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SIGNIFICAÇÃO ACTUAL DESTE ENSAIO 
DE VON MARTIUS 

As dezenas de annos decorridos desde a primeira 
publicação desta monographia do insigne naturalista e 
explorador Carlos Frederico Philippe Von Martius, não 
lhe diminuíram, antes lhe accrescentaram, valor ás obser
vações tão profundas e fieis, quanto exactas e despre-
tenciosas. 

Tem-se, á primeira vista, a impressão de um relato 
curioso destinado a distrahir o leitor pelo exotismo das 
instituições, pela singularidade dos costumes, pelas sur-
prezas que a diversa mentalidade dos ameríndios e dos 
occidentaes, provocam no homem moderno. Mas, á me
dida que se releiem as paginas traçadas com a segurança 
notabel de observador consciencioso, á medida que nos 
tocam as minúcias em que se compraz, ganha-nos o espi
rito a riqueza dos conceitos, a variedade dàs instituições 
jurídicas e moraes, e a profunda significação do estudo, 
não já somente no ponto de vista da historia e da ethmo-
graphia sul-americana, mas ainda em relação ás mais 
graves e obscuras questões sobre a origem do homem e 
das instituições sociaes, e sobre a unidade ou multipli
cidade das fôrmas de evolução donde sahiram os povos 
contemporâneos. 

E de tal modo nos ferem a attenção os dados alli 
reunidos, que temos a impressão de uma obra contem
porânea, cujo thesouro de informações e ensinamentos 



se não exgotou ainda, mas, ao contrario, se mostrará 
mais fecundo e mais productivo a medida que outras 
investigações e comparações, com os mais variados povos, 
alargarem o campo de observação e os materiaes de 
estudo. 

A sciencia das sociedades humanas, investigação das 
phases de seu desenvolvimento, a relação deste com os 
elementos fornecidos pela anthropologia, pela linguistica, 
pela sciencia das religiões, pela geographia, pela econo
mia politica, pelas instituições moraes e jurídicas, ganha
ram, desde Von Martius, até nós, aspectos nem siquer 
cogitados, e desvendaram problemas que, ao tempo do 
eminente naturalista, apenas se tinham esboçado. Pode 
dizer-se, por isso, sem grande ousadia, que o seu estudo 
nos offerece maior interesse do que offereceu ás gerações 
precedentes, e a documentação, que adduz, contém maior 
somma de ensinamentos do que ao primeiro relance co
lheram os distrahidos, ou curiosos, leitores do seu tempo. 

E' que a philosophia social deixou de orientar-se por 
conceitos racionalistas, ou apriorísticos, para encarar a 
immensa multiplicidade das instituições humanas, não já 
com o programma de investigar o seu PORQUE, mas 
o COMO se apresentam em phases e povos diversos, e 
quaes as leis de existência e de desenvolvimento que as 
unem, ou as extremam. Os investigadores não mais se 
preoccuparam de justificar os seus próprios preconceitos 
psycologicos e moraes, mas abriram os olhos á assom
brosa variedade de institutos, procurando apenas encon
trar, através da riqueza de suas formas, as leis de exis-



tencia e de desenvolvimento, isto è, os factos geraes e 
communs que entre elles se possam encontrar. 

Mas, si assim é, do ponto de vista da orientação geral 
dos estudos contemporâneos, surprehender-se-á vivamen
te o leitor, nas paginas que se vão seguir, ao ver formu
lados por Von Martius muitos dos principaes problemas 
que ainda agora provocam a curiosidade dos sábios, de 
modo a ter a sensação de que o eminente naturalista 
antecipou, com a sua visão profunda, o espirito de nossa 
época. 

Ha ahi paginas que' poderiam ter sido subscriptas 
pelo mais moderno e mais profundo sociólogo contem
porâneo, como quando discute o caracter verdadeira
mente primitivo do homem americano. A sciencia de 
hoje affirma convictamente que não temos conhecimento 
do homem primitivo, e que o que assim chamamos re
presenta uma fôrma degenerada, ou regredida de surtos 
de civilisação mais elevados; e ainda que a existência 
do homem sobre a terra, que, ao tempo de Von Martius, 
se fazia recuar a uma meia dúzia de millenios, segundo 
certa interpretação bíblica, remonta, na realidade,: a 
milhões de annos, do mesmo modo que a vida planetaria 
se conta por idades astronômicas. 

Por uma notável lei de acceleração, o homem e a 
sociedade, á medida que evoluem caminham sempre em 
progressão crescente, de modo que quanto mais recentes 
os progressos, tanto maiores repercussões offerece, e, por 
contraste, quanto mais atrazadas as sociedades humanas, 
tanto mais estagnadas as suas actividades. Aquillo que, 



ha milhões de annos, se- processou cofti uma lentidão tão 
'impressionante que dava a ideia de paralysação absoluta, 
provoca hoje movimentos e surtos rápidos e multiformes, 
nem siquer cogitados, ou julgados possíveis. 

Quantos milhões de annos passou a humanidade sem 
inventar a arte do desenho e da escripta! E quantas 
centenas de milhares levou a exprimir um desejo, uma 
emoção, uma ideia, a principio por um symbolo, e depois 
por uma serie de symbolos, de que os alphabetos pro
vieram! Podemos imaginar quantas prodigiosas creações 
humanas não ficaram sepultadas, ha milhares de annos, 
antes que um grupo humano pudesse transmittil-as ás 
successivas gerações por meio da escripta. 

Supponhamos, por um momento, que a humanidade 
de nossas dias, devido a uma doença singular, esquecesse 
completamente a arte de ler e escrever, e fosse incapaz 
momentaneamente de tornar a invental-a; imaginemos 
que um grande cataclysma destruísse os principaes typos 
de machinas e apparelhos que compõem a nossa civilisa-
ção, e logo nos persuadiremos -da immensa economia de 
esforço que a arte da palavra escripta representa, e dos 
progressos indefinidos que ella condiciona pela conser
vação das conquistas realisadas, a tal ponto que pode
remos repetir o- conceito de Goethe — "no ler e no escre
ver estão toda a sciencia e todo o progresso humanos". 

O problema da unidade da espécie humana, ou me
lhor, da unidade da origem do homem, é outro sector, 
a quem Von Martius allude, embora ligeiramente, pare
cendo que o seu espirito receiava afastar-se da ideia cor-



rente da tradição oiblica, e da creação do homem por 
Úeus, quando estas questões se desdobram hoje em ou--
trás tantas sub-que$tões, estas iftais próximas, aquellas 
mais afastadas dos dados positivos, mas todas profunda
mente embaraçosas para o espirito humano. 

As suas notas e observações se multiplicam de tal 
modo que, si fossem classificadas de accordo com um 
índice analytico e outro systematica, dariam alentado 
volume, principalmente si ao lado do texto se collocassem 
as eruditas referencias comparativas, — signal da ampli
tude do espirito investigador do grande naturalista. 

Segundo um formoso conceito, que se attribue a Ma
dame de Stáel, os grandes homens são os contemporâneos 
do futuro. Si este conceito é bello e verdadeiro em re
lação aos homens de letras, não o é menos quando se 
applica a investigadores scientificos, que sabem prever, 
como Von Martius, a significação futura de suas obser
vações e de seu informes. 

Pode-se, sem favor, considerar Von Martius como 
um nosso contemporâneo. Nenhum juizo mais elevado 
se conseguiria pronunciar sobre o valor "'actual de sua 
obra, e sobre a valiosíssima contribuição que nos legou. 

O que tem feito o Instituto Histórico e Geographico 
Brasileiro, e os vários Institutos dos Estados, notadamente 
o de São Paulo, para preservar a riqueza sociológica que 
os índios brasileiros representam, merece a nossa gra
tidão, e merecerá ainda mais a da posteridade. Força é, 
entretanto, confessar que se poderiam ter organisado, e 
ainda se podem organisar mais sistematicamente os es-



forços, de modo a salvar os inestimáveis thesouros lin
guisticos, anthropologicos, folkloricos, em uma palavra, 
sociológicos, que rapidamente se estão escoando, e para 
sempre se perderão para a cultura humana. 

Com o sentimento do inestimável valor desses the
souros, encerra Von Martius a sua opulenta contribuição, 
vasada em moldes tão amplos, que mal se poderá for
mular um problema de direito publico, ou de direito pri
vado, que não encontre alli um elemento de elucidação, 
ou um dado comparativo. 

Bem inspirados andaram os editores desta obra em 
reedital-a, fazendo-a mais accessivel ao publico, e con
correndo para que os não iniciados nesse gênero de es
tudos comprehendam o que verdadeiramente significa na 
historia de nossa pátria, e nos problemas humanos que 
se reflectem na pre-historia brasileira. 

SPENCER VAMPRÊ 



PEQUENA NOTICIA SOBRE VON MARTIUS 

• Carlos Frederico Felippe von Martius, naturalista alle-
mão, nasceu em Erlange, na Baviera, em 1794, e falleceu 
em Munich, em 1868. 

Frequentou a Universidade da sua cidade natal, dedi
cando sua preferencia aos estudos de Historia Natural. 

Em 1817-20 fez parte de uma commissão de sábios via
jantes, organisada pelos governos bávaro e austriaco, por 
occasião da vinda ao Brasil da gran-duquesa Leopoldina, 
noiva do futuro imperador D. Pedro I. 

Martius e seus companheiros estavam incumbidos espe
cialmente de estudos zoológicos e botânicos, além de ou
tros ramos da sciencia natural. 

A 8 de dezembro de 1817 chegou Martius ao Rio de 
Janeiro, de onde, depois de alguns mezes, partiu para S. 
Paulo, começando assim a sua viagem de exploração. De S. 
Paulo, dirigiu-se a Jundiahy e, seguindo na direcção NE, 
entrou na Provincia de Minas Geraes e alcançou o Rio 
Verde. Galgou as montanhas de Capivary, dirigindo-se ás 
cachoeiras do Rio Grande. Transportou-se a Villa Rica 
(Ouro Preto). 

Internando-se no sertão, passou a estudar os Botucudos 
e, mais além, visitou os antropophagos. Passando por Con
tendas attingiu o S, Francisco, pelo qual chegou ao limite 
da Provincia de Goyaz. Retrocedendo então e descendo 
pelo mesmo rio S. Francisco, chegou á Malhada. 

Durante alguns annos Martius viajou pela Bahia, Per
nambuco, Piauhy, Maranhão, Pará, Amazonas, emfim pai-
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milhou quasi todo o Brasil, na paixão elevada de estudar 
as maravilhas de nosso paiz. 

A descripção de suas longas viajens atravéz dos ser
tões do Brasil, consta do seu livro Reise nach Braesilien 
(Viagem ao Brasil). 

A parte botânica está na sua obra Incones' Plantaram 
Cryptogaminiarum, bem como na Historia Naturalis Palma
ram e na Flora Brasiliensis, sendo esta ultima continuada, de
pois da sua morte por A. W . Eichler. 

Já antes das suas viajens tinha elle publicado Planta
rum Hort i , Erlangensis Enumeratio — 1817. 

Os vastos conhecimentos ethnographicos e linguisticos 
que adquiriu estudando nossos índios, publicou-os nos Bei-
tragen zur Ethnographie und Spraefienkunde Americas (Sub
sidies para a Ethnographia e Linguistica da America) e 
numa outra obra em latim, francez e allemão — Wortersam-
mlung Brasilianischer Sprachen, que é um dos melhores vo
cabulários que trata da linguagem dos indios. 

Além desses vultuosos trabalhos que preencheram toda 
a sua longa e gloriosa existência, Martius escreveu ainda 
innumeras memorias e pequenos estudos, quasi todos ver-
santes ao nosso paiz.1 

Apesar da sua obra ser apenas conhecida dos eruditos 
e dos estudiosos, seu nome é muito citado no Brasil. 

E para que não se pense que von Martius era desses 
sábios massudos, de barbas mal tratadas e de óculos enor
mes, a cavalleiro sobre um nariz adunco, ennodoado de 
rapé, á moda da épocha, é bom que se saiba que a sua 
figura era nobre e respeitável. 

Além disso tinha uma alma simples de poeta e, como 
todos os seus patricios da Baviera, era catholico. 
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Em 1817, viajando do Rio de Janeiro para S. Paulo, 
parou uma noite na então pequenina villa de Nossa Senhora 
do Bom Successo de Pindamonhangaba. Era precisamen
te no dia 25 de dezembro, data de rara poesia, em que 
toda a Christandade commemora o nascimento do menino-
Deus. 

Martius, visitando nessa localidade um presépio, fôrma 
lindamente representativa de festejar o Natal da Divindade, 
admirou-se de que num burgosinho modesto e pobre situa
do na solidão de um caminho pouco transitado, houvesse 
tanta poesia e tanto carinho na maneira como se homena
geava aquelle grande dia. 

Infelismente o modernismo de mau gosto, despresando 
o que é nosso, substituiu a belleza típica do presépio pelo 
prosaismo da arvore do N a t a l . . . 

Ao seu espirito extraordinariamente observador nada 
escapava nem lhe passaria despercebido. 

Accumulando formidáveis quantidades de subsidios pa
ra a sua grande obra scientifica, não se descuidou de, ao 
mesmo tempo, colher varias poesias dos nossos indios. En
tre ellas ha uma que nada tem de notável, porém em todo 
o caso servirá talvez de documento atávico para explicar 
certa tristeza apparente ou real de quasi todos os nossos 
poetas liricos da primeira phase,. 

Como é sabido, os principaes componentes da nossa 
raça brasileira, são o portuguez, o indio e o negro. 

Ora, são essas precisamente três raças tristes, refle
tindo, cada uma a seu modo, o desanimo de povos que 
foram dominadores, mas que depois decahiram — vivendo 
o portuguez das glorias do passado, o negro da nostalgia 
de uma terra longínqua e o indio soffrendo as violências 
do invasor. Tudo isso, essas dores pungentes, embora para 
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a maioria delias as causas tenham desapparecido, entretan
to os effeitos perduram, atravéz do sangue, influindo na 
mentalidade de alguns dos nossos escriptores. 

Mas, voltemos aos versos interessantes. colhidos por 
von Martius. 

Eil-os: 

Scha mann ramas curi 

Tejerru iaschió. 

Aique caracará - í, 

Serapiró aramu curi. 

Scha mann ramae curi, 

Se nombóre caa puterpi 

Aique ta fú memboca, 

Se jutuma aramu curi. 

Cuja traducção é: 

Quando me vires sem vida, 

O h ! Não chores por mim, 

Deixa que o cara cá - i 

Deplora o meu triste f im. 

Quando me vires sem vida, 

Atira-me á selva escura, 

Que o tatu ha de apressar-se 

Em me dar a sepultura 

S. Paulo, I I janeiro 1938. 

A . G. 



O enigma do indio. — Parecendo estar na menoridade, sua incapaci

dade indica velhice e decadência. — Qual o motivo da raça verme

lha estar diminuindo sensivelmente? — O estado do direito entre os 

indígenas brasileiros. — Seu estado social. — Povos diversos ou tribus 

fragmentadas? — Costumes idênticos, linguas differentes. — São po

vos divididos em tribus ou hordas, de classificação d|ff jci l . — Todos 

os agrupamentos elevam-se a mais de 250. — Denominações portugue-

zas errôneas. — Adulteração da lingua falada por algumas nações. — 

O passado da humanidade americana, abysmo insondável. — Dissolu

ção ou fragmentação, testemunhos de sua alta antiguidade. — Velhice 

infantil, degeneração contínua atravéz de millenios. 



Collocado entre as creações do progresso e da civilisa-
ção, bem como entre os costumes europeus, que no Novo 
Mundo triumphalmente se espalhavam, do litoral para o in
terior do continente, o indígena desta terra continua sendo 
um enigma obscuro, que ninguém ainda comprehendeu. 

Si feições singulares do corpo os differenciam de todos 
os outros povos da terra, mais ainda se diversificam pela-
natureza do seu espirito e do seu caracter. 

Permanecendo em grau inferior da humanidade, mo
ralmente, ainda na infância, a civilização não o altera, ne
nhum exemplo o exita e nada o impulsiona para um nobre 
desenvolvimento progressivo. Assim parecendo estar ainda 
na minoridade, a sua incapacidade para o progresso assi-
milha-o a um velho estacionário; reúne, pois, em si os poios 
appostos da vida intellectual. 

Este estranho e inexplicável estado do indigena ame
ricano até o presente, tem feito fracassarem todas as ten
tativas para concilial-o inteiramente com a Europa vence
dora e tornal-o um cidadão satisfeito e feliz. E é exacta
mente nesta sua natureza dupla que a sciencia encontra a 
maior difficuldade para esclarecer a sua origem e determinar 
na época da historia antiga a que elle, ha millenios per
tence, sem comtudo ter progredido. 

Quem de perto e sem prevenção, observar o homem 
americano, deve concordar que o seu estado actual está 

D. Ind. Brasil. 
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muito longe de ser natural, alegre e infantil, que uma vóz 
interior nos diz deve ter sido o começo da historia humana 
e que o documento mais antigo nos confirma como tal . 

Si o estado actual daquelles selvagens fosse o primitivo, 
daria-nos elle uma idéa attrahente, ainda que um pouco 
humilhante, da marcha evolutiva da humanidade; teríamos 
que reconhecer que a raça de homens vermelhos não par
tilhara do beneficio da origem divina, mas que unicamente 
instinctos bestiaes os conduziram até a actualidade contris-
tadora, através de um passado obscuro e em marcha imper
ceptível. Mas, por outro lado, muito ha que faz suppôr 
que a humanidade americana não está mais no primeiro 
passo do simples desenvolvimento que denominaríamos o 
da sua historia natural. Ella já, sem duvida, passou por 
outras sendas, diversas daquella simplicidade, e o seu estado 
actual não é o primitivo, representa um estado secundário, 
degenerado. Nesta raça unem-se, portanto, como nos so
nhos, as imagens mais variadas; traços de uma vida natural 
innocente e pura, ahi se misturam com outros em que a hu
manidade parece uma imitação do animal e, finalmente, 
outros ainda que refletem a natureza espiritual e eleveda 
do nosso ser, attingindo á consciência perfeita e, quaes 
harmonias de conciliação, nos irmanam com uma raça deca-
hida, que pelas muitas desgraços quasi se deshumanízára. 

Mas, quem ousaria arriscar-se a interpretar tão diversas 
emaranhadas manifestações de união e de anhelo intimo? 
Ouem pretenderia aventurar-se a esclarecer as obscuras 
phases do processo histórico pelo qual passaram aquelles 
homens? A solução de tal problema certamente seria mais 
attrahente e mais fértil do que a investigação da grande 
cópia de admiráveis productos naturaes que se escondem 
no seio do Novo Mundo porque, como diz um grande poeta 

. nacional, — "o homem é sempre o objecto mais interessante 
para o homem". 
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Uma razão de outra ordem é que nos convida á inves
tigação sobre a humanidade americana, qual o triste facto 
de estar a raça vermelha, de alguns séculos para cá, dimi
nuindo numa progressão assustadora, de modo a subtrahir-
se cada vez mais ás investigações futuras, arriscando-se a 
desapparecer talvez completamente. 

Todas estas considerações obrigam-nos a tentar uma 
exposição do estado do Direito entre os indígenas brasilei
ros, pelo que pudemos observar durante muitos annos e 
pelo que pudemos saber calcados em narrativas de outros. 

Esperamos para essa tentativa obter indulgência, ob
servando a nossa qualidade de leigo, arriscando-se num 
terreno extranho e apenas podendo allegar as condições 
favoráveis em que observamos e interrogamos. 

* * * 

Antes, porém, de entrar no assumpto especial desta 
investigação, devemos lançar um golpe de vista sobre 
o estado social dos selvagens que habitam o Brasil porque, 
um direito e condições jurídicas, presuppõem uma historia 
e um estado especial que delia deriva. 

O que são, pois, estes homens vermelhos que habitam 
as densas mattas brasileiras, desde o Amazonas ao Prata, 
ou que em bandos desordenados vagueiam pelas campinas 
solitárias do território interior? Formam elles um povo, 
são elles partes dispersivas de um todo primitivo, são povos 
diversos, visinhos um do outro, ou são finalmente, tribus 
fragmentadas, hordas e familias de vários povos differen-
ciados pelos costumes, pela moral e pelas linguas? 

Estas interrogações comprehendem mais ou menos todos 
os enygmas da ethnographia brasileira. A resposta satis-
factoria derramaria uma luz intensa sobre a historia passada 
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e sobre o estado actual deste grande paiz. Innumeras d i f i 
culdades, porém, apresentam-se a cada passo ao investi
gador. 

Encontramos no Brasil urna população indigena pouco 
numerosa e irregularmente distribuída, de aspecto physico, 
temperamento, inclinação, moral, costumes e modo de vida 
mais ou menos idênticos, mas que, em suas linguas, apre
senta uma diversidade effectivamente surprehendente. Não 
somente grupos maiores,-e estensas tribus destes selvagens 
se assimilham na lingua ou se approxlmam nos dialectos 
mas, muitas vezes, uma lingua é limitada a poucos indiví
duos apparentados, sendo uma verdadeira instituição fami
liar que isola áquelles que a uzam de todos os outros povos, 
próximos ou distantes, e isso tão completamente, que ex-
clue toda a possibilidade de uma comprehensão reciproca 
por seu intermédio. 

Na embarcação em que nós, o dr. Spix e eu, explo
ramos os rios do Brasil, contamos muitas vezes entre 20 
remadores indios, somente 3 ou 4 que podiam communi-" 
car-se numa mesma lingua. Tivemos, pois, diante dos nossos 
olhos o triste espectáculo de um completo isolamento de 
cada individuo relativamente a todos os interesses além dos 
das primeiras necessidades. Em silencio, carrancudos, ma
nejavam os remos e em commum faziam todos os trabalhos 
da embarcação e do preparo das refeições mas, mudos e 
indifferentes ficavam um ao lado do outro, Isso durante 
viagens de centenas de léguas, que em geral costumam 
approximar os homens. Que phenomeno enygmatico essa 
differença de linguas, sendo todos os costumes e hábitos 
os mesmos. Só essa differença ou similhança entre as lin
guas fornecer-nos-ia um padrão de liberdade das hordas, 
tribus, nações ou qualquer que seja o nome que lhes demos, 
si não fosse a difficuldade que tal investigaçço encontra e 
que torna esse padrão bastante incerto. Foi assim que 
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os portuguezes consideraram especialmente a natureza da 
lingua, no seu julgamento da independência dos povos ou 
tribus. 

Os indios que podiam comprehender-se reciprocamen
te' foram classificados como pertencentes a uma e mesma 
nação, si bem que de tribus ou hordas diversas. Mas é 
da propria natureza do assumpto que a simples opinião 
sobre o numero, a distribuição e o parentesco de taes 
grupos humanos, unidos pela mesma lingua ou por dialectos 
apparentados, nem antigamente nem hoje pode ser consi

derada difinitiva ou admitticla cqmo uma verdade geral. 
As observações dos immigrantes europeus a esse respeito, 
não foram sufficientemente estensas nem feitas com o ne-
necessario critério ou sciencia, para poderem ter dado um 
resultado seguro. Acontecia também que as tribus, em 
contantes mudanças de logar, por perseguições e guerras, 
transformavam as suas linguas e dialectos caracterisados, 
aliás, por uma grande instabilidade. 

Assim foi que muitos dos povos anteriormente assigna-
lados, foram effectivãmente destruídos ou, pelo menos, sub-
trahiram-se ás investigações dos europeus e do mesmo modo, 
ainda hoje, surgem da.escuridão das mattas virgens, povos 
ainda não conhecidos para dentro em pouco desappare-
cerem, quer porque voltam aos sertões, quer porque suc-
cumbam nas luctas entre si ou com outras raças. Num dos 
mais antigos documentos portuguezes sobre o Brasil, do fim 
do século XVI (I), não existem enumerados mais do que 

( I ) "Not ic ia do Brasil, Descripção verdadeira da Costa daquelle 
Estado que pertence á Coroa do Reino de Portugal", escripto por um 
autor desconhecido, mas que depois foi verificado ser Gaspar Soares 
de Lisboa. Impresso na "Collecção de Noticias para a Historia e 
Geographia das Nações ultramarinas que vivem nos Dominios portu
guezes", çtç, Lisboa, 1825, 
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três povos, entre os quaes os Tupis são divididos em nove 
tribus. Em 1633, Lactius (2) enumera 76 nomes de d i 
versas nações e século e meio depois, Hervas (3) acredita 
poder admittir pelo menos 150 linguas e dialectos e, por
tanto, igual numero de povos e tribus. 

* * * 

Uma coordenação conscienciosa como a que temos, 
baseado sobre todo o material a nosso alcance e sobre 
todas as noticias que pudemos colher durante as nossas via
gens, eleva acima de 250 (4) o numero de todos os agru
pamentos — nações, tribus e hordas — que debaixo de 
nomes diversos são conhecidos no Brasil. 

Mas aqui não devemos perder de vista que estes agru
pamentos não se equivalem em relação ao numero de 
individuos, nem em independência de linguas. Acontece 
que cada enumeração de indios, segundo os nomes agora 
acceitos, não raras vezes comprehendem hordas inteiramente 
idênticas ou separadas apenas por differenças insignifican
tes, do mesmo modo como reúne debaixo de um só nome 
outras, completamente diversas. As denominações dos 
vários grupos indios não pertencerem á lingua tupi, que é a 
mais espalhada no Brasil, ora são até portuguezas. Final
mente, podem ser nomes pelos quaes uma tribu, em con
tacto com os descendentes europeus, designa uma outra 
tr ibu; e estes nomes são tão mal interpretados, transfor
mando-se em appellidos e alcunhas. 

Por isso, as divisões dos autochtones brasileiros, pelas 
suas diversas denominações não são de valor idêntico. 

(2) Lactius, Novus Orbis — 1633, p. 554 e seg. 

(3) Hervas, Idea dell'Universo — 1784, tom. XVII, pag. 29. 

(4) Veja Glossaria Lincjuarum Brasiliensis, de nossa agtor|a, 
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Muitas delias são de povos inteiramente separados pela 
lingua e certos costumes; outras designam apenas tribus 
que se di f ferenciam por dialectos, ou hordas de or igem 
mixta, que crearam uma lingua análoga a esta sua formação 
e, f inalmente, podem ser apenas familias destacadas que 
por uma longa separação, adulteraram e transformaram 
até tornal-a irreconhecivel a sua lingua pr imi t iva, tendo-a 
amalgamado com uma nova por elles formada. 

Esta enorme confusão babylonica é um phenomeno 
contr istador para o phi lantropo e alarmante para o inves
t igador . O passado remoto da humanidade americana 
apresenta-se-nos como um abysmo insondável. Nenhum 
raio de uma t radição, nenhum monumento de força intelle
ctual anter ior esclarece essa escuridão profunda, nenhum 
som de uma humanidade elevada, nenhum écho e nenhuma 
alegria escapa deste tumulo, para chegar aos nossos ou
vidos attentos. 

Mil lenios'sem resultado passaram por esta humanidade 
e o único testemunho da sua alta ant iguidade é exacta
mente esta completa dissolução, esta f ragmentação to ta l 
de tudo quanto estamos acostumados a saudar, como ener
gia vi tal de um povo, representada ahi pela ruina absoluta. 
Nem ao menos o singelo e modesto musgo que, como um 
symbolo da melancholia, cobre as minas das grandezas 
antigas romanas e germânicas se estendem sobre os restos 
daquella ant iguidade sul-americana: — ahi (como por exem
plo em Papantla) escuras e antigas mattas virgens escon
deram debaixo do húmus e dos detr ictos mortos, os monu
mentos dos povos de ha muito desapparecidos, bem como 
tudo quanto a mão do homem de outrora crera está cober to 
por camadas de uma decomposição incalculável. A propr ia 
raça que desde tempos immemoriaes se salvara deste desap-
parecimento, traz agora, na sua infanti l velhice, o cunho 
de uma degeneração continuada por millenios. 



