Indios continúa a dar tractos á
imaginação dos polygeriistas, que os querem entroncar na grande arvore mongolica ou amarella. Para
os sustentadores da « origem asiatica » a descida
8

r
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das primeiras migrações se teria feito pelo hoje desapparecido Isthmo de Behring, d o qual parecem
constituir passiveis ve~tigios os cordões insulares e
vulcanicos das Aleutes e outros archipelagos, entre
o Alaska e o Kamtchatka, no começo da famosa
cc 'Cinta de fogo )) do Pacifico, entre os continentes:
.A..sia e America.
Nas névoas da historia primitiva se teria inter.rompido o desciinento das camadas invasoras pela
ruptura do isthmo, e a dispersão dos chamados
mongoloides americanos se teria feito no sentido
norte-sul, pela vastissima área territorial do Novo
Mundo, de modo a ir-se apagando, á maior distancia
do fóco de partida, a civilisação original, entre as
camadas da extrema meridional do nosso Continente . Quanto mais para o Sul, maior bruteza, maior
selvageria, explicaveis pelo afastamento, pela perda
de contacto com o berço ethnico, a China, talvez. E
por 'ésse ·modo muitos · explicam o retardan1ento e
mesmo a retrogradaçâo das tr!bus ?o Novo Mundo
ao estado selvagem, uma vez cessadas as relações
do cruzamenteii, "'las intimidades (social e religiosa)
entre os antepassados 'mongóes e seos descendentes
americanos. Só no Mexico, na America Central e
no P erú ficariam, como excepções, vestigios poderosos de uma civilisação superior, de cunho asiatico
{até mesmo egypcio para alguns), entre Aztecas e
Toltecas, Mayas e Quichuas, Aymaras e Muyscas, etc. ·
Afinal, estacamos dea.n te de theorias e hypotheses, que se prestam, admiravelmente, ás divagações dos erudjtos.

.
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AS CLASSIFICAÇÕES DE MARTJUS

1.<;

EH~ENREICH

Entretanto, como já dissemos, as divergencias
são mais accentuadas em materia de classificação
ethnica dos selvicolas. Para o grande naturalista
bávaro, von Martins, 8 grupos ou nações· abrangem
todos os ·selvagens do Brasil : l .º Tupys-Guaranys
da costa oriental; 2. 0 Gês ou Crãns, grupo mais
numeroso que o precedente; 3. Guck ou Côco, dilatados no extremo oeste até os Tutiras andinos; 4.
Crens ou Guerengs, outr' ora esparsos pe,los sertões
paulistas, paranaenses e bahianos; 5. Parexis ou
Paregis, acampados nos sertões de Matto Grosso e
Pará; 6.º Guaytacás, « corredores das florestas »,
que antigamente occupavam o valle do Parahyba
do Sul (Minas, Rio de Janeiro e Esp1rito Santo);
7. 0 Aruak ou Aruaquis, nas mattas da região ama~o
nica; 8.º Guaycurús ou Lengoás, os « indios cavalleiros )) de Matto Grosso e Bolivia e do « Grão
Chaco l>, nas Republicas do Paraguay e Argentina.
Vide Martius, na sua já cit. e notavel obra - Zur
Ethno graphie Amerika' s, Z urnal Jfrasiliens, ed. de
1867, em Leipzig.
.
'"'
O Dr. Paulo Ehrenreich, no seo trabalho publicado em Berlim, 1891, Die Einteilung und Verbrtdlung der V olkerstiinzme Brasilien's nach dem geg f'nwiirtigen Stande unserer K enntnisse (hoje entre
nós divulgado pela excellente trad. áe Capistrano
de Abreo - « Da divisão e distribuição das tribus
do Brasil, segundo o estado actual de nossos conhecimentos »), fórma tambem 8 grupos para os nossos
selvicolas, sem adaptar, porém, os nomes e a classi0

0

0
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ficação de Martius. São elles: I .º Tupy, 2. Gê, 3.ó
Goitacá, 4.° Carahyba, 5.º Maipure, 6.º Pano, 7.º
Miranha e 8.º Guaycurú.
0

E no seo mais recente estudo, ..pul; li eado e1n
i904, nos Archivos de Anthropolo gia, de Brunswick (Allemanha), sob o titulo: « A Ethnographia
da America do Sul ao começar o seculo XX » « (Die
Ethno graphie von süd Amerika am Anfang de XX
sten / ahrhunderts), assim classifica Ehrenreich os
povos naturaes desta parte do continente, como formando 3 grandes familias linguisticas: os Tupys,
os Aruaks e os Carahybas. Voltaremos depois a esta
classificação de base ethnophilologica.
Interessa-nos mais vêr por agora as 4 grandes
nações de índios sul-americanos, que nos parecem
absolutamente distinctas e separadas umas das
outras, pelos seos mythos, linguagem, costumes e
até mesmo pela irreductibilidade do typo physico :
a nação Tupy,· a Tapuya ou Gê,· a Maipure ou Nu7"
aruak,· e a Carahyba, diversamente graphada
earaiba ou eariba.
Si bem<'.!~ continuem como problemas insoluveis as varias quest<fes, que se prendem ás primitivas migrações desses povos, á sua expansão e fixa- ·
ção pelos diversos pontos do continente, á determinação exacta de suas zonas d e influencia, no cruzamento e approximação de umas tribus p ara outras ; .
certo é, não obstante, que se p óde levantar, em traços geraes, uma carta ethnographica dos povos
abrangidos em cada uma dessas 4 melhores conhecidas nações selvagens.

'
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I." -

os TUPYS

Apparecem com varias denominações locaes,
na zona do paiz por elles occupad.a, de sul a norte, e
do littoral Atlantico para o Hinterland brasileiro.
Eram tupys : os Tapes (Rio Gr. do Sul), o gentio
Cataguá (Minas Geraes), o Carijó e o Tamoyo (Rio
de Janeiro), o T emiminó (Espírito Santo), o Tupiniquim e o Tupinaen (Bahia), o Caeté e o Tábajára
(Pernambuco), o Potyguara (Rio Gr. do Norte), os
Apiacás, J urúnas, Maúes, Omaguas, Parentintins e
T embés (Amazonia). Mesclaram-se tupys com,. o
indio primitivo aba1!tna, no extremo Norte do « Paiz
das Palmeiras » - Pin d orama (nome gentílico do
Brasil, como queria o General Couto de Magalhães) ; e dessa fusão procedem M undurucús,
Manaos e outros selvagens da região amazonica,
nos rios Xingú, Tapajós e Negro.
A genealogia tupy se esgalha numa dose de
tribus aparentadas, conforme me demonstraram as
raízes etymologicas encontradas de modo permanente, nos appellidos collectivos. ~ "'
0

•

l!:TYMOLOGIA DOS POVOS TUPYS

Eil-os : Tupys ou Tupis raça

«

os da primitiva

».

Tupiniquins ou Tupina - kis (de Tu pi-ná
« parentes dos tupys » e ki, espinho, máo, ruim).
T amoyos (derivado de Tamuya ou Tapuya - o
« avô », - como Tabajára significa o « senhor da
aldeia >>e Tobajára, o« cunhado n). T emiminós são
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os << netos n, descendentes dos Tamoyos. Guaranys
(Goára-oni e por contracção Coar' ani) são « os não
originarios do· logar n, segundo interpréta o Dr.
João Mendes - ou os « guerreiros », conforme
opinam Varnhagem e Couto de Magalhães. Carirys
ou Kirirys são . « os tristonho? n, assim como os
Potyguáras (Petiguares ou Potigóras) são os
« comedores de camarão » . Guayanazes ou Goyananazes (Goiá-ná) são « os parentes dos Goiá ».
Cayapó (de caa-y-pó) é o- índio « salteador do
matto » para o Visconde de Porto Seguro ; ou « o
oriundo de mattos alagadiços », segundo João Mendes. Tupinambás ou Tupinábás são os « tupys do
tronco primitivo n, sahidos da nação Tupy, da « primitiva geração >~ , como já ficou dito, ou « os bons
parentes » .
Tupi, Tupy ou Typi procede de Ypi, « cabeça
de geração ou primeira origem », tendo-se anteposto a letra T á palavra Y pi, de modo a fazer este
substantivo reflexo de si mesmo, como é frequente
na lingua nheengatié com varias palavras deste
idioma americano.

..,
2 .ª -

OS GES

O s Gês ou Tapuyas abrangem os indomitos
Aymorés da serra do seo nome (Bahia, Minas e
Espirita Santo) ; os ferozes Botocudos (Machaculis,
Puris, N ak-ne-nuks, Malalis, Pojichás, Monoxós,
etc.), na região do media e baixo Rio D oce, nos rios
M ucury e SãoMatheos, (entre Minas Geraes e Espi~
rito Santo); os Cayapós, Ubirajaras ou «Bilrêiros»

.
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(Matto Grosso e Bahia); os Apinagés (valle do Ara-_
guaya, entre G.oyaz e Maranhão); e em geral todos
os Indios T apuyas, de rudissima fereza, generica-.
camente appellidados Bugres, no sul do Brasil
(desde Minas e São Paulo até Paraná e Santa
Catharina).
Os . Gês foram sempre um obstaculo á marcha.
da civilisação, assolaram,na éra colonial, as capitanias de I lhéos . e Porto Seguro,. ainda infestam . os
sertões do Mucury (Philadelphia ou Theophilo
Ottoni) e os de Paranapanema, Xiririca, Baurú,
Avanhadava (S. Paulo) e muitas comarcas paranaenses. Inimigos traiçoeiros dos colonos brancos, estes.
não poupam tambem os temíveis Bugres e áinda
hoje lhes levam a guerra e o assalto, sem dó nem
piedade.
Vide a nota A, no appendice, sobre algumas
expedições !ecentes contra os Bugres, em Minas,
São Paulo e Santa Catharina.
ETVMOLOGTA DA NAÇÃO Gft

•

Dos Carih (caribas ou cara1b2s) mestiçados
com tupys e vivendo espars<is em..,aiupas (choupanas), longe das aldeias, provieram os Tapuyas, os
« barbaras », no dizer da lingua geral. Os C arib
aldeiados, vivendo em ocas, nas tabas, formaram
o gentio earibóca (de eari-hóca), segundo entende
o Dr. Mendes de Almeida. Couto de Magalhães,
porem, já discorda de semelhante etymologia e dá
esta: caribóca (de cariua, << o branco » e oc, << tirar)
é corrupção de cariuóca, que significa o mestiço
<< tirado de branco », que tem sangue ou parte de

..
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branco com india. Tapuyas e Caribócas se confundem, e - desde São Paulo, com os Tremembés, até
o Maranhão, com os Tymbiras e Guajajaras - nós
os achamos esparsos pela costa : Guaitacaz ou Goytacazes, no Rio de Janeiro - (outros ethnographistas fazem do gentio Goitacá ou Waitaká um grupo
aparte e nem o consideram na familia ou nação Gê);
Caetés (Caa-êtes), em Pernambuco e Alagoas;
Tabajaras, na· Parahyba; Potyguaras, no Rio
Grande do Norte. De Tapµya, convertido em
Tamuya (ccavó»), já mostramos ter sahido a palavra
Tamoyo (indios da costa fluminense, fieis alliados
dos f rancezes do sec. 16.º e que inspiraram ao Visconde de A.raguaya o seo celebre poema (« A Confederação dos Tamoyos »).
Os Tremembés (ou T eremenbés), legitimos Ta- ·
puyas, foram sempre irreductiveis inimigos dos
Tupinabás e Tupinakis, o que aliás está de accordo
com a historia, desde o seculo da descoberta do
Brasil, da qual se vê que foram sempre inimicissimas
as 3 f amilias indigenas : a tupy, a cariboca e a
tapuya.
t.

3.ª ~ OS MAIPURES
Aos Maipures ou Nú-Aruaks pertencem o
gentio Chané e o Guaná (de Matto Grosso), tão bem
descriptos pelo Visconde de Taunay, que devidio
a nação dos Chanés em 4 tribus (Tere~os, Laianos,
Kinikináos e Guanás); os Nheengãibas (« más linguas »), do Maranhão, e com os quaes conviveram
os capuchinhos francezes de r 6 r 2 - r 5 e o Jesuita
Padre Antonio Vieira~ mais tarde; os Custenáos ou
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Kustenáos do Alto Xingú, no Amazonas; e os
Aruãns, Mánaos, Moxós ,Paramaris e outras tribus
da bacia amazonica.
4.ª -

.. .

OS CARAHYBAS

A grande nação Cariba, Kariba, Caraiba ou
Carahyba comprehende : no Alto-Amazonas, os
interessantes grupos dos Bacaerys, mansos e bravos, cuja lingua está bem estudada por Carlos von
den Steinen, o sabio explorador allemão das tribus
do Xingú, nas suas expedições de 1884-87-88·
(vide obras por nós citadas na Bibliographia); e
ainda os Macuxis, os Wanás e os Crixanás, estes
tão bem descriptos por J. Barbosa Rodrigues, que
os estudou, na expedição de 1884 .. Pertencem ainda
ao grupo ou nação Kariba os Pimenteiras ou ·P igericuns (do Piauhy) e os Palmelas (do rio Mad_eira,
entre MattoGrosso e Amazonas). Aqui tem inteiro
cabimento uma procedente observação de Ehrenreich, quando diz: « Por nomes como Carahybas,
Aruaks, Tupis, Gês, entendemos tribus linguísticamente aparentadas, cuja connex~~ foi primeiramente apurada pela analyse "!;cientifica ». O que é .
uma verdade - porque, em regra, taes hordas ou
agrupamentos selvagens se reduzem ás colluvies
gentium, de que já nos falava o eminente bávaro
Carlos von Martius; e nessas tribus reina uma
grande confusão, ethnica, quanto ás tradições, dialectos, mytho, costumes, usos sociaes etc. E' impossível, portanto, bem classificai-as, sem um certo
arbítrio.
9
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OUTROS GRUPOS
1.

0
-

ETH~OGRAPHICOS

OS CARIRYS

Além das quatro nações indigenas. aqui esboçadas - dos Tupis, Gês, Maipures e Carahibas outro grupo selvagem, já classificado, ethnographicamente, ainda existe : o dos Indios Carirys, Karirys ou Cairirys. Sua linguagem está regularmente
conhecida e ha actualmente glossarios publicados
no idioma Cariry. A esse grupo pertencem : os
Goyanazes, Guaianazes ou Goianás, o gentio Quiririm, o Guayó, o Choró e os Tremembés, os quaes
todos habitavam, na éra colonial, a capitania e hoj'e
Estado de· S . Paulo, da Serra de Paranapiacaba
(Cubatão) e Campos de Piratininga para as terras
do interior.
O General Couto de Magalhães bem estudou
os Guayanazes, indios -dôceis á civilisação lusochristan e tão afamados pela mestiçagem com os
brancos, çlonde provieram os mamelucos das « bandeiras » . E Azevedo Marques, Machado de Oliveira, João Mendes, Frei Gaspar da Madre de
Deos, longame~nre se ~ccuparam desse gentio amigo
-dos Portuguezes. ·Ainda entroncados no grupo
Cariry estavam : no norte do paiz, os Icós, os Jucás
ou « matadores » e Sucurús (do Ceará) e o gentio
Papanaz, o Jaicó ·e os Juremas (do Piauhy), no valle- ·
do Parnahyba e sertões da Barbalha e Oeiras. Do
. gentio Tremembé guarda o nome uma localidade
paulista, do mesmo modo que do Icó conservou o
appellido bella cidade cearense.

*
**
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Excluidos das classificações anteriores - pois
não são nem Tupis puros, nem Gês, nem Maipures,
nem Caribas, nem Carirys - ainda se podem enumerar os antigos I ndios Goytacazes, Goitacás ou
Guaytacaz (no Rio de Janeiro, valle do Parahyba
do Sul); os Guatós e Guaycurús ou Indios cavalleiros (de Matto Grosso); os Bororós e Carajás ou
Karajás (do valle Goyano do Araguaya); os Charrúas e Minuanos (do extremo sul de Santa Catharina á Lagôa dos Patos); os Juris, T ekumás e Uaupés (da An1azonia, na fronteira da Bolivia) ; e os
1"'rumays (do rio Xingú). E como estes - isto é,
formando grupos á parte e não ainda convenientemente classificados, como já vimos ser o casó para
o Goitacá ou Waitacá e para o Guaycurú - se
acham os restantes grupos do schema ethnographico
do Dr. Paulo Ehrenreich : os grupos Pano e
Miranha . .
2.

•
•

0
-

OS WAITAKAS

Quanto aos temidos e bellicosos Goytacás ou
Waitakás, os seos representantes puros se extinguiram ao começar o seculo r 7.º; ma~c:Pct bacia do Parahyba do Sul se passaram •alguns delles para os
valles dos rios Itapemirim, Muriahé, P omba e
D oce; e recuados sempre para as florestas, entre
Minas e Espirita Santo, ahi ainda vivem mestiços
de sangue goytacá e tapuya, entre os Bugres chamados Puris, Aranãns, Pancas, Catikrás, Potichás e
outros grupos, que vagueiam nas florestas do baixo
Rio Doce, prin cipalmente.

*
**
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Os Bororós e os Coroados do Araguaya, os
Coropós e Monoxós (Botocudos), têm intimo parentesco linguistico e ethnico com o selvagem Waitaká.
Estudando a lingua e os costumes dos Aranãns
(Botocudos do valle do Mucury), quando de 1836 a
37, por ordem do Regente do Imperio, Padre Diogo
A. Feijó, foi explorar os sertões desse rio, na hoje
comarca mineira de Theophilo Ottoni, escreveo o
Engenheiro francez Dr. Victor Renault que os
Aranãns, então acampados ao lado de outras tribus
irmãs, os Giporoks e os Nack-Nanuks (o nome destes quer · dizer « habitantes da serra », pois acampavàm na cadeia d~s Aymorés), têm grandes semelhanças com os seos guerreiros antepassados, os
Goitacazes. Os Macunins ou Macuinis, com os seos
traços tão accentuadamente sino-mongolicos, que se
· diria terem esses lndios sido transportã.dos da Asia
oriental para as florestas ás margens do lVIucury,
Itambacury e Todos os Santos (em Minas), já não
têm sangue Waitaká, e são puros Gês ou Tapuyas.
Faremos aqui esta interessante observação: quando
a colonisação amarella se introçluz.io no Mucury,
pelos meados dÓ'""'seculo 19.º, os Chinezes se alliaram
aos Macunins, em perf e1ta harmonia.
No Rio Doce, porém, e nos seos affiuentes,
como o Matipóo, o Manhuassú, o Guandú, o Piracicaba, o Cuyethé, entre o Doce e a Serra Geral dos
Aymorés, varias tribus mestiçadas de Bugres e Goitacazes viviam ainda não ha muitos annos. Meio
civilisados uns, em estado selvagem algumas centenas, ainda se encontram, nos Estados de Minas e
Espirito Santo, exemplares desses Botocudos, das
tribus dos Monoxós, Maconés, Camaraxós, Mallalis,
'

•
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Tocoyós, Pojichás, Nak-ne-nuks ou Nack-Nanuks,
Samixúmás, e Puris ou Purys, divididos estes em
Mirins e · Assús. Guido Th. Marliére, Victor
Renault, A . de Saint-Hilaire, o printipe Maximiliano, o Conde de Castelnau, Philippe M. Rey, os
Missionarias Capuchinhos dos extinctos aldeiamentos da Poaya e Figueira, e do Itambacury (Fr. Seraphim de Gorizia, principalmente) estudaram a lingua e dialectos desses selvagens. Faltam, porém,
dados definitivos para uma bôa classificação ethnica,
sob o ponto de vista linguistico.
3.º :

OS PANO

t

;

Este grupo abrange muitas tribus da fronteira
Oeste e Noroeste do Brasil, como os Combo (Rio
Ucayale), os Cassivo, Setibo e Sipilo (do Perú), os
Majoruna (do Javary), os Naua (do Alto-Juruá, no
rio Chandless), os Caxinana, os J aminana e Xanindana (das cabeceiras do J uruá, Taraucá e Emvirá),
na zona dos seringaes amazonicos dos territorios
f ederaes do Acre, Juruá e Purús. Têm sido os Indios
Pano -e suas linguas e costumes t;.eih estudados por
Keller Leuzinger, por l:>rdinaire, Chandless,
Lucioli, Colini, e La Grasserie, segundo nos informa
Ehrenreich, no seo estudo já citado sobre A Ethnographia da Anierica do Sul ao começa?' o sec. XX,
(1904).
Do grupo isolado dos Guaycurús (os famosos
Indio~ cavalleiros do Alto-Paraguay e Diamantino,
em Matto Grosso) e que se dividem em Lengúas e
Mbaiá, já tratámos ligeiramente, _bem como do
pequeno grupo dos Minuanos, do extremo sul,

. .
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recuados para o interior pelos Tapes e pelos colonos
brancos (da Lagôa dos Patos para os valles do
Cacequy, Batovy e Vaccacahy) até se extinguirem
de todo.

§
Daremos ~gora o resumo das b~ilhantes investigações do Dr. Paulo Ehrenreich no seo mais recente
trabalho ethnographico, sobre as 3 grandes familias
linguisticas (Tupys, Aruaks e Carahybas) por elle
consideradas como as mais seguramente classificadas, sob o ponto de vista philologico, entre os povos
naturaes do Brasil.
~

•
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A FAMILIA TUPI·GUARANY

A' familia linguistica Tupi-Guarany pertencem
as tribus dos Apiacás (Alto Tapajóz), Camayurás
(cabeceiras do Xingú), Tapirapés (Goyaz), Tembés
(interior do Pará), Guajajáras (va lle do T'ocantins,
no Maranhão e Piauhy), Oyampi (Guyana oriental),
Omaguas ou Cà'mbéba (fronteira com o Perú), Cocamas (rio Solimões), Cuarayos e Papu (bacia do
Madeira, entre o Brasil e Bolívia), Chiriguamos
(fronteira boliviana), Cainguá ou Cayuá (rio Paraguay e baixo e medio Paraná), Apitirê (Matto
Grosso), Mandurucús e Mahués (valle do Tapajoz),
Jurunas e Manitsauás (medio Xingú), Aruetês (cabeceiras do Xingú), Guaiaki (sueste do Paraguay) e
U ámáuas (Alto-J apurá). Estes tupis estão divididos
em tupis puros e impuros, e, achando-se espalhados
por uma vasta área do Brasil, Paraguay, Bolívia e

•
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Guyanas, formam as tribus historicamente mais
importantes e melhor estudadas desde a descoberta
do Brasil até hoje. Anteriormente, já enumerámos
as tribus tupis do littoral .
Pero Vaz Caminha, Hans Staden, Jean de
Lery, André Thevet, Joseph de Anchieta, Nobrega,
Azpilcueta Navarro, Simão de Vasconcellos. 1ves
d'Evreux, Claude d' Abb~ville, Ruiz de Montoya,
Luiz de Figueira, ~ablo Restivo, Baptista Caetano,
Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Gonçalves Dias, têm sido os estudiosos dedicados á Indianologia tupi-guarany, fixando, grammaticalmente, o
abaneénga e o nheengatzí.
,

-

II
A FAMILIA ARUAK

A' familia linguistica dos Aruaks pertencem
varias tribus do Norte do Brasil, para onde vieram
das Grandes Antilhas, Colombia, Venezuela e
Guyanas, tendo chegado a desenvolver· grande e
notavel cultura (artes ceramicas, organisação social,
esculptura, ensaios de metallurgQ ~o ferro e cobre,
tecelagem de fibras vegeta~s, ornamentação, etc.),
principalmente nas Antilhas. Das línguas aruaks :
o A1-nak da Guyana, o Baure, o M óxo o Anti, o Goajiro, o M anao e o I purinãn, sómente estas duas ultimas interessam, directamente, ao Brasil, (a dos
Manáos e a dos I purinãns). Descidos para as florestas do Rio-Mar, os Aruaks brasileiros degeneraram, tornaram-se rudes pescadores e caçadores, só
usando de uma rudimentar e pequena agricultura, e
perdendo o anterior desenvolvimento da civilisação
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insular, nas Antiihas. São tribus Aruaks : os Tainos
(ilhas Lucayas e Grandes Antilhas); os Alnagês e
Inyeri (expulsos das pequenas Antilhas pelos Carahybas); os Maipure (curso medio do Orenôco); os
Piapoco e Baniva (da Guayana Septentrional) ; os
Baurés (no Cauca) ; os Mitua (no Imrida); os J avitêros (no Atabapo); os Achaguá (nõ rio Meta, entre
o Brasil e a Venezuela, na bacia do Orenôco e
affiuentes); os Atorai e Tarumás (Estado do Amazonas e Guyanas) ; os Aruãns Gá extinctos, na ilha
de Marajó, Pará); os Goajiro (rio Rocha e peninsula de Guayra); os Baniva (já citaàos, no AltoAmazonas); os Manáos (Baixo-Rio-Negro); os
Paumari, Iamamandi e Ipuruãns (no Rio Purús);
as hordas descendentes dos I puruãns : Manateniri,
Catiana, Cannamari, Canawari, etc.) (nos rios Purús,
Juruá e Acre ou Acquiry) ; os Araúnas e Catoquina
(no ~io Juruá, onde os indios Aruaks estão mestiçados com Tupis); os Antas, Anti ou Campas, tambem chamados Machigangas, e os Chontaquiro ou
Piro (do rio U cayale e fronteira brasilio-peruviana) ;
os Moxo ou Muru e Baure (cabeceiras do Madeira,
no Beni Boliviawo~ ; os Pareeis ou Paregis (no AltoDiamantino, em Matto ~rosso); os Mehinakú, Custenaos ou Kustenau, Xaulapiti e Waura (nas cabeceiras do Xingú, onde esses Aruaks foram descobertos e bem estudados por Karl von den Steinen, nas
duas expedições de 1885-1887, e por Max Schmidt
e Barão do Melgaço, no Alto-Paraguay, Estado de
Matto Grosso); os Jumana, Passé Uaimuna, Canixana (indios Aruaks de linguas bem divergentes, no
Baixo-Içá ou Japurá, e que foram primeiramente
_descriptos por Carlos Fr. Ph. von Martius.)

'
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III
A FAMILIA CARAHYBA

A' f amilia linguistica dos Carahybas pertencem os famosos Cannibaes das Pequenas Antilhas,
celebres pelos raptos das indias Aruaks, que conservam desde seculos o idioma original, no seio das
tribus raptoras dos Carahybas insuiares (tribus
Calina e Calinago), formando um extranho dualis. mo linguistico, na America do Sul. Na Venezuela,
·são Carahibas: o gentio _Chayma, Cumanagoto;
Tamanaco (já mestiçados com colonos brancos. nos
llanos venezuelanos) ; na Guyana F ranceza, os
Galibis e Carabisi; na Guyana Ingleza e fronteira
norte do Amazonas, os Macuxi,, Aca:woio, Ipurukoto,
Arekuna ou Arukuyaná ; no Baixo-Amazonas, os · _
Rucuyenes e Apalai; no Alto-Trombetas e Jamundá, os Pianokoto ; no Rio Branco, os Marikitaré ;
no J auaperi, affluente do Rio Negro, os Crichanás
ou Krichaná; no Alto-Xingú, os Arumá ou J aruma ;
entre o medio-Xingú e o Madeira, os Araras ; na
embocadura do Rio-Negro e Baixo-1\mazonas, os
Bonari e J apü ; no Alto-J apurá, :., ~ Caripona e
Uitoto; no rio Putumayo (fronteira do Equador),
os ferozes Motillon. Com um gráo de civilisação
mais ou menos egual ao dos Tupis e Aruaks, os
Carahibas foram bem estudados por Sapper, na
Venezuela, por Von den Steinen, Barbosa Rodrigues, Henri Coudreau e Lucien Adam, no Brasil.
Coudreau e Crévaux estiveram com as tribus
Rucuyennes e Pianokoto e dellas foi o 2 . delles o
primeiro a dar noticia. Barbosa Rodrigues pacificou
os Crichanás, em 1884. Adam determinou os Cara0
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hibas ao sul do An1azonas: os Pimenteiras (Piauhy)
e os Palmella (Matto Grosso). Ao dr. Hermann
Meyer ( 1886) se deve o primeiro conhecimento dos
Nahuquás, acampados no rio Coliesu e no Culnéne.
Carlos von den Steinen, que descobrio os
Bacaeris ou Bacaherys, nas cabeceiras do Xingú e
no Paranatinga, filiou-se ao grupo Caraiba ou Cariba e estudando-lhes, pacientemente, a lingua (hoje
tão bem conhecida, como o Carahiba insular, das
Antilhas, ou como o Cumartagoto da Venezuela),
publicou, em Leipzig, 1893, o seo afamado livro Die
Bacahaihisprache. A Paulo Ehrenreich, que, em
1888, esteve na bacia do Tocantins, se deve a distincão entre os Ap·iacás ou Apingui, de origem carahiba e refugiados no Tocantins, depois de expulsos
do rio Xingú pelo gentio Suyá - e seos homonymos, os Apiacás, de origem tupi, do Alto-Tapajóz.
Como é facil vêr, portanto, mais uma vez os
allemães levam a palma, nas investigações sobre o
indianismo no Brasil, calcando sobre bases scientificas os seos estudos de E thnographia, lingu1stica e
mythographia..., sobre os nossos selvagens .

"

§

Milliet de Saint-Adolphe, no seo Dzccion.
Geo gr. hist. e descript. do Brasil ( 1845), I .º vol.,
pags. 459 a 463, dá uma lista, muito incompleta e
cheia de erros e lacunas, sobre as diversas tribus
indigenas do Brasil. (*)
Emquanto Milliet só enumera 168 tribus e nações de indios
brasi licos. nós chegamos a referir, nesta M emoria, perto de 450 tribus
e povos selvagens, no Brasil antigo e moderno.
(NOTA DO A.)
(*)

•
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Vamos completar este nosso trabalho, apresentando em ordem alphabetica e com a minuciosidade possivel, segundo os nossos proprios conhecimentos, o quadro geral das tribus já extinctas ou
ainda existentes, em nosso paiz.
O assurnpto é i:qteressante e tem sido descuidado. Quando dérmos a significação do nome da
tribu, fal-o-hemos de preferencia na lingua geral e
mais conhecida dos tupis orienta~s, o nheengatú. E
quanto aos nomes das innumeraveis tribus, que
povoaram e infestaram o Brasil inteiro, do sec. 16.
ao 18. (no sec. 19. já andavam muito reduzidos em
numero os selvicolas), tem cabida aqui uma judiciosa
ponderação do sempre invocado e arguto Ehreireich.
..
Diz elle : «Por nomes como Carahybas, Aruaks,
Tupis, Gês, entendemos tribus linguisticamente
aparentadas, cuja connexão foi primeiramente apurada pela analyse scientifica. Podem ser referidos
a um hypothetico povo primitivo, do mesmo modo
que as chamadas tribus indo-germanitas do Velho
Mundo. Como taes tribus de eguaL f.e.milia linguística estão muitas vezes disper~s por territorios enormes e suas linguas, graças ao isolamento ou a acções
extranhas muitas vezes apresentam grandes divergencias no vocabulario, em regra entre estas não se
conservou a consciencia do parentesco. >> Vide cit.
trab. Die Ethno graphie von Sudanierika am Anfang
des X)( sten / ahrhundertes (ln Archiv. /. Anthrop.
de Brunswik).
0

0

·,

0

Ainda accresce que simples accidentes physicos
do habitat, palavras isoladas e frequentes da lin-
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guagem, habitos, ornatos, etc., fazem variar os
nomes das tribus numa synonimia confusa, ou em
appellidos bem divergentes, como é facil observar
na lista que passamos a dar dos lndios do Brasil.
COMPUTO ACTUAL DOS SELVAGENS NO BRASIL

Uma ultima questão. Qual o numero dos indigenas do paiz? Aqui em Minas não passarão de 10
mil os que habitam as faldas da serra dos Aymorés,
a bacia do Mucury, as mattas do Baixo-Rio Doce
(no Cuyethé, Larangeiras, Manhuassú) e do BaixoJequitinhonha. (*)
Ha cerca de 30 annos o Barão de Melgaço
escrevia que as I 8 tribus ainda então existentes, em
Matto Grosso, mal attingiriam a 2 5 mil individues,
em rigoroso calculo de estatistica. (**) Si para a
(*) Em Junho de 19o8, o rev. P. • Carlos Peretto, inspector dos
Salesianos no sul do Brasil, acompanhado dos Padres Antonio DallaVia, secretario da comitiva, J eronymo Migliarini, J. B. Lorandi, André
Collie- e dous irmãos leigos pertencentes á mesma congregação,
snrs. João Abs. e João Polo, dirigio-se da cidade de Ponte Nova. para
as mattas do rio Cuyethé (Minas), onde foi estudar o Jocal para a fundação de colonias para a catechese dos índios, que existem naquella
região do Rio Doe(,.. Vide a revista Santa Cruz (de S. Paulo), fasciculo
de agosto de i908, ~ranscrer,endo nossos trabalhos sobre o Rio Doce
e trazendo excellentes gravuras dos logares visitados pela comitiva Salesiana e dos Indios semi-dvilisados encontrados do Cuyethé, Jatahy,
Pega·Bem, etc.
(**) Muito recentemente, os Missionarios Salesjanos sob a direcção
dos Padres João Balzola e A. Malan, se entregam á cathechese das
tribus do Araguaya e Norte de Matto Grosso (colonias ~o Sagrado
Coração de Jesus do Barreiro, de São Lourenço dos Cor.oados, da
lmmaculada Conceiçãd do rio das Garças, das Palmeiras e do Sangradouro).
O revmo. Padre Antonio Malan avalia (Set. de 1go8) em cerca de
meio milhão! os índios Boror6s, Coroados, Cayap6s, Bacahirys, Cajabys, Parecys, Tapanhunas, etc., que vagueiam no vastissimo terri- ~
torio matto-grossense. Vide o livro As Missões Salesianas em Matto
Grosso, 1894-1go8.
(N O'l'AS DO A.)
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epoca da descoberta do Brasil, o calculo da população selvagem oscilla de meio milhão a 2 milhões
(M::ittoso Maia, Hist. do Br. pag. 45) - e sendo
ainda desconhecida talvez uma 5. a parte do· territorio .
nacional; como poderiamas bem avaliar os selvicolas que ainda vagueiam no f ar-west brasileiro,
nas florestas do Brasil Central, nos valles quas1
desertos do Xingú, do Purús, do Araguaya, do
Tocantins, do Paranapanema, do U rupuca, do
Iguassú, etc.? No recenseamento de 1872, era
computada em r (um) milhão a população selvagem
do Imperio, numero, que nos parece exaggerado.
Sob a Republica, as avaliações vão de 200 a
400 mil Indios, em estado selvagem, em todo o Brasil. E ainda são os grandes Estados do Amazonas,
Matto Grosso e Pará os que possuem maior numero
de tribus em estado selvagem. Maranhão, Goyaz e
o Par!}ná, egualmente, contam bom nu.mero de
Indios selvagens.
APPENDICE

•
...

