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AO LEITOR 

"N!c:ht ~at cin hochbci;obtcr Cdtt dcnkt 
und :u l11un \'tr;nnr , z,ondcr n wnJ tr wlrkllch 
t hu\ und hrn·or bri l' l{l , d11dn lk;ct fQr An
dtr(' dtr M11Ulllb 1ei ri cr Grõ.i..,c", 

MAnTrus 

Pcln p r ime ira ,·cz publicucln cm li nsu n portugucz.n 
esta notn,·c t obra de Carlos FI'. Ph. von ) 1::ir t ius, impunhu
sc-nos o devei· de d ize r nlgumns pnlnnns ao illustrado 
lcilor. Dcnl rc os cxccllcnt cs lrnhnlhos sohrc o Brnsil, 
pub licado~ por ,•011 ~t:1rlius, tor nou-se impcr iosn n dhul .. 
C:tç:1o des te, 111rn1 d:1.,; mnis in ter essantes rnri dn dcs d::i suo 
fo mosa brusili:mn. 

I mp resso cm i\[unich, no :urno de 18'14 , sob o ti tulo -
Das Nulurcll , c/ic 1'l'aukltcill.:11, (lc1.~ tlr=ll/111111 1md die lleil
miltcl <lu Urbcwolt11c1· ll ra.s ific11s. MUncbcu - 1844, só 
era conhecido ele poucos interessados pela clhnologia me· 
d icn hras il cirn. O asSUlll]l lo \"c1·s::ido j nni ais lc\'c, no Ora 
sil , o ll cscnvolvi111 c11lo geral cnconl rado i1a prcciosn bro
chur.1 tlo s:1 bio 1.l:l\":1ro, :i ciucm lanto deve :1 sc icncia ntt· 
c ion.t l que , pnrn honra llossu, lhe lcm prest ado o devido 
tr ibulo cm clcmo nsl rnçõcs 1>t1bl icas de g1·:i tid,io, ha ja Yi s la 
:1.'lo foslns ccn tcn:irias lia chcg::idn do dr. YOn 11forlius :10 
Bras il cm 1S17, e as ultim:imcn tc cclcbrndas no füo cJc 
J nnciro. 

l 1or occnsi5o elo 5." Con;l'csso 13rus ilc iro cJc Gcogro
Ph iu , rcnll zacJo n.i Bah ia cm JOlG, livciuos n sn tis!a cção cJ c 
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opre.~ cul:ir, com o s.::iudoso nmigo, dr. Paulo Wofí, a lguns 
cxcel'ptos da monumcn lnl obra Rciscn in Drnsilicu, tn1s· 
lad rufos a po r tuguCs, sob o li tulo de 1Ur<wês do JJahia, pot 
se trnt ar npen:ili dn p11rlc i·cfcrcnlc :iqucllc E:, t.1<10. Ap· 
pro,•ado com lou\·Or, foi o li\'rO r ecommeudnrlo como 
premio nas e:;col:1 s. Jfartiu s fo i o primeiro cthnogr:-ipho 
que c.-s luctou, scicnt irt cnmentc, os nossos inclios, dcscrc· 
,·cndo e in\'f'Stib:anrio-lhcs o 01·g,111ismo, as doenças, :1 mc
diclu.:i, a m11tc ri,1 medica, n psychologin, e o pl'illleiro a 
cfossifien-Ios, bnsc;1do na Ji11~11isli c,1 . Ncste lrnbnl110, (Jt1e 

tr.1s lhdnm oi:: a JlOl'luguês, prcciosid:tt.lc rnrissi111,1, corno se 
,·e n :i list :i da l.11'.1.i;iJiana, cxpost:i no lnstitnlo Hísto ríco 
e Gcogr:qihico Brasilcfro, por occnsi fio d:is feslns ccnt c
nnrias du su., chcgnrl:i. :io Ikm;i l - 1Sl7-l01 7 e, .1tê hoje, 
quns i desconhecüJn, faz cllc iuinucios:i an:iirsc dos rn11cri 11 -
dios. Ahi se cn t11cso11ram copiosos <: lcmcnlos 1Hlra o es 
tudo da clhnogrnphía e d:t 111c ll icinn ,los int lios, on de o.~ 
mcdícos cncontrnriio c.,hoçndos ,·m·ios assumplos de sun(l 
cspccia lidntlcs. 

Comidcre·se que nclle se cuccrr:1111 cnpitulos sohrc:: 11 
coníisuraç:ío cxtcn1n <los hr:uis, s n:1 s pri ncipacs fuucçõec;, 
onaloit\i n, tcmpernmc nlo, alimculos, i11 íJucucius incsolo· 
gicns, Iougc·vidatlc, :tffccçõcs cal:trl'hacs, dcr nlillosC!s, ni:1· 

la1·i :1, fclircs cn!pti\•.1s, pntholos ia inlc,rnn, snstropnl h i:1s, 
syphll is, ostco pa füi a.~, c.loCn~as dos org:ios rc.spir;.itorios 
e do sentido, mctnbolismo, psrcho ri at hh1 s, mntcr i:1 me· 
d icn, gcographia med ica hras ilcirn , p bnt:is myt icas e 
nu:dic inacs si l \'Cs l rcs, mcthoc.Jos thc l':1pcu ticos, Juopetlcu
tica, tral:imento e assistencfa medica, c:irlll'(:li<:,'I e :!U: deon
tologia medica. Erll ,·ista clesln rcl:u;ão Sl110ll\a r ín í :ir
se-~ um jtlizo da complcx id:1de d os as~Uhlptos lt·ritnüos. 
Ain1:i n iio poss11imos, a l~ hoje, deste moUo co111pc11dí.1do, 
livro tJUC lra tc d .a 111ctlicin.1 inu;scu:1, E' hem de vc!' qu e 
içc dc\'criio Icw1r co1 linll:i de cout:l os i<léas e lhcor í:ls 
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medicns 1·cino nlcs n nt1 uclln. época. Do p1·ímcíro capílulo 
nló no que lrat ri tlns nficcç.õc1. c a.t:1rrhncs foi a tr.iclucçfio 
fc itn po r \J nl nnonymo, p:ira u~o rlo dr. lgn~cio Jo.s(: 
M.illn e 1ior este nnnot:i<l:1; cnca r reg:imo-n os, COlll satis
f:icçiio, de rc,•cr esses c:1pítu lo5 e de trn tluúr- toclos o.s 
rcslan lcs, nccrcsccnt:mtlo-l hes nlgum~.s anno t.:iç.õcs. S:io 
hcrn cnr ios:1s ns nol:1s tlo dr. lt:n:>cio José .'lalt n, um do-. 
n.1cion:lliz:1dorcs da scicncí::i hr nsiJeirn e 1ucn11.lro ela So
dccimlc Palestra Scic11ti(ica. A cllc se rc fcr i11 o provecto 
n:üurnlisl n Al'lln1r Nci"a cm seu exccllcn t t: - Esl)oç,;i 

lfisfor ico sobre a Dofanica e a Zoofogia. no llrasil, -
commcmo1·::1l ivo do ccn lcn:trio cln fndcpcndcncia. Dcsl:1 
obra rnri ssimn de von M:ll'tius só conhecemos três cxcm
pl:1rcs: 11m p crt('nc('n lc ao hisUlu!o Wstorico e Gcogr,1-
p hi co [31-n.'iilciro, outro ,1 Dibli<Hhcc:1 Nacion;1J, e o lcrcc iro 
(1 l'icn e sc lccta l:J rns ili nn:t do cxccllcnlc :1Lniso, sr. J. F . de 
A!tllci,ln Prnclo, a quem n1::r:ul cccmos a ficl:li;nia ele no-ln. 
ler (r:1nr1ucndo1 nhri ncJo-:1 de p or cm pnr aos nossos cslmlos. 

A dcuom inaç;io de J,i-nsis foi d.1d :i nos no5sos indios 
11clos Padres dn Com1wnllia ,lc Jesus. 1\os pdmi:irn:; 
cupitnlos íoi csl c o qunlifit:nl ivo :1ppl icatlo :-ios br;1si lfo
colns, pelo .'\nonynio que os lr:1d 111. iu e, bem assim, pelo 
d1·. Ignricio José M1lHa, cm st.rns nnnolaçõcs l:io f.!\·udílns , 
quã o 1·icns de h rn5i\il1;1dc. Obr :1s sobre r cli{::ião, arlc, 
poesia nas Jc11cJns e mythos tios lmJios brnsilcfro s, cslndo 
ou concC(J Ç<iO do direito - {1'011 dc:ur ncchts::us tw1dc nn
lcr dcn Urciwolrn crn llr<isilicns. von !\!rirtiusJ j(1 fornn i 
c1lit:1dns; 11 cl :1 r:irid ndc , po1·é m, cliíficiJn1culc cs liio no a l
c:-i ncc do p ubl ico. 

Outr:1s muitns obras :dnd:1 nfio for:un tf'nd uz id:1s, cn
lrc as (Jmtcs: - a de Tllco dor Koc h- Grünbcrg: - t'om 
Roroimn .:um Orilloi:o, G. Pisonis - De lntliu 11frl11sq11c 
se naforali l'l medica, libu qualuD1·dccih1 .. ·lmslalacdn.ml 
n de Cnl'l \'On i\r1u·ti t1s - Bcltriíqc w r Ethoouraphlc 1md 



-X!\'-

Sprachcnkuncle 1\mcr il,a's z1111wl /Jrasi/icns, a do dr. Fl'jlz 
J<rausc - /11 rlcn Wilrlni.~srn Brnsilic11, etc. Pnu lo Ehrcn
r cich c!ituclou dccm lc do doc mnen to ,,ivo, o sc lvico ta llo 
R io Dacc, do. bac ín do Arngunyn e Hio Porús. Foi um tios 
rna iores :mlhronologos do .seu lcmpo e :imigo <lo n rasi l. 
Dch.ou c.xccllc u tc co11lf'drniç:io solu·c :i clh nog1·ap h ia llr:)
silcfro. e pt1blicon os scsuinl cs lrt1 b;1 lhos: Obcr clic Bolo
cudos c/cr /1rasilicmiscl1c ProuiJJ::Cn E.~piri/11 S(lu/o umt 
.llênas Gcracs, A111J11·opolo(liu 11r Studi<'n abcr d ic Clr/Jcwo
Jwer Bru.~iliem, llcilriioc =11r l'oll.ctk1111dc lJrcMilicm, l)fc 
EUtt1oaraphie Sii<irm1cril.:t1s im I lcr,iiw drs XX .l11J,J'/111111/cr

ls-190·1- , cxccl!cnl e monogr:iphi:1 \'Crlid:i p:1r:1 o portu
~111\,;. in . nc\', Jnst. llist. Gcor;r . th.• S. Paulo , \'oi. XI. pal\. 
281 e Dic ,ff yth cn tmd f..coc11útrn clcr Siitlamcl'lkaw:<:dccn 
Urvüll,c1•, 1905. O s :1bio h istor i.i clo r Cnpislr:mo de Ab l'CU 
l nttluzi u-lhc :i - ViviMi.o e tl islribrtiçcio do.~ f1· ib11s ún 
JJmsil, scu11ndn o CSlc/fl'o actnal c/(Js mw ~os ronli crimc11 l vs. 
- Ikv, Soe, Gcogr. füo. T. VIll. 

:\fogislrocs s ii.o os cs1t1d os cllinoJogico.~ cl t' Ehcnreic h, 
1;.lO s t' dcsc11id:wdo wniltcm cllc de obsc1' \'n t· nlGuns n~· 
s um J>lOs mcclicos. Citn o modo de s:i.n ;_n·:w na Ye·1:1 frtH'· 

ln!, corn lali scos afiad:"ls de J:.1qt1:w:i ou com pc11uc110 :ll'CO 

<: Occhri . )(cncioJl:'l :1 Íl'C'tJ11t'n t in d11 l ulicrcu los<· cnlrc O$ 
sclvicol:1s do A1:cgunyu , do Pur ús <: o pavo r 1111c ,lcll:1 
(Cm, JJOii; a primcirn pcrgunla cpll' cli cs í.11.cui a o., ~~11·:rn
gciros ê·. se tl m c:1l !l nlio. Oln:i rr v:i a maior rcs islC'11ci:1 
,i malnri.,. ).foneion a ns ophUilmias, :1 Ucc1;Gcs cata r rl1:1cs, 
d trtrmnl icas, as :trlhd!cs clu·onic :i ~ tlo joelho. Di1. :.r.:· 
rcm praticas no lra lamcn to 1t1s í r,1cb1':is. Bcfr rc•sc :10 
emprego do 1111dri-os.~li. - Jnwwcsiu priucCJIS Vc l l., etc. 
P.nlrc !:1J1!0, no <1uc l~tt~c. p ropi·i :1mcn(t·, ,i mc 1t ici n :1 tios 
,1111c ri 11 d ios, nfio tlc1: o dcsc11\•olv intc 11to tlcscjatlo, la i como 
se cucont r :\ ucst n monos r aph ia de .\J:tl'l ius, on de <.ts l ifo 
rcg is t:idr: s Íl)CS !inw vc is ol,scn:1çõc~, colh idns 110 co1J1cço 
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ilo scculo pnss:-1)0. O proprio Elirrn rciclt, npós ter feito 
u1wl r esenha cios .s;1ll ios qu e se occ111>nr~11n cont cthno
grnp hi :1 hr:1silci r :i., ns :s im se externa: "De outorcs un ti
go.s rcst:1-111c :1 p cnns ngol':1 frat:i r· tk '.\lnrtiu.,;, fo i o pri
meiro que empr c hcnclcu, l,asc:uJo c111 todo mntcrínl cn-
1,io c~istentl' e 11:1 ofJscrvru,·:"io protH·in <lc lon~os nnnos, 
:qH'cscnt :w um riu nd ro con1plcto dcs!ns populnçõt!s pri
mili\'as, pohi . prb prinwirn \'C7., t:i mbcm os 1':1p11yns siio 
considc r:tclos condiµ n:uncntc. Cnhc-!f1c a !Jenc111r1·cnci :i 
de cnll·c l'Slcs ler n•unido os Gt:s como grupo indcpcutlcntc 
e liavcl-o ;,; cm·nc le r iz:ulo. 

O modo p:1sm oso po1 · qu~ do,uin::t o ,·.isto m:tlcri:i l c.s
p;1 !h:1do (', :i '> \'C7.('s , de difí icil :1c-cesso, ;;i cxposiç.:10 l.11·i
lha11 tc, n J)l'O(undn s\zulic,1. 11101·:,,I tio nobre Jlhi lnnl llro1,o 
qnc ccort cm. cmb linhn, :1 $scgurar,io srmpi·c n c.-.1:i ol.lr:1. 
lug:11' de h o11nt na Jiknlhll':t so bre o Ornsil. As ic.11:as (lc 
M:1rliu.-;, ;1(\! :ii,01·:1 1 tên1 !<iido rc~u!~do r:1s e, cm sun obr:1, 
,·i11-sc 1:m\·:Hl u o :1JiCl·r<:c firm e p:11·:1 rt cons tru cç,io tl:\ 
l•tl mogr:iph ia tio lknsi l". 

O P:i<lrc Jo ,i o D:1 n iel, i,11(0 1• do af:im nclo m:1n11scrito -
1'/H•So1t1•0 clc~cobcrto 110 mu .. ·t:i1110 Rio Amu:011a.~ - , qu:rntlo 
tra!n d:t <.:onll içiio dos intlios da :\mcric,1, llcscrc,•c.- !l!g11m:1.,; 
docnçns. 

Dr . .1. F . X. S igíl uc.l, cm s urt cxccllcntc ot>l'n - nu 
Clit1111[ ct eles Muludi<!s 1111 flré.dl - 184-1, CSC l'C\' CU \} li \ 

t· :1 pi tulo intil ulndo - doenças dos imlio.s e medicina (los 
Jcsuit:is. 

Com sa li sí:1ç:"io inc rcíiro ft in ,1g:isti·al ob1·11 do Prof. 
I.opl'S Rodrigues - ,\nchicln ,: a .\lé tlid11a -, Jrnllliclldll 
C'1\1 1!)3,i, pn r:t Ics1ej,1l' o ,t.º ccll[ cn.1rio do nascimento do 
Mnto e \'('llCJ'<lVc1 P:ul r c Jos i; <lc Ancltict:1 . 

A leitura desse trabalho (: indispc nsn,•cl, cspccial-
111cntc, :i.os tJnc eslut.lnm o mcdfo in:1 !los Jcsullns e H rios 
bYnsiJin cJio11. 
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Isunlmcnlc recomendo o C:ip. IIJ - Co nl l'ilmiç iio 
p ara ns -cicn cins medicas e nnlu r nis -, da monumcnt nl 
obrn rlo sabia hislori:Hlor, P c. Seraf im Lei te, S. J. -
Historia da Compcu1hia de J esus 110 Orem"!. T. II. 1038. 

D ent re as mode rnas prodncc;õcs cthnographierts, cs
tud:.'imos umn de g!'a nt..lc valo r , l"ic :11ncntc illus tl' nda, p u
Uticndn cm 1924. S6 por si, cons li luc clln suUstn 11 cioso 
volume elo Thfrty - Ei9htl1 1111111ml Ucporl o[ lhe /Ju
rctm of Amcr ican E/ J,110/0011 to IJ,c Sccrctoru of lhe 
Smithsouian Jnslit lllio 11 - Hll H-1!)17 - \\':1 shi ns lo 11 D. C. 
A11 lnlr 11<111ctoru Studu o{ 11,c 1\ rts Cl'Cl[ls, and Cns t oms 

.o/ lhe G11iam1 lndin.ns l>y Wa lter E dmund Ho th. 
t obra de íolcgo, quan to fo:; :n· lcs, o í íi1.:i os e cosl n

mcs dos índ ios elas Guy:rnas. No capítulo dcdic:ulo ;\ 
hyg:icnc e :is doenças, ha obi.cl'rnções b.1sl:in lc pro\'c ito
s:1s no que tun~c Íl mcdicin:1 e !1 lhc rapculi c:1 ,Jos :uncrin 
dios. Assim é que ~e acham ;'lss ic::nnladns : conj un ct h ·it cs , 
fcbl'C S, diorrh l:,1s, dyscutcri:u;, cp ilepsi:i , colicas hcpnt icn'i , 
m ordeduras de coUra vcncnos11, etc. :\tas, mesmo as!iim, 
com esta r i11u cz11 e \'n ricdode de :1ss11mplos, co ns icler :unos 
u presente monog r:iphin de i\far l ius, mnis nmpln, minu· 
crosn, origln:il e ele mnior in lcrcssc p:irn. o Drns i1. 

A Mcdfciua Aborigcnc Americana, do Dr. Ramon P nr
d.i], puhlic:lda cm 1!)37, é livl'o cxccllcnlc; cnt r el:mto, es
tuda nrni s os Ai·nttc:mos, os in<l ios do :ln ti go Pc rú. do 
i\lexico :mligo, do q ue os 'I.'up i-G 1rnrnn is. 