II 

TUPIS E TAPUIAS. — Tribus habitantes do l i t toral. — Cruzamentos 

entre tribus diversas. — A lingua dos Tupis ou lingua geral, vehiculo 

de relações entre • europeu e os Índios. — Guarany, dialecto mais 

puro e sonoro falado no sul. — Tupis, povo predominante no Brasil. — 

Nossas observações jurídicas entre os indígenas. — Actualmente os 

povos não são numerosos como os antigos Tupis. — Os maiores são 

encontrados no sul ou no centro do paiz. — Nomes patronímicos ou 

baseados em qualidades e defeitos. — Ornatos, insígnias e tatuagens. 

— A lingua irmanando certas tribus. — Os Muras, espécie de ciganos, 

perseguidos por todos. — Tribus liderantes. 



Foi em tal estado que os descobridores do Brasil os 
encontraram. Pasmados da rudeza selvagem, quasi animal, 
destes autochtones maculados pelo peccatum nefandum e 
pela antropophagia, quasi duvidaram que fossem homens 
que tinham encontrado (5) e, por isso, não é de admirar 
que elles, não preparados para um tal espectáculo e não 
acostumados á critica das investigações, deixassem de des
lindar os fios emmananhados que conduzem á historia daquel-
la gente. Em vez disso receberam idéas certamente errôneas 
que espalharam, mas que de modo algum corresponcfem 
á verdade em relação á vida, ao ser e ás particularidades 
ethnicas destes indios. E de tal valor, entre outras, a opi
nião corrente durante muito tempo que admittia a inde
pendência de certos povos que apenas eram tribus da ex
tensa nação dos Tupis e que havia um povo poderoso e 
bravio que denominavam Tapuios, quando é certo que a 
palavra Tapuia na lingua tupi, primitivamente era a desig
nação collectiva para todos os povos ou tribus que não 
pertenciam aos Tupis (6) e significava um inimigo (como 

(5) Foi até preciso uma declaração terminante do Papa, affir-
mando que estes indios eram gente ("Attendes Indos ipsos utpote ve
ros homines, etc.") na Bulla do papa Paulo II I , em 4 de Junho de 1537. 

(6) Pe. Vasconcellos, Chronica da Comp.v de Jesus — do Es
tado do Brasil, Lisboa — 1663, pag. 95, 
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hostis no latim) e actualmente quer dizer indio livre, ainda 
civilisado. (7) 

Como um dos factos mais certos, está provado que os 
Tupis (ou Tupinambás) encontrados pelos portugyezes, es
tavam domiciliados em quasi todo o littoral, e naquella 
época ainda formavam um povo numeroso,. e forte, apenas 
fragmentado em muitas hordas e subhordas que se guer
reavam reciprocamente, mas tendo no essencial os mesmos 
costumes e a mesma lingua, apenas matizada por diversos 
dialectos. Provavelmente originário das regiões dos rios 
do Paraguay e La Plata, espalharam-se para o norte e 
nordeste até o Amazonas e margens do oceano. Isto, 
porém, não quer dizer que só elles occupassem todo esse 
território, fixaram-se por entre tribus estranhas, resultando 
dahi que certas palavras de sua lingua passaram á de seus 
visinhos (8). 

A lingua dos Tupis, por causa da sua distribuição tão 
geral, tornou-se o vehiculo para as relações entre os euro
peus e os indios. Empregada de preferencia pelos missio
nários, elles a desenvolveram e especialmente no Paraguay 
e no sul do Brasil, tornou-se ella a lingua Guarany, um 
dialecto mais puro e sonoro, ao passo que* no resto do 
Brasil permaneceu com o Tupi ou Lingua Geral. Esta ultima 

(7) Bárbaros, na concepção antiga dos gregos e romanos, cer
tamente não era para o Tupi os indios de outras nacionalidades, por
que se oppunha a elles mais pelo ódio do que pelo despreso. Mais 
orgulho ha na resposta que dá o Caraiba, quando perguntado pelo 
Cumilla sobre sua nacionalidade: Ana carina rote, só nós somos gentes. 
Os portuguezes recém-chegados, por causa do seu traje, eram chama
dos por zombaria de emboabas, os calçados, um nome que designa 
os pássaros de pernas emplumadas. Os colonos, por sua vez, chama
vam os indios de bugre;, escravos, ou caboclos, os calvos ou depila
dos, por causa da falta de barba e pelo costume de arrancar os 
pêllos. 

(8) Martlus, Reise in Brasiljen, 111, pags. 1093-97, 
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conservou-se até agora somente nas provindas do Pará 
e Rio Negro onde serve não só para as communicações 
entre os outras raças e os indios mansos, (9) como consti-
tue também a união destes entre si e para as relações com 
os indios livres, entre os quaes não é raro propagar-se. 

Deve-se considerar, porém os Tupis como o povo 
predominante entre os autochtones do Brasil. Em relação 
á grande distribuição da sua lingua, que se perpectuou 
por todo o Brasil nos nomes de numerosas localidades, 
podem elles ser comparados com o povo Cariba (Caribes, 
Carina, Calinago) (10) no nordeste da America do Sul e 
com aquellas hordas no Peru superior e Chuquisaca que 
falam a lingua Aimará. Mas assim como aquelles indios 
no Peru que primitivamente se serviram da lingua Quichuá, 
perderam a sua independência pela mistura com os hespa-
nhoes, também não se encontram mais Tupis puros nas 
partes cultivadas do Brasil. Os chamados indios do littoral 
que ora sós, ora em communidades habitam desde Espirito 
Santo até Pará, são quasi exclusivamente descendentes 
dos antigos Tupinambás, porém pela maior parte esque
ceram a sua lingua. Somente bem no centro do Brasil, 
entre os galhos principaes do rio Tapajós, sem contacto 
com os europeus e nunca visitados pelos viajantes, ainda 
vivem os Apiacás e Cahahyvas, como restos de um povo 
que outr'ora fora forte e de larga distribuição. 

Estamos, pois no caso singular em que a nossa dis-
cripção das relações jurídicas entre os autochtones do Bra
sil, no que respeita ao povo principal deste paiz, obriga-nos 
a voltar até as narrações dos tempos anteriores. O que 
podemos apresentar de observação propria, relaciona-se 
especialmente com outras tribus e hordas no estado livre 

(9) A té o anno de 1775 foram assim chamados do púlpito. 
(10) As mulheres chamam o seu povo de Caliponam. Breton, 

Diet. Caraibe-Française. 
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e cuja origem ou parentesco são totalmente desconhecidos 
ou, pelo menos, em muitos casos bastante duvidosos. Reina, 
comtudo, no modo de vida, costumes e horisonte intelle
ctual de toda a gente de raça vermelha, uma correspon
dência tão grande que, apezar de serem as observações 
feitas por entre tribus isoladas, esperamos que a nossa ex
posição tenha apanhado os traços mais geraes e communs 
da vida intellectual da humanidade americana, si é que, 
de algum modo conseguiremos dar conta da tarefa. 

Actualmente nenhum povo existe tão numeroso nem 
occupando tamanha extensão no Brasil como antigamente 
os Tupis. Notável é também que as fortes tribus de agora, 
que merecem o nome de povo ou de nação são encon
tradas no sul ou no centro deste paiz. Assim moram no 
Paraguay os Guaycurús (Mbayas-homens?) denominados no 
Brasil de "cavalleiros", calculados em 12.000; em Soyás 
os Caiupós e Cherentes, cada uma com cerca de 8.000 
individuos e nas margens do Tapajós os Mahués com 16.000 
e os Mundrucús com 18.000. Ao norte do rio Amazonas 
encontra-se um extraordinário numero de pequenas hordas 
e tribus com os mais differentes nomes, como si aqui por 
migrações ainda mais frequentes, guerras e outras catas
trophes, os povos primitivos tivessem desaparecido, dissol-
vendo-se e fragmentando-se em grupos pequenos e fracos. 
Alli ha povos que se compõem de uma só ou poucas familias 
completamente isoladas de todas as relações com os visi-
nhos, vivendo escondidas na escuridão das mattas virgens, 
de onde são expeilidas só por causas exteriores e falando 
uma lingua paupérrima e atrophiada. E' esse quadro con-
tristador do estado desgraçado em que o homem, sob o 
peso da maldição de sua existência, parece evitar os seus 
irmãos, para fugir de si próprio. 

* * * 
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As tribus numerosas dividem-se em hordas e familias; 
estas consideram-se então como communidades estreita
mente unidas. E' evidente que muitas destas separações 
têm por base e caracter de parentesco, outras porém ado
ptam as relações sociaes. Certos nomes destes grupos 
humanos são patronymicos que, de conformidade com a 
tenacidade propria dos selvagens americanos, foram con
tinuadamente herdados de pães ou de chefes ( I I ) durante 
muitas gerações; outros provêm de qualidades physicas 
ou de defeitos (p. ex. de orelhas alongadas, como nas hor
das dos Caipós, membros adelgados, dos Crons etc.) ou 
do logar ou, finalmente, escolhidos arbitrariamente e incons
cientemente transmittidos e conservados pelos descendentes. 
Também os colonos designaram muitas tribus por taes ca
racteres como p. ex. orelhudos, coroados, botocudos. Deste 
modo distinguem-se 7 familias dos Guaycurús na margem 
oriental dos Gés, Crans e Bús na provincia do Maranhão, 
antepunham estas palavras aos nossos principaes, para de
signarem a horda. Uma secção dos Manos no rio Negro 
superior chama-se Ore ou Eré — Manáos isto é,"Manáos 
ligitimos". , 

Pela estatura, pela physionomia e especialmente pelo 
gráo de coloração epidérmica de taes hordas, mesmo 
quando residem distantes, pode-se notar uma certa seme
lhança de família. Taes grupos parecem effectivamente 
mais ligados por causa deste parentesco, porque guerream-
se menos do que é habitual entre os outros grupos forma-

( I I ) Assim os Aimopiras e Potyguaras, tribu dos Tupis, teriam 
tirado seus nomes dos chefes Amoipira e Potyuára (Noticias do Brasil, 
pag. 310. Vasconceilos, Chronica, pag. 91). Os Aztecas, uma das_ 
sete tribus do povo de Anahuac, os Nautlacas ou Anahuatlacas, foram 
chamados mexicanos do seu chefe Mexi. Acosta, Hist. Natural y Mo
ral de las índias. Sevilla i— 1590, pag. 454. 
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dos de membros mais differentes, muitas vezes até de 
tribus diversas e com nomes que ora são escolhidos pelo 
fundador ou chefe do grupo, ora arbitrariamente derivados 
de certos animaes ou plantas. Desta categoria são as duas 
hordas dos Miranhas que habitam o Yupurá superior e que 
differem na lingua, os indios Pássaro Grande e os Cobras. 
E é deste modo que a tribu dos Uainumas, já pobre em 
pessoal, fragmentou-se em varias familias, adoptando nomes 
de diversas palmeiras, de onça etc. (12). 

Em geral concordam todos os membros de uma tribu 
em usar certos ornamentos ou insignias que lhes servem 
de distinctivo, escolhendo para isso as diversas espécies de 
ornatos de pennas na cabeça, discos de madeira, palhas, 
pedras, cylindros de resina e conchas que trazem nas ore
lhas, nas narinas e nos beiços e, sobretudo, as tatuagens 
(13) que com o maior cuidado praticam no rosto e em todo 
o corpo, desde a infância, de conformidade com o costume 
dos parentes e sempre com a mesma regularidade. Talvez 
não seja inexacta a minha opinião já externada (14) de 
que taes distinctivos nacionaes sirvam ao mesmo tempo de 
signaes permanentes, principalmente para reconhecerem-se 
de longe como amigos ou inimigos. 

O que, porém, de modo especial estabelece e regula 
a fôrma das relações reciprocas entre os diversos povos, 
tribus ou hordas, é a lingua. Um idioma commum ou pelo 

(12) Martius, Reise, III, p. 1208. Os Hurons eram divididos em 
3 tribus, a do lobo, do urso e da tartaruga, pois em geral a maioria 
das tribus dos chamados povos de Canada superior tinham nomes de 
animaes. 

(13) As tatuagens já eram praticadas pelos antigos, como os bár
baros britannicos (Solin c. 22) e tinham o nome de "Pictens" (Srimm. 
Rechsalterth), os Trácios, os Sarmatos, os Assyrios e Hierapolés tam
bém usavam-nas. 

(14) Reise, III, p. 1279. 
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menos idêntico, geralmente irmana esta gente bruta e ape
sar de que, não raras vezes se guerream, taes brigas são 
transitórias, ao passo que outras tribus, cuja lingua nenhum 
parentesco apresentam são inimigas permanentes, em eterna 
persiguição reciproca. Uma inimisade constante e here
ditaria entre certas tribus, está intimamente ligada com o 
seu nacionalismo. Peâírrdo a um selvagem o nome de sua 
tribu, elle quasi sempre sem disso ser interpellado, dá tam
bém o nome da tribu que é a sua inimiga mortal. Assim, 
cada Mundrucú entende como inteiramente natural, até 
como dever sagrado para com o seu povo, de perseguir 
por toda a parte o pobre e fraco Parentintim, cortar-lhe 
a cabeça e mumifical-a para figurar como um tropheu 
horrivel. Desta fôrma quasi toda a tribu tem um inmigo 
declarado e ambos se consideram reciprocamente proscritos. 

A conservação do sentimento de uma origem idêntica 
ou aparentada, por meio de uma lingua igual ou parecida, 
arma as partes de um povo ou de uma tribu contra os 
inimigos communs. 'Ao mesmo tempo e de diversos logares, 
organizam-se os ataques contra o inimigo, segundo certas 
convenções e auxilio mutuo. A inclinação innata para a 
caça e para a guerra, o sentimento vingativo facilmente 
despertado e a poderosa força da ambição, unem-se para 
conduzir toda communidade a uma expedição armada e 
nenhum homem valido, de livre vontade, se exime de 
acompanhar taes empresas guerreiras. As relações man
tidas entre as tribus de um e mesmo povo ou entre as 
hordas da mesma tribu, representam pois uma tacita al-
liança offensiva e defensiva. Taes allianças, porém, não 
se limitam aos indivíduos da mesma tribu ou povo, varias 
circumstancias determinam não só a união entre communi-
dades differentes mas causam também fragmentação entre 
outras, genericamente apparentadas; assim, por exemplo, 
parecem quasi que expulsos de toda e qualquer communi-

- D. Ind. Brasil, fê J o \ £ $0 S 3 5 C^ - tfcfo 
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dade os Muras que habitam as margens do Madeira e 
Solimões de onde, como ciganos, emprehendem expedições 
de roubo e de latrocínio. Despresados e perseguidos por 
todas as outras tribus, são elles talvez os pobres restos de 
um povo outr'ora forte e poderoso que em expiação das 
crueldades e roubos praticados sem distincção alguma, por 
guerras sem tréguas dos visinhos, perdeu o domicilio fixo 
e fragmentou-se completamente. Em condições intei
ramente contrarias apparecem outros povos poderosos que, 
como os Guaycurús e os Mundrucús, ganharam a hegemo
nia entre os visinhos; acomodam as brigas entre os fracos 
e são os garantidores da paz; solicita-se-lhes a aiíiança, e por 
meio de convites ás festas e por presentes offerecidos aos 
chefes, procura-se obter a sua protecção. Em outros tem
pos -as tribus de origem cáraiba tinham alcançado igual 
supremacia sobre os índios do Rio Branco, Rio Negro e 
Solimões que guerreavam, principalmente para fazer es
cravos, notandp-se ainda hoje grande medo por certas 
hordas caraibas que se fixaram enfre outros povos que 
habitam os afluentes do Solimões (15). 

(15) Assim também ha grande medo pelos Carinas que moram 
no rio Yuruá. 
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Vestígios insignificantes do Direito das Gentes. — Permutas commer-

ciaes. — Fabricação de venenos, farinha de mandioca e salsaparrilha. 

— O regime do muque é um facto. — Definição da palavra C A C I 

QUE. — Os CURACAS dos peruanos. — Os TUPIXABAS e MURU-

BIXABAS entre os Tupis, equivalentes a principal, e capitão. — Suc-

cessão dos chefes. — Suas regalias e attribuições. — As relações com 

os brancos foram-lhes prejudiciaes. — As vezes o chefe se transforma 

em tyranno. — O TUPIXABA dos índios Manaus, não só raptava mu

lheres dos companheiros para fins amorosos, como depois de saciado, 

tratava de comel-as . . — A hospitalidade entre os Miranhas canni-

baes. — Os chefes dos Gês empunham um machado symbolico. — O 

marquez de Pombal presenteava aos índios. — A convocação dos 

maioraes da tribu é feita por meio de businas (borés). — Suas re

uniões politicas, bem como os discursos dos chefes, são modelares pe

la tranquill idade e calma. — O chefe funcciona como juiz mais em 

casos civis do que críminaes. — Na guerra sua autoridade augmenta 

muito. — "Antes morrer do que fugir ao inimigo". — 



Os vestígios de allianças baseadas sobre o direito 
das gentes, são muito insignificantes, assim como relações 
commerciaes de povo a povo, de caracter publico. E' 
verdade que muitos objectos passam de mão em mão até 
distancias grandes, porém estas relações de permuta de 
certos objetos fabricados por uma outra horda, nunca são 
negócios da communidade. Só individuos determinados, 
especialmente os chefes, que a par da influencia maior 
unem mais experiência, esperteza e actividade, sustentam 
tal commercio. Assim encontramos no rio Tapajós um chefe 
dos Mauhés que queria barganhar arcos de madeira ver
melha e pasta de guaraná para bebida, contra ornamentos 
de pennas dos Mundrucús. O velho Juri-tabóca que nos 
mostrou a fabricação do veneno das flexas (16) negociava 
com este artigo entre os povos amigos que moravam mais 
para o sul, onde a influencia da civilisação européa já se 
manifesta, a tribu se congrega para commerciar sob a 
direcção do chefe; assim os chefes dos Mundrucús e dos 
Muhaés vendem farinha de mandioca e salsaparrilha, pro
duzidas pela communidade inteira, aos negociantes de San
tarém e Óbidos. 

A submisão dos mais fracos, mais covardes e mais 
preguiçosos, debaixo de um individuo que se lhes avan-

(16) Martius, Buchners repertorium. Vol. 36, fase. Reise III, 
p. 1237. 
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taja em força physica e intelligencia, está bem arraigada 
no caracter,humano. E é nisso só que se baseam a im
portância e a posição de um chefe entre os autochtones 
brasileiros, somente as qualidades pessoaes elevam (17) a 
chefe de todos os selvagens americanos, ligando a este 
nome a idéa de um déspota poderoso que, sem restricção 
alguma,, dispõe' da vida e da propriedade de seus com
panheiros da fribu, que determina e dirige tudo que a ella 
diz respeito. Mas os conquistadores hespanhoes não po
diam dar a essa denominação tal sentido, em relação aos 
chefes dos mexicanos, em cuja lingua a palavra cacique 
quer dizer o senhor, e embora alli tivessem encontrado uma 
monarchia assente sobre as columnas de uma aristocracia, 
porque certamente os chefes de cada uma dessas hordas 
não gozavam de uma autoridade tão firmada, nem poderio 
tão extenso. Com esses caciques dos mexicanos, osCuracas 
dos antigos peruanos estavam em mesmo plano.. Estes go
vernavam as diversas hordas e tribus que tinham sido sub
jugadas pelos Incas, ao principio, da fôrma como os 
chefes nas Antilhas e no Brasil governam os seus povos(l8). 

Somente depois de um desenvolvimento maior do 
poder soberano da familia dos Incas, aquelle Curaca tornou-
se um grande do reino e sendo da familia do governador 
Inca, assumiu a qualidade de chefe de horda. Muito fre
quentemente tem-se exagerado a natureza das relações so-
ciaes entre os autochtones americanos, por tel-as compa
rado com muitas das instituições dos mexicanos, que talvez 
fossem introduzidas posteriormente pelos conquistadores (19). 

(17) "Duces ex-virtute sumunt", como os nossos antepassados. 
(Fac. Germ. 7). 

(IS) Garcilaso de la Vega, Commentaries reales, Madrid, 1723, 
pags. 50, 276, etc. 

(19) Entre os Mexicanos e talvez somente entre elles, os con
quistadores hespanhoes acharam uma Constituição bastante desenvol-
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Entre os autochtones brasileiros, a distinção e o poder 
dos chefes estavam em gráo inferior, fundamentada por 
circumstancias transitórias e pessoaes. Os chefes dos tupis 
chamavam-se Tupixaba (contrahido em Tuxana, também 
Morubixaba) e assim são denominados ainda hoje; em por-
tuguez chama-se principal ou capitão. 

Força physica, agilidade, coragem, sagacidade e prin
cipalmente a ambição, tão rara entre os Índios que não 
se dão ao trabalho de pensar pelos outros para os guiar 
ou commandar, são as qualidades que constituem o chefe. 
Um dos mais antigos e curiosos documentos sobre a geo-
graphia e ethnographia do Brasil (20), affirma a respeito 
dos Tupinambás que elles, após a morte de um chefe, esco
lhiam um novo chefe, considerando especialmente a famí
lia do fallecido. Os Macamecrans, no norte de Soyaz, 
com cerca' de 3 mil individuos, assevera-se (21), tinham 
um chefe hereditário e mais 7 chefes de guerra, provavel
mente commandantes das diversas communidades. Em geral, 

vida. O Mexico tinha uma monarchia electiva, que governava vários, 
estados pequenos^ como partes de uma confederação. No principio 
o rei era eleito por todos, mas durante o governo de IzcoatI, o quarto 
dos reis. foram nomeados quatro eleitores aos quaes se uniam os prín
cipes subordinados de Tezcuco e Tacuba. O rei deveria pertencer a 
uma das quatro ordens superiores, os Ditados que eram: Tlacohecalatl, 
príncipes de lança, Tlacolicatl, esquartejadores de gente, Ezuahuacatl 
derramadores de" sangue, e Tlilaqualqui, senhores da casa negra. Estas 
quatro dignidades formavam o conselho superior do reino. Acosta, 
livro VI, cap. 24, 25, pag. 440. 

(20) A já cit. Noticia do Brasil pag. 304. Entre os Caraíbas, 
em Hait i , o cacicado era herdado pelo filho primogênito, qualquer 
que fosse a mãe. Ouando o chefe morria sem descendente, a che
fia passava para o fi lho da irmã e só depois para o do irmão. Char
levoix, Histoire de St. Domjngue, Amsterdam, 1733, pag. 165; Oviedo, 
Historia General de los índios, 1547. 

(21) Patriota. Set. 1813, pag. 63. 
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porém, informaram-nos, taes escolhas se fazem sem ceri
monias e sem considerar a família do morto. Parece-nos 
que o chefe deve essa sua alta posição entre os seus com
panheiros, tanto á força e ao valor da sua personalidade, 
como á escolha por parte da communidade. A imbecili
dade e a indolência da turba fazem-na submetter-se á 
maior intelligencia e actividade de um individuo. Em taes 
circumstancias é natural que a distincção de chefe seja 
antes a consequência de uma convenção tacita, do que 
por accordo. Elle não se sugeita a deveres (22) determi
nados e os outros em sua sugeição, não lhe conferem um 
grau definitivo de soberania. 

Além disso os serviços dos chefes em tempo de paz 
são limitados a poucos serviços públicos. São ouvidas 
raríssimas queixas de partes em briga, julga-as. como 
bem lhe parece, geralmente de accordo com o feiticeiro 
e medico (Pagé); preside as conferencias da communidade; 
regula as relações com as tribus visinhas cujos emissários 
de preferencia se hospedam com elle; fixa allianças com 
elles; trata da caça em comum etc. No caso da commu
nidade já estar em relação com os negócios brasileiros é 
elle, como o mais experto e esperiente, quasi sempre o 
intermediário, que fecha o negocio, fornece e recebe os 
artigos de permuta, abastece os emissários com mantimen-

(22) Entre os selvagens chilenos elege-se para chefe superior 
aqueile que por mais tempo pode carregar nos hombros um tronco 
de arvore. Os Carrabas, nas Antilhas e Guyana, conferem essas dis-
tincções somente depois de muitas provas de perseverança e de força 
em supportar dores e fadigas. Entre os indios em Dória o ferido n» 
combate era nobil itado e gosava de grandes prerogativas. O caci
que lhe dava casa e serviço e como distinctivo o nome de Cavra 
(Herrera, Dec. II, livro 3, pag. 84). No Peru os príncipes de sangue 
do sol, que somente por descendência masculina herdavam a coroa, 
passavam por provas de jejum, sede, vigília, corridas, etc. Vide Gar-
cilaso. O mesmo conta-se dos reis mexicano* 



O DIREITO ENTRE OS INDÍGENAS DO BRASIL 41 

tos, dá escolta de segurança quando devem atravessar todo 
o território da sua soberania, e cuida no transporte de suas 
merca'dorias (23). 

O grau da sua autoridade, em todos esses casos, di
verge bastante conforme as suas qualidades pessoaes, to
davia ha em geral uma grande submissão a todas as opini
ões e desejos desta personagem. A's vezes tem elle famí
lia numerosa, ou outros amigos valentes á sua disposição, 
para fazer cumprir as suas ordens e, como além da indo
lência innata desta gente, também ha o-'medo, reina elle 
á descripção e com um poder que seria insuportável, si 
a sua ambição ou mania do poder o impellisse a grandes 
excessos contra os seus patrícios. Onde já existem relações 
com os brancos, o espirito emprehendedor de taes chefes 
tornados dictadores, é aproveitado principalmente para ca
çadas humanas, porque a venda de escravos conquistados 
é uma fonte de enriquecimento. Quasi por toda a parte, 
nas provindas do interior, onde ainda moram numerosas 
hordas de índios, floresce esse vergonhoso commercio de 
carne humana, sendo um dos principaes motivos do rápido 
decrescimento do povo indio. 

Para a propria tribu o chefe dictador torna-se um 
flagello se elle, preso ao vicio da poligamia, sem respeito 
pelo direito, transforma sua cabana em harém. Este caso", 
porém, é bastante raro por causa do temperamento inerte 
do indio. No Rio Negro contaram-me muitas historias 
das crueldades do Tupixaba Cocui, dos indios Manáos, no 
curso superior deste rio. Este chefe não se contentava 

, com o rapto das mulheres dos seus companheiros; tendo 

(23) Que o chefe tinha também deveres de agente sanitário, 
nunca observei. Gumilla conta de um cacique dos Guamós que por 
occasião de uma epidemia, tirou do seu próprio sangue para com 
isso fumentar o ventre dos seus companheiros. 
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saciado nellas os seus ínstinctos, engordava-as e comia-as. 
Taes excessos de poder, o chefe muitas vezes paga com a 
morte, porque o ciúme e o espirito de vingança são pode
rosos motores para o indio americano, talvez até as únicas 
emoções da sua alma embotada, capazes de o arrancar, 
do seu entorpecimento indolente. 

Onde o chefe possue escravos ou família numerosa, 
pôde elle, com este contingente, entregar-se a uma la
voura mais estensa do que é costume. Assim não lhe 
faltam alimentos e esta opulência permanente contribue 
muito para conservar-lhe a estima dos seus súbditos. 
Quasi sempre tem elle alguns hospedes e na sua grande 
cabana, ou no quintal, o espaço que a circunda, realisam-se 
a maior parte das orgias e mais reuniões da communi-
dade. As suas mulheres e escravos trazem as bebidas e 
comidas e servem aos hospedes, fazendo elle próprio as 
honras da casa. Assim encontramos os costumes, durante a 
demora ''por umas semanas na cabana do chefe dos Mi-
ranhas, canibaes do Yupurá superior. E' verdade que alli 
não reinavam a civilisação e a moral hellenicas, porém 
muito nos lembrava da simplicidade natural do lar dos 
heroes homéricos. 