Nota A.
"
Das noticias aqui transcrij'tas, umas
provam o
modo deshumano porque os pretensos civilisados
vão fazendo, a ferro e fogo, a proveitosa cateckese
. dos Bugres, em Minas Geraes, S. Paulo e Santa
Catharina; e outras revelam o bom proveito alcançado pelos meios pacificos sobre os Indios do Maranhão. Sem o estipendio dos cofres officiaes, poucos
são os nucleos de catechese ainda existentes, no territorio da Republica. Monsenhor Costa Aguiar
(saudoso bispo do Amazonas e que era um dos egre- ·

,
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gios membros deste Congresso - que de suas luzes
como reputado Indiano logo se vio privado, pois
fa11 eceo a ~ de junho de r905 , cn1 Li sboa), encetou
na vasta ~egião amazonica da sua diocese a crusada
· civilisadora do lndio, chamando-o ao ~remio christão. No Pará, poucas colonias indigenas ainda se
conservam; en1 Minas, só a do Itambacury, mantida
pelo Estado e confiada ao zelo dos benemeritos
Franciscanos ; em Matto Grosso, são os Padres
Salesianos que cuidam da catechese ; assim como,
nas margens do Araguaya, os Monges Dominicanos
(do convento de Uberaba, Minas) vão reduzindo,
com proveito, o. gentio daquellas remotas paragens.
de Goyaz, onde ha pouco perdeo a vida um dedicado catechista, Frei Gil. (*)
Em _
S... Paulo, começam os Capuchinhos a
catechese - dos selvagens do Paranapanema e do
Baurú, onde foi victima do seo zelo apostolico Monsenhor Claro Monteiro. Em regra, porém, extermina-se o Indio, no Hinterland brasileiro, como se
fosse uma f éra. Vejamos as noticias de imprensa a
que nos referiamos. A primeira refére uma sortida

•
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Coube a mi distincto escriptor mineiro, o sr. dr. Sílvio de
Almeida, da r o rebate em viforosa polemica (no Estado de S ão Paulo,
ns. de outubro de 1~) , contra o que escreveo o notavel professor a llemão, sr. d r. H ermann von Ihering, actua l d irector do Museo Paulista , no
vol. VII, pag. 215, da Revista desse Instituto scientifico. Ahi, nada
mais, nem menos, se aconselha q ue isto :
« Os actuaes índ ios do E stado d e S. P aulo não representam um
elemento de trabalho e de progresso. Como tambem nos outros Estados
do Brasil, não se pode esperar trabalho serio e continuado dos índios
civilisados e como os Caingangs selvagens são um impecilio para a
cplonisação das regiões do sertão que habitam, parece que nllo ha outro
meio de que se possa /ançar mllo, senllo o seo exterminio ».
(*)

Cryphamos as horríveis e deshumnn:i.s palavras, que lamentamo1'
terem Sjlhido da pen na do douto e conhecido professor tedesco !
(NOTA DO

A.)
'
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•
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contra o gentio catharinense, em dias de. março de
1905. Eil-a:
Nota B.
Sob o titulo « Expedição contra os Bugres »,
o Novidades, de Itajahy, Santa Cathar1na, publicou
esta edificante correspondencia: « A turma composta de I 6 homens, chefiada pelo celebre batedor
de bugres Martinho Marcellino, morador na Angelina, que dalli viera incumbido de desempenhar
essa ardua missão, internou-se no matto, no dia 4.
Antes, tudo quanto era necessario para levar a
effeito a difficil empresa, fôra posto á disposição do
chefe e dos demais homens pelo superintendente
sr. Vicente Schafer. Até ao Ribeirão do Ouro, a
viagem foi feita em carroças. No dia .s, Martinho, e
tres companheiros começaram a fazer reconheci ..
mentas e a explorar o terreno, podendo certificar-se
de que, não muito distante, havia paradeiro de selvagens.
Esse reconhecimento durou tres dias.
No dia 9, pela madrugada, os · 16 homens
embrenharan1-se na matta, seguindo ~umo sul, guiados pelos indicias constantes. de picadas, ranchos
ainda novos, á distancia uns dos outros de 4 a 5 kilometros, e por diversas abelheiras tiradas pelos selvicolas. No perímetro em que esperavam surprehender o inimigo, nada foi achado. Depois de estarem
cinco dias internados no matto, tendo por vezes
atravessado caudalosos braços de rios, que suppõem
affiuentes do Tijucas, os expedicionarios encontraram um rancho, pelos signaes ha pouco abandonado .
havendo dentro delle um pilão e muitas hervas sec-
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cadas e o cadaver de um bugre envolvido em folhas
de caeté.
Ahi a turma fez alto e Martinho, com tres companheiros, proce~eo de novo a reconhecimentos,
dando muito perto com dois trechos de picadas
muito limpas e abertas em forma de cruz, e no ponto
do cruzamento um tóro falquejado e em cada uma
das faces muitas garatujas, como desenhadas do alto
para baixo e affectando a forma da letra M conjugada com o N, e escripta suêcessivamente diversas
vezes. Presentindo, perto, movimento de selvagens,
Martinho subio a uma arvore, de onde descobrio
grande ajuntamento delles, ma~ ao descer foi picado
por uma grande Jararaca. F eito immediatamente o
primeiro curativo, regressou com os tres companheiros a juntar-se com o resto da expedição, afim
de tratar-se da mordedura e dizer aos outros o resultado da exploração.
Martinho, tendo observado que o numero de
bugres era bem grande e que dezesseis homens eram
insufficientes, · conseguio mais sete companheiros no
Ribeirão do Ü\.:ro, e a turma, deste modo composta
de 24 homens, en"camirJiou-se, no_dia I 7, provida de
mantimentos, para o ponto onde tinham sido vistos
os selvagens. Mas ahi chegando, verificaram haverem elles se ausentado,. tomando rumo de oeste,
naturalmente por terem presentido a approximação
da turma.
Dirigindo suas pesquizas nessa direcção, percorreram com mil difficuldades grande extensão de
sertão, atravessando rio~ cheios, em jangadas que
improvisaram. A 23, depois de terem descoberto 94
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ranchos rodeados por trincheiras, encontraram tambem, com espanto, grande numero de jararacas mortas, que elles dizem ser 62, como se fosse aquillo o
resultado de uma caçada, e r r 2 abelheiras tiradas
Nesse mesmo dia, num f axinal immenso, sobre o
chapadão denominado do Fauser, começaram a sentir os indicias de que os bugres estavam proximos.
Mas, não quizeram, sem primeiro observar bem a
situação delles, dar o ataque, que foi levado a effeito
no dia 2 6, domingo, ás 2 horas da madrugada. O
assalto foi assim descripto, em suas linhas geraes,
por alguns homens da turma : « Devido á grande
escuridão daquella hora, os 24 homens, para não
, se
perderem uns dos outros, seguiam assim: o que
marchava atraz levava a mão apoiada no que ia na
. frente, e guiava o extranho prestito o chefe Martinho, com uma vela accesa, em direcção aos ranchos,
que haviam descoberto de dia. Ahi chegando, com
as maiores cautelas, a um signal conve~cionado,
deram o ataque. Estabeleceo-se uma confusão
enorme: gritos, pulos, imprecações, um berreiro
infernal por parte dos selvagens ! » Não contam os
expedicionarios, mas é facil prever, t,e~m feito elles
uma boa chacina, apoderanoo-se de tudo quanto
existia dentro dos ranchos e de um bugrinho de 8 a
ro annos de edade. Havia grande quantidade de
carne de anta e armamento.
A turma chegou a Brusque, de volta, no dia 4,
depois de ter passado quasi todo o mez de fevereiro
no matto. V em radiante pelo successo obtido e traz
como trophéos os obj ectos apprehendidos. E' interessante a relação desses obj ectos : cento e tantas
flechas, vinte e tantos arcos, grandes e pequenos,
ll

.
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muitas lanças de um formato exquisito, virotes,
chuços, muitas ferramentas, .tres saccos com rosarios, thesouras, navalhas, facas, objectos de folha
de Flandres, cordas, cestos de uma factura
admiravel, um cãozinho e até uma estola de padre.
Ha ainda, além de outras miudezas, que não vão
aqui descriptas, pul~eiras, dedaes, moedas de vintem, espoletas, capsulas de cartuchos, fivellas, sendo
algumas de prata, '. e as que se usam em guaiacas,
aros de correntes de prata, muitas qualidades de
machinismos de relogio, dentes de animaes ·e unhas
de antas.
O pequeno bugre apprehendido parece ser da
tribu dos Botocudos, visto trazer, atravessando o
labio superior, uma especie de batoque. >> (*)
Nota C.
A seg.u nda noticia contém sensatas ponderações do engenheiro allemão, sr. Guilherme Giesbrecht, testemunha ocular das sangrentas razzias
feitas entre Philadelphia e Aymorés, contra os desgraçados_selvicolas do valle mineiro do Mucury.
Eis o artigo do sr. G:iesbreche, trasladado do
Mucury, da cidcA:le de,, Theop,hilo Ottoni :
«Ü viandante que percorre essa immensa matta,
entre as estações de Pedro Versiani e a de Mayrink,
Em 1905, Frei J acintho M. Lacomme, Superior dos Missionnrios Dominicanos de Ubernba, publicou vibrante folheto sob o titulo
suggestivo de Salvemos nossos lndios. Ahi advoga elle a causa da
evangelisação das tribus Carajas, Chavantes, J avahés, Cayapos, Apinagis, Caraho!> e Clierentes, das margens dos rios Aragua ya, das Mortes e Tocantins, e da grande Ilha do Bananal ao N. de Goyaz, tendo
lança<lo a generosa idéa de se construir um navio-egreja (o Christophoro), para o serviço da catechese, nnquellns remotas regiões do
(*)

~raziJ,

(NOTA DO

A.)
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(E. de F. Bahia e Minas) talvez já tenha notado que,
quando a machina sáe da estação de Francisco Sá,
começa a entrar em terrenos apparentemente virgens, mas que já foram habitados.
. Embora se tenha notado anteriormente que a
povoação já não era muito .densa, aqui só se vê um ·
ou outro morador em uma rocinha, pode-se dizer,
perdido na floresta. A matta na outra margem do rio
Todos os Santos, jaz então magestosa e sinistra.
Porque razão, perguanta a si o intelligente
observador, estes terrenos não são aproveitados?
As terras são boas, aguas em abundancia, bonitas cachoeiras! Mas o olhar curioso que inves,.tiga
esta verde solidão, descobre aqui e acolá capoei.ras,
manchas de pastagens, arvores fructif eras suffocadas pela vegetação, ruinas de toscas casinhas sepultadas na capoeira verdejante e viçosa. Vê-se que
aqui impéra a natureza com todo o seo explendor e
força ; os vestigios do homem nestes lagares desappar~cem debaixo da tropical vegetação. Ella
rapidamente recupera o que a mão do homem tentou
roubar-lhe. E parguantando-se a algum pobre e raro
morador porque estas terras tão fe~~s, aptas para
toda .cultura, jazem tão abantlonadas, elle responderá : « E' por causa dos bugres ! »
« São os indios que infestam estas paragens, ·
roubam as roças, matam os animaes e a creação,
saqueiam as casas e, finalmente, têm atacado os
moradores e a propria conserva da Estrada de
Ferro, matando mulheres e homens que o dever
obriga a estar nestes lagares lugubres. E' uma verdadeira lastima vêr o abandono destas terras tão
ferteis, qúe podiam concorrer, colonisadas, para o
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desenvolvimento desta immensa zona e para o
augmento do traf ego de Estrada de Ferro ! Não ha,
por acaso, um meio de por termo a semelhante
situação tão dolorosa? Trata-se de abandonar esta
zona, porque o morador indefeso, com receio de ser
atacado e os membros de sua familia, com a menor
noticia do apparecimento dos . lndios, trata logo de
pôr-se longe daqui, preferindo abandonar seos
haveres adquiridos com tanto esforço e com labor
e suor de seo rosto.
As perseguições á mão armada não 7esolvem o
problema.
O indio, que desta lucta deshumana escapa,
recorre a seos irmãos da tribu, que tanto mais encarniçádos ficam quanto maior fôr a perda que soffrerem, embora se estabeleça apparentemente a paz
por alguns mezes.
O vingativo indio não descança, emquanto não
sacia a sêde de vingança! Nós temos aqui muitos
exemplos e embora por urn colono rnorram dez selvagens, os indios sempre voltam, tornando desassocegados os pobres moradores desta infeliz zona.
Os indios que dão trabalham, incapazes de todo
esforço que exige perseverança e paciencia, temem
o desapparecimento da matta pelo machado e pelo
fogo e, por tanto, do seo principal alimento - a
caça. Cabe aqui a acção do Governo intervir, garantindo-lhes a subsistencia. A' guisa dos Estados Unidos da America ·do Norte, das Republicas Argentina
e do Chile, o nosso Governo não obrará desacertado,
marcando-lhes uma linha divisoria, um rio por exemplo (aqui, a margem esquerda do rio Mucury), garantindo-lhes por leis especiaes a não invasão pelos
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colonos. A meo julgar, é o unico meio de acabar com
esta situação melindrosa e affiictiva.
Chamem os Indios com meios brandos por
alguns linguas, convocando-os para este fim, f azendos-lhes vêr a conveniencia de semelhante proposta.
Não pensem que se trata de tribus de poucos indivíduos. A margem esquerda do Mucury, a margem
direita até o rio Todos os Santos, as cabeceiras do
S. Paulo, do S .Pedro e do S. Mjguel, as cabeceiras
do ribeirão Mestre do Campo, o rio Americanas, o
rio Pampan, no meio percurso do Mucury, e, finalmente, esta matta immensa entre as aguas do
M ucury e Jequitinhonha, são povoadas por muitas
tribus, embora exparsas, que constituem um constante perigo para os moradores e que são obstaculos
consideraveis para a colonisação espontanea deste
immenso e rico territorio, por gentes do norte, que
se tornam aqui os benemeritos preparadores do terreno, os verdadeiros heróes que desbravam estas
mattas, abrindq-as para a cultura e civilisação e que
quasi sempre pagam as suas tentativas pela falta de
conforto e de alimentos salutares, &. pela absoluta
falta de hygiene, com a anrÃquilaÇão da sande e
perda da propria vida.
Só a terceira geração, verdadeiramente, poderá
gosar incolume deste clima e da fertilidade destas
mattas.
E esta pobre gente ainda lucta com os Indios ~
Em nome destes desprotegidos appéllo para a
sábia intervenção do Governo do Estado de
Minas. »
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Nota D.
A catechese de iniciativa official, em Minas,
aponta um nome glorioso, nas primeiras dezenas do
seculo 19. a doce figura do incançavel francez,
Guida Thomaz Marlíére, o civilisador dos Purys
do Rio Doce, o pacificador dos Botocudos do Piracicaba, onde fundou a colonia de P etersdor. Depois :
de Marliére, e á excepção de alguns capuchinhos
italianos, na · Poaya (aldeiamento extincto), na
Figueira, ou Porto de Doin Manoel, e hoje em
Itambacury (aldeiamento em pé de prosperidade),
tal serviço desappareceo .. . por: inutil ! Mas vejamos
a terceira noticia, muito recente (júnho de 1905), e
que prova a efficacia dos meios brandos e suasorios
para por elles se obter a alliança dos selvagens, a
sua domesticidade e amor aos brancos. F oi ella dada
pelo f ornal do Commercio, da Capital Federal:
« Desde o inicio dos trabalhos da construcção
da linha telegraphica destinada a . ligar os Estados
do Maranhão e Pará, em 1895, frequentemente f~i
o pessoal respectivo atacado por iridios bravios localisa'dos. entre o Engenho Central e Maracassumé,
resultando de~s~s ataques serem assassinadas muitas
pessoas empregadas naquelles trabalhos.
Para a repressão desses crimes foi improficua a
reacção, quer do proprio pessoal, quer da força estadoal, parecendo antes que o seo effeito era exacerbar
a ferocidade dos indios.
Em principias deste anno, entretanto, sua attitude foi bastante modificada, trocando-se o antigo
processo de repressão dos ataques pelos meios brandos, para ·captação das boas relações de amisade,
conv1v10 e ·utilidade. Da vantagem colhida pela
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substituição da brandura á violencia é pr<?Va o telegramma que o director geral dos T elegraphos acaba
de receber do chefe do districto do Maranhão, communicando-lhe que os indios, localisados á margem
da linha telegraphica, no Alto-Alegre, abriram uma
estrada larga e extensa da antiga para a nova resídencia; e cuidam com afan da construcção de casas
para o· pessoal. »
'
Nota E.
De taes factos a unica e logica conclusão a tirar
é esta: O Indio só se chega ao contacto com os
brancos com os civilisados, por meios pacíficos.
Violentando. perseguido, escravisado~ elle reage
como póde, pela vingança, pela traição. De quanto
póde a brandura para mansal-os, temos um
exemplo entre os bugres bravios das !nattas do Rio
Doce, no município do Peçanha (Minas), aos quaes
os moradores civilisados da Figueira, de Sant' Anna do Onça, de São Gonçalo do Ramalhête, de
Santo Antonio do Chonim, · da barra do SuassuhyGrande, (Aceciaçú) e Suassuhy P equeno (Acecimirim), do ribeirão dos Bugres, da b~ra do Correntes, da Poaya e de outro~ pon\os da extrema
daquelle município, foram dando tantas e successivas provas de amizade e bôa visinhança, ha longos
annos,' até que conseguiram captar a confiança desses
selvicolas e domesticai-os, inteiramente, mais pela
acção do tempo e dos meios suasorios do que pelo
brutal e criminoso extermínio. (*)
•

{*) De Avanhadava (S. Paulo) escreveram ao Correio da Manhã,
diario carioca., esta carta, em Outubro de 19o8 e cuja l,eitura revolta
os corações civilisados e christãos :
« Tomo a liberd:ide, sr. redactor, ele vos pôr ao corrente de
algumas occurrencias destas paragens paulistas.
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Naquella zona, s6 se encontra o bugre indomavel e inimigo de brancos,_ nas mattas do ribeirão
Larangeiras, alem do Cuyethé ; e nas solidões do
Urujuca, abaixo de Conceição da Poaya.
Na ultima excursão, que fiz ao Peçanha (Agosto
1904), desejei irá Figueira, afim de obter elementos
para a organisação de um V ocabulario desses
bugres do Rio Doce. Tive noticia de que alli ainda
vivem alguns linguas, home1_1s praticos e conhecedores de lidar o bugre, por exemplo, o sr. Adrião
Fróes, no arraial de Sant'Anna do Onça, o sr . José
Galdino, no povoado de Chonim, e o ve lho Vicente
Lourenço, no Ribeirão do Aldeiamento. T enho em
meo poder um manuscripto com um ligeiro vocabulario, que me foi dado pelo sr. Capitão Sebastião da
Costa Rocha, p or intermedio de Meo Pae, o Coronel Candido Josê d e Senna.
Opportunamente, hei de publicai-o, na Rev. do
E' horroroso o que praticam os trabalhadore<J da Estrada de Ferro
N oroeste do Brasil, entre Baurú e Avanhandava, com os pobres indios
Coroados.
1
Aqui o assassinio do indio é uma especie de sport, chega a ser
mesmo uma divertiJ.issima caça.da para os referidos trabalhadores.
Ha dias, na occ:8ião em . que os miseros Coroados realisavam um
casamento, segundo o seo rit~, ao que af firmam os entendidos, f oram
vistos pelos trabalhadores da Estrada, que, a tiros de carabina, assassinaram homens, velhos, mulheres e crianças, poupando tão somente ~
vida de uma joven India, de quem abusaram da maneira mais indigna,
.commettendo em seguida uma serie de scenas de vandalismo.
I sso não é justo, e o nosso Governo bem podia tomar uma providencia para que não continuasse o massácre dos Co,.oaàos, que são,
finalmente, os verdadeiros donos destes sertões que exploramos, evitando assim os assassinatos e barbaridades, que venho de relatar-vo'J.
Terminand9, eu vos direi que por varias vezes me tenho encontrado em face dos Coroados, sem lhes fazer mal, e <Jem ser atacado
pelos mesmos. E, estou certo que, se não fosse' esse regimen de terror,
-Os Coroados facilmente chegariam á fala, trocando dest'arte o arco e
flecha pela enxada e pela picareta dos trabalhadores da estrada.
Sem mais, peço-vos desculpar-me e lanço sob a vossa protecção
esses infelizes >•
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lnst. Hist. e Geog. Brasileiro, de que tenho a honra
de fazer parte. Mas, f al-o-hei com melhores elementos, depois de realisar a minha proj ectada viagem
ao Rio Doce, onde me prendem interesses de um
privilegio para exploração das riquezas mineraes
do opulento rio divisor dos territorios de Minas e
Espírito Santo.
Conclusão. Urge que os poderes publicos da
União e dos Estados emprehendam a cruzada
humanitaria da catechese dos selvicolas, chamandoos ao gremio da ~ultura brasileira.
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TERCEIRA PARTE

N omeQclatura das principaes tribus do Brasil,
quer das extinctas, quer das ainda existentes
.
no nosso pa1z
LISTA, POR ORDEM ALPHABETICA,
DAS PRINCIPAES TRIBUS DO BRASIL, QUER DAS EXTINCTAS,
QUER DAS ACTUAES

A
ABABÁS. - Indios do Estado de Matto Grosso,
citados por Milliet de . Saint-Adolphe, no seo Dice.

Geo gr. do Brasil.
ABATIRAS. - Tribu extincta, no Estado da
Bahia, segundo Ignacio Accioli.
ABIPONES. - Gentio Guaycurú dos sertões de
Matto Grosso,"' ç_uja tribu foi muito bem estudada
pelo allemão Debritzttoffer.
AcAwo1os. - Indios de origem carahiba, entre
a Guyana Ingleza e o Brasil.
AcoNÃNS. - Tribu Cariry, no Baixo S. Francisco (Pernambuco).
AcRoÃs. - Tapuyas de Goyaz, no Rio Corrente, affiuente do Paranahyba. lndios muito valorosos e amansados no sec. 18.º
AcROÁS-MIRINs.-Tapuyas ou Gês, no extremo
Norte de Goyaz.
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ArcÁs. - Ferozes indios amazonicos, do rio
Uaracá.
AIMBORÉS. - Corruptela do nome Aymorés ou
Aimbirés - indios tapuyas da serra dos Aymorés,
nas fronteiras dos 3 Estados çi.e Minas, Bahia e
Espirito Santo.
AKU~N s. Nome porque são tambem conhecidos os Chavantes, de Matto Grosso.
AMADúS. - Indios g oyanos do valle do Ara
guaya ; são de indole mansa como os Carayás da
ilha de SantAnna, seos visinhos.
AMANAZÉS. - Selvagens do Maranhão, de
origem Tupinambá.
AMAPURÚS. - Indios do Piauhy e Maranhão.
Tambem se escreve: Anapurús.
AMOIPIRAS. - Chàmados p elos Guaranys de
« amboipiri » ou « povo da banda d e além ». Tambem Amoipiras, segundo Varnhagem, equivale a
«·parentes afastados ».
· AMBUÁS. - Tribu do · Estado do Pará, c~te
chisados, na margem esquerda do Baixo-Amazonas.
AMMANrús. - 1ndios paraenses, de origem
tupinambá, valle · do rio .Mojú.
.,; ..
ANACÉS. - Indios do afltigo Ceará; na serra de
Ibiapaba. Anacés significa « quasi parentes ». ~
A NAMBÉS. - · Tribus tupys do Araguaya e
Baixo-Tocantins, no Pará.
A NAPURús. - E' a mesma tribu Amapurú, no
Piauhy e Maranhão .
ANDIRÁS. - os (« morcêgos ») Indios de tez
cla!a, margens do rio Tapajóz. São noctivagos, nas
suas excursões e correrias ; d'ahi o nome dessa tribu
amazonica, em língua tupi.
·
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ANETÉS. - Tupys impuros do rio Colysêo,
Amazonia. Estudados pelos viajantes allemães Hermann Meyer, Max Schmidt e C. von den Steinen.
ANTAS. - Povo da tribu tapuya dos Tapiranás, ·na região do rio Tocantins.
·
ANTIS. - Indios descidos dos Andes para a
fronteira leste do Perú, na região do Madeira
(Cayrari), limites com o Brasil e espalhados pelo
Amazonas e Guyanas, onde, crusando-se com os
Tupis, os Antis deram origem aos Guaranis,
segundo João Mendes. Ercilla, Garcilaso de la Vega
e Hervas derivam o nome Antis do nome da cordilheira andina.
APALAI. - Carahybas do extremo Norte do
Brasil, região das serras de Parima, limites com a
Guyana.
APANTOS. - Povos tupis do Brasil, segundo
R. Southey, que não dá a localisação de taes Indios.
APIACÁS ou APPIACÁS. - · Indios caçadores e
pescadores da bacia do Tapajóz e do Alto-Tocantins, no rio Arinos, E. de Matto Grosso, extendendose as malócas Y.is Apiacás pelos valles do Jurema,
Tapajóz e Amazonas.'- Estudados pela expedição
Langsdorff, que observou falarem os APIACÁS a
lingua guarany e não tupi.
APINAGÉS ou APPINAGUÉS. - Tribus de Goyaz,
nos valles do Araguaya e Tocantins. Bellos typos
de indios guerreiros, descriptos pelo sr. Oscar Leal,
em seo livro - « Viagens pelo centro do Brasil ».
APINGUIS. - Tribus do Alto-Tapajóz, have.ndo
outra tribu Apingui, no Tocantins, conforme nos
diz Ehrenreich.

•

'
•

93

•
•
'

,
•

APONEGICRÃNS (ou (( os maiores Aponegis ))) .
- T apuyas do extremo N. de Goyaz, mistura de
tribus Gês e Aponés.
ARAÉS. - Grande tribu, quasi extincta, em
Goyaz, no rio das Mortes, valle do Araguaya.
ARAKUÃNS. - (Os (( jacús pequenos »). Temi- .
veis tapuyas da Serra dos Aymorés, entre Minas e
Bahia. Foram visitados em I 8 3 7, pelo f rancez
Victor Renault.
ARÃRÁS. - Tribu carahyba entre o MédioXingú e os rios Madeira e Tapajóz, nos Estados do
Pará e Matto Grosso. Pertencem ao grupo de Indios
da « M undurucania », nome dado á região amazonica occupada pela nação Mundurucú.
ARANHIS. - Indios da região Amazonica, já
extinctos, bem como os se os aliados, do Rio Negro,
os Caicaizes e Guanarés.
ARARIKUNÁS ou ARICUNÁS. - São os indios
caraibas do Rio Branco, tambem chamados Arekunás.
ARANÂNES. - Tribu das mattas do município
de Theophilo Ottoni, Minas. E' gentio alliado do
Pury.
"' ,.
ARARYS ou ARARÉS. .::!._ Extinctos : viviam
outr'ora nas vertentes da serra da Mantiqueira, em
Minas Geraes, no seculo 18.º Foram batidos pelos
Croatos dos rios Pomba e Chopotó.
ARANÁS. - Tribus de indios Botocudos do
valle do Mucury, em N.linas. Da mesma origem
tapuya que os Aranânes ou Aranãns.
ARACIS. - (Aracy, (< o sol » ou « o oriente »).
Em Sergipe, no seculo 17. 0 , havia uma horda Tupinambá com este nome.

...

''

1 •

•

94

•

. .

..