:C justo prc!-.l:i r homcmigcm nos vn liosos trali.ilhos do:=; 
p1·imciros 0Uscr\' :1 dorcs dn clhnologi.'l cmpirica Urasi lcir:1, 
porque ío r:1m elles que csludnram os intlios cm seu es
l.:tdo prirnili\'O e m enos inf111 cncinclos pela coloni:.mr;fio 
cs lr:mt::cira. !\'essa plcinllC l> ril hanlc cst:io os P:1drcs l\T:t· 
noel dn ~ohrcga, Azpilcuda Nn,·nr ro, JosC ele ,\1,ch ic ta, 
Fcrnfio Cnrdim, Am bros io Fcrn:m Ucs 13r:tnd:lo, um (]o.s 
intcrlocuto1·cs dos Dialooos das Grandc:a!i; do Brasil, Ou-
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hricl Son r cs, Fr. Yiccn le <!o S:il\'rulor, Si111tlo de Vnscon
c_cllos, Hans Slndcn, Jean de Lcry, h·es d'Encux, Clnud c 
D'Ahbe vi ll.:?, etc. 

O ch ronisla P1.:ro Vaz de Ca mi nha e o l)ilolo tln :1r

mrul:l (lc C:1h1·a \, fo r :1111 os p ri1m•iros qnc obse rvaram c 
tlcScrc\'Cl"lllll os h rns ili ncol :1s tu piniqui ns <lc Porto Se
guro. Dn cud a de Pe ro V:11. de Cnmin lw, escrita a 1.0 fie 
M:1io de 1500, "diplo 111.1 11 a!,dicio l:wrado :i hcirn do li crço 
de lll!w na cionnl iclndc fn tur n, podemos colher algumns 
11ns irnprcssfics dc ix all:l '- pelos sn<:ccssos ele que se cons
ti tu iu historinllol'", cscrc,·cn C;1pis l i-:1no dc ,\breu, 

Desse m:ignifi co r C' l,t\o l'i o, o pr ilJlci ro liocumcnto r ico 
de prcciosns n oti e i:is cl hn oi::rnp hi cas ref erentes aos brri
silindios, t rn uscre\'Cmos rilsu ns trechos que scrvir :ío de 
pro\'ns ;.10 que níi rmnmos. 

"Ali \'Crie is gn ln11tes (os lir:1silinco l:1s), pinlaúos de 
preto e ve r melho e qu:i rlcj;u\o :,ssi pelos co rpos como 
pclns pcn1ns; l:im !Jcm .1 11d:wam :intrc! tes qu:1\ ro ou c inco 
mul heres moç:is :1ssi 1111.is 1111c n lio p:i rcc i:1111 uta l," Vc
j:1111os o ut r o trecho cm por \u;;uês moderno: "e1·.im uus 
1S a 20 homens, p:1n1os, nús, sem nenhuma cousn que 
lhes co brisse suM; vcrgonlrns; ti·nziam nns ,n:ios, arcos 
e setas; ,·ln hmn lodos rij os, du praiu, nar:1 o Untei c 
~icohrn Coe lho lhes íc;,; s i;;n:tl que trnzcsscm os arcos 
e cllcs os p nzeram. A fc ii;;io dl' ll cs é se r em pardos, ma
nc ii·a de :t \'cnnel h:Hlos, llc li ons 1·oslos. c bons na ri1.cs, bem 
ícitos; nn<l:1m 11l1s, sem ne nh urn :1 cousn colwii·, e cst iio 
a ccrcn d isso com Janln innoccncía como 1~11 1 c m most1·M 
o rosto; \ r;1:ú:1m :1111hos o be iço !lc li:1i:-:o fnr:ido, e mclli
Uos por cllc frngm cnlos de ossos llrancos e Uoloqucs de 
m:i:deil·;i . 

Os cnhcllos são coi-re(lios e nndm·:1m loc;oui:iclos de 
tosqu i,1 :ilt:i , m ai s q11L· de sobre pente, ll c 1.J o,1 g.-;inúm·:i, 
e i·npu dos :ité po r c i.Jn.1 r..tus orc\lrns.'' Não lhes pnssou 

Ctd. a. 
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<lc.i;pcrcC'h id;i. a p cllc orn nda d r l:1lunt;:c111 qundricn lnd i'l, 
.srmclh:111lc :1 l:1bolciros de xad1·ls. P:1rn jsso se 11 tiliz:1-
vam 11:i matcr i:1 coranlc cxl rnh i<l a tio g:c n ipapo, 

A cn1·l:i de C:1minha .só íoi puhl ic,1dt1 l1· r·Lc 11 \os e dl'· 
z:1sclc annos tlcpoh; de cscri ln, cm \•espera s da 1ndcpcn· 
cl cuci:i brusilcir:1, e no l3rns i!. A cdi\·t"io p11hlic:uln pe lo 
[nslil11lo Gco~r,1p hico e Jti.slorico 11:i Bahia, cm co111111t•· 
mor:-ic; :io do ,1.° Ccntc11:11'io cio n cscoLrimcnlo elo íll'i1S i l (· 

cxccllcn tc.•, por cnccn·:-ir o fnc-similc do texto or ii;i11 :d, 
a \'Cl'Siio cm ila lico 11 0 !lDrlugu~s da t': pocn e , lambem. mua 
versão crn ila\ico, cm J)o1·!t1gul"!> act ual. 

Vnrnh:igcn cb:unou-lhc <1 doc mnculo m ,1is vtrncrnnclo 
<ln his lor i:1 colo nial e o mais nnligo que cxislii1 cm noss:.i 
l ingu:1 mn lc rn a, cscrilo no no!>sO p1iis n:1laL "O Urasil 
lc,·c u m histor iador no proprio d ia tlo se u llc.scobrimc11to", 

A c:ir la do ac h:um•nlo d o 131":1sil , primeiro doc umento 
em lin~ua por l11fl11 Cso, q11 c tlcscrc ,·l'll ns cois:1s hr:is ilcl
r:is, íoi "a lJcn~:iio lin;:uislica'' do llO\'O lcrr il o l'i o d :i 11oss11 
pn ll'i.u am:ul:t. 

T ras \:idamos o <JllC n rcs1icito !lrss;1 carl:i, csl']'cvcu 
'.\fnnoc{ de Sous.i Pinto, cm sua 111onograpllin -- Pero V:t;( 
de Can1inh:1; "Impõe-se uma cdiçiio crilica, :11nplamcn lc 
comcnladn, 1lt·ssas pa.i,:inns suardadns 11:1 Tõnc do T om /Jo 
e prct:ios,1s :,;oi, o nspcclo lt isllu· ico, lilcra l'io, filo logic,,, 

ctnogr:lfico, :11·lislico, gcograíico, ele. 
Uosl:11·:i. <.li;(CI' qlw, com lodn a litcrnl11ra ncu m11J:.1J:1 

soh1·e o n1.su11lo, nintla não foi possi\'C/ aponlat' ,1111 cno 
ele fa cto no cxlrnordin:u· io ohscl'V:ulur, qu e h1do da [lcli1 
p ri111c i1·a vez, 111ns clcfinilh·:i.mcntr. QllC cllc nccr las.c;C 
1ws grnntlc!i linhas dos s e us qu :1l1 1·os. jú l !ic lcslcmunhnl'in 
o \•,1 lor, mas :i. cx:1c tid iio r v :11·ic<l:Hlc tios pormenores 
lgu:il:im os mcrllos <.l o conjunto. f:: pr o cli gioso <.lc niin 11 -
ci:1 e colo ri do". 
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O piloto português, cujo no me se isnoro, tmnbcru íez 
curiosns un uotaçõcs no seu cli nrio ele nnvesaçüo. Dentre 
cllns vej amos es tu: ''Pela volta <la turde tornumos ás 
n:'1os, e no tl ia sc~ui ntc tlclcrm ino u-sc fnzcr aguncln, e to
ma!' lcnh:1s; pelo c1ue fomos to<los ú terra, e os naturncs 
vicr.1m comnosco par:i njud: u·-nos. 

Algun s rios nossos cnminhãrüo :, te uma po,·onção onJo 
cl lcs h:il>i t:i v5o, co usa li!.! lrcs milh ns distante <lo ninr, e 
lronxcrum de ló. papnço.ios, e uma raiz chamado inhamc, 
que C o pi'i o, de que :i li uzúo, c algum ::u-roz; danlio-lhc 
os lin Arnrn liu c.iscaveis e follrns ele 1>.1pcl , cm troc:-1 do 
c1uc rccebii'i o. Estivemos nc~ lc laga r c inco ou seis dios: 
os humcns , como já Uisscmos, silo baços, e nndlio nú ; , 
sem vcrgonhn, ti.m os cnbellos s1·011des, e a bnrbu peladu; 
:is palpebrns e sobnmcclllns sfio pi nt ntlos de brunco, ne• 
ê:lro, azul ou vcr111cll10; trazem o beiço debaixo fu rado e 
111ctcl1l·Jilc um osso grn udc e:omo um pt·cso; outros trazem 
uma pctl rn azul ou \'~rdc e assol.Jião pe los dilos b1u·acos: 
ns mul hen?s an d,i o igun lrncnte nuas, s:io bem [citas de 
corpo e trazem os cnl.Jc!Jos compri clos". Ncwcoaçüo do 
l'CIJJ.'~ Pedro AluaJ"es Cc,brar. Escr ipl:1 por hum Pilo to 
Pol'tugucz. 'l'raduzitln dn li n gua porlnsuc:c:a pnr.'.l o itu· 
li:111a e novnmcntc do italiano para o 1iorluguez. Collecção 
de l'!o lic ins p:n•a u Jl is to ri:i e Geogl'apbia das ~fações UJ. 
ll':unarlnas. Tomo ll. n.0· 11I. pag. 100. 

:\luilns 1i:ir li cul~1ridndcs o utrns, rclativns ú terra e 6. 
gente <lo I3 rns il se :1cham nns cartas úo no! sO primei ro 

chronista e do pilo to dn :,rmndn. 
Afíirmnmos que o arguto Gabriel Soares foi, incontcs· 

lavelmc,lle, quem melhor bnsc nos lesou pnrn :1liccrçur 
os csluclos cthno~rnphicos d os T1tpinambús; foi cJ\c o 
fun<ladoi- dn e th nologin brnsilci ro. O snh io nnturn lisl u 
:\fa!'cgrav t:m1hcm se d ed icou n esses estudos, rcferido:i 
em sun ob1·n magis tr:..il. 
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Não podemos deixar de mcncionnr n nc lunção de 
um dos mniores n aluralis tns, clr. Alexandre n.otl r isucs 
Fcr1·ch·n., E' vcrdndcirnmcnlc nssoml.J1·osn n proclucção 
deste snb io bnhinno. '1':"io 'J)roíundos , \':t stos e vnriados 
fo r nm seus conhccimcnlos, que lhe valc1·:un o justo cog
n ome de J-fumbol d t hr:1silci ro . Deixou um cimtlio ele 
1mmuscrip los e desenhos e.lo maior interesse pn1· :l n scicn
cin brnsilcirn. 

Por fclici(ln dc nosso., n mai or pnr tc se acha rcligio
s:unen tc gunrdnda n,'l Dihllolhcca Nacionnl, 110 .7\luscn ~ 

no Instituto His lorko. An tes d is lo itns ÍOl' am ext i-avia 
cl_os, outros subtrnhi dos. 

D:is riq ui ssimas cn! lccçõcs, por cll c or;;a11i,rntl:1s co111 
a m:1ior (lcdicm;:1o, csíorço e ris co ele ,· idn, pnrte íoi 
lrnnspor tndn pnrn Pnris, pelos invasores de Port11gnl em 
l SOi. Snint Hi lairc e outros s:.i l.Jios utiliz:11·0.m-se dos t1· :1-
h:ilhos de Alexa nd re Rolldg:ucs Fcn ·eira, co11scguindo n 
J;mrr.a que ~1 este pc i·lcnceri:t , por di reito de. conquisla e 
pl'ioridnclc, se seus m:111us c1·iptos tivC!>SCUl sido log:o )H1· 

bli cados. A iugralidão e í"I ind iíícrcnçn dos go\'crnos 
pcln di\'lilgnçiío <lcss:t obra incsUmn,•cl e n pohrczn, apa
nagio. '1 t1 nsi inhcrcntc nos supcrhomcns, m ina ram-lhe n 
s:iulic. AqucJlc (Ille rnnis conll'ihuiu p;1ra :1 nrnguilutlc d :.1 
~cicncin brasilcirn, o maior scicnlis la hnh i:rn o, qniçú brn
silci1·0, depo is de ler solicilnc lo do go \'cruo po rtuguês o 
log"ar de sccrclarlo da nlfondcsn de Pcrrnnnlrnco, 11 0 fi m 
d:1 ,·idn, ossis lin tr islcmcnlc se lhe :1p:1::(:11· o podcrn1-;o 
fa1i., l da sun i ntclli;;cncia , n latlo pelo :ll roz nevoei ro lln; 
mclnncholi:1 . :\!a is de 11111 scculo j ú dcco1·rcu npós ~m:1 · 
mor te, e, pnrn que se n;lo pcrpcl uc n letlinr:;in í:.ttal do 
cs q11 cc imcnto, nind:c é lcnq10 d e sua lcrrn nn lr. l, n On hi :i, 
r cs:wcfr :l grnnli c li ivitla Uc grn ticl:"io, 

Se em vidn se lhe ajns tou, a rigo1·, o "Sic vos. 11 ou 
vobis mcllificalls apcs" - justo não é se 11crpc luc sobre 
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suu memor ia a mesma inéll'nla epigraphc tmnuln r. Sem 
nos referirmos :ias mu ilos mannscl"iptos ori g:inacs, so bre 
lJol:i. ni cu, 7.0olog in, chorographia, etc., frisam os apenas as 
16 olJr:is inc <l ilns tlc l: fl111oyrupllia Bl·as ilcira. 

Ainda h oje, lc111 cabimen to pnro nq ui \r aslndar, estas 
pala\lrnS do S,1hio hrasilciro .T. Il:irbosn Rodr igues, ex· 
prcssns nn d!!d icnloria dn sun .cxccll cn tc obr:1 - O Mfl!I· 
t'11,·ulfl e Os ldotos S!lmbnlicos: "Scicncin e Letras v i"cm 
entre nós o. o clcsohri go de prolccçri.o oHicia l, () u3.es or
pllii zinh as n quem nl intcn l:un os olrnlos escnsso~ d:l cn1·i
tla dc dos htn n ih.lesi de sorlc que scicn lisla ou lettrado 
l':Íl'íl \'C1. cscnJ)~ de ser s)•nouimo d e rnmi nto e ai ndo. assim 
p:u·a sisn ific:ir o lllarlyr das zo il:uJns de uns e da in diffc
rcnça de qunsi lodos". 

A publicnção de m:1 11uscri 1•los e lr:1.ducçõcs de !Jr a
si lian n t.! lllll dc\'CI" nosso, que de h:i muito se impunha 
ren lilmdo. i\tcrccc applausos :1 pnlriotic:a ini cl:iliv:i <1:1 
Comp:rn h in Edj tora Xncion al, pela publicaç5o de oLrn.s 
do \'íllOr da Rondo uia e l~ nlas e lanlns ouln i.s da sua 
serie íl rns iliann. 

O dr. Tohins :\íonll!iro, cm hrilh:1 n1c d iscul"so, neccn· 
lua essa ncccss itlaclc uq;cn lc, como se deu n:. füthia com 
:1s Carias rl c l'illlcna. n l'irrocm de Spix e Jlartius, cm 
nc cifc, com as Nolm Domillicacs. de Tollen<1re e no i\la
rauh:io com -a l'irrocm ,10 Norlc do Urasif, pelo Pndrc 
hcs d 'E\•rcux. 

A es te respeito, convcm lcmhn.11·, mormente• hoje, o 
JKtlriotico projcclo do cmhaixntlor L>rnsilci ro 1lr. Josê 
Bon ifacio, a presentado na C:nnnrn Fcdc1·:1!, cm 191G, pnrn 
con1111c.mol'ar o cr11 lc11,11·io d a CndcpcndcHcin tlo Br as il. 

R cnowunos um nppcllo :10 verdade iro scnlimcn lo na· 
cio 11 alist:1. do governo ela Unh in, para qu e o Esl :iclo nm rn lc 
pnblicar os incd il os e null iíicados tra balhos m ,m11scl'i 1llos 
do dr. Alcx:,ndl'c n odrignes Ferreira . E , assim, a slo-
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rios:i B:ihi:1 !crii crisi<lo :\ memoria do seu fi lho se.nini, 
um monumcn lo mais pcrcnn c do cruc o bronze. 

VoU:m<lo :to motivo dcs l:t disscr lnç:io, ncccnl nam os 
c.• wilor dos ol'igi11:1c.~ estudos de ) {:11'1 ius, que sc r vc lll de 
m:wco inic ia l :'! cth uos rnphi a scicnt ifica br :1 sifci rn. Por 
tudo qunn to, cm nosso paiz, era (l igno de ndmi1·aç:io e 
cshulo, se in teressou o snl1 io am igo do Brasil, por c llc 
amado como se íõ r:i sun s<:oumla Pil tl'ia - " Er 1ml rs 
abcr aach nellcbl, wic sc(n zwcites Votcrfand". Ao seu 
c:irnctc1· d e esco[ se aiustn"n n d h· is :1. - Candidc cl {ol'
lifcr. 

Su bscrc\'Cmois :i,<; palavras tio prof. ·E. Hoq uc lle Pin to: 
"Cnntinhac um pouco pelo Brnsil; csludne-Jhc ri lcr rn, ns 
p lantas, os nnim:ics, a {!ente . .. cnconlrarci s, .i. c:idn Jiasso, 
com as liou rad:1s pepitas qu e. o velho ~lnrtius alil·ou ú. 
YOss.i cstrarl:1 !'' 

Ent Cílrtn no .c;en nmigo, J. J, Sturz , Consl1l Gernt no 
Brns íl, procurando i1u.Jngar se jh hn,..i a sido coHoc.1<10, 
n n Igrcjn N. S. d;1 Conceição ele S:rntarCm , o Cn1ciíi;-.;o 
por cllc rc1uellido em cumpri men to da promess;1 íciln, 
pefo macio miiasroso por qnc fô ra snlvo de mn nnnfríl· 
i::io, em ng uas do Amazonas, perto daqnclb e itlndc, ~[:ir
lí us nfio se esqueceu dos ind ios brt1s ilciros e assim se e:-,;. 
ternou : "Se ft conlcmplaç,io d nq11cl1c Crucifixo dcs1i c1·1:1r 
cni alguns devotos p i. cdosa commoçiio, lere i lambem cu 
ícHo alguma cousu Jicla infeli z rnçn amcricnn:1, á qual sinlo 
nada rn,1is po<.lcr dedicar, a n5a serem va los Jiicdoso::. . ,\ 
}Jtoporçfi.o qu e envelheço é !;ctnp re m ais in lenso o mc~1 
inte resse por nciuclla raça ahanc..lo uncla". 