A gravidade taciturna do chefe daquelles Miranhas 
não o permittia de mostrar-se com as insígnias da sua 
dignidade durante as festas, ás quaes chegavam velhos e 
moços ornados de vários enfeites para assistirem ás danças 
e aos banquetes. Em outras occasiões, porém, appare-
cem os chefes enfeitados de ricos ornamentos de pennas ao 
redor da cabeça, nos hombros e nas verilhas (Araçoyaba), 
pintados de vermelho e com armas bellamente esculpidas 
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na mão (24). Os chefes dos indios Gez empunham um 
machado de pedra de cabo curto como distinctivo da sua 
posição. Os chefes Mundrucús têm um sceptro de pennas 
fabricado com muita arte e os Tupixabas das tribus Tupy 
parecem ter como emblema de sua cathegoria a Tococaba, 
uma grande taquara. Foi por isso que o ministro Pombal, 
para agradar os chefes indios subjugados e reunidos em 
aldeias, fez destribuir entre elles bengalas de junco com 
grande castão e borlas. Ainda as alcançamos nas mãos 
de alguns principaes que, juntamente com casacas fora 
da moda e cabelleiras, offereciam um espectáculo ridicule 
Que os chefes de certas tribus selvagens cortavam os 
seus cabellos em coroa e deixavam crescer as unhas, 
conta-nos um autor antigo (25). 

O dever do chefe é convocar reuniões para discutir 
os negócios públicos. Entre os descendentes dos antigos 
Goiatacazes, os Coroados, que moram no limite entre 

(24) Uma das insígnias mais comuns dos chefes, parece 
ser uma espécie de diadema dè pennas (Acanguape). Encon
tra-se este enfeite tanto nos indios mais brutos (p. ex. Botucudos) 
como nas tribus mais civilisadas (Mundrucús, Coerunas) e em todos 
os outros povos americanos: Peruanos, Mexicanos, Caraibas, Chilenos, 
etc. O ornamento principal dos Incas do Peru, além do cabello cor
tado curto, era uma borla colorida (Llantu) que como uma franja 
espalhava-se sobre a testa. O príncipe herdeiro a tinha de cór ama-
rella. Esta insignia já foi introduzida por Manco Capac. Vide Sar-
cilaso, Commentaries I, cap. 23, pag. 28. Os grandes do reino pe
ruano traziam a borla num lado. Vide Acosta VI, c. 12, pag. 416. 
Também placas enormes de 3 pollegadas eram penduradas nas ore
lhas e pertenciam ás distincções peruanas. Estes fidalgos, chamados 
orejones pelos hespanhóes, eram destinados para as mais altas posições. 
No Mexico a coroa era uma espécie de mitra. Entre tribus brasi
leiras uma espécie de tonsura, como nos franciscanos, pertence ás 
distincções das pessoas. Quando ura. Abipone é elevado a nobre, uma 
velha corta-lhe o cabello deste modo. 

(25) Vasconcellos, Chronica, pag. 91. 
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Minas e Rio de Janeiro, faz-se hoje a convocação por 
meio de uma busina (Boré) feita de um chifre e entre os 
Caiapós e Botucudos (26) por um instrumento similhante, 
feito de cauda do grande armadillo (tatu); entre os Crans 
por businas fabricadas de purungas; entre os Mundrucus 
por um instrumento de taquara e entre os Miranhas e 
outros povos ao norte do Amazonas, por tambores de* 
madeira (Uapy) (27) que, tocados de differentes modos, 
como um telegrapho acústico espalham as noticias. 

Ás mais das vezes estas reuniões se effectuam de 
noite. Cada chefe de familia tem o direito de assistil-as, 
(28) apparecendo em geral só os mais velhos. Moços 
nunca lá vimos, porém muitas vezes meninos e crianças 
que importunamente se moviam entre os oradores, sendo 
supportados com uma paciência que admira ao europeu. 
Antes de começar a discussão ouve-se um murmúrio ou 
conversa baixa entre a multidão quieta. Todos ahi faliam 
de um modo monótono e ao mesmo tempo sem se impor
tarem se alguém lhes ouve ou não. Unicamente o page, 
ou um ou outro que quer fazer partido, se move com 
alguma vivacidade, conversando. Logo que o chefe appa-
rece — e raras vezes elle se faz esperar — a reunião fica 

(26) Maximiliano Príncipe Wied . Reise In Brasilfen II, pag. 10. 

(27) Já Oviedo, Historia General de las índias — 1547, men
ciona este instrumento como commum entre os Caraíbas. E1 um pe
daço de tronco ôco, pendurado entre dois postes ou deitado no 
chão, defrorlte da cabana do chefe ou na praça commum (ócara). 

(28) Taes reuniões de communidade não são comparáveis com 
as assembléas de conselho ou de julgamento que os Incas introduziram 
no Peru. A l i cada uma das quatro províncias do reino teria t ido 
uma assembléa de guerra, de justiça e de finanças, cujos membros 
eram distribuidos em sub-categorias de grau, até complexos de Í0 
visinhos (decuriones). Provavelmente é esta descripção de organi-
sação tão complicada bastante exagerada por Sarcilaso. 
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silenciosa. Em geral de pé, ou sentados sobre os calcanha
res, formam um circulo ao redor do chefe. Os que vêm 
de longe têm as armas na mão ou as encostam é parede. 
Se a reunião é pouco numerosa, effectua-se ella sem dis-
tincção, nas redes da grande cabana e a discussão tem 
Ipgar nesta posição indolente. 

Conforme ouvi durante a minha estada entre os Puris 
e Miranhas, o assumpto de taes conferencias eram os 
seguintes: o tempo e logar de caçadas em commum (de 
pássaros migratórios) e pescarias; participação em expe
dições para colher salsaparrilha ou capturar tartarugas; 
venda de redes de dormir; ferimento de companheiros e 
a necessidade de satisfação. Também discutem-se nessas 
reuniões as expedições guerreiras ou ataques para vingar 
derrotas ou capturar prisioneiros; mas com accordo prévio 
de cada um. 5 WÈ 

O chefe expõe o assumpto e deixa cada um fallar 
a seu turno; raras vezes interrompem o orador e a confe
rencia tem um caracter de calma, paciência e sangue 
frio, incomprehensivel ao europeu. Parecem examinar o 
assumpto de todos os lados e como o indio não hesita em 
mudar de opinião, a deliberação é quasi sempre unanime. 
Uma simples palavra como "está bom", ou "acontecerá" 
etc," da bocca de todos, muitas vezes com transposição 
de palavras e repetição emphatica, traduz o consenti
mento geral. E' sabido que nas reuniões de índios norte-
americanos mantem-se uma fogueira (29), porém este 
costume nunca observei entre os selvagens brasileiros. 

A execução do que foi deliberado é conferida ao 
chefe, só ou com auxiliares. Uma outra reunião em que 
devem dar conta do acontecido, fica fixado para um dia 

(29) Lafitau, Moeurs des Americ. i, pag. 449. 
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determinado. Levantada a sessão ergue-se o chefe di
zendo "vamos"; cada um repete o "vamos" com gravidade 
e a reunião dissolve-se. 

Em muitas destas conferencias é interdicta a entra
da ás mulheres que, como em geral se observa, gozam 
de muito pouca confiança dos homens. Retiram-se para 
as cabanas próximas, onde se occupam no preparo das 
bebidas para a orgia que succede á quasi todas as 
reuniões. Entre os povos que têm escravos, são estes 
prohibidos de testemunhar as conferencias. 

Quando o chefe funcciona como juiz entre indivíduos 
ou famílias, e que, segundo a nossa opinião acontece mais 
em causas civis do que criminaes, o julgamento é feito na 
sua cabana sem que os outros habitantes a desoccupem. 
Ambos os partidos apparecem pessoalmente e em casos 
importantes, trazem toda a familia e parentes. Também 
o pagé e, ás vezes, testemunhas trazidas pelos interessa
dos, ahi figuram. Que o juramento exista como prova 
nunca ouvi. Taes julgamentos em geral são feitos á tarde. 

Na guerra, a auctoridade do chefe augmenta; ordena 
então com poder absoluto, geralmente de accordo com 
alguns amigos ou com o pagé, sendo obedecido cega
mente e tendo o direito de vida ou morte sobre cada 
um dos seus guerreiros. Uma vez, atravessando certa mat-
ta em companhia do chefe dos Miranhas e nosso interprete, 
deparámos com um esqueleto amarrado a uma figueira; 
rindo-se, disse então o indio: "estes são os restos de 
um companheiro que mandei matar a flexadas, porque 
desobedeceu á minha ordem de chamar uma tribu amiga 
em auxilio contra os inimigos vagabundos da tribu Umauá. 

Si varias communidades se reúnem para uma guerra, 
o commandante em chefe é eleito pelos outros chefes, sem 
consultarem os guerreiros, e si a eleição vacilla entre dois 
chefes, o duello decide entre elles, ou a palavra do pagé 
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ou, finalmente, a voto da communidade. Os Guaycurús 
em guerra elegem o mais moço de seus chefes e os maís 
velhos o acompanham como conselheiros. No dia da sa-
hida o eleito, assentado na rede, recebe os guerreiros que, 
um por um, apresentam os seus respeitos á mãe ou edu
cadora do chefe. Este então, em voz alta, e com lagri
mas nos olhos, conta todos os grandes feitos dos ante
passados e instiga os guerreiros a imitar-lhes, a antes mor
rer do que fugir (30). 

(30) Francisco Alves do Prado, Historia dos índios Cavalleiros, 
no jornal O Patriota, Rio de Janeiro, 1814. 



IV 

O chefe está sempre nas primeiras fileiras, á frente da peleja. — En

tre os Mundrucus ha curiosissima organisação militar. — Elle não se 

locupleta com presentes e impostos. — O saque é que lhe dá uma 

parte maior. — Preparativos para expedição. — Regalias de alguns 

indivíduos validos. — Casta dos senhores e casta dos escravos. — 

Guerreiros livres e nobres. — Tratamento dos prisioneiros. — Entre os 

Uaupés também ha nobres e plebeus. — A vida dos escravos entre os 

índios, igual ao que se passava entre os antigos Lacedemonios. — 

Comparação da America com a Afr ica. — Negros e Índios. — Typos 

curiosos de androgynos, verdadeiro enygma na ethnographia ameri

cana. — Ligações mysteriosas entre cívilisações rutilantes e povos em 

absoluta decadência. — Os PAGES, uma espécie de confraria de gran

de prestigio. — A i dos feiticeiros cujo poderio declina! — Lenda do 

pássaro grande. — Mais frequente o sacrifício de mulheres. 

4 —i D. Ind. 6rasÜ. 



Em marcha o chefe occupa a frente e peleja nas pri
meiras fileiras. A instigação dos outros chefes das hor
das aluadas, muitas vezes incita-o a praticar os mais he
róicos e arriscados actos e, não raras vezes, no ardor da 
lucta, o commandante perde completamente a sua costu
mada calma. Somente entre os Mundrucús que, aliás, pos
suem uma constituição militar complicada, o commandante 
em chefe se conserva á retaguarda dos combatentes de 
onde lhes communica as suas ordens por meio de grandes 
businas. Ao contrario de todos os outros, é rodeado por 
numerosas mulheres que com grande destreza procuram 
desviar delles as flexas que lhe são arremessadas (31). . 

O exercito todo é que determina se haverá perdão ou 
não, passando o chefe a executar decisão. 

De modo nenhum o chefe locupleta-se com presentes 
e impostos; só do saque recebe elle uma parte maior, ge
ralmente de escolha propria. Toda a espécie de contri
buição é desconhecida entre os índios brasileiros; não ha 
entre elles dominios nem fiscaes (32). Se para uma ex
pedição de guerra são necessárias maiores quantidades de 

(31) Taes mulheres que acompanham os chefes nas guerras, ori
ginaram talvez a lenda das Amazonas. 

(32) Os Incas dos peruanos parecem ter tributado, ainda que 
•em pequena escala, os seus súbditos. Também entre os mexicanos 
houve contribuição em roupas de algodão, fardos, -cacáo, ouro, prata, 
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mantimentos, cada uma das famil ias contr ibue em relação 

ao numero de seus membros guerreiros ou mesmo con

forme a sua bôa vontade. Sendo a expedição para logar 

mui to distante e não havendo quant idade suff iciente de 

provisões de bocca, a communidade toda reune-se para 

preparar um terreno dest inado ao plant io, especialmente 

da mandioca. Estas culturas em commum entre os selva

gens brasileiros, é o único onus que em relação a serviços 

para o bem geral pôde ser comparado ao .trabalho do 

vassalo europeu ant igo (33). 

Em muitas tr ibus certos individuos ha que, apesar de 

validos, não são obr igados a acompanhar os outros á guer

ra. Este fac to é evidentemente um vestígio de previlegios 

hereditários entre estes povos. Os escravos aqui , como 

entre os antigos, não são considerados dignos de trazerv 

ornatos de penna, caça, peixes e fructas. Entre os indios de Daria 
havia uma espécie de prestação de serviços para o amanho das ter
ras e edificação de cabanas. Durante o tempo destes serviços, os 
contribuintes eram alimentados pelo chefe. Vide Herrera. 

(33) Estas instituições estavam muito mais desenvolvidas entre 
os Incas do Peru. Toda a terra cultivada estava por parte destes 
déspotas dividida em três partes, das quaes duas (as Capellamas) 
eram destinadas á necessidade dos lugares sacros (Guacas) dos pa
dres e do serviço domestico dos Incas; a terceira parte, a menor 
(Guachallama), pertencia á comunidade. As contribuições dos indios 
consistiam em lã, metaes e outros productos de cada província; e 
em tarefas que differiam segundo as qualidades pessoaes e officios de 
cada um e que nunca excediam a dois mezes por anno. (Vide Gar-
cilaso, I. v. c. 14). Livres de contribuições eram os homens acima 
de 50 annos, mulheres, moças, doentes, cegos e coxos. Os Incas, 
além disso, procuravam assegurar-se a sujeição dos diversos povos sub
jugados pela mudança de grandes massas de gente para logares dis
tantes onde recebiam terrenos. Estes emigrantes (Mitimaes) serviam 
como uma espécie de milicia ou janitscharos para reprimir qualquer 
movimento subversivo dos outros. Prado de Cieça, chronica del Peru 
c. 44, pag. 106 e Garcilaso, I. V i l , pag. 221. 
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armas e, nas tribus em que os prisioneiros de guerra são 
misturados entre os outros, com permissão de procrear, des
envolve-se desta fôrma uma casta de gente escrava e par
ticularmente inferior. 

Os Guaycurús, Mundrucús e Mauhés, assim como os 
Botucudos (34) no Brasil oriental, raras vezes concedem a 
vida aos seus prisioneiros masculinos adultos. As crian
ças, ao contrario, levam comsigo para serem educadas por 
suas mulheres. A casta de escravos (35) assim formada, 
é bem tratada pelos Guaycurús; é considerada como per
tencente á familia e toma parte em todos os negócios 
e todas as festas de casa. Mas, apesar desta benevolên
cia, é tida como rebaixamento a união de um homem li
vre com uma escrava. Os escravos que vimos entre os Mun
drucús e Mauhés não tinham licença para tatuagens como 
os seus vencedores e senhores, nem para trazer ornatos 
iguaes' (36). Tão pouco podiam conservar os ornatos e 
distinctivos da sua propria tribu (37). Entre outras tribus 
como nos numerosos guerreiros Tymbiras de Maranhão 
os prisioneiros de guerra são escravisados, porém não são 
tratados com tanta indifferença. 

(34) Neuwied, Reise I I , pag. 44. Pretende-se ter visto os es
cravos dos Botucudos em Belmonte, empregados em vários trabalhos. 

(35) Si o termo "casta" significa um direito hereditário pelo 
sangue, poder-se-ia nos selvagens brasileiros admittir castas unica
mente onde t a escravidão hereditaria, porque o privilegio da nobresa 
perde-se logo onde nSo ha distincção pessoal. 

(36) Prado, pag. 17. 

(37) Entretanto, os escravos dos selvagens brasileiros não se 
distinguem por signal algum, como conta Gomara (Historia, cap. 68), 
dos indios em Daria, que pintam os seus rostos da bocca para baixo 
e o dos escravos da bocca para cima, arrancando-lhe também um in
cisivo. O arrancamento de dentes parece um castigo vulgar entre 
os velhos peruanos. Inca Huayna Copac mandou arrancar os dentes 
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Os Guaycurús, além disso, distinguem no seu povo 
ainda duas categorias (ou castas?) os guerreiros livres e 
os nobres (38). Estes últimos são denominados capitães 
pelos portuguezes e as suas mulheres são tratadas de dona, 
por polidez européa. Estas famílias mais nobres e mais 
poderosas conservam com ciúme uma espécie de primazia 
entre o povo, principalmente pelo casamento de seus mem
bros entre si, todavia não são prohibidas as uniões com 
individuos femininos da categoria dos guerreiros. E' da 
classe dos nobres que se elegem os chefes. 

Entre os Miranhas, Uainumás, Juris, Passes e outras 
tribus no Yapurá, que também escravisam os seus prisio
neiros, tratam-se menos humanamente as crianças. Como 
ahi não existe um despotismo individual, também não pre
valece a observação geral de que a sorte dos escravos en
tre povos do governo despótico seja relativamente me
lhor. As mulheres aprisionadas tornam-se muitas vezes 
concubinas dos vencedores mas, apesar disso, vivem os es
cravos alli na maior miséria, condemnados a todos os tra
balhos a que são forçados por meio de pancadas e cruel
mente abandonados quando doentes e fracos. Por si mes-

do cacique de uma nação rebelde e ordenou que este castigo devia 
ser applicado também aos descendentes. Vide Garcilaso, I. IX. Estes 
índios, segundo o mesmo autor, teriam maltratado os seus escravos. 
Os nobres, como entre os mexicanos, eram conduzidos em liteiras 
pelos escravos. Os Caraibas das Antilhas costumavam cortar os ca-
bellos dos seus escravos, mesmo das mulheres com que se casavam. 
Du Tertre, Hitoire General des Antilles, II, pag. 179. 

(38) Assim também valem certas categorias entre os Abipones. 
A admissão entre os nobres (Hocheri) que depende não somente de 
origem como de distincção, é sempre acompanhada de accrescimo 
de um nome novo que termina em in para os homens e em en para 
as mulheres. Dobrizhofer de Abipon, I I , pag. 294. Estes Hocheris 
fallafm então urn outrç dialecto, 
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mos têm de prover as suas necessidades, ou então os habi
tantes livres das cabanas lhes jogam os restos que sobram 
das refeições. Aqui não vivem como entre os Guaycurús 
e Mundrucús nas condições mais suaves de subordinados 
protegidos mas, em qualidade de escravos despresados. 
Geralmente não são aqui como alli, educados desde a in
fância, mas de ordinário aprisionados já adultos e, em oc-
casião opportuna, vendidos .aos brancos. A miséria e a 
falta de recursos em que vivem famílias inteiras de Juris 
entre os Miranhas, teria revoltado os sentimentos dos bra
vos Mundrucús, ao passo que em nada impressionava os 
brutos e bestiaes Miranhas. Não distante deste povo, en
tre o rio de Yapurá e o alto R!o Negro, habita uma tribu 
selvagem, ainda dada a antropophagia, os Uaupés, que 
mantêm differenças de casta. Distinguem entre chefes no
bres e plebeus e indicam a casta pelo comprimento maior 
ou menor de um cilindro furado que cada um traz pendu
rado no pescoço. A razão histórica desta divisão talvez 
seja, como entre os Guaycurús, a conquista de muitos es
cravos. Pelo menos os Uaupés eram outr'ora uma nação 
muito guerreira que atacava os visinhos e os escravisava 
(39). O escravo entre todos estes povos, não é, além 
disso, somente o servo exclusivo do seu dono, porque os 
seus serviços são reclamados pela communidade toda, prin
cipalmente pelos habitantes da cabana onde elle se acha. 
O mesmo costume tinham também os antigos Lacedemo-
nios (40). De manumissões dós escravos em parte alguma 
tive noticia. 

Além disso, não ha entre os indios brasileiros circums-
tancia alguma que restrinja a liberdade individual, espe-

(39) Martius, Relse III, pag. 1302. 

(40) Aristóteles, Republica, III, c. 5. 
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cialmente do homem; só o facto de ter sido preso na 
guerra, priva-o delia. 

Nisto differem essencialmente dos negros, entre os 
quaes não somente os prisioneiros de guerra, como tam
bém os assassinos, os adúlteros, os feiticeiros, os trahido-
res e os devedores perdem a sua liberdade em paga dos 
seus crimes. O poder pátrio e o predominio do marido 
sobre a mulher, é verdade que permittem ao indio ameri
cano de vender a mulher e os filhos, como mais tarde te
remos occasião de mencionar, porém isso acontece raras 
vezes, ao contrario do que se observa entre os povos afri
canos, onde é facto frequente o pae procrear filhos uni
camente para servir de mercadoria. 

A Africa, onde em conseqüência de uma força pro-
creadora assombrosa, a vida de cada um quasi que desap-
parece, está, além disso em contraste singular com a Ame
rica, paupérrima em população e cuja humanidade pri
mitiva, na vistoria das forças naturaes brutas, não somente 
se acha intellectualmente deprimida e obscurecida, como 
também physicamente desorganisada e alcançada pela mal
dição da esterilidade. 

Como casta especial entre os Guaycurús, certamente 
não se pode considerar aquelles homens que se vestem 
como mulheres e se entregam exclusivamente a occupações 
femininas como — fiar, tecer, fabricar potes, etc., e que 
o povo denomina Cudinaes, isto é castrados (41). Tal cos
tume de homens, assim deformados, e que pela primeira 
vez foi observado entre os Índios Sioux e outros em Loui
siana, Florida e Yucatan, torna a apparecer também no 
sul do Brasil, tão longe daquellas terras, o que é tanto 

(41) Prado, pag. 23. Lembra os Galloi, padres castrados dos 
Kibeles e os generosos Kombabus, em vestes de mulher, etc. Lucia-
nus, de Dea Syria, 



O DIREITO ENTRE OS INpiGENAS DO BRASIL 57 

mais curioso porque a significação e o destino destes an-
drogynos, constituem um enygma na ethnographia ame
ricana. Além disso, todas as narrações parecem accor-
des em affirmar que os androgynos entre os índios gosam 
de pouca estima. Não ha vestigio algum de culto espe
cial ou de qualquer espécie de confraria. E' por isso mais 
provável que este costume esteja ligado á enraizada cor
rupção moral dos indios, do que derival-o de uma seita de 
abnegados e voluntariamente humildes ou, como fez La-
fitau, reconhecer nelles servidores da "Dea syria", se bem 
que na maior degenerescência (42). 

O philantropo, de bom grado, veria um laço que une 
mesmo esta humanidade inferior a um mundo espiritual su
perior, nestes costumes singulares e enygmaticos, porquanto 
baseados em certas idéas de um ser espiritual, de um culto 
e de uma casta de padres que o professam, mas como 
actualmente esta raça vermelha se nos apresenta, não nos 
é permittido esta consoladora opinião. Todos os fios de 
uma ligação entre um tal estado espiritual anterior e o 

(42) Segundo Lafitau e outros autores, Já na antiguidade aquel-
les homens vestidos de mulher eram tidos por Kinaedos; compare 
Strabo I.* XII , Edtt Tschuke v. V, pag. 17. E' curioso que as noticias 
deste assumpto também apontam o hermaphroditismo que, especial
mente entre os Floridanos teria sido muito commum. Ens. Hist. Ind. 
Occid. Colon — 1612, pag. 163; compare Pauw, Sur les Amerlcains, 
v. II p. 89, Des hermaphrodites de la Floride. — Que os americanos 
se entregaram ao peccado nefando, já fo i narrado pelos autores mais 
antigos, taes como Hernandez Oviedo, Hist. Sen., I. v. e cap. 3, se
gundo o qual "el que dellos és paciente trae naguas (manto de al
godão) como mujer". Herrera, Gomara, Pedro de Cieça, Chronica 
del Peru, c. 49, p. 134. — Noticia do Brasil, p. 282. "Contam esta 
bestialidade por proeza e nas suas aldeias pelo sertão ha alguns que 
têm tenda publica a quantos os querem como mulheres publicas". ~ 
Em Esmeraldas eram punidos estes criminosos. Gomara, c. 72, p. 93. 
•— Em Nicaragua p castigo consistia em apedrejamento. 
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triste presente estão rotos. Os indios não têm padres, têm 
somente feiticeiros que ao mesmo tempo empregam remé
dios e exorcismos para exercerem influencia sobre a su
perstição e o medo de phantasmas do povo bruto. Po
demos perfeitamente comparal-os com o Schamanos dos 
povos norte-asiaticos (43). Como aquelles, são estes, além 
disso, não só feiticeiros, fabricantes de fetiches, prophetas, 
explicadores de sonhos, exorcistas, visionários e curandeiros, 
mas a sua acção tem também um caracter politico, por
quanto exercem influencia sobre as determinações dos che
fes e da communidade nos negócios públicos e funccionam 
nas causas privadas como juizes, procuradores e testemu
nhas, tendo nisso uma autoridade superior a de todos os 
outros. I l p l 

Os pagés de uma fribu parecem formar mais ou- me
nos uma espécie de confraria. Effectivamente, têm elles 
um interesse commum em conservar o povo na maior su
perstição, para com isso poder chegar á maior distincção, 
fortuna e influencia. Já desde a mocidade destinam-se 
os pagés a esta confraria do embuste. Os velhos ladinos 
incumbem-se de educar os discípulos reclusos na maior 
solidão e de instruil-os. O jovem feiticeiro habita só no 
alto de uma montanha, ao pé de uma cachoeira ou em 
qualquer outro lugar apropriado. Pelo menos apparente-

(43) Como prova de relações anteriores entre os povos indios 
das Antilhas, terra firme, Guaiana e Brasil, pode-se mencionar que não 
somente todos os negócios, costumes e occupações mostravam a mes
ma influencia dos feiticeiros, que até têm o mesmo nome de pagé em 
toda a parte (piaché, piaccé, boyé, com as formas caraibas boyaicou 
e niboyeri) com que se designavam estes exorcistas. A descripção 
que em 1552 Somara fez dos píachés de Cumana, Hist. cap. 93, dá 
uma idéa verdadeira destes impostores, como elles ainda são em 
todas as partes da America. Vide Acosta, Herrera, Garçilaso, etc. 
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mente (44) jejua durante dois annos até que, finalmente e 
debaixo de certas ceremoniasr os outros o conduzem como 
pagé á sua horda. De volta ahi, procura elle impor-se 
pelo silencio, reclusão com gravidade, penitencia e trata
mento chaflatão dos doentes e, pouco a pouco, adquire 
assim uma espécie de confiança, um mixto de medo e de 
admiração. Seria inexacto admittir que elles são inteira
mente hypocritas. São como tantos outros impostores, en
ganados pela sua propria superstição e suppõem-se effe-
ctivamente com poder directo sobre forças occultas, suas 
inimigas. Apezar disso não ha duvida que a maior parte 
de seus actos são guiados pela ambição e pelo egoismo. 
Sabem alliar-se aos chefes que, sendo os mais ladinos e 
de menos prevenções, acceitam-nos com as suas artes. 