ARAUNAS. - · Tribu de Indios mestiçados (sangue Aruak e Tupi), no rio Juruá, Amazonas.
AREKUMAS, ARUKUYANAS ou ARICUMAS.
Tribu indigena, de origem carahyba, do Alto RioBranco, no Amazonas ; na fronteira da Guvana
.
· lngleza. Vide Ararikunás.
ARINOS. - 1ndios das margens do rio de seo
nome, em Matto Grosso .
AROÁS. - Indios
do Estado
.
- do Párá, provavelmente de origem Aruak, como indic~ o nome da
tribu.
AROBOYARES. - Horda tupi, citada vagamente
por Southey.
ARUANS. - Povo selvagem da Ilha de Marajó, .
no Pará, e cuja civilisação artistica está revelada
nos ceramicos de Pacoval, Santa Isabel e outros,
estudados por Domingos Soares Ferreira Penna,
sob o ponto de vista linguistico. Vide vol. IX, I 879,
dos Archivos do Museo Nacional. E' povo selvagem
já extincto, pois Ferreira P enna só consegui o vêr,
em Marajó, um ultimo lndio Aruãn, bem edoso.
ARUAKS. ---.- )'ambem chamados Aruakis, Aranaks, Aruaquês e Aru~uis ou Aruaquys, Aróas ou
Aroaquis. Este·s Indios até o sec. I 7 .º dominaram no
Amazonas, do Rio Negro ao Rio Branco, até á
Guyana Ingleza, campos do Pirara, Tacutú, etc.
São ferozes inimigos dos Tarumás; e sendo de origem N u-Aruak, os seos restantes descendentes
vagueiam no Baixo-Rio-Negro, odiando ainda o
gentio carahyba, seo inimigo de raça, na Amazonia.
ATABÁS. - Selvagens de Matto Grosso, pouco
conhecidos.
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ATORAIS. - Estes Indios são de origem Aruak,
aq norte do Amazonas.
ATURARIS. - Indios de origem Aymoré, nos
Estados da Bahia (rio Santa Cruz) e Rio Grande. do
Norte (Piranhas).
ATURAHrós. - · Indios amazonicos do Rio •
N egro.
AuET~s. - Indios da familia tupi, nas ·c~be
ceiras do Xingú e rio Coliseo.. E screve-se tambem
Aruités.
AYMORÉS. - Temiveis selvagens de origem
tapuya ou gê, qtie no sec. 16.0 assolaram as capitanias d e llhéos e Porto Seguro, e ainda hoje, acóutados na Serra d os A ymorés p erseguem os moradores das visinhas comarcas de Theophilo Ottoni
(Mians), Caravellas (Bahia e São Matheos (Espirita
Santo). E' gentio bruto e indomavel. A nação
Tapaj ó foi a vencedora dos implacaveis Indios
Amoryés, cujos descendentes sobrevivem desde o
seç. i6.º até hoje, J.ilas Mattas dos rios Mucury e
Jequitinhonha e nas f ai das da serra do seo nome,
como já fiçou dito.
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BACAERYS. - Tambem chamados Bacahirys,
Bakahiris ou Bacaeris. lndios cuja lingua foi muito
bem estudada pelo explorador allemão Dr. Carl ·
von den Steinen, ( 1884-1888) e vivem nas cabeceiras do rio Paranatinga, no rio S. Manoel (Matto
Grosso) e na região do Xingú (Matto Grosso. São
de origem cariba ou carahyba. A commissão allemã
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de C. von den Steinen e H. von Meyer arrecadou
para o Museo de Berlim admiraveis collecções de
armas e ornatos dos Bacaerys.
BACURÉS ou GoACURÉS. - Selvagens de origem Guaycurú, em Matto Grosso. São tambem chamados Baccuris e vivem nas margens do rio Arinos.
Os Guacurés vivem tambem no Rio Negro.
BANIBAS. - lndios da Guyana e norte do Pará.
O mesmo que Banivas, segundo escrevem certos
autores. Vide : Banivas:
BANIVAS. - Tribu Aruak do Alto-Amazonas,
vinda das Guyanas. Os Banivas ou Banibas vivem
no valle do rio Ixié e na Guyana Septentrional.
BARBADOS ou BARBUDOS. - Antiga nação selvagem de Matto Grosso (no Sipotuba), dos famosos
Encabellados, que, como os Guaribas (do Amazonas), se faziam mais ferozes nb aspecto pelos cabellos crescidos. O General Mello Rego, entreta~to,
affirma que os Barbados do rio dos Bugres, affiuente
do Paraguay, acima de Sipotuba, usam de longas
barbas fictícias, feitas com tranças de cabellos de
suas mulheres.
t
BARÉS. - hidios0 de origem Nu-Aruak, entre
o Brasil e a Colombia e na região das Guyanas,
fronteira norte do paiz.
BAURE. - Gentio boliviano, que faz correrias
pelo Alto-Madeira, no Brasil, e no Baixo-Mamoré.
Os Baures são de origem Nu-Aruak, como os já
citados Banivas e Barés.
BLRÊIROS. - N orne dado pelos portuguezes
aos Ca yapós, (por causa dos grandes porrêtes com
que andavam armados estes Indios). Os povos tupis
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appellidavam os Cayapós de lbirájáras ou Ubirajáras. Estes Indios faziam correrias nos sertões confinantes da Bahia e Goyaz até Matto Grosso. José de
Alencar immortalisou os dous appellidos indigenas:
« Ubirajára » e « Guarany », nos seus famosos
romances indianos, que têm esses nomes .
BrRAPAÇÁRAPÁS. - Indios do Sertão de Matto
Grosso, até hoje pouco conhecidos .
BoNARIS. - Indios carahibas, da embocadura
do Rio Negro (Baixo-Amazonas).
BoRORós. - Indios dà .região entre o AltoParaguay e as cabeceiras do Araguaya (Matto
Grosso e Goyaz). Os Cabeçaes do Alto-Paraguay,
os Bororós mansos do rio Cuyabá, os Bororós Coroados de Goyaz, provêm todos da nação Bororó.
· Os destemidos Bororós-Coroados das cabeceiras dos affiuentes e de todo o valle do rio S. Lourenço (em Matto Grosso), raspam os cabellos em
torna da cabeça e deixam no ai.to do craneo um
monte ou corôa de cabellos durissimos e espetados;
dahi o seo nome de Indios Coroados. Foi com o
auxilio dos Bororós que os Paulista• subjugaram,
em Matto Grosso, na primeilãl met~de do sec. 18.
as tribus dos Araés e dos Cayapós: Estão sendo
catechisados pelos Salesianos .
BoRORós-CoRoAnos. - lndios meio civilisados e caçadores (de Goyaz e Matto Grosso), no valle
ou cabeceiras do Araguaya, no Alto-Paraguay e no
Cabaçal. Sob a catechese dos P .P. Salesianos,
~
actualmente. (Vide Bororós).
BoTocuoos. - (por causa· do batoque, « tembetá » ou « metara » de ossos, seixos e pedras de
0
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cores, nos labios). Nome pot que em Minas Geraes
e ·outros Estados se designam os selvicolas. Os de
l\1inas têm sido bem estudados por A. Sàint-Hilaire,
Diogo Pereira de Vasconcellos, Hermenegildo
Barbosa, Jorge Schieber, Victor Renault, Martinot
e outros.
BucoBús. - Indios do Maranhão. Vide o nome
Bús.
BuGRES ou BuRUNGS. - Designação. generica
das hordas e tribus Gês ou Tàpuyas do sul do Brasil, conforme a classificação dos sabios allemães,
Carlos Fried. Phil. von Martius e Carlos von den
SteiQ.en. Dominam os bugres em l\ilinas Geraes,
Espírito Santo e ~ahia, nos valles dos rios Doce e
alguns de seos ,affiuentes, Mucury, Itambacury e
Jequitinhonha, e tambem e~ S. Paulo (Tieté, Paranapanema), Paraná e Santa Catharina, da Serra do
Mar para o interior. .
Soffrem ahi constante assalto dos brancos, em
vindicta e desforra das correrias e depredações, que,
a seo turno, effectuam os Indios nas terras aposseadas e desbrav._f.das· pelos colonos. Vide A ppendice,
nota A, in fine,~ seguintes.
·
BuRUNGs: - Nome corespondente ao de Bugres, na pronuncia carregada dos colo.n os allemães,
em Santo. Catharina, segundo refere Capistrano de
Abreo, u0 cit. l~iv. do 4.° C ent. do Bras.
Bus.. -- Indios que, antigamente_, existiam no
Maranhão ; eram de origem tapuya ou caribocas, e
delles ainda descendem, conforme Buscaleoni e
Ehrenreich, os indios Bocóbús .ou Temembús,
naquelle Estado do Norte do Brasil.
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(_;ABAÇÁES. Tribu do Estado de Matto
Grosso, no r~o Cabaçal, affluente do Paraguay, proveniente de um ramo da nação Bororó, ido para o
Alto-Paraguay.
CABAIBAS. - Indigenas de Matto Grosso, nas
magrens do rio Arinos.
CABIXIS. - Indios do valle do rio Cabixi (AltoGuaporé) e que, em I 87 7, assolaram e destruiram
alguns arraiaes da ex-província de 1\'Iatto Grosso.
Os Cabixis se dividem em Cabixis bravo~ (ao norte
da Villa-Bella) e Cabixis mansos, nas cabeceiras
dos affiuentes do Guaporé. A distincta senhora brasileira, D. Maria do Carmo de Mello Rego e seo
marido, o General Mello Rego, dão noticias desses
Cabixis ; bem assim, o dr. Caetano de Albuquerque,
na sua Chorogr. de Matto Grosso.
CABIRÉS. Indios de Matto Grosso, na
comarca de Villa Bella, va lle do Guaporé.
CADIUÉOS. Tribu do Estado de Matto
Grosso, bem descripta por Tauna,,•que nas Historias Brasileiras, tambem cita •os Beaquiéos, pag. 140.
· CA:ETÉS. - (Cahetés, Caethés ou Caytés) Estes tupis dominavam mais de 100 leguas da costa,
desde Penedo, na foz do S. Francisco (Alagoas),
até a Parahyba do Norte. D evoraram o I .º bispo do
Brasil, D . Pedro F. Sardinha e muito deram que
· fazer aos donatariós de Pernambuco, desde os tempos de Duarte Coelho( sec. 16.º).
CAHÃS. - (Caa-an - o homem do matto) Tribu do E.stado de Méltto Grosso, nos rios Escopil,

109
lguatemy · e Miamaiá. São Indios agricultores e
mansos.
CAHIAPós ou CAYAPós. - Tambem chamados
Bilrêiros pelos Portuguezes. lndios do Alto-Araguaya, em Matto Grosso. Além d o que sobre elles
dissemos (vide Bilrêiros), ajuntarem os que foram
bem estudados pelo brigadeiro J. J. Machado de
Oliveira.
CAIACAZES. - Indios Tupis do Amazonas e
que com os Aranhis e Guanarés formavam algumas
missões do rio Negro, no seculo 18.0
CAIACAIZES. - lndios entre São Paulo,. Matto
Grosso e Paraná, muito bem estudados pelo dr.
H ermann von Ihering, Dir. do .Museo Paulista do
Ipyranga.
CAINGUÁS ou CAYUÁS. Tupis de Matto
Grosso, no rio Paraguay e baixo e medio Paraná.

..

CA1óvAs ou CA1uvÃs. - Tribu Tupi de Matto
Grosso, simplesmente mencionada por Saint-Adol- ·
phe, op. cit.
CAIRIRIS, CAIRIRYS uo CARIRYS. - Vide o nome
Kiriris, onde d~ruos a descripção desses Indios do
Norte do Brazil.
u
CAMACANS ou KAMAQUÃNS. - Tribu Gê ou
Tapuya, extincta, no Rio Gr. do Sul. Camacãns ou
« cabeças enroladas » . Ha no E stado do Rio
Grande uma cidade : S . João Baptista d e Camaquan.
CAMARAxós. - Tribu extincta da Bahia, entre
a serra de A ymorés e os I lhéos, na costa. . ·
CAMAYURÁS. Tribu tupi descoberta em
1887, por C. von den Stein~n, nas cabeceiras do rio
Xing~.

'
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CAMBÉVAS ou CAMBIVAS. - Tribu do Pará, até
hoje mal conhecida.
CAMBÉBAs, CAMBÉBús ou ÜMAGUAS. - Tribu
tupi da nossa fronteira com o Perú e que nada tem
c;om os anteriores . Cambévas paraenses, embora
quasi homonymas as duas tribus.
CAMÉS. - A' nação Camé e á do3 Caingag se
dá o nome col1ectivo de Coroados, que são os
Bugres de S. Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
Vide Bugres e Burungs.
CAMECRANs ou CAMICRÂNS. - Estes são os
selvagens maranhenses do grupo dos Cran, · que
ainda abrange naquelle Estado (Maranhão) os Pocamekran, os Macamekran e Aponegicran.
CANAMARÉS. - São Indios do Rio Negro,
Estado do Amazonas.
CANARINS. - Gentio de origem Goitacá, no rio
Caravellas, (Bahia) antigamente .
CANIKRANS. - Selvagens de Goyaz, do grupo
dos Crãns ou Guerengs; vivem no Araguaya e
Tocantins e se chamam Camecrans, no Maranhão.
CANÉLLAS. - Tribu gê ou tapuya do Maranhão
colonial, onde ainda hoje restan. •selvagens della
descendentes, os Acobú ou Camella, os Timbira ou
Canella, etc.
CANOEIROS. - Indios do Alto-Araguaya, em
Goyaz e Matto Grosso.
E' nome generico, dado aos selvagens que
navegam os rios em pirogas, ubás e igaras. Assim os
Carayás ou Iguarúnas, os Tocanti~s e os Chavantes.
CANIXANÁS. - Selvagens N u-Aruaks do rio
Içá, no Amazonas, na fronteira de Noroeste do
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CANTÁRIOS. - Indios de Matto Grosso, fron-·
teira Boliviana.
CAPEPUXIS. - Indios de Goyaz, na região do
Araguaya. '
CAPoxós. - · Indios Goitacazes e que outr'ora
dominava1n a região sul da Bahia e norte de Minas.
CARAETÊS. lndios do Maranhão, talvez
tapuias, como os Caragés, Caractagés e outros.
CARAJÁS ou l(ARAJi\.S. -.- 1' ribu da margem
direita do Araguaya e no Xingú, sendo que no Pindaré (Estado do M aranhão) vivem os chamados
Carayás, no . valle do Mearin1.
CARACAHYS. - Indios bravos d o Mearim, no
Maranhão, Estado onde ainda hoj e é grande o
numero de sclvicolas não catechisados.
CAGÊS. - Indios do Maranhão. muito semelhantes aos Caraetês. Os Padres Ivo d'Evreux,
Claudio d' Abbeville e Antonio Vieira, Berre do,
Gonçalves Dias, J oão Francisco Lisboa e o dr.
Cesar l\tlarques bem estudaram os selvagens Maranhenses.
CARAHÓS. ""-~ Indios dos sertões do Maranhão,
citados por C . Hartt, e~1 um trabalho sobre Ethnologia, nos « Archivos do Museo Nacionai ».

•

CARACTAGÊS. - Indios do Maranhão, de provave l 'origem tapuia, como os Caraetês e Caragês.
CARAIAYS. Indios amazonicos, inimig os
irreconciliaveis da tribu dos Manáos, no baixo Rio
Negro e na Guyana. Escreve-se, indifferentemente:
Cariays, Caraiays ·ou Carahiahys.
CARAJÁ- Is. - Tribu Cayapó do Araguaya,
referida por Couto d e Magalhães, n' O Selvagem.

•
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CARAHIBAS. (Caraibas, Caribas ou Carahybas)
- Grupos de indios que dominavam as Guyanas, a
costa norte da America do Sul e as Antilhas, constituindo uma familia linguistica bem estudada por
Sapper, Carlos von den St'einen, Max S chmidt,
Ehrenreich e outros ethnologos allemães.
•·
CARAHIAHYS. - Indios do Estado do Amazonas, na margem esquerda do Rio Negro, região
Guyanica. Vide Caraiays.
CARAPOTós. - Indios Cariris~ do Estado de
Alagoas. Foram catechisados, Q.ª serra de Co~n.
munati.
CARAYÁS. - Tapuyas do valle do Xingú e tam
bem em Goyaz e Maranhão, na região do Araguaya.
Chamam-se tambem Carajás. Acamparn á margem
direita do i\ragua ya e no Pindaré. Vide non1e
Carajás.
CARIBÓCAS. - Caboclos mesticados
de indios
..
e brancos. De cariúa e óc : quer dizer « tirado do
branco » ; ou de Carib e oca: quer dizer - o «cariba
aldeiàdo ».

.

CARIJONAS. na Amazonia.

Indios carahiba.&1 fio Alto-.J apurá,
"'

CARIJÓS. - Estes indios no sec. 16. domina vam 70 leguas da costa, desde Cananéa até a Lagoa
dos Patos, e o interior de Santa Catharina e Rio
Grande do Sul. Os Carij6s resultaram do cruzamento dos indios Goia com os Cariba ou Carib,
além do Amazonas, dond~ emigraram para o sul do
.
pa1z.
CARINÁS. --- Indios de cor quasi branca : vivem .
na Amazonia.
0
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CARIÓCAS (nE CARiu-ócA). - O mesmo que
Carijós. Carióca é contracção de C aribóca e ficou
appellidado o gentio Carijó da costa fluminense
(b~hia ~e Guanabara e Nictheroy), no sec. 16.º
CARIPAINAS. - São indios do grupo Pano e
não Tupi: habitam a região média do rio Madeira.
CARIPÚNÁS. - Estes indios e os seos affins.
Cericúnas e T arumás, vivem esparsos na bacia am~zonica, região do Norte (Rio Branco).
•
CARIRIS, CARIRYS ou KARIRIS. - Indios do
antigo Ceará. Escreve-se tambem o seo nome assim :
Kiriris (significa os e< tristonhos »): Sua língua é
conhecida. R. Southey os chama Cararins, da serra
da Ibiapaba. Vide os nomes : Cairiris e Kiriris.
CATAGUÁS. - Temíveis indio~ da região do
centro, oeste e sul de Minas (Catú aun, gente boa).
nos seculos 17. e parte do 18.º Muito deram que
fazer aos bandeirantes pau listas. Esses índios
Cataguá, descendentes de uma das hordas Tremembés, que do Jaguaribe (Ceará) vieram ter ao sul do
paiz, nos valles do Alto São Francisco e Rio Paranahyba (entre Çoyaz, Minas e São Paulo), foram os
dominadores teli<tidos da região das Minas Geraes,
aquem do planalto da Mantiqueira. Os paulistas das
bandeiras e os indios de além da Mantiqueira, em
S. Paulo (valle do Parahyba do Sul), eram pára os
ferozes Cataguá a gente ruim inimiga (Puxi-aua);
porem os sertanistas queriam romper o paiz encantado do ouro, e, com o auxilio da nação Tremembé,
foram repellindo, no sec. 17 .º, os selvagens Cataguá
do Sul (Sapucahy e Rio Grande) para Oeste de Minas, (Rio das Mor:tes, Piumhy, Tamanduá, Abaeté).
Uma bella cidade da matta mineira, Cataguazes, e
0
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um logarej o do municipio de Prados ~ perto de
Lagoa Dourada (Catauá) guardam a memoria dos
bellicosos indios Cataguás, dominadores do territorio de Minas, na epoca das primeiras invasões paulistas (sec. 17 .º). A capitania mineira chegou a ser
chamada « Minas Geraes dos Cataguas ».
CATANIS. - Indios Nu-Ai:ua~s, das margens
do J oary e J uruá, na Amazonia.
CATAUXIS ou CATAUHIXIs.. - Tribu do Estado
do Pará, outr' ora nas margens dos rios Madeira,
Coary e Purú ou Purús. São ichtyophagos e passam
mais tempo embarcados do que em terra.
CATIANAS. - Tambem chamados Manatenerys, vivem no Alto Purús (Amazonas).
CATUKINAS. - S elvagens ·do grupo Nu-Aruak.
no rio Purús. Escreve-se tambem Catoquinas.
CAVERRE S. - Indios do Orenoco, estudados
por Gumilla, H errera e Hervas. Ficam entre Venezuela e o Brasil.
C AYAPós. - Indios da região .do- Araguaya e
de Matto Grosso, Goyaz e Bahia. Foram bem estudados pelo brig adeiro José Joaquim Machado de
Oliveira. São os mesmos Bilreir~ 'bu Ubirajaras.
Vide os nomes : Bilreiro, C~hiapós, Ibirajaras ou
Ubirajaras .
.CAYUÁS. - Indios d o Paranapanema, estudados
por Monsenhor Claro Monteiro do Amaral. Vide
seo livro - « Usos e costumes dos indios Guaran ys, Cayuás e Botocudos». Monsenhor Claro Monteiro morreo nos sertões do Baurú (S. Paulo), victima
dos indios, em 1900.
CERICUNÁS. - Indios amazonicos, muito perseguidos pelos ferozes Muras. Vivem na bacia do
14
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Rio Branco. Já estão bastante reduzidos em numero,
como em geral acontece a todas as tribus amazonicas, cada uma das quaes· mal excede de 100 individuos.
CHACRIABÁS ou CHICRIABÁS. - D ominavam na
Bahia, Pernambuco e Goyaz, onde eram inimigos
encarniçados dos A croás.
CHAMBIOÁS ou XAMBIOÁS. - Indios muito be llicosos do Baixo Arag uaya. São de nação Carayá e
p ertencem aos G ês do Brasil· Central. Couto de
Magalhães com elles conviveo, no Araguaya.
CHAMococos. - Selvagens do l\1atto Grosso,
na fronteira boliviana, com o departamento de
S anta Cruz de la Sierra. Vagueiam os Chamococos
(do grupo Guck ou Côco, de von Martius), entre
Bahia N egra, Albuquerque e C orumbá.
CHANÉS . - Tribus mansas em Matto Grosso>
de uma só nação, porém divididas em 4 povos '.
T erenos, L a yanos, Kinikináos e Guanás, segundo
Taunay, que com elles conviveo, em 1865.
CHARRú As. - Indios Tapuyas d o Sul, que
d ominara m, nos seculos 16. 0 e 17 .0 , toda a costa
desde a L agô<V dos Patos até o Iguassu (Rio da
Prata). Ainda existeth em Goyaz. Constituem. os
Charruas um grupo ethnographico aparte, nas tribus
do Brasil, conforme opinam alguns ethnologistas,
que não os consideram de origem Tapuia ou Gê. ·
CHAVANTES ou A KUENS. - Indios de Goyaz, na
p arte centra l deste E stado, entre o rio Manoel Alves
Grande e o Tocantins. E sses arrojados indios
c=;anoeiros ou Chavantes discorrem ainda pelos vi.s inhos sertões do norte g oyano e sul do Maranhão.
Vide o nome Akuens.
•

•
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CHERENTEs ou XERENTES . .- Indios guerreiros
do Araguaya, em Goyaz, entre os rios Preto e
Maranhão.
CHICRIABÁS. - Tapuyas do baixo São Franciscb, antigamente, desde a Bahia ·até Perna1nbuco.
Vide Chacriabás.
CHIMANos. - Tribu tupi da An1azonia, no rio
Javary (ant. Hiabari), na margem direita do Amazonas. São dos tupis occidentaes.
CHIRIANÁS. - Estes lndios amazonicos vivem
nos rios Coêiras e Manliméo, affiuentes do
Demcúne, no U aracá.
CHIRIGUANOS. - Indios da região do AltoMadeira, entre o Brasil e Bolivia, no Rio Beni.
CHORós. - Indios do Ceará, do grupo dos ·
l(iriris (os « tristonhos »). A elles se referem
Figueira, Moreno, Alencar, Studart, Erigido e.
outros chronistas do Ceará.
CocAMAS ou l(oCAMA. - Indios do rio Solimões, na fronteira com o Perú.
CocORUNAS. - Indios do Pará, na fronteira do
Estado do Amazonas. Extinctos.
.
CoERUNAS~ Indios jo grupo Miranha,
segundo Ehrenreich, no rio Japurá, na Amazonia.
CoRoAnos ou CRoAnos. - Selvagens bellicosos cm Matto Grosso, no Araguaya e no Paranahyba, entre Minas e Goyaz. No rio S. Lourenço, na
mergem direita, fundou-se ha annos uma colonia
para a catechese dos Coroados. Parece que os celebres índios Croatos (das Minas Geraes, sec. 1 7.º e
principios do r 8. º) d' elles procediam.
CoROPós. - Indios de origem Goitacá e que
até princípios do sec. 19. dominavam, em Minas,
~
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os sertões dos rios Pomba e Muriahé, ao sul, Mucury
e Jequitinhonha, ao Norte.
CoRoPoxós. - Dominaram em M1nas e Bahia,
sec. 18.º Extinctos., Eram descendentes do gentio
Goitacá os idomitos Patachós ou Coropoxós, os
Croatos ou Coroados, os Coropós, os Camaraxós e
outras tribus entre Minas e Bahia.
CoToxós ou GoTOCHós. - Tapuyas da Bahia
e Espirita Santo, entre o Baixo-Mucury e a Cordilheira dos Aymorés.
CoxIPONÉS. Tribu indigena de Matto
Grosso, submettida e dizimada pela bandeira do
paulista Antonio Pires de Campos, em 11I8.
CRAIK-Mús ou KRAIK-Mús.-Indios Tapuyas
do Baixo Jequitinhonha, entre Minas e Bahia, estudados, em 1836, pelo Dr. Victor Renault.
CRÃNS. (Cran - quer dizer « o maior n). Os
Crans e os Gês formam na classificação de Martius
um grupo (o 2. º) mais numeroso que o dos tupisguaranys. Nos valles dos rios Tocantins e Araguaya,
estão os Crãns puros, como já vimos em differentes
tribus do norte de Goyaz e sul do Maranhão.
CRtNs o\! '-XRENS. - Indios conhecidos tambem
por Geurengs e formam o 4. grupo ethnographico
do Brasil selvagem, conforme a classificação de
Carlos von Martius.
CREÚSES. - Selvagens do Maranhão, na região
do Gradahú, por elles assolada varias vezes.
CRIXÁS. - Indios de Goyaz, no ·rio de seo
nome (valle do Araguaya). Em Minas, tambem,
havia Crixás (Rio Doce). Vide : Krichás.
CRIXANÁS, CRICHANÁS ou KRICHANÁS. - Indios
Amazonices do rio Uauperi, affiuente do rio Negro,
0
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pacificados por Barbosa Rodrigues, em I 88 5. Cha. mam-se tambem Kirischanás, Quirixanás ou Krichanás, Guaribas ou Guaharibos. Vide taes nomes:
nesta Nomenclatura.
CROATOS. - Estes Indios Croatos e os Puris
de origem tupi, se installaram no valle do rio Pomba
(região da Matta Mineira), de onde, acommettidos
pelos Goitacás do Rio Muriahé e pelos Cariiós (da
região entre Barbacena e Queluz), foram se internando pela região mais a leste (Chopotó e Piranga),
nas fontes
do1 Rio Doce. O gentio Croato dominava
.
a região de Ubá, serra de S. Geraldo, Rio Pomba,
Rio Branco, Viçosa, Piranga, Alto-Rio Doce,~ em
Minas. A cidade do Pomba se cha)11ava « A ldeia de
S. Manoal dos Croatos » ; a cidade mineira de
Queluz, « Conceição dos Carijós ». Nos municip ios
do Pomba e Ubá ainda existem poucos indios mansos de origem ou sangue Croato e Puri. Os arraiaes
de Guarany e Tocantins, nesses dois municipios
mineiros, recordam nomes indigenas. Alguns contestam a procedencia Waitaká dos Croatos de l\1inas e
os ligam ao gentio Coroado de Goyaz;.,
CucHIUÁRAS. - Indios Jio ~ixo-Amazonas,
denominados tambem Zurinas e Capurinas, a ldeiados pelas Missões j'e suiticas do sec. 18.º
CuMANAXós ou CAMANAxós. - Feroz gentio,
de origem goitacá, e que dominava, no sec. 18.º, a
região bahiana dos rios Pardo e de Contas.
CuPINHARós.-Selvagens do Maranhão, pouco
conhecidos.
CuRATIS. - Indios tupis, extinctos, da cordilheira de Ibiapaba, ao norte do Brasil, entre Ceará
e Piauhy.

..
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CuREMAS. - Indios do Norte do Brasil, do
grupo Cariry ou Kiriri.
CuRETús. - Indios do grupo Miránha, entre
os
- rios Içá e . Japurá.
CuRUMARÉS. - Gês ou Tapuyas do Estado de
Goyaz, na ilha de Sant' Anna ou Bananal( formada
por 2 braços do rio Araguaya). Curumaré quer dizer
« o sarnento », por causa da molestia da pelle, que
os persegue. Escreve-se tambem : Curamarás.
CuRURús. - Indios do valle do Araguaya, e
são alliados dos Curumarés ou Sarnentos.
CusTENÁUS ou K usTENAos. - liidios do AltoXingú e do Purús. São de origem Nu-Aruak.

n ·
DANIXÉOS. - Indios de origem Guaicurú, no
Estado de Matto Grosso, segundo o Almirante A.
Leverger (Barão de Melgaço).
DAPATARús. - Indios originarios do Am~zo
nas (rios Urubú e Uatumá), muito perseguidos do
gentio Jatapú, e que se estabeleceram na ilha de
Saracá, onde•ntais tarde seos descendentes civilisados povoaram a Villa•de Saracá ou Silves. Os Dapatarús são indios Aroaquis (Nu-Aruak).
DEMACURIS. - Tribu indigena das margens do
rio Caburi, valle do ·Rio Negro ~Estado do Amazonas), segundo Milliet de Saint-Adolphe, vol. l, pag.
324. Dos Damarcurys proveio, quando civilisados,
a população mameluca de São Pedro do Rio Negro.
DoRINS. ~ Tribu de indios paranaenses, dos
sertões de Guarapuava, aldeados ·á margem do rio
Dorim, e inimigos irreconciliaveis do gentio Camé .

..
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ENAucucúAS. - Tribu de selvagens carahibas
do rio Xingú, entre Pará e Matto Grosso.
ENCABELLADOS. - Tribu guerreira de lndios
'f apuyas, dos Estados de Matto Grosso e Pará,
. celebres pelos seos cabellos muito bastos e enroh-t·
dos em tranças pelo corpo.

F

e ·

F ARRANCHOS. - N orne dado aos Indios do
antigo « Aldeiamento de N. Sra. da Boa Viagepi do
Farrancho », na margem direita do rio Jequitinhonha ·e em territorio da freguezia de São Miguel, na
com~rca de Arassuahy.
·
Esses indios do F arrancho se civilisaram, bem
como os Ararys, seos visinhos, no extremo norte de
Minas, e levam os seos descendentes uma existencia
pacifica, entretidos na caça, pesca e rudim.entar
industria, exportando rêdes de tucum, embira e
algodão, cordas, peneiras, cestas, remos varas de
canôas e outros artigos do seo cc.~ercio com as
populações dos arraiaes mais~roximos.
FORMIGAS ou IçÃs. - Tribu de Puris, de
Minas e Bahia, comedores de tanajuras. Os Formigas da Bahia eram do littoral, entre os rios Santa
Cruz e Doce, e de nação Patachó, dominando o
littoral até o Espirito Santo.