Pôlrn os estudos cthnogt•::i ph icos l>l'nsi lc iros t:.im bcm 
coll :iborarnm m at;istr nlmcnlc : .\t:i xi mili:ino d<! Neuwic!I , 
Castclnau, von dcn Slcincn, Koch-Griinhcrg , Max Scl111ücil, 
P ctcr Lnnd, Ln.c..lisltm Xctlo, Catito de :\liiga lh :ícs, f,c-1·1·e iru 
Pcnna, D.irbosn nad rig:ucs, T 1·,1j:1 no c..lc i\toura , 1>:n1J .Ehrcn-
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rcich , Thcotloro Sam1wio, A. '.\fc trnux, C .. \L nondon, Ho
quclt c Pinlo, Hcrll crt .íl r1!clus, N'inrnc11t h:ijú e O\tli·os. 

Aos i11\ crcssados pelo cslutlo ctn c\hno losi:1 medica 
lm1si\cira, :1co11sclhnmos ., vnli osa lhcsc tlo Pro f. íloquct1 c 
Pinlo, 1mb!icnda cm UlO !i - Ell1nooravlti« ,\ mcricana. O 
c·xcrcicio da mcdici11a cn(re os imlioc11 0.~ <fo 11merica, ~ 
/?onclô11 frt, 3.:i cd. H.1 35, ns c-xcc ll cn lcs versões n portu
guês, í c:i tas l lClo Sr. E~o n Sch:idcn e D. Lucin Furquim 
1.nhmcycr, rcspcc th·amcnk, cfas obras - Untcr dcn Na
l 11rufükcl'tl Zcnlral - !Jr{lsi (icns. Karl vou 1lcn Slci
ncn - , public:id;1 pcln l\c\·is l a do ,hchivo \ tunici pnl tl c 
s. Pn11lo, e Rcisc11 i11 Brasilic11 -, puhticn d:a pelo lnsti
tuto li istorico e Gcognaphic() Ih-nsilciro. 

Antes de e11ccr r:11· l'stc p rocmio, ;o;crvi rn o-nos do en
sejo para o ffc rcccr ao illus lnulo Jcilor precioso.,; cxlrnc!o.o; 
de c:1rlas incr!i tns, c! i i- i1,;id,'ls ,)(' ?i!u11i C"!1 no sr. Concgo .fo
mrn l'io d,'( Cunha llttrbosn, 11m 1los í1rn d~dorcs e 1.0 Se
cretario PcrpC!tro !lo Jnsli tu(o Historico e Geograph ico 
8 r,1.'iiJcíro, pe lo ~ocio Jio nor:1r io d r. Co1rlos f'rerlcrico Ph i
lippe \'On :'!Tnl'l i11s. 

A!;:radccc1110:-. :1 ninti a i;cnlilczn fio Ucncmcrilo sn h io 
Dr. )ínx Flcim;s, digno Scc re?tal'io Pc rpc luo do Jnslitulo 
Jlístor ico e Gcogr::i.phi co Urnsilci ro, o ter llDSI~ ft !lf)SS.I 
tt:sposi<;~o, documentos l:io p-r<' cioso:-.. 



/ll11slri.<;.simo Sc11/lor! 

A suu hom·a(/a carta d,cl, (? rllcaou sem data}, qut! 
me deu ualicir1 sobre n bcnevala rercpÇãa das meus pc-
1111c11os trotados sobre l! liislaria do flrnsil, foi n:spa11didn 
Jt llumbul' (JO cm m<u1</ar a f'. S. hum (rufado 11ouamcn[c 
cscl'ipto por mim sabre o Nalurcl, as c.locnç::is e :1 Mcdi
cinn dos Al.,oriscncs do Br:1sil, o r11ie })CÇo, que V. S. npri:
sco/assc 110 meu nome ti bonarrwr:.1 ca111pul{/1ia da /11sli
(11to l!i.<.I. Gcoor. <lo nr(lsil. Dcsdo qt1c ns uoçõcs e no li· 
cias, que comlilucm este escrito, sejam dia11as rln Sua 
aft ençfio e q ue lulvc: ,'ic dés:;c <l' cllc /ma revista m,s pu
blicações da lti slilulo . 

Cm qwmlo á car,-cspondcncia de nossu ,\cnclcmia com 
o ln.'i liluta e a cambio elas publicnçõi.:s, tratei desse as
s1111lo 11 '/tuu (llllcrlor. 

Por isso falo hoje principalmente sobre dois objcr.
Jas, so/.J,·c os quacs jrí cscrc11i lia mois tle hum anno ao 
Excclfm.0 Se11Jror Paulo de IJarbosc, . . 

Primeiro assunto lic <1 comn11111icaçcia de m<tf'pus 9eo
urapliir::o:-, q11c, me di:crn, /orom c,lilnclo.~ sah os a11.qii
r.íos (la ooucrno lmr,. 0 11 <lo lrl.'itilula? Frilo principalmr.:11tc 
do ruappa da prou. (lo füo <lc Janei r o, D esde Q trüle m oric 
cio S111-. Nicmcucr, com o qual liuc relação, ni'io tenho 
pocl[c/a receber 11ucla de scmclli<mlcs mcr{aiacs. Bntre

lauto, flCtlso que seria ()raueitoso, se eu /OsJc posto 11a 
posição de aproveitar.me de loúa.'i as lrab11lhos des te oc· 
nero, feit os pelos sal>ios do n msit. Na edição da Flora 
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nrasiliellsis se comp1·ccmfo t1io hem hum yrwulc ma11p11 
01·0-liydrouraphico. Todos os 11os.rn.~ malcriac.~ para c:•;fc 
fim foram daclo.~ por mim e po1· Ult'II colfnbormlor, o Pro f. 
E11dlichcr, ao Eslado 11wior d'l~11ocnlwrhi .f. ll. <i11sirlucn 
aonde este nwr>pa se lw de formar debaixo dos olhos do 
S11r. Darão Hesse, pelo Coronel Scrivaneik. 

Podemos c.~pcrnr IHlCl oUrrc cxccflcnlc pelos officiucs 
daq11cltc Estudo maior, e o nra.~il /rn de ler 9ra11dc prn
vcilo dcllc. Portanto paço a V. S. que quairn baniym,
mcntc usar de toda Sna ,wtoridndc, JJnra nos procurarem 
aq11cl!es mntcl'iacs, nmndnar/o·os 011 a mim ou ,lomlo-os 
d ebaixo do Sobresarito "Ao Sn r. Slcfa110 Endlic/lcr, Di
rector do .fardim Dolan. lmp. de l'icrwa, ao Ministro aw;
lrlrtco 1w Sua Côrle ". 

lfrlma segunda 11roposiçü.o he, que o Instilnlo me pro
cura.~sc copia do texto das <lcscripçõr.s d<t Flora F lumi
nense de 1'cllozo, como foi escrito pelo cwtor. Eu q11erfo 
depois fazer revista critica <Ir. Iodas a.~ {igtiras e cnmpor 
hua co1tcorda11cia de nomes, que hm,ia de dw· m11ito ua-
1<,r U obra. Até aaora não era pnssivel determinar Indas 
as plantas por falta d o de(fdl (da~· m1nlyses) nus luboas. 

fia alouns dias q11e estou de posse da ncvisla 1'rimcnsa.l, 
que l'. S. leve a bomladc de 111andí1r,.111e da par le do 
lllslilu(o (até o 11 .0 16 de Jrmciro - 1S4,1). Nlio posso 
e:cprimir rt 1'. S. <1ua11to m.c alegrava este pcr iodico , tam 
cheio de 11olieÍlls do maior inlercHe vo.~siuel para os gcn
gruplws, csfatislicos e hisloricrM, que frafum do Brasil. 

Hc verdadein,mcnle hua obr'a do maior merecime11lo 
J)Ossiucl e estimo muilo, que o c11Clm:;fris1110 dos Bnisilci
ros nüo se /'esfrie, pura coufin11a-lo da mesma maucirt1. 
lisonjeio-me na c.~peraitç!l de que o.~ cscl'it>lo.~ ,lo S11r. 
Ale:i.·twtlrc norlriy11cs Ferre ira scrâo ayor" fo'101.; publicu
dos, o que Jw de cspc1/lwr uwiCas luws sobre os poiics 
Ama:onico.~. Em quanto os olhos de muitos conquistado-
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1·esl na E:uropa s<io <iirioido:-: JJm'(l aqncllc riquíssimo tc,·
ritorio, ,wda serei mn is roiwc11icutc de que mostrar ao 

/JOUO /Jrusilciro como o lnsfii11fo sabe aprccfor aquclla 
1wsscssüo ria bmula do Norte, prclc1u{ír/a /JOr 111 tdlt1s ca
f,eças umliw; e m11il11 inclfacl'eção (Vejam-se gaze las fran
c:c::os e i11ofe ::as <k Mai o cofl'cntc). Lcm{no-me que Juu11 

t:r1bio Pfl lrio la {Jl'(lsilciro , o Gei1. Frmu;a de 1/orla, me di
zia /JOJ· res11cífo du Guerra <lc Mon tcuidco de 1S17; o 
Hmsil rh:11c ser l11mza JJC Jlinsula enlre o l'urag11au e o 
Ama::011as ; ums mio /Ir e conucm lwilo a banda oricntul 
oor1dc !:e fofo 1..'.<>JJ011Jwl, como a de Ma.capá, aonde se d eve 
pura scmfnc arvora,· o cslruulnrlc b ra.q'/eiro. Mas m7o 
que/'O cnlrnr mais cm toes discussões, e concluir a{)Ora a 
mi11lia cari a com os f)l'o kslos de perfeita es tima e dis· 
Uncta co11siilc rnçlio, com que lenho a ilonru <fe ficar 

TJc 11ossa Senhoria o muito grato criado e ucnerador 

Dn. \'ON '.'\IAnTl t;S 

,lfonidz, 26 de Jlaio de 1844. 

lmmo. Senhor! 

Tc11do boa occasiiio para escrei,er a V. S. R, 11ão quero 
11coli9c11cirdn, mondwulo a 1'. S. se.r,1111do c.1:emplar do 
meu liul' i11ho sobre o ''nnlurcl, n medicina e ;is molcs lins 
dos Int..l igcna.s do Urnsil" . Se o Instituto //isi. e Geo11. 
/Jrasileiro achasse-() digno de co mm1111it:a· l r> n'ima l rn· 

cl1Je r;üo porl 11911c=a, i sto ÍZ<Wi(I ele ser parrr mim coisa de 

vrnn(IC prll=er. 
T:: m qum1lo á Carta {ir, q ue V. S. me horzroll para res• 

peito á minha commuuh:açõ.:i soli rc a liistorio9raµhia do 
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!Jras i!, lhe lenho dado rl'sposla d.d. O de Jl r1rço IS.V, , rc· 
ron heccndo ao mt•smo tempo n !Jo11dadc com qtte o l m,
lllulo /l. G. n. me /e: merc,J. da fnaprccfoucl "Revisln" 
olé a de n . ., 1S (iuclus) e rias mcmol'ios, 1'omn ! . p. l-5:I. 

Peço QIIC \', S. 1]11cira hcniyl1(1J11crile co11li1w(IJ' cs (ns 
comnomieaçõcs, e que me:: nindassc ioualmcnfc cm rmi
manâo os Nnlw·rtlis{a.~ do pai= ele rommuuicru·-me qs smu 
t..·ollccr,õcs bolttniea.,:;, 

De~cio saber sr. o lmli(u(o tem recebido ns obra.,:; que 
a Academia n. das Scicncin.~ jâ lhe maudoa. 

Emfim dê-me 1'. S. ll. Uccnça. que eu lhe renove os 
mc11s .'iinccros pro les/os de pcr/cilct estima e distinta con
sidcroçfto. 

Deus Guarde a V. S. n. 

Munic/1, 15 Dczbr. 1S4lt. 

Niio nos podemos forr:ir i1 s11Ji.•,cf:icç5o de tr:insc1•evcr 
mn ís d uns ou tras cart:J.s. 

llfmo. Senhor ! 

As min/za,'i oct:tt/J<IÇÕe.~ /i(lr.mtias, d lz o 11 0.~.rn co11-
sor.io, versam prescnl emculc soU1·c dom objccto~·. que {flfll· 
bem p1·cc11cJwm os fim: elo l mlilulo, a snber: « histafla 
nlll!lrnl da reino 11C!JC/(I/ do Drasil, e a /lis[ol'ia dos .~c1u 
primitivos l1abila11lc~._ As riquezas vcoctar..~ do h11puio 
do !Jrasil são lnnlas, que tafvr::: niio Jiqja. um · só vcgclnl 
ço11hccido, 011 ulil ao homem , cuio represcnlaulc mio se 
ache entre OJ innumercweis ff'1e conslilucm a [,'/ora· desse 
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bcllissimo pai:. Cousideranda nisto, tenho preparado, lm 
muitos rirwo.~

1 
umu. Flora )foúic.i <lo nr~sil, a qual breve 

saJ,ird <i luz, visto S. M. 1. o_ Senhor D. Pedro lJ se ler 
dignaria toma-la sob suu 11rol ccção, fl Crmillindo-me que 
c11 l/1 '11 dedicasse. Esta ol>rri formarei. /lHrlc ele tuna Flor:i. 
Dl·:1silic11sis acrut qne deve trafoi· ,Jc Iodas us p la11la,1 ali: 
uaoru d cscobcrlns no flrasil, e que, sob os t11l.~picia1t d11 
S . .li . o imperador d'Au.s. lria, 11ou publicar com meu r1mi,()0 
o Pro/e.~.Mr Tfodticlicr, de l'ic noo, afoi{ado de mailos ut!• 
tros naturdcos ,1/lcmcirs, f.'rancc=cs , e lnolczcs, Conta
mo,,; 14 11 15.00U L'SJ1cr.ic~; prrleru·entes a esta FJnm. E 
pois rnai 1mlura/ que c1t a este res11cilo tome a li[Jcrdmlc 
el e pctlfr r, bc11c110la cO()JJCNlÇÜO rJ() ln slil fll o, lo11lo /JCJrn 
,·omnitwicrt{'i1ü dt' 111olcrictl'S, romo partr a diu1daaçrio drt 
Glirrc llo Brm;il. U1·cvc terei u lioJ1ra âe 1·cn1clter cio fosli
tota o p rournmm ,1 rfc:;lf1 obru, t:'11jr1 impres$<io jti comerou. 

Em. qu n11/a aos u1cus cstmlús sobl'C a /tit,.lorin flriml· 
tivu dos w1locl1tlwucs dn Bras il, ,. r/11 Am ericr, cm gc rr,f, 
co11sta-111c coma {aclo (/f!.ral, (Jl/e lod(( a 11ounflçiio primi• 
tiva úw, Amerlcos viucit cm t e111pos rcmo lissimos em um 
cs tmJo maü civifisat/o do que aqucl/c cm q~,e achcimos, 
tanto os :llexicunos l[u nosso t.CmJH), ou outros [) •os 11w11-
to11hc::.cs, eou10 o:; l mlios se l u!lgcns do Hrrisil. J oda esla 
11ouoaç17o, sem tlu1J/da muilo mar's numc,·os11, cC!liia de unia 
11wdçcío muito mals r10/11·e 11or cli1Jcrsns causas. Co111n 
nf1orr1 se deot rh'scsperilr ria pos:úb ilidmie ele inlrotln:ir 
os cmlocllll1011cs aos cfrc11fos t:1a·ciuilisnçi'io ctil'O />én, cite:; 
se l(m tormulo líio s6mcnlt! objeclo dc nossa curio.~iclcirlc 
phifosophicc1 e Jristoricu; e seria ccrtumca lc assw1111to in

tercsswitissíwo í11,taow· CIS Jlríncipaes 1.:nwws clcs.wt rlcc a
dcncia e tlcgnulnçüo. Os meus c:,:tmlos upo11lah1 pt1ru o 
llnisil o loaar oadc residem aimla as maio1·cs lcmbr1111-
ças cio klll/JO 011ligo 1 e ucm a ser os ,n(llos entre o~ 1·ios 
.tirroá, 7'ocaalins e :lraauaya. :lJii resfriem dct cc11dcnle1· 
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,los rmtigos 1'11pys (os Apiacds, GrJs, J1/1111d11/'t1cús, ele.) q11c 
n i11 da fnlam a li11g11a 1'ap11: cllcs dcuem ser r.1>11s it{cnu/us 

como dcposilal'ios da ,IJ11lholo(lla , lrtm'iç{fo hhlOrica~ e 
,·estos dtJ ul1111ma civilisaçüo cio.~ tempos passnrlos. .Vc~·.ics 
fo{Jare1,; {alue= se {JOssa111 cnt::011/rar aiadu almrns t:cstiaias , 
q1:e 1lr1Ta111c111 u/9(!1/llJ. lu:: solirc as caus a,; ((11 111·rse11/c 

rn/11a dest es povos. Mas, infcli'.. 111en/ c, aluda 1ii119 ,1cm f:l 
/u i cslu({a-los. 

S de ,llar,;o tle 1s.1.1 

lmmo. Senhor/ 

C<, ,n o uivo prazer que me inspi rum sempre as l)O:.·sc1s 
cum,mmil.:aç5c.'i li tfcra1·i0cs fi 11c ,1 /t(J Jlf"ft de receber vossa 

cnl'l r1 l"Cmcllldu p or i11lcrm c,üu cln. lc9,1Çcio lJl'asilcil'(I cm 
}(umb11rgo,· e apro 111! ila11da-mc tlt Jllllfl oppor/ana occu

sião q11e se me dcpwa pt:la mesma uitz, devo comcçnr JJOr 

vos dí=cr, Sr., qae sc11:;iuclmc11tc p cnhurtH/0 fiquei pelt1.~ 
bcueunlas c:rp rcssôc:; rlc vossa c11nc1t1cl corla. Sei perfci

fomcule uprecir,r o s11/frag(o de uma cor1Joraçiio lillcru

r ia tão csclurccicla co m o o lnslilu(o llislorico e Gcoyra

µhico Hrasilefro: e posso 9lo1·io1·-mc com baslnnlc ra:ü.o 
de que uo.~sa i l!usirc Sociedatle se diorwsse n.t(/'iú{IÍr ül 
i1u111 ua1or ú fraca dls~erlt1çâo, qoe liue a '1011ro de lhe 
<1JJrc:.·c1ilar, soú r c o melhor 111ctlwllo de se escrever a his

toria rio Brusil; mas pc11so ao mesmo tem110 g11e a nu:Jlur 
,,arte de 1w.r:sos d isf inclos i:ollc!Ja$ j11Joou as idéas cnon

i.:íatlris nessa nH.'moriu cúm a bcnc1Jo /cni.:ia , qac quhcram 
outorgar, m(o n 111ew; iraba{hos, mas ti mi11ha boa uon

fadc, meu e11tl1111dmuno pela (elicit/udc cio /Jrnsil, e ndnlw 
ded icação sincera por todos o;; ii CUS i11 t1•rcsses. ,l/uilo me 
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J't'flOSijo que vossa illus/l'((da associação julaassc conuc-
11ic11lc ,•.,cr cvcr uma /Jü:/oría do flro.d/ {t1tufrulr, sobre bc:· 
u.~ lilO crmplt1s como ns imlfrurJas c111 minha dissertação: 
mos de ortlro ludo, Sur., e rcsvcítaucl colfr.oa, mio ou.sa
r e( c1.~1,frur eu mesmo â aloriu 1/c cmpre::a tao arcJ11a. E' 
bem oudatlc que rm minlu,.<: 1,oms ele dcsca11so me lc
ulw o,·r111mtlo <los 11estigios cJu historict at1li9(L <la Amc
ri("a. Supponho (JIIC ser/a tore/a liio oloriosn, q11ií.o diu11a 
de louvor, levunlol' o uéo que tc111 <:obcrto f1(ê hoje a liis· 
faria a11Jiaa drt cuçu ucrmellw; ,nas esse orwufo myslerfo 
de 111110 JiislDria cm t/lll' l11tlo se tem apfl!Jado , cm -qu.e 
!C1tlo e 0Ut1s11w e rullw - csi;c grcuule my.~terio c(cnwnda 
0Ull'l1s forças 1111c Jl{ÍO as mi11/ws, 11111 cs11irilo pro/11J1d(J, 
1·(Jtuclc1· firm e e /(lbol'ioso, ir,izo 1,a.~lo, im(lyinação uiun., 
e HIIHJ {cu.:1iitlodc <le combitHlÇÜo rura; e além <listo idode 
111adura, mas ainda niio decodeulc, como a minha, que 
em breve. rocard seu dccimo (usfro. E11lreta11lo , S11r. , j11-
11uiis Perderei de uis{tt l11do q11a11!Q tiver relação com 
essa hi.r; /m·ia caiarnalica do Brttsil, e muiltt houra le rei 
rm com,1urnicur rio [11stilulo, ttc temJws a tempos, os 
/rur.los dr. ///Cu;, r sludos, rom tanto que os Juloue diono 
de si:cc acol/limcnlo. 