Muitos destes pagés têm entre as hordas visinhas a 
fama de especial santidade. Tanto elles como a sua ca
bana e demais propriedades são respeitadas mesmo na 
guerra e no saque, ao passo que outros são tratados como 
inimigos vulgares. Para o pagé, como para o chefe, tudo 
depende da força da sua personalidade. O feiticeiro que 
a horda não mais teme, pode estar certo do seu mais 
ardente ódio e perseguição, que vae até a morte. O pagé 
benze amuletos (madeiras e ossos, pedras, pennas, etc.) 
para arredar a infelicidade da cabana; estes objectos são 
supersticiosamente guardados e adorados. Onde elle func-
ciona na qualidade de. juiz, interdiz certos objectos com 
exorcismos diversos, de modo que o ex-proprietario se 
convence mais do seu direito sobre elles, ou perde-o, ge
ralmente a favor do pagé ou de um seu protector. Incu
tindo a crença de feitiçaria, limita, amplia ou assegura elle 
muitas vezes á communidade inteira a posse de proprie-

(44) Estes exercicios e outros nas praticas destes visionários, 
lembram os fakirs da India. 
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dades, direitos ou faculdades. Assim, por exemplo, deter
mina o pagé os limites de certas zonas para caça, e tc , 
ou que uma mulher sobre a qual ha diversas pretenções, 
deva de ser cedida ou recebida por quem elle indicar. 
Também para allianças, guerras ou paz, os pagés aconse
lham com grande autoridade. Para este fim allegam ter 
t ido apparições nocturnas, ouvido vozes terriveis ou terem 
entretido conversas com fallecidos, etc. A apparição de 
um animal como o Jitiranaboia, de certas .corujas ou ga
viões, os movimentos de cobras domesticadas, são invoca
das como signaes de suas relações com oS seres sobrena-
turaes (45). 

De um modo similhante, directamente ou por insinua
ções e no interesse do pagé, actuam também as feiticeiJ 
ras. E', portanto, a idéa obscura da relação das cousas 
terrestres com uma força occulta que as domina — preoc-
cupação a que nunca é totalmente extranha ao homem 
mais bruto — que constitue o laço com que o astuto pagé 
fomenta a cegueira indolente de seus companheiros. As
sim actua este embusteiro, enganando, directamente por 
si ou em connivencia com o chefe, allegando o mandado 
de um mundo de espíritos superiores, incomprehensiveis, 
constituindo-se legislador, juiz e executor (46). 

Descobrimos o triumpho destas tentativas primitivas de 
uma theocracia, na eleição de um pagé pelo voto da maio
ria de seus colleges, para o posto de eremita santo e in-

(45) Compare Spix e Martius, Reise I, 379. 
(46) Tal união do terrestre com o sobrenatural é uma depen

dência daquelle a este, que encontramos muito desenvolvida entre os 
povos da Polynesia para servir a fins sociaes e expressa na Instituição 
do Tabbú, pela qual objectos e pessoas ficam interdictos para sem
pre ou periodicamente e cuja quebra importaria em offensa e vin
gança dos espíritos. — Langsdolff, Bemerkungen auf eine Reine un die 
Welt I, p. 113, 
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vulnerável que, longe dos homens e no monte mais inac-J 
cessivel da região, habita sem nutrir-se e em communica-
ção ininterrupta com seres superiores. 

Nas margens do Yapurá ouvimos falar de um destes ho
mens milagrosos que os indios mencionam com toda a 
veneração. Diziam que elle morava nas montanhas ful
gurantes de ouro e de prata, ao pé do rio Uaupé, apenas 
acompanhado por um cão que com seus latidos o avisava 
da approximação dos eclipses. O feiticeiro então trans
formava-se em um grande pássaro voando, por entre os 
povos, até que, peia volta do brilho do sol, elle podia re
gressar á sua habitação. E' curioso como esta lenda lem
bra as dos montes de ouro de Porimá e o costume dos 
antigos peruanos que, por occasião dos eclipses, com pan
cadas fazia/n latir os cães (47); assim como das forças ma
gicas que muitos indios attribuem a pássaros do gênero 
da águia (48). 

Quando as magicas e as feitiçarias são praticadas no 
intuito de molestar ou prejudicar, são consideradas por 
essa gente feToz como as maiores offensas ao seu estado 
social. Ameaçam a segurança das pessoas e da proprie
dade dum modo duplamente terrivel, por terem o poder 
imaginário de praticar o mal por meios sobrenaturaes e 
clandestinamente. Dahi também o ódio e a perseguição, 
por parte de todos, áquelle que incorreu na suspeita de 
praticar sortilégios sem, ao mesmo tempo, como os pagés 
medicos, produzir um beneficio. 

(47) Garcilaso, I. I l k cap. 25, p. 62. O mesmo se conta dos 
Groenlandezes, Cranz, Hist. Groland, onde as mulheres durante os 
eclipses beliscam os cães para que ladrem. 

(48) Ahi pertence também a Garuda, dedicada ao Vishnu, na 

antiga mythologia indica. 
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Muitas vezes é o próprio pagé que por meio de casr 
figos inflingidos por outros consegue livrar-se de um rival 
perigoso. Não sendo feliz no tratamento de um doente, 
attribue a culpa disso ao feitiço de um inimigo do enfer
mo e, não raras vezes acontece, então que os parentes 
do enfermo se livram do pretendido inimigo, matando-o. 
Além disso é o caso apresentado ao chefe ou a toda a 
communidade para conferencia. 

Entre os selvagens brasileiros é mais frequente sacri
ficar mulheres (49) do que homens a taes idéas supersti
ciosas. O indigitado culpado é morto a pancadas ou fle-
xadas. Nestes costumes os índios do Brasil não differerjn 
de todos os outros aborígenes americanos e, especialmente 
dos Caraibas, que são dominados pelas mesmas preven
ções (50). 

(49) Assim também entre os Groelandezes, as velhas suspeitadas 
de bruxaria são apedrejadas, apunhaladas, esquartejadas ou jogadas 
no mar. Sranz, p. 217. 

(50) Compare Charlevois, Hist S. Domingue I, p. 75. Elles alei
jam e matam os seus pages, si o doente que trataram morre, quando 
julgam ser culpa do medico. Herrera, Dec. I, L. III. Os chilenos cos
tumam queimar os seus feiticeiros e toda a sua propriedade para 
que nada reste do maleficio. Maregrav, Chile, p. 30. E' sabido que 
os negros são muito rigorosos para com os feiticeiros. A sua culpa 
ou innocencia deve ser provada por um ordeal pelo veneno da casca 
ou sementes de uma leguminosa. Christison, Ordeal-Bean of Old. 



V 

A idea da propriedade, collectiva ou individual. — A propriedade 

immovei. — Regiões occupadas pela tr ibu, propriedade da communi-

dade. — Os limites são rios, montanhas, rochas e grandes arvores. — 

Os terrenos são demarcados pelos chefes ao som de MARACÁS, bom

bos e outros instrumentos berrantes. — A cabana, propriedade mais 

da familia moradora, do que individual. — Similhança destes costu

mes com o direito dos antigos gregos e dos povos germânicos. — 

Lavouras pequenas. — Cultivando por muitos annos o mesmo chão, 

este passa a ser propriedade da familia. — "Dominium divisum, dire

ctum et ut i le". — Usufructo da propriedade. — Desconhecido na Ame

rica o systema feudal. — Alguns costumes dos Incas têm semelhanças 

apparentes com esse systema. — Propriedades sem cercas ou cercadas 

com simples cordéis ou cipós, são respeitadas. — Simile na poesia 

européa: a princesa que cercava seus jardins de rosas com fios de 

seda. —! Herança dos bens de raiz. — Povos vagabundos que não 

constroem. — Tribus operosas que edificam cabanas solidas. 



Por inferior que pareça a civilisação dos autochtones 
brasileiros por estes traços dos seus costumes em relação 
ao direito, todavia não lhes é desconhecida a idéa da pro
priedade, tanto em relação á communidade como ao In
dividuo. ' 

O engano corrente de que não possuem propriedade 
immovel, certamente provém da opinião errada de que os 
selvagens sul-americanos não tinham lavoura e nem a exer
cem ainda — o contrario é que é exacto; pois só conhe
cemos povos que possuiam lavoura, por pequena que fosse, 
excepto os vagabundos Muras, que não tinham domicilio., 
Nômades, como os ha nas esteppes asiáticas, cuja existên
cia depende exclusivamente do seu gado, nâo existe em 
toda a America do Sul onde, sem excepção alguma, não 
se conhece os lacticinios. Em toda a extensão que as 
familias de uma horda occupam numa certa região, é 
esse território considerado propriedade da communidade. 
Esta idéa está clara e viva na alma do indio e elle com-
prehende a propriedade commum como cousa inteiriça, 
da qual porção alguma pode pertencer a um individuo só. 
Por isso elle não concede a outro indio da horda visinha, 
sinão por medo, licença para domiciliar-se neste terreno, 
apesar de considerar o seu valor tão diminuto que, muitas 
vezes e sem razão alguma, elle o abandona para, conforme 
o capricho, ir habitar outro, no que também nenhum dos 
seus companheiros o impede. 

5 — D. Ind. Brasil. 

'*r*.. ,:-!j»2i!£iíSiijBi=ffe33SSHB lãS* 
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Esta idea nítida de uma propriedade determinada da 
tribu toda, basêa-se principalmente na necessidade de pos
suir uma certa região de matta para terreno exclusivo de 
caça porque, ao passo que poucos hectares de terreno cul
tivado são sufficientes para prover a subsistência de uma 
communidade numerosa, a caça move-se em um território 
muito maior. Ás vezes estendem-se taes territórios de caça 
até além do terreno occupado pela tribu. Os seus limi
tes são rios, montanhas, rochas, cachoeiras e grandes ar
vores; (51) estes limites basêam-se ora em tradicções, ora 
em verdadeiros tratados. Nas occasiões das demarcações 
os pagés também representam um papel, fazendo toda 
espécie de palhaçadas, chocalhando os maracás, communs 
a todos os selvagens americanos, batendo os bumbos e 
soltando fumaça de grandes cigarros. Ás vezes penduram-
se cestas, trapos ou pedaços de cascas de arvores nos 
marcos. As incursões nos territórios alheios são uma das 
mais frequentes causas de guerra. Cessões voluntárias são 
feitas tacitamente, retirando-se uma tribu para deixar en
trar outra. 

Pelo que foi dito, dêmos a entender que o selvagem, 
de certo modo, considera como propriedade da tribu o 
terreno que elle cultiva mas, em sentido restricto torna-
se, todavia, immovel privado, tal como acontece com a 
cabana, sendo estes dois immoveis considerados mais como 
propriedade de toda a família ou familias que moram 
neHe, do que propriedade individual exclusiva. Nisso re
conhece-se uma certa similhança dos costumes com os de 

(51) Desta espécie são as seis grandes arvores, de pelo me
nos 6.000 annos de idade, de um gênero de magnolia mexicana que 
serviam de marcos do território do rei Etla dos Zapotecas e que 
ainda são admiradas em Etla, Teosacualco, Zanjza, Lantyagito e To-
tomachapa. Carta do bário von Karwinski. 
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direito dos antigos gregos e dos antepassados germâni
cos (52). Taes bens de raiz também são adquiridos so
mente em commum e por isso, com mais direito ainda, 
considerados propriedade de todos. Uma ou mais fami-
lias reunidas desbravam um pedaço que cultivam com man
dioca, milho, bananas, algodão, etc. (53) Sem machados 

(52) Aristóteles De Republica, Xenophonte, De Republica Lace-
demoniorum c. Tacitus Germânia cap. 20. Lex Salica Sachsenspiegel 
etc. Uma das formas básicas da propriedade, a propriedade com
mum da horda no território onde caçam, ou onde cada um faz 
uma roça que não será permanente, lembra a propriedade commum 
da sociedade de Mark, na Allemanha, a Almanda (o Mark com
mum) apesar de que lá também o modo do aproveitamento differe, 
porque o selvagem brasileiro não mantém gado no pasto e ninguém 
pensa na distribuição da utilisação da lenha. A outra forma básica, 
porém, a propriedade commum da familia (ou cohabitanfes da ca
bana) na roça feita differe, não somente da propriedade particular 
do germano livre, cuja familia só tem direito á herança, mas não 
com direito ou coparticipação durante a vida do proprietário, como 
também da propriedade particular grega, da qual a familia apenas 
tem a herança garantida. A forma indiana, não desenvolvida, é tanto 
mais curiosa, quanto nella se reconhece claramente a transição da 
propriedade commum do povo, da tribu, da comunidade, para a 
propriedade individual. Já é propriedade privada, mas ainda na 
forma de propriedade familiar. Quando cada familia tem a liber
dade de escolher uma propriedade familiar, dentro da propriedade 
da comunidade, cessa esta de ser parte da propriedade commum, 
isto é, o aproveitamento por parte da horda acaba diante do cer
cado, dentro do qual só se permitte o aproveitamento por parte dos 
seus cohabitantes. Segue-se dahi que também não pode haver uma 
divisão em propriedade geral e propriedade de usofructo, o que para 
as idéas jurídicas do indio é por demais artif icial. 

(53) Entre os peruanos a posse de um bem de raiz era ga
rantida por demarcação ordenada pelo inca Pachacutec; e os seus 
súbditos cultivavam em commum, não somente estes terrenos privados, 
como também os que eram destinados ao serviço do sol e da fa
milia do soberano. Garcilaso, I. VI, c. 35, p. 217. Os productos 
colhidos eram guardados em granjas communs. Acosta, I. 6, c. 15, 
p. 422. | j j§ 
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de ferro, as difficuldades são copiosas e por isso taes cul
tivados são sempre mui pequenos, pois nunca vi uma roça 
de indios que tivesse extensão maior do que o trabalho de 
um dia. Os trabalhos de lavoura são executados pelas 
mulheres de uma ou mais famílias que habitam juntas. 
Emquanto conservam a mesma habitação, continuam a la
vrar annualmente o mesmo terreno, porque para desbra
var outras porções de mattas e abandonar as velhas, que 
é o systema dos colonos americanos, seria muito traba
lhoso. Por este cultivo continuado durante annos, o ter
reno e os seus productos tornam-se propriedade da fa
mília (54). 

Os visinhos reconhecem o direito do proprietário so
bre ambos, deixando de reclamal-o para si, nem se utilisam 
delle depois da colheita. Havendo abundância de terrenos 
sem producção e^sem valor, pode-se dizer que a posse de 
terrenos é desconhecida pelos indigenas e que elle ape
nas adquire um direito de propriedade subordinado ou de 
usofructo do território todo de sua tribu e dos co-pro-
prietarios, em virtude do desbravamento parcial da matta. 
Teríamos, portanto, aqui o primeiro esboço de um "do-
minius divisum directum et utile". 

A acquisição da propriedade para usofructo se effe-
ctua por tomada de posse directa ou depois de abandono 
por outro. As idéas do indio sobre este assumpto são, 
aliás, muito pouco claras. Utiliza-se simplesmente do ter
reno que occupa, sem enxergar nisso um empréstimo nem 
um bem hereditário que lhe fosse conferido pela commu; 

(54) Como bens de raiz da familia e não individual, são estes 
bens tidos também nos antigos selvagens da Nicaragua. Aquelle que 
dall i se retirava ou mudava de lugar não podia dispor livremente 
dos bens de raiz, mas tinha que deixal-os aos parentes mais próxi
mos. Somara, c. 206, p. 264. 
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nidade toda. Assim, qualquer traço ou vestígio que pu
desse lembrar, mesmo de longe, os principios do syste-
ma feudal é, não só aqui como provavelmente na America 
toda, inteiramente desconhecida. 

Ainda que o conjuncto do sistema administrativo dos 
Incas do Peru applicado pelos Curacas, instituido por elles 
e fiscalisado por pessoas de sua familia, á primeira vista 
apresenta uma certa similhança com as instituições feudaes, 
verifica-se, todavia, por um exame detido que delias dif-
fere radicalmente mas, que pelo successivo desenvolvi
mento do poder dos Incas sobre numerosas tribus, eguaes 
em bruteza ás brasileiras, era a única fôrma de adminis-. 
tração alli possivel. 

Raras vezes ouvi fallar entre os Índios brasileiros, do 
furto de productos agricolas (55), como de roubo e de 
furto em geral; tão pouco encontrei cercas ou outros si-
gnaes de divisas entre as roças. Dos selvagens de Cumana 
refere-se (56) que elles cercavam as suas roças com uma. 
cordinha de algodão ou um cipó coHocado a dois pés aci
ma do chão e que com isso estavam plenamente garan
tidos, porquanto teria sido um alto crime o transpor tal 
fecho e, havia a crença geral de que quem rompesse 
aquelle fio logo morreria; o mesmo é corrente entre os 
indios do Amazonas. No Purús não vimos roças, inteiras, 
porém partes das divisas das roças, onde o fecho cahira, 
cercadas por uma só linha de algodão. 

Na Europa é somente nas poesias que a bella prin
cesa Crimhilda, como signal de soberania suprema, cerca 
o seu maravilhoso jardim de rosas com um fio de seda 

(55) Dos indios de Daria diz Gomara: "Como crime maior tem-
se o furto e cada um pode punir aquelle que furtou milho, cortando-
Ihe os braços e dependurando-lh'os ao pescoço". 

(56) Gomara, c. 79, p. 103. 
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(57); para a propriedade real, a nossa civilisação necessita 
de garantias mais fortes. Depois da morte do chefe de 
familia, os bens de raiz ficam para ella. Este modo de 
"herança directa não é resultado de disposição testamen
tária, nem tem por base tratados de herança, mas, ex
clusivamente, um costume do direito tácito. 

Além de taes terrenos cultivados podem as casas ou 
cabanas ser consideradas bens de raiz entre a maioria dos 
povos, desde que sejam de certo tamanho e edificados com 
certa solidez. O misero Mura, sem tecto nem abrigo, con
tenta-se muitas vezes com uma rede de embira, estenden-
do-a entre duas arvores frondosas. Ao Patacho satisfaz 
uma espécie de esteira de junco e de folhas de palmeira 
que o abriga contra o sol, o orvalho ou a chuva; e os 
Botucudos não são muito mais exigentes. Mas, fora des
tes, quasi todas as tribus constróem as suas cabanas tão 
solidas que duram alguns annos. As cabanas sem janel-
las nos rios Negro e Yapurú, onde se procura abrigo con
tra as motucas, são de barro, muitas vezes dê pedras e 
transmittidas por herança de uma geração á outra. 

(57) Canto do Jardim das rosas, estrophe V. 



VI 

Nas grandes cabanas, habitadas por varias familias, cada uma tem o 

seu respectivo lugar, que é respeitado. — Cabanas interdictas. — 

Probidade indígena, comparada á de povos escandinavos. — Punições 

para o crime de furto. — Vários gêneros de propriedade. — Valor 

altamente estimativo de certos trophéus. — Garantias das suas pro

messas. — A posse de objectos de ferro é o maior desejo dos índios. 

— Propriedade individual e propriedade da familia. — Um machado 

considerado preciosidade. — De penhores e fjança nenhum vestígio. 

— Os Mauhés, tribu industriosa, fabricantes de guaraná em pasta, ar

cos de madeira e enfeites. — Entre os Miranhas as mulheres tecem 

redes que são negociadas. — Creação de gallinhas. — Tudo quanto 

produzem é trocado. — No Mexico já se conhecia a moeda. — Per-

lengas entre duas familias por causa de dividas. 



Quando varias familias habitam o mesmo edifício, per
tence a cada uma o logar onde tem armado a rede e onde 
accende a sua fogueira. Neste logar, geralmente demar
cado por postes na parede, cada familia trata de seus ne
gócios particulares, sem que as outras tomem parte nelles. 
Sobre o girau ao pé da parede, logo por baixo do tecto, 
cada familia guarda o que é seu e, como o logar da fo
gueira é essencial para cada familia, o indio brasileiro 
regula o tamanho da cabana pelo numero de fogos que 
deverá conter, tal como é costume entre os indios norte-
americanos. Estas moradias e também a cabana do chefe 
onde têm lugar as reuniões, são consideradas propriedades 
dos moradores, embora toda a tribu ou varias familias vi-
sinhas ajudassem a sua construcção. As portas communs 
a todos os moradores são cerradas durante a noite ou fe
chadas por escoras. De dia estão abertas ou, na ausên
cia dos habitantes, fechadas com uma tranca ou uma cor
dinha de algodão. A primeira vez que encontramos este 
modo confiante de fechar as portas nos Juris, entramos 
curiosamente na cabana e vimos num girau uma criança 
morta. 

Mais tarde encontramos muitas cabanas fechadas as
sim, de forma que a cordinha de algodão, como uma es
pécie de interdição, parece-nos pouco provável. Em ge
ral fecham as cabanas para as motucas não entrarem. 
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Esta confiança absoluta na probidade dos visinhos só 
encontramos egual entre os povos escandinavos, no norte 
da Europa e constitue um bello traço do caracter do sel
vagem americano. O seu merecimento não é diminuído 
pelo facto de possuir elle apenas poucos objectos e de 
fácil acquisição. Armas, ornatos de pennas e utensílios do-» 
mestiços têm para elle grande valor, pois apesar delle 
mesmo os fabricar todos, custa-lhe trabalho e tempo. A 
circumstancia, porém, de que todos estão nas mesmas con
dições para obter o que precisam e que, aqui não existe 
como nos paizes civilisados, ricos e pobres, parece ser o 
palladio da probidade do indio, porque nelle também se 
accende a cobiça daquillo cuja posse só casualmente e com 
difficuldade alcança, de fôrma que aqui também a occa-
sião faz o ladrão. 

Commettido um furto, é isso immediatamente com-
municado ao chefe que então, em companhia do pagé ou 
de outros conselheiros, trata de descobrir o criminoso. 
Grandes, porém, não são os castigos, por este delicto. A 
entrega do objecto, pancadas ou até um 'ferimento pra
ticado no braço ou na coxa, são as penas mais communs, 
dictadas pelo chefe e immediatamente applicadas. Entre 
os outros selvagens americanos, o furto e o roubo eram 
mais severamente punidos (58). 

(58) Em Haiti, entre os Caraíbas, os ladrões e os salteadores 
são espetados, sem que alguém intervenha por elles (vide Oviedo e 
Charlevoix). Os antigos índios de Cuzco furavam-lhes os olhos. Os 
Incas puniam os salteadores como incendiários e assassinos, enfor-
cando-os. Entre os chilenos eram punidos com a morte, si grandes 
protecções não os salvassem. Os índios de- Daria puniam os sal
teadores, assassinos, adúlteros e até mesmo os mentirosos com a 
morte. Em Esmeraldas os criminosos eram amarrados a postes e 
açoitados, nariz e orelhas cortados, ou eram enforcados. Aos no
bres cortavam-se os cabellos e abriam-se-lhes as mangas dos vestidos. 
Vide Somara, Sarcilaso e Herrera. 
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Também esta gente primitiva conhece diversas espé
cies de valores: elles distinguem propriedades que lhes fa
cultam utilidade material, de outras que trazem comsigo 
só por orgulho e que lisongeiam a sua vaidade. Entre os 
Miranhas que mandamos reunir por meio do bombo para 
comprar delles armas e ornatos, um trazia collar de dentes 
de onça, os maiores que eu tenho visto. Em vão offere-
cemos-lhe vários machados, porém o seu orgulho resistiu a 
toda tentação, porque aquelle trophéu, de uma caçada ar
riscada e feliz, elevava-o aos olhos de seus companheiros. 
E ninguém da sua tribu teria tido a coragem de lhe roubar 
este ornato, como na Europa, ás vezes, são roubadas as 
insignias de uma distincção. Taes objectos de um valor 
inteiramente estimativo, talvez idêntico ao do "annulus" 
da arrha romana, constituem a única espécie de penhor 
que o selvagem entrega, quando se trata de reconhecer 
uma divida proveniente de promessa. Assim, em vez de 
sua palavra de honra, penhora ©He os signaes materiaes 
da sua coragem, taes como a caveira de um inimigo por 
elle morto, o seu ornato de dentes de animaes ou de gente, 
ou ainda a pedra que costuma trazer no beiço (59). 

Antes das relações com os europeus, os objectos mais 
valiosos que possuiam os autochtones brasileiros, eram talvez 
a canoa difficilmente construida com o machado de pedra 
e a fogo, e o veneno para as flexas, fabricado com plantas 
que não crescem por toda a parte. Depois da invasão 
européa, os utensilios de ferro e outros productos da civili-
sação, estimularam as tentações para o roubo, mas estes 
objectos europeus ainda são tão raros e a sua posse é 
tão preciosa, que a descoberta do furto pela simples falta 
do objecto é quasi sempre inevitável, e dahi provavelmente 
a pouca frequência do furto entre visinhos. Outro porém, 

(59) Vasconcellos, Chronica do Brasil, p. 84. 
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é o costume na guerra quando a propriedade do vencido 
é conduzida como presa legitima, ou destruída no* calor 
da peleja. 

Consideram-se como objectos de propriedade privada: 
as armas e os ornatos dos homens, os ornatos e as roupas 
das mulheres, quando as tiram. Tudo mais, como redes, 
vasilhame, apparelhos para fabricar farinha e tc , constitue 
propriedade da família — bona vita. Quando varias fa
mílias moram na mesma cabana, é raro que taes utensí
lios sirvam a todos, porque cada familia tem os seus e não 
precisa da dos outros. Não podemos, porém, dizer si na 
lingua ha ou- não expressões especiaes para essas distin
ções de propriedade familiar; parece-nos.comtudo, prová
vel que os membros da familia, especialmente o marido e 
a mulher designem os utensilios de cada um por meio de 
certos pronomes. Somente o marido pôde dispor desta 
espécie de propriedade. 

De tudo isso desprehende-se que para a conservação 
da propriedade, a melhor garantia está na identidade e se
melhança de todos os objectos e no pouco valor que re
presentam para os outros. 

Raríssimas vezes o indio deposita na mão do chefe 
algum objecto que lhe não parece em segurança sufficiente 
na, cabana como acontece especialmente em relação aos 
objectos roubados, principalmente- de ferro. Observamos 
um caso destes em que o chefe dos Miranhas declarou 
aceitar o deposito de um machado de ferro — provavel
mente roubado — com a condição de ter a metade da 
posse. Entre os Coerunas e os Coretas é costume que os 
chefes em suas cabanas guardem os ornatos e enfeites dos 
dançarinos, certamente por ser em frente destas cabanas 
que as danças são mais frequentes. 

De penhores ou de fianças, nenhum vestigio ha entre 
os indios. 
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Onde já existe alguma civilisação, ha producção em 
quantidade de certos objectos para negocio. Assim os 
Mauhés fabricam arcos de madeira vermelha e pasta de 
guaraná (60). Os Mundurucús fazem enfeites de pennas, 
e entre os Miranhas as mulheres tecem annualmente um 
numero considerável de redes de fibras de palmeiras que 
são vendidas até aos indios de Suridam e Essequibo. 

Varias tribus fazem criação de gallinhas e fabricam 
farinha para vender. Todos estes productos, porém, não 
são vendidos, mas sim trocados por outros. Nas tribus 
brasileiras só se conhece o valor relativo, pois o dinheiro 
lhes é desconhecido e onde elles possuem metal, serve 
este apenas para enfeites. 

No Mexico, quando dominavam os Aztecas, as favas 
do cacaoiero faziam as vezes de moeda (61), tal como os 
cauris na India e na Africa. 

No rio Amazonas os indios colhem taes favas, como 
colhem salsaparilha, baunilha, cravos etc. para o commer-
cio de permuta com os brancos, mas a unidade não repre
senta um valor certo. Esta ausência completa de toda a 
espécie de moeda caracterisa o grau de civilisação do in-
digina americano. Diz Montesquieu: "Si tu chegares a 
um povo estranho, podes ficar tranquillo si enxergares a 
moeda, porque estás num paiz civilisado". 