G
GABIBIS. - São povos carahibas do extremo
norte do Brasil, na fronteira com as Guyanas.
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GACIÁs.-Indios matto-grossenses, já extinctos.
GAMBÉLAS. - Estes Indios ainda habitam as
aldeias de São José e São Pedro, no alto rio Ourém
(Estado do Pará), onde a sua catechese está confiada aos Missionarios Franciscanos, italianos, do
Instituto de Ourém, villa paraense proxima áquelJ.as
duas aldeias. Esses indios Gambélas pertencem ás.
tribos chamadas do Guamá e Cachoeira, são morigerados e trabalhadores, diz -A Alvorada, periodico
de Ourém (outubro de r 908).
Nas opulentas mattas espalhadas pelo Alto- .
Gurupy e Praia Grande, rios Capim, Caeté e Iirituia
vagueiam indigenas bravios, de indole menos branda
que os Gambélas do rio Ourém. O tucháua· dos
Gambélas, actualmnete, se chama José Manoel
F elippé e é um moço creado e educado no seio da
população civilisada.
Em meado_s de 1908, os moradores do municipio de Irituia fizeram correrias e massacre· entre os
indigenas do I ta bocal de Irituia, para se vingarem
de algumas depredações destes.
GAMELLA'3• - Antigos bugres do Maranhãoi
de que ainda são repfesentantes os lndios Acobús,
de origem tupinambá, segundo o explorador Busca- ·
leoni.
GAVIÕES ou CRICATAGÉS. Indios pouco
conhecidos do Estado do Maranhão, talvez de origem tapuia como os Caragés e Caractagés. Vide
estes nomes.
GAYAPÁS. - E' uma tribu citada por Southey,
juntamente com as dos . Guaxixos ou Guachichos,
Guaguanas, Guanarés e Goacurés. Porém, Rob
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Southey não localisa esses Indios do Brasil nem
delles dá maiores informações, na sua Hist. do Bras.
vol. I, pags. 3 r 8 e 319 .
GAYMURES. - Nome dado aos Aymorés da
Bahia, nas chronicas coloniaes (Gandavo, Rocha
Pita, Vasconcellos ... )
·
GErcós. - Povo tapuya do Estado do Piauhy,
nos valles dos rios Gurguia e Canindé. Parece que
são os mesmos J aicós, de que ha no Piauhy uma
cidade, conservando-lhes o nome.
G1ts. - São os Tapuyas. O nome Gês lhes
, foi
dado pelos allemães von Martius e Paul Ehrenreich, devido á frequencia com que apparece na lingua das tribus Tapuyas a palavra Gês. Escreve-se
tapuia ou tapuya .
G1PORÓCAS. - - ((( arrebentam machados »).
N orne colonial dos Indios Gyporoks (1\1inas). Vide
Giporoks.
GorANÁS. - Vide Guayanazes. O dr. von
Ihering publicou sobre elles um excellente trabalho: « Os Guayanás e Caingangs de_S . Paulo ».
.....
GoITACÁS. - Tambem ~hamados Goytacazes,
Guaytacazes, Waitakás. Ogentio Guayatacá (significa o (( corredor ou batedor do matto »), occupava
a região da costa desde Rerigtiba (Benevente), no
Espírito Santo, até o cabo S. Thomé( Estado do
Rio de Janeiro). Segundo Couto de Magalhães, se
dividia em : (( Goaitacá-Camopi, Goáitacá-guaçú e
Goaitacá:jacoritó ». Todo o valle fluminense e
mineiro do rio Parahyba do Sul era por elles occu pado. O seo nome ficou á cidade de « Campos dos
Goitacazes. »
~
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GoROTIRES. - São Indios do Brasil Central;
alliados ás tribus Cayapós (Matto Grosso). Vide
·Guariterês.
GovAz, GovÁs ou GoIÁ. - Gentio que deo
nome ao E stado de Goyaz. D ' elle pr~cedem outras
nações selvagens, os Goia-ná, os Goia-tà-ká, etc.,
que resultam dos successivos cruzame1:1tos do Goiá
com o Tupi, com o Tapuia, etc.
GRADAHUS. - Selvagens bravios do l\1aranh~o,
onde ainda hoje perseguem a população branca, no
Tocantins.
D' elles dá noticia o general Couto de Magalhães, que os classificou como Cayapós. Viae uma
nota no A ppendice.
GROAHIRAS. - Indios da antiga capitania do
Rio Grande do Norte, d'onde foram alijados pelos
Potiguáras, na éra colonial.
GuAIAKIS. - Indios das margens do rio Paraguay, em Matto Grosso; são caçadores e falam um
dialeto do abaneenga ou guarani.
GuAICUMÃNS. - Antigos selvagens do Rio
Grande do ~ul. R eduzidos nas guerras com os
Tapes e Charruas. _,
GUAJÁJÁRAS. - Indios guerreiros do Maranhão, alliados ás tribus dos Guajarás, Guapindaias
e outras. Os Guajájáras pertencem á familia dos
tupis septentrionaes e vivem no -Baixo-Araguaya,
segundo Couto de Magalhães refere. Eram:inimigos
dos caribócas e tapuias da costa maranhense.
GuAJARUTAS. - Indios bravos do rio Guajarú,
em Matto Grosso.
GuAJARAS . .- Selvagens tapuyas dos Sertões
ao Norte do Maranhão~ e que emigraram até o Pará,
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cuja capital é banhada pela bahia de Guajar:i: tra- .
dição do nome dessa tribu tapuya.
GUAJIRUS ou GoAJIROS. - Indios Aruaks desa.
ciclos da Venezuela para o Orenôco, d' onde se passaram ao Amazonas.
GuANAHÃNS. Tribu Gê ou Tapuya, do
grupo Caingang, e que em Minas ~campava na
bacia do Rio Doce, no valle do Guanhães, que tira
o seo nome (princípios do sec. 18.) d'esses lndios
Guanahãns, segundo o~servação propria nossa.
O viajante francez Saint-Hilaire se refere a ·
essa tribu. Além do rio Guanhães, temos em Minas
a cidade de S. Miguel de Guanhães, no valle do
referido Guanhães, tributaria do Santo Antonio, por
sua vez affiuente do Rio Doce.
GuANÁS. - Alliados dos Chanés, em Matto
Grosso; e sobre os seos usos e costumes escreveram
o Sargento-mór Ricardo Franco de Almeida Serra,
o Visconde de Taunay e o Coronel Galdino Pimentel, como se póde ver da Rev. do lnst. Histor. e
Geogr. Brasileiro. No Maranhão ha tambem uma
tribu Guaná.
~ •
GuAPINDAIAS. - Indio~ do Maranhão, de origem tapuya, alliados da tribu dos Guajájáras.
. GuARANYS. - (« os guerreiros »). Dominavam
a costa meridional, desde Cananéa até o Paraná.
Sua língua, o abaneênga, foi muito bem estudada
pelos Jesuitas Montoya e Restivo, e pelo mineiro
dr. Baptista Caetano de Almeida.
O Conego João P. Gay sobre elles escreveo
bastante, referindo-se aos Guaranys do Paraguay.
No Rio Grande do Sul, os Guaranys cruzaram-se
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com Tupis e Antis e talvez com os Tapes, Charrúas, Minuanos e Butucaris.
GuARAYOS ou GuARAJÓS. - São do grupo dos
Tupis occidentaes, em Matto Grosso (yalle do
Mamoré), nos limites com a Bolivia.
GuARIBAS. - Estes selvagens são os mesmos
Crichanás ou Guaribas-Tapuyas do Amazonas,
descriptos por Barbosa Rodrigues como usando caudas ou rabos e barbas postiças, provenientes dos
pellos de certos animaes (guaribas, mônos, macacos,
goarás, etc.) Vivem nos rios Jauaperi, Uirabiana e ·
Negro, extendendo o seo dominio desde Muirapinima, abaixo de Ayrão, pelos rios citados e pelo
U ererô e U aracá, até o Rio Branco, no Estado do
Amazonas. Chamam-se tambem Guarahibos. Vide
op. cit., «Rio / auapery - Pacificação dos Clzrichanás. » - Rio, Imprensa Nacional, 1885, 274 pags.
in 8.º
.GuARITERES. - Indios de Matto Grosso, ao
passo que os Guarinos são uma tribu de Goyaz,
Os Guariteres ou Guriterês vagueiam nas mattas do
Xingú.
"
GuARULHOS.'*' - Selvagens de oriRem goitacá,
no baixo Parahyba,, entre Macahé e Campos dos
Goitacazes (sec. 18.º)
GuARús. - Nome dado aos Guarulhos do Rio
de Janeiro, onde, perto de Campos, ha ainda uma
povoação de Guarulhos.
GuATós.-São Indios do rio S. Lourenço, em
Matto Grosso, fronteira do Paraguay. O nome Gua
tós quer dizer « Navegadores » e vivem e moram
em canoas. formando um grupo amphibio, co1no os
Catauxis do Pará.
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GuAYANAZES. - Tambem chamados Goyanazes, Goianás ou Guayanás. Estes bugres de origem
antes tapuia do que tupi, dominavam a capitania de
S. Vicente (S. Paulo), desde. Angra dos Reis (Oca:.
ruçú) até Cananéa, ao Sul. Seo papel foi importantissimo na colonisação, porque da alliança do sangue goianaz e portuguez provieram os famosos
mamelucos e bandeirantes paulistas. Couto de
Magalhãe.s, Machado de Oliveira, Frei Gaspar da
Madre de D eos e outros os estudaram muito bem.
GuAYCURú s ou W AYCURús. - O gentio Guaicurú (dos confins de Matto Grosso com a Republica
do Paraguay) se divide em Lenguás e Mbaiá. São
os famosos Indios Cavalleiros, tão fortes quanto
corpulentos, do sudoeste do Brasil, no Alto-Paraguay, nos campos da Vacaria, ao norte do Yguatemy. Emquanto o gentio Payaguá hostilisava, nos ·
rios, os bandeirantes do sec. 18.º, o Guaycurú por
terra atacava os sertanistas em guerra cruel.
GuEGUÊS. - Antigos indios do Piauhy, onde
dominavam além dos Gueguês, os Jaicós ou Geicós
e outras tribus.
GuERENS ou GuERENGS (signi~ « o antigo ·n a
palavra gueren). São os ch;.mados Crens, que formam, no Brasil, o 4.0 grupo da classificação ethnographica de Carl. von Martius.
GYPORÓKS ou GI-PORÓKAS. Tribus botocudas do valle do M ucury e irmans pela língua e
costumes das tribus dos Aranãns e Nak-nanuks .
(Minas Geraes) . .Gi-porok quer dizer « machado
forte », ou « arrenbenta machado », segundo interpretam os línguas, que destinguem, praticamente,.
algumas palavras do dialecto guttural cessa tribu.
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N orne que os Indios do Baixo
Tapajóz dão aos que habitam a região do Alto
Tapajóz, segundo refere Moreira Pinto (A.pontam.
do Dice. Geo gr. do Bras., vol. 2. pag. 148). A
palavra Hiapiruára significa cc gente do sertão ».
HIÁUÁUAHIS (Hiau-au-alzis) -. N ação indigena
das margens do rio Japurá, no Estado do Amazonas, e da qual provém a tribu Paráuari, conforme
opinião do dr. Araujo Amazonas.
HIUPIUÁS. - .- Dessa tribu amazonica do rio
Japurá provieram os mestiços indígenas. que povoaram Teffé ou Ega, segundo o escriptor citado ha
pouco.
HuAIMIS. Tribu de origem Maipure, na
margem esquerda do rio Purús e mestiçados com o
gentio Pammary.
.
HYAPURÁS. Povos do rio Caquetá, entre o
Brasil e a Colombia, subdivididos em varias tribus
carahibas. Serão os mesmos indios Japurás?
HIAPIRUÁRAS. -

0

,
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Nome dado desde Colombo aos
naturaes ou aborigenes do Novo-Mundo, e que no
Brasil tambem designa, collectivamente, as tribus
do nosso gentio, as hordas selvagens de Norte a
Sul. Entre nós, outros nomes collectivos ou genericos damos aos selvagens do Bra~il: Bugres, Boto
cu dos, Caboclos, T apuyos, etc.
lBIRAJARAS ou UBIRAJARAS. Vide Bilreiros e
Cayapós, nomes dados ás tribus dos Ibirajaras da
INDIOS. -

.·
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Bahia, Goyaz e Matto Grosso. Esses Cayap6s, em
Matto Grosso, occupavam a região das vertentes
dos rios Tocantins, Xingú e Arinos, ao norte da
região dominada pelos Payaguás.
Icós. - Selvagens do sertão cearense. Ainda
existe com o nome de lcó uma cidade do Estado do
Ceará. Tanto os Icós como os ·Jucás e Sucurús do
antigo Ceará, pertenc:iam ao grupo dos Indios Cairirys ou Kiriris.
.
lGUARUNAs.-Celebres Indios canoeiros, de tez
muito carregada, no Maranhão. O Padre Antonio
Vieira (sec. 17. descreveo bem esses Indios Navegantes, de sangue tapuya e. caribóca, na antiga, capitania do Maranhão e Grão-Pará.
lMARÉS. - Indios do valle do Paraguay, nas
margens do Taquary, em Matto Grosso.
IPOROTós. - Selvagens carahibas, das cabeceiras do Rio Branco, Amazonas.
lPoRucoTó (tambem ditos Puricotós ou Procotós, e ainda Ipurucotós). São indios ·amazonices
do Rio Negro e, segundo .Barbosa Rodrigues, estão
alli em franco contacto com os formosos Crichanás
ou .J auaperys, tribu tapuya do BaiK~ Rio Negro.
lPURINÃNS. - São tri!>us de selvagens Nuaruaks do rio Joary, na Amazonia.
lPURUÃNS. - Os Ipuruãns, Ipupuans ou Ipurás ·
são Indios Aruaks do rio Purús, onde se subdividem em varias hordas : Manateniri, Catiana, Canamari, Cannawari, nos rios Purús, Juruá e Acre ou
Acquiry.
lTALAPRIÁS. - Selvagens.do Pará, no sec 18.º)
.,
.
e Ja extinctos .
t
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Antigos Indios do Ceará, onde
hoje vivem mansos os poucos sobreviventes desses
selvagens.
lTANHAS. -

J
São povos tupis do valle do
Tocantins, no Estado do Pará.
JAI Cós ou JAHICós. Ficavam estes Indios
nos sertões do Piauhy, Estado onde ainda se vê
uma cidade com o nome de Jaicós .
J AMAMADIS. Selvagens de origem NuAruak, no valle do rio Purús.
J AMUNDÁS. Indios do Norte do Estado do
Pará e do antigo Contestado do Amapá, divisa com
a Guyana Franceza.
J ARUMAS. Indios carahibas, tambem chamados Aruma, no Alto Xingú.
J AUAPERYS ou JAUAMERYS. São os mesmos
Indios Uamerys, Uaimeris, Maimerys ou Waimirys, dos quaes descendem os actuaes Crichanás
(Amazonas).
JAULAPITTIS . Tribu de procedencia NuAruak, na regiã~ tompr$hendida entre os rios Xingú
e Purús.
JAULEGÊS . - Indios do Maranhão, com certeza tapuyas, como os seos irmãos, os Caragês,
Caractagês e Caraetê.
JAURÚS. - Selvagens de Matto Grosso, no
·Guaporé. Extinctos.
]AVAHts. Indios goyanos da ilha de Sant'Anna ou Bananal. no Araguaya. Tambem ditos
Javahês.
J ACUNDÁS. -

'
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JAVARts. - Celebres indios navegantes da
região do medio Araguaya, em Goyaz, alliados dos
Iguarunas' e dos Chavantes-Canoeiros.
JAVITÊROS. - I ndios Aruaks, no extremo
Noroeste do E stado do Amazonas.
JORORÓS. - Estes Indios J ororós eram da
antiga capitania do Rio de Janeiro, onde foram batidos p elos terriveis G oitacás, nos seculos I 6. º e I 7. º
JUGUARÚNAS . - Temiveis indios da Bahia;
eram inimig os dos Aymorés, e occupavam parte da
costa de Ilhéos e Porto Seguro.
J UMANAS. - Indios d e origem N u-Aruak; no
Baixo Içá (Amazonas), confins d'esse Estado, a
noroeste do Brasil.
JuMÁS. - São uma tribu carahiba da região
entre o rio Madeira e o Baixo Xingú, no Estado do
Pará.
JuPúAS. - lndios da nação ou grupo Miranha,
na margem esquerda do rio Japurá (Amazonia).
J UREMAS. - lndios de nação Kiriri, no antigo
Ceará e Piauhy. Tão temidos pelos colonos portuguezes, como os ferozes Jucás.
JURIS ou JURYS. - lndios do ... &io Japurá, a
oeste do Estado do Amazonas~
JURUNAS. - São da região do baixo e medio
Xingú e pertencem aos tupis impuros alli encontrados p elo Dr. Carl. von den Steinen, em 1884 e r888.
J uru-unas « os boccas pretas » - porque pintavam
labios e dentes com a tinta escura· do genipapo, tornando assim temivel o seo bizarro aspecto.
JURUPIS. - Botocudos de Minas, hoje extinctos. Viviam nas margens do Rio Doce, a leste.
/urupi quer dizer «a bocca primitiva» ou «O tronco
lü

•

1'22
dá lingua dos jurús)) donde procediam os lndios
Jurús, dizem os «linguas» do Rio Doce.
JuRURús. - (fururú significa «hocca triste».
Eram indios do Ceará, muitos bravios como os
J ucás e os J uremas.
1
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KARAJÁS ou CARAJÁS. - Tribus da margem
direita do ·rio Araguaya, Goyaz. O Gentio Carajá e
o Bororó estão fóra das classificações de Martius e
Ehrenreich. Escreve-se tambem Carayás, dos quaes
procedem os Carayá-is, povo Cayapó do mesmo
valle do Araguaya.
KIRIRINS ou QuIRIRINS. - Indios da antiga
capitania de S . Paulo, considerados de procedencia
Kiriri (dos Carirys met'idionaés, enligrados do
Norte).
KIRIRIS. - Estes indios acampavam outr' ora
nos sertões desde a Bahia ao Piauhy. Sua lingua é
bem conhecida. Abrange o grupo Kiriri ou Cariry
(o 2. de Martius) numerosas tribus: os Guayó,
Tremembé, Quiririm (S. Paulo), sendo aparentados com os,.. Çoianás (S. Vicente) e · Icós, Jucás.
Chorós, Papanás, et~.
KocAMAS ou CocAMAS. - Indios do rio N apo,
affiuente do Amazonas, fronteira das . Republicas
do Brasil e Equador. ·
KocURUMAs ou CocURVMAS.
Indios Miranhas, no rio Japutá, no valle amazonico.
KoTOCHós. - N orne de uma pequena nação
de Indios Tapuyas ou Gês, entre os rios D.oce e
J equitinhonha (Minas), na região do Fanado sec.
I 8.º (Minas Novas e Arassuahy).
0
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KRADAHós. - 'rribu independente, muito selvage,m e pouco conhecida; da margem oriental do
rio Araguaya.
·
·
KRAIK-Mús. - Indios do Baixo Jequitinhonha,
entre Minas e Bahia, estudados, em 1836, pelo
explorador Dr. Victor Renault, por ordein d~
governo regencial do Padre Diogo A. Feijó. · ·o
gentio J(raik-mú era de sangue aymoré e goitacá
mesclado, e muito bravio.
KRICHANÁS ou CRICHANÁS. - Já nos ref e·r imos
aos Crichanás do rio U aupery, no Baixo-Rio Negro;
Estado do Amazonas.
Vide Jauaperys, Crich-nás, Guaribas, Maimerys e Waimirys.
KRICHÁS ou CRICHÁS. - Tribu indigena do
Estado de Goyaz, no rio Crichás, affiuente do Araguaya, e tambem em Minas Geraes, entre os Botocudos do Rio Doce.
KRIKATAGÊS. - Tribu tapuya e tambem chamados Cricatagês ou Gaviões, no Maranhão. 'T ribu
cu-irmã do Caraetês, Caragés, Panellas, Bocotús
e outras daquella antiga Capitania do norte. do
Brasil.
~ ~
KRoATOS ou CROATOS. -:._ Nome dado aos
Coroados do valle do Rio Pomba, a leste de
Minas (sec. r 8.º), onde a actual cidade do Pomba
já se chamou « Aldeiamento de São Manoel dos
Croatos ». Vieram de Goyaz para o Triangulo
Mineiro e depois para a região sudeste de Minas
Geraes.
KusTENÁOS ou CusTENÁOS. - lndios de origem Nu-aruak ou Maipure, do Alto Xingu, no
.Amazonas.

'
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LAYANOS. - Indios Aruaks, de Matto Grosso,
os quaes bem como os seos irmãos das tribus dos
T erenos, Kinináus e Guanás, são povos da nação
Chané, segundo o visconde Alf. de Taunay.
LAMBIS. - Indios de Matto Grosso, na fronteira da Bolivia.
Dizem-se do galho d os tupys occidentaes.
LENGOÁs. - N orne dado a alguns povos Guaycurús, de Matto Grosso, segundo o naturalista
bávaro Dr. Carlos F ried. Phil. von Martius.
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MACHACARIS. - Antiga tribu, que vague.a va
pelos sertões do Mucury, J equitinhonha e Serra dos
Aymorés, entre Minas Geraes e a Bahia. Eram de
sangue Aymoré e Goytacá.
MACHACULIS. - Selvagens amazonicos, referidos por Mattoso Maia, havendo tambem uma
tribu tapuya do Machaculis, entre Minas e Bahia.
No antigo cc1'~coberto do Peçanhan, entre o Suassuhy Pequeno e Sua4!isuhy Grande (sec. 18. acampavam Machaculis.
MACHIGANGAS. N orne dado á tribu dos
Antas, Antis ou Campas, indios Carahibas da fronteira peruana com o nosso Estado d o Amazonas.
Vide Antas e Antis. Outros consideram os Machigangas como Aruaks, sob o ponto de vista linguístico.
MACONÉS. - Estes Botocudos da bacia do
medio Rio Doce (Minas) estão hoje extinctos. Os
0
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Maconés ou Maconis, os Zamplãns, os Machaculis,
os Pojichás, os Malalis e outros bugres de Minas,
estão muito reduzidos em numero, sendo que algu- .
mas tribus já desappareceram.
MACRAMECRANS. - Indios de Goyaz, no Baixo
Araguaya, quasi nas fronteiras do Maranhão (valle
do Tocantins).
MAÇUNIS. - Selvagens de origem Goitacá, no
valle do Rio Doce (Minas). Extl.nctos, actualmente.
MACUNINS ou MAKUNYS. - -Estas tribus botocudas dos Macunins, que o Dr. Victor Renault visitou, no rio Mucury (Nordeste de Minas) ,em 1836
e 37, tinham traços accentuadamente sino-mongolicos. Bravios, estes Indios de sangue Goitacá.
MAcucHIS. - Nome dado aos Tapuyas e
Mamelucos, no interior do Estado do Amazonas,
segundo Barbosa Rodrigues, Baena, J. V erissimo,
Stradelli, Ferreira Penna, passim.
MAcux1s. - Tribu Carahyba, entre a Guyana
Ingleza e o Brasil, nos contraí ortes da serra Para·
.
ca1ma.
MAGNÉS. - O gentio Magné, all\?.do do Maué,
vive em Matto Grosso, na p~11:e norte do Estado,
ás margens do rio Madeira. São celebres os Magnés
por fabricarem o guaraná, excellente alimento de
poupança para o organismo humano e muito usado
como bebida refrigerante no norte do Brasil.
MAHAcus. - Tribu indígena da região do Rio
Branco (entre o Amazonas e a Guyana Ingleza).
MAHUÉS ou MAuts. - Povos tupys septentrionaes (no Amazonas e Pará), occupando a região
entre o Tapajóz, o Madeira e o Amazonas. Tambem
fabricam o guaraná, superior até ao inventado pelos
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Indios Magnés, de Matto Grosso. E' o guaraná um
producto hoje introduzido na therapeutica medica e
, tonico tão · poderoso como a cóca, ·dos indios do
Perú e Bolivia, ou ·a noz de kola, dos selvagens
africanos.
A sc'iencia deve aos nossos indigenas o conhecimento do guarcmá, do timbó, da poaya, da quina,
da .caróba, do curare, e tantas outras substancias de
virtudes curativas ou toxicas.
'MAIANG-CONGS. - Selvagens do Amazonas,
das missões Jesuiticas· do sec. r 8.º, e hoje considerados extinctos. · ·
MAIMERYs.- Nome porque são tambem conhe
ciclos os Jauamerys ou Waimirys, tambem chamados
Crichanás, no Jauapery (Rio Negro), no Estado do
Amazonas.
MAIMUNAS. - Tribu , do Estado de Matto ·
Grosso, hoje desapparecida e mencionada por
Almeida Serra.
MAIPURES.
São os indios classificados por
Martius, C. von den Steinen e Ehrenreich, como
pertencentes "' ao grupo N u-Aruak ou Maípure.
Vivem no· culso mtdio do Orinoco os legitimas
Maipute. Foi Gillii quem lhes deo a denominação
de Maipures.. São do grupo Maipure as tribus
Chané, Kinikináo, Guaná (Matto Grosso), Aruãn,
Manáo, Moxa, Ipuriná, Ipuruãn, Goajiro (da Amazonia), etc.
· MAIRAGIQUIS. - Tribu tupinambá da Bahia
de Todos os Santos (sec. 16.0 ) , , na qual o celebre
Caramurú (Diogo Alvares Corrêa) escolheo para
esposa a india Paraguaçú, baptisada com o nome
christão de Catharina Alvares. Os Mairagiquis eram
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anthopophagos e muito bellicosos. Foram bem descriptos pqr Gabriel Soares, Gandavo, Vasconcellos,
Rocha Pitta, Frei José de Santa Rita Durão, .
Accioli, Varnhagen, etc.
MAJACARIS. - Tribu de origem Waitaká, na
bacia do rio M ucury, a N otdeste do Estado de
Minas (contra fortes da serra dos Aymorés). Estão
extinctos os Majacaris ou Maxacaris.
MAJURUNAS. -· - Indios do Pará, de côr escura
(são tupiúnas), ·nas cabeceiras do rio" Javari (ant.
Hiabari), affi uente da margem direita do Amazonas.
MAKIRITARÉS. - lndios carahybas da região
superior do Rio Brarico, no Amazonas.
MALALIS ou MALLALIS. ·- Como os Mallalis,
tambem os- Maconés, os Camaraxós; os Tocoyós, os
Purys, os Monoxós, os Pojichás, os Nak-nanuks, os
Macunins, e outras tribus botocutlas, de · origem
Goitacá, dominaram outr' ora os sertões de Rio
Doce e seos affiuentes, entre Minas Gerae's e Espírito Santo. O povo ainda os appellida de bugres.
Outros dizem que os Malalis procede~ dos Coroados ou Croatos (de Minas), idos do valle do Pomba
para o do M uriahé, deste ao J.lo MC:nhuassú e deste
ao Cuyethé, Suassuhy-Granâe e Itàmbacury.
MAMANA.s. - Os Mamanás ou Mamanazes
eram do Pará e faziam parte das missões Jesuiticks
do sec. 18.0 , no extremo Norte. ·
MAMAYANÁS. - Tribus do Maranhão, onde
dominavam juntamente com outras tribus Nheengaibas e Tupinambás : g 1tiarúnas (« navegantes »),
Maracatins, Guaianás, Gtadahús, etc. Os Padres
Antonio Vieira, Claude d'Abbeville e Ives d 'Evreux
os descreveram bem, na éra cólonial (sec. r 7.º).
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MAMBARÉS.
Os &elvagens Ma1nbarés
(« homens velhos ») são de Matto Grosso, onde
_poucos Indios dessa tribu subsistem.
MAMORÉS. - Os Mamorés, no Alto-Madeira,
ficam entre Matto Grosso e a Bolivià. Pertencem ao
grupo tupy occidental. Deram nome ao grande rio
Mamoré, no extremo oéste do Brasil.
MANAHÓS. - - Selvagens indomaveis oriundos da região do Baixo T-ocantins (Estado do
Pará) e que hoje são mais conhecidos com o nome
de Manáos, entre o Rio Negro e o Japurá.
MANAJÓS, AMANAJÓS ou ToRMEMBós.,. - São
caribocas do Maranhão, descidos para o norte até o
Pará pela bacia do Gurupy. ·
São oriundos dos Tupinambás os 1ndios Manajós, mostrando muita semelhança com os Gamelas
e Timbiras (do Estado do Maranhão).
MANATERYS ou CATIANAS. - lndios da região
do Alto-Purús, N. do Brasil (Estado do Pará) e do
rio das Balsas e Tocantins (MaraJ?.hão).
MANAU~ ou MANÁOS. - Tribu amazonica, inimiga irreconc~iivel dos lndios Carayás ou Carayáis.
Os Manáos são de or~em Maipure ou N u-Aruak e
acampam no curso medio do Rio Negro. Já ficaram
atraz descriptos com o nome de Manahós ou
Manáos.
MANITSAUÁS. - São tribus de sangue impuro
e habitam a região a Noroeste das cabeceiras do rio
Xingú. D' elles falam Carl. von den Steinen, Max
Schmidt e Ehrenreich.
MARABITANAs ou MARAPITANAS. - Ind1os do
interior do Estado do Amazonas, onde se vê hoje
uma povoação, que lhes recorda o nome : São José
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de Marabitanas. São allia dos aos Indios Arahinis.
MARACATINS . - P ertenciam á grande tribu dos ·
Nheengaibas (« más linguas ») do Maranhão colonial. Eram excellentes canoeiros os selvagens
Maracatins, no valle do Tocantins.
MARACAYÁS. - Estes Indios, cujo nome designa « gente despresiyel » ou « inferlôr », viviam na
Ilha do Governador, na bahia do Rio de Janeiro, ao
tempo da invasão franceza de Willegagnon, no sec.
16°. Maracayás ou « Gatos Bravos », em lingua
gentilica, como ha Jaguarunas « onças pretas », e
outros nomes de gue_rra, tirados de animaes, entre
os selvagens.
M ARAMOMIS. - Indios do Brasil, citados por
Southey, em sua Historia do Brasil (vol. 1.0 , pag.
318), sem maior explanação.
MARANÁS ou MARANHÁS. - Selvagens NuAruaks do rio Purús,.onde se têm esses Indios como
perfeitos typos do gentio Maipure .
MARIÁRANÁS. - Tribu do interior do Amazonas, nas margens do T eff é.
MARIKITARÉs .-Tribu carahiba•cft> Rio Branco,
no norte do Amazonas. Invefte-se a pronuncia do
nome d esta tribu para « Makiritarés », nos chronistas coloniaes.

.·

MARIQUITÁS. - No sec. 18.º ainda vagavam
na serra da Mantiqueira (Minas) estes Indios. Escreve-se tambem Marikitás. D eviam ser de sangue
Croato ·ou Waitaká e foram muito dizimados pelo
selvagem C ataguá.
MASSACARÁS. Estes Indios eram dos
Tapuyas ou Gês da Bahia~ e estão extinctos, do

.
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mesn10 modo que os Aracujás, outra tribu Gê
d'aquelle Estado.
MAuÉs ou MAHUÉS. - São povos tupis do
Baixo Tapajóz, na Amazonia. Já os descrevemos)
sob o nome de Mahués.
MB!i.:GUÁS. - (« os pacificos >>). Eram povos
tupis, de Matto Grosso, onde ainda ha sobrtviventes catechisados dessa tribu.
MEHI-NACús ou MEHI-NI-KU. - lndios de 0rigem
Aruak, do rio Xingú, onde os estudaram os sabias
allemães Hermann Meyer e Max Schmidt, na
região entre 1V1atto Grosso e Pará.
MEPURIS. - Indios das Guyanas e fronteira
septentrional do Brasil. São de procedencia cariba
ou caraiba.
MEQUENS. - Tribu extincta de Matto Grosso,
no rio Corumbá.
MIMANOS. - Antigos Indios do Rio Grande
do Sul e de Santa Catharina, inimigos dos Tapes e
dos Charrúas. Eram dos tupis meridionaes.
MINHARIS ou MENHARIS. - Indios aimorés do
antigo Rio ~rande do Norte, alli perseguidos, no
valle do Apodi: pelo1,guerreiros Potigoaras.
MIRANHAS. - Grande povo amazonico. Constitue um grupo na classificação ethnographica do Dr.
Paul Ehrenreich, em relação aos povos naturaes do
Brasil e Sul America.
MoNGOiós. - Tribu extincta da Bahia (rio ,
Patipe), onde dominaram esses Mongoiós, os Camar,a xós, os Pataxós e outros Indios bravos, de sangue crusado, aimoré e goitacá.
MoNoxós. - Até os primeiros annos do sec.
19.0 todo o sertão de leste, em Minas Geraes, no
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Rio Doce e affiuentes (Cuyethé, Suassuhy Grande,
Manhassú, Matipoó e Guandú), nas divisas com o
Espírito Santo, andava infestado das tribus nomades e hostis dos Botocudos, entre os quaes se destacavam os Monoxós.
Moxós. - São da familia linguistica dos NuAruaks ou Aruakis, da região do Alto Madeira
(Matto Grosso), rios Mamoré e Guaporé. Moxós ou
Moksós, os « Molengas », em idioma Aruak.
M oTILLONS. - O gentio Motillon, muito feroz
e antropophago, é de origem carahiba; vive no rio
Putumayo, no oeste do Estado do Amazonas,
extrema da Columbia e Equador.

•

MocoRus ou MucURIS. - Tribu do Estado de
l\tiatto Grosso, dando-se tambem este nome aos
lndios botocudos de Philadelphia (Minas), entre a
serra dos Aymorés e rio Mucury.
MucuINIS. - Tribu do rio Mucury, em Minas
Geraes, nas mattas de Philadelphia, hoje municipio
de Theophilo Ottoni, o qual é confinante com Caravellas (Bahia), S. Matheos (Espiri~ Santo), Peçanha e Arassuahy ou CalháQ. e Mrnas Novas. Chamam-se tambem Macunins, os quaes já descrevemos.
MuNDURucús ou M uNDRUCús . - lndios bellicosos dos Estados do Pará e Amazonas, bem estu
d ados nas suas varias hordas, por Baena, Chandless,
Gonçalves Tocantins, Elisa Scheid, Condreau e
Barbosa Rodrigues. Chama-se « M undurucania » a
região amazonica por elles occupada. Os M undurucús são tupys impuros da região do baixo e medio
Tapaj óz. F oram tribus muito numerosas e têm um

I
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gr~.. de civilisação bem superior a

outras tribus

Amazonicas.
MURAS. - Indios ferozes do Amazonas e do
Pará, onde sãQ ainda os implacaveis perseguidores
das tribus dos indios Junás, Aruaquys, Cericunás,
Crichanás ou Krixanás. Os Muras são muito nomades e percorrem em bandos de guerra os valles do
Rio N~gro e do Madeira.
MuTUNS. - Tribu indigena dos sertões do
Maranhão, nos rios Moni e Caraubal. No Maranhãq
ha Indios Gaviões, Gamelas, Motuns e com outros
. . appellidos extravagantes.