1'c1mhcm uwilo ogracleço (f bondade com que me lct1· 
tlcs enviado a co r1liruwc;üo de uossa l(euisla Trimen sal, 
e elas vossas Mcmorins. 

Com .r11wude imptll'Ícncla i:.çpcro os mum:ros qur. se 
{Ol'CIII p11Ulicando, e niio me oluirlarci rle dor t10licia dcs
Sl!S p11Ulicações em 11oss11 follw lille rorio; - GclcJ,erlc
An=eiaen. 

J>ermilli-m e outros;im de IJOs si9ni/icar, Sur., cm 11ome. 
<le nossa 11cadcmla Real de Se(ericias, que 11111/to {olr1art"a 

e/la de uer subsistir mlo inlcrro,npídas relações lif/urarias 
CtJlrc as d11as cor,,oroções. Jti ccwuulci, de olyum lcmpo, 
uossa illuslrc Sodctlade para uma troca reciproca de nos-
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.<;as publicações, e rcccbc1·ci.~ cm tempo competente o AI· 
manai: de 1SIJ.1, que poderei uoJ ela,· uma idéa. da c~:lcnsão 
de nossos trabfJlilOs e de 11ossas 1wlilicaçõrs . 

Ncs lr. occa.~frio reitero mi11has i11slw1cit1s n c.~tc rc:s
/J cilo, rogamlo-oos rcmctlc:J' lurlo o que {<lr 1wblicarló ahi 
po1· esse sabio lm:fituto, &e. 

Grnudc íoi :1 symJJ:tlhi:1 dctlicnda :w Dr11sil pe lo sa hio 
ollcmão, CnrJos Frederico PhilipJJC vo11 :\l:1rl ius, e incsli 
mn,·cis siio os seus ti·a hul hos. "P:1ra o pnhlico o pndrão 
4.le medir n i,lrandcza de um espir ita de escol, 11110 c sl :'t 
no que cllc pensa e C capaz de íazcl', mns, si rn, no que 
,·ca lmentc faz e produz". 

Em todos os seus escritos se rqu·ccimn n IJôa vontndc, 
os sen timentos de 1Jicd,1Cle e philnn lh roTJia pelos intl ios 
hrnsileiros, o cnthusi:lsmo 11cl:t rclicitladc e sin ccr:1 tt c-
11ic:1ção por lodos os inlcrcsscs do Br:1sil. Ju li;: :'tmos ler 
:1prcsc11 tndo, com cst:1 m ouogr:-iphi:i, um:1 joi a d.r br:is i
li :nrn, crnborn sem o sen IJril ho iu tl'i nseco, é hem \'C rdallc, 
no que diz respeito :10 nosso cs íorço, pela inop i:i <lo l:tpi 
d:wio. Tmdo quac polu i . Aos Uoutos <'Spt:!ci:i li sl:1s ped i
mos i·clcv:11' nossos íalh:is. 

S. P:rnlo, 1 llc :'1 1:i io de Hl3D. 

DI1. Plll,IJ,\ DA SI LVA 



INTRODUCÇÃÜ 

1-.foit o.;; viajantes <lcscn'\'Cr:un 1 t onstit11içflo physica 
dos ,uncr in<lioS, as doenças que lhes são inllcrcn tcs e. n5•J 
Q,.bstnu tc, parece que esse nssumpto. até hoje, a inda Jlfi'J 

foi csgotn.clo. 

De certo, por este motivo e, mais ainda, pela co11ti
m1 r1.ção d::ts <'il1ciclaçõcs crilicas cios nah1ralÍ>5tas, tem ellc 
Sll:l f,"\zfio de ser porq11c, precisamente, nesse c:impo tlc 

iníon''l i1 ÇÍ>cs inexa tas, !}luil.ls ha <1uc, dcstlc o <lescobi i~ 
mcnto rio :No,·o ilfu11 do, trnclicionalmcnte se mantêm. 

Pn.ira\•a no c:;pi ri to da éJ')Oca, e i1llcrcssa,•a no 1ks
cobridtn· de cHtf1 0, cl<'scrcvcr muita cousn referente â cos

l;luiç!lo physicn elos lml)i lantcs do continente <lcscoberto, 

como <·xt rax:ig:i nlc, maravilhosa ·e <.lcsto;u1clo do3 typos da 

org,1nisação hum:iua, conhcciclos naqur l!c tempo. 

Acc rcscc, tn111bcm. que os primeiros hislod :i.dores cl,1 
Amc1·ic.i., ua maioria cspauhocs e port uguêscs, ~crc\'Cfél!ll 
dominados pelos preco11cc ilos e opiniê",es rd1lílntcs cm su,l 
pa lria e sc111 te r como U,1se, conceitos isentos elas infh1-

cncias tmlhropo logicas e sociae$ da slla raça. 

Cn(I. 3. 



CARLOS FRIEDR. PHI L. von MARTIUS 

A literatura elo resto e.la Europa, tambcm cmpolgacl.'.l 
pelas doutrinas ela cdaclc media, aceitou, com satisfaçâi) e 
sem exame cdtíco, essas dcscripçõcs uni latcr:i.cs ou crro
ncas, de modo que devido [l isto, fic.trnm, cm sua maioria, 
perpetuadas até hoje. Con10 exemplo persuasivo elo con~ 
ceita estranho sobre ,nuitos traços ela historia natural do 
homem americano, citamos o livro do Concgo ele Chantc 
de Pauw (1) cujas opiniões fau la!Üosas, oriundas <ln pro· 
pensão para o baroco e o cxtraorcJinar io, 11ão fornm até 
hoje substituklas, embora tcnh:un sido ab;,. nclonaclas; é 
verdade que out ras não t;;âo menos falsas, e isto se nota 
nos primeiros rcla torios cspnnbocs, 110s portuguêsc$ e nas 
pos teriores compilações allcn1ãs, tacs como no livro de 
Ens, uma vez que a tcmkncia do espirita e.la cpoca p:w;"J 

o cxtravngante, lhes havia claclo algunm importancia du· 
rante certo tempo. 

(1) In<lagaç6cs philosophicas ace rca dos habit;mtcs da Ame· 
rica, Derlim, 1769. (No1:t do dr . 1lar lius). 

Em nota, o dr. Martius apc11as se rcícrc a uma das obr:i.s <lo 
celebre concs:o - llldagoções Philosopliicas acerca das habitantes 
da Aiue,·i,a. Dcrl im, 1769. Cornclio de P:fo w, cscriptor e phi· 
losopho hollanclês, nascido em Amstcrdão no anno de li39, fa llccc11 
a 1799, cm Xnnlcn, duc.,do Oc C!é1·es, onde ti nha um cmionicato. 
Era ses:u!1clo sobrinho do cr:rn<\e pc nsion:i. rio de \V11t e tio do 
cou\·cncional francês :\nac!mrsis Qcots. O principc, l)ispo <le 
Lil!ge, o m:;mclou a Berlim p.ir.1. defi.:ncler seus interesses, e Fl"c
derico II procurou, cm vão, retê-lo junto ;1 si. De Pauw publicÔu 
três obras, que fü:cram grand e ruido no scculo XVIII : l,111cs /i. 
gaçõu J,/lilosophims sobre n.r umcricairas (1769); lnvcsligaçõrs 
pl,ifoscpliicas sobre o.r cgypcios e chineses (1774); l11vcstigoçiirs 
pliiloscflltiurs sobre os orcgos (1783 ). (No ta dr Piraid rla ·Sil,m). 



Nat'ureza e Doenças dos lndios Brasileiros 

;\95i111 é que, 110 conceito anthropologico de qua\qu~r 
rnça humann, 5cmprc se reflete o cspirito da cpoca de 
CJl1e St' achti.vam irnprc1~nado.; flS ohsc rv:i.clorcs, e esse pol:lo 
de vista mlo deixa de ter illlportancia, qua ntia se con

sidera n indio hr.t !>ilciro como lhema ele c~cscripçf10 :rn thrri
pologica, que dl:vc ser estudado, baseando-se cm ampl1 
l.'l:>scrv:i.çfio sem preconc~itos, como o fi1.crmn: von Hum-
1>0\c\t, Rush, G. S. i.\forton, tl'Orbig11y, ele. 

Além. di~.to, tttcs invesL igaçõcs assumem ainda m.i.is 
clc\':l<lo intc rcwc, !.e consi<lcr.1. rmos qll~ os pr imitivC1s bra.
silincolas sed'io lança clos no grande remoinho soc ial e 
civil ,Jc onde, mais cedo o u mais tarde , smgirá uma popu
lação remodclac.la e quasi nova - a cio Imperio Ilra~i
lciro ; qllc nc.:osc to rvclinhar c\lcs hão ele per der, a mais 

e mais, sua:: can.1ctcristicas propr ias e, finalmente, se C."<

Lingui rão pt:!r coinplcm, como membros independentes cL1. 
g:r;\nde familia humana - conforme parece ter cletcnt1i

nac2o o Espi rita Un iversal. 

Par consegninte, os relatoriO.!i que e,m certa r.poca 
c.lcscrcveram a naturezn phys ica do autóctone brasileiro, 
pocll!m ser considerados c.locumenlação, focalizando hi stoA 

ricamentc1 naque ll<" tempo, o fato not:wcl de u111 a raça <p.1 c 
tefülc a desaparecer. 

A população aborígene <lo grande Imperio I3r.wilcirà 
apre5cnla um aspecto ,mtonomico e proprio, cm toclas as 

suas c:.rracteri sticas corporacs. 

Até que pauto esta constituição caractc ristica do 
o.utóctone brasileiro reaparece ou vari.t t:m outras regiões 
do continente amer icano, e a té quan to podemos ou não 
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reconhecer nella un1 typo mais generali zado ou ma is Jimi 

ti'.1.clo, cm rchiç5o a todo o continente, é urnn. investigé\Ç~'> 
mais ampln. a que, no momen to, não pretendo me dedicar. 

Oüscrvando, imparcfo.lm~ntc, tem-se a convicção c.·<·a

cta de que o imJio brasileiro, quer se apresente nas matas 
Yirgcns, qncr nos extensos campos do Bmsil, é o mrsmo 

nos seus traços caraclcristicos e, por toda parte, se mostra 
como rcprcscotantc da n,cs1n,1 raça. 

Depois de tê-lo obscrvnclo num vasto tcrr itorio, des
de o tropico de Capricornio ao Equador, desde as t.:ostas 
do Oceano até <ws limites <lo Pcrú e Pop:iyan, cn 1 ci r

cunstancias mui diífcrentDS e em varias graus de evolução 
dvil , sempre Cilcontrei os mais accentuados car:2ctcrislicos, 

na estatura e proporções dos lllembros, na fisionomia, nn. 
côr e no revestimen to pí loso. Assim pois, aqu i me oppo
nho á opinião que admittc não se observarem nesses in

dios, a s variações dos traços physionomicos, notados nos 

povos cultos. 

E' verdade que eu e o meu fa llccido companheiro de 

viagem, vou Spi.v, no co111cço d,1 nossa convivcmcia com 
os ind ios Urasilciros, suppt1zcmOG não haver cliffercnça 

algum.1 apr(•ciavel. Is to, porém, era apenas devido á st1 r

prccrn.le 11 tc no\'idaclc de torlas as circu11stnncias, !ts quac~ 

:t w)s::s.-i vista. uâ(\ csrnv.1 acostumada e pcl.is qt;ncs fomos 
influenciados, cm110 :1contece a outros vi.ijantes, no co· 
meço de stms invest igações. 

Somente dcpoi~ que o sc11titlo de observação \;C libc.:r

tolt das impressões 111ai.s gcrai:s e se llabito11 a entrar em 

min ucins, reparámos que as fisionomias in(livich1<les. <los 
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índios b1·asileiros são tão variadas e acentuadas como as 

de qua lquer povo do mesmo grúo ele baixo desenvolv i
mento n10r;il, civ il e intelectual. 

Naturaflllcn tc, a [alta de occnpaçõoo <liffcrcntcs, e de 
todos aquc!lcs varias estados de e:xcitação do espi ri ta ·e 
dos sent imentos aos quacs está sujeito o homem civi lizado, 
se reflete no rosto, ~spclho da alma, pri\'ando-o da gra

dativa escala <las mais delicadat:i c.,prcssões. 

O mesmo se dá com os negros, a respeito dos c1uaes 
alg-uns e6c ritorcs1 tambetn injusta,ncutc, neg;m11n fjsiono· 
mia propria e variada cm suas miuucias. Üi\tro ta.nto 

se pode dizer <la estatura, da côr, <lil pc\lc e da barb.:1; 
estes ca racteres aparec.cm sob multíplns varietlaclcs e nfln 
se acham tão uniformemente clistribuidos cm todos, de 
moela a se poder dizer, que a naturczn, vazou tudo num 

sô molde. 
No Brasil, se vêem indios altos e ba ixai, esbeltos e 

corpulentos, vermelhos acobreados, amarc\lados e até 

qu c1. si brancos, com J)Oltca 'barba ou, se constantemente 
não ;1 depj lam, apresentam-na regularme nte basta. De 

modo que, Uc todos os caracteres physícos atríbuid06 a 
essa raça, restíl.1I1 c1uasi somente como predicados iuva

r\aveis1 que se repetem nas dfücre:ntes circunstancias, a 
brilhante c.abc!h:ira !isa e negra, invadindo bastante a tc.,;ta 
e a barba. 

Nunca vi índ io algum com cabelos anelados, casta
nhos, vermelhos ou ruivos, nem com barba cresp.1. 

Isto nos deve indicar, princip;dmcntc, que os c;1ractc
res peculiares dos brnsis não podem ser vjstet) e concebi-
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dos ele modo c.xcJusivo, como taml>c1n os de qualquer 
mC11"I1?ro das outras raças humanas. Acontece portanto 
conl 'os homens, e.xact:uncnte o mesmo que se observa nas 
chamad;is familias naturJ.es da flora, que a scíencia mo
derna p rocura designar e fixar, não por meio d~ uns tan
tos caracteres exclusivos, mas, pelo conjunclo de muitos 
delles, di(os caraderos collectivos, 

O primeiro encontro do viajante quando vê o filho 
das selvas em liherdade, níi, cm seu primitivo lar, é pnr 
assim dizer, de iniportancía decisiva, por isso qlle o cunho 
de uma Cormaç5o humana particular e jntlepcndcnf<! não 

C constituido por um caracter singular e sobresalient<.', 
mas pelo con juncto de todas as particulnridndcs pliy~ic.is, 
tal como se obSt:rva no amcrindio em geral e no autóc
tone do Drasi!. Promptaniente se gravam os impressões 
de tão interessante espetaculo; a attcnção concentrada 
aprccu<le, rapidamente, lodos os traços, i:cunindo -os num 
quadro, cujo coloricJo jamai.s se apagará da retcntivn do 
observador. 

Assim é que, depois de. tantos annos, a imagem elo 
primeiro cucontro com o indio i)rasilciro, ainda se con

serva íudclcvd na minh.i imaginaçrio e julgo a dcscripção 
feita por m.im e pe lo rncll falleciclo comp.inhciro 'UOII Spi:r, 
sob a impressão do primeiro encon tro, capaz de dar u1:1a 
idéa c..,ata da constittiição physica daquclles homens. Por 
isso aqlti inserirei o que de mais importante daquclla 
narração; mas, devo assig11a1ar que os Corondos, os pri

meiros por nós cnco11trac.los, pertencem a uma lribu, rda
tivamellle debil e degenerada, e que, tanto a e.xp.ressão 
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individua l do rosto, mais pronunciada, como um maior 
cJcscnvolvimc11to dos systcmat:i osseo e muscula r. notados 
entre mui tos, in tli os, emprestam ao conjunclo physic:o des
ses homens, traços mais favoravcis elo que os encontra
dos pelo leitor, cm nossa relação de viagem (Reise, I, 
pag. 375) . 



ASPECTO GERAL DA 
PHYSICA DO INDIO 

CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRO 

Os inclios brasileiros são, cm geral, ele estatura pe
quena ou mediana, cm relação com á dos europeus. Os 
homens têm de 4 e meio a 5 pés de alt ura ('medicl.i 
paris iense) e ::is mulhcn.:6 de 4 a 4 e mcio (2), 

(2) Francisco R:0<lrigucs do Pr.i.do, comm:rnda nlc cio p1c
sidio de Coimbra, diz <[ UC são os G1ta)'C11rlf.r hoincus de seis a seis 
e 11lCio pés de altura (vd. Revis/a Trimc11saf de /Jist, e GC"oyrafihin, 
T, I, pag, 26). - João de Lcry que, prescindindo dils idéas re
ligiosas, é cxacto narrttdor, di1. 110 C1p, VI H da Rc\;:u;ão de sua 
\' iagcm, fa l:mUo dos Toupiuawúaoufts , com quc111 viveu, íamili;i r
mcutc, (}Uasi um :iuno: - n'ctãs point plus graus, pt us sros ou 
r, !us pctit~ de stii. turc <JUC nous sommc,~ cn l'Eu ropc, 11'ont li;
corps ny monstrucux. ny protligicux à nolrc cgar ", etc. - N•J 
D11. LVHI, da Noticifl do Brnsif 011 Dcscripçiío dn Cosln, dc\lc, 
lemos: E' cslc gentio (os Tamoyos) de grande. co rpo e: mui 
rob usto", etc. No capi tulo LXII <la mesma obr,1, lemos : ·" os 
ConyauaJc.t s,io na cõ r e propor(ão <lo cor1io como os 'famoyos ", 
etc. No Cap. CLXXXIV, lemo~: "os Marncás são hoincus 
robuslos e bem co11cJ icio11;ulos " , etc. Os Bolocutlos ou E111-;crã
ckmuns, são <lados por Ncll',uird como homens de elevada ·esta.lu ra ; 
o manuscriplo da Bibfiollirca l 111f,cricl concorda neste íaclo e a 
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São todos de constituição robusta, espadalldos e cor• 
pulcntos. A eslatura é bastante. igual, particularmente, 
na mesma tribo, e, só raras vezes, se llQlam alguns que 
excedem aos companheiros, na altura, apenas meia 
cabeça. 