Por causa dessa falta total de idéas determinantes de 
um valor definido dos objectos, a acquisição de bens ou 
de propriedades é possivel somente por permuta, visto 
que compra ou outros modos de adquirir são desconheci-

(60) Remédio e refresco fabricado das sementes da Paulinia 
sorbüis e que em muitas formas apparece nos mercados de todo o 
Brasil. 

(61) Humboldt, Essai polit, sur la Nouv. Espagne, II, p. 436. 
Assim também em Nicaragua o em Guatemala. Somara. 
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dos, e por isso as dadivas ou presentes são muito raros, 
pois a natureza do Índio nada tem de generosa. 

Os seus presentes são unicamente de objectos secun
dários. Nas permutas ha* promessas e contractos. A 
recusa de cumprir obrigações contrahidas, muitas vezes dá 
lugar a queixa perante o chefe. Entre os Coroados e 
Camacans fomos testemunhas das mulheres dirigirem-se ao 
chefe para receber a sua parte da colheita do milho e da 
pescaria. 

Certa vez o chefe dos Miranhas teve de intervir na 
briga, entre duas familias, das quaes uma reclamava a 
parte das ferramentas que tinhamos dado, allegando uma 
divida de redes fornecidas a outra. As replicas e as tre
plicas dos dois partidos duravam bastante e parecianm 
cançar muito ao juiz, porém chegaram a um accordo que 
satisfez a todos. 



VII 

Acquisição directa de bens de raiz não existe. — O indio não conhece 

legados nem testamentos. — Não ha vestigio de privilegio de primo

genitura. — Idea de parentesco. — Ausência de contractos. — Forma 

curiosa de negociar. — Deposito de armas como symbolo de paz, an

tes das negociações. — Seriam os symbolos a linguagem jurídica da 

humanidade selvagem? — Gestos parecidos com juramentos. — O pa

pel importante exercido pelo cabello em sua vida. — O beijo é des

conhecido entre os Índios. — Saudações bizarras. — Esfregam seu ros

to ao do hospede. — Entre os Botucudos cheiram reciprocamente as 

munhecas. — As leis da hospital idade.'— Symbolos de direito iguaes 

ao da antiguidade clássica e germânica. — A lança circulante dos 

escandinavos e dos escocezes. — Negociações de paz entre o gover

no portuguez e varias tribus. 



Já mencionamos que a acquisição directa de bens dé 
raiz por morte (testamento ou legado) ahi não existe. O 
mesmo se dá também em relação á propriedade movei, 
porque o indio não conhece legados nem testamento. 
Tudo que o pae de familia deixa é repartido egualmente 
entre os parentes. Si as suas armas e enfeites não forem 
depositadas sobre o tumulo ou enterradas com o cadaver, 
passam para os filhos (62), mas si estes se separam, for
mando novas familias, a casa do pae fica pertencendo ao 
primeiro casado. 

Além disso não encontramos vestígio de privilegio de 
primogenitura entre os índios brasileiros, pelo menos em 
relação á propriedade (63). Os outros pertences do fal-
lecido não são distribuídos igualmente entre os herdeiros, 
em geral passam para os filhos, segundo accordo reci-

(62) Entre os selvagens norte-americanos a viuva nada herda 
do espolio do marido. Os presentes que delle tem recebido, suas 
vestes, sua cabana, seus ornatos, tudo é distribuído, até saqueado, 
nada restando para os filhos. Volney, Oeuvres, Paris 1821. VII , p. 409. 

(63) Os antigos Incas legavam a coroa e suas propriedades 
de conformidade com a lei de primogenitura, mas os caciques e os 
súbditos se regulavam por outros usos legaes nas provindas (Gar-
cilaso, L. VII , c. 8) . Segundo Gomara, não eram os filhos, mas os 
irmãos e os sobrinhos que herdavam em Cuzco e Esmeraldas. Em 
S. Domingos os bens moveis do cacique eram distribuídos entre os 
participantes que vinham de longe assistir as exéquias de 20 dias. 
Oviedo, L. V, c. 3, p. 48. 

D. Ind. Brasil. 



82 CARLOS FREDERICO VON MARTI US 

proco. A idéa de parentesco talvez seja entendida de 
modo a autorisar a herança mas não sabemos até onde 
se estende o parentesco de sangue, communidade sexual 
de parentesco paterno ou materno. 

O direito sobre a propriedade alheia, não se salienta 
na vida rude desta gente. Provavelmente manifesta-se na 
fôrma de retenção de um objecto quando um individuo 
julgar-se logrado por outro. Tão pouco vimos vestígios de 
condições contractuaes, comparáveis com as nossas em 
qualquer das suas fôrmas (direito de retenção, penhora, 
preferencia ou revenda, usofructo, servidão etc). As rela
ções dessa gente são tão restrictas e a sua mentalidade 
tão simples, que não chegam para crear taes condições e 
ainda menos desenvolvel-as, dando-lhes a fôrma de um 
direito. Possuindo cada individuo o pouco que constitue 
a sua estricta necessidade, o próprio empréstimo de ob
jectos é uma raridade. Os moradores de uma e mesma 
cabana, não se acham mais aproximados do que si fos
sem visinhos. Ahi pertence, o que já mencionamos, á 
communidade a utilisação do escravo. Entretanto não 
desconhecem a fôrma mais antiga dos contractos. Os em
préstimos consistem geralmente em alimentos e, ás vezes, 
os objectos preciosos são entregues em deposito. 

Quando os selvagens do Brasil querem negociar entre 
si, depositam primeiro as suas armas num mesmo lugar. 
Sendo concluido o negocio, o que se patenteia por certas 
palavras repetidas por ambos os negociadores, retiram 
immediatamente e ao mesmo tempo as armas do logar.. 
Constitue isso claramente um símbolo de direito e talvez 
uma promessa de amisade e paz emquanto negociam, 
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Na retomada das armas, feita militarmente e como 
por commando, pareciam as expressões dos contraen
tes traduzir uma gravidade selvagem, como si quizessem 
com isso significar que saberiam obrigar á força o com
primento de negocio, bem como não é esta a única acção 
que observamos entre os indios. £' até provável que 
todos os diversos negócios sejam acompanhados de seme
lhantes acções ou manifestações, quando baseadas numa 
relação com o direito, si é que os simbolos sejam a lin
guagem juridica da humanidade selvagem. Mas como para 
encontrar e decifrar esses traços longínquos e meio apa
gados, seriam necessários uma longa estadia no meio dos 
indios, conhecimento da sua lingua e uma observação ati
lada, poderemos consignar aqui somente as poucas mani
festações do simbolismo juridico que, mesmo sem as men
cionadas condições favoráveis, nos foram dadas observar. 

O índio não conhece o juramento (64); assim mesmo 
reforça elle as suas asseverações por meio de uma acção 
ou gesto, por exemplo: mergulhando as mãos no cabello 
(65), ou collocando-as sobre a cabeça. Os cabellos dessa 
gente selvagem constituem uma parte importante do corpo. 
Ao passo que extirpam os pellos da cara e do resto do 
corpo, conservam-nos na cabeça e os tratam, amarrando-
os, trançando^os ou cortando de diversos modos. Os Tupi-
nambás e outras tribus parentes deixam crescer os cabellos 
em signal de luto e pintam o rosto de preto. Muitas 
outras tribus para mostrar luto cortam-nos parcialmente 

(64) Entre os antigos peruanos o juiz perguntava á testemunha: 
"Promettes ao Inca dizeres a verdade?" A affirmação valia por um 
Juramento. Garcilaso, L. I, c. 3, p. 6. 

(65) Lembra o juramento antigo allemão das mulheres que " ju
ravam no peito e na trança", em confirmação de ter recebido o 
presente de núpcias. 
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ou de todo, como os antigos gregos e romanos (66) o que 
outros só praticam com os seus prisioneiros ou escravos. 

Em geral o indio brasileiro considera^ uma farta cabel-
leira como ornamento e a calvície (aliás muito rara) é 
ridicularisada como vergonhosa. O cabello é tido, por
tanto, entre estes povos na mesma consideração que a 
barba entre os nossos antepassados que, pelo simples acto 
de tocar-lhe ou cortal-a, simbolisavam certos actos jurídicos. 

Quando o indio ergue a mão sobre a cabeça para 
reforçar a palavra, equivale ao nosso gesto quando a esten
demos para um juramento, havendo como base deste sím
bolo talvez o temor supersticioso do ente desconhecido 
que no trovão e no relâmpago paira sobre a sua cabeça. 
Apesar da profunda indolência desta raça, pudemos sem
pre observar que os nossos camaradas índios tinham um 
certo receio, mal contido, durante as trovoadas (67). Para 
confirmação o indio muitas vezes toca na ponta de suas 
armas, tal como fazem os Kalmucos (68); ou nos seus colla-
res de dentes humanos ou de animaes. 

O indio não uza dar a mão em signal de confirmação. 
Para cumprimento uzam-no com a expressão amigável 
"camaradas", ambos imitação dos portuguezes. Algumas 
vezes também observamos que em signal de uma delibe
ração collectiva e para mostrar alegria ou contentamento, 
batiam nas mãos com dedos espalhados. 

(66) Compare Saubert, De sacrificüs veterum, p. 227. A moça 
groelandesa que é pedida em casamento mas não quer aceitar, 
corta o cabello em signal de repugnância e dor. Sranz, Histoire 
Gronland. 

(67) Os antigos peruanos viram no relâmpago e na trovoada 
servidores do sol e tinham por encantado e mau o logar att ingido. 
Os aposentos attingidos pelos raios eram fechados com pedras. Vide 
Sarcilaso. 

(68) Palias, Reise durch verschiedens Provinzen des russischen 
Reiches, 1776, I, p. 266. 
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O beijo, este simbolo elevado de sentimento, lhes é 
inteiramento desconhecido. Como signal de cumprimento 
amigável e de hospitalidade aconteceu comnosco (69), e 
vimos fazer a outros, que o dono da cabana esfrega o 
seu rosto ao do hospede; e dizem que os Botucudos chei
ram-se reciprocamente as munhecas (70). 

Um simbolo commum a todos os Índios do Brasil é 
que o dono de uma cabana, ou si esta tiver mais inquili
nos, todos recebem a visita deitados na rede. Logo que 
enxergam aíguem dirigindo-se á cabana, correm para se 
deitarem e muitas vezes o faz toda a familia, de modo que 
o recém-chegado é o único a ficar de pé, até que se lhe 
offereça um logar ao fogo, ou uma rede especial que ar
mam para elle. 

Não ha duvida que com isso o indio quer documen
tar o seu incontestável direito de senhorio e protector. 
Este costume juridico parece ter um motivo mixto, de um 
lado o medo que alguém pudesse contestar-lhe o seu di
reito de propriedade e, do outro, benevolência com que 
elle offerece ao hospede a protecção da cabana sob seu 
mando. 

Quando o hospede, de ordinário por um signal tácito, 
for convidado a tomar parte na refeição e tendo o dono 
da casa lhe offerecido o seu cigarro acceso, a hospitali
dade está firmada e jamais será quebrada. Si, porém, o 
hospede não fôr recebido assim, tem elle tudo a receiar. 
Acontece muitas vezes que enviados de outras tribus são 
òffendidos nos seus direitos de hospedes, quando são men
sageiros de más novas. 

(69) Spix e Martius, Reise III, p. 1216. 
(70) Sellow, com Maximilian Principe de Wied, Re[se nach 

Prasilien, I, p. 332, 
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A maioria dos símbolos de direito que chegou ao 
nosso conhecimento, parece-nos pertencer ao direito inter
nacional destas raças e pode, em parte, ser comparada 
com idêntico da antiguidade clássica e germânica. Ahi 
pertence bambem o costume dos Floridanos e dos Caraíbas 
de declararem a guerra por fiexas ou lanças arremessadas 
ao território inimigo, ou fincadas no chão das divisas. 

O chefe dos Juris asseverou-nos que na viagem de 
sua aldeia até os Miranhas em companhia da sua gente, 
nenhuma hostilidade tínhamos que receiar, porque aquelles 
visinhos "já tinham arrancado as lanças das divisas". 

Repete-se, pois, aqui o antiguissimo costume da lança 
carbonisada e ensanguentada que os romanos arremessavam 
para o território inimigo, como declaração de guerra (71). 

Certamente ta! declaração não é muito commum entre 
cs selvagens cujo caracter covarde e ardiloso prefere atacar 
os inimigos desprevenidos. Os guerreiros dos Mundrucús 
obrigam-se a expedição por meio de um risco que gravam 
num pedaço de madeira enviado pelo chefe, de cabana 
em cabana, e ninguém, que por esta forma declarou-se 
prompto a seguir, é capaz de subtrair-se a este compro
misso simbólico. Talvez que a circulação deste pedaço de 
madeira, que lembra a lança circulante dos escandinavos 
e dos escossezes (72), só tenha por fim fazer o chefe co
nhecer o numero de seus guerreiros disponiveis. E' o mes
mo que o cavaco (la buchette) que circulava (73) entre os 
Iroquezes e que pelos guerreiros que o aceitavam era en
feitado de pennas, cordões multicores, etc. O calumet 

(71) Livius I, c. 32. Virgil. Aen. II, V, 52-53. 

(72) Jac Srimm, Deutsche Rechtsalterthümer, p. 164. 
(73) Lafitau, Moeurs des Americains II, p. 185, 
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(74), um cachimbo grande de pedra, enfeitado com pen-
nas e pellos, que os selvagens Norte-americanos offerecem 
em signal de paz ou de guerra e nas conferencias passa 
de bocca em bocca e apparece, ainda que menos desen
volvido, também entre os indígenas brasileiros. 

Nas suas reuniões fumam um grande cigarro que pas
sam a todos como símbolo de paz e de confiança. Não 
aceitar o cachimbo offerecido é, não somente uma offen-
sa, como também declaração franca de inimisade. Ás 
vezes o pagé, acompanhando com momices, especialmente 
soltando fumaça e cuspindo para o lado, offerece-o á 
visita, parecendo com isto invocar uma protecção para 
essa visita ou proceder á sua purificação. O chefe dos 
Miranhas, quando voltava de uma expedição, com serie
dade cerimoniosa cffereceu-nos um Filices curiosa — Schí-
zaea pacificam — quiz com isto praticar um simbolismo 
de. direito reconhecido. 

Quando toda uma communiclade quer offerecer a paz 
e a amisade á outra, envia-lhe uma commisão, festivamente 

(74) Lafitau, I. No Brasil nunca encontramos vestígio de mais 
dois objectos symbolicos dos norte-americanos, o Wampum e o Ta-
mahawh. O wampum é uma facha ou cinta feita com pequenas con
chas e que, como os quippos dos antigos peruanos, por meio de 
desenhos e cores diversas, designam differentes actos históricos © 
de direito; nas transacções entre tribus passa de uma para outra © 
no encerramento- dos tratados, ambos os contraentes o tocam (Long, 
Voyages and Travels, p. 46). Os Uerequenas no RJo Negro superior 
(Martius, Reise I I I , 1302) dizem ter cordões como os quippos dos 
peruanos (Nudos dos hespanhoes, cordões de lembrança com nós, 
feitos de pennas multicores, pedrinhas e grãos de milho. Acosta, L. 
VI, c. 3, p. 410). O tamahawh ou machado de guerra, é erguido no 
fim de uma deliberação, circulando depois na dansa. Ás vezes re
cebe esculpturas commemorativas dos episódios de guerra e é mais 
comparável a uma espécie de bandeira do que a uma maça de 
guerra (Tamarana dos brasileiros, Butu dos Caraibas) . na qual tam
bém ha signaes esculpidos, si de significação simbólica ignoramos. 
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enfeitada e com armas especiaes e delicadas que, depois 
de muitas dansas e longos discursos, deposita na mão do 
chefe. Os Caiapós, Guaycurús, Mundrucús e muitas outras 
tribus, com as quaes o governo portuguez entrou em ver
dadeiras negociações de paz, costumavam significar a sua 
submissão ao Grande Chefe (Bea ou Tupixava-açú) pela 
offerta de arcos e flexas ricamente esculpidos. 



VI I 

Varias fôrmas de submissão. — Costumes esquisitos. — A maioridade 

dos moços indígenas. — Toscos vestígios de um direito venatorio. — 

Crença de que arma emprestada estraga-se. — Suas caçadas e par

tilhas. — Duello a bordoadas. — Pescarias. — Nos seus matrimônios 

também ha direitos e obrigações. — As eventualidades das uniões 

matrimoniaes, a collectividade permanece passiva e afastada. — As 

uniões têm a feição de uma autocracia interna e incondicional. — Os 

trabalhos e canceiras são para a mulher: o homem é tyranno. — No 

norte, talvez por causa do clima, é muito frequente a poíygamia. — 

A primeira esposa, isto é, a mais antiga, tem maiores regalias. — Ella 

propria leva outras mulheres ao marido, quando seus encantos decli

nam. — As mulheres prisioneiras são feitas concubinas. 
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Um simbolo que se encontra entre quasi todos os 
povos selvagens, é jogarem-se os prisioneiros ás plantas do 
vencedor e este collocar seu pé sobre a cabeça dos ven
cidos: vimos mulheres e crianças dos Juris testemunharem 
desta maneira sua submissão diante da mulher do chefe 
triumphante. Os Tupis vencidos significavam a submissão, 
arremessando suas armas e collocando as mãos na cabeça. 

Ja falíamos do modo simbólico de garantir o direito 
de propriedade por meio de um fio de algodão ao redor 
do terreno. Entre muitos povos a mudança de nome dos 
indivíduos era corrente para varias occasiões, porém não 
sabemos si isso é baseado em algum simbolismo do Direito. 
Conta-se (75) dos velhos Tupinarpbás que depois de ter 
morto um inimigo, o guerreiro que o matou, addiciona-se 
mais um outro nome (76) e ao mesmo tempo risca sua 
pelle com um dente afiado, embebendo a cisura com tinta. 
Costume inteiramente semelhante, encontramos na America 
dó Norte, quando um Chípway é aceito nas fileiras dos 
guerreiros (77). | | § | wm 

(75) Noticia do Brasil, p. 298. 

(76) O mesmo costume vale para os Caraibas. Rochefort II , p.' 
614. Nos indios de Daria tinha o nome de Cavra, que talvez tenha re
lação com os Cavres ou Caveres, uma tr ibu dos Guyanos. Significará 
o vencedor? 

(77) J . Long, Voyages and Travels, p, 45, etc. 
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Extremamente curiosas são as diversas ceremonias que 
acompanham a emancipação dos moços, e talvez que cer
tos símbolos de direito têm-nas servido de base. Princi
palmente a bravura, o arrojo, a coragem de enfrentar dores 
fisicas e ódio contra os inimigos da tribu, devem ser pos
tos á prova (78). Nos Passes o filho do chefe é por elle 
declarado guerreiro, depois de ter-se-lhe praticado uma 
longa ferida no peito, com um dente agudo ou com o 
bico de um gavião. Esta ceremonia lembra o modo pelo 
qual o filho do chefe Caraiba ganha as suas esporas. O 
pae quebra-lhe na cabeça o craneo de uma ave de rapina 
e dá-lhe a comer o coração do animal dilacerado (79). 

E' muito restricta a serie de casos nos quaes o auro-
chtone brasileiro pôde fazer valer os seus direitos contra 
outros que não pertencem á familia; entre elles menciona
remos principalmente os toscos vestígios de um direito 
venatório. 

De ordinário cada caçador vae só e a caça morta por 
elle não é considerada sua propriedade exclusiva, mas de 
toda a familia. Por isso o caçador não se julga obrigado, 
sinão por excepção, de carregar a caça para a casa; escon
de-a no matto e deixa que a mulher, os velhos ou as crian
ças vão buscal-a. Si vários caçadores se encontram, 
quando uma caça foi morta, é só quem realmente a matou 
que tem direito a ella, porém muitas vezes um dos outros 
recebe uma parte com a obrigação de conduzir o resto 
para a casa. 

O caçador não pôde utilizar-se de armas alheias; 
especialmente os índios que empregam a sarabatana, 
affirmam que esta arma fica estragada, si fôr utilisada 

(78) Spix e Martius, Reise III, p. 1320, sobre os Mauhés, 
(79) Du Tertre II, p. 377 
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por quem não é seu dono, pelo que nunca a deixam levar 
por outrem. 

Não raras vezes um entope a sarabatana do outro, 
para impedir que mate a caça que deve ficar para e l l e . . . 
Caçadas em commum são feitas contra animaes perigosos 
como a onça, ou no intuito de fazer provisões. Principal
mente macacos e aves migratórias são assim mortos em 
quantidade, preparados e mosqueados. 

A partilha é feita na volta destas expedições que, ás 
vezes, duram semanas e aquelles que fornecerem o veneno 
para as flexas, recebem uma parte especial. 

O roubo da caça cahida nos laços é considerado um 
grande crime, e a queixa é levada ao chefe. Este, aliás, 
não tem privilegio cynegetico algum e as caçadas em 
commum têm logar em dias convencionados, porém não 
passa além dos limites determinados entre diversas hordas, 
como já temos dito. 

Entre os Botocudos as infrações são julgadas por meio 
de duello, com grande bordoada e no qual tomam parte 
vários membros de cada partido (80). 

As pescarias ás mais das vezes são também feitas em 
commum, e sobre a partilha entendem-se com tanta faci
lidade, quanto em geral são muito produtivas. Si tive
rem a felicidade de apanhar um lamantim, um golphinho 
ou um grande jacaré, quasi todas as famílias da cabana, 
até da aldeia, participam desta presa que, a não ser assim, 
estragar-se-ia muito antes de ser consumida. 

Si voltarmos agora deste pouco desenvolvido Direito 
individual, até a fonte cummum donde emana, como todas 
as relações de direito do individuo, da famtfia e da col-
lectividade, achamol-a no matrimonio que, apesar de dif-

(80) Maximilian, Principe de Neuwied, Reise II, p. 42. 
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ferente do estabelecido entre os povos civilisados, todavia 
é uma união regular dos dois sexos; achamos direitos e 
obrigações do esposo, o poder paterno e os diversos graus 
de parentesco. 

E' um privilegio da natureza humana o de erguer a 
base de toda a sociedade sobre o terreno do sentimento 
e do amor e, por mais embryonarias que sejam as relações 
entre estes índios, parcialmente quasi irracionaes, têm 
todas sempre a mesma origem elevada, baseada na incli
nação e na escolha. 

Não podemos considerar taes uniões como pactos 
religiosos nem actos civis. Contrae-se ella sem sagração 
religiosa alguma; o impulso espiritual ou intellectual está 
inteiramente subordinado ao corporal, partindo a escoiha 
unicamente do homem (81). 

Tão pouco pode uma união assim ser considerada um 
contracto civil, em virtude do infimo grau de civilisação 
desta gente, bem como os*direitos que delia emanam para 
os dois cônjuges, só por elles mesmos podem ser garanti
dos ou suspensos. Em todas as eventualidades desta união 
a collectividade permanece passiva e apartada. 

A horda ou tribu não aceita queixa alguma dos espo
sos, não dá a nenhum delles uma garantia pela duração 
da sua união e não lhes assegura direito algum. Para elles 
é inteiramente indifferente até o ultimo grau que os direi
tos ou os deveres das partes tenham sido usurpados ou 
negligenciados, a collectividade não toma disso conheci
mento, mas si chegar á contenda e a um julgamento juri-

(81) Que assiste ás moças ou mulheres o direito de escolhes 
o marido acontece na America, mas somente raras vezes. Somara 
conta que em Nicaragua, nas povoações sem cacique, as moças po
dem escolher os seus maridos entre os solteiros que tomam parte nos 
festins. 
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dico, acontece isso unicamente porque os parentes ou 
amigos se declaram em favor ou contra um dos esposos, 
tomando a si a briga. Si, portanto, essa união, análoga 
ao matrimonio, como tal escapa totalmente ao poder e 
julgamento do chefe e da collectividade, tem ella toda a 
feição de uma autocracia interna e incondicional. 

O caracter desta autocracia, fortifica a supremacia 
natural do homem que domina a sorte da mulher. Esta é 
entregue pelos próprios pães, sem independência, condi
ção ou garantia e aceita pelo homem sem contracto 
algum. Assim, de facto, fica a mulher, qual criada sub
missa, sendo a escrava do homem, num rebaixamento que 
se harmonisa no mais com o estado fero do selvagem bra
sileiro. Forçadas, têm as mulheres de sujeitar-se a todos 
os trabalhos agrícolas, domésticos e, sem a menor inde
pendência, soffrem todos os caprichos e todas as arbitra
riedades do homem. 

A monogamia é predominante, parecendo fundada no 
temperamento indolente dos homens. Os descendentes dos 
antigos Soytacazes, Mundrucús e de quasi todos os índios, 
só tomam uma mulher, mas com o direito de a repudiar 
e tomar outra, o que raras vezes acontece (82) 

Nos Botucudos, fortes e estremamente brutos, um ho
mem geralmente tem mais mulheres, ou tantas quantas 
pôde alimentar. O seu numero por vezes chega até doze 
(83). Também muitas outras tribus, principalmente no norte 
do paiz, onde um sol mais quente parece excitar o tem
peramento, conforme os caprichos e desejos, vivem em 
poligamia irregular. De ordinário são os homens mais po-

(82) Prado, p. 21. 
(83) Príncipe Maximiliano de Neuwied, Reise II, p. 38. 
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derosos, especialmente os chefes, que tomam varias mu-. 
Iheres ao mesmo tempo (84). 

A estima e os direitos destas mulheres não são iguaes; 
o governo dos assumptos domésticos nem sempre pertence 
á mais moça e por isso á mais estimada, de ordinário é 
exercido pela primeira, a mais antiga delias. Entre Juris. 
Passes, Uainumás, Miranhas e muitos outros, a primeira das 
mulheres que o marido tomou é considerada superior (85): 
a sua rede fica mais próxima á do marido. O poder, a 
influencia sobre a communidade, a ambição e o tempera-

(84) Também entre os Caraíbas havia polygamja irregular. Um 
chefe caraiba em S. Domingos tinha 30 mulheres. Oviedo, L V c. 3. 
Charlevoix, Histoire de I'isle Espangnole I, p. 159. Um cacique 
em Esmeraldas tinha quarenta mulheres. Somara, c. 72, p. 93. 

(85) Nos antigos peruanos também só uma companheira do 
leito tinha as prerogativas de esposa, as outras eram concubinas. 
Aquella era declarada legitima, calçando-lhe o marido a Otaja, uma 
espécie de chinello que, sendo virgem a noiva, era de lã; sinão, era 
de palha. Vide Acosta, L. VI, 18, p. 428. O próprio Inca tinha 
uma mulher legitima (Coya), concubinas do sangue dos Incas (Pallas) 
e, finalmente, outras de varias familias (Mamacunas). Somente os 
descendentes das primeiras mulheres eram legítimos e herdeiros do 
throno. Vide Garcilaso L. IV. Em Daria os homens tinham mulheres 
superioras e infer[oras, os filhos das primeiras eram herdeiros e podiam 
ser caciques, os outros estavam debaixo das ordens da superiora. 
(Vide Herrera, Dec. I I ) . Também entre os Caraibas polygamistas só 
uma mulher era superiora. (Vide Oviedo L. V ) . Assim também em 
Nicaragua. Ahi a tomada da superiora era acompanhada de ceri
monias. O padre pegava os noivos nos dedos pequenos (no Hindos-
tão o padre conduz a mulher pelo dedo pequeno) fechando-se num 
qu«rto e fazendo-lhe um discurso. Quando o fogo ahi acceso se apa- ' 
gava, estavam casados. Quem tomava mais que uma superiora era 
banido e a sua propriedade confiscada a favor da primeira supe
riora. (Vide Gomara). Nos antigos Cumaes as mulheres cantando 
cercavam a noiva e os homens o noivo; de ambos cortava-se o ca-
bello na frente e quando se pérmittia aos noivos darem-se as mãos, 
a união estava feita e a superiora effectivada. Com as concubinas 
nenhuma cerimonia havia. (Vide Gomara). 