N
NAHUQUÁS. - Indios Carahibas do rio Coliseo
(Amazonas), descobertos em r 886, pelo Dr. Hermann Meyer, explorador allemãb das fontes do
Xingú.
.
NAK-NE-NUKS, NuK-NE-NAKS ou NAK-NA-NUKS.
- (Nak-na-nuk quer dizer « habitante da serra »)
Assim como oo '"'P uris-Assús viviam nos sertões do
Matiopó, serra dos Arripiados e da Divisão, e os
Puris-Mirins, nas florestas do Rio Doce; tambem
os Nak-ne-nuks occupavam a cadeia dos Aymorés, ·
entre Minas e Bahia (de Theophilo Ottoni ou Philadelphia para Caravellas, na zona hoje cortada pela
E. de F. Bahia e Mirias e bem colonisada por
allemães e nacionaes).
NAMBICUÁRAS. Grande tribu de Matto
Grosso, referida por Couto de Magalhães, Milliet
de St. Adolphe, Ricardo Serra, Leverger, Taunay,
G. Pimentel, H. Meyer e outros. Os Nambiucáras

.
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ou N ambiocaras vivem ás margens do rio do Peixe,
affiuente do Tapajóz. São mansos e bons remeiros
de canoas.
N HAMUNDÁS ou JAMUNDÁS. - Indios amazoni
cos do rio Jamündá e Guyana ~rasile1ra:
NHEENGAIBAS. - (cc os más línguas »),que não
falam bem o N heengatu, lingua geral dos tupis da
costa.) Indios do Pará (Ilha do Marajó) e do Maranhão. Bem descriptos na éra colonial pelo Jesuita
Antonio Vieira, e pelos capuchinhos francezes do
sec. 17.0 , Claude d'Abbeville, Ives d'Evreux,
Arsêne de Paris e Ambrose d'Amiens. No sec. 19.
os Drs. Candido Mendes, Gonçalves Dias e _Cesar
Marques d'elles trataram. Ainda hoje existem restos dessa tribu N_h eengaiba, que dominava o Mearim e o Gurupi, no Maranhão colonial.
_
NoROGUAGUÊS ou NoROG-NÁ-GÊS. - Tribu dos
sertões goyanos, nas margens do Tocantins e st:dizem tambem de origem Aruak os Norogagês.
Nu-ARUAKS ou Nu-ARUAJ<Is.- Constituem estes
lndios um dos oito grupos ethnograph1cos, segundo
a classificação que dos .s~lvagens do Brasil fez o
Dr. Carl von den Steinen, o no~el explorador
allemão do valle do Xingú. •Adaptada pelos nossos
Indianologistas, essa classificação admitte o grupo
Tupi, o Gê, o Goitacá (Waitaká), o Carahyba, o
Pano, o Miranha, o Guaicurú (Waicurú) e o Nuaruak, tambem conhecido por Maipure, São Indios
Aruaks ou Maipures, os Tarumás, Banivas, Paumaris, Catianas, Ipuruãns, Araúnas, Baures. Catoquinas, Goajiros, Aruãns, Javiteros, A~tas, Machigangas, Pareeis, Custenáos, etc., cujas linguas e diétlectos se entroncam no idioma dos N u-Aruaks.
0
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Tambem chamados Cambévas
ou Cambivas. Vivem estes Indios nas florestas occidentaes do Estado do Amazonas (no Solimões ou
Alto Amazonas, rios Tunguragua e Putun1ayo),
onde estão de guerra constante com as tribus dos
Tecunas e Curinos. Os Omaguas são dos tupis
septentrionaes.
ÜPINAZÉS . Tribu do Estado de Goyaz, das
margens do Araguaya. Esses Indios Opinazés· ou
Oppinazés são os mesmos Apinagés, ·notaveis pela
sua estatura e bellos traços de physionomia. Vide
Apinagés.
ÜRIZES. Indios da éra colonial do Brasil;
estão extinctos e eram alliados aos ferozes indios
chamados Procazes. Eram tapuias da Bahia, catechisados no seculo I 8.º
ÜUAMPYS. O gentio Ouâmpi vive nas
cabeceiras do Solimões, entre os Amazonas e o
Perú.
ÜYAMPis. Tambem ditos Oihãmpis - São
povos tupis da ~r~nteira ao Norte do Brasil, entre o
E stado do Pará e a G&yana Franceza (rio Araguary). Não devem ser confundidos com os anteriormente citados (os Ouãmpys ou U ampys).
ÜMAGUAS. -

p
P ACAHÁS. - Tribu de Matto Grosso (rio Jurucuá) e do Pará, onde tambem se chamam Pacayás,
Ç>U Pacajás, entre o Anapú e Cametá, segundo Ferreira Penna.
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PACAJÁS. - Tribu de tupis da Amazonía, idos
do Maranhão para o Estado do Pará. O gentio
Pacajá é de origem caribóca e quasi branco. Vide
Pacahás.
P ACÚNAS. - Gentio paraense, mal estudado e
conhecido vagamente.
PA1Acú s. - Tambem do Estado do Pará, para
onde emigraram idos do Rio Grande do Norte ou
Ceará. Indios tupinambás crusados.
PALMELAS. - Gentio carahiba do rio Madeira
(Amazonas). O gentio Palmela, tambem de Matto
Grosso, é de origem carahiba.
P ÃMAS. - Indios matto-grossenses, de , cor
quasi branca, muito bravios e parecidos com os
Muras. Vivem nas margens do rio Juruena e cabeceiras do Madeira, entre os Estados de Matto
Grosso e Pará.
P ÁMARYS ou P AMMARIS. - N orne dado aos
Paramaris, selvagens N u-Aruaks, do rio Purús
(Amazonas). No Rio Branco existe a tribu dos Pau·
marys, actualmente muito mestiçados com os
brancos.
•
P ANHÂMES. - Indios g~tacazes da região dos
dous rios Suassuahy-Grande e Pequeno, no antigo
territorio do Peçanha (Peçanha hoj e), no sec. 18.
Eram de tribus irmãns os bugres Malalis, Panhãmes, Moxotós, Monoxós e Puris do valle do Rio
Doce, em Minas Geraes.
P ANAHYS. - Selvagens do Apody, no Estado
do Rio Grande do Norte. Extinctos desde o sec. 18.
PANATIS. - Indios do Rio Grande do Norte ,
de _origem tupinambá, nas cabeceiras do Piancó,
~
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onde outr'ora se cruzaram com o gentio Icó e
Payacú, tendo este migrado em direcção á A.mazo.
n1a.
PARANANÁS. (Tambem chamados Paravilhanas,
ou Paravianas). Estão extinctos os Indios desta
tribu de origem carahiba, que acampavam nos rios
Branco e Tacutú, entre o Estado do Amazonas e a
Guyana Ingleza, na região do Alto Rio .Branco.
P ARANÁZINÁS. - Gentio de Matto Grosso, na
bacia do Paraná. Bons canoeiros e a 1liados aos bandeirantes paulistas (sec. r 8.º).p ANO. - _V m ~os _g rupos indígenas do · Brasil
pela classificação de Ehrenreich, que considera os
Pano formando o 6.º grupo.
P ARAYBAs _(Parahybas, Parahibas do Para1bas)
- N orne dado aos selvagens de origern ,.,,1éÜtaká do
valle do rio Parahyba do Sul (Rio de Janeiro,
Minas e São Paulo), secs. ~6.º, 17 .º, r8.º
PAPANAZES (ou Papanás). Indios tupis,
acossados pelos Aymorés e Tupinakis, que os obrigaram a emigrar do sul para o oeste do Brasil, onde
se deixaram ficar no planalto Goyano.
PARAMARfS~ (ou Pauma?'ys). São Indios do
grupo Maipure ou N d-Aruak, e formam uma interessante tribu aquatica e ichtyophaga, nQ rio Purús
(Amazonas). Vide Pamarys.
P ARAGUÁS . - Indios do rio Paraguassú, na
Bahia (sec. 16. e que se não devem confundir com
os Payaguás de Matto Grosso.
p ARECIS ou p AREGIS. - Os selvagens da tribu
Pareci são do grupo Nu-Aruak ou Maipure e vivem
nas cabeceiras do Rio Tapajóz, em Matto Grosso, e
na região do Alto
Diamantino. Estão· actualmente
·.
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muito mestiçados com os brancos, em Matto Grosso.
Os Pareeis ou Paricis das cabeceiras do rio Paraguay foram bem estudados por Dona Maria do
Carmo Mello Rego, que até educou um j oven indio
Pareci, de nome Guido.
PARENTINTINS ou PARINTINTINS. - Indios de
cor bem clara, dos rios Madeira e Tapajóz, no Amazonas e Pará. Parecem-se muito com os Indios
Andirás (« morcêgos »). Tem egualmente o nome
de Parentins, simplesmente, e são povos de origem
tupi (tupis septentrionaes).
PARICURAS. - Tribu ao N. da ·foz do Amazonas, segundo Baena. Está extincto, no Pará, o
gentio Paricura.
PASSÉS. - Tribu indigena do Estado do Pará,
nas cabeceiras do rio Xingú e no Rio N egro. Civilisaram-se os Passés desde o sec. 18.º O nome Passé
occorre tambem n_a Bahia e provavelmente este
Indio lá o deixou, na tradição local.
PATACHOs ou PAJ.:AXós. - Tapuyas do Estado
da Bahia, Baixo Jequitinhonha ou Belmonte e entre
o pedaço do littoral bahiano coir_.tfrehendido pela
foz do rio Santa Cruz e Muc..-ury. A horda dos For- .
migas ou I çás (comedores de tanajuras) era cruzada
de lndios Purys e Patachós. No rio Jussiape ou de
Contas e no Grugungi (Bahia) acampavam os Patachós, de que algumas hordas, attravessando a Cordilheira dos Aymorés, chegaram . ao territorio de
Minas Geraes (secs. 17.0 e 18.º). Na costa bahiana,
eram bons remeiros estes bugres.
PATÊTús. - Indios de Matto Grosso, pouco
conhecidos até hoje, tanto que os viajantes
.allemães
.
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(Martius, V. Steinen, Meyer, Schmidt) a elles não
se referem.
PAYÁYÁS. - Indios citados por Southey, que
tambem indica os Parasis, os Potentas e os Paracatis como tribus do Brasil, sem que, entretanto, os
localise, geographicamente. Vide op. cit.
P AYACús. - Indios da antiga capitania do
Ceará e Rio Grande do Norte (rio Apody). Tambem
se escreve Paiacús. Vide este nome.
PAYAGUÁS. - Nação de - Indios aparentados
com os Guaycurús, no Estado de Matto Grosso, no
vall~ do rio Paraguay e seos affiuentes da fronteira ·
paraguaya e boliviana. O melhor estudo sobre os
Payaguás é o de F elix Azara, o grande escriptor
castelhano do sec. I 7.º
PIANOKOTOS. - Selvagens carahibas, que vivem na região a oeste do ·P arú e J ary, no Alto
Trombetas e Jamundá (Amazonia) , onde foram
estudados por Henri Condreau, explorador francez, nos fins do seculo passado ( i9.º) Escreve-se
tambem Pianogotos.
PINARÉS. - Indios de origem tapuya, do sul
do Brasil, mal ~o.t:alisados, geographicamente.
PrNDARÉS. - (« t>s pescadores »). Tribu do
Maranhão, no rio Pindaré e tambem no Piauhy.
São caribócas ou tapuias.
PIMENTEIRAS ou PIGERICúNs. - Indios dos
sertões do Piauhy e da Parahyba do Norte, onde
fizeram outr' ora grande damno aos colonos brancos
das fazendas de gado. Segundo Lucicn Adam, os
Pimenteiras do Piauhy são os Caraíbas meridionaes,
isto é, ao sul do Amazonas, como os Palmeias, de
Matto Grosso, tambem o são.
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P1TTÁS. - Antigos selvagens da C apitania
fluminense (Rio de J aneiro, seculo 18.º), onde acampavam ao la do dos Guarús ou G uarulhos, no baixo
Parah yba d o S ul.
PocHETIS. - Tribu d o interior d o P ará (de
origem tupinan1bá), entre o valle do baixo Tocantins e as nascentes d o M oj ú.
P OJICHÁS, PocHICHÁS ou P oGIXÁS . - Gentio
bravo, d e origem tapuia (Aymoré), das mattas da
Poáya (Peçanha), dos valles do Itambacury, l\i1ucury e T odos os Santos, e d a S erra dos Aymorés
(Phila delphia), a leste e nordeste do Estado d e
Minas. São bugres traiçoeiros e pouco domesticaveis, como os Puris, os Malalis, os M onoxós e
outras tribus botocudas d 'aquella parte do Estado
de l\1inas.
PoRAGIS ou P AREXIS. -. (Poragi significa o
« homem superior »). Aos P arexis dão os escriptores coloniaes o n ome de Paracizes. Vide o nome
Pareeis ou P aregis.
PocATEGÊS . - Indios da região do T ocantins,
alliados dos Camecrans, ao norte de Goyaz e sul do
Maranhão. T a lvez Tapuias.
"' • .
P oTEGÊs . - Indios dos dlsertões do G radahú,
no Esta do do Maranhão, tribu co-irmã d os Poncategês, Caraetês, Caractagês, etc .
P oTYGUARAS, PoTIGOARAS ou PETIGUAREs. (Potiguara, « o comedor de camarão »). Dominavam até o sec. 17 .º desd e o rio Jaguaribe (Ceará) ao
rio I'arahyba do N orte, occupando cerca de 100
legoas d e costa. Fieis a lliados dos colon os p ortuguezes, os P otiguáras se celebrisaram com alguns
Indios notaveis, D. Antonio F elippe Camarão
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(Poti-guaçu) D. Clára, s_u a mulher, Sebastião
Camarão, seo sobrinho, nas luctas hollandezas,
desde Pernambuco ao Rio Grande do Norte.
PROCAZES. - Eram uma nação de indios bravios, que infestavam algumas capitanias brasileiras
(Bahia, Porto Seguro, Ilheos), na éra colonial. Eram
alliados aos Orizes, índios tapuyas da Bahia, no
I tapicurú. Vide Orizes.
PRocorós ou PuRucorós. - São os mesmos
Puricotós ou I purucotós do Amazonas, e que estã0,
corno já vimos (letra I), em contacto e alliança com
os Maimerys e Crichanás do rio Jauapery (valle do
Rio Negro).
,
PucAXARÉS. - Selvagens de Matto Grosso,
no valle do Guaporé e Corumbá. Outros escrevem
Puchacarés ou Puxacaris, em vez de Pucaxarés.
PuRARIONÊS. Gentio bravo dos sertões
Matto-grossenses, no valle do rio Apa.
PuRIS ou PURYS. - Gentio de Minas (leste e
nordeste), nos rios Doce, Suassuhy Grande, Suassuhy Pequeno, Urupuca, Mucury, Todos os Santos,
Poté e na serra dos Aymorés. De origem Goitacá ou
Waitaká, ora"ahleado, ora em lucta con1 os colonos.
Dividem-se as tribus ~em Puris-assús e Puris-mirins.
Nos municípios de Theophilo Ottonio e Peçanha,
ainda ha Puris mansos e bravos, em pequeno numero. Sobre os usos, costumes, armas, religião,
anthropologia dos Purys, ha muitas informações
escriptas deixadas por Saint-Hilaire, Martinot,
Guido, Marliére, Victor Renault, Theophilo Benedicto Ottoni, ·schrader, Zeferino Carvalho, Rubirn,
Silva Pontes, Schieber, Principe Maximiliano, Castelnau, Eugene de la Martiniére, Gerber, Luiz
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d' Arlincourt, etc. Ha ainda, em Minas, cerca de 10
mil bugres por amansar.
PuRURÚRAS ou PuRUPURús.- Os lndios Purúpurús vivem na parte central do Estado do Pará,
nas cabeceiras do rio Purús ..
PuRús. - Nome dado aos selvagens que habitam a bacia immensa do rio do seo nome, na Amazonia. Varnhagem eguala os Purús do Norte aos
Puris do Sul (da Bahia, Minas e Espirita Santo) e
diz que o appellido Purús significa « povo anthropophago >>. Que fossem cannibaes, não ha duvida;
porem, quanto á etymologia não concordamos, por
achal-a vaga de mais.

Q
QuAGEHús. -• Tribu de Matto Grosso, ao
norte, na extrema com o Estado do Pará. Extinctos
talvez, e Indios mal conhecidos.
QuARAHINS. - Tribu rio-grandense do sul, no
valle do rio de seo nome, e já extincta. Além do rio
Quarahim, ainda se conserva o no1-e da tribu na
cidade de S. João Baptistai do Quarahim (Rio
Grande do Sul).
Qu1Mú-MURAS. - S elvagens já extinctos da
Bahia, tambem ditos Quinimuras. Dominavam a
bahia de Todos os Santos, em principies do sec.
16.0 , e foram d'ahi expulsos pelos Tupinambás e
pelos primeiros colonos portuguezes .
QuINIQUINÁOS ou KrNIKINÁOS. - São de Matto
Grosso os bellos e pacificas l(ini-ki-náos, dos quaes
temos noticia nos escriptos do Visconde Alfredo de
Taunay, Dr. Severiano da Fonseca, Ricardo
~
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Franco de Almeida Serra, commandante Augusto
L everger e outros. Vivem no rio Cuyabá. Yide
Kinikináos.
QuIRIRINS. - A tribu Quiririm, do grupo dos
Carirys, dominava em São Paulo, na éra colonial,
juntamente com as dos indios : Goianá ou Guayanás, Guayó, Tremembé e outras.
· QuIRRIAHús. - Indios do Estado do Amazonas, pouco conhecidos.

R
RARIGUÁRAS. - Tupis do littoral do Brasil, ao
Norte, citados no r.º vol., pag . 318, da Historia do
Brasil, de Roberto Southey (trad . do Dr. Luiz de
Castro) e por Capistrano de Abreo, Liv. do Centen.
vol. 1, pag. 32.
REMARIS. - Tribu tupinambá da antiga Capitania de Sergipe d'el-Rey, no valle do Irapiranga.
Os Remaris e os Aracis são os unices selvagens,
aqui citados, em relação a S ergipe - pequeno e
interessante »~ado brasileiro p ela sua copiosa producção de notaveis publicistas, escriptores e historiographos (drs. Tobias B arreto, S ylvio Romero,
F elisbello Freire, Manoel Bomfim, João Ribeiro,
Martinho Garcez, Laude lino Freire, Gumercindo
Bessa, Fausto Cardoso, etc.).
São indios
R UCUYENAS ou R ucUENNES. carahibas ou caribas, ao sul da cadeia de Tumucurac ou Tumucumaque, na fronteira do Pará com
a Guyana Franceza, na região do Baixo Amazonas
onde se descobria o explorador H. Crevaux, não ha
1nuitos annos
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SABUJÁS ou SABUYÁS. - Antiga tribu Kiriri,
hoje extincta, que vivia no Baixo São Francisco,
entre Bahia e Pernambuco.
SACARús. - Extinctos estes indios da antiga
Capitania do Rio_de Janeiro. Eram da grande tribu
dos Guarú ou Guarulhos, e acampavam na parte sul
da serra dos Orgãos e rios Macabú e Macahé.
SAMIXUMÁS. - Indios botocudos, de Minas, já
extinctos.
Viviam nos sertões do Baixo Rio Doce, nas
divisas das 2 capitanias : Minas e Espirito Santo.
SANAPANAS. - Tribu do rio Apa, em Matto
Grosso.
SARUMAS. - Tribu extincta de Matto Grosso.
Mal conhecida, como a precedente dos Sanapanãns.
S1RIONOS. - O gentio Siriono é tupi e vive nas
cabeceiras do rio Beni e região do Mamoré, no Alto
Madeira.
S ucuRYús. - Selvagens am~àibios do Amazonas. Ornam-se com grandes pelles de ophidios,
enroladas em torno do thorax. D'ahi o nome da
tribu tirado 'd os monstruosos reptis, com cuja pelle
se cobrem .
SINKLÃO. Nome dado ·aos Bugres do
Estado de Santa Catharina, na Serra Geral e valles
do Rio Negro e Mampituba. O nome vem citado
por Capistrano de Abreo, no 1 .º vol. do « Livro do
4.° Centenario do Brasil », pag. 34.
SucuRús. - Estes Indios Sucurús eram como
os Icós, Jaicós., Jucás, Juremas e Papanazes, do
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grupo dos Carirys do Norte (sertões do Ceará e
Piauhy).
SuvAs. Indios do grupo dos Gês ou
T apuyas, do curso medio do rio Xingú, inimigos da
tribu Apingui ou Apiacá, do Tocantins. Os Suyá~
parecem parentes dos Apinagés pela lingua e são
verdadeiros Cayapós do Norte.

T
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TABAJÁRAS. Povos tupis, extinctos, da
antiga Capitania de Pernambuco e que extendiam o
seo dominio até á cordilheira d e Ibiapaba (Ceará).
Tabajara quer dizer, em nheengatú ou « lingua
geral » - « senhor da aldeia ».
T ACANA. - Grupo de tribus da região do
Madeira e do Acre, entre o Brasil ,e a Bolivia.
T ACANHÚMAS. Indios do Pará, entre o
Xing ú e o Tocantins. São d e origem tupinambá os
'"f acanhumas.
'""f ACARIJÚS. - Selvagens já extinctos do Ceará,
onde foram o .teiror dos colonos brancos, que penetravam a região da Socra do Ibiapaba ; e, em 1608,
ahi trucidaram o missionario J esuita, Padre Francisco Pinto, escapando o seo companheiro Padre ·
Luiz da Figueira, notavel indianologista. Os Tacarij us, os J ucás e outras tribus do Ceará, têm sido
muito bem descriptas pelo Barão de Studart, Coronel João Brigido, engenheiro H enrique Theberge,
senador Th. Pompeo e outros estudiosos das cousas do antigo Ceará colonial.
TACUNÁS. - O gentio .Tacuná vivia na região
central Paraense, no rio Jutahi. E' gentio extincto .
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T AMARÃNS. - Vivem em Matto Grosso estes
indios. E screve-se tambem Tamarãnas.
T AMARÉS ou T AMARARÉS. - Indios caçadores
de Matto Grgsso, na região do Guaporé, cabeceiras
do Madeira.
T AMEMBÓS. - Gentio extincto em Goyaz. O
seo nome relembra os T emembós, do 'f ocantins, ou
os T ormembós, do Araguaya.
T AMEPUNGAS. - Selvagens de Matto Grosso e
mal conhecidos. Extinctos.
TAMovos. - (Tamoyo singnifica «avôn ou
«antepassado»). Campeavam no littoral fluminense,
desde Cabo Frio e Cabo de S. Thomé até Angra
dos Reis (Ocaruçú), cerca de 40 legoas de costa.
Inimigos dos portuguezes contra quem se armaram
na celebre liga, desfeita pelo abnegado esforço dos
Jesuítas Nobrega e Anchieta (sec. 16. e cantada no
poema do Visconde de Araguaya (Dr. Domingos
J. Gonçalves de Magalhães), « A Confederação dos
T amoyos». Erani fieis alliados dos invasores fran··
cezes - contrabandistas do Iittoral.
'
T AMUÃNAS. - Indios do Esta® vdo Amazonas,
outr'ora civilisados em Teffé ~no Juruá. ·
T AMUYAS. - O nome e pronuncia tupi dos
Tamoyos, indios fortes, bellicosos e bons navegantes. Rodolpho Amoedo os celebrisou, no seu quadro
« O ultimo Tamoyo » Escola de Bellas Artes, do
Rio de Janeiro). De tamuya procedoe a palavra
Tapuya, segundo o Dr. João Mendes de Almeida.
(Vide Notas Genealo gicas).
T APACOÁS. Indios bravos do norte de
Goyaz, nas margens dos rios Tocantins e do
0

)
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Sumno. Ainda se encontram em Goyaz restos da
tribu dos Tapacoás.
_
T APAJÓS. - Indios inimigos dos Mamorés e
Guaimurés ou Aimorés, e que dominaram por lon:
gos annos o affiuente amazonico do seo nome.
Tapajó (de taba e uoc) significa «nascido em aldeia».

-

T APANHUNAS. - Estes Indios são dos tupis
meridionaes em Matto Grosso, nas margens dos
rios A.rinos, Jurena e Tapanhúna.
TAPES. - Indios do Rio Grande do Sul, quasi
extinctos, como os seos irmãos dos Pampas do Brasil meridional : o gentio Camacam, o Quarahim e
outros da terra gaúcha.
T APIRANÁS. - Tambem chamados Antas, no
valle do Tocantins. São de origem tupi e aruak, já
misturados os dous sangues e as linguas, na tribu
Tapiraná ou Antas.
T APIRAPÉs.-São tupis do valle do Araguaya,
em M atto Grosso e Goyaz, e se dizem tambem Tapiraquês. V,ide Tapiraquis.
T APIRA~urs. - São tambem de Goyaz estes
Indios, em cuf~» nom; se poderá talvez d escobrir o
cruzamento tu pi dos Tapes com os Aroaquis (NuAruak).
T APús. - Povo tu pi septentrional, do Amazoi:as, no rio Madeira .. O gentio T apú é tu pi e fica na
fronteira boliviana com o Brasil (rio Madeira).
TAPUYAS. - (Tapuya ou Tamuya - de taba
ou tama, aldeia, e puir, fugir. Significa « o que foge
da aldeia, do paiz )». Acampavam os barbaros
índios da nação tapuya desde o Amazonas ao rio
Jag-uaribe, no Ceará, dominando cerca de 200
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legoas, na costa d,o norte do Brasil, para onde emigraram idos do Sul.
T ARAMAMBAZES. - Tribu extincta, nos sertões
do Pará.
T ARUMÁS. - Indios do Rio Negro (Amazonas), muito perseguidos dos Aruaquys e alliados dos
Crichanás ou Guaribas - Tapuyas.
Os Tarumás foram catechisados, no sec. 17.0 ,
pelos Jesuitas Padres Manoel Pires, Francisco Velloso, Francisco Gonçalves, Pedro Pires, João Maria
Garçoni e João Justo de Lucca. São indios mansos
e amigos da gente branca. Os Tarumás procedem
do extenso grupo ethnographico dos N u-Aruák.
D e lles deo noticia Barbosa Rodrigues, op. cit.
TECUNÁS. - (Ticunãs ou Tekunás) são indios
Nu-Aruak~ do oeste amazonico, na fronteira com
a R epublica do Perú. Outros consideram os Tekunás como formando um grupo ethnographico
aparte, no Brasil, assim como os Trumais e os
Uaupés.
TECUNAPENAS. - São indios tupis do Baixo
Xingú, citados pelo Dr. Carlos von d~~Steinen.
T EMBÉS. - Tribu tupi, ex~ncta, d o Maranhão;
onde, já o vimos, dominavam muitas tribus de gentio tupinambá, tapuia e caribóca.
TEMEMBós. - Gentio dos Estados do Pará
e Maranhão, nos rios Manoel Alves-Grande e
Tocantins.
TEMIMINós. - (temiminõ _significa « o neto »,
descendente do T amoyo, que é « o avô » ou « antepassado »). Dominavam na antiga capitania do Espirita Santo, onde muito ajudaram os portuguezes
contra os Goitacazes. Era chefe temiminõ o celebre
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Martim Affonso Ararigboya (« o Cobra Feroz >>),
alliado dos portuguezes contra os invasores francezes do Rio de Janeiro, no sec. r 6.º e fundador ela
Praia-Grande (hoje Nictheroi). Nicterôig quer
dizer: « agua escondida », por causa da curva ou
volta da bahia de Guanabara, defronte da costa da
capital fluminense.
TERENAS ou TERENOS. - Os Indios Terenos
são do centro de Matto Grosso e pertencem á nação
Chané, sendo de origem Aruak.
TESSEMIDús. - Indios do valle goyano do
Araguaya, visinhos da grande ilha do Bananal ou
de Sant'Anna.
TIMBUÉS. - Pertencem ao grupo dos tupis
meridionaes, no planalto central do Brasil.
ToBAJÁRAS. - (Tobajara significa « o cunhado »). Quasi irmãos dos Tupis, ou Tupis quasi
puros, ao Norte do Brasil. Não confundir com os
Tabajáras, inimigos dos Caetés, de Pernambuco
(sec. 16. e · 17.~). Os Tobajáres ou Tobajaras do
Ceará fizeram uma guerra de morte aos Tocarijús;
no sec. 17 ~TocAYós ou J'ocorós. - Povo Botocudo, de
origem goiatacá, da antiga capitania de Minas, no
territorio banhado pelo Jequitinhonha, comarca de
Minas Novas do Fanado. Temos uma velha povoação dos T acoiós, no actual municipio de Arassuahy
ou Calháo (Minas).
Tocu1us. - Indios amazonicos do sec. 17.0 , na
ilha hoje de Sant' Anna e então chamada dos Tocuj ús, na bocca do Amazonas (Guyana Brasileira).
Os Tocujús eram alliados dos Hollandezes e 1n1migos dos Portuguezes, na éra colonial.
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ToRÁS. - Indios do oéste do Pará e do AltoAmazonas.
ToRMEMBÉS ou MANAJóS. - Indios Maranhenses, valle do Mearim. Vide Manajós e .A manajós.
TREMEMBÉS. - Tribus do sul (em São Paulo)
no valle do Tieté e Parnahyba. No Maranhão e
Ceará, ao Norte, ha vestigios desses lndios Teremembé. Ha ainda· uma localidade paulista. Bom
J esus do T remenbé, perto da capital. Eram Gês ou
tapuyas ·os Tremembés, inimigos dos Tupinabá e
Tupinaki. Tramembés ou Tremembés significam
« os vagabundos ». Os Tremembés são considerados Tapuias (Gês) por uns, e Carirys por outras
autores, quanto á classificação do grupo de que
derivam .
TRUMAYS. - Selvagens da região do Xingú -e
seos f armadores, os rios Ronuro e Coluena, no Estado de Matto Grosso. Nessa região, além dos
indios Trumays, vivem as tribus Nahugá e Bacahirys, esta admiravelmente estudada, sob o po.nto ·
de vista linguistico, pelo dr. Carl von den Steinen.
Os Trumahys ou Truniais constituem um grupo
aparte na classificação ethnographica flcrs selvagens
do Brasil.
•
TuMBIRÁS. - São Indios amazonicos, que se
não devem confundir com os Timbyras ou Timibiras (do Maranhão).
TuPINAES ou TuPINAÊNS. - Tupis visinhos da
costa, eD:tre Bahia e Alagôas, reputados « os mais
velhos parentes» pelos Tupinabás, segundo Diogo
Vasconcellos, em desaccordo com F. Ad. de Varnhagem, que os eguala aos Tupinakis (tupi, - povo,
ná -. parente, - Ki - espinho, ruim - isto é « pa-
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rente ruim », perverso ou degenerado do tu pi : ) Para
aquelle primeiro escriptor citado , o Tupinaé proveio
do cruzamento mais antigo do Tupi e Tapuia, os
dous ramos ancestraes do nosso Indio.
TuPINAMBARÂNAS. - São tupinambás illegitin1os, já muito cruzados, na região do Madeira, no
Estado do Amazonas. Os tupis puros designavam os
Tupinambarãnas como « tupinambás bravos ».
TuBINAMBÁS ou TuPINABÁS. - (Tupi-na-bá
significa : « o tupi sahido do tronco primitivo ». E' o
legitimo e bom parente da nação tupi). Estiveram em
contacto com os Portuguezes desde o sec. 16.0 , desde
o sul da Bahia, até o rio de São Franci~co. Dominavam cerca de I 30 leguas, na actual costa dos Estados da Bahia, Sergype e Alagôas. O celebre Diogo
Alvares Corrêa (o Caramurú) casou-se n'uma tribu
'I' upinabá. Sua mulher Paraguaçú, sua favorita
Moêma, eram índias Tupinahás. Na Bahia se formou o primeiro cruzamento historico dos mestiços
de sangue luso e indiano, entre colonos brancos e
mulheres tupinabás.
TuPINIQUINS ou TuPINAKIS . - (Tupi-na-ki
significa « <Y váo parente do tu pi »). Foi a primeira
tribu encontrada p&los Portuguezes na costa brasileira (abril de 1500), durante a estada da frota de
Cabral, em aguas do littoral bahiano, na enseada de
Porto Seguro, Bahia Cabralia, rio Cricaré, Morro
de São Paulo, Ilhéo da Corôa Vermelha, etc. Os
Tupiniquins dominavam o territorio · das capitanias
da Bahia, Ilhéos e Porto Seguro até o interior, junto
aos contrafortes da Serra dos Aymorés, em 18.º de
Lat. Sul. Cerca de 70 legoas de costa occupavam
elles. Os valles .d os rios Camamú, Cricaré e outros
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estavam cheios das suas hordas pacificas e de facil
tracto com os colonos brancos, europeoc;.
TuPIS ou TuPYS. - Os Tupis e os seos irmãos
àe raça e de lingua, os Guaranis, formam a grande
familia brasilio-guarany, de Baptista Caetano. ou o
grupo ethnico dos tupys-guaranys) de Martius.
Ehrenreich os divide em tupis meridionaes, centraes, orientaes, occidentaes e septentr1onaes. Toda
a costa brasileira, no sec. 16.º, tinha tribus tupis.
Nos 8 grupos dos povos naturaes do Brasil, conforme a classificação de Carlos von den Steinen, os
Tupis formam o 1 .º grupo, abrangendo os Guaranys. Tupi significa : « o cabeça, o tronco de geração. » Tupiúnas, são os tupis de pelle escura; tupitingas, são os tupis de cor mais clara, menos carregada na pigmentação bronzeada da epiderme. Sua
língua, o nheengatú, é rriuito bem conhecida. Era a
« lingua geral, » no Brasil, selvagem, tão chegada
ao abaneenga dos Guaranys, como o latim em rela. ção á lingua grega. Os colonos e exploradores portuguezes encontraram povos tupis por todo o Brasil,
desde o extremo sul ao extremo norte, tanto no littoral, como no extremo oeste, beira:ç,do os Andes :
Tapes, Carijós, Tamoyos, '(upiniquins, Tupinambás, Tupinaens, Tabajáras, Rariguáras, Caetés,
Potyguáras, Mundurucús, Jurúnas, Maués, Apiacás, Tupinambarãnas, Chirigoãnos, etc .
TYMBIRAS ou TIMBIRAS. - Povo tapuya do
Norte do Brasil (Maranhão), estudado nas suas tradições pelo Dr. Antonio Gonçalves Dias, que até as
cantou em verso, e ainda pelos drs. Candido Mendes de Almeida e Cesar Augusto Marques. Além
de um cruzador-torpedeiro da marinha brasileira
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com o nome Tymbira, existe em Bello Horisonte
(a moderna Capital de Minas), uma bella rua com o
nome de Tymbiras, assim como outros nomes, de
tribus ·indigenas do Brasil, se vêem nas ruas da
mesma cidade: Aymorés, Guajajaras, Goitacazes,
Tupys, Carijós, Tamoyos, Tupinambás, Caethés,
Goy;;inazes, etc., no bairro commercial da « rainha
do planalto mineiro ». Timbyra ou Timbirá quer
dizer « o infame », o « despresado ». Ainda são
chamados· Canellas Finas, · no Maranhão, onde
vivem restos dessa tribu, nas margens. do rio das
Balsae e do Má.noel Alves, na bacia do Tocantins.
São puros Gês ou Tapuias os Tymbiras. ,