Em conjuncto, à obser \'a.ção do europeu, parecem 
mais altos do que na re.1\idade o são, por andarem nú~. 

A cabeça é rclafa·amcntc grande, o tronco taureo, o 
pescoço curto e- gro~o. o lhora~ a rqueado e musculoso, 

os seios (emininos tu rgidos- e não pendentes como nas 
negras. o ventre muito abaulado e bastante dcsenvolvldo, 
com umbigo saiic~n tc; os membros vi ris muito menores do 
que cm qualquer outra raça, e 1150 cm continua turgcs
ccncia como no negro. Têm as ext remidades curtas, 

gr:tmlur;'l de suas .i. rm:is t,1mbcm o robora. 'Muit::i.s oulras cit;içõcs 
v11clcra reunir ; mas, julco que sfio bastantes <:slas, para fa:z.cr \'Cr 
<111e os lim ites do <lesenvolviment.o physico clm brasis nfio se ;ic
conunodarn tnl\'CZ n;is raias 1111c II1es impoz o <lr. Mnrtius. (No!n 
rfc J9 11acio Jasé M(ll/n) . 

Frnncisco Rodrisucs do Prado só se rríirio .io principal e,, .. 
!)itfio <los Gu:1.ycur\ls, (!Ue medi;i seis vés e meio de altura. Rev 
l nst. H ist. e Gcocr. ílrasi1., T. I , pag. 26. 

Alg u1s in<lios altos d;i tril>u · C(lingancr medem de 1,m60 :t 

l ,m7S e as imlias, gcra\mcnll.' , de l,: J1S5 a l,1n65. Vd. A Tribri 
Cni119a1rg- /m!ios /?11grcs-flo locudos - Dr. Simoeus da S ilva. 
Jt:ig. 11. 

Ouvimos cio Cel. Ja~uar:l>c tlc }[aUos, cm sua conícrencia, 
nmli la<la :1:,, f,,1c ulc\ade ele Direito ele S. Paulo, ;i 26 (\e Sete111hro 

ele 1936, que os indios Borôros da Rondoni:i. , rcci:'io do P ;mtanal, 
tncclfam commun\cn.~c t1m75 clc a ltur:i., nttinginclo alguns até l,ru95. 
(Nola de Pirnjá 1fo Silva). 
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~enc!o as inferiores delgadas, especialmente nas pantu rri
lhas e nadcC'as. Os hombros e os braços, porém, são 
roliços e musculosos. 

Dotados de pés e mãos pequenos, costumam trazer as 
mãos quase sempre fr ias, com dedos relativamente íinoo e 

uchas muito curtas, pelo costume de roê-las. O pé é 
estreito para traz e largo para diante, com o respect ivo 
dedo grande muito afastado dos out ros. 

E m cor rcspondcnciu. com o thorax. amplo, se distin
guem na cabeça, especialmente pela largura, os parietacs 
e os malaroo salientes. 

A testa baixa, arqueada na base, pela proemincncia 
dos seios frontaes, estreita cm cima e bastante rampada, é 
pilosa até muito cm baixo. 

Apresentam o occipital muito menos inclinado do que 
os negros, cujo cra11io é cm géral mais estreito e muito 
mais oblongo. 

O rosto é largo e aoguloso, não tão saliente como o 
d0t: negros, porém mais elo que nos calmukos e europeus. 
Orelhas pcquenr.s, de forma elegante e apontando tm, 
pouco para fóra; olhos pequenos, pretos ou castanhos es
curos, afastados, inclinados para o nariz, formando com 
eHc angulo um tanto agudo, e ornados por leves e arca
el as sombrancelhas; m1ríz curto, levemente. con1primido 
em cima , chato cm baixo, e ventas largas um pouco vi 
radas para fóra; b'bios muito menos espessos elo que os 
dos negros, sendo o superior, e não o infer ior, um tanto 
s:i.licntc ou ambos iguacs ; bocca menor e mais fechada dõ 
que a dos negros; dentes muito alvos, os incisivos largos, 
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rcgulam1cntc implantados e os caninos salientes; queixo 
arredondado e curto. 

A côr dos brasis é mais ou menos avermelhada como 
a do cobre polido (3) conforme a diffcrença de idade, 
occupação, cslado de saudc e tribu. Os recemnascidos 
são quase brnncos ou um tanto amnreUados como os 111 u. 

( 3) Não acho mais apropriada comparai;ã.o p.lra c l<. primir 

a cõr elos Índios que :t do cobre poli do ; comtuóo el!a varia desde 

o c;,'\stanho claro até o esbranquiçado, quasi semelhante á côr do 

europeu. Silo as cel!ulas no\'as e os nuc\cos das ce\ lulas da ca~ 

mada proiu uda da epide rme situadas .icima da derma que impre

gnadas com mais ou meno s pigmentos, procluicm, principalmente, 
a cõr da pcl}e E' s.lbido que os anatomicos ch:unam a esta 

camada, rêtlc de }.fa\1iighi. Na raça branc.:i aquclb camada cra
nu losa e pigmcntad,, aparece, e\'itlc11tcme11tc, apenas cm :l\gu11s 

lugares, JlOr c..~cmplo, no bico do peito; porém, nas r:t<;as ame ri· 
canas e africanas, é ,•isi\'cl por totlo o corpo. Os histologistas 

clu,• idam a este respeito da. indcpencleucia daquclla cama.d::.. F lou

rcns (Aualom ic !'}t:néralc de la pca11 e/ dcs membra,:cs 111 uq1u•scs, 
in llrchh•cs <IH Mu.sc,im, T. 3.0, 1$43, pag. 153) sustenta que a. 
pelle dos anieric:u1os, negros e mulato~, é fornrnd.i. muito dí\·cr:.a 
mentc, da. dos europeus. E llc atribue ãqucll<,s r .iç:ls tle côr, um 
apparclho pigmcnt.ir q11c cst:i. C\\trc o fkrfna e os dous epidermas 

(d11as camada~ de epidermas), o q11e fol t.., n,, r:1.<;:1 branc:a e q111; 

como diz, consiste 1u.1ma pclle especial e numa c.irnat!a de pigmento 

que rcpous.1 sobre cl\:i.. Os histologistas .'\ \1c1n:ics 115'0 admittem 

esta multipliciJ.:r.de e consi<leram a c.im:u!a <lc pigmentos, o produ
cto tio corpo p:,.pilar do dc r1•1a , somen te pcló'\ parte distinguida pel o 

iesiduo mais rico Jc 11igmcnto (ta caL11ada interna mais nova., 

ain da nfio em.lu recida e mais n1ollc do cpidcnna. (Nota do dr. 
Mar1i11s). 
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!alos; oo enfermos, cm alguns cnsos, mostram a tez :1.111a
rcllo-pa rdacc11ta ou palli<ln. 

Em uma palavi-a, os brasis s.'.io tanto m.i.is rct intus, 
quanto mais sadios, fortes e trabalhadores. Talvez tam
bcm m uito contri bua para torna-los mais trigueiros, a 
in(luencia da luz solar, bem como a fumaça das choupa
nas; mas C1Sta gradação n5o C fixn, porque produzida por 
ci rcunstancias passageiras. 

Nn face intcnrn das a r ticulações, a côr é mais cl.tra. 
Os brasis córnm raras vezes de pejo (4) , porCrn sim , de 
raiva. No mais , a pcllc é finissima1 macia e lu,strosa. 
Estando expostos ao sol, transpiram e o che iro do snor 

(4) O Dr. 1fartius nota que os brasi s cor.im poucas vezes 
de pe jo, e os cscriplorcs c111 geral, quasj â unta , dizem que clles 
não têm \'ergonha, -11o rque niio coram (}elas mesmas causas 
C] Ue ordin:iriJ.mente coramos; 1113.S, se rcí!ectirntos, veremos que 
os brasis 11 :io são naturalmente menos sensivcis :'t rel}us:nancia das 
idêas \'ergonhos;is. As idéas, porém, que impressionam homens 
ci,·ili za<.los e s11bmcttidos , por assim dii:er, a ll!lla mesma uonna 
de cducaçi'ío moral, tCm limitada a significação, pelo circulo dos 
<1uc têm idéas diversas. A idéa do hem e do ma l é uni\'crs.11, 
1,orém \'a ria grandemente na applicaçfo; cutrc os mc~mos po,·os 
cultos e subordinados tis mesmas doutrinas moracs e phylosophi
cas, m11il..1s modíficaçõcs soffrcria a regra que se firm;:i ssc u:i 
uniiortn id:u!c da acç;io physiologíea das idéas no seio da hm~n-
11idadc. A embr iaguez I! entre um ~rnmlc numero de po\'Os 
reputa da torpeza, llOtl:rn, ent re um po,·o civili1.ado tla Eu ropa, ~ 

:ipcnas (]11asi um costume; ;ior isso, a cxrrobr,:u;iio <li rigiila ticlo 
mesmo mot ivo a i])(fü·i1luos <lcsics dois g:nl[los, produzid neJlcs 
cffcitos di versos. Quer-se q11e os brasis sejam 11/(110.r sc11.rivâ.s 

ou, mesmo, que n,i.o tenham vergonha da nudez cm que vivem, 
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é particulanncntc orinoso, porém, não ~>enelrantc como 
o do negro. 

Os longOti cabcllos duros, pretos e lustrosos caem
lhes bastes e cm <l csordc111 pelas cspa<luas ; nunca os têm 

crespos, bc in que p.1rn tal empreguem 111nito cuicl,1<lo e 

arte. i\·[uitas tribus os cortam e servem-se <l isto como 
particular <listinctivo. 

Só cnc.'.l. ncccrn cm 1nni avançada ick1de, e, raras ,·e· 
zes, os veremos com a cabeça de to<lo branca. Igual. 

mente ê raro cal\'cjarcm, e entre milhares ::;e clcparará t1111 

c.1lvo. 

porque são eslrnnhos a esse modo <le senlir ::i.s co11vc1licnci.as 0 11 

i11conrcnicnci,1 s; e, os que ia cs rc11aros fazem, s:io os que sant i· 
fi c.t111 a nudez 110 Para iso tcrrc:i l, como inhcrcutc :'1 pr im itiva <lo 
homem. 

Se e.·,q1robr:1rmos u111 brasil, por cul rcs:ar sua mais bclla fil h:i 
ao for:is tci ro que chega ã cabana, Ol1 a essa 111oi;a, por ter·sc pres
t.'tdo iÍ pros tituiç;'i o, não faremos com qce âs faces do pac s,iba o 
typo cl.l vcrgonh:1 , nem ,is da filh a, ,"\s resas tio puclor; mas 1l;io scri 
Ü,to por clcsver~onha ll::l tural. :\ hum;111i<lade inteira 11:io tem 
idi:as uni\'crsaes fixas acerca do bem e do mal ; as ci rcumstancias 
cm que se: acham os po,·os, su;is rcligiõt:s, su:-i m:-iior ou menor 

ciYili7 .. ação, relações ou isolamento, dão iug:ir a i<lbs p:i.rticula ros 
(ttie se tornam eotrc cllcs ncceit:is. e <lcs<lc ent:io, os que a cllns 
c.sti\'erem sujeito;; cnrnbl.:secrão por algo nuc não o que até então 
os faz ia en vergonhar; n cscoln cyuica prod1:2:ia cst:i 1n m.lança em 
homens e mulheres, mesmo no seio cla ch·i\ização da Greci:i , e, se 
for;i. mos mais longe , ,•criamos qun nta, <lc povo :i. po,·o, é a di
n:rsi<lallc uo modo Ue ,·cr e <lc seutir. Queremos ver cor;,.r os 
bras is? Mostrcmo·! hcs que foram co,·anlt?s cm prcsC1lÇa <lo 
inimigo, pois, são para cl\~s uma virtmlc, a coragem e a braY,ira; 
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Nns axillas e no peito nfio hn cin gcr.il pcllo algum; 

nas parteG pudendas e na ba rba dos homens, existem raros 
cnbellos ; ás vezes t.ic vê um indio colll barl.m. preta, hns
t:mtc cerrada, porém, jamais crespa. 

Eis os caracteres exteriores dos brasis; este quadro 
constantemente se reproduz de uma extremidade ú outra 
<le~e vasto paiz, de sorte que, difficil imo se torna, nfi1 

tendo signacs outros mais dist inctivos, cli! fcrcnçar, á pri

meira visla, as innumeras tr ibu s guc habitam cm sua 
extensão. 

Dá-se no Brasi l o mí.!smo (Juc acm1tccc nn Europn , 

onde, creio não lrnvcrá physionomista algum que, á pri-

fac:i. mo-los sentir sua inhabili<la<lc como arcl1ciros ou caçndo rcs; 
busquemo~ conhecer a dirccçfiri de suas vi~tns acêrca do bom e d~ 
in~u, e então ap pl:rndamo -los ou c..'i:probrcmo-los; mas, não es
p<:rcmo~ que cllc core m.t is de c111;cndrar nm fi lho aos nossos 
olhos, do qul! coraríamos de plantar uma couve cm su:i presença. 

N o nosso indio a acção puq;cnte eia vcrgonlla deve ser impe
tuos a, por isso que a plcnn libcrd:\dc crn que vive não põe limites 
{i explosão dos 5Cus a i!cctos, e vorquc, su::i. sc11sil.lilidade menos 
exercida deve osten tar, nas occasiõcs cm que for provocada, todo 
o clastcrio <lc q11c é suscc11ti..,cl; por estas razC:.cs, tal\'CZ passe 
por uma rapid,1 transição do sentimento tle um focto vergonhoso, 
i acção do despeito, e mesmo tio desej o de \• ingança, e coníum.fa 
o rubor do pejo ou da vcrgonh:i. com a purpura da ira; por~m, 
quanto ao rnais, ci-eio q11c, a seu modo e scgu11<lo suas idéas, co
nun, ,qu:llldO o caso e a couscicnci.i os impc\lem a isso. 

T cnl to por vezes tratado com indios na.scitlos e educados no 
seio da 1ioss:t sociedade, e os tenho visto cor.i r de tudo o que 
fal'i ,1. cnvcrgonh.i r qualquer individuo de r:1ç;i branca, cnt a11~]0· 
iras circu1mtancias . (Nota de lgllaâo Jo.s l Ala/la ) . 



Natureza e Doenças dos l ndios B rasileiros 15 

meira vista, possa determinar a origem de qualquer in<li 
vi<luo, embora sejam conhecidos os caracteres pcculiarc;; 
Íls diversas raças, por exemplo: a roma11a, celtica1 g:cr
manica ou judaica. 

Tenho, C."-prcssamentc, a notar, C[UC encontrei o con

jnncto <las pnrticu!aridadcs somaticas sem variações im
portantes no indio hra.,ilciro de todas as Provindas <lo 

l mpcrio, e que n.s differenças dominantes só depenclcm elo 
gráo geral de civi lisaçüo das differcntcs tribt1:; e hordas 

ou do desenvolvimento individual da intcll igencia. 
Por esta circumstancia sou levado a duvidar que se: 

poStsa, como pensa Ale. cl'Orbigny, diffcrcncia r no tro11co 
do homem primitivo <ln Arncrica :lo Sul, trcs su'bclivisõ~s 

ou como cllc chama, raças ( 5). 

Este cscriptor, que g raças á sua posiç5o, teve tantas 
occasiõcs de observar muitos aborigcnes do Continente 
Sulamericano, pretende distinguir uma raça Ando-Pe
rua1rn, outra lndio-Pampa, e outra a que chama de Bra
silio·Guaruni. 

A prinieira raça ou a dos autóctona; A11do·Peruanos 
( que se subdividia em Peruanos, Antisios, a leste dos 
Andes bolh,ianos e araucanos) <li!itinguc-sc das out ras 

pela côt nzcitonadn., es tatura ba ixa, testa pouco clcvad., 
e inclinada, olhos borizontaes, com os cantos externos mui 
pouco rasgados; a segunda, dos chamados Inc.lio-Pampas 
(s11bdividindo.se cm Pampas, Chlqui tos e Moxôs) , dls-

(5) L'Jiourmi: n11JcricniJ1 (de l'Amcriquc 111i:ridio11ati:) co11-
sidcré .sons lc.s raf,port.s physiologi11uc.s t."I morou.r. P.ir d'O rbigny, 
1S39, p:ig. 118. (No to da dr. Marl ius) . 
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tinguc · s<! pda cõr a1.citonarb, muitas \'C7.cs ptT., elevadís

sima estatura, testa arqueada e não rcClinada, olhos hori
zontacs e mui rasgados nos cantos; e, fin:i. lmcntc, a terceira 

ou Brnsi lio-Guarnui, que tem por rnractcrc::. di~liucti\'OS: 

côr ainarcl!ada, cslalura tnc<liana, tcst,1 poll(,:o arquc:ula 
olhos inclinados, de macio C] t1c os c:1.11los externos são 

mais clcvíidos do que oo internos. Scgunclo noss.1s pro
pri.1s obsc.rvnçõcs, na nmhi<lilo de povos (]uc se cstr11<lc 

sobre rnna sl1 pcdicic ele mais ele 20 gr.h1s dC' lat itll<ic, 
nfio podemos concorda1· com tal àsserção, 11cn1 ou:-anios, 

tão pouco, faze r semelhantes <li\'i6õrs. 

Vil11os muitos a'borigcncs da Amcr irn cm varias loca
lida<lc5~ e ;i.Jg tms ora se aproximnvam. ora se abs1avan1 

dos caracteres apontados por d'Orhigny: por istc> é qnc 

julg[11nos uão dever dcsprez.at· a con,· i..:ç~o que t<·mus dL• 

que os caractcri6tico s som,1liros de (Jua!quc r po\'O ou (lc 
uma horda, dcpe11dc111, pri!lcipa\mcntc, das in[lucncias d<· 
climn, n1odo de vi<l~l e do grilo de cultura. Por consr

guin tc, não ha signa('s carnctcristicos pliy~ico..; cxclu::irn:. 

entre os membros ele uma populaçfto que, segundo a com
prO\·açâo de muitos ou tros foc1os, se ,:H.:ha nctunlmcnte 

bntita11tc mic;tur,1do. e abandonou os cnractcr<•s ele porns 

independentes, coni prcjuizo inimaginnvcl da sua hi~ünia 
e parlictilari<lndc naciolltll. Depois destas ohscrvnçõcs gc

r.i.es, que nos parcccr.un neccssarias p.tra marcar o ponto 
de parUcfa 11 a invcstig.lçfio a que nos propomos, vamos 

.i.gorn traçar o quad ro elas rc:la~üru physiologiras 111a1~ 

importantes do nutõcton c brasileiro. 