O DIREITO ENTRE OS INDÍGENAS DO BRASIL 97 

mento do homem, são motivos que mais tarde o deter
minam a augmentar o numero dás suas subesposas ou con
cubinas, até cinco ou seis, raras vezes mais, porque a 
posse de muitas mulheres é considerada luxo, para satis
fazer a vaidade. Cada uma delias tem sua rede e em 
geral também a sua fogueira, principalmente quando tem 
filhos (86). A mais velha ou superiora, apezar de ciúmes 
e brigas, exerce a sua influencia nos negócios domésticos, 
muitas vezes chega a tal ponto essa intervenção que leva 
novas mulheres ao marido quando seus próprios encantos 
declinam. O mesmo se conta dos antigos Tupinambás (87). 
A superiora nada tem com a educação dos filhos das 
outras. O marido é temido por todas as suas mulheres 
até edade avançada e, o maior numero das vezes, con
quista a sua apparente paz domestica á custa de rigor 
extremo; sempre é elle o juiz em todas as contendas do 
seu harém. 

Na maioria dos casos as uniões são de membros da 
mesma tribu, porem entre alguns povos menores do Ama
zonas e Rio Negro, apparece uma certa tendência de 
unir-se com mulheres de outras tribus mais fracas, muitas 
vezes bem distantes. Isso acontece, especialmente no 
intuito de ampliar o conceito em que é tido e augmentar 
a sua casa pelos parentes da mulher que de boa vontade 
a acompanham. Já dissemos que as mulheres prisioneiras 
são feitas concubinas. S i l l 

(86) Nos caraibas das Antilhas cada mulher recebia uma cabana 
separada. Rochefort I, p. 593. Isto não se dá entre os selvagens bra
sileiros. Entre os Tupis é costume que algumas familias morem juntas, 
numa cabana que tem três sahidas para a praça. 

(87) Noticia c. 152, p. 277. 

7 — D. Ind. Brasil. 



IX 

Phenomeno curioso: a lingua das mulheres difference da dos homens. 

— É commum raptarem mulheres ás tribus visinhas. — O pretendente, 

qual novo Jacob em casa de Labão, serve o sogro com a maior di l i 

gencia. — Em algumas trjbus não só a primeira mulher é comprada, 

como também as concubinas. — Entre os Tártaros o preço de uma 

moça nobre e bonita é elevado. — Uma espécie de duello galante 

para a posse de uma bella. — Na antiguidade grega a encantadora 

Atalante entrega-se ao melhor corredor. — A puberdade assígnalada 

por cordões ao redor das coxas e parte superior dos braços. — Entre 

os Chavantes estes vigiam de preferencia os moços e não as moças. 

— A seducção violenta é considerada offensa grave á família da se

duzida. — Abstinência do noivo. — O JUS PRIMAE NOCTIS ao PA

GE. — Fecundidade não é recommendação. — O dote consiste ape

nas nas riquezas de toi lette. — Tribus incestuosas. — Outras chegam 

á perfeição de considerarem parentes gente da mesma casta. 



Entre os Guaycurús e muitos outros povos encontra
mos o phenomeno curioso de ser a lingua das mulheres 
inteiramente ou em parte differente da dos homens (88); 
este facto singular foi notado pela primeira vez entre os 
Caraíbas. Nas Antilhas originou isso o mytho de que 
este povo, vindo do continente, matou toda a população 
masculina, propagando-se em seguida com as mulheres. 
Por isso, constam, que alli as mulheres nunca chamam o 
marido pelo nome e nunca o olham, quando está comendo 
(89). Em todo o caso parece que esta differença de lin
gua dos sexos, também entre os povos brasileiros, poderia 
ser attribuida a uma origem mesclada. Raptos de mu
lheres não são raros. O chefe dos Miranhas, de quem éra
mos hospede, tinha raptado a sua, de uma tribu visinha. 
Consta que os Mundrucús tinham raptado as moças e 
mulheres dos Parintintins e deste facto originara-se o ódio 
mortal que existe entre estes dois povos. Os Tecunas fre
quentemente raptam as tão afamadas bellas dos Maranhas. 

Além deste modo violento, o selvagem brasileiro pôde 
adquirir a sua companheira por consentimento pleno do 
pae, de duas maneiras: por serviços prestados na cabana 

(88) Prado, p. 28. • 

(89) Rochefort, Histoire des Antilles — Lafitau, Moeurs des ame-
rjcains. — Labat, Voyage aux, Isles de I'Amerique. — Nater, Mithrj-
dates I I I . 
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do sogro; esta maneira é geral nas tribus ou povos maio
res, de domicilio fixo; ou por compra. O moço, qual 
novo Jacob em casa de Labão serve ao sogro e com maior 
deligencia, muitas ve"zes por amor; em todos os trabalhos 
e occupações domesticas. Vae por elle á caça e á pesca, 
auxilia-o na construcção da cabana, na derrubada, em bus
car lenha, fabricar canoas armas, redes etc. Elle mora 
com os parentes, mas passa o dia em casa da escolhida 
(90). Muitas vezes encontram-se alli mais pretenden
tes. Entre os pequenos povos do Amazonas já durante 
esse tempo gosa elle do chamado "direito do peito", 
como é o caso entre vários povos da Siberia (91). Entre 
outros povos predomina mais rigor e o pae castigaria com 
a morte toda a tentativa de antecipação marital (92). 
Tendo, finalmente, a felicidade de alcançar o consentimento 
do pae, começa este por ter um logar á fogueira na 
cabana dos sogros ou arranja uma propria, separada da 
dos pães. Entre os Guaycurús, o genro permanece na casa 
dos sogros, porém desde o casamento estes evitam de fallar-
Ihe (93). A's vezes ajusta-se o pretendente á família de uma 

(90) Os índios de' O u i to tem os mesmos costumes. Chmam a 
essa vida em commum "o acostuma,r-se"; El Amanar-se, Vide Ulloa, 
Relac. Hist. p. 556. 

(91) Pallas, Reisen I, p. 305 (nos kalmukos); Lepekins, Reisen 
I p. I l l (nos Tártaros) Idem I I , p, 92 (nos Baschkiros). 

(92) Entre muitos selvagens da America do Norte, segundo 
Charlevoix, o noivo, gozando de todos os direitos de marido, contínua 
na casa do sogro até que lhe nasça um fi lho; retira-se então e constroe 
a sua cabana. 

(93) Prado p. 27. Este costume singulac que pela vida toda 
ergue uma separação entre os sogros e os genros, existia também 
entre os Caraibas. O u a n c l o as duas partes por força maior tinham 
que falar-se, viravam os rostos para, pelo menos, não se verem. Nos 
groenlandezes os casados habitam com os avós e a mãe do sogro 
administra a casa emquanto vive. Grauz I, p. 215. 
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horda estranha, até tribu diversa. Effectuado o casamen-
to, continua entre elles, sendo esta uma das causas da 
grande mistura de línguas. 

Esta maneira empregada entre muitos povos para ad
quirir a mulher, refere-se principalmente á primeira ou 
superiora. De posse desta, o indio adquire outras, as con
cubinas por meio de presentes, offerecidos aos sogros. 
É, portanto, o mesmo costume que na Asia's alguns paizes 
da Europa oriental, de comprar a noiva por preço matri
monial (94). Sendp o pretendente um chefe ou individuo de 
certa influencia, basta muitas vezes o simples pedido. 
Entre alguns povos compra-se também a primeira mulher. 
Encontramos este costume de comprar a mulher por um 
Kalim, geralmente nos povos-polygamistas e naquelles onde 
.a mulher é obrigada a serviços de escrava, representando 
uma mercadoria. 

Não é extranhavel, portanto, encontrar tal costume 
legal entre os indígenas brasileiros. O preço da noiva não 
é regulado por lei como entre os Tártaros (95), também 
não é elevado como naquelles povos nômades ricos, onde 
camellos, cavallos e centenas de carneiros são offerecidos 
ao pae de uma moça nobre e bonita. Antes é este preço 
pequeno e adequado á vida bruta do simples selvagem. 

Tão pouco differem os direitos ou obrigações do 
noivo com os differentes preços da noiva, como é costume 
entre os Malayos na Sumatra (96). Nos povos mais fero
zes dos Puris, Corôador e Coropós (97), consistem unica
mente em caça e fructas, que são offerecidas immediata-

(94) E' conhecido que o direito alIemSo antigo também reco
nhecia a compra da noiva. Grimm, Rechet salterthumer p. 612. 

(95) Lepehin, Reisen I p. III. Pallas, Reisen I p> 305. 
(96) Marsdem, Beschrejbung van Sumatra p. 279 
(97) Spix e Marsius, Reise I, p. 384. 
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mente antes do casamento, mais como um symbolo de que 
o marido pode alimentar a mulher, do que como precioso 
presente de troca pela filha da casa. Nos povos mais 
civilisados este "kalim" consiste em armas, enfeites, pro
visões de farinha e caça secca, objectos adquiridos dos 
europeus, principalmente ferramentas e, afinal, em cavai-
los, como nos Guaycurús (98), num escravo ou escrava. De 
ordinário é offerecido antes do casamento, ás vezes pouco 
a pouco. Com estes presentes o pretendente tem saldado 
todas as suas obrigações para com o sogro (99) e dahi 
em diante não precisa prestar-lhe mais serviços e ainda 
menos terão os seus filhos alguma obrigação para com a 
familia dos avós (100). Presentes de núpcias não são de 
costume e a vontade da mulher não é consultada em 
todo o negocio, si ella não pode fazel-a valer em relação 
a seu par, que é o seu senhor absoluto. 

Promessa de casamento em relação a menores não 
ha. Ás vezes entre os antigos Tupis, determinava-se para 
mulher do chefe uma menina impúbere e este então a 
levava para a sua casa, onde a educava para ser sua 
mulher, (101). Uma outra maneira, pouco frequente, de 

(98) Nos Abipones do Paraguay o preço de rvoiva consiste em 
pérolas de vidro, quatro cavallos, um vestido, uma lança e muitos uten-
silios domésticos. 

(99) Como entre os Indús o Bramine presente declara e depois 
ò sogro também: "o dinheiro é meu e a noiva é tua". Sonnerat, Voyage 
I, p. 75. 

(100) Na união denominada Ambem-Ana e na qual não ha 
kalym, os Sumatranos geram assim escravos para a casa do sogro. 

( lO i ) Noticia do Brasil p. 278. Nisso os selvagens brasileiros 
estão em vivo contraste com os Parsi do Indostão, os Javanezes e mui
tos povos negros; em parte para que os chefes déspotas não possam 
se apoderar das crianças e em parte porque os pães da jovem no[va 
recebem então presentes. 
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adquirir a mulher, é corrente entre os Chavantes (102). 
Os moços que pretendem a posse de uma bella, sugeitam-
se ao resultado de uma espécie de duello. Quem por mais 
tempo puder carregar um pesado bloco de madeira, ou 
em corrida levantal-o e jogal-o mais longe leva a moça, 
sendo de notar que, esse mesmo costume, encontramos na 
antiguidade grega, onde a encantadora Atalante entre
ga-se ao melhor corredor (103). 

A única condição para o casamento por parte da 
mulher é ter entrado na puberdade. Antes deste periodo 
a união é impedida por muitas superstições dos indios. 
Por isso imesmo, é esta entrada na puberdade (104), geral
mente aos doze annos, de considerável importância e por 
toda a parte festejada. Acompanham-n'a entre todos os 
povos brasileiros com muitas e curiosas ceremonias, re
clusão de família, flagelações, fumigações, sangrias, inci
sões sangrentas na pelle etc (105). Entre os antigos Tupis 
a donzella, em signal de púbere, trazia cordões de algodão 
ao redor das coxas e parte superior dos braços, que depois 
de perdida a virgindade tiravam; o mesmo costume, infor
maram-nos, têm os Juris, Corretús e Coerunas. 

Apenas em poucas nações fazem caso da virgindade, 
como entre os Chavantes (106), que procuram preserval-a 

(102) Marfins, Reise II p. 572. 

(103) Heródoto, Appollod I I I . 

(104) Segundo Garcilaso, os Incas peruanos não costumavam dar 
as suas parentes em casamento, antes do decimo oitavo ou vigésimo 
anno. Casavam os membros da familia entre si, davam mulheres em 
paga dos serviços prestados e annualmente os caciques faziam casar 
os solteiros dos seus districtos. 

(105) Por uma prova especialmente dura passavam as filhas dos 
nobres de Cumana; dois mezes antes do casamento eram reclusas e 
durante todo esse tempo não podiam cortar os cabellos. Gomara, p. 79. 

(106) Martius, Reise II p. 574. 
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com especial vigilância dos moços e não das moças. Os 
antigos Tupinambás ligavam-lhe tão pouca importância, 
como os primitivos moradores de Cumaná (107) e como 
a maior parte dos povos actuaes do Brasil. Em geral os 
indigenas americanos, neste ponto, formam um contraste 
curioso com os povos asiáticos e slavos (108). Entretanto 
a sedução violenta entre os selvagens é considerada of-
fensa grave á familia da , sedusida, sendo cruelmente 
vingada (109). 

* * * 

Os selvagens brasileiros, que medem a superioridade 
masculina pelo estoicismo que mostra nos soffrimentos 

(107) Noticia do Brasil p. 278. Somara c. 79. E' sabido que 
também no Peru as virgens não eram preferidas ,para o casamento 

. (vide Garcilaso). As Hertarais (Pampayrunas) eram muito despresadas. 
As mulheres não podiam falar-lhes sob pena da terem os cabellos cor
tados publicamente e serem declaradas infames e, si eram casadas, 
serem repellides pelos maridos. O Inca Pachacutec tinha feito uma lei 
especial para os seductores de virgens. (Garcilaso L VI) Me acuerdo, 
de que in cierta parte de la provincia de Cartagena, quando casan 
las hijas y se ha de entregar la esposa ai novio, la madre de la moça, 
en presencia de algunos de su IJnagen, la corrupe con los dedos". 
Cieça, c. 49 p. 133. — Da indifferença dos actuaes indios em relação 
á virgindade fala Ulloa, Relacion Hist del Viage. O mesmo se dá 
com os selvagens norte-americanos. Carver, p. 246. — Em contraste 
grande com isso está a raridade de comercio entre pessoas solteiras 
do povo mais boreal da ra>ça americana, os Groenlandezes, onde uma 
moça se julgaria offend[da si um solteiro lhe offerecesse do seu rapé. 
Vide Granz, Hist. Groland p. 208. 

(108) Que até exigiam os signaes da virgindade (Michaelis, 
Mosaisches Recht I I , p. 143) e ainda os exigem (Sonnerat, Voyage 
I, p. 67. 

( '09) Nos antigos habitantes de Nicaragua prevalecia a dis
posição de que, quando a victima se queixa, o offensor era condem-
nado á escravidão, ou tinha que forjiecer o dote. O escravo ou 
servo que violasse a filha do seu senhor era enterrado vivo com ella. 
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physicos, recommendam uma certa abstinência por parte 
do homem. Assim, é costume de muitas tribus, na noite 
das núpcias, mandarem o noivo, separado da noiva, fazer 
sentinella com as armas na mão, em companhia de seus 
amigos; ou, sem tocar na noiva, fica tpda a noite ao pé 
delia, na cabana do sogro. O primeiro foi-nos contado 
dos Mundrucús, cuja mocidade guerreira passa a noite 
numa espécie de caserna commum (110); o outro caso é 
Veferente aos Guaycurús ( I I I ) . Entre muitos selvagens 
norte-americanos esta abstinência é praticada por mais 
tempo (112). 

Certamente, porém, não terá este costume de absti
nência do noivo, aliás considerada meritória, a sua origem 
naquelle uso singular que confere o jus primae noefís ao 
pagé. Tal costume vigora no Brasil, entre outras tribus, 
nos Culinos (113) e Juris, cujo pagé disso se gabava, bem 
como nos Puris e nos antigos habitantes de Cumaná 
(114), sendo provavelmente baseado na prevenção com
mum entre vários povos brutos contra a impuresa da 
mulher. 

(110) Martius, Reise III p. 1313. 

(111) Prado, p. 20. 

(112) Charlevoix, Journal d'un voyage. 

(113) Segundo Spix, em sua viagem, e Martius, I I I , p. 1189. 

(114) Segundo Gomara e Coreal, Voyage — Não eram somente 
os pages que tinham esse direito, mas os caciques até solicitavam-nos 
reciprocamente isso e os subordinados pediam-lhes que acceitassem. 
Entre os habitantes de Manta, provincia peruana, todos os amigos e 
parentes do noivo, presentes ao casamento tinham o mesmo direito. 
Garcilaso, L. IX c. 9. p. 312. Esse costume jUridico recorda o que 
Herodot L. IV, conta dos Nassamonjos, um povo africano, e também 
da prostituição das mulheres de Babilônia e das habitantes de Byblos. 
'(Lucian, de Dea syria). Si o principio daquelle costume tivesse t ido 
uma base religiosa, todavia parece ter degenerado em verdadeiro 
desbragamento das mulheres. Assim a liberdade licenciosa entre os 



108 CARLOS FREDERICO VON MARTIUS 

Fecundidade não é recommendação especial para o 
casamento, como entre os/ Laponios, os Madegassos e mui
tos povos africanos. 

O pedido em casamento é sempre feito verbalmente, 
ora só, ora acompanhado dos parentes. 

Neste ultimo caso o grupo todo, festivamente ador
nado, trazendo presentes, principalmente cachos de ba
nanas, dirige-se de tarde á casa do futuro sogro, onde 
festejam e dansam durante toda o noite. Apparece 
então o pae da desejada, que aceita o cigarro do parente 
mais graduado do pretendente, tirando algumas fumaradas. 
Estas, com certa gravidade, são sopradas para o ár, sendo-
isso signal de ter aceito a pretensão. A entrega da noiva 
é immediata ou um pouco'mais. tarde, conforme fôr con
vencionado. 

O dote da mulher consiste unicamente nas suas rique-
sas de toilette, como collares e brincos de conchas, semen
tes, pérolas de vidro etc, e em potinhos de tinta com o 
vermelho urucú e o preto genipapo, e talvez algumas peças 
de vestuário (115). 

Entre os Guaycurús as filhas casadas, egualmente ás 
outras, conservam o direito á futura herança que o pae 
deixar, dos escravos, cavallos etc. Mas como os povos do 
Amazonas raras vezes ou nunca possuem ou conhecem taes 
objectos, bem assim os prisioneiros que o guerreiro deixa 

peruanos será talvez ainda um resto de um culto antiquíssimo. — Em 
Nicaragua, terra povoada de mexicanos e quasi com os mesmos cos
tumes destes, tinham as mulheres permissão de se entregar a outros 
homens durante certas festas. Vide Gomara. E o noivo muitas vezes 
conferia ao cacique o jus primae noctis. Em outros lugares da Tierra 
firme, os amigos e parentes ficavam com esse direito. Vide Pedro 
de Cieça c. 49, p. 133. 

(115) Assim também, entre outros, nos Groelandezes. Grans 
Hist. Gronl. 
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são levados pelo chefe — não existem alli taes heranças 

para as filhas casadas. 

Presentes de núpcias nunca são dados pelos parentes, 

tnem pelos amigos ou companheiros da t r ibu , ' t ão pouco 

existem arrhás. 

A comit iva nupcial reune-se numa grande festa, em 

que muitas vezes centenas de pessoas tomam par te. Cele

bra-se sempre na casa ou quintal da mais poderosa e rica 

das duas familias dos nubentes, v indo as comidas e beb i 

das de toda a parte. 

Muitas vezes os selvagens brasileiros mudam de nome 
quando casam, mas ignoramos as circumstancias especiaes 
em que isso se dá. Nos Caraibas, das Antilhas, ambos os 
nubentes mudam de nome (116). 

Certos casamentos são tidos como prohibidos, porém 
as disposições de direito a respeito são mui diversas nos 
differentes povos e tristes. Em geral, unir-se com uma 
irmã ou sobrinha, é considerado facto escandaloso; e a 
esse respeito os costumes são tanto mais severos, quanto 
maior fôr a tr ibu. 

Em hordas ou familias pequenas e isoladas é fre
quente que o irmão viva com a irmã.' E entre as tribus 
que neste sentido têm princípios bem relaxados, indicaram-
nos os Coerunas e os Uainumás, próximas a extinguirem-se 
Pode-se affirmar como regra geral que o incesto em todos 
os seus grãos é bastante commum entre as numerosas tr i 
bus e hordas do Amazonas. Nos territórios mais para o 
sul os hábitos são mais puros. • Conta-se dos antigos Tupi-

(116) Du Tertre II, p. 378. 
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nambás que taes uniões só existiam clandestinamente ( I f7) . 
Os Yaméos, uma tribu do Amazonas, não permittem união 
entre pessoas que pertencem á mesma casta, vainda mes
mo que nenhum parentesco exista entre elles, porque sendo 
da mesma casta ou categoria são considerados parentes 
(118). E' esta uma das mais curiosas disposições na vida 
de f povos tão brutos, parecendo indicar um caracter 
outrora mais elevado. 

(117) Especialmente a união com irmãs, tias e filhas. Noticia 
do Brasil p. 282. Nisso, portanto, os Tupis eram mais civilisados do 
que os Caraíbas das Antilhas, entre os quaes o homem podia, ao 
mesmo tempo, estar unido com duas irmãs e até com a mãe e filha. 
Du Tertre, II, p. 378. Nos indios de S. Domingos eram prohibidos 
somente os casamentos em primeiro grau do parentesco. Os Caraíbas 
acreditavam que tinham de morrer caso se unissem com a mãe, irmã 
ou filha. Vide Oviedo e Charlevoix. No Peru os Incas tinham pro-
hibido sob pena de morte as uniões em primeiro grau de parentesco, 
ascendente e descendente. E a mesma pena havia para incesto com 
mãe, avó, filha, neta ou irmã. Também na familia dos Incas, eram 
prohibidas as uniões com irmãs, até que o avô de Atahualpa casou com 
a irmã. Pelo contrario, conta Sarcilaso, que Manco Capac recom-
mendava uniões com parentes, assim como desde este fundador da 
dynastia, cada herdeiro da coroa unia-se com uma irmã ou uma pa
rente até o quarto grau, para que os descendentes do sol se conser
vassem sem mescla no throno. Muito mais brutal parece isso nas nar
rações de Somara, c. 124. Este autor, anterior aos referidos, diz que 
em Cuzco a polygamia era habito e que os soldados uniam-se até 
com as irmãs. Ès^H 

(118) Os Iroquezes e os Hurons que vivem em monogamia, são 
rigorosos na observância dos graus de parentesco, ao passo que os 
Algonquinos polygamicos, são a esse respeito muito mais levianos 
(Vide Lafitau e Charlevoix). Entre os Sroenlandezes são raríssimas 
as uniões mesmo entre primos; até as pessoas aceitas como fUhos adop
tivos, sem parentesco algum, não se unem com alguém da casa onde 
foram creados. Ao contrario, apesar de raro e mal visto, ha exemplos 
de homens unidos com duas irmãs ou com a filha de um casamento 
anterior de sua mulher. Sranz. Hist. Gronl. 



União forçadas. — Por morte do marido, o irmão do morto casa-se 

com a viuva. — A degeneração dessa gente deve ser attribuida ás 

ligações consanguíneas..— Costumes repugnantes. — As mulheres são 

dominadas por temperamento mais ardente. — Em algumas tribus o 

adultério é castigado. — Uma espécie de divorcio por accôrdo mu

tuo. — Não é raro praticarem o aborto em larga escala. — Nos Mun-

drucús a acquisição de um nome novo é acompanhada pelo augmento 

da tatuagem. — A declaração da puberdade não é um acto paterno 

mas da collectividade. — Venda de filhos aos brancos. — Contestação 

á ascendência asiática dos indios. — Entre os selvagens norte-america

nos ha casos das viuvas serem enterradas com os maridos. — Eutha

nasia entre os Tupis. — Doente de cujo restabelecimento o PAGÉ du

vidava era morto e comido. 



Em contraste singular com as uniões nos vários graus 
de parentesco, estão certas uniões forçadas. Assim é 
habito rigoroso entre quasi todos os selvagens brasileiros 
que, depois da morte do marido, o seu irmão mais velho 
ou, em falta deste, o seu mais proximo parente, una-se 
com a viuva e o irmão delia com a filha do morto (119). 
Entre os Mundrucus, Uainumás, Juris, Mauhés, Passes e 
Coerunas ouvimos fallar deste costume. Dos antigos Tupi-
nambás consta o mesmo, com o accrescimo de que o 
irmão, ou o mais proximo parente carnal da viuva, tem 
direito legal sobre sua sobrinha, podendo leval-a e educal-a 
ainda em vida do cunhado (120). Não querendo despo-
sal-a, tem o direito de pae sobre ella e pode casal-a com 
quem lhe parecer. E' fora de duvida, pois, que as uniões 
entre parentes tão próximos são uma das causas da dege
neração physica e ainda mais da intellectual desta raça 
vermelha. 

(119) Lembra casamento Levirata dos judeos. S. Michaelis, 
Direito Mosaico IV. 57. 

(120) Noticia do Brasil p. 283. Thevet em Lafitau I, p. 557. 
Vasconcellos p. 81. | | | Os Caraibas das Antilhas casavam-se de pre
ferencia com as suas primas, mesmo porque era isto de direito. Os 
Apalachita entendiam que o casamento fora da familia era pouco 
decente. Rochefort, p. 330. 

8 — D. Ind. Brasil, 
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Os exemplos até agora expostos demonstram suf i 
cientemente que nestas uniões de selvagens, comparáveis 
ao matrimonio, do lado do marido o poder e o capricho 
predominam sobre o direito, ao passo que as condições 
da mulher são inteiramente passivas, como consequência 
dispõe o marido até do corpo de sua companheira. As 
narrações de muitos viajantes de que o selvagem ameri
cano, em signal de amisade, offerece a filha e mesmo a 
propria mulher aos seus hospedes, por mais que se duvide, 
não deixam de ser verdadeiras. Qualquer pessoa que 
penetra no interior do novo continente, até encontrar aquel-
las tribus ferozes, em pouco contacto com os europeus, 
terá occasião de certificar-se deste costume que tanto 
repugna aos nossos sentimentos. 

Acontece ás vezes, entre os pequenos povos do Ama
zonas e Yapurá que o marido por paga prostitue a mu
lher, ou então, por tempo determinado, cede-a a um outro 
homem. Em todas as tribus brasileiras pôde o marido 
expulsar a mulher sem motivo, tomando outra, e, nestes 
casos, não é permittido á parte passiva reivindicar seus 
direitos perante o chefe ou a comunidade. Somente por 
influencia ou intervenção da propria família que ella poderia 
conseguir algo. 

Entre os Miranhas e outros povos pôde o marido ven
der a mulher, porém tal facto é extremamente raro — 
ao contrario do que se dá com os negros (121). 

(121) Os Índios de Daria que tomavam tantas mulheres quantas 
queriam e nisto faziam questão de igualdade (cathegoria?) podiam 
deixal-as, trocal-as e vendel-as, especialmente as estéreis (Gomara c. 
68, p. 82). Nelles havia seperação immediatamente que suspeitavam 
de gravidez ao mesmo tempo que havia menstruação. Assim pe|o 
menos entendemos a passagem: "Embero es ei devorcio y aparta-
miento estando ella con su camisa por la sospecha dei prennado".. 
Em Nicaragua expulsavam as adulteras, devolvendo-as com o dote. 
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As opiniões a respeito da fidelidade conjugal são 
mais ou menos eguaes entre todos os indigenas brasilei
ros e inteiramente a favor dos homens. Estes consideram 
a violação do seu leito como uma offensa pessoal, vin-
gando-sé nos dois culpados, quasi sempre com mais cruel
dade na mulher do que no homem (122). Talvez que os 
homens em geral tenham mais motivos para ciúme do que 
as mulheres, que são dominadas por um temperamento 
bem mais ardente. 