..
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UACARÁUHÃNS ou UACARÁUÁS. - Indios Amazonicos (rios Juruá e Jutahy), celebres pelo uso das
zarabatanas e das flechas hervadas com o curare,
fortissimo toxico vegetal, tambem chamado uirary.
UAHIAs ou UArAs. - Selvagens matto-grossenses, muito bravios, nas margens do Juruena e.
Arinos .Escreve~e tambem Uhaihás.
U AIUMARÁS. - Ttiribus das margens do Rio
Branco~ ao Norte do Estado do Amazonas (fronteiras da Guyana Ingleza).
UAlMUNAS. - Indios Nu-Aruaks do Baixo Içá
ou Putomayo, a oeste do Amazonas.
U·AKYS. - Vivem na região do rio Branco,
como os Uapixanas e Uaimaras, estes indios Uakys,
citados por Schoumburgh, o conhecido explorador
inglez do Tacutú e Pirára.
AMERYS, AIMERIS ou AIMIRYS. - N ornes
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dados aos Jauaperys, ou Jauamerys do Amazonas,
e que outros Indios não são senão os Crichanás,
seos actuaes descendentes, segundo entende Barbosa Rodrigues.
U APIXANÁS. - Indios do Rio Branco. (Amazonas).
U AIUPIS. - Indios amazonicos, já extinctos,
no rio T effé. .
.
U ARACÁS. - Tribu amazonica, no Baixo Rio
Negro, na chamada Guyana Brasileira.
UARAicús. Tribu para~nse, tambem do
Baixo Amazonas.
U ARIHUÁS. - Tribu de Indios da Guyana,
margem do rio U eréré, na marg~m esquerda do Rio
Negro.
UASSAHYS ou UASSUHYS. - Indios amazonicos do rio Carinoany, affiuente do Jatapú. São ~pa
rentados com os I purucotós, das vertentes do Ararikuera (Barb. Rod.). Em Minas Geraes, o nome dos
dois rios Suassuhys tem alguma semelhànça com o
appellido dessa tribu do Norte do Brasil.
U AUPÉS. - Grande tribu amazonica. Bellos
typos entre estes selvagens, segun9a:,. Barb. Rodrigues, Oscar Leal, Stradelli9' Alexandre Ferreira,
Baena e outros exploradores. Vivem os U aupés, no
·rio .do seo nome, affiuente do Rio Negro, nos Estados do Pará e Amazonas. Os Uaupés constituem
nação á parte dos grupos até agora classificados por
Martius e Ehrenreich, na ethnographia dos povos
naturaes do Brasil.
UAYCURús ou GuAYCURús. - Indios de Matto
Grosso, notaveis pela sua robustez physica e por
serem cavalleiros excellentes. Sobre seus usos, reli-
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gião e costumes, ha uma interessanle M emoría
escripta pelo Sargento-mór Ricardo Franco de
Almeida Serra; e no trabalho « Noções Indigenas
de Matto Grosso », do Coronel Galdino Pimentel,
ha uma descripção do gentio U aicurú ou Guaicurú.
UBIRAJÁRAS ou lBIRAJÁRAS. ·- Vide nomes
Bilreiros, Cayapós e lbirajáras, nesta « Nomenclatura ». Eram gês ou tapuyas os Indios Ubirajáras.
UHAIHÁS. - Tribu matto-grosse.n se, dos rios
Juruena e Arinos, e já descripta neste trabalho, sob
o nome U ahiás.
··
U1TôTos. - E' carahiba o indio Uitoto, do
Alto-} apurá (Amazonia).
UMÃNS ou UMÃN. - Antigos selvagens de
Pernambuco, nos rios Pajehú e l\lloxotó. Já
extinctos.
UMÁNAS. - Tupis do Alto-Japurá. Os Umanas ou Uamanis foram depois para o Coary.
UMTURucus. - Tribu acampada ent.r e os rios
Preto e Solimões (Estado do Amazonas). São os
mesmos Mundurucús, segundo alguns exploradores opinam, e, portanto, são tupis.
NAPICHÂNAS
ou
NAPIXÂNAS. - Indios da
w
região Amazoni~a.
,.
URuBús. - Nome dado a uma tribu do Pará,
que, como os Gaviões, do Maranhão, e os Sucuriús,
do Amazonas, tomava para designar a horda um
nome de ser animal da fauna do paiz.
URUCARUMIS ou URuCúRUNIS. - lndios de
Matto Grosso mal conhecidos e localisados. Suppõe-se estarem extinctos.
URUCUNIS. - Parece que são os mesmos Urucarunis matto-grossenses.
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URUPUCAS. - Outra horda já extincta, em
M atto Grosso, havendo em Minas Geraes um rio
Urupuca, na região da Poya (Peçanha).
URURIS. - Tambem é tribu do Estado de
Matto Grosso, simplesmente citada por Milliet de
Saint-Adolphe.

,

V
V AJARIS. - Indios de Matto Grosso, tronteira
da Bolívia.
V AuRÁS. - São lndios Nu-Aruaks da região
a leste do rio Xingú.
VouvÉS. - Selvagens extinctos, no Estado de
P ernambuco, onde os Vouvés estavam de guerra
aberta com os U mâns, Pipiâns e Chocós, na região
entre os rios Moxotó e Pajehú, serra de Araripe,
etc. Foram, afinal, batidos pelos Caetés.

w
WAYAVAí. - E' um povo carahiba, da região
Guyanica, ao Norte do Amazonas.
W AIGANNA. - Indios descr3..ptos
por Hans
...J
Staden, no sec. 16. e que serão talvez representados hoje p elo gentio Ingain (do Paraná) ao Sul do
Brasil.
WAITACÁS. - Nome dado por Ehrenreich ao
g rupo dos Goitacás ou Goytacazes da antiga capitania da Parahyba do Sul, e que se espalharam pelo
territorio do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas
e Bahia, nos valles dos rios Parahyba do Sul, Itapemirim, Pomba, Muriahé, Doce, Mucury, São
Matheos e Jequitinhonha (secs. I 7.º e 18.º). Vide
0
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.. Goitacás, neste trabalho. Escreve-se tambem Wai-

takás.
WANÁS. - Indios do extremo norte, do .grupo
dos Caribas amazonicos.
WAPIXANÁS. Indios Maipures ou NuAruaks, do ·extremo norte do Brasil, na região
Guyanica.
WAuRAS. -Tribu de origem Aruak, das nascentes do Xingú.
W AYARAIS. - Povo amazorlico da Guyana, ao
Norte.

X
XAMBIÁS. - (Vide Chambioás). lndíos bellicosos do Araguaya e da grande nação dos Carayá,
em Goyaz e Maranhão, nas margens do Tocantins.
Tambem se escreve Ximbiuás. Em 1775, co~eça
ram a ser aldeiados estes Indios em Matto Grosso, .
(Saint-Adolphe, op. cit., 2. 0 vol. pag. 791).
XANIDÃNAS. - lndios de origem Pano, nos
rios Juruá, Tarauacá e Emvirá, na Amazonia.
XAULAPITTIS. - Indios Aruaks descobertos
por von Steinen,•r.as cabeceiras do Xingú, entre
Matto Grosso e Pará. •
XAVANTES ou CHAVANTES. - Indios da parte
central do Estado de Goyaz, e que para o sabio
allemão Ehrenreich são os Akuens da margem
esquerda do Araguaya, notaveis por serem os mais
bellos typos dos Gês centraes. Vide Akuens e Chavantes.
XERENTES ou CHERENTES. - lndios. do Ara- .
guaya, levando suas corridas além de Goyaz, p~ra oeste (Matto Grosso) e para o Norte (Maranhão e
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Piauhy). O Xerente é de origem tapuya ou do grupo
dos Gês. Os missionarios actualmente os catechisam, bem como aos Xavantes, chamando-os á civilisação. Diz Ehrenreich que os Xerentes não são
mais do que Xavantes meio civilisados. 'f êm o
mesmo typo, côr mais ou menos clara, grande estatura e robustez e feições regulares; são accessiveis
ao tracto dos christãos e exploradores .brancos,
d'aquelles longinquos sertões do Araguaya. Vide
Cherentes.
X1cRIABÁS. - (Vide Chacriabás e Chicriabás)
- Tapuyas do Baixo São Francisco, na Bahia e
P ernambuco, e já extinctos.
X1MANOS ou CHIMANOS. - Tupis amazonicos,
no valle do Javari. Vide Chimanos.
X1MBINÁS. - . São Indios de Matto Grosso,
sobre os quaes nada falam o Barão de Langsdorff,
L everger, Oyenhausen, Taunay, etc., que escreveram sobre as tribus matto_-grossenses.
XrPAIAS. - Tribu de Indios ainda existentes
no Alto-Xingú, E stado do Pará, a cuja capital
(Be lem) veio ha pouco Gan. 1995) o Tucháua ou
chefe dos Xiapaias, pedir jlrmas~ ferramentas e vestes para os seos vassallos das nascentes do rio
Xingú.
XIQUITOS ou CHIQUITOS. - Indios de Matto
Grosso, e Bolivia, tambem chamados N aquinõneis.
XocRENS. - Nome tribal dos Bugres (Skókleng, dizem, os colonos allemães e teuto-brasileiros) do Estado de Santa Catharina. Já vimos os
nomes: Burung e Sinklão - designando os bugres
catharinenses, na região do Mampituba, Serra do
Mar, Lages, etc.
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Xu:METOS. - Indios da antiga capitania do
Rio de Janeiro (seculo 18. onde esses selvagens e
os Guarús, os Sacarús e outras hordas foram sempre batidas pelo indomito gentio Goitacá, no valle
do baixo Parahyba do Sul.
0

),

y

"

YARUMAS ou ARUMAS. - Tribu carahiba descoberta por Hermann Meyer, -na região do AltoXingú.
YuRUNAS . - Tribu indigena do Baixo-Xingú,
segundo Carl v. d. Steinen Chamam-se tambem Jurúnas (/urú-únas - os « boccas pretas »).
YAVAHÉS. - Indios da Ilha de Sant' Anna ou
Bananal, no rio Araguaya (Goyaz), pertencentes á
nação dos Carayá, e muito pouco conhecidos. Escreve-se : J avahés ou J avaés.
YcAMIABAS. - Tribus de indios Cunuris da
margem esquerda do Amazonas, entre os rios Cunnuri, Oriximina e Y camiaba.
y ACARAYABÁS. - Indios do Brasil, referidos
pelo inglez Soutllw, sem determinar-lhe a localisação, o habitat, etc.
•
Y GUARUNAS. - Selvagens do antigo Maranhão. Vide Iguarúnas.
Y ORIMÂNS. - lndios amázonicos ao N. do rio
Japurá e notaveis pela esbelteza de seos corpos.

z
•

ZAMPLANS. Tribu indígena de Minas,
domesticada por Guido Thomaz Morliere, no
começo do seculo 19. Os Zamplãns eram bugres do
valle do Rio Doce e alliados dos Coropós e Malalis.
0
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ZARGUNCHOS. - Povos semi barbaros dos sertões do rio São Francisco (Minas e Bahia), provindos do demorado cruzamento indigena, na éra colonial. Esses Zargunchos ou jagunços, na gyria do
povo, são genuína descendencia mameluca - mistura de sangue do indio goianá e do colono branco
e do negro. Segundo o Dr. Diogo de Vasconcellos
(Hist. Ant. das Minas, ed. de 1901, pag. 113), formam uma verdadeira nação á parte dos civilisados
e são os Ciganos do interior do Brasil, sempre
errantes e levando uma existencia nómade e extravagante pelas remotas paragens centraes do nosso
paiz. En1 Minas, ao Norte, o sertanejo da Jahyba e
o campeiro gorotubano, no Rio Verde, (Grão
Mogol) recordam esse typo valente e semi-barbaro
do jagunço ou zanguncho sahido do cruzamento de
mamelucos e ciganos.

FIM
Bello Horisonte, novembro de 1908.
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Nelson Coelho ~e Senna (natural da cidade do
Serro), socio dos Institutos Hisooticos e Geographicos do Rio de Janeiro, de" São Paulo, da Bahia e
de Minas Geraes ; das Sociedades de Geographia
de · Lisboa e do Rio de Janeiro ; da Academia
Nacional de La Historia de Venezuela etc., etc.
NOTA FINAL. Emquanto Millet de Saint-Adolphe (op. cit. pags.
549-463) só enumerou - sem mais commentarios - 168 tribus e nações
de lndios do Brasil, nós deixamos aqui, nesta lista alphabetica, noticia
de cerca de 450 povos, tribus, grupos e nações selvagens de nosso paiz.
Saint-Adolphe, na sua lista, nenhuma tribu referio, cujo nome
começasse pelas letras D, E, F, H, K, W e Z; ao passo qu~ nesta
nomenclatura citamos tribus e povos indígenas do .Brasil, correspondentes a todas as letras do nosSQ a lphabeto.
(Nota do A.)
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Annuindo ao gentil convite de um dos mais
illustres Membros d'este Congresso, u Dr. Simões
da Silva, venho tratar de um assumpto que constitue a principal preoccupação de meu Ser, assumpto
do mais alto interesse, sem duvida, mas que o meio
superficial e futil em que vivemos não permitte que
preoccupe o espirita, que se diz fraco , de uma
" d o meu sexo 1. . . .
pessoa
•
Julgando-me, todavia, incomp~tente, para tratar de qualquer assumpto sci~ntifico e que exigisse
conceitos elevados e conhecimentos especiaes, eu
não me animaria, sem esse honroso convite, a apre
sentar-me em tão illustre certamen.
Aqui venho, aliás, não exhibir conhe~imentos,
que me faltam, mas, encorajada pela alta distincção
que me é conferida, exprimir meus sentimentos e
profundas convicções', que me fazem, aos olhos vulgares e malevolos, passar por v1s1onaria e por
•
1....
man1aca
'
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assumpto me parece mais consenta:i1eo com os fins do presente Congresso do que esse
de que vou tratar, - da equitativa distribuição da
superficie da Terra entre os seus habitantes.
Na presente Memoria, abordarei apenas um
dos aspectos da questão, relativa ao habitat
humano, e, especialmente com referencia aos justos
interesses do nossos Selvicolas brasileiros.
Deixo, pois, de lado a equidade que se deve
applicar em relação ás Plantas e os Animaes, cultos ou selvagens, para tratar apenas do que é justo
e humano considerar em relação a uma parte distincta da p~pulação de nossa Patria, victima da
apathia dos Governos, e do Publico que se diz civilizado, quando não da mais torpe exploração, por
parte dos diversos representantes das Divindades
anachronicas !
Refiro-me, bem se vê, aos meus lndios ! ...
como dizem por ahi, ·os que querem chacotear
d'aquelles que lhes. são superiores, porque alimentam um ldéal pelo qual pugnam, expondo-se a
todos os sofftliwentos e até á calumnia ! ...
Refiro-me a ess~s excellentes Homens naturaes, donos espoliados d'este bello Paiz, cujo direito
eu preciso proclamar, porque o seu sangue nobre
me corre nas veias e me queima os seios clan1~~ndo
. 1....
por Justiça
Ha muito que o problema do povoamento do
nosso vasto territorio preoccupa os homens de
Estado, que dirigem os destinos da nossa Patria,
sem que, até hoje, tenha tido uma solução verdadeira.
•

'

••
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A immigração não tem produzido os resultados
esperados, porque de envolta com os bons, os contractantes de sua introducção no Paiz recrutam nas
cidades extrangeiras, ociosos e turbulentos que vêm
augmentar no Brasil a estatistica do crime e o
numero dos desoccupados. E o interior do Paiz,
para a agricultura, não recebe o contingente de
braços de que carece.
O extrangeiro que vem procurar modos mais
f aceis de fazer fortuna, localizà-se nas cidades do
littoral e dedica-se ao commercio.
Os factos de nossa historia demonstram que
foram os nascidos no Brasil cruzados com os
autochtones, que, internando-se para o Norte e para
Oeste de S. Paulo e Bahia, realiz.a ram a óccupação
do interior do nosso P aiz.
Dignae-vos admittir, que apesar de minha
natural humildade, eu ouse affirmar que o meio o
mais racional de povoar a vastidão do nosso terri ·
torio ainda não foi empregado.
Deve-se, para esse fim, começar pelo aproveitamento das populações autochtones .
Nenhuma outra raça possue efn.• grau tão elevado a facilidade de assimiliãção, nem lhes excede
em intelligençia, sagacidade e viveza de sentidos.
São hospitaleiros: affaveis, generosos, leaes, de
que resulta serem sempre enganados em seus negocios com os civilizados,
São bem conhecidos, o amor, a liberdade e a
altivez natural dos indígenas americanos, que os
collocam muito acima das outras raças importadas.
D'ess~ altivez, d'esse sentimento de egualdade
que lhes é peculiar, resulta, sem duvida. em grande

.
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parte as tendencias republicanas nos povos d'este
<< Novo Mundo », seus descendentes .embora pelo
cruzamento com outras raças extrangeiras.
Outra vantagem offerecem os indígenas sobre
os colonos de outros paizes : - a certeza de sua
« adaptação ao meio ))' no ponto de vista physico e
climaterico.
O preconceito religioso os considera como seres
inferiores, e nega-lhes a qualidade de Homens, por
não . serem baptizados.
Mas, porque de~prezarmos uma população tão
nobre por seus dótes naturaes, só porque lhe falta
a etiqueta de christãos ou de civilizad0s?
Que vantagens nos apresentam S•)bre elles as
populações de f óra?
Não passou, porventura, o tempo em que Philippe 2. de Hespanha preferia o deserto e a solidão
á sociedade de subditos herej es?
Por testemunhar de visu, eu vos posso garantir, que as poucas providencias dadas pelo Governo
Brasileiro em beneficio dos autochtones, são, na
pratica, de r~q,ltagos negativos.
'
Menos uteis ainçla têm sido, para os autochtones, as catecheses religiosas.
Em primeiro lagar os propFios factos o
demonstram fartamente, quando, no fim de quatro
seculos vemos, co:(Ilo resultado pratico o espectaculo que nos deu o Rev. Padre Malan.
E que o fito dos catechistas foi sempre de
esplorar esses Ep.tes desprotegidos, prova-o a historia d'este Paiz nas luctas que constata entre colonos e os Jesuitas desde 1632 até a famosa lei de
Pombal em 1759.

'
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Como documento, e para me não demorar em
citações enfadonhas, limito-me a reproduzir textualmente um trecho ao acaso: - « Entre os Paulistas
e os jesuítas travou-se então longa lucta por causa
dos indios, cuja liberdade os padres defendiam
para exploral-os em seu proveito. n
Hodiernamente, porém, essa catechese de
indios por padres ou frades christão5 é nada mais
do que uma escandalosa chantagem ; corno posso
eu - mesma provar, tendo sido d'esses abusos testemunha presencial, e, ainda mais, uma victima !
Ficaria extenso em demasia referir aqui o que
presenciei, quando fui visitar os selvicolas de
Goyaz e Matto-Grosso, nas regiões do Tocantins e
do Araguaya.
E' bem um romance, e mais, uma tragedia, a
historia de Frei Gil e de Frei Antonio de Ganjes, e
a perseguição que d' elles soffri.
Basta, porém, para não prolongar-me sobre
tal assumpto, que ahi perderia seu ~nteresse proprio, dizer que jámais um nem outro visitou um
aldeiamento de índios, apezar das s.,ommas fabulosas que recebem do Governo., do P~rá e do Governo
Federal a titulo de auxilio para a catechese de
indios !
· Sua acção de catechese, si assim se póde chamará acção de fant.aziar as classes rusticas dos mestiços do sertão, se limita a attrahir a população
ignorante e com ella organizar povoações ou aldeias
exclusivamente christãs.
Jámais conseguiram, porém, qualquer estabelecimento indígena.

'.
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Ha villas assim constituidas por catechistas,
Laes como - Bôa Vista do Tocantins, - Santa
Maria do Araguaya, e outras que conheci na minha
excursão.
Mas, a população d'essas villas e logarejos é
toda de anal phabetos, supersticiosos e criminosos,
sendo que a promiscuidade e a miseria facilitam e
desenvolvem a corrupção, d'onde se segue que
melhor fôra que essa gente continuasse a viver independente e separada, em contacte;> apenas com a
Natureza, d' onde resultaria, ·Sem duvida, a feliz
ignorancia da missa e do confissionario, do vicio e
da corrupção encapados de religiosidade hypocrita,
com todo o seu sequito de crimes que impunemente
campeiam no coração de nossos sertões.
O que, porém, mais grave é e prejudicial para
a Nação e para o Governo é a campanha encarp.içada que fazem esses expatriados extrangeiros ao
regimen basico da Republica, d' onde poder-se prever que não está longe o dia em que a commoção
intestina, perturbadora da paz e ao progresso,
assóle os Estados de Goyaz e Matto-Grosso, e
n' elles tomé ns.-5ento, como prova o documento
annexo.
~
Disse eu, que ha populações, como as de BôaVista e Santa Maria do Araguaya, que devêram o
seu maior povoamento a càtechistas religiosos, mas
que nem uma surgiu dos aldeiamentos, e não ha um
só aldeiamento, um só ao menos, qtfe tivesse sido
ou esteja sendo regido pelos catechistas.
Facil é encontrai-os nas velhas cidades, como
Porto Nacional, ou em outras paragens, no meio
dos catholicos christãos que têm os indigenas como
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animaes de outra especie, participando os catechis tas egualmente d'esse preconceito, a ponto de não
consentirem que sepultem os indios na terra ou cemiterios dos p ovoados, allegando o f util motivo de ser
o indigena pagão !. .. e ser santa a terra dos povoados onde ha Egrej às.
D 'este modo d. catechese em nada aproveita
aos indigenas, mas, bem ao contrario, os deprime,
degrada, vicia e tyrannisa, tirando-lhes os sentimentos generosos e deixando-lhes em substituição os de
vingança.
Já Couto de Magalhães tinha observaà o esse
, facto quando assim se exprime :- « . .. Isto prova,»
diz elle, - « que · o índio é um thezouro de alta
valia, para nós que, mais do que nenhum outro povo
do mundo, temos sertões a povoar.
« Mas, dizem, o índio é preguiçoso, estupido,
bebedo, trahiçoeiro e máu .
<< Coitados ! Elles não têm historiadores.
Os
que lhe escrevem a historia - ou são aquelles que
a pretc:x;to de religião e civilização querem viver á
custa de seu suór e reduzir suas mulheres a concubinas, - ou são os que os encon tr~n1 degradados
p or um systema de catechG..Se, que, com mui raras
excepções, é inspirada pelos moveis da ganancia ou
da lib ertinagem hypoc1'ita, e que dá em resultado
uma especie de escravidão, na qual, fosse qual
fosse a raça, havia forçosamente de próduzir a preguiça, a ign@rancia, a embriaguez, · a devassidão e
mais vi cios que, infelizmente, acompanham o
homem quando se d egrada.
« .. . R efiro-me, pois, ao indigena que não está
catechizado, porque o. catechizado, por via de regra :
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é um ente degradado ; ou seja que o esforço dirigido especialmente para conseguir um homem religioso se esqueça de desenvolver as idéas eminentemente sociaes do trabalho livre, ou seja outra qualquer causa, o facto é .este: - O indio catechizado é
um ente degradado, sem costumes originaes, indiff erente a tudo, á sua mulher e quasi á sua familia. »

'
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Em nossa situação de raça conquistadora, nós
que tomamos o sólo a esses infelizes e que os vamos,
dia a dia, apertando mais para os sertões, temos o
dever de arrancal-os da barbaria em que vivem,
para trazel-os á communhão do trabalho e da sociedade em que vivemos.
D'isto, porém, é que nenhum Governo cuidou,
nem d'isto se occupou associação alguma philanthropica.
Tudo quanto os poderes publicos têm feito e
com o que hão despendido sommas fabulosas, em
largo periodo de tempo, consiste em meios de catechese, isto é, de conversão ao catholicismo romano.
Julgou-se objecto de unica preoccupação a
salvação das almas dos selvicolas, mas, ninguem se
importou com a sua ex~tencia na T erra. Ou, reproduzindo o dizer de Couto de Magalhães : - cc diri•
gindo o esforço especialmente para conseguir o
homem religioso esqueceram-se de desenvolver
?'elles as idéas emi.nenten:~nte sociaes », unicas que /
~ interessam ao corpo pohtico chamado - ~@:,),
(Vêde Carta a Joaquim Serra, em apendice a « O
Selvagem » de Couto de Magalhães).
Mas, mesmo para as populações catholicas de
f
nenhuma utilidade tem sido a catechese. Continnam
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na mais crassa ignorancia, analphabetos e miseraveis, não lhes ensinando, os catechistas, nem arte,
nem officio, nem ao menos a ler e a escrever sua lingua vernacula, que elles proprios, em geral,
ignoram.
A agricultura consiste nas derrubadas das mattas para plantio de roças, esterilizando a terra seccando as nascentes e produzindo a escassez das
chuvas, sem que esses ministros de Deus, com
toda a sua poderosa influencia, melhorem as tristes
condições da lavoura.
Não instruem nas industrias, não preparam o
povo para competir na lucta pela vid3. com outros
povos mais adeantados . .
Reduz-se,. pois, a sua acção nefasta a prégar o
Céu, descurando dos interesses terrenos ; incutindo
superstições e fanatismo, pretextando salvar-lhes a
alma, estiolando-lhes o Corpo.
Resume-se a sua acção na prédica da intolerancia religiosa que prejudica as relações com os
indígenas, d'onde um resultado muito diverso
d'aquelle que tiverapi. em vista os poderes publicos
concedendo-lhes auxílios pecuniari<r...S~ ...
Póde-se, porém, alcan\:ar o fim desejado
empregando meios e processos racionaes, cujas
fórmulas fundamentaes peço permissão para lembrar, ao concluir esta resenha, feita ao correr da
penna:
r .º Reunir·diversas tribus autochtones em logar
previamente escolhido pelas suas condições favoraveis de clima, uberdade e salubridade, pela sua bôa
adaptação ao desenvolvimento da agricultura. do
commercio e da industria, e ahi localizal-os, cons22
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truindo, com elles mesmos, sob a instrucção de bons
mestres, habitações regulares em ruas bem delineadas e espaçosas.
2. º Construir em primeiro logar as habitações dos chefes de tribu, fornecendo-lhes os principaes utensilios domesticos e proporcionando-lhes o
maior conforto possivel.
3.
Construidas as casas de moradia, demarcar o terreno destinado á lavoura que deve ser cultivado de parceria, ou em commum.
4.
Estimular em seguida o desejo pelo conforto e o gosto esthetico, incitando-os ao empenho
de melhorar e embellezar as condições exteriores.
Fornecer-lhes as machinas e os instrumentos indispensaveis para realizar tal desideratum, mas ensinar-lhes o uso d'esses instrumentos e niachinas para
que possam, por si mesmos, tirar d' elles os proveitos
adequados.
5. 0 - 'fendo-lhes feito sentir por esta fórma
as vantagens do conforto, ensinando a conquistai-o
pelo trabalho intelligente, despertar n' elles o gosto
mais elevado pelas Artes e Benas Artes, a Litteratura, a Scient~, e o cultivo mental, sem nenhuma
preoccupação religios1a ou sectaria, e sem imbuil-os
de superstições, de fanatismo , e de preconceitos
. .
1rrac1onaes.
6.º - Não é possível nem opportuno detalhar
aqui similhante programma, que as circumstancias
eventuaes devem inspirar, modificar e desenvolver.
Mas, o Governo deve grantir aos Selvicolas a liberdade e os direitos de cidadãos da R epublica, concedendo-lhes por lei uma extensão territorial que baste
para o seu desenvolvimento e installação definitiva.
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7.º - Não é necessario, nem conveniente que o
Governo tenha uma intervenção directa n' esse serviço, que, deturpàdo pelos seus encarregados mercenarios exigiria, além d'isso, despezas fabulosas
para os cofres publicos. O que o Governo póde e
deve fazer, porém, é secundar os esforços honestos
e philanthropicos d'aquelles que, sinceramente, se
dedicaram, por amor, a esta causa humanitaria de
salvar os destroços d'essas raças perseguidas e conduzir essa Gente digna de nossas sympathias, á
agremiação superior da Especie Humana.
8.º - ·Não é pratico nem possível, talvez, organizar, ao mesmo tempo, em pontos diversos, esses
nucleos indigenas. Pelo que é necessario que se
comece por um nucleo inicial que servirá de model~
•
para os que depois surgirem. Para o primeiro d'esses estabelecimentos ha muito que eu offereço, gratuitamente, a minha dedicação e .os meus serviços.
As despezas de installação o Governo deveria,
porém, auxiliar; nunca devendo o µrazo de taes
auxílios exceder de 5 annos. E' essencial que esses
auxílios sejam confiados a pessôa honesta e idonea,
porque não basta fazer a despeza, á,rrtister que esta
seja convenientemente utilizétda.
9.
A escolha do local de installação é de
maxima importancia, pelo que completo a presente
indicação apontando o que me parece melhor em
relação ás paragens que percorri temerariamente.
Na vastidão do territorio brasileiro, duas zonas
offerecem as condições precisas : - uma é banhada
pelo Araguaya e a outra é regada pelo Guripy e
Pindaré.
A primeira é habitada por Carajás, Caiapós,
0
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Cherentes, Ja"faés, Purys, Tapirapés e Ch:bioás, e
a segunda pelo Guajajáras e 'fimbiras.
Tendo de se optar por uma, parece pref erivel
a do Araguaya attendendo-se á maior importancia
em população indígena nas margens e valle d' este
rio, a belleza esplendorosa e recursos de vida que
elle encerra, e, mais ainda, a grande arteria fluvial
d e franca navegação que communica o Estado de
Goyaz com o do Pará.
Partindo uma estrada de ferro do ponto denominado - Dumbazinho, margem esquerda do Araguaya, irá ter a Matto-Grosso por sobre um leito
plano adrêde preparado pela Natureza, e assim
ter-se-ão incorporados os tres importantes Estados.
A outra tem a seu favor prodigiosa riqueza
natural, vegetaes de subido valor, cuja exploração
poderá ser convertida em renda da população civilizada ou dos estp.belecimentos de instrucção.
Seria talvez pref erivel, si as circumstancias
permittissem, estabelecer os nucleos nas duas zonas
simultaneamente.
Dados esses esclarecimentos que julguei necessarios, cabe-rfie.agradecer a vossa generosa attenção
e concluir a minha hu"'rnilde tarefa com a seguinte

,

MOÇAO
Leolinda Daltro, Delegada pela « Associação
protectora dos Indios brasileiros », com séde na
Cidade do Rio de Janeiro, á rua General Camara,
n. 385,
- Convicta da vantagem no aproveitamento
do elemento indígena par~ o povoamento do sólo;

'
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- Convicta da vantagem para o progresso
nacional, da civilizacão
dos Selvicolas ;
>
- Convicta da utilidade, para ~ constituição
ethnica da nacionalidade brasileira, da assimilição
do elemento autochtone ;
- Convicta da necessidade da catechese abso1utamente leiga para educar e civilizar essas raças
primitivas;
- Propõe: - que seja reconhecida a necessidade de delimitar, nas regiões habitadas por indigenas, um « Territorio autochtone »; e que sejam
esses Selvicolas incorporados na sociedade dos
homens civilizados, compensando-se assim, em
parte, os pre.iuizos causados aos donos espoliados
d'este Paiz que chamamos ho.i e nossd Patria; - .
que sei a reconhecida a necessidade de uma educação racional, e um processo absolutamente laical,
scientifico, industrial e emancipador para a civilização dos Selvicolas brasileiros; - que seja reconhecida, emfim, a necessidade de facilitar-lhes os meios
de evoluir sem tolher-lhes a liberdade e os instinctos
nativos mas organisando
nucleos e escolas aQ"ricolas
.
e industriaes onde possam cu ltivl:tr~ seus dótes e
aptidões e desenvolver suas'"'melhores tendencias.
'

'

Eis o que eu vos posso dizer em pról de nossos
irmãos Selvag-ens; espero que a vossa benevolencia
relevará a imperfeição da fórma attendendo á g-enerosidade da Idéa ! ...
Leolinda d e Figueiredo Daltro, Professora
cathedratica.