VIGOROSO DESENVOLVIMENTO DO 
S\'STEMA MUSCULAR 

A presença de um in<lio já indica que te.mos diante 
<los olho:i um individuo, cujo sys tcma muscular se acha 
fortemente <lescn\'olvido. 

Gma figura larga , atarr::icada e carnu<la, principal~ 
mente no tronco e e.xt rc mi<ladcs superiores; braços curtos, 
cm relação ao corpo, gro~soo e musculosos; peito largo e 
o.reado; a nuca reforçada é curta; movimentos ligeiros, 
e\asticos e un íformcrnentc co11 tinuos que, mesmo a passo 
cmllJ, vcuctm iucrivcis <l i::aancias cm pouco tempo; adnü· 
ra\'l: I t;Up,1.ci<la<lc para c.\rrcgar pesos, ou continua r horas 
a fio o 1ncs1110 cxcrcicio muscula1·, são quali<l.i.do.s que já 

surpreenderam os primeiros descobridores da J\1nericu., 
e <1uc igua lmcnle cnco1Hrámos no imlio brasileiro, qut r 

habite c1u espessas mntas virgens, ou cm campos abertos. 
Comtudo, a divcrsidatlc no modo ~lc vida produz notaveis 
diifcrcnça':.i cm seu e."X tcrior: o habitante das matas é muito 
mais corpulento, mais largo e mais robusto ; o que habita 
as varzc;:is, pelo contrario, mostrn um COípO 1uais esbelto 
e sobretudo rnc11úra5 mais fü1os ; tcnt os movi1ne11tos mais 
livres e flcx ivcis .. pilrcccudo da r grande apreço ao dcscu
volvi111cnlo da íorça nwscular das pés. 

Por isso, este, mais frequentemente da que aqucile, 

adorna <-Is pernas com cordas de nlgodão e pcnnas e pro-

Cad. -t. 
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cu ra, não raro 1 ai.:x iliar o desenvolvimento das pnnturri
lhas, pondo nos adolescentes, c1~ torno dos tornozelo!) 
(6), antes da cdade adulta , ligas estreitas que rJ;ihi em 
dian t.e não mais <levem ser retiradas. 

Nunca vi mos bras il algum que tivesse as bí\rrigas das 
pe:-nas <la grossura elas dos nossos rnonta nhczes europeus. 
A maior excrcicio dos pés corresponde tambem ma ior ma
greza ela bacia. 

O indio que habita as espessas 111:.ilns, onde .ipc1m:. 
pode caminhar a passos curtos e, ra ras vezes, o faz rnpi
damentc em linha rccta , é qunse sempre. dotí\do de um 

surpreendente desenvolvimen to dos musculos <lo tho ra., 
e dos braços. A força que desenvolve na nuca e nos bm
ços, carregando pesos ou cortando gigantescos troncos, 
surpreende o europeu. 

O indio incumbc·se com prazer de levar uma carga 
de 100 libras durante 10 a 12 horas, tendo a esperança 
de uma garrafa de aguardente ou de qualquer dacliva qne 
para ellc tenha valor. Trabalhar de machado nuu'l. tronco 
de madeira dura e resistente durante 10 horas, e, depois 

do trabafüo, dançar e se rega lar co111 a embriagante bebida 
- o cauliy (7) , a té alta noite, é l1m esforço dianll- do 
qua l, atC 111csmo o mais robusto 11 egro recua. 

(6) Tenho lido cm todos os que têm lrntatlo dos ht',1sis, que 
dlcs costumam ligar for tc11 1cutc as 1icrnas logo abaixo <lo joelho 
e não logo acima do tornozelo. (No/a de ! gua cia fosi ,:Ualla). 

(7) Os <liccionarfos <la lingua gcr::il di icm : Caoim ou Caoi. 
( Nota de lg11acio José li /afta). 



ROBUSTEZ DO REVESTIMENTO 
CUTANEO 

A par ela grande força musculnr, os brasis nos apre
sentam tambcm, urna força e rcsistcnc ia admiraveis do 
revestimento cutanco. 

Esses homens são sujeitos a uma tra.nspirn.ção regu

lar e impnccptivcl, rnas, não obstante, suam menos do 
qne os negros e os proprios brancos. Entrcgu~ :1 1no

vimenlos ou trabalhos fatigantcs1 a transpiração torna-se 
,·isivcl e toda a supcrficic ela pe!Jc reluz. 

O affl\lXO do sangue á pc-riphcria não é nelles muito 
activo; mas, aind .. 1 ass::m, tornam-se vermelhos, segundo as 
gradações, semelhante a cobre polido; e, quando se vée1n 
os indios dançarem ass i1n, a côr e o brilho da pcllc dão
lhes o aspecto de figuras vivas de bronze, que o olhar 
maravilhado do europeu observa com pra;o:cr, 0:;pecial
mcnte, quando os cabc\los revoltos, negros, brilhanlcs ou 
os enfeites de pcnnas multicores, augmcntam ainda mais 
a estranha 11ovi<ladc daquellc espetaculo. Nesta occasião 
o indio não excreta a inctivcl quantidade de suor, que nas 

regiões qutn tes corre pelo rosto e peito dos demais ho-
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mcns, causando uma perda de (orças, que o branco só 
com vagar recupera. 

Esta menor transpira~ão o l11 cm muitos casos, a com
pleta auscncia dc!la, mesmo por occasif10 ele trabalhos vio
lentos, clã aos brasis mna expressão de força apalh ica. 
Ent rctanto1 t ivemos occasião de observar, que a trnns
pirnç:io é for te. e abundante cm alguns dcllo,;, mas isto só 
acontece, qu:indo es t:io sujeitos a fo rtes emoções inlcriores. 

Quando oo assustam ou intimidam, essa. apath ia 0 11 

impassibilidade dcs~pparcce, e então, cae-lhes da lesta, c111 

grossns bagas, o suor, e, por tal modo, que parecem vic ti
mas de uma immediata colliquação. 

E sta particulnr idadc, que o sa ibamos, não (; rcfcridZi 

t:111 nenhuma das relações. dos viajantes, e nella ent reve
mos tun caractcristico psychologico muito notavel e com
mum entre os ameri ndios, qt1e é o clcsapparccimento (8) 

(8) Consta de um grande 1,umero de cscriptorcs que er.1 
b:istante que um pagé predissesse a morle de c111alqucr indio de 
que m tosse eles.1fiecto, p:i.r.1 que este se rctirnssc ú sua rêde e se 
deixasse morrer ele inanição e ele terror; consta mais que estes 
homens arranca dos á \' it.L1 da s florestas, ca hfam cm L< I ab:ltimen to, 
que m11itas vezes :i. niorte era a innnedia1a conscq11cucia. A np
plicação c.lcllcs a trnb:lihos, como crant os das minas ou outros 
ass im continu.1.<los e entretidos pela oppressão, e.fava ; iguacs re
sult ados ; porém crei o que, \'er-sc votado f1 morte por um ministro 
acreditado cios de uses patrios e mediante n in tc n ·cnção destes, 
\'er-se a1·r.1nca<lo ;'1q11clla natun:za e liberdade, que era consenta

nca com 3 \'itfa. e costumes <los br.i.sis independentes, ver-se des
pcu h;'ldo do fastigio d;'l soberania in<lh'idual ao seio <la mais 
hor renda e abjccta escravidão e reduzido á condição de automato, 
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<la coragem, essa fraquéza que clellcs se apodera, logo que 
urna pequenina causa clcstroe o clasterio do seu espiri ta. 

sempre debaixo do azorrag:uc, e obrigado a alimentar-se ao prazer 
dos oppressorcs, não poder[! ser tido cm coata de pequenas c.>usas 
q\le afrou:,.;em o eb sterio <la alma dos amcricauos. Eslcs homcw: 
tjUC perdiam o clastcrio <lc. suas almas robustas, sempre que se 
suppunham en1 lucta com e11ti<la<lcs sobrc.naturaes, e que por isso 
gelavam e emmu<leciam pelo em:ontro de um animal ou <lc qual
que r outra cous.., qu~ reputavam :igouro ou ím1esta, não emp:tl li
dcciau1 na luct.1 com tudo o que j ulga\'a\11 no alcance da hun1a
nicJ.1dc. El lc.s, apesar da fols id.i.de de suas mulheres, ;,.pesar da 
<lesigual<ladc e nO\·i<lade das armas dos europeus, que a nmis 
dolorosa exri<~ríenci:t lhes mostra,·a muito 111ais destruidoras e ter
rÍ\'eis do que ils suas, at1csar <la <li fferc1iça da tactica e do uso, 
j:í dos cavallos que lhes eram desconhecidos, já dos c5cs de fila 
que lhes eram lançados, não trepitfavam um momento cm comba
ter os barb.i.ros im·asnrcs da Amcric.11. As renhidas batalhas 
succcdiam-sc de mais a mais encarniçadas, e, ;,.i dos invasores, 
se sô por si ti\·essem de :1 (ro11tar a coragem, o valor e a encrs;ia 
de almas, que esmoreciam dest'artc, pernnlc pequenos emúaraços. 
Por 1nui to tempo, cm toda ,1 cxtensã~ d,1 Ame.rica, foram \'endidas 
f!Ollegadas <lc solo por montes <le cac!a,·crcs e rios de sangue, 
apcs.1r dos ani íicio~ emprcg.i.<los pelos invasores. 

Guatimozi11, aiu<la dc11ois- <Jc: pris iouciro dos b.ubaros da Pc
niusul:t, ia.fa a linguagem de um hcroe; a perda de um throno, a 
escravidão, n pntria, n de rrota de seus brarns, a 11erda <la libcr
<ladc, nnda , tJ;u la afrouxou o clastc rio 1!e sua alma 110!.,rc, 1:es;,e 
momento tcr ri\·cl e so\cnnc, nem sobre n braseiro c111 cjuc, canni
balmentc, a sêdc ele ou ro dos bcspanl:oes o tor tu r;1\'a, Estes ho
mens são os mesmos <pie, por morte do s monarchas do Perú, 
Mccl10.-icão e Mexico, iam ri11<lo .i. sepult ura, p.-ira cll\ SC'1,uito 
acompai1h:uc rn seus 11rincipcs á cternid,1dc; s;i.o os n1csmos que, 
prisioneiros <lc guerra cm suas questões americ.'lnas e comando 
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Tambcm tem lugar esta profusão de suor, quando, 
cm trabalhos que lhe t>ão estranhos ou tr.<liosos; sendo que, 
o moroso adiantamento dcHes, o indio cosluma atribuir, ora 
a uma doença repeut:na, ora a um encantamento. 

com uma morte inlall ivcl e llorri\'cl , já tendo de ser immolados 
i obrt.: os .'.l. ltarcs pelo s.iccrdotc, já tcuclo de ser \'ictim:is e alvo 
dos motejos b.,rbaros dos vCltccdorcs, cm n1cio dt.: suas festas, 
espaatavani o uni n:rso pela cor,1gcm e i111passib·1\i(fildc com que 
airoutava111 as mais t rcmcmlas provanças. A's portas da s scpul~ 
luras os índ ios d;mç;m:im e fo\g;wam, com o aspec to .:: tr.:mquilli~ 
d.ide de? convivas I Pilril, íinalmcnl c, ver-se tJ UC ll:ÍO er.1 tão fug:tz 
ou embaciante a cor;iccm amcr ic.::w.i, lcmbrnrnos essa; úcsgraçad:1. 
mu!lta Guaib..1, úc quem fa la o barão de Humboldt na Sua \'iagcm 
.is re,::iões cquinociacs, e deixemos a P.auw, o pensar de outro 
modo. Quanto a esse s11ar cm hagas, quaudo se cstâ. eutrc Scylla 
e Üryb<lcs, observarei que, mio sup11ondo ter mescla da t'aç;i. 
br.lsil, tenho, ma is ele \ama. vez, s ido \·ictima dcllc. (Nota d,: [gM· 
cfri José Malta). 



POUCA IRRITABILIDADE DO SYSTEMA 
SANGUINEO 

A falta de transpiração do indío, por cena, tambem 
depende da pouca frri tabiUdadc do e.oração e dos grossos 
vasos sauguineas ou, talvez, ela menor quantidade <le 
Ea.nguc. Sobre esta. ultima hypothese nada podemos avan
çar de positivo, por falta de e..xped enci.1 propria, rnatS1 

apesar de ludo, diremos que àlguns medicas, no Brasil, 
nos asseve ram com toda a certeza, que os brasis têm 
menos sangtie do que os negros e os brancos, e que, dada~ 
iguacs pcrc.l::is ele snugue, aquclles mais se: rcse.ntcm d;sso 
do que· estes. U rn dos mais minuciosos obscrv;idorc,:; da 
natureza dos autóctones norte-americanos, o dr. Rusch, 
notou que a menslruação dns mulheres abotigcncs é quase 

nulla cm comparnção com ~ elas mulheres curopéas. 
Azarn d.iz outro tanto cfo.5 mu lheres Otarruas e Gua

ranis, e segundo as informações colhiclas, podemos dizer 
o mç.smo das mulheres brasis. O catamcnio dura ncilas, 
po tu:as vezes, mais de lrcs dfas, sendo, além disto, pouco 
abundante, e reapparcccndo regularmente, como na Eu
ropa, com as ph;scs da lua, apesar de vir, ás ve.1..cs, acom
panh?<lo de complic.1çõcs hystericas. 
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E' impcrceptivcl a dirrercnça da qu;:mt idadc de sa11-

guc rejeitado, durante o estio e o inverno. Póclc-sc muito 
bem presumir que estes fluxos pcrio<licos durem :ipcnas, 
cm poucos casos, até á idade de 50 :urnos, e que, na maior 

parte das ,·ezcs1 cessem dos 42 aos 47, 

Se quizcsscmos avaliar, como cm outros casos, a 
quantidade do sangue contido cm suas veias, 11at11r:1\mc11tc 
concluiriamos ser menor que a das outras raças, attcnto 
o uso de alimentos crús (9), e, ás vezes, pouco nutritivOG. 

(9) Se a quantidndc e o preparo dos al imentos são o que 
dctcrmin."l a maior ou menor qu:inli<l;1<lc de sani;uc que nos gira 

Oi'I~ veia s, n5o vão ab$olutamcntc rnal todos O!õ iml igcnas, bem <111c 
sejam, á5 vezes, vc,-n<los por fome, e mesmo que, · scg11ndo seus 
costumes, se dêem n aspcros jcj1111s c 111 11111itas occasiões. 

Os indios nfo er:nn, cm ger:11, tiío sclvage11s que se alinlC'1l
L1ssem ele carnes e peixes crús, como parece dever-se cnlcntlcr 
t.lo que di1: o dr. Mnrtius e, quil11UO ninguem disto tivesse trataUO, 
bastaria, p.ira saber do contrario, olhar 11ara os voc.:ibnl;u ios <la 

lingu:i gernl, e ahi dcparar-se-in com uma muhi<l5o <le termas (J ILC 

exprimem processos cu\inarios vnria<lo:;., m11itos do5 quaes passn· 
ram p.lra o português dos crioulos, assim como as mcs111os pro
cessos 11ara n coz inha dcl\cs. Sin1ão de Vasco11celtos u·at:mdo 
deste assu111pto diz (á 11ag. 87 e 88 das Nolicios C11ria.fas arcrcn 

do !Jrn.fif, cdiç:ia flullli11c11se ele 1824): "No comer sfLo t;uuhem 
singulares. E, supposto que todos usem do~ mesmos :m:mtimclltos 
(cornm11mmcnlc faL1n<lo), de. raizes <.k plantas, mandioca, aipim, 
blt.:tt.'\, inhame, car:t, mangará, lcgurncs, ornes <lc ca~a. 1,cixc.:; e 
fruct:i.s do campo, são conludo tliversos os moths entr e cllcs, por

que uns comem nssado3 e outros coziUOs ;i.o modo orui11ario; o 
que é cfo :asar-se, sobre brasas, e o que é de coz.e r-sc, cni p;i.nellas, 
il. qu~ chamam Nlioémpcpô, de cujo c.al<lo com farinha de mandioca 
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Poder-se-ia mesmo <lizcr que os brasis, apesar de 
serem habitantes ele paizcs quentes~ tê.m o sangue frio, 
e que, por isso, 1::iÔ se. ihcs deposita sobre a pclte uma pe
quena cxsudação fria. 

Deste phenonicno multo se admira o europeu, princi
palmct1tc quando aperta a mão dos aborígenes. Em tacs 

fazem 1m11:is, a ql1c ch:1m:i.m Mi119á11 ou .Ma11dipirõ. Outro \r.J.sta 
lOStar c:une ou pei xe ao sol e d,1.-la por coz.ida e ass.ad:i.; é pasto 
saboroso. 011tros usain de melhor artilicio, o (J\IC em ,·cr<hdc 
torna ;1 carne (e aindn o reixc) ~a horosiss.imo: faicm ro terra 

umn cova, cobrem, lhe o fundo com fol has de an·or~ e logo 
l:in1;a111, solJrc cslas, a carne ou peixe, que. CJUCrem cozer ou ::i.ss.:i r ; 
co\.ircin-11::i. cJc folha~, e depois de terra ; feito isto, fazem íoso 
sobre n CO\'a, ntC c1uc se <l:io por s:i.tisfoitos, e então a e.amem; e 
eham:i.m a este modo ll io,,.ili_,.. Os peixes rnimlos embrulham em 
fo lhas, mclliclos dcb,"\ ixo clo horra\ho, e111 breve tempo ficam co
zidos, ou as;.ados . . . ,\ lém dir,to, as fruc tas sabo-:-osas eram comi· 
dns crn;is; as rni1.es, cm gcr:il, crílm cozidas, assatlas ou rcdm:idas 
:i farinha, como n 1u:\lld.OC,"\ ". 

Quanto á íou1c por que tinltnm úc pJss.1. r homens, cujas roças 
e campos de criação de i;::iclo cst.a\"am 11i\s proclucçõcs cspontaucas 
<lo solo e n:1 venta <.la flecha, obscn·;irci que é 1nistcr qllc n:i.o 
fossem ml1ito come-.:inhos, pois que o dr. Marli\lS gat,a a fori;a 
\lhysic:l, a li;;circza e ,orpuh:ncia dos imlios , visto 11uc nio são 
lacs ctualidatks co111pal i\·eis com a íomc quot idi:iu;i. E, dl:mnis, 

n;io ,·ivcndo os in<lios cm geral e Cotltilluarlamcntc debaixo tio 
açoite cla fome, nem se alin1entnndo de Sllbstancias completa.mente 

cruas e :nnutric11lcs, p;ircce que d audi"ca a hn 1othcsc ele lhe:. 
11ro\'ir d1.qucl!as rejci L.,c.l:l.s razões, ., pouca :llmnd."\ucia de sangue 
11rcsumida e, nin<la 111:i.is, 1iorquo causas momcnt:..ncas pcculio.rcs 
a uma ou outr., tribu, parece. não de\·cm dar res ultados gcracs e 
pcrm:111cntcs. (No fa de /911(1 cio José Malta) . 
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cumprimentos sempre sentimos uma impressão comparavd 
ao toque de um ohjecto frio e humiclo, absolutamente ao 
contrar io do que succcderia com um afric,11101 cujo san
gue se mostra quci1 lc, até nas proprias mãos. 