O ciúme innato e intimamente arraigado no espi
rito destes homens, arma-os como juizes em* causa propria; 
e a victima, mesmo que se trate de simples suspeita não 
raras vezes é executada, sem que o chefe ou a comuni
dade possa salval-a. Dá-se isso principalmente entre 
as tribus ferozes dos Muras, Puris, Coroados, Pata
chos, Aimorés etc. As mulheres destes últimos dizem ter 
permissão, na ausência dos maridos, de unir-se a outro 
homem que tenha feito uma grande caçada. Sendo, po
rém, apanhadas em flagrante, pagam isso com pancadas 
ou feridas que se lhes praticam nos braços e nas pernas 

Não podiam tornar a casar. O marido vingava-se no seductor a pulso 
e os parentes da mulher consideravam-se offendidos (Gomara p. 203). 

(122) Das narrações hespanholas mais antiga, não se pode de-
prehender si as disposições do direito peruano eram igualmente favo
ráveis para os homens. Em Somara lê-se somente (cap. 124): o 
adultério nos Índios de Cuzco era punido com a morte, também a 
mulher tem a mesma punissão e mesmo que o marido perdoe ainda 
ha castigo posto que menor. O legislador peruano Pachacutec fez 
uma lei especial a respeito do adultério. Garcilaso L. VI . Nos índios 
de Câmara havia expuisão depois do adultério e o marido offendido 
procurava ao mesmo tempo vingar-se no seductor. Gomara c. 70. 
—J Também os direitos romano e antigo allemão, tratam o adultério 
da mulher com mais rigor do que o do homem. 
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(123). Vimos uma india da tribu dos Botucudos, que por 
adultério tinha sido amarrada a uma arvore por seu ma
rido, que a feria a flechadas (124). A raiva brutal do 
offendido vira-se então egualmente contra o cúmplice, em 
ataques abertos ou ciladas, porém nem sempre chega ao 
assassínio. 

Entre outras tribus, especialmente do rio Amazonas, e 
nos Mundrucús e Guaycurús o castigo do adultério não é 
tão rigoroso. Tambeni ahi, ás vezes, chega a julgamento. 
pelo chefe, quando é solicitado, pelas famHias, dos interes
sados. Si o marido quer vingar pela morte a violação do 
seu leito, recorre frequentemente ao pretexto de bruxaria, 
no que é apoiado pelo pagé. O caso mais commum é 
então a expulsão da adultera. As crianças, especialmente 
as meninas, seguem a mãe, porém não ha disposição deter
minante a respeito, porque ás mulheres não assistem 
direito de uma appellação ao chefe ou á comunidade. 
Geralmente, porém, subtraem-se ao marido pela fuga para 
a casa dos parentes. 

Da exposição dessas condições fica patente que entre 
os índios não existe um divorcio formal, por intermédio 
de um poder judicial. Frequentemente acontece haver 

"separação por accordo mutuo, ás vezes até os maridos tro
cam as mulheres. 

Comunidade de mulheres e polyandria são contrarias 
ás condições intelleçtuaes e espirituaes do indio, nunca vi 
disso vestigio algum (125). 

(123) Neuwied II p. 38. Entre os Miamis da America do Norte 
o marido offendido tem o direito de cortar o nariz da mulher que fugiu. 

(124) Reis in Brasilien II, p. 480. 
(125) Parece especialmente de accordo com o temperamento 

e costumes dos povos brutos da Asia Oriental. Os vestígios mais 
antigos encontram-se entre os Massagetos. Vide Herod. I, 216. 
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A grande dependência das esposas obriga-as a serem 
sempre submissas aos maridos. Dahi provem o crime cor
rente em muitas tribus de provocar o aborto. Entre os 
Guaycurús é muito commum que as mulheres só depois de 
trinta annos comecem a parir, educando filhos (126). Ainda 
que não seja isso costume nacional, é esta pratica deshu-
mana bastante frequente, assim com as consequentes mo
léstias da mulher entre muitos povos do Amazonas e do 
Yapurá, os Juris, Uainumás e Coerunas. Consta que os 
Guarás do Paraguay enterram vivos os filhos femininos 
(127). Também o abandono do recém-nascido pela mãe 
é consequência do estado de extrema inferioridade em que 
se acham. Como padrão da miséria desta submissão, 
basta dizer que o coração da mãe está exempto de todos 
os sentimentos delicados. 

* * * 

O mesmo poder sobre a mulher que por sua força 
lhe assiste, é conferido também sobre os filhos sem 
restricção alguma, nem fiscalisação, porém este .poder 
paterno illimitado dura apenas até a maioridade das crian
ças (128). Entrementes, porém, o pae que aliás é um 
estranho para os filhos e nunca cuida delles, pode permit-
tir-se todo o castigo e todo o capricho sobre a sua prole. 
Logo que a criança consegue assentar-se (129), o pae lhe 

(126) Prado, p. 21 . Segundo Azara, Voyage I I , p. 116, costumarp 
matar os seus filhos, com excepção de um casal; e os Ljngoas e Ma< 
chjcuyos deixam viver somente o ultimo fi lho. Azara 

(127) Azara p. 93. 
(128) E' conhecido que segundo o direito allemão, pelo casa

mento o filho liberta-se do poder, paterno. 
(129) Segundo a observação de Spix, Reise III p. 1186, entre os 

Passes o pagé dá o nome ao recemnascido. — Os antigos peruanos 
davam o nome quando desmamavam a criança e nessa occasião os 
parentes, cada um por sua vez, cortava-lhe um pouco o cabello. Vide 
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dá um nome de parente (de um animal ou de uma planta) 
e outro quando é declarado púbere. Ainda outros nomes 
recebe depois por distincção na guerra, o que elle mes
mo se dá. 

Entre as tribus que uzam tatuagens, a tomada de um 
nome novo é acompanhada de augmento da tatuagem, 
como nos Mundrucús (130). 

A declaração da puberdade não é um acto de poder 
paterno, mas da collectividade, que assiste as provas pelas 
quaes passa o menino: este acto tem lugar no decimo 
quarto ou decimo quinto anno. Como o futuro moço 
desde então por si pode prover ás suas necessidades e ser 
útil á casa paterna, as violências do pae cessam pouco a 
pouco. Em relação ás filhas, porém, continuam ainda, até 
que, pelo casamento, a ellas se subtraem (131). 

Garcjlaso. Talvez origine-se dahi o costume dos visinhos Tecunas 
arrancarem os cabellos do recém-nascido. Martius,. Reise I I , p. 1188, 

' Costumes inteiramente identicosi em relação a dar nomes tinham 
entre outros os Caraíbas. Nessa occasião furavam-se os beiços e as 
orelhas das crianças, o que também se faz entre muitos dos povos do 
Brasil. — O corte do cabello das crianças como uma cerimonia, tam
bém é praticado entre os Kalmukos. Palias, Reise I, p. 205. 

(130) Os Mujorunas que desfiguravam horrivelmente os rostos 
com talhos etc.festejam o acto de furar os beiços, as orelhas e as 
faces. Reise III, p. 1188. 

(131) Entre os antigos peruanos o poder paterno durava até 
o vigésimo quinto anno. Esta idade precisava ser attingida pelos moços 
que tinham de ser providos com mulher pelo Inca, ou em nome del!e, 
pelos Curacas. Vide Garcilaso. — Os Incas restringiam o poder 
paterno pelo instituto dos Decuriões. Era que um dos pães de famí
lia tinha a superitendencia sobre nove de seus visinhos; elle fiscalisava 
todos os seus negócios, funcionando como juiz nas questões domesticas. 
Castigava as crianças pelas travessuras, mas também aos pães quando 
não as educavam e ensinavam. Vide Garcilaso. Pelo Inca Roca, que 
prohibiu os sacrifícios de crianças, foram fundadas escolas. Um sistema 
da educação ainda mais desenvolvido, bem como de pensões publicas, 
parece introduzido entre os Mexicanos. Costa Liv, VI, c. 27. 
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O selvagem brasileiro, ás vezes, vende os filhos — 
infelizmente temos, que constatar — quasi sempre aos 
brancos e raramente aos homens da propria cor. 

O grande e mesmo absoluto poder que o pae exerce 
sobre os filhos menores, nada mais é do que a expressão da 
prepotência physíca, ao passo que muitos povos da anti
guidade como os gregos (132), basearam-na nos ensina
mentos puríssimos de uma moral rigorosa. 

Educação dada pelo pae não ha. O pae atura os 
filhos, á mãe estes prestam serviços e, si quizermos dar 
como provado que o poder paterno se fundamenta no 
principio moral de educar os filhos para a humanidade, os 
limites deste principio são aqui estreitíssimos. Respeito 
e obediência são estranhos ás crianças. A relação do 
filho para o pae perdeu aqui o sentido sagrado que se 
basêa nos sentimentos mais nobres da natureza. 

Entre os chins o poder paterno é a parte derradeira 
e mais pura da qual emanam todas as relações politicas 
e civis; e em relação a isso não é possivel achar maior 
contraste do que entre os princípios que desenvolveram o 
direito dos autochtones brasileiros e dos do povo asiático 
referido. A fraca estensão do poder paterno entre aquel-
les, corresponde á falta ' de todas as noções superiores 
sobre o direito. Basta este traço na historia moral dos 
dois povos, para de certo destruir a opinião daquelles que, 
nos ferozes habitantes da America, querem enxergar os 
descendentes retrogados de raças asiáticas. Por mais ex
traordinária que a degeneração de chins emigrados pudesse 

(132) Segundo as leis dadas por Romulus, o pae pelo contrario, 
podia vender os seus filhos três vezes, expol-os e até matal-os. Dion. 
Halicarn. I— II, c. 26. O Potestas paterna romana, era inteiramente 
análogo ao poder do senhor sobre o escravo. 
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ter sido pela influencia de uma natureza completamente 
differente, nunca teriam elles chegados a tamanho contraste 
na comprehensão das bases de todas as relações sociaes, 
civis e jurídicas. 

Será igualmente difficil admittir que as mulheres dos 
selvagens brasileiros pela união com os homens, assumissem 
certas obrigações para com o marido depois de morto, 
como é tão frequente entre os Hindus. 

Das mulheres dos Caraíbas antilhanos, bem como no 
Peru dos Incas, consta que as mulheres dos chefes mais 
nobres eram enterradas vivas com o cadaver do marido 
(133), porém isso era excepcional e por vontade propria. 

Também entre os selvagens norte-americanos os escra
vos e as mulheres do chefe, émbriagando-se primeiro com 
grandes bolas de fumo que engoliam, deviam queimar-se 
vivas em honra do seu senhor. 

Sacrificios análogos de abnegação não se encontra 
entre povo algum brasileiro, porque o costume de exhu-
mar os mortos queridos (134) para limpar os ossos, e a 
conservação total ou parcial dos cadáveres mumificados, 
como se encontra aqui e acolá em toda a America (135), 
de modo algum se relaciona com idéas de direito. 

Parece igualmente que a união, análoga ao matrimo
nio, entre os selvagens, não obriga a manutenção das 
crianças ou parentes. Não raras vezes as crianças me
nores succumbem á fome ou morrem de outras cousas pro
venientes de negligencia deshumanas. 

(133) Depois da morte de Guayanacapac, mais de mil pessoas 
teriam sido sacrificadas. Acosta, L. V c. 7 p. 319. — As viuvas 
ficavam de luto durante um anno e não se tornavam a casar. Acosta 
L. V c. 18 p. 427. 

(134) Entre indios de Cumana a superiora recebia o craneo do 
esqueleto do seu marido exhumado. Gomara, p. 83, 

(135) Reise II, p. 692, 
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Entretanto não ha vestígio de sacrifícios de crianças, 
tão communs entre os Mexicanos, bem como entre aquel-
les antigos, ferosissimos que habitavam o Peru (136). Uma 
differença legal entre os filhos da primeira mulher ou ver
dadeira e os das concubinas não existe; são todos talvez 
iguaes (137) e uma espécie de tutella sobre orphãos tão 
pouco se conhece. 

Muitas vezes morrem, abandonados na maxima negli
gencia, depois de fallecidos os pães; ás vezes, porém, os 
visinhos ou parentes os adoptam, mas o chefe nada tem 
com isso. Egualmente não ha obrigação alguma para 
com os velhos doentes e decrépitos. Todos aquelles laços 
sagrados que prendem o coração humano ás gerações 
passada e futura, são aqui relaxados e fraquíssimos e mui
tas tribus chegam a matar os seus próprios parentes en
fermos, que os encommoclam, allegando que sem caçadas, 
guerras e festas nenhum prazer mais pode haver pbra os 
velhos. Nos antigos Tupis acontecia, ás vezes, que um 
doente de cufo restabelecimento o pagé duvidava, era 
simplesmente morto e comido (138). 

(136) Garcilaso L. I, c. I I . Também mais tarde faziam-se aqui 
sacrifícios de crianças, por exemplo — para o restabelecimento de 
um pae doente e pela investidura de um novo Inca. Acosta, L. V. 
c. 19, p. 349. 

(137) Tal differença parece ter existido também no Peru, no 
tempo dos Incas, dos descendentes do sol; por isso os bastardos não 
tinham direito á successão nem á herança. Garciloso L. IV. — Em 
Daria os filhos da superiora alimentavam as inferiores, quando o pae 
tinha fallecido. Herrara, Dec. II L. 3 e 5, p. 84. 

(138) Por exemplo os Majorunas, os Mundrucus etc. Reise III 
M95 e 1310. Nota-se este horroroso costume entre os Hurones Algoquis 
e outras tribus no Lago Superior. Volney, Oeuvres VII, p. 403. Se
gundo a lei dos Incas, os velhos que não prestavam para outros ser
viços, tinham que espantar os pássaros nas roças e em compensação 
eram mantidos ás expensas publica, com os mudos e os aleijados, 
Garcilaso L, VI p. 217, 
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O assassínio não é considerado crime. — A punição, no ,caso 

é a vingança dos parentes. — t A VENDETTA. — A vingança algumas 

vezes estende-se á familia e mesmo á tr ibu do criminoso.. — As v ic t i -

mas são profundamente resistentes ás dores. — Nas pequenas tribus 

dão maior valor á vida do homem. — As vezes a vingança cessa á 

custa de índemnisações. — Brigas começadas em bebedeiras e resol

vidas a pulso. — Entre os esquimaus as perlengas são verbaes, predo

minando o humanismo e a sátira. — Pobreza intellectual das popula

ções indígenas. — Soberbos monumentos incasicos. — Em remotos 

séculos houve na America uma grande civilisação. 



O assassinio dos parentes enfermos não sendo acto 
criminoso ou escandaloso no entender da communidade, 
pode-se também esperar que esta, como collectividade, 
não ache os seus direitos offendidos si da briga de dois 
dos seus membros resultar morte, ou si uma inimisade ter
minar por assassinato. Em taes casos nenhuma punição 
ha; apenas só a família interessada exerce vingança con
tra o assassino. 

Por isso encontramos ahi, como entre muitos povos 
da India e mesmo da Europa (sardenhos, corsos, bósnios, 
valachios etc.) a instituição denominada vendetta. Subs-
titue isso de algum modo um julgamento penoso, mas a sua 
influencia é tanto mais triste, quando perpetua o ódio 
e a perseguição durante gerações, pois a vingança do 
indio não adormece facilmente. (139). 

Também é devido mais a esse sentimento pessoal, do 
que á idéa de que a negligencia de vendetta seja uma 
vergonha, que elles mantém tal costume. Si a morte-por 
vendetta é praticado por membro da mesma tribu ou 
horda, é somente a este que depois se procura vingar. 
Outro, porém, é o caso nas offensas graves ou assassinios 
por membros de outra horda ou tribu. Torna-se então 
de interesse commum e em conferencia presidida pelo 
chefe, o caso é objecto de deliberação. Como, porém, 

(139) Vasconcellos Chronica p. 87. 
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a idéa de vendetta entre os selvagens brasileiros é prepon
derante e for te , segue-se que nestas conferencias f ica ella 
determinada como indispensável, quer executada unicamente 
pelo individuo interessado na pessoa do culpado, quer pela 
comunidade sobre a famil ia toda, até a t r ibu inteira. A 
del iberação depende de successos anter iormente obt idos, 
da fraqueza ou da força da t r ibu , bem como do espir i to 
guerreiro ou medo de cada um dos chefes. Em geral f ica 
determinado que a causa seja considerada commum e a 
guerra começa com ou sem declaração previa. 

Os parentes próximos do mor to apresentam-se sem
pre como os vingadores di rectos; procuram salientar-se na 
guerra e, quanto possível, matar pela propr ia mão o cul« 
pado e sua fami l ia. Outros parentes e amigos acompa
nham-nos para esse f im e, durante a guerra, os taes vin
gadores distinguem-se por pinturas pretas no corpo, outros 
cortam os cabellos. Antes da sahida á guerra, organizam 
festas especiaes, nas quaes em cantos selvagens exaltam 
as virtudes do parente mor to que querem vingar. 

Os mais obr igados a exercerem a vendetta são os 
filhos, os irmãos e os sobrinhos. Pratical-a é caso de cons
ciência e nem o medo, nem di f f icu ldade de qualquer espé
cie podem impedil-os. 

N o caso refer ido do j assassino ser de t r ibu diversa, a 
vendetta se estende até toda a famil ia do criminoso. O 
vingador não perdoa um só membro e não exceptua os 
velhos, nem as crianças de pei to . O chefe dos Miranhas 
que nos hospedou durante semanas, regosijava-se de um 
ta l acto, accrescentando que incendiara a cabana do seu 
inimigo com tudo que havia dent ro . Como neste caso 
acontecia, a vendetta não tem fôrma def in ida, dependendo 
somente das circumstancias, geralmente por emboscada 
ou ataques nocturnos. O caracter do indio salienta-se ahi 
em toda a sua força infame. 
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Ardiloso e taciturno, dissimula durante annos a sua 
raiva, até que rompa numa vingança brutal e sangrenta, 
victímando o inimigo debaixo dos mais horrorosos soffri
mentos. Consta que o vingador procura praticar na sua 
victima, as mesmas feridas a que succumbiu o assassinado.. 

É, portanto, um credor de sangue, qual Soei dos 
antigos hebreus. Não raras vezes o vingador mata o seu 
inimigo, amarrando-o a uma arvore e despedaçando-o com 
faca e flexas. A victima supporta os seus soffrimentos 
com estoicismo e despreso da morte, até com escarneo 
e orgulho, de forma que é difficil dizer si devemos ahi 
admirar esta força de vontade quasi sobrehumana sob os 
soffrimentos physicos, ou si devemos lastimar este espi
rito chegado a tal grau de ódio e de raiva que até faz 
desapparecer as dores. 

Os prisioneiros de guerra dos antigos Tupinambás e 
actualmente também de muitas tribus guerreiras, come os 
Apiacás, Mundrucús, Mauhés, Araras, Aymorés, e tc , de
vem ser considerados como taes victimas da vendetta de 
uma tribu inteira. Entre os primeiros eram conservados 
presos e amarrados a cordas compridas (140), bem nutri
dos e até providos com mulher para, afinal, depois de en
gordados e debaixo de escarneo e soffrimentos de toda a 
espécie, serem mortos para o seu corpo fornecer o mate
rial para um festim (141). Os Majoranas, Aymorés e mui-' 
tos outros, ainda hoje praticam o mesmo. DQS outros 
mencionados e mais alguns que não são mais considera-

(140) Os Iroquezes e outros povos norte-americanos guardam 
de noite os seus prisioneiros, conservando-os deitados e amarrados em 
postes. Lafitau II, p. 262. 

(141) Noticia do Brasil 171-173. Vasconcellos L I, p. 78. Uma 
descripção completa destas relações, encontra-se em Lery, Haris Stade, 
Thevet e outros antigos autores sobre o Brasil. Os selvagens norte-
americanos queimam os seus prisioneiros a fogo lento. Lafitau ! l p. 
274. Os Mexicanos, os indios de Nicaragua e os peruanos faziam 
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dos antropophagos é todavia certo que praticam a ven
detta pelo mesmo modo apurado (142). 

Si o assassínio de um individuo da communidade re
clama a vendetta por parte dos seus companheiros de t r i -
bu, está no arbítrio do chefe permittil-a ou impedil-a. Em 
geral, porém, elle não intervém nestes negócios privados, 
salvo si parentesco ou amizade o inclina para uma ou ou
tra das partes. Também pôde elle como qualquer outro, 
quando não ha parentes do morto, tomar a causa a si e 
perseguir o assassino, porém leis especiaes a respeito não 
ha e tudo depende das circumstancias. Principalmente 
nas hordas e tribus pequenas ao norte do Amazonas, cujos 
costumes são, mais brandos e, por causa da fraqueza da 
communidade, dão maior valor á vida de um homem, é 
frequente arvorar-se o chefe em conciliador. Neste caso 
trata de estabelecer uma espécie de indemnisação (142). 
Entre os Miranhas soubemos de dois destes casos de con
ciliação pacifica; num delles o assassino entregou o seu 
machado de ferro e no outro dois prisioneiros novos que 
immediatamente foram vendidos a um branco que estava 
presente. Ahi, porém, os vingadores eram apenas paren
tes afastados do morto, ao passo que, se fossem parentes 
próximos, é provável o fracasso das indemnisações. 

Que a vendetta não tem fôrma definida, já mencio
námos. O Goel procura alcançar o perseguido pelo mo
do mais commodo e seguro, muitas vezes de emboscada, 

guerras para capturar victimas para o sacrifícios. Veja-se entre outros 
Gomara p. 264, (citamos sempre a edição de J . Steels, e não a con
temporânea de M. Nuncio). 

(142) Compare Martius, Reise III p. 1310. 
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sem arriscar enfréntal-o em lucta aberta. Nem o chefe, 
nem outrem é convidado para testemunha da lucta. De 
resto as formalidades de um duello, com fiscalisação pelos 
padrinhos de ambas as partes, são inteiramente desconhe
cidas. (143) 

A guerra que resulta da vendetta tem forçosamente 
o caracter pessoal. Além disso é hoje mais frequente fa-
zel-a para obter escravos, que são vendidos a outras t r i -
bus, aos colonos portuguezes (144) ou para livrar prisionei
ros e, raras vezes, para expulsar o inimigo do dominio da 
caça ou da pesca. 

Offensas menores são vingadas immediatamente após 
feitas, começando por briga verbal entre os dois e aca
bando por vias de facto. As brigas em geral começam 
nas bebedeiras e são resolvidas pelo direito do punho. 
Somente raras vezes a queixa é trazida ao chefe, porque 
é tido por vergonhoso não tomar satisfação por si mesmo, 
porque um pulso forte e dextro é considerado o melhor 
mediador em questões fragueiras.. Nisso o selvagem bra-

(143) Nos índios de Nicaragua podia-se sem difficuIdades matar 
um escravo; mas quem matasse um homem livre, tinha que indemnisar 
o filho do morto ou outros parentes. Somara, p. 264. 

(144) A venda dos prisioneiros americanos aos caboclos de des
cendência européa, tinha tanto maior influencia sobre os costumes dos 
aütochtones, como tornara-se corrente logo depois da vinda dos euro
peus. Os hespanhoes que nas Antilhas encontravam antropophagos, 
de costumes immoraes, julgavam no seu direito de reduzil-os á escra
vidão. (Varnhagen, Historia do Brasil I, p. 34.) Tamberp os primeiros 
armadores portuguezes cujo negocio principal era o páo brasil, parece 
tel-o mudado em negocio de escravos para Portugal e suas colônias 
africanas. O governo prohibiu este commercio, temendo represálias 
contra as primeiras e fracas feitorias portuguezas. Assi.m mesmo 
encontramos (Varnhagen p. 431) que em 1511 um navio com 5000 
toros de páo brasil e animaes vivos, prihcipalmente papagaios, levava 
tambe'm 36 indios dos dois sexos, de cujo valor, como do ouro e do? 
escravos negros, o rei recebia o quinto. 

9 — D. Ind. Brasil. 
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sileiro é até inferior ao esquimau, que num canto expõe a 
sua queixa perante toda a communidade, salientando sati-
ricamente os defeitos e os erros do seu contendor, ridicu-
larizando-o, Seu prazer consiste nos applausos com que 
o auditório reconhece sua superioridade intellectual , 145}. 

Esta comparação lembra-nos aquelle povo que, sendo 
o mais boreal em toda a America, vive debaixo de uma 
natureza extremamente avara. 

Na vida deste povo muito ha que parece indicar que 
desenvolveram uma certa nitidez nas suas opiniões, o que 
em geral falta ao selvagem americano, porém esta supe
rioridade relativa de cultura intellectual, talvez seja ape
nas a consequência dos exercidos mais intensos da intelli-
gencia a que o groenlandez tem sido obrigado na lucta 
com o meio inhospito em que vive. De resto, é applica-
vel também a este povo polar o conceito de que lhe fal
ta certo esclarecimento e certa elevação de espirito que, 
com razão, consideramos ornamento e attributo essencial 
de nossa raça. 

Todos os autochtones, não somente se approximam no 
mesmo grau de civilisação, mas também, e por differentes 
que sejam as condições da natureza em que vivem, é idên
tica á totalidade do estado intellectual em que se reflecte 
a sua humanidade, especialmente na sua concepção reli
giosa e moral, esta fonte de todos os demais estados inter
nos e externos. Si, pois, nas outras partes do mundo, ao 
mesmo tempo e parallelamente são representados os mais 
differentes graus de desenvolvimentos e estagnação intel
lectual — o resultado variegado da diversidade das respe
ctivas historias — toda a população primitiva da Ameri
ca, pelo contrario, jáz numa pobreza intellectual monótona 
e dura, como si nem as commoções internas, nem os im-

(145) Granz, Hist. Groland I, p. 231. 
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pulsos do exterior tivessem tido a força necessária de lhes 
acordar desta lethargia moral ou modifical-a. 

O homem vermelho por toda a parte apresenta so
mente um e mesmo destino monótono, bem como ainda 
por toda a parte a sua historia é egualmente paupérrima. 
Um tal estado forçosamente deve extranhar, tanto mais si 
considerarmos a variedade das influencias exteriores a que 
elle está sujeito como habitante de paizes que se avisi-
nham dos pólos e dahi se estendem até o equador, atravéz 
de montanhas e valles, no continente e sobre ilhas. 

Admittindo ainda, certamente com razão, que as for
ças intellectuaes em lucta com uma natureza madrasta se 
fortalecem e se multiplicam; ao passo que, pelo contrario, 
um ambiente de exhuberancias attraentes encerra um ve
neno que corróe a fibra da humanidade. Teremos, toda
via, de procurar as causas da degeneração dos autochtones 
americanos ainda mais profundamente do que ha influen
cia da natureza que agora os rodeia. 

Não foi somente nos valles cálidos e pujantes deste 
continente, onde o indio está cercado de uma natureza 
prodigamente rica, que elle decahiu até a presente bru
talidade animal; nos rochedos áridos e estéreis e nas frias 
florestas da Terra do Fogo habita uma raça na qual depa
ramos com a indole caracteristica dos americanos, amplia
da até á proporção de um horrível pauperismo intellectual. 
Mesmo nos planaltos do Mexico, Cundinamarca e Peru, 
onde impera uma natureza primaveril e alegre, apropriada 
para desenvolver as forças humanas na mais bella harmo-
nia, outr'ora, séculos antes da invasão dos conquistadores 
hespanhoes, já pesava sobre a população a mesma bruta-
lidade, um estado acima do qua) as instituições theocrati-
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cas mal e mal elevaram os seus reformadores, um Quetzal-
cohuatl, um Bochica e um Manco Capac (146). 