Rio de Janeiro, 13 de Setembro de 1909
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AS CAVERNAS CALCAREAS
DO

•

V ALLE DO RIO RIBEIRA DE IGUAPE
Estado de S. Paulo

O Rio Ribeira, em seu longo curso, atrayessa
uma extensa zona calcarea de alto interesse scientifico : - Enormes montanhas e serranias alcantiladas, de pura rocha calcarea, - com leguas de
extensão, formam com seus bellos pincaros recortados e paredões alvacentos, os grandes contrafortes da majestosa Serra do Paranapiacaba; e, como
sóe acontecer em montanhas dessa natureza, encontram-se frequentemente alli, magnificas cursos subterraneos, - vulgarmente denominados «Cavernas
d'Agua ))' assim como «Grutas secéas» - antigos
conductos de aguas, onde se acham depositados os
" nossa fauna
~estos osseos dos antepassados tia
actual, - como pude prov'!i.r pelos fosseis que lá
encontrei em · duas tentativas de exploração, por
mim feitas em homenagem á Sciencia, nos annos de
1896 e 1898.
E' sabido que os nossos conhecimentos da
faun a post-pliocena se baseiam nos achados do
illustre Naturalista Dr. P edro Lund,, - nos depositas cavernareos do valle do Rio das Velhas, em
Minas Geraes, e, que todas essas preciosidades
scientificas seguiram para Europa, formando o

..
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Museum Lundü ». em Copenhague. Outros
conhecimentos da fauna da mesma epocha, chegamnos do Sul do continente, pelas riquissimas collecções do « Museu de La Plata ».
Ora, a região calcarea dq valle do Rio Ribeira
de Iguape offerece um élo intermediario entre estes
dois pontos já estudados, e deve, quanto antes, ser
explorada systematicamente, na certeza de se adquirir muitos conhecimentos novos, não só em palaeo
zoologia como em zoogeographia.
Sobre o resultado das investigações por mim
effectuadas nas referidas cavernas, já publiquei
uma monographia sob o titulo « As Grutas Calcareas de I poranga », na Revista do Museu Paulista.
V ol. III ( l 898) e um extenso Relatorio no V ol. XV
dos Archivos do Museu Nacinal (1908).
H a tambem no Vol. VII da Revista do Museu
Paulista um interessan..te estudo do Dr. Ameghino
sobre a collecta ossea dos meus trabalhos de r 898 ;
as ossadas, porem, que .colligi·na ultima exploração,
eff ectuada a expensas do· M use\1 Nacional, ainda se
acham em mãos de especialista-para estudos. .
Portanto,•ttara um assumpto de tão alta rele·vancia zoogeographic~, venho reclamar a attenção
do Primeiro Congresso Brasileiro de Geographia, e
proponho que do seio da Secção « Explorações
Scientificas », ou de outra, seja nessa occasião eleita
uma commissão especial para a syndicancia e indicação dos meios mais efficazes, para ser levada a
effeito uma exploração minuciosa dos depositos
post-pliocenos, existentes nas diversas grutas do
valle do citado Rio Ribeira.
Iguape, r 8 de Julho de 1909. Ricardo Krone .
«

..
'

•
.

.

. .

'

.

,
IO

17G b

'

\

.

•

A CATECHESE E CIVILISAÇÃO ,
DOS

.

.

INDIOS NO BRASIL

•

•

-.tio

•

.. -

••

..
\

'-

•

•

'

.

l
1

f

.

lt
i

i
t

t

í-

177
Querendo concorrer por nossa vez para a solução do grande problema da catechese e civilisação
dos nossos indigenas, julgamos azado. ainda que
modestamente, reunir em algumas paginas as notas
e reflexões que adiante se vêm, e que são o fructo
de algumas leituras sobre os nossos usos e costumes
para com os pobres e desprotegidos filho~ das
selvas.
· E' um pequeno auxilio, não ha dl:lvida; mas
fossem todos os nacionaes animados do mesmo sentimento e ha muito _que não teriamos necessidade de
affirmar que ainda no seculo XX ha selvagens. nas
livres terras da America do Sul.
Temos lido e acompanhado todas as questões
que se prendem a este importante problema de
catechese dos selvicolas e é com grande magua que
vemos o descaso com que os governos se manifestara a proposito de tão imprescindivel obra.
Não fôra a ousada iniciativa dos Capuchinhos
em Campos Novos, Maranhão e Paraná, - dos
.Dominicanos no Araguaya, dos Salesianos em
Matto Grosso· e, finalmente, .dos ~enedictinos no
Amazonas, e te riamos de coniessar que nada se faz
em prol da civilisação dos nossos irmãos das selvas.
E é bem de ver que estas congregações pouco ou
quasi nada percebem do governo em proveito de
tão palpitante serviço.
Pois seria de grande vantagem para o bom
nome do Brasil que o governo auxiliasse largamente
esta obra que não só produziria altos interesses para
a lavoura, fonte de todas as riquezas, como tambem
para o progresso de nossa pretensa civilisação.
zs
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Foi reconhecendo esta verdade que as diversas·
nações em cujo territorio vagueavam tribus selvagens trataram de sua catechese e da consequente
reintegração desses povos nas suas diversas aptidões. Seria, portanto, de grande alcance para o
nosso paiz a catechese geral das hoje dizimadas tribus, em vez de gastar largas sommas com o deficiente serviço de immigração de povos que nem
sempre offerecem as condições necessarias para
resistir aos· trabalhos e climas brasileiros; povos
nem sempre expurgados de vi cios e defeitos, e que
não raro só servem para perverter os bons costumes
dos nacionaes, daquelles que, filhos deste paiz, têm
como brazão o triplice attributo da honestidade,
honradez e operosidade.
E' ainda de superior vantagem para o governo
brasileiro desenvolver a catechese dos indios, não
só para entrar na definitiva posse de mais de uma
terça parte de seu territorio, como tambem porque
isso lhe traz o concurso .d e alguns milhares de
braços.
E' este o grande proveito que advirá ao paiz ;
porque si é fãQ!o que elle gasta com esse trabalho
de catechisar e manter' em colonias apropriadas essa
multidão de gente, tambem está livre dessa chaga
ou desse mal necessario que se chama a 1mmigração.
Com a necessidade que o paiz tem de gente
para povoamento de seu vastissimo te:".'ritorio, está
sempre en entente coni as diversas nações que nos
abastecem, relações que nem sempre nos ficam
baratas e que muitas das vezes são causa de serios
desgostos e attritos internacionaes. Se entudarmos
com rigorosa imparcialidade esse problema da
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immigração, o resultado será francamente desanimador, porque 70 por cento dessa gente é simplesmente deleteria e má.
Precisamos convir que a população laboriosa e
honesta jamais immigra, a não ser illudida ou illaqueada na sua boa fé; a outra, a perniciosa, essa
vem forçada, corrida por necessidade, muitas vezes
para se furtar á acção penal (como temos visto até
com pessoas que aqui ostentam certa posição) e
para perverter no meio de suas aventuras pouco
escrupulosas a boa fé e a ingenuidade do·s ,nacionaes.
Esta é, com franqueza, a opinião corrente entre
todos quantos tratam destes assumptos, quer sejam
~acionaes, quer extrangeiros. Além disso, aqu~lles
que se vêm illaqueados na sua boa crença e simplicidade de camponios pelos agenciadores mercenarios a soldo de empresas ou sociedades pouco
serias, logo que obtêm quaesquer recursos, voltam
saudosos á desejada patria. Ha, todavia, grandes
excepções.
Estes serviços de propaganda, entretanto, custam rios de dinheiro ao paiz, e sem grandes resultados. Occorre ainda um grave inconv~niente, e este
não é de somenos importanci~ - é a acclimação. O
phenomeno social mais notavel e sug·gestivo, que
resulta do exame comparado dos climas e das
modificações que elles imprimem ao organismo, é
que o homem está em perfeito equilibrio com o meio
em· que habita. Ora, se este meio varia, o organismo
necessita exaggerar certas funcções, reprimir outras: e, ou como consequencia destes factos, ou
como sua condição inicial, o estado do sangue e o
dynamismo nervoso modificam-se mais ou menos.

. .
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Torna-se preciso mudar de regímen, contrahir novos
habitos, escolher novo meio de vida, afim de que o
equilíbrio se restabeleça e o individuo se adapte ao
novo meio. A estas provações j áma1s se poderão
furtar os povos emigratorios, e as consequencias
desta luta da natureza com o organismo nem sempre
deixam bons resultados.
Na apreciação dos phenomenos da acclimaçã<?
cumpre - nem acreditar que o organismo possua
uma tal faculdade de adaptação que por si proprio
se modifique tornado-se incolume contra as violencias do meio, nem imaginar tambem que nenhuma .
força espo~tanea elle possa desenvolver para lutar
contra as novas influencias climatericas. E' sabido
que a simples mudança de uma estação traz a mui~
tas pessoas certas perturbações organicas, e ha
outras que adoecem, e que por isso são obrigadas a
procurar clima mais ameno, nas cidades do littoral.
Ora, se isto succede com a transição do verão para
o inverno, e muito simplesmente porque o organismo não está gradualmente preparado para mudar
de temperatura, porque em · geral essa passagem é
sempre rapida• ~brusca, que somma de energias não
terá de consumir o immigrante para se acclimar ao
novo meio? E' ainda debaixo do ponto de vista climaterico que convem ao governo o povoamento do
solo por esses ultimas descendentes das famosas
tribusque formaram a epopéa mais cara de todas as
nossas luctas, e que comriosco collaborr:tram na conquista de todos os grandiosos commettimentos.
!riamos longe, se para aqui quizessemos transportar os feitos, algumas vezes hoJ.?1ericos, desses
hoje
, abandonados indígenas.
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Como vimos, ainda que mal esboçado, a catechese é de subida vantagem, em contraposição
á imrnigração. Não diremos que se devam fechar as
portas ao extrangeiro; mas o que não se deve desprezar é a indispensavel selecção do pessoal immigratorio, não só para não nos perverter o caracter e
outros attributos de nossa raça, como tambem para
evitar uma fusão de sangue degenerado .
Foi animado destes nobres intuitos que o sr.
Dr. Luiz Pereira Barreto, ainda ha pouco, pelas
columnas d'O Estado de S. Paulo, pug~ou pela introducção dos colonos italianos em detrimento dos
nippões.
Discutindo este asumpto, s. s. mostrou vantajosamente a superioridade daquelles sobre estes, para
o effeito do forçoso cruzamento .( 1)
Desde que possuimos bastante povo que, com
um pouco de sacrificio, se integralisasse nas diversas manifestações da lavoura, para que tr~tarmos de
attrahir, á custa de grandes e onerosos dispendios,

..

..

..'
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(x)

«A immigração japoneza parece não produzir os resultados
esperados. Os 781 primeiros immigrantes, introjuzidos na vigencia
do contracto de 6 de novembro de 1907, deram !ntrada na Hospedaria
da Capital em junho do anno findo; !las na maioria indivíduos solteiros e pouco habituados á lavoura. esquivaram-se a certos serviços
agrícolas, que abandonaram os poucos. Sómente ficaram nas f azendas
a lg umas f amilias constitui das por verda deiros agricultores, que trabalham muito a contento dos f azendeiros em cuj as propriedades se
~
localisar am.
A' vista de taes circumstancias. foi modificado o contracto com
a Companhia Imperial de Emigração de Tokio, ficando estabelecido
que as levas não excederiam de 650 individuos, cada uma, e reduzindo-se os preços das passagens e os fretes para o café. A companhia
tem encontrado difficuldades para executar seus compromissos, pois
até hoje não fez aviso de embarque da primeira leva que deve ser
introduzida no corrente anno >.
(Extrahido da mensagem apresentada ao Congresso ~egislativo,
em 14 de Julho de 1909, pelo Presidente de São Paulo, Exmo.
Sr. Dr. Albuquerque Lins) •
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gentes que absolutamente não preenchem os fins
pata que são chamadas? São estas as restricções
que preliminarmente, julgamos indispensavel estabelecer, com o intuito de melhor reforçar as nossas
idéas acerca do grande e momentoso problema da
catechese e civilisação dos indigenas.
Oxalá que outros mais competentes se revistam
destes mesmos sentimentos, de modo a em breve a
catechese geral do gentio se tornar uma realidade.
Mas que essa obra obedeça prome1ro que tudo,
aos ensinamentos de N. S. Jesus Christo, porque
só Elle é quem póde dar coragem e energia a emprehendimentos tão nobres e de tão alevantado
alcance; e a prova do que affirmamos encontra-se-á
nas paginas adiante.

*
**
.Encarado sob este ponto de vista immigratorio,
o problema da catechese é um dever inilludivel do
governo, ao qual compete resgatar esses pobres
americanos da selvageria em que vivem e bem assim
restabelecer as antigas leis ou votar outras que os
colloquem a~ t-abrigo da pretensa civilisação dos
posseiros e escravoca1:as.
E' esta a obrigação que assiste aos legisladores; mas como nesta terra se cogita mais de eleições
e de intrigas politicas do que do bem estar da collectividade, nenhuma providencia se aventou neste
sentido, a não ser a idéa d.o aliás erudicto director
do Museu Paulista, sr. dr. H ermann von Ihering,
a aconselhar a destruição dos genuninos brasileiros,
que ainda vivem nas densas florestas. Ainda bem
que essa deshumana e pouco criteriosa solução não
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passou sem os protestos de alg uns estudiosos, entte
elles o illustrado publicista e laureaçlo educador, sr.
dr. Silvio de Almeida, bem como de alguns institutos scientificos e Iiterarios .
Não f oi má, todavia, essa nova theoria scientifica, perfilhada pelo notavel sr. dr. H . von Ihering,
porque, com a exteriorisação de tão absurda idéa,
coincidiu uma nova campanha em beneficio dos de.s protegidos selvicolas. (2)
Embora pareça duvidoso este nosso asserto, é
convicção de muitos indianistas que essa barbara
medida de catechese pelo total exterminio ·dos já
poupcos brasileiros, sobreviventes a tantas Il\Ontarias do civilisado europeu, só serviu para despertar
o interesse dos patriotas e a attenção adormecida
dos governos da U nião e dos E stados.
E , como confirmação do que dizemos, aqui
archivamos, como um brado de patriotismo, o solemne protesto que, em sessão de 4 de D ezembro de
1908, foi apresentado pelo sr. dr. Sergio de Carvalho, professor da secção de anthropologia, ao
Museu Nacional. (3)

., ..,

O P rincipe Imperi al do Brns1f, no seu bril hante MA.~IFEST O,
dirigido aos srs. membros do D irectori o .Monarch ista, este a nno,
não se esquece deste magno e importante problema. D iz S. A. no ·
período V, qu e se amplie a « Viação, senão f e rrovi<tria., ao menos
de estradas de rodagem, de modo que não havendo mais terras invias
até ao sultimos recantos elo paiz se espalharão logo a instrucção primaria e a catechese ». N o periodo VII , tratando das rel ações do
Esta<lo com a Santa Sé, diz S. A. que é necessario um novo aj uste
« pn.ra a regularisaçilo d os negocios d e reciproco interesse, não sen do
o menos importante a calccltese dos indios, servipo d e qtu só é capaz
com e/ftcacia a caridade inextingu.ivel das ordens reli,r;iosas » .
Como isto é dif ferente do modo de pensar dos nossos estadistas!
E é assi m q ue os srs. do gove rno jul gam attender aos reclamos das
necessid ades sociaes. ?vlirem-se neste docu mento os srs. republicanos.
(2)

•

(3)

Em Appendice publicamos esse b ello <l ocum ento.
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E' um documento muito Íl.nportante, e que
muito concorreu para estimular a acção dos que se
dedicam a este ramo de estudos.
Não colherá resultado, qualquer que seja o
processo de catechese do indigena, desde que esse
plano não obedeça ás theorias já postas em pratica
com exito inconcusso pelos arrojados e destemidos
missionarios catholicos.
Só elles é que podem trazer ao gremio da civilisaÇâo ·os perseguidos índios. E se não ·fosse a
celebre carta do marquez de Pombal, primeiro
ministro de D. José, expulsando os jesuitas, já hoje
não haveria um unico indio por civilisar, nem um
so para spec1men.
E' isto o que dizem todos os historiadores.
Roberto Southey, historiador inglez e protestante,
diz, com plena insuspeição de crenças e temperamento, que os jesuítas « eram zelosos_da sa1vação
das almas, tinham-se desprendido de todos os laços
que nos ligam ávida, e assim não só não temiam o
martyrio, como antes o ambicionavam ». (4)
O dr. Mattoso Maia, concordando com a opi""
nião de Southey,
sancciona
a idéa de que era uma•
w
necessidade a reforma da Companhia de jesus, no
fim do seculo XVIII, mas bate a sua aboliÇão e
expulsão dos colonias no Novo Mundo, executada
I

.

.
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. .

. (4) Cbateaubriand, Genio d o Christianismo, tra ducção de Ca.
mi llo Castello Branco, revista por Augusto Soromenho, P orto, 1864,
::i.ª edicção, tomo 11 , ljvro 4.°, .cap . 5. 0 , pags. 242- 256.
- Dr. Antonio de T oledo Piza, na Revista d o Instituto Hz"sto.
rico e Geo.~raphfro de S . Paulo , vol. III , 1898, pg. 44 .

- lnsignes Missioneros de la Campania de J esus en la Provincia
·d e! Paraguay.
- Dr. Estcvam Leão Bourroul, H ercul es Florence, 2.• parte,
:eap. yI, pags. IJJ-141.
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pelo marquez de Pombal e as outras côrtes visinhas
da Hespanha, França e N apoles.
N ão resta duvida quanto ao Brasil foi desas
trada a medida promulgada em 1773 por Clemente
XIV, mal informado (5), pois perderam-se os bellos
fructos da catechese e civilisação dos indigenas, privados da carinhosa e constante. protecção dos incansaveis padres, expostos e sujeitos á brutalidade e
á ganancia, oppressão e tyrannia dos colonos victoriosos com a exclusão da concurrencia jesuitica no
excellente negocio do captiveiro. E' isto o que nos
diz o erudito escriptor patrio, sr. dr. N elson de
Senna, no seu sincero e interessante trabalho - . Os
jesuítas no Brasil colonial - e seria larga a exposição, se para aqui quizessemos trazer tudo quanto
s. s. ventila sobre este assumpto .
Entretanto, como ficou dito, com a abolição da
Companhia de / esus, o Brasil perdeu muitos annos
de progresso, porque provado está que « os operarios mais fortes do nosso progresso ·interior foram
então os padres j esuitas, ê as melhores f antes para
se estudar o passado nacional por este aspec.:to (o da
historia cultural brasileira), são hCJj e os escriptos
dos referidos padres » . Quem isto escreve é o sr. dr.
Sílvio R oméro, que ainda continua affirmando-na
historia cultural de no~.~-o paiz, que encerra todo
quanto se refere á vida interna, economica e artística de uma nação, conforme o pensar dos allemães
(5) L ouis Veuill ot, La Guerre et l' hom me de guerre, cit.p . II I,
pg. ',55: « .. .on vit le successeur concilian t de l' hér oi:que Clement XI II,
cédant à des considér ations que le monde ne pouvait pas comprendre,
remplir, en ef fet, l'attente des couronnes, et leu r sacrifier la Compag nie de Jésus ! >
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- é que se póde ver a somma de incalculaveis beneficios devidos pelo Brasil áquelles padres, principalmente nos seculos XVI e XVII, nos seculos das
descobertas e conquistas, da expansão e das luctas
no territorio ». (5)
Com a expulsão dos j esuitas, diz o notavel e
inesquecivel Eduardo Prado, talento de escol tão
cedo roubado ás letras e á patria, - « no seculo
passado, a civilisação recuou leguas dos centros do
continente africano e do Brasil. As prosperas povoações do Paraná e do Rio Grande cahiram em ruinas; os indios volveram ávida selvagem; as aldeias
do Amazonas despovoaram-se e, até hcje, reinam a
solidão e o deserto onde já havia sociabilidade
humana.
« Em nossos dias, a bandeira da Inglaterra,
da Allemanha, da Belgica ou da França tremulam
em Africa, sobre as ruinas de edificações religiosas..
num sólo que seria portuguez, si não t!vessem sido
largadas ao abandono e votadas ao esquecimento
aquellas terras onde, pelos missionarios, dominava
Portugal ». (6)
F olgamo~ "'com o fazer esta citação, porque
ella para nós se tradu-t num hymno de admiração
por essa pleiade de «soldados da milicia sagrada de
Loyola » que foi o braço direito do governo portuguez na sua expansão, colonisaçã<> e dominio. (7)
( 5 l Hutoria do B rasil, ensinada pela biographia <los seus beróes,
pelo dr. Sylvio Roméro com prefacio de J. Ribeiro.
(6)

Eduardo Prado -

Collectan eas, vol. I V, pg. 94.

O que é feito da espada ,
Do poderio e gloria
Com que altaneira a Hespanha levan tada
Em éras mortas deslumbrou a Historia
Quando pisou na America ignorada?
(7)

•
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E a verdade deve ser dita : quaes seriam as
glorias das conquistas portuguezas, sem o auxilio
efficaz dos heroicos e desprendidos soldados da
Cruz?
Foram os missionarias e muito principalmente
os filhos de L oyola que em todas as terras onde
havia sido hasteado o pavilhão immaculo das Qui-.
nas que procuraram por todos os meios ao seu
alcance, quer na Asia, quer na Africa e na America,
implantar o reino da F é ao lado da soberania do Rei
de Portugal.
Sem os jesuítas, diz o notavel tribuno e distincto diplomata e competente historiador patrio, sr.
Joaquim Nabuco, « a nossa historia colonial não
seria outra cousa senão uma cadeia de atrocidades
sem nome, de massacres como os das Reducções; o
paiz seria cortado de estradas, como as que iam do
coração da Africa aos mercados da Costa, por onde
só passariam as longas filas de escravos. E esse é
que seria o destino da America do Sul, emquanto á
margem de seus rios restasse alguma raça por escravosar ou por exterminar de todo. A idéa do colono
era reduzir o indio ao captiveiro, e ttão podendo ser,
exterminai-o ; a idéa do jesuíta era reconduzil-o á
liberdade christã e preservar em cada um dos seus
Q ue fim h:.i. tido a esteira
Que nas ondas marcou o itenerario
D essa a ud az caravell a aventu reira
Que Colombo com f é christan e insana
Guiava teme rario?
Sómente existe a cruz do missionario
Abraçando esta plag a a mericana .
Ricardo Gutherez, O Frade Junior.

traducção de A f f onso Celso
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individuas todas as raças autochtones . . Entre essas
idéas oppostas não havia conciliação possiv~ 1. (8)
A vida da C ompánhia de / esus no Brasil, diz
o mesmo historiador, « desde o seu inicio até sua
interdicção, póde-se descrever como tendo sido
u1na lucta incessante em prol da liberdade do gentio. _
Quer tomeis a vida de N obrega, quer a de Vieira, ou
os vejaes no Paraguay ou no Amazonas, essa do
principio ao fim e a sua missão por excellencia, sua utopia, se quizerdes : fazer entrar as raças america-nas na grande especie humana, ou, para elles, resgatar tambem o indio com o sangue_de Christo. E
essa lucta do jesuita, na America, é sempre a
mesma : a conquista da liberdade para os povos
opprimidos, quer seja na Patagonia, quer seja no
Canadá. O co~bate é o mesmo por toda a parte e o
martyrologio jesuitico é numeros9 ». (9)
Fazendo a apologia do Santo Joseph de
i\nchieta na - Poesia e nas lendas barsileiras · diz o saudoso tribuno e eximio jurista dr. João Monteiro - << E assim, pela santa melodia de sua voz
ange lica, rep~ia o jesuita ao gentio indio a palavra
do Christo,"e tÜdo seJransfigurava: as selvas recolhiam o divino verbo, e por sobre as or:dulações do
vento levavam-no de taba em taba, de oca em oca,
avolumado pelas suggestões da novidade, ao coração do cathecumeno até então bravio, de então
avante meio e bom». (ro)
(8) J oaquim Nabuco, III Centenario d o veneravel Joseph de
Ancllieta - Aillaud & C., Paris, 1900, pg. 328.
(9) Ibidem .
(10) Dr. J oão Monteiro, III Cenlenario, cit. pg. 218.
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Eram estes os processos do m1ss1onario na
conquista do indio ao gremio da civilisasão, falando-lhe com meiguice, tocando-o nas fibras mais
intimas, descrevendo-lhe as bellezas e sublimidades
da Fé.
Na historia da America meridional, diz Alves
Nogueira em seu compendio de Geographia, que a
Igreja Catholiéa representa o principio moralisadór
no meio de luctas ferozes, o elemento civilisador no
conchegamento difficil dos grupos ethnographicos
os mais heterogeneos. E' a ella que principalmente
deve o Brasil a integridade nacional. Sem o
impulso ecclesiastico, seriam hoje · francezes ó Rio
de Janeiro e o Maranhão, fôra hoj.e hollandez Pernambuco. E, continuando na sua apreciação sobre a
salutar acção da Igreja, diz - « Não foi por falta
de esforços que a Igreja Catholica deixou de salvar
os indigenas da America ; pelo contrario, foi da
lucta empenhada em favor delles que lhe surgiram
os mais decididos inimigos ». ( 11)
Isto é mais um.a prova que oppômos áquelles
que negam á Igreja Catholica o dirci,tt1 que ella tem,
quer queiram, quer não, de lmje como hontem chamar a si o serviço de catechese.
Só ella é que possue esse dom divino de avocar
ao seu gremio os transviados, quer seja pela ignorancia em que jazem a respeito da nossa-.çivilisação
actual, quer pela má comprehensão dos var~s
temas philosophicos.
E' justo que se lhe reconheça este direito, por-"
(u)

M.

T.

Alves

Nogueira. · Geographia

pag. VII.
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que, com franqueza, até hoje ainda não appareceu
escola alguma que se pudesse oppôr á Igreja Catholica, não obstante os grandes esforços de alguns
sabios pensadores. Diga-se o que se quizer, mas a
verdade é esta.
Entretanto, como é differente o processo de
catechese, hoje empregado pelos sabios, pelos
scientistas, pelos generosos lavradores que, em
levas, dão batidas, como ainda ha pouco aconteceu
em Curityba com os botocudos de Iratin. ( I 2 ).
E' simplesmente vergonhoso e extremamente
deshumano o meio pelo qual os posseiros se vingam
das pequenas correrias dos índios. A culpa,· porém,
não é desses senhores que hoje, como outr'ora os
colonisadores hespanhóes no Mexico de quem
mais adiante falamos, nos fazem crer que não são
<< homens verdadeiramente
humanos » e que por
isso podem destroçai-os, deshonral-os, até mesmo
matai-os, sem que incorram nas penas <lo codigo.
A culpa é do governo, unicamente delle, que
não se quer incommodar com semelhantes nonada~.
Pois, di~lientemente, sempre procederam a
I greja por seus comp~entes orgãos e o patriotismo
encarnado em alguns grandes vultos - dentre os
quaes surgem em alto relevo as figuras nobilitantes
do Patriarcha da Iridependencia - José Bonifacio
- com os humanitarios Apontamentos para a civilisação dos in.dios bravos. do 1mperio do Brasil,
apresentados em I de Junho de 1823 á Assembléa
Constituinte; e a do incansavel indianista, general
Publicamos em appendice a noticia detalhada cfc tão barbara
ificina.

(12)

e,
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Couto de l\1agalhães, na sua longa e salutar convivencia com as diff erentes tribus.
D este illustre patriota, verdadeiro apologista
do desprotegido povo americano, muito se tem que
aprender, porque elle, na sua agitada vida de politico, soldado e industrjal, j ámais deixou de escrever
trabalhos em que se não destacassem assumptos
indígenas, e foi por isso que ninguem mais o ultrapassou neste ramo dos conhecimentos historicoethnographicos. Os seus livros j ámais deixarão de
ser fonte de apreciavel consulta para quantos tiverem de tratar dos assumptos patrios. Com a sua
morte, perderam os selvagens o seu mais deci<lido
amigo.
O primoroso escriptor Eduardo Prado, referindo-se aos zelos dos jesuitas, pelo gentio, usa destas palavras : - « Sem falar no Mexico e no Perú,
cujas populações, em parte, foram salvas por elles
e por outras ordens religiosas, é certo que as tres
grandes maravilhas dos jesuítas na America foram
o Brasil, o Canadá e o Paraguay. (13)
Corroborando estas mesmas ...o~lavras, diz o
notavel engenheiro sr. dr. Tr..eodoro Sampaio, profundo conhecedor destas cousas patrias: - «Tanto
qlJ.e chegaram a S. Vicente os primeiros jesuitas, foi
seu empenho maio~ regularisar entre portuguezes
as cousas da religião e da moral, mas, principalmente inspeccionar a escravidão dos índios, para o
que traziam do poder civil a competente faculdade .
Iam ás casas dos lavradores, indagavam da procedencia de seus escravos, de como foram captivados,
(13)

Eduardo Prado -

Collectaneas, -

cit. pg. 90.
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e. averiguando a injusta causa faziam-n)os voltar
ás suas terras, exhortando os senhores a desobrigarem as suas consciencias ». ( r 4)
Sãô, como se vêm, unanimes os conceitos a
proposito dos desinteressados missionar1os na
catechese do gentio.
•
Com e~tes testemunhos quizemos patentear o
seguinte : só os obreiros da fé catholica puderam
comprehender o indigena, e só elles puderam colher
os bellos fructos da catechese, civilisando milhares
de individuas. Entreguem, pois, aos missionarios
catholicos o serviço de civilisar, e veremos como
dentro em pouco não mais teremos esse degradante
espectaculo que nos proporciona o constante massacre dos povos americanos.
_
E' necessario que se emprehenda o « estudo
.das línguas americanas, não já como simples cul-·
tura de erudição, mas como vehiculo · civilísador,
•
como instrumento adequado á conquista dos vastos
settões que ainda representam, nos nossos mappas
geographicos, por me.t ade do territorio que possuímos, inculto, gesconhecido,
abandonado ás hordas
.
.
.
selvagens, muitas das.,quaes, entranhadas nos seus
esconderijos, ignoram até a presença do europeu ou
dos seus descendentes no sólo da America e jámais
se avistaram face a face com o homem branco;>. ( I 5)
Ha pouco o illustrado sr. dr. Candido Rodrigues, ex-secretario da Agricultura, officiou ao
revmo. frei Bernardino de Lavale, superior dos frades capuchinhos, o c:iual mantém missões nos Cam-

•
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14) Theodoro Sampaio - III Centenario, cit., pn.g. 124.
(15) Theodoro Sampaio - Revista. da Sociedad_e de Ethnographia e Civilisação dos lnàios, pg. IX. S. Paulo, 1901.

..

'

-,

.

•
t

193

•
r

..

•

pos Novos, onde a Ordem já possue aldeiamentos
de tribus civilisadas, pedindo:..lhe que iniciasse a
catechese entre os lógares comprehendidos no. tra-·
çado para a Estrada Noroeste.
Não sabemos qual a resposta dada ao sr. dr .
secretario da Agricultura pelo revmo. frei Bernardino; todavia, não pode.ria ser ella muito lisonjeira,
porque a exaltação do indigena, victima de to.das as
represa lias por parte dos trabalhadores da Noroeste
do Brasil, como se póde ver pela çarta public~da
pelo « Diario Popular », de 2 l de Outubro de
1908, (16) inutil seria qualquer tentativa no sentido
.Qe. prompta acalmação.
Chamassem-n' o antes, e então frei Bernardino
teria procurado conquistar a confiança do indigena,
facilitando aos trabalhadores da Noroeste os serviços de derrubadas e respectivos nivelamentos.
Lamentamos que mais cedo não houvesse
occorrido âo digno secretario da Agricultura o alvitre tomado de entregar aos capuchinhos a catechese
dos indios no Estado de S. Paulo. Com este acto,
porém, o governo paulista reconhece ~ auxilio benefico que a religião poderá pr.st"ar a•o Estado, catechisando os selvagens, e ao mesmo tempo comprehende que é indispensavel dar começo á solução
desse patriotico e inadiavel problema.
Seguindo os dizeres de um escriptor ethnographico, ainda obtemos isto, referente aos processos
do missionaria, na catechese do indio : - Só os
frades os puderam catechisar, e por que?
(J6) Vai

pub~icada

em

app~ndice.
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E' porventura um segredo que as extinctas
Ordens levaram comsigo para o tumulo? Não; as
sociedades regem-se pelo direito, mas só se fundam
pelo amor e só a religião as poderia fundar. Os
padres jesuitas amavam os indios que lhes suppriam no coração a carencia de familia, patria e
amigos; amavam-n'os e portanto faziam d'elles o
que queriam ; os governos civis, que, na phrase
eternamente verdadeira de Machiavel, têm cabeça
mas não têm coração, naufragaram 12om muitos e
melhores meios do que esses pobres sacerdotes que
se entranhavam pelo deserto não levando ordinariamente outra cousa além do seu breviario ; levavam, porém, uma cousa que parece vulgar, mas
que raros homens possuem: levavam comsigo seu
coração.
O leitor quer uma prova das minhas considerações? O governo do Brasil gasta todos os annós
uma somµia consideravel com a catechese e, desde
o anno da graça de 1822, ainda não catechisou um
só indio no verdadeiro sentido desta palavra!
Esta exclamacão sahiu da bocca de um com•
petente neste 9assumpto, em meiados de 1866, e
creio que hoje como naquelle tempo, e com dobrada
razão, se póde repetir o mesmo.
No anno passado, na Camara Federal, o deputado sr. Luiz Domingues apresentou um projecto,
o de n. 396-A de i908, no qual concedia aos missionarios capuchinhos com residencia no Maranhão o
auxilio annual de vinte contos, para fazer face á
catechese dos índios. ( 1 7)

•

•

.)