Nisto, os brasis podem ser talvez comparados com 
05 Malaios, cujas mãos se conservam. tombem frias e hu
mitlas. Correspondendo á fr ialdade das mãos, nota-se 
que naqucllcs o pulso é fraco e vaga roso, escapando ao 
tacto do observador por sua pouca elasticidade. 

Nos 1:oincn s sãos contei ele 55 a 68 pulsações por 
minuto, e, nas mulheres , que se distinguem mais pela viva
cidade do que os homens, de 76 a 80 e, até mais ( 10). 

(10) D11rantc muito tempo se acreditou QLIC os bras ilei ros, 
mesmo os normacs, eram uma raç a de an.cmicos. Ncllcs era me· 
nor o numero de i:;:lobulos vermelhos e. o seu teor de he1 nog\obin:t, 
A exccllcntc thcse inaugu r;).1 do Dr. Josias F. ele Anclrn<le. -
Hc111alolo9 ia Trofiical, dcfcndicla. na "Faculdade de Medici na da 
Bahia, cm 1892, marcou uma época para. os estudos da hemotolo
gia brasileira; cm 150 1ndiYiduos nonnnes CtlCOntrou e!le.: glol>u• 
los vermelhos 4. 000 .000; slobulos brancos 6.000 ; hemoglobina 
0,70 a 0,75%. 

E ::;tudos J1os1 criores, seguindo mcthodos n1odc rnos e com apare
lhos ilpcrfciçoados, demonstraram ser maior o numero de hcmMias, 
por mm3. E1.cquic l Dias encont rou 5.542. 000 - vd. Hcmaiolo-
9ia Normnl 110 R io de Jauciro c Oswaldo Barbosa 6.746.800, vd. 
Es/udo Clin ico do Sn119uc Normal, cspccia!mcntc na Bahin. O 
numero global normal de lcucocytos por mm3 é cq1tivalcntc a 
8 .000, segundo a media das medias brnsitciras cstalielccidas no Rio 
por Ezequiel Dias e na I3al1ia por Oswalclo B:i rbosa . A media 
cm hcmoglobiua orça por i 4 a SOo/o. Cf. Hc111odia9 ,10s1ico no.!' 

Tropicos, Prof. João A. G. Frócs. 
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Nilo conhecemos lr:'lbalho scicntiíico sobre a · hematologia nor
mal dos in<lios brasileiros. Scrii\ curioso, or iginal e, pen.sarnas, 
a.inda. estaria em tempo de ser feito, aproveitando-se os rcmancs
ccnh:s das trib11s r.:i.o miscigcnadas, que ha bitam a hintcrlandia 
brasileira. Como vimos, a hematologia <lesfez o preconceito <la 
<lcc:'lllt:ttl:i aricm ia brasileira. e demonstrou não haver :-.preci3.\'eis 
<liifcrcnças entre a crase sangu inca <lo europeu t a <lo brasileiro 
sa.<lio. (Nota de Pirojti da Sif.;a). 



INERCIA DAS FUNCÇÕES VITAES 

ALIME NT AÇAO 

Tudo _quanto até qui temos dito a respeito das par
ticularidades somaticas elos brasis, noo leva a concluir que 
occorrcm nelles dcficicncia de scnsibi liclaclc e rctar<lamcmo 

das funcções vitae.s. 

Urna obscn•ação mais minuciosa demonstra isto. 
Comparat i,•amcntc, a fo rça a.ssimilaclora. dos brasis é 
muito menor. E' facil a digestão <las comidas que H1cs 
sfio usuacs, embora se componham de rnizcs e fructos ver
des, ou ele carnes mai preparadas ; o mcsmo 1 porêm, 11ão 
aco11tccc com ali111cntos não habituacs e adubados. 

Esta gente come devagar, porque tem de ~ompcr a:. 
fibras das vi.indas com os dedos e mastiga tambcm lenta
mente. Come muito de cada vez e dahi lhes advcrn u111a 
labor iosa digestão, que não é perturbada com nov~ ali· 
Jnentos, por terem pouca abundancia dcllcs. 

Gcralme::utc, deixa cor rer vinte e quat ro horas de um 
[l outro repasto. Sua refeição é vagarosa, compassada 
e uni forme. 
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Ellcs só ap reciam o sabor das coisas que lhes são co:1hc

cidas, e que por assim dizer, já se identificaram com sua 
natui·cza e conseg uem com este mo<lo de viver, sempre 
n1ethod ico, conservar as forças, 

Fórn <lestos condições de vida, os brasis 111ootram-sc 
logo incosmnoclados e aborrecidos por tudo qu e os affcclc: 
de modo contrario á sua vida anterior ; cm breve <lcíi

nham, cm consequencia de proíunda melancolia e deses
pero cm que se acham; perdem o appctite e a agilidade 
dos membros; ca(!m num abatimento ge ral, e, qu:i.se sem
pre, acab;im victimas de diarrhéas colliquativas. 

Os colonisadorcs e fazendeiros que empregam os in
clios como criados ou et>cravos nos trabalhos de suas fa-
7.cndas, (razídos por expedições bc!!icosns ou pncificas, os 

çhamados - dr:sciwcntos, podem muito bem, dar teste
munho d esta grande prostração , desta. ca rcncía ele ener
gias das fu ncções- 1nttritivais, principalmente, nos lagares 
onde faltam ao iudio os encantos da al111a (11) , e cm que 

( 11 ) O ::i111or da ter ra natal nem sempre emmudec~ cm 
Jogares apr:i. zh•ci~: os íi:glczcs t.inl;;un lc.vac1o á l ngl:ltcrr:i. um 
csquima u que, <lcpois de parecer h;,.liilu.,<lo. foi hasta nlc ver um 
pouco ilc azeite de peixe, p::ira que a idCa <la patri::i lllc renascesse 
com toda a frescura. A Copcnhaguc le,·aran11 cm 1700, al guns 
groeulamlezcs, e ahi foram cobertos de bcncficios, {lorém fo ram 
inuteis todas as attcnçõcs, pois morreram de tristeza, Outros vi. 
ram com maior imlifforcm;a todas ~s nmgnificcnci:is da r:ôrtc da 
Dinamarca, e :,.final tiveram a mesma sorte. O fil ho do famoso 
chefe supremo das naçücs selvagens colligadas contra os E st:u.los
Unidos, que o Congresso tinha fei to educa r {1 sua custa desde a 
mais tenra i<ladc, e par<1 cujas <lcspcsas e fantasias co1:corri:1, cm 
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se vé sujeito a um modo de viver, de todo contrario no 
que levava anteriormente. 

Poucas semanas bastam para reduzir o índio mais 
robusto a 11111 esqueleto, levando-o fatahncnlc A morte, se 
não voltar pela propria vontade, pelo auxil io dos cotn
panhciros 011, rar:i.s vezes tamhcm, pcloo Cltidados- h11111a-
11iwrios do patrão, á sua primitivn. liberdade -nas matas. 

Essa rapida dccadcncia da nutriç;'10 sempre se realiza 
sob a influencia de proh mda ntclancolia e isto com razão 

1i96, rcn1111c im1 a todos os prazcrc~ e luxo de Philadclphia, para 
voh:1r ao seio díls sclvns, cm co mp:i.nhi;'I. de a lguns sc!vai;cns, que 
tinhant vindo cm dcpulaç;i.o a cs t.l cidade, c1c. (Nota de [gnocio 

José Malta). 

Pcrmitta-~-nos :l(lui i1tll!rc..,lM um.1 ohscrvac;ão de. nosta!g"il 

da s sel\'aS, {cita 11c\o proprio M:utius, rdcrcnlc ao sc\1 guia - o 
indio Custodio, na qual O(?m se c\'idcnci.a n grande força do poder 

a tavico : "O indio Custodio, que havia oito meses nos :icompa
nbava desde o Presidio <le Jo:io Uaptisti\, C'ffi Minas, dcsa11parc
ccra, quaudo iamas partir. Voltara ás [\orcs\as de sua tribu, 

segundo informaçües, aliás equivocas , dos indios do Almada. 
Pro,•avclmentc, a vist.i. do estado 11rimitivo dos Camacaiis lhe 

dcs11crtara os sentimentos ele nostalgia, de r1uc o cons ideravamos 
tanto menos r.:apa7.1 C]Uanlo não só eram i11eq11ivocas as pro,·as <lc 

clc11ica<;ão que nos havia c!ac.lo, como era, ao mesmo tccopo, graudc 
o desejo de ver o paiz, onde, como costumava di7.t.!r, todos os 

homens ernm rallido) e us:isam calçns. Nesta rcsoluç:io de l)OS 

aco1np;mhar para a Europ.:1 havia grande pnrte de vaidade, porque 

muito se u[:mavn da adr11iracão (]nc iria c.,\lsnr. Entretanto, coino 
ficou dcmo:utr:v.lo, L'\es considcr;i.çõcs nada conscguir.im contra o 
poder dos velhos habi tes e do atavismo do pcnsamcnlo." ( Nota 

de P !raj;.í. c]a. Silva. . Atr·avú d!l Baftia, p;igs. 205, 206 - 3." 

Ed, 1938). 
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é mencionado, como prova elo grande elominio que tên1 as 
iní1uenci::i.s psychicas sobre o inel io. 

Ju lgamos poder atribuir como cauGa disto, a debili
dade elo seu systcma plastico. O que . dizemos torna-se 
ainda mais evidente, quando compar~unos 05 hra~s com 

os negros, cm idcnticas ci rcumstancias, isto é, sob a i11flu
cncin do soffrimento clenominaelo - Ba11~0 ( 12), tão 
conhecido do9 possuidores de escravos. Essa nostalgia 
manifesta-se tambc111 nos negros, por um pl'o[undo abati-

(12) Bcw::o - "N ostalg:i:i ou me\ancoli:i de que eram acom
mell itlos o; cscr:\\'OS africnnos. I3anzar quer cfü:cr {ica.r pcnsalivo 
e cn1 estado de rogit.1.~ão sobre qua lquer noticia ou acontecimento, 

que não é de. fac il explic;u;ão, Diz }fomes que hanz,11· sis niíica 
pasmar de rena e 111agu:1. Tem sue\ origem 110 verbo cu-bon::a 
da lingua lnuida, que si gnific."I. pensar. " Dice. de Vocal.J. fl rnsil. 
Baurcp;ii re-Roh:m. " Ban::ciro - diz-se do mar q11c faz peque.

nas ondas e se .,i;ita ,•:ig:arosamentc. "IJnn=o, em quimbundo 

m/Jm1.:-o é aldeia e d.1 hi pcm,:unos ter vindo banzo, saucl..dc da a\-

1\cia e, 11or c.-..;tc11são, da lcrra n:ltal. Propomos esta climolog:ia 
crn vista do silencio <los autores. " Um:i molestia .es tr:i11ha que (; 
a sauda<.!c da pat ri a, mnn cs(iecie tlc loucura nostalgicn, suicidio 

fo rc;.ido, o ba1130, diziJna-os pêla inanição e fas tio, ou os• torna 

apaticos e idiotas". João Ribeiro - A i11Jluc11cio africmra uo 

Porf119uh do Bmsil. Rc11;ito Mcntlonc;n - 1935 - pg, 17i. A
creditamos que eram de docncn do som110, muitos casas de bmi=o. 
A doença do sonrno é produzir.la riclos Trypa1,oso ma 911 111bi,=nst!' 
D utton e Tr:ypa11oso111a rlwdcsicusc Sth. ct Fanlh. tr:msmiltido s 

pela!. (;lo ssiua pa lpnfis e Glossiiuz morsitaus. Este terrivcl morbo 

11.io se ra dicou no Rra~il, por não existi rem anui moscas do cenero 
Glossina, nem inscctos outros hcm:llOllhagos que pudessem substi

tuí-ln!: coma l1ospcdciros definitivos do Trypo,1oso1,w gambícnsc. 
(No /o de Pirajá d<1 Sifra) . 
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mcnto que na maioria elos casos acaba com a morte. Em
quanto o indio quase não cx.teriorisa o que se passa no 
scn intimo, e trabalha, se 'bem que sempre só, embora 

mandado, parecendo ter-se tornado um automato que não 
tem 0t1 tr;t idéa sinão talvez fugir, no banzo do nC'gro, se 

reflete uma excitação cxtraordinaria de todas as scnsa
ÇÕC'.6, que se acham em relação com seu estado de e.;pirito. 

Este desgraçado se entrega então, inteiramente, e 
com prazer, a suas tristes idé.as; a lembrança do passado, 
que a cada instante se lhe apresenta reves tida das mais 
viva s côres pela exalla~ão da imaginação, o extasia; abs
tcm-sc de todo e qualquer alimento, e parece querer com 
estas torturas, dar mais realce ao seu lento e hor rendo 
suici dio . Apesar dis to, porém, o negro rcsisle nwis do 
que o in dio aos estragos produzidos por cs5cs sentimen
tos doioros.os; arrasta, por muitos mczcs, languida cxi:;
tcncia, até que, por íin1, tm1..1. repentina hydropisia ou 
tuberculose galopante, o arrebata á viela torturada, que 
elle parece sentir mais do que o a'borigc,:c da. Amcrica. 

Muitos outros factorcs concorrem para o cnfraqucci

mc11to da nutrição e debil itação dos inclios, corno por exem

plo: a lenta cicatrizaç;io das. fcrid:ts e ulceras, :ç,3pccial

mentc as dos pés, muitas vezes chronicas, de que são 
portadores, sem mani fes ta Tcpercussão sobre o estado 
geral (1 3). 

(13) Que possam so(frimc11los im.lh•iduacs mOO i(icar n cons
tituição dos ind ividuas pat:icntcs, conccbc ·sc; mas que as \1lccra.s 
011 fe ridas dol. pés de alg uns inrJivíduos JJossam mot.liíicar a orsa-
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niz:u;ão de Unl:l r:iça de homens, é espantoso, e fai: -me suspeitar 
da lealdade <lesta lraducção, que não obsl::in!c publicaremos para 
excitar a que algum medico que saiba o allcmfo tente-se a fazer 
outra mel hor, cnso cstn lenha pcccatlo. (N(lta- de l yuacio José 
Ma/1,1). 

fü,t :i s palnwas do dr. J. J. Ma ltri al testa m 11ão te r sido cll c 
o traductor dos primciro3 capitulos desta obra, como j á dissemos 
11.1. introclucçfio. A suspcit,1. neste particular não nos pnrccc fnn· 
Ua<l:i. Sahcmos, hoje, ('Juc as Jan·as <lo Nccalor amcrica1ws, 
caus.1.dor ilo ;unarcll:io, J1ccalnriasc, pcnctran, 11cl:i pcllc elos n1cm · 
hros inferiores, 11rod112i11<lo dcn111toscs e ulceras chronic;is. Oc; 
iu<livicluos clcpau11cr,1.dos pelos 1m rasitos aloj:idos nos iutcstinos se 
2prcscn\:un tlcsanimaclos, i11ca1iazcs <lc tr;tba lha r, aacmicos, c<lc· 
maciados e cam.1.m ao menor esforço. E' um elos l;randcs mnlc~ 
que as.c;ola111 Oi nossos campos. Acrc<litamo5 tratar-se de ulccrns 
1•haccdci1ic.1s tropic,,cs os c:isos .L (Jue se refere Ma rtius, por não 
serem m:iniiest.:i.s ncll cs as ntodi fi c:içücs do 1:stndo gcr.11, o coill ra . 
rio <lo que se obscn·:\ 11os portadores de ulceras chronicas, liga
Uas ao pJrasítis mo interno pelo N u a/or amrr iauuu. (Nota dr 
Pirajá do Silt.•n) . 

Cad. b. 



TORPOR DO SYSTEMA NERVOSO 

Semelhante condição só pó<lc provir de um systcma 
nervoso inerte e pouco irr itavcl ; por isso, daremos, como 
segundo caractcristico somatico dos brasis, essa notavcl 
inercia e t~rpor que lhes são tão peculiares. 

A in tima ligação de todas as activ idadcs org:rnic:ts 
entre si, com n vida psychica superior , constitu indo um 
característico cssct~cial do homem de refinada scnsibilida<le, 
não se observa nos brasis, nem mesmo compa rativainentc 

aos negros, e, menos ai nda, aoo homens de raça cauca
síca. Tanto as forças physicas como ns moraes, se acham 
nelles separadmncntc dissociada:;, e ficam cm completa 
passividade ao lildo 111na <ln outr,1. Por i~o, suas func
ções s5o m:us le ntas, suas sympathias unilatcracs e 1111!

nos fortes, - todos os antagonismos menos ac~cntuacleti. 



LONGEVIDADE 

Esti'.l.s part icularidades que temos nota.elo, áccrca dos 
brasis, devem 11t.>cessariamentc dar Jogar a uma grande 
longevidade, como é geralmente atiribuida aos amcrindio;;, 

Em gera l, é mui diffícil obtP. r, ele um aborigene li vre 
da Amcrica, in[onna~ão cxacta sol>rc a idade que tem. 

Apenas algnns escassos factos notaveis, pó<lcm servi r aos 
brasis p.1.ra clelimi t,1. r os perio<los de tempo, porém não 

Lcm correlação com o numero de annos decorrentes. 
A sequencia elos annoo é cmrc clles regulada espe

cialmente pela maturação de cer tos fructoo, como por 

exemplo, nas margens elo A111azonas, a da cas ta.nha do 
i\faranhão (Bertlwllctia. e:rcc/.fa. ); mas são, quase sempre, 
muito vagas e inclctcrmlnadas, a; imlicações por elles pres

ta<lu.s, de referencia ao numero de vezes cm qu e se reali 
znram essas alternativas. 

Em nossa viagem ao Amazonas, para determinar 
ce1·tas épocas, scrvi1no-11os das mais notaveis cxpediçôl!S 
port:.iguêsas a esses lagares, como por e.."<cmplo: a viagem 
tio go\'ernador Mendonç.:i Furtado (annos de !753-1 755), 
a correição (visita) do juiz Ribeiro de Sampaio (!7i4-
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1775) , a viagem do Dispo Ilrandão ( 1787-1788) e a ultima 
expedição de demarcação de limites ( 1781-1791). 

Essas épocas ficaram mui profundamente grnvad.1.s 
na memória dos brasis, pelo appnrechncnto de avultado 
numero de •brancos, o que para cllcs é facto notavcl; tive
mos muitas vezes occa!'.iiio de llOt:i admirar dn cxactidão 

com que narram os factos, e até da minuciosidade co111 

que descreveram muitas personalidades. 

A primeira destas expedições, que teve lagar hn mais 
de 65 annos, nos foi dcscripta cm Ega por um aborigcnc, 
que na qualidade de piloto a acompanhou rio acima; dis
sc-noo clle: que, nesse tempo, já tinha netos. 