Comtudo, este triste estado do selvagem, sem duvida 
não é o primitivo, em q,ue se achava a humanidade ameri
cana — é uma degeneração e um abaixamento. Muito 
além e separado por uma obscuridade de millenios, está 
um passado mais nobre e que escassissimos restos ainda 
permittem adivinhar. Edificações colossaes, perfeitamente 
comparáveis és dos antigos egypcios, taes como as de 
Tiahuanacu no lago Titicaca e que os peruanos presavam 
já no tempo da invasão hespanhola (147) como restos de 
uma população antiquissima, que a lenda fazia desappare-
cer como por encanto numa só noite. Estas e semelhantes 
ruinas disseminadas sobre as duas Americas, dão testemu
nhos de que os seus habitantes em remotos séculos dispu
nham de uma força moral e uma civilisação que hoje se 
acham completamente perdidas. 

Somente o écho de uma tentativa de reanimar aquel-
les tempos de Montezuma e dos Incas. Estas ruinas, po
rém, estavam tão pouco de accôrdo com a vida e o modo 
de pensar dos indios degenerados que, pela influencia da 
conquista hespanhola e, antes de decorridos quatro séculos, 
ruio todo o edificio daquellas monarchias theocraticas co
mo se fora um sonho. 

(146) Assim descrevem Gomara, Cieça, Acosta, Garcilaso e outros, 
os antigos habitantes do Mexico e do Peru. 

(147) Pedro de Ciéça c. 105. Garcilaso L III, Úllôa — Relacion 
IV. Resumen Hist. 
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No Brasil não ha vestígio de civilisação dos índios. — Talvez houvesse 

num passado remotíssimo. — O chamado Continente Novo é habitado 

por povos velhos. — O estado de animaes domésticos confirmando a 

antiguidade millenar do indio. — O cão mudo. — Llama, guanaco e 

vicuna em estado domestico. — Culturas varias. — Palmeira sem o 

grande caroço. — A banana sem sementes. — Magia exercida pela 
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immensa ruina. — Sem analogia na historia de outros povos. — O 
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são de línguas. — A decantada Atlânt ida. — Serão os índios ameri

canos descendentes dos atlantes? — A raça traz o gérmen visivel do 

proximo desapparecimento. — Uma humanidade inteira a morrer dian

te dos olhos do mundo compassivo. — Justiça eterna guia os destinos 

dos mortaes. 



No Brasil até hoje não se descobriu um só vestígio de 
uma tal civilisação que, se por ventura tivesse existido, te
ria sido num passado extremamente remoto. Assim mes
mo, o estado da população brasileira, como o de todos os 
povos da America, parece attestar, de outro modo, que a 
humanidade deste chamado Continente Novo, de modo 
algum se compõe de povos novos, bem como tão pouco 
ser-nos-á possivel avaliar a sua edade ou seu desenvolvi
mento histórico, pelo mesmo methodo que empregamos 
para a nossa éra christã. 

Este attestado indiscutível é fornecido pela propria 
natureza, apresentando-nos os animaes domésticos e que 
constituem um capitulo essencial na sua historia evolutiva. 
O estado em que foram encontrados estes animaes, de
monstra que a natureza americana já por millenios soffrera 
a influencia transformadora e modificante da mão humana. 

Nas Antilhas e no continente os primeiros conquistado
res encontraram o cão mudo (148) em estado domestico e 
companheiro nas caçadas, assim como em S. Domingos o 
porquinho da India já estava perfeitamente naturalisado 
(149). Muitas espécies de aves como o peru, o jacami e 
varias outras (150) eram criadas pelos indios. 

148) Perro gosque mudo, Oviedo L. XII c. 5. 

[149) Al l i chamado Lori, seg. Oviedo L XII c. 4. 

'150) Humboldt, Essai sur la Nouv. Espagne, II, p. 451. 
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N o Peru o llama já desde tempo immemoriaes era em

pregado como an imal 'de carga, não existindo mais esta es

pécie em l iberdade. A t é o guanaco e a vicuna também 

não pareciam mais bravos, si bem que vivessem numa cer

t a l iberdade restricta, porque eram soltos logo depois da 

tosquia (151). 
A antiguidade das relações com estes animaes, resalta 

ainda mais do facto de que os llamas pelos peruanos eram 
considerados animaes Sagrados, tendo o seu culto (152). 
Em toda e qualquer parte que um tal culto é observado, 
remonta sempre aos mais remotos tempos mysticos. As
sim os moradores da provinda peruana Huanca adoravam 
também o idolo representando um cão e outros adoravam 
o milho (153). O cultivo desta planta, da qual os peruanos 
extraiam o assucar, é antiquíssimo e tão pouco encontra-se 
ella em estado selvagem como a banana, o algodoeiro, a 
quina e a mandioca, ou os nossos ceraes da Asia, Europa 
e Africa. 

Muitos mythos, dão estas plantas como'dadivas de gê
nios benévolos. Assim, segundo a lenda de Odjibwa, urrt 
moço devoto e bondoso de nome Wunzh, durante um jejum 
de sete dias, luctava com o Mog-daw-mim (é o nome da 
planta), o divino amigo dos homens, e subjugando-o viu a 
planta brotar do tumulo do vencido {154). 

A única palmeira que os índios cultivam (155) perdeu 
nesta cultura o seu grande caroço que muitas vezes está re-

(151) Gacilaso L VI c. 10, p. 184. 
(152) Idem L. I, cap. 10. 
(153) Idem L VI cap. 10 p. 184. 
(154) H. R. Schoolcraft, Algie Researches, I. 122 Longfellow, 

Hiawatha cant. V. 
(155) Guilielma «peciosa Mart., na Guiana hespanhola chamada 

Gachipés, no Brasil Bubunha ou Pupunha. Apparece actualmente em 
grande destribuição o que em geral as palmeiras não têm; e em mui-
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duzido a algumas fibras, outras vezes completamente des-
apparecido. Qmesmo se observa na banana, cuja intro-
ducção na America nunca pôde ser historicamente demons
trada e que é sempre sem sementes. 

E' sabido, porém, que immenso espaço de tempo se
ria necessário para imprimir á planta o sello da força trans
formadora da influencia humana, assim como certamente 
também na America as plantas úteis indigenas devem ter 
prestado os seus serviços á humanidade, desde tempos in
calculáveis. , 

Apenas duas hypofheses são ahi imagináveis: ou estão 
estas plantas ao contacto com o homem tão transformadas 
que não é mais possivel reconhecer os seus prototypos que 
talvez ainda existam ou tal tenha sido a influencia humana, 
que perderam a capacidade de se manterem por si, sendo 
susceptíveis unicamente de uma vida artificial mais nobre, 
ao lado dos seus transformadores. 

O pensador profundo que no seu Sistema das edades 
do mundo procurou estudar todas as diversas direcções da 
consciência e percepção humana, como outros tantos actos 
necessários de um processo único de intimo entrelaçamen
to, reconhece nisso uma certa magia exercida pela huma
nidade sobre o mundo vegetal, nos tempos prehistoricos, 
quando ella, sahindo do estado de liberdade irrequieta, f i 
xava-se em moradias, separava-se e evoluia povos distin-
ctos. Tal idéa que encaminha as nossas vistas para a obs
curidade remotissima da pre-historia da nossa raça, está de 
pleno accôrdo com a nossa convicção de que os primitivos 
germens e evoluções da humanidade americana, não de
vem ser procurados em parte alguma fora deste continente. 

tos lugares constitue a principal alimentação dos indigenas. Na lingua 
do Chile, Pupun quer dizer qualquer carne ou fructa. 

10 — D. Ind. Brasil. 



138 CARLOS FREDERICO VON MARTI US 

Para fundamentar essa opinião, além dos vestígios de 
uma civilisação antiquissima, mais que pre-historica e idên
tica relação do homem com a natureza, podemos mencio
nar também a base do estado do direito entre elles na-
quelles tempos. Pretendemos com isso referir-nos á já men
cionada fragmentação enigmática dos povos numa varieda-, 
de quasi incalculável, de maiores e menores grupos huma
nos; a reclusão e repulsão reciproca e quasi total em que 
esta humanidade nos apparece na fôrma de uma immensa 
ruina. Para este estado não encontramos analogia algu
ma na historia dos outros povos da terra (156). Os ame
ricanos, por isso, certamente devem ter sido victimas de 
uma sorte que jamais attingiu outros povos. 

Póde-se dizer que os povos do mundo antigo, como 
as formações orographicas que constituem a crosta do nos
so planeta, acham-se extratificados, um por cima do outro. 
E ao passo que o gênio da humanidade os empilhava assim, 
em massas maiores ou menores, muitos desappareceram tão 
completamente como si tivessem sido soterrados pelos suc
essores; outros apparecem-nos como uma mescla de ele
mentos que, primitivamente desiguaes, combinaram-se de 
differentes modos, evoluindo em seguida para tornarem a 
entrar em novas combinações. 

(156) E' verdade que exactamente na Caucasia, a terra onde se 
encontram as majs antigas raizes de uma humanidade nossa amiga, é 
que se tem verificado uma grande variedade de nacionalidades e de 
linguas, ambas muitas vezes em grande isolamento. Não se pode, 
porém, deixar de considerar que esta região, ha millenios tem sido 
a ponte sobre a qual incessantes migrações passaram, deixando sempre 
vestígios de sua lingua e do seu typo, o que está historicamente de
monstrado, pela passagem successive de pelo menos cinco naciona
lidades: os Lesghios, os Ghasazos, os Mongolos, os Árabes e os Tár
taros. Na America não tem sido possível até hoje determinar os pon
tos de passagens das antigas migrações. 
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As lendas e historias mais antigas referem-se a poucas 
grandes massas humanas; porém quanto mais nos aproxi
mamos dos tempos modernos, mais apparecem ellas dentro 
de limites delineados, individualisados em lingua, moral e 
localidade. Na decifração de taes evoluções históricas, 
o historiograph© é obrigado ao mesmo methodo que o na
turalista, porque este investiga a edade e a successão das 
formações geológicas, pelos restos dos organismos desap-
parecidos, e aquelle recebe indicações preciosas sobre a 
essência e o estado da humanidade anterior, pela lingua e 
vários costumes e hábitos que, vindos de um passado re
moto, puros ou alterados, têm-se transmittido na vida de 
povos posteriores. 

Si considerarmos os autochtones americanos sob este 
ponto de vista, notando aquella extrema fragmentação em 
pequenos povos, tribus e hordas, em completo isolamento, 
elles nos apparecem — servindo-nos da mesma compara
ção physica já empregada — como uma formação de ho
mens desagregada por forças vulcânicas em actividade in
cessante. ' T l l l l 

* * * 

E deante deste espectáculo assiste-nos certamente o 
direito de attribuir a esse primitivo estado social e juridico 
do homem vermelho — que não passa de uma insociabili-
dade irreductivel — um alto interesse geral e humano. Es
sa dissolução de todos os laços de uma communidade eth-
nica anterior, acompanhada e ampliada por uma confusão 
babylonica da lingua, do direito brutal da força e contínua 
guerra surda de todos contra todos, como resultado desta 
mesma dissolução, parecem-nos o essencial e o mais impor
tante para a historia do direito entre os indigenas brasi
leiros, e até mesmo de toda a primitiva população ame
ricana. 



140 CARLOS FREDERICO VON MARTI US 

Um ta l estado não pôde ser o resultado de catastro
phes modernas; com irrefutável seriedade indica a acção de 
millenios. Também parece que o período em que um tal 
estado teve começo, deve achar-se tanto mais afastado 
quanto mais geral fo i o impulso pelo qual a humanidade 

^norte e sul-americana, por modo ainda ignorado, fo i im-
pell ida a tal destruição completa de pr imit ivos povos e pa
ra uma confusão de linguas tão lamentável. 

Emigrações demoradas de povos e tr ibus isoladas t i 

veram sem duvida logar atravéz de t odo o cont inente ame

ricano, e especialmente a ellas se deverá at t r ibu i r a causa 

da f ragmentação e da perda das linguas com a consequen

te corrupção. E' verdade que esse estado actual da hu

manidade americana tem sua explicação, admi t t indo que 

somente poucos povos principaes, do mesmo modo porque 

demonstramos para o povo Tupy, se fragmentassem radical

mente, misturando-se entre si e dissolvendo-se por atr i tos 

recíprocos e que as migrações, divisões e transfusões dura

ram desde tempos incalculáveis; porém a causa deste sin

gular retrocesso histórico não f ica por isso menos ignorada 

ou enigmát ica. Ter por acaso havido um extenso ter re

moto, convulsionando tferra e mar — tal como a lenda at-

t r ibue como causa do desapparecimento da decantada ilha 

A t lân t ida , ou desprendendo gazes mortíferos que alli as-

phyxiassem toda a população? Terão os sobreviventes ta l 

vez sof f r ido tamanho ter ror que, t ransmit t ido de geração 

em geração, obstruiu a intell igencia e empederniu o cora

ção, segregando aquella gente em fuga constante de todos 

os benefícios da sociabi l idade? Teriam talvez incêndios ou 

immensas innundações ameaçado toda a raça vermelha de 

um período de fome medonho, armando-a com o sentimen

t o de inimizade brutal , para que, perdendo-se na horrorosa 

prat ica da antropophagia, decahisse do seu destino d iv ino 

até a miséria actual? O u ser esta deshumanisação uma' 
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consequência de vícios inveterados e brutaes com que o 
gênio da nossa raça castiga tanto o innocente como o cul
pado e cuja severidade para com toda a natureza, ao 
observador superficial, parece uma crueldade incoherente? 

Ao tratar de considerações taes, não é possivel afas
tar totalmente a idéa de um defeito geral na organisação 
desta raça vermelha, porque ella já traz bem visível o gér
men do desapparecimento rápido, como si apenas estivesse 
destinada a representar um papel automático na grande en
grenagem do mundo, mais importante do que activo — um 
simples degrau na escala evolutiva da humanidade. 

E não ha duvida: o americano está prestes a desappa-
recer. Outros povos viverão quando aquella infeliz raça 
do Novo Mundo já dormir o somno eterno. O que resta
rá delia então? Onde estão as creações do seu espirito, 
onde os seus cantos, suas epopéas, onde os monumentos 
da sua arte, da sua sciencia? Onde, os ensinamentos da 
sua fé ou os exemplos de feitos heróicos e de fidelidade a 
uma pátria amada? Já agora estas perguntas ficaram sem 
resposta, porque taes fructos esplendidos talvez nunca ama
durecessem entre aquella raça, bem como quaesquer que 
sejam as interrogações da posteridade, um triste écho as 
repetirá sem conseguir satisfazel-as. 

Os cantos destes povos já emudeceram e de ha muito 
a immortalidade de seus monumentos se decompoz. Ne
nhum espirito elevado delles tem-se-nos revelado em idéas 
brilhantes. 

Irreconcilíados com homens do Oriente e com a sua 
propria sorte, definham, parecendo até que não lhes este
ja reservada outra satisfação além de despertarem a nossa 
compaixão, como si tivessem apenas a inactiva importância 
de causar-nos surpresa pela célere decomposição em vida 
de toda uma raça humana, habitante de um grande con
tinente. 
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E de facto, o presente e o futuro destes, homens ver
melhos que, em estado de nudez e sem lar, vagueiam na 
propria pátria e que o mais ardente amor fraternal deses
pera em lhes conservar um asylo (157), constituem o desti
no assombroso, trágico e maior do que {amais um canto 
de poeta pôde desenrolar diante do nosso espirito atônito. 

Uma humanidade inteira a morrer diante dos olhos do 
mundo compassivo. Nenhum brado dos principaes da phi-
losophia, do christianismo é capaz de arredar a sua obsti
nada marcha para a dissolução certa e geral. E das suas 
ruinas eleva-se em mistura variegada uma raça nova e le
viana, ávida a desapegar da nova pátria conquistada o seu 
primitivo dono. O Oriente traz sangue e bençans, 'socia
bilidade e ordem, industria, sciencia e religião atravéz do 
oceano, mas egoisticamente só para si; elle edifica um mun
do novo e a humanidade que outrora aqui reinava, foge 
espavorida como um fantasma do circulo da vida. 

Grandiosos e mesmo esmagadores são estes ensina
mentos para a historia da posteridade. Mas o homem er
gue-se alegre, no pensamento sublime de que, como um re
lâmpago ao longe, existe também na alma obscura do selva
gem uma justiça eterna que guiará sempre os destinos dos 
mortaes! 

(157) Ainda ha pouco o presidente dos Est. Norte-americanos 
falava neste sentido aos deputados do povo. Mensagem do Presidente 
Jackson na Abertura do Congresso. 
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Resumo da Conferencia do Dr. Rego Lins, no Ins
tituto dos Advogados publicado pelo. "O 
Jornal do Brasil" 

Parte db território argentino está compreendido na 
area de influencia da raça tupi-guarani que, lá como aqui, 
merece ser estudada com igual carinho e acuidade de visão. 
E é de lamentar que assim, se continue a observar, nos planos 
oficiais de ensino no .Brasil, a mesma indiferença pelas ques
tões atinentes ao homem americano. Já é tempo, entre
tanto, de se cogitar da autonomia de pensamento da Ame
rica num campo que diz respeito principalmente á sua foiv 

, mação étnica. Está claro que ninguém de bom senso des
cobre conveniência na volta a um passado bárbaro* ao 
estado natural do homem de Rousseau, nem apoia a res
tauração desse indianismo romântico sem correspondência 
na realidade. O que se pretende sobretudo é animar essa 
penetração, com apoio em bases cientificas, na nebulosa 
do nosso passado colonial. Já se perdeu um material imen
so. E* quasi.com desanimo que "contemplamos o passado 
do homem americano como quem olha para um abismo es
curo", como afirma Martius. 

A linguistica é o fio de luz que nos deve guiar nas te-
nebras dessas investigações. Sua importância não se mede 
apenas pela contribuição dos selvicolas para o enriqueci
mento do português do Brasil. O nheengatú revela-nos se
gredos, aspectos, características e singularidades de costu
mes e instituições, que se conhecem imperfeitamente através 

http://quasi.com
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de informações deficientes e, não raro, contradi tór ias de 
cronistas e historiadores. 

Quando se t ra ta do d i re i to e da economia dos selva
gens é indispensável fug i r a quaisquer exageros. O nivel de 
civil ização e mesmo os costumes var iavam, muitas vezes, de 
t r ibu a t r ibu . Tomando-se como base de estudo a genera
l idade das nações brasilicas, percebe-se claramente o papel 
que exerce a guerra na constituição dos órgãos de direção 
das tr ibus. 

A guerra cria a necessidade do chefe. Este é sempre 

o mais fo r te , o mais bravo, o mais ap to para guiar os seus 

companheiros na luta. Essa autor idade, que se faz sentir, 

com todo o seu peso discricionário, sobre a t r ibu nos em

preendimentos belicosos, não se permi t indo a desobediência, 

nem a pusilanimidade, se torna, aos poucos, necessária, na 

paz. E' assim què, entre os nossos selvicolas, o chefe orga

niza e d i r ige as caçadas, as pescarias, escolhe os sítios para 

a taba e para a lavoura, convoca o conselho dos anciãos e 

dos guerreiros e exerce também função de juiz. E' a mesma 

assembléa quem decide da guerra. Não ha outro poder, 

na época de paz, para julgar os criminosos, entregues, nos 

delitos de sangue, á vingança dos parentes das vi t imas. As 

praticas usuais da guerra deram nascimento ao que chama 

apropr iadamente Metraux, o estatuto do prisioneiro que 

afronta, sem medo nem pesar, a mor te no terre i ro com o 

séquito de horrores da antropofagia r i tual, porque é ver

gonha poupar-se ao sacrifício e vol tar á t r ibu vencida de 

que já está desl igado e que não recebe um covarde. 

E' preciso assignalar que o d i re i to dos selvagens procede 
dos costumes. E' o d i re i to consuetudinário. Mas o costu
me, segundo a lição de Schmoller, é a "o rdem fundamental 
da vida externa cia sociedade; ele estende-se a toda v ida 
exterior, antes de tudo á vida econômica" . 
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Mesmo nas civilizações adiantadas, onde existe já des
envolvida apparelhagem judiciaria, o costume não perde o 
seu império sobre as relações da vida civil. Em muitas lín
guas, como mostra lhering, a palayra direito corresponde 
a costume. O velho texto romano dirime qualquer duvida 
nesse particular: Moribus plus quam legibus stat res Ro
mana. 

O direito da f am ilia selvagem offerece aspectos curio
sos, que podem ser amplamente esclarecidos com o auxi
lio da linguistica, a começar pela interdição do comercio 
carnal, sob qualquer fôrma, dentro de determinados graus 
da consanguinidade por agnação masculina. O tio não 
casa com a filha do irmão em virtude desse preceito obri
gatório de que nos falam todos os missionários e cronistas. 
Casa, entretanto, com a filha da irmã. Dai a carta de Nó
brega ao Padre Inácio de Azevedo para que obtivesse de 
Roma a dispensa desses impedimentos, afim de legitimar 
muitas uniões de catecumenos. A covada, que era de uso 
em toda a America do Sul, confirma plenamente a impor
tância que se atribuia ao pai na geração. O recém-nascido 
é um débil e um doente, precisa de cura e cuidados. Mas 
só pelo pai é que a cura pôde ser feita. Dai o regime dos 
mingaus e outros alimentos leves, segundo von Steiner. A 
familia dos selvagens brasílicos é monogâmica. Só os prin-, 
cipais das tribus podiam ter muitas mulheres. A poligamia 
era assim um traço ou atributo de poderio e distinção. 
Passando-se ao direito de propriedade dos selvicolas, é 
preciso estabelecer uma distinção entre os bens comuns da 
tribu e os individuais de qualquer de seus componentes. 
A terra era de todos. A gente da taba participava em 
conjunto dos frutos das sementeiras. O produto da caça 
e da pesca era dividido irmãmente "Entre eles, como diz 
Anchieta, os que são amigos vivem em grande concórdia 
e amor observando bem aquilo que se diz — Amiconim 
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omnia sunt communia. Se um deles mata um peixe, todos 
comem deste" . Contudo , a propr iedade das armas de 
guerra, adornos e utensilos domésticos já se achava indi
v iduada; excluída, porém, do d i re i to successoral. A pro
pr iedade do escravo fe i to na guerra estava igualmente in
d iv iduada. 

A commutatíone rerum prevalece também na economia 

selvagem. O muxiráu, isto é, o auxilio reciproco nos t raba

lhos da plantação e da colheita, que subsiste ainda no in

ter ior do Brasil, era uma prat ica ordinária da agricultura 

dos indígenas. A essa cooperação, infelizmente l imitada ás 

pescarias, caçadas e granjearias existentes nas vizinhanças 

das tabas, não se projetou em obra civil izadora proporc io

nal á majestade do cenário em que se moviam os selvicolas. 

Não é que faltassem a esses homens certas qualidades -de 

que dão testemunho os feitos de guerra em que se empe

nharam, para repelir invasores e manter a unidade da Nação 

Brasileira, e alguns produtos de suas artes e industrias rudi

mentares guardados nos nossos museus. 

Não era possivel fazer muito mais uma população es

cassa, d iv id ida em grupos hostis, separados por grandes 

distancias, sem o auxilio dos animais domésticos e as pro

visões de um grande numero de plantas alimentares. 

A fauna brasileira é pobre de animais de grande porte, 

úteis ao homem. Não era mais rica de cereais a terra, na 

época do descobrimento, conquanto dispusesse de uma f lo 

ra prodigiosa. 

Os indígenas do Brasil nunca t i raram provei to ou ut i l i 

dade das espécies, cujos representantes foram e são ainda 

encontrados em interessante promiscuidade na maioria das 

tabas. Esses animais acham-se unicamente em capt ive i ro . 
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A domest ic idade pressuppõe possibil idade de reprodu

ção do animal com fins utilitários. Admitt ir o contrario é 
incidir em erro. 

O retardamento da civilização das tribus brasileiras, 
tem, portanto, explicação plausível. 

Quem penetra no mundo tupi-guarani, mundo miste
rioso de espectros e sombras, perde, como é natural, a no
ção do tempo e da impaciência dos ouvintes que esperam 
o fim dessa viagem. 



Í N D I C E 

Significação actual deste ensaio de Von Martius . . . 5 
Pequena noticia sobre Von Martius II 
I — J Ü . J j . . H - 15 

II — . . . . j | jjEEE | f i • 25 

I H — . . . J t • • • I f • • • l l l l • • 35 

IV — . ff" . . p M;> \ 49 
V — .: «§ l l l l l • • • o3 

VI — 71 
vii — . Ip Wm • • • Wr • 79 

VIII — . . M • • MÊ 89 
IX — . . | | . . % . . . j f i 101 
X — I l l 
XI — . . •'%* A . . . 123 
XII — 133 
APPENDICE — Conferencia do Dr. Rego Lins, no Insti

tuto dos Advogados publicada pelo "O Jornal do 
Brasil" . . . . ' M 145 

L 



1 D - I Ç C E S D E 
AUTORES NACIONAES 

João de Mina* 
A Mulher Carioca aos 22 
Annos .' 6$000 

Mulheres e Monstros .-... 5$000 

Nuto SafhtlAnna 'MÊ 
A Bernarda de . Francisco 
Inácio « . . . 6$000 
Santa Cruz dos- Enfor- I 
cados . . ' 6$000 

S. F. Almeida 
As Epopéas do Indostão,, 
de Homero e Israel 5$000 

Boucher Filha 
O Demônio da Cerne 

.{Romance laureado pela 

Acad. Brasileira) MÊ 6$000 

Affonso Schmidt 
Pirapora .'... 4$000 

O. Rosolia 
Marília, .a Noiva da tn- I 
confidencia 6$000 

W. Fontenelle Ribeiro 
Saudade v . 3$000 

Armando Brussolo 
Pronibido para Menores 5$000. 

Oliveira Ribeiro Netto 

Vida (Poesias) 6$000 

Estrela d'Alva (Poesias) 6$0OQ 

k. F. Arinos de Mello Franco 
Espelho de Três Faces . . 7$000 

EDIÇÕES E 
PUBLICAÇÕES 
B R A S I i 

S Ã O P A U L O 

Ü É 



Êtíiçèes e Publicaçõe^WÒ$il 

BREVEMENTE 

I I . 

MARQUEZ 

DE 

MARICÁ 

MÁXIMAS, 

PENSAMENTOS 

E 

REFLEXÕES 

DA 

COLEÇÃO 
# 

NACIONAÜSTA 

na sua futura série de livros intitulada 

COLEÇÃO NACIOÍ§M-l$?Ã 
como o nome está indicando, pretende 

editar obras de autores nacionaes e es

trangeiros referentes ao Brasil; 'Pfi^w*? 

guns annos para cá formou-se uma forte 

corrente de interesse por.fado quejê nos-̂  

so, por tudo que é genuinamente brasi

leiro, dahi fendo resultado grande nume

ro de publicações nesse sentido. "Entre

tanto, para desvendar este imrtfenso Bra-

sil, em todos os seus aspectos,"! curiosi

dade da mocidade estudiosa, air\da são 

poucas as publicações que existem. Tor

na-se necessário, pois, que essa útil inicia

tiva seja ampliada, com edições de obras 

novas, ou reedições dej$j^r^j^. '*tplor, ' 

mas que já estão exgótada#;^Eis>-B©rque 

inauguramos asèa C Ç ^ S é ^ ^ f e í Q i 

, NALISTA, no 'afan pat r io t ic díe '̂ pblhôr 

conhecermos nossa; terra e nossa gente. 