(17) Como é documento interessante, publicamol-o em Appendice.
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qual o resultado de semelhante
proj ecto ; mas podemos assegurar, sem medo de
errar, que essa proposta dorme o tranquillo somno
do e~quecimento na pasta das finanças.

*
**
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Da substanciosa Conferencia, pronunciada
pelo revmo. padre Malan, no salão da Sociedade de
Geographia do Rio de Janeiro, destacamos alguns
excerptos, para melhor documentar estas despretenciosas paginas.
Em 1730, relata Barbosa de ,Sá, pereceram
após uma lucta de cinco horas, cerca de quatrocentos christãos, inclusive o celebre dr. Alves
Lanhas (18). Alliados aos guaycurús, os payaguás
levavam suas correrias ás proximidades de Cuyabá,
com um furor e audacia até ahi inauditos. Outras
tribus conhecidas: parecys, descriptos por um salesiano ; os cajabys, habitadores das vertentes dos
rios Verde e Paranatinga, visitados em 1900 pelo
padre João Balzola, que ia sendo victima de uma
flecha mortifera; os barbados, ºi morcegos, ao
Norte; e os terríveis cayap.ós, ini4Tnigos declarados
dos bororós, que ferem e matam á traição sempre
que os surprehendem descuidados, no rio das Mortes, e mais de uma vez nas immediações da Colonia .
Seria longo e fastidioso tentar descrever as
tribus que povoam a maior parte dos 2 milhões de
kilometros ql,ladrados do Estado de Matto Grosso; ,
( 18) A narrativa deste memoravel feito encontra-se admiravelmente traçada na impor tante obra de E stevam L. Bourroul - « Hercules Florence », pag. n3, trabalho que revela o roais a ssombroso
conhecimento de certas particularidades de nossa desconhecida
patria.

,
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c;om um total' approximado de quinhentos mil individuos errantes pelas brenhas, sem Deus, sem
Patria, numa guerra constante entre •ü., numa lucta
permanente e desigual, com a natureza e com as
feras.
Os bororós, cuja séde é o alto São Lourenço e
terras circumjacentes, e desde o rio das Mortes ao
Vermelho e Sucuriú, transitavam por tod~ a lombada de terras divisorias do Amazonas e do Paraná,
precisamente por onde passam as duas unicas vias
terrestres de communicação com o re~to do Brasil,
a do Araguaya e a do Piquiry, rumo de Goyaz a primeira. e a segunda, transito forçado para S. Paulo.
Era assim, que transpondo serranias, contornando campinas alagadas, iam, de emboscada em
emboscada, atacar os estafetas postaes e os viajant~s, destroçando, após debandadas, o carrego das
tropas numerosas.
A -presteza do ataque inutilisou muitas vezes a
defesa, e centenas de caravanas, transportando
famílias distinctas e riquezas, foram victimadas
pelas settas traidoras, desfechadas das derradeiras
sombras da maft~, ao alvorecer do dia.
Foi nesta situação~ depois das improfic~as tentativas do operoso presidente da Provincia, dr. J.
Galdino Pimentel, que, em r 886, mandou expedições com o firme proposito de pôr um paradeiro a
taes .ataques e mesmo ver se conseguia aldear algumas tribus, procurando suavisar-lhes os costumes,
mas que nada obteve além da permanencia, por
mais alguns annos· do insignificante presidio militar
á margem do S. Lourenço, colonia que mais damnos
do que bens produziu na moral dos índios que a f re-
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quentavam, que os missionarias salesianos se atiraram á conquista das tribus, fazendo essa obra que
foi a maravilha de todos quantos tiveram o ensejo
de ver esse grupo de vinte e um pequenos bororós,
vibrando em harmonioso conjuncto as bellas e estridentes notas do H ymno Brasileiro, no grandioso
certamen da Exposição Nacional .
Essa obra dos benemeritos padres acha-se
compendiada no interessante trabalho-As rnissões
salesianas no M atto-Grosso - livro que desperta a
admiração e que faz vibrar de enthusiasmo, por
ver-se que elles, ·embora filh<?s de outras terras, são
mais patriotas que esses palradores que nos,.enchem
os ouvidos dos zumbidos nativistas. E' que elles, .
sem alardes nem estrepitos, vão fazendo o bem. que
podem emqua11:to não c_h egatn ao que almeja~,
tendo em vista o amor do proximb e a recompe?-sa
em Deus.
Continuando na sua bella conferencia, diz o
illustre padre Malan: - « Examinei as condições
da grande planura que forma a lombada divisoria
das agua? até o Araguaya, e, em principias de 1903,
fincamos nossas barracas a 45f>.., kilometros de
Cuyabá, no coração da matta, a poucos passos do
rio Barreiro, onde as distancias, o irrigamen_to do ·
solo, as mattas e a"s terras de cultura proporciónani
seguros elementos de prosperidade e garantia a
uma grande Colonia indigena, central, sob os auspicios do Sagrado Coração de Jesus.
E hoj e, que poucos annos são- decorridos,
viv~-se tranquillo, viaja-se em paz, desarmado ;
brotam si tios e fazendas e~ toda a longa zona que
em campinas e mattas se desata de Cuyabá até ás
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margens do Araguaya, numa extensão de quasi cem
leguas.
Que prodigio esta obra dos evangelisadores da
boa semente, da palavra de Deus, daquelles que
têm por missão o alheiamento do seu proprio eu em
beneficio de outrem.
E' assim que, em tres centros distinctos, os
salesianos têm alguns centenares de ex-indios) dedicando-os ao amanho da terra amiga, encarregando-os do serviço do gado, pouco a pouco compenetrados da noção de propriedade, do bem. da constituição c~ristã _e social da familia, cuidadosos da
prole, que a quatro passos, lá mesmo no sertão é
educada em escolas, unicas no genero.
Uma pleiade, emfim, de novos christãos e
novos cidadãos. E as índias, ainda mais cuidadas,
entregues aos desvelos imponderaveis de algumas
heroinas da fé, vivem vida domestica, na aprendizagem das artes e misteres proprios de seu sexo, revelando" qualidades moraes que fallecem em muita
sociedade culta, porém, distanciada dos salutares
princípios do evangelho.
Eis, pois, ~~ largas citações, expll.cada a obra
dos laboriosos padres s-alesianos, que desde r 8 de
junho de 1894 luctam pela civilisação dos povos
americanos no Estado de Matto-Grosso, e cujos
resultados não têm sido devidamente recompensados pelo governo brasileiro, não obstante o verbo
eloquente e autorisado do sr. dr. Serzedello Correia
tanto haver clamado em prol desta missão. (19)

*
**
(19) Publicamos em o Appendice o quadro geral do movimento
dos salesianos em Matto-Grosso.
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Exposta como ficou a acção dos salesianos,
vamos em ligeiras citações, apreciar os trabalho5
dos filhos de São Domingos, com séde em Uberaba
e Goyaz.
Esta Ordem benemerita, por circumstancias
n1ultiplas, só em J~neiro de r 8 78, a muito instar do
sr. D . Pedro de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro,
é que poude acceitar o convite de enviar dois de
seus fi lhos ao Brasil. F oi, porém, inf ehz essa tentativa, porque logo dep ois falle cia u·m e o outro tinha
que embarcar para a França , com a saude bastante
alterada, p or haver contrahido a molestia do
. .
pr1me1ro.
Mais tarde, a p edido de D. Claudio, bispo de
G oyaz, vieram os missionarios D ominicanos e
levantaram a sua primeira residencia em Uberaba .
Em 1883, a capital de Goyaz recebeu uma turma
de missionarias, que estabeleceu sua residencia
numa casa h oje pertencente á ig reja conventual da
Ordem.
R estava , ao N orte d e Goyaz, uma região
immensa, encerrada entre as duas arterias fluviaes
do Tocantins e Araguaya, com ~©"tões povoados
indios, ao lado esquerdo d<iSte rio, em terras cuyabanas, goyanas e paraenses, e p or christãos ao lado
direito daquelle, até as f ronteiras dos Estados de
Minas, Bahia, Piauhy e Maranhão .
F oram, p orisso, em 1 886, sob o espíscopado d €1
D . C laudio, assentar as suas tendas a 16 0 leguas ao
norte da capital de G oyaz, em Porto Imperial, n as
margens do n1agestoso T ocantins, começando o
serviço de catechese em 1896, e isto devido ao ze lo
do benemerito frei Jacintho L acomme, que nesse
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anno enviou dois missionarios a descer o rio Araguaya, encontrando a umas duzentas leguas de
Santa Leopoldina, na margem esquerda do grande
rio, um grupo de familias cristãs, for3.gidas pelas
guerras fratricidas que ensanguentavam os sertões
de Boa-Vista, no extremo norte de Goyaz.
Como .estes sertanejos já estivessem em relação com os indios cayapós, cujas aldei3.s pouco distavam do arraial da
Barreira de Sant'Anna, facil foi
•
aos missionarios entrarem em communicação com
os chefes da nação dos cayapós.
Não foram felizes. na escolha do logar para a
erecção do novo aldeiamento, porque uma enchente
enormissima. os obrigou a escolher outro logar,
mais elevado.
Acharam-:i;io a umas vinte e cinco leguas abaixo
na mesma beira esquerda, em terras paraenses.
Foi lá, a 8 graus acima da linha equatorial, um
verdadeiro ermo, nas margens do Araguaya, em
logar secco e arenoso, que frei Gil e frei Angelo,
depois de superarem todas as difficuldades, ergueram uma colonia, que hoje possue mais de dois mil
christãos, dois ·tepllegios, um para cada sexo, regidos pelas benemeritaa- irmans terceiras de São
Domingos.
E' lá que se está pacientemente preparando o
futuro civilisador da nação Cayapó.
.
Além dos Cayapós, cuja catechese foi iniciada
ha perto de doze annos ~ continúa prosperando, .
existem no Araguaya e no Tocantins outros numerosos centros cuja salvação os missionarias de São
Domingos anhelam com todas as veras d'alma.
O revmo. frei Lacomme, n_o seu bello appello
'
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- Salvemos nossos indios, - d' onde tiramos as
notas que servem de base a esta apreciação, lembra
a necessid~de que ha da catechese entre as differen- ·
tes tribus : earajás, aldeiados nas beiras do rio
Araguaya; /avahés, parentes dos. Carajás, falando
a mesma língua, que hab_itam na grande Ilha do
Bananal ; C havantes, habitantes do valle do rio
·· das Mortes; Tapirapés residentes, no Tapirapé,
confluente do Araguaya e, afinal, os .Cherentes,
Carahós e Apinagés, moradores no valle do
Tocantins.
E, para levar a effeito ·tão importante obra de
civilisação, o revmo. frei Jacintho, em cartá que
dirigiu a D. Eduardo, bispo de Goya.t, propõe a
acquisição de « um pequeno vapor e uma capellinha
ftuctuante, e lançar nas aguas do Araguaya, naveveis num percurso .de 200 leguas, e nas dos seus
principaes affiuentes de ambos ·os lados, esse mensageira do Evangelho e da Civilisação. O nosso
Cristo/oro (20) servirá exclusivamente ao transporte mais rapido dos missionarios catechistas de
uma para outra das numerosas aldeias disseminadas.
nas margens do rio Araguaya ». R:e..i;solveu ainda o
venerando frade expôr em c~onferencia e artigos na
tmprensa o grande bem da obra da catechese . dos
indios, e o bom resultado do Christo/oro, o naviocapella e asylo para os indígenas, fluctuando por
sobre as aguas do soberbo Araguaya e seus
affiuentes.
O revmo. sr. bispo D. Eduardo, aplaudindo o
projecto do inolvidavel D. Macedo Costa, dignou20)

Denominação dada ao vapor.
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se responder-lhe com estas palavras : cc Que o
Ch,,istoforo seja em breve uma realidade e que tambem em breve os corações daquelles nossos irmãos,
até hoj e privados das luzes do evangelho e dos
beneficios da civilisação, sejam outros ~antos Christoforos ».
Como se vê, a idéa teve bom acolhimento, restando, porém, que o povo brasileiro a auxilie com
os seus obulos para as necessarias despezas.
Oxalá offerecesse o Governo um barco naqueltas condições do Christoforo, e veriamos como dentro em pouco frei Jacintho e seus irmãos estariam
colhendo sazonados f ructos.
Aos intrepidos filhos de S. D omingos, cu j 6
sangue derramado nessas inhospitas regiões tem
fecundado a semente do evangelho e da civilisação, um bravo de admiração e louvor, na certeza de
que a historia de nossa patria saberá um dia recompensar
condignamente os seus esforços titanicos e
,
os seus immensos sacrificios do alevantamento moral
de nossos infelizes irmãos das selvas.
Imitando ~s denodados Dominicanos, tambem
os Benedictinos~ forrrwram uma missão, cujo fim
principal é catechisar os indios de Rio Branco, no
Amazonas.
A communidade, que tem como chefe D.
Achario D emerink, vigario geral da prelasia do Rio
Branco, será provisoriamente installada no territorio da Boa Vista, devendo ser construida, além
dessa, nas margens do Rio Branco ou U rasicoera,
uma abbadia benedictina, onde será organisada a
vida regular e monastica e de onde sahirão, dois a
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dois, para a missão . de evangelisar os milhares de
habitantes selvicolas do grande rio e seus affiuentes .
E' uma boa e nobre idéa esta agora abraçada
pelos religiosos benedictinos, porque, cercados
todos os pontos - de um lado os salesianos, de
outro os dominicanos e agora por aquelles - ficam
os indigenas obrigados a entrar em relação com os
aldeiamentos christãos e consequentemente mais
sujeitos á catechese.
Que Deus se lembre desses devotados pioneiros e que os seus esforços sejam coroados de exito
são os nossos mais ardentes votos.
Já que f allamos do Amazonas, cabem aqui
duas palavras referentes ao illustrado bispo sr. D.
· Frederico Costa, que, no curto periodo de seu
governo, já tem feito longas e interessantes viagens
pelos rios do Amazonas, levando o conforto espiritual de sua palavra ardorosa e de suas peregrinas
virtudes aos sertões de sua vastissima diocese.
Essas viagens são penosissimas devido á falta
.de conforto, endo feitas em canoas, nos logares encachoeirados. Foi assim que já visitou o Solimões,
o Madeira e o Rio Negro, tendo ptrretrado até ás
malocas dos indios M acuchys:>
A bellissima pastoral que s. exc. revma. acaba
de publicar, e que é mais um attestado do seu
grande e eloquente saber, traz um vocabulario de
termos indigenas, excellente subsidio para o estudo
do N hengatú, organisado pelo operoso bispo amazonense. 1"'rata ainda de outros assumptos que
entendem com a organisação da raça que errante
ainda existe nas mattas brasileiras.
Aproveita mais o ensejo para protestar contra
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a idéa pagan do sr. von Ihering, quando apresentou
como solução deste problema o exterminio do indi·
gena, a ferro e fogo.
Fornece-nos tambem s. ex. revma. interessantes informações sobre o Rio Negro, que foi outr'ora
centro de civilisação bastante adiantado. Como
vemos,_é mais um precioso operario que se alista na
grande legião em demanda da conquista deste
momentoso e patriotico obj ectivo.
Cabe ainda aqui uma referencia ao nome do
apostolico e sempre lembrado antistite, D . José
Lourenço, bispo que foi do Amazonas, e um valente
propugnador da civilisação do ge~tio, tendo para
esse fim elaborado um catechísmo
no « suáve e.
copioso » idioma tupi, língua que elle manejava
com perfeita mestria. Infelizmente, a morte, traiçoeira sempre, não quiz que esse querido obreiro se
alargasse nas conquistas da f~ e da civilisação.
Â

...--. ·

-

*
**

C remos ~que,

com estas notas, deixamos evidenciado de 'Ú?n modo bastante claro o zelo das
diversas Orqens religiosas na senda da regeneração
dos povos americanos, reconduzindo-os ao gremio
da sociedade cristan, ·a s quaes, com estas provas de
abnegação e desinteresse tão· sympathicas se rios
antolham, lamentando tão sómente que os governos
não recompensem devidamente tão heroicas dedicações. Ad1nittindo, portanto, a necessidade de acabar
de vez com o estado de selvageria em que se encontram os povos indígenas, dando-lhes as princip~es
nações de que carecerem para poder tomar aldeia-

,
,
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menta, propriedade, trabalho, respeito ao alheio,
moral, emfim, tudo quanto se tornar indispensave1
para a boa ordem da sociedade. Para tanto, ach~- .
·mos que só bastará ao governo decretar certas leis
e restaurar outras, e encarregar officialmente da
nlissão as diversas Ordens, já installadas nos sertões, e favorecel-as com o auxilio necessario ás despesas com esse serviço.
A prova do quanto ellas poderão prestar a tal
empresa está nos trabalhos dos salesianos em
Matto Grosso e dos dominicanos em Goyaz.
Para ellas, pois, o auxilio official, sem o ,que
jámais se obterá o exterminio da selvageria entre os
infelizes indios, cuja vivacidade, intelligencia,
sobriedade e moralidade causaram a Pero Vaz
Caminha a melhor das impressões ; esses índios,
cujas lendas teceram a corôa de gloria do nosso
romancista nacional José de Alencar, na magnifica
epopéa que immortalisando seu. autor, levou tambem ao patheon da gloria o nosso genial conterraneo Carlos Gomes no Guarany~!
Para demonstrar a riqueza e ex~rancia dessa
raça, bastava esse facto ; ahi rtão fica, porém, o seu
veio aurifero, porque o seu estudo ainda hoje em
nossos dias exalta os patrios historiadores. E' isto
um eloquente testemunho do quanto é nobre investigar, estudar, descrever e conhecer a genese, usos
e costumes dessa gi-_and.ê f amilia que desde remotas
éras habita o solo americano, e a quem · cumpre
imperioso dever de darmos ·humano tratamento.
;

*
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A catechese ministrada aos povos de V era
Cruz, pelos portuguezes, foi de accordo com o
Evangelho, porque os jesuitas que formavam
naquelles primitivos tempos as missões enviadas ao
Brasil eram quasi todos verdadeiros eleitos do
Senhor.
Foi por isso que a palavra de Deus, prégada
por taes homens, produziu os milagres que se
conhecem, attestados solemnemente pela Historia.
Nós, brasileiros, devemos-nos orgulhar de ter
tido como civilisadores tão santos emissarios, e Portugal, reconhecendo o muito que essas Ordens lhe
prestaram, deveria recompensar os seus serviços,
facilitando a sua missão, que é toda de paz, amor,
concordia e civilisação.
Como já deixamos dito, a Portugal, naquella
epocha gloriosa dos descobrimentos, teria sido
impossivel dilatar o seu dominio até ás terras conquistadas, sem· a mão forte das diversas Ordens
religiosas. Apezar de todas as controversias, resalta
este ponto : foi a Semente do Evangelho qüe fructificando, d~~ gloria ao dominio portuguez.
E si assim não iôra, cada missionario procuraria manter ahi outro dominio, que não o existente,
porque os membros da Companhia de f esus se dividiam em varias e antagonicas nacionalidades.
Quão differente, entretanto, o processo empregado na conquista e submissão do gentio, nas terras
descobertas pela Hespanha ! Graças a Deus, a Por- ·
tugal não cabe semelhante injuria, porquanto os
meios empregados foram brandos e consentaneos '
com o mais humanitario e caridoso espirito.
Vergonha, e bem cruel, deve sentir a cavalhei-
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resca Hespanha, dos feitos de seus conquistadores ;
porque, a ser verdadeira a historia narrada pelo
veneravel Bartolomé de Las Casas, na Destruição
das lndias, por modo nenhum se devêra conservar
nos seus annaes semelhante documento, que é um
perpetuo padrão de opprobrio arrojado á face
daquelles deshumanos colonisadores.
E' de arrepiar os cabellos o que nos conta
aquella testemunha insuspeita, taes os horrores praticados contra os indios.
Eis como elle r~lata alguns desses feitos :
« outra cousa não têm feito os hespanhoes senão
saltear, matar e roubar ouro áquellas gentes ...
Indo certo hespanhol á caça com os cães e
não achando o que caçar, parecendo-lhe que os
cães tinham fome, tirou uma creança de mama de
sua mãe, com um punhal cortou-lhe em pedaços os
braços e as pernas dando um bocado a cada cão e
depois de comidas essas rações, atirou o corpito ao
chão a todos juntos ».
E continua : « Atado ao poste (o cacique
Hatuey, de Cuba), dizia-lhe um ~gioso de São
Francisco, santo varão que al~i estava, algumas cousas de Deus e da nossa fé, que elle nunca tinha
ouvid<?, o pouco que podia naquell e instante que os
verdugos lhe davam, e aconselhava-o a crer no
que elle dizia, porque assim iria para o céo onde
teria gloria e eterno descanso, e senão que iria para
o inferno a padecer perpetuamente tormentos e
penas. E pensando um pouco, perguntou ao religioso se iam os hespanhoes para o céo. O religioso
respondeu que sim, mas que só iam os que eram
bons. Disse logo o cacique, sem mais pensar, que
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não queria ir para o céo, mas para o inferno, para
não estar onde elles estivessem e para não vêr tão
cruel gente ».
Foi o supplicio desse cacique que Las Casas
não poude evitar, que o indignou a ponto de ir á
Hespanha, oncje se · tornou verdadeiro apostolo
das Indias, protestando com vehemencia contra a
destruição systematica dos indios, um dos maiores
crimes da Historia Moderna.
Quem ignora o modo barbaro porque a liberrima republica dos Estados Unidos da America do
Norte, numa das mãos a bibl~a truncada, e n' outra a
carabina, trucidou até o exterminio mais f etoz os
Pelles Vetmelhas, os Sioux e os indios da Califor
nia e do Texas, na segunda metade do seculo XIX?
Que contraste com a poetica e saudosa carta de
Pero Vaz de Caminha, descrevendo a El-Rei D
M ànuel o descobrimento deste rico e poderoso
paiz J Pero V ~z . diz que os portuguezes se confun·
diram com. os .aborigenes, cantando, dançando e
tocando, e que os naturaes procuravam imitar com
interesse tod~ os rp.odos dos portuguezes.
Foi um; allia~ça de portuguezes e brasilei .
ros, que mais tarde devia dar em resultado essa
magestosa civilisação, que é hoje o nosso orgulho
ele p'ovo culto, euja ascendencia nos colloca na vanguarda. de t<?das as nações da America do Sul e ...
de muitas do Velho Mundo, sem temer o confronto
com qualqver d'ellas .
O illustre historiador Faustino da Fonseca
assim termina a apreciação da carta de Pero Vaz,
no topico referente aos dois degredados (dois christãos, escreve D. Manuel) deixados em terras de

.

.

•

•

•

.

..

209

.

Vera Cruz, á mercê de Deus: - « E o Brasil na~·
ceu assim, naquelle sólo. orvalhado das lagrimas
dos nossos, na piedade com que os afagaram, nos
abraços que lhes promettiam uma nova patria,
naquella instirtctiva solidariedade manif estaçla ao
conta.cto ·da · ruidosa e communicativa alegria, do
carinho aftectuoso, da riqueza de sentimento e de
poesia caracteristica da nossa . raça naquelles dias
inolvidaveis em que fraternizámos com os indigenas, em vez de exterminal-os como fizeram e fa~em
outros povos, nessa admiravel intuição colonisadora, qu~ foi em toda a parte a nossa força e é hoje
. o nosso glorioso-orgulho! · » (21)
Como isto é differente do que praticaram os
outros colonisadores, que mesmo hoj~ não gosam
de sympathia nos- povos que fallam a mesma lingua.
E se não rompesse as trévas da barbaria a bulia
luminosa de Paul_o III (de 9 de Junho de 1537),
declarando os indios homens· raciona~s e libertos,
não ha negar que os· instinctos de ferocidade dos
aventureiros recrudesceriam e attingiriam a um auge
desconhecido.
Cumpre observar que se attefldermos ao que
diz o illustre dr. João Mendes (22) « os indígenas
do Brasil não mereceram dos portuguezes senão o
rigor e o máo trato, e, por sobre carga, o. desprezo
dos proprios que d' elles descendem e que consert·
tem no apagamento de todos os signaes da sua
natural procedencia n.
Esta severidade de julgamento
- . para com o~ .
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{2r) Faustino da Fonseca - A .DescolJerta ti.o Brasil, Lisboa,
1900 ~ pag. 2~2.
.
· (22) Dr. João Mendes - Algumas Notas Gene4logicas, pag·. 322.
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portuguezes é, porém, attenuada pelo rigor com
que tambem trata aos naturaes. Assegurada como
estava aos jesuitas a catechese do indio, como já
demonstramos com os testemunhos insuspeitos de
illustres historiadores, não achamos muita procedencia naquellas palavras, porquanto os jesuitas,
austeros e cumpridores severos, como sempre foram
em suas normas de proceder, não consentiriam que
os portuguezes se excedessem em crueldades para
com os povos americanos, a .quem dedicavam os
melhores dos seus cuidados.
Citando a opinião do notavel indigenista, quizemos apenas mostrar a inteira imparcialidade na
apreciação historica dos factos, e fazemos votos
para que outros mais comp~tentes elucidem este e
outros pontos de igual importancia, para gloria
immarcessivel da colonisação portugueza.
Estamos certos de que os portuguezes, em
tempo nenhum, igualaram os hespanhoes, cuja discripção nos fez Bartolomé Las Casas, e bem assim
frei Agostinho de A vila, na sua C hronica da Provincía do M exico, atrocidades que motivaram a
bulla de Paul• JII.
E, para não irmo1 muito longe, nem rebuscarmos longas datas, cremos que os portuguezes
nunca excederam ás scenas de selvageria que nos
relata o telegramma de Curityba, publicado no
Estado de S. Paulo, de 25 de Maio, ferocidade que
arrancaram da penna do illustrado jornalista, sr.
Alberto Veiga, da Tribuna, de Santos, duas columnas ardentes de indignação e horror.
Póde ser que se tenha. isoladamente praticado
qualquer atrocidade, como ainda hoje se commette ;
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mas indigna de figurar na historia, como um stigma
contra os emboabas .
Concordamos, entretanto, quando elle diz que
o que mais deve doer ao brasileiro é que, mesmo no
Brasil, ha muita gente que não conhece os indigenas
brasileiros senão pelo que francezes, allemães e
inglezes escreveram e ainda escrevem. (23)
A isto, porém, •se quizessemos, poderiamos
adduzir algumas considerações de outro escriptor:
- « Emquanto que o Brasil cruza os braços, inerte,
deante dos )nteress~s mais Cél;ros, o extrangeiro, e
notadamente a Allemanha, envia expedições scientificas a esse paiz para lhe conhecer todas as riquezas, toQas as suas condições de vida e todos os seus
usos e costumes ».
Além _d e Alexandre de Humboldt, exploraram o territorio brasileiro : Ma~imiliano, principe
de Wied-Neu-Wied, de 1815 a 1817; Sp1x, de
1817 a 1820; Pahl, de 1817 a 1821, s~m que queiramos fazer constar muitas outras commissões, tal
como .a de que foi encarregado pelo Czar Alexandre I, em 1825, o barão Jorge Henrisue de Lan~s
dorff, da qual fez parte saliente o nt>tavel scientista
Hercules Florence, de queifl o velho historiador
paulistano, dr. Estevam Leão Bourroul, evocou a
agitada existencia num paciente volume de mais de
600 paginas.
Em varios livros apresentou von Eschwege os
optjmos resultados de ·seus estudos geologicos
durante onze annos de permanencia (1810-1820)
.
em o nosso pa1z.
(23) Vide Appendice : O congresso dos americanistas de Vienna,
de Oliveira Lima.
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A este, succederam muitos outros investigadores illustres, P. W. L_u nd, que se occupou do
período archeologico do Brasil; Burmeister, que
systematisou as nossas riquezas zoologicas; ·Agassiz, que, aléni de muitos outros assumptos, explorou
a nossa fauna ichthyolica ; von Delden Laerne, que
descreveu o nosso estado economico ; Augusto· de
. Saint-Hilaire, J}.~turalista e literato, cujas obras se
.tornaram êlassicas entre. nós; Ferdinand Denís;
· Martius,- na sua obra estupenda sobre a nossa
.·
Flora, etc.
Ora, sendo assi·m, é natural .que os extra~gei
ros, qt;te tão interessados . se mostraram ·e ainda se
• mostram na investigação do nosso territorio, n9
conhecimento· de nossas riquezas, nas suas multiplas
formas .e nos seD;s reinos differentes, saibam melhor
do que nós aquillo que possuimosJ be1n assim tudo
quanto nos possa· engrandecer ou humilhar.
Esta é a dur~ verdade; e assim fallando, não
queremos crêr que seja um desd:ouro : - quando
muito um perdoavel desfallecimento até certo ponto
. . natural, um indifferentismo ·pelas cousas patrias,
que,
resuf.i:.>, constituem o patrimonio que mais
•
devemos prezar.
E, corroborando as palavras do insigne mestre
dr. João Mendes, a proposito do nosso desconhecimento dos assump.t os patrios, devemos dizer que só.
no anno passado - (1907-1908) é que o honrado
governo dó sr. dr. Jorge Tibiriçá mandou f aze.r os
•
competentes reconhecimentos .e consequente levan, .. tamento de plantas das terras que em o nosso
mappa figuravam como sendo desconhecidas!
Pois, se só agora é que se cónhecem aquellas.
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regiões
j.usto é que ·os nossos historio.dores
patrios . d'aqui a alguns arinos possam ensinar com
..
~rigoroso criterio scientifico e ·historico as cousas de
nossa terra.
.
Demonstrada como ficou a inaçtividade patria
na investigação dos factos ·q ue ,nos dizem respeito,
..
fica sem assento aquella accusação irrogada 'aos
....
nossos historiadores . - primeiro, porque o numero
d' elles. é muito limi~ado, se bem qui~ermos apurar
~ o seu saber, segundo, porque, · sendq elles, em
geral, homens alheios ao _sentimento religioso, ou
-- sectario~, repugna-lhes o terem de ir haurir conheci. '
·mentas· em papeis empoeirados e bolorentos, tres- · ·. . \ ..
andando ·ao bafio vinte vezes secular da lgrej a de · ·
Deus, e, principalmente, quando. esses documentos
são. firmados pelos nomes. pavoros.e s de alguns . ,
padres,. ainda mesmo quando esses padres hajam,
com o fulgor do seu nome e a vastidão da sua
· sciencia e de suas letras, .illuminado o seculo .em
que viveram e contribuidó poderosamente .p ara a .
marcha ascencional do espirito humano.
O maior e mais cruel embaraço que se depára
. ú àcção do escriptor parcial ou se~io, imbúido dos
prec<,>nceitos do « .livre-pe!fSamentq n e da hostUi-. .. : ·--~ ..:
dade prévia e preconcebida á lei do Decalogo e aos · · · ..
ensinamentos do Evangelho, ~é ter de ir procu- ··
rar nos archivos das Igrejas e nos clausti:os dos ·conventos e das abbadias a.s . bases ·para seus estudos e
investigações.
Sendo-lhes,. pois, vedado despir-se de · seus
preconceitos e libertar-se de sua parcialidade systematica, prefere, mentindo á ·s ua consciencia de historiador digno desse nome, falsear a verdade, para
...
t
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não reconhecer e proclamar a inanidade dos princi·pios e das escolas que negam a acção civilisadora da
Igreja, mestra infallivel, fonte inexgotavel de onde
dimana a Historia em toda a sua philosophia
divina, em toda a sua pureza e em todo · o seu
esplendor!

..

•
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Conclusão: -_ E'· necessario que os governos
da União e dos Estados se congreguem o quanto
antes, afim de se dar prompta ·e efficaz iniciativa á
da Catechese e civilisação dos indios para o seu
aproveitamento na economia nacional.
S. Paulo, 30 de Agosto de 1909.
NoRBERTO JoRGE •
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