A' vi:ita disso é provnvcl que no momento em que 
nos dava estas informações tivesse pelo menos JQj annos; 
apesar de tão av.uu;ada idade, tinha perfeitos os se11tidos, 
cabellos apenas griisnlhos i andava mui firme, ereclo e 

conservava a inda ml!itos dentes. Co111tudo é este o unico 
exemplo por uós encontrndo de tão avançada idade. En
tre centenas de brasis do sexo masculino que, não pou
C:J.6 vezes, encontrámos reunidos nas margens do rio Japltrá, 
raros apresentavam cabcllos complctainentc grisal~1os, e 

!)Upponho quc 1 poucos dclles tinham excedido os 70 'annos. 
ücvemos porém, observar que, a repentina decrepitude 
não é a cau~a disto, mas a falta de cautc.ln com que, ines-

1110 anciãos, se en tregam Íls fadigas <ln caça e da guerra, 

tendo como conscqucncia doenças 6Ubitas, violci1tas, e até 
a morte, por lhes faltar todo o tratamen to medico. Ao 
contrario disto, \'intos muitas mulheres de 70 a 90 annos, 
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E~sas velhinhas dcscieixadas vegetam, por .u;sim dizer, no 
lódo e 110 cinzeiro das choupanas, e ningucm que seja 
5cnsÍ\'Cl1 pocler-se-á. forrar á pena e ao nojo que citas 
inspi ram (14). 

( 14) Era geral i\ crença na .grande \ongcvidaUC dos brasil• 
imlios. A clla se refere nestes termos, um dos w.ais antigos e 
raros documentos : "Dizem t:1mbcm que :i. gente claqncllc p:iiz. 
akanç:'I a uns 140 3nnos de idade " . Dic "Ncwc z~yllmg t.111.s.: 

Prcsi//g Landl." 1515. Mais tarde escreveu o Pe. Fernão Car
dim: '' Pir:itiniuga C villa cla invocação cla convcrsáo de S. Paulo; 
está clo mar pelo sertão dentro doze !cguas; é tc:rra muito sadia, 
ha nel1a ~randcs frios e geadas e boas c..,lmas, C cheia de ,·clhos 
mai~ Q\1c ccntCt1í\rios. porque cm quatro juntos e vivos se acharam 
<1uiuhcntos :tnnos." Tratado.~ da Tcrm e Gc,itc do /3ra.sil. pg. 
355. (Nota de Pirajó da Silva). 



SENTIDOS 

Os sentidos dos brasis sfio agudos, atílados e ele 
grande aka.nce, mas não se dcscnvo!vem a par uns e.los 
outros . S eu descnvohimento está subordinaúo á 1,;atis· 
facç.ão das immcdiatas nccessidaclcs da mesquinha vid ;t 
das selvas. 

Por isso, não se estendem a abstracções, nem ao prc· 
terito, nem ao futuro; e, na proscnça de taes disposições, 
ocioso fôra buscar 11eJ:es prc\'idcncia e precaução (l5). 

05) Pior, e muito pior do que foram, iriam os Br.Jsis se 
fosse em thcsc vcridico o que <liz o dr. Madus acerca da sua 
na tural imprcvidcncia, e mesmo ma l iriam os porlugucz:<:s, que ele 
11JL1itos clcllcs confiaram até :L propria ~cg; ur ança. Não queremo.:; 
que o dcscnvolvinicnlo intcllcct.uaf clo inrJ io cmp.irdhc c{lm o de 
homens em mais altos graus de civilização e inslrucç:io, m;is s:m 
que, dcspintlo preconceitos, se lhes conceda o q11c coino ho111cri s 
Jhcs compete, btm que cm maior 011 menor escala. 

Filbricavain provisões de armíl~ para a gucrr.J e p:i r.1 a caç.i: 
pro·, isõcs de farinha de m:111dioc:i para ;i paz e vara a g11crra, 
e est~ ultirnn. 1inssava flor in;iis lo11gos processos do que a primeira, 
afim ele 11âo se 1famnificar coJO o tempo ; provisões de peixe sccco, 
de CJ.rn::s de caça e de fa rjnha dos peixes miudos; cuh(\'a\"arn a 
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O indio fareja com as narinas dilatadas, se o amigo 
ou o inimigo passou pela mata ; vê:, ao longe, a caça que 
clic persegue, por entre os .irbustos ; di~tiuguc homens e 

111:mdioca, o aipim, o mangará, o inha111e, a batata, o c:u á, o ana
ua:, ele., ele. 

Algumas lribus, cm razão ele l1abi1arcm alag,1<lii;os. comtrui;un 
suas h.i.bit::tçõcs c111 logarcs ahos Ol1 giraus, e proviam-se do nro
ducio Ua su.:i pequena l.lvoura e Uc caça, par.'l o l<.!f11l)O das cheias. 
Quasi em scra1 1150 comi.1m os O\·os r.los passaras parn não .uncs
qui11lr.1r a 1iroducçlio elas espccics; preparavam canoos capi'lti:s 
1le rccebi:r ci11coc11 la e mah archeiros, que ao mesmo tempo cr.un 
rerneiros para não occupar parte da lo1açr10 com homens que não 
fo,scn i ric gucrrn; emprcga\'::tm fkch3.S inccricliarias pa ra dc$truir 
m, alde\ns inimigas, quando não purlcssCL\l ser !C:\'adas tlc subi to; 
faziam cs!ac.idas ele troncos de arvores e de palmeira~, dci:-:ando 
espaços de (J11c pudcssc111, de dc111ro da:; lrhichciras, guerrear o 
inimigo; fa1. iam flechas <lc diversas dimcn~õcs e formas, tauto 
para n ~ucrr:i, como para a caç,1. e pese.,; :ilêm destas, usa\'atu 
de Ol1tras, nrmadas de um., cJbeÇa na ponl:i, em vez de furp;\, 
para a cai;,1 dos passaras, cujas pcllcs 11:io queriam romper; fa . 
britavam as sctt:is da csgaravatana, couformc :is caças a 11uc se 
tlcstin,wa111; prc\'crtiam ns ciladas dos inimigos, e.te., ctr-, e iia<la, 
Jlada dislo os liw.1 de serem !axados <lc absolulamcntc imprc,.i
dcntcs, por is.so que não tinham fomar.lo nictli1las que, cm razão 
de su,1s poucas ziccusidadcs e dcsc1wolvimcnto intclkctual, csl.'.l.~ 
vam f6ra de scn alcance e cogitaçüc:;? 

As facu ldades nioracs do homem dcscnvolvcin-sc por toda 
p:irtc cm r.1zão de'. suas neccssir.Jadcs pungt>11tcs; e a sciencfa é 
fil ha da s imp ressões; homens coJ!oc;ulos 110 seio tlc urna natmcza 
hcnigna, aúund:int iss\111;1.

1 
e como que prc,·idc11te, llc111 que \·;1da\·cl 

.Sl'glmclo os logar<'S, sc1u outras n:lnções que :is <las suas geutcs, 
e girallllo sc.:mprc tio mcsnto circulo ele rirccísõe s, coma diz o dr. 
Mart.i us, não podiam naturalrne.ntc da r-se a cogitaçõcs cstr.tnh.is 
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anUTiacs num horizonte vastissimo e, ao perto, é agudíssima. 
sua visão para peq uenos objectos (16) . 

Deitado com o ouvido no chão, o aborigene ouve 
o leve tropel do in imigo d is,farçado que o busca surpre
ender; e, assim, com segurança instinctiva anda nas tre
vas da noi te, através da mafa . 

Com iscus olhos pretos enxerga, na espe5sa escur idão, 
o·bjcctos que escap~1riam ú vista ele qua lquer branco. 

a esse circulo. Todavia é a. esses homc11s imp rcsidcntcs, ri.os Po
tigoaçil, A raribboia, T illircçil, etc., que por muitas \'Czcs os rx>r

tuguc.:cs c<Jnfiaram o commamlo tlc íon;as militares, e a guarda 
de suas pessoas. Estudemos a historia dos indios apesar de cs
cripta por homens prevenidos, e que os desprezavam, e ,•cremo;; 
jorrar a vcr<la<lc <lc momento a momento, dentre essas mesmas 
uarraçõcs apaixonadas, e tanto qu:rnto baslc para verificar o dilo 

elo imrnortal Chatcaubri:md :i.ccrca d,, marcha da civilização ame
ricana. (Notn de lg11aâo lo.ré Malta.). 

(16) Dobrizhoffcr refere que um Abipão, montado num 
cavallo, vira cm um sacerdote que cawtlgava ao seu lado nma 
pulga, :i.pcando-sc immcdiata.menlc e com tocla a ligeireza, apa• 
nhnra a pulga, e, com gesto e posturn. joco-scria, exclamar,,: 
Harui Pai, nclcyui"c lócl pâriíl : eis a(J t1i, Padre, n \•ossa pulga. 
De Abipono II. , pg. 23. (Nata do ,lr. von Marli11s): 

Nos lirasilindios são, realmente, os se11tidos muilo .aguçados. 
Talt.i cct (ia ra - cheira fogo, são mancebos escolhidos, a!:;uus 

de tão bom olfacto c1uc, a ir.eia lcg'ua <le distancia, sentem o fogo, 
ainda mesmo CJ.Ue não lhe vejam o íumo. 

Esses batc<lÕres , espiões de guerra, ,·no na fren te, encarregados 
de descobrir o p:trndciro do inimigo. 

Tam\Jcm a11licam o ou vido :i terra e sobem n:t s arvores, para 
espreitar. Cf. Th. Sampaio. (Nota de Pit·oj(í ela Silva) . 
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Apesar cle tudo isto ~ meio cégo. meio surdo, meio scn1 
taclo, meio sem olfocto. 

A sensibi lidade superior, não e."<tensiva, porém inten
siva que nos leva a folga r e rec rear corn a natureza, fol
ta-lhcs, por i$SO que jamais tiveram occasião de exer
cita-la. 

°'5 scntidoS são meros inst rumentos de que se adia 
annado na continua luta vivida com o ambiente, v;u·a 
po-lo cm guarda ao grito c!e alarme. 

O que acontece com os animacs, cujos sentidos só 
actuam instinctivamcnt e, 1111ma u11ica d irecção, se dá cOUl 

06 indios, ·que os não e_xe rcitam de outro modo. 

Estando os sent idos cnicamCJ1tc occupados com a 
satisCação <las necessidades da vida, é claro que não lhes 
podem servir de instrumentos para mais elevadas obscr
,,ações. Falta-lhes aquella sensibilidade requintada, resu l

tante da actividadc da ol>.::icrvação sensorial, por assim 

dizer, nessa <lcsconhecida ham1onia com o espiri ta . 

Por muitas vezes mostrei aos brasis ob jetos no mi

croscopia afon de l hes avaiiar o alcance visual e intcl
lcctual, porém, nunca pude obter a afirmação de terem 
visto rcal111cntc nlguma cousa; ao contrario, sempre im
pacientes e agastados voltavam-me as costas (17). 

(17) Mr, Volncr di1. que mostrando a tlichikina kna um 

rnappa-muntli, comprehendernlo n parte oriental da Asia e o noro

este da America, cllc reconhe ceu tlistinc.la1ncntc os lagos do 
Canadá, Míchigam superior e cs rios Ohio, o Wabash, M ississipi, 
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Ao europeu basta pouco tempo de convivcncia com 
os indios, para aquilat.,r o refinamento espiri tual dos seus 
prop rios sentidos, para saber que não dependem somente 
do desenvolvimento quan titativo, e que estes instr111ne11· 
tos <lo o; ganismo, somente têm tanto valor quando são 
capazes 'de trabalhar para as necessidades superiores do 
espiritoi estando na dcpcndcncia de forças superiores e 
entre si correlacio11ada.5. 

O homem vermelho n5o pode, siqucr, pretender pos· 
suir a vi\·aci<ladc <los sentidos do malaio e do afric.1.;10, 
não obstante a cxtraord inaria capacidade e agudeza com 
que os di r ige para as cousas mais proximas e neccss:i.rias. 

etc., e que examinam o res to com uma curios idade que lhe provou 
;l novidade elo ol>jcclo para o selvagem. V. Ocuvrrs coplctes d~ 
C. F. Vol1Jey, etc. T, VII, pag. 397. (Nota de l. lo,rf. .Malta). 



ESTREITEZA DE VIDA PSY.CHICA -
FALTA DE AFFECTOS (18) 

A inscnsihilidadc doo br::tsis quadra perfeita.mente 
com a vida inonolm1a do sentimento dessa raça. As pai
xões fortes e var iad~, os sentimentos pro(un<los e mu\li
formcs que de errnina1n a vida e os actos do europeu, 

( 18) Qoc haja nn\1iclatle de affoic;õcs nos indios nio é pas
sivei coocchcr ã vista dos fac tos. E!ks receberam qu,,si por toda 
parle os europeus bcnigr.imcntc, e sómcnlc depois que \·ir:i.m quacs 

eram as visla.s e c"ractcr destes, C que os repcU: r:un. Nesta re
ccpç;io e rcjcic;5o não joga mm afícctos? Os objcclos mais in

sig ni{icantcs, manuíacturados na _Europa , os im\)rcssionav3 m tão 

cncrgic:m1cntc que por cllcs da,·am tudo que {lossui ain, e quando, 
muitas ,·c.i:cs, os nJo po:li:un obte r por tacs meios, tornavam.se 

r.:iloneiros. dr. 1!artius, mesmo, diz que por urn a botelha de 
aguarclc11tc um tlcstcs h omens passa. o dia todo :ipplicado :io mais 

rn<lc trabalho. Neste íaclo não se lê a in tensidade de :\Hcctos 

destes homem? Tibirec,;;', recebeu o 11auírago João R."lmalho, deu

lhe cm cas:Hncnto unia íilha; por amor deste rcccbc\1 os mais 

\JOr lt,gucsco; cp.1c b11scara111 cstabc lc ... cr-sc cm S. Vicente, e fina\

mc11tc a iuconduct a <lestes tendo revol ta.do contra si, 11jo s6 as 

t ribos de P ir.itininga, como as de Nitcroi, e se achando á testa 
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modi[ ican<lo~os de muitas maneiras, são cm parte comple
tamen te desconhecidos elo inclio. Elle. vive uma vida uni· 
forme, agitada somente por poucas paixões. O adio e 0 

ciume são ílS unicas paixões que os exacerbam, porém, 
nos seus acccsoos, se assemelham mais ás feras do que aos 
homens. O aborigcnc não desconhece a honra, essa pode
rosa alavanca da mais fina soc{eda<lc humana, e muitas 
vezes o.g:e sob a sua infl uencia; parece-me, porém, que a 

tcn<lcncia para obter distincções e louvoret5, -profunda-

dcll;1s seus mais proximos parentes e amigos, cllc põ~ clc parle o 
numero <los contrarios, esquece a:; rclnçõcs ele sangue e ;imiz.adc, 
e loma a defesa elos estrangeiros, que cllc mesmo 11oclcrin sem 
,rnxilio :i.nn iquilar ; e não ha aq ui :\ffcições? J agu,1ri, sobrinho 
de D. Antonio Fclippc Camarão, era alliado dos porlusuescs quan
do cm 1625 os holbndcscs, apodc r:uu.lo-sc da Bahia ela T raição, 
lhe aprision .iram a mul her e o filho. Es te brn\'o, \'cndo-se prh·ado 
ele o!Jjeetos que lhe ern111 tão caros, e não lendo outros meios <lc 
o~ resgatar, foz-se pas~a<lo para os ho\lan<lescs, afon <lc lhes dar 
libcrchcle, e traze-los ao campo <los port ugueses comsigo, e, tendo 
con: l! ido h:do isto, ao entrar no c.J.mpo destes fo i posto a fe r
ros, 1: por oito annos retido no Forte <lo Dom Jesus, ::i. tiesar das 
inst:mcias e se rviços seus e de seu tio. Ao cal.Jo desse tempo, 
tomnr.do os hol!andcscs essa fortalez a, ahi o aehar:rnl e lhe deram 
a !ibcnla<lc. 

Os portusucscs nesse momento eram po r toda parte victimas 
<los hollandeses; ninis apesar ela i11gr<1 tidJo e barbaridade dos 11or
tugucses, e e.lo eslado de dcsgrnça cm que estes se achavam, Ja
guari, libertado ptlos hullanclcses, correu ao seio de sua tribu, 
challltJU·a :í.s armas e marchou cm deícs:i tlos po~tug:ucscs I E 
pótlc-se dizer que a a HCfl;ão é uullt'.l. nos brasis? Muito Jongc irí
amos se quizcsscrnos amontoar í:ictos, porém l.).,st:i.. (No/a dr 
/911aciu Josl Malta) . 
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men te arraigada na nossa natureza, ne!lc se manifesta 
c.xclusivamcnte <lc modo negativo (19) . 

O estoicismo com que soff rem os maiol'cs ton11cntos 
corporaes e o rude desprezo <la morte são os seus pontoo 
de honra (20). 

(19) A li11gua geral não tem o Vtrbo - iou\':lr - porém 
cxpri111e e.;1:i. idéa (Klr meio de diversos :u..lverbios, e assim, riio se 
Uir:"1 que por isto são imlirferentes, ao menos as tribus numerosas· 
que ., falavam, no louvor, assim como se disse (J llC visto não ter 
es1a, 1. f. r. não tinham estes ho111en5 nem lei, nem fé, nl!m rei. 
Homens clc costumes simples, cstr:mhos :i. lisonja, <lados cm geral 
à ar te c!a guerra, fazendo c-:>11sistir (J11n si tottas as vir tmks na 
bravura, 11a corag:cm, na força, na <!estrez.1, etc.; homens que 
g:a)J rdOO.\':llll a velhice, q11c eulrcg::wam o comrnanclo unicamente 
:lO mais lmwo, e riuc o despiam clcllc logo que faltava a esta hy~ 
110t liesc, n:io podiam ser estr:111hos á apreeiação do me ri to, que 
cm t:ics casCJs é. o mais subíclo louvor. Os Tupi11ambôs praticavam 
incisões 11 0 peito, coxas, brnços para memorar o numero dos illi
mig:os mor tos cm hat.'.i.lha; os Co1·õados, com o mesmo íim, corta
v:im as cabeças dos inimigos e as espelav:lin cm postes !1 ent riHla 
<las caba.nas ; os Mmulllruciis :is t raziam ú cintu ra; quasi tocl'\s 
as trilms fazi:im collares de dentes, não só clc feras que m:tt:l\':\m, 
como ele in imigos que victim.avam, e t.ies eram seus brasões; e 
por certo que taes homens talvez · sor rissem mesmo á lisonja, 
quanto mais a merecidos \ou,·orcs. (Nota dr. I911acio José }.falto). 

Provavelmente, tlr, I. José Malta não conhecia o \'Oc:lbulo 
tupi - 111omfu(i cat,í = louvar, de mombd :::: dizer + ra11í = 
bem, Vid. Dice. llr:isili:mo Portllguez. (Nota de Pirajó ela 
Sili:a). 

(20) EntrndemoS que n5o é a unic:-i prova que dia de amor 
proprio, porém a mais subicb, ao mesmo tCm[)O que ordin:iria en
tre e\lcs, ()Or principies de educação, bem Q11c sómente not:ida en
tre os povo , civili2ados cm momentos critico, de exaltação. Mr. 
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Ass im devemos considera r principal1nente, os nume
rosos rasgos de au101· materno, · que nc\les se observam

1 

provavelmente não raro , como manifestação de a.[foctoo 
immed iatos e insth1ctivos (21) . 

Não ouso negar- lhes ainor e fé conjugar, tacs como, 
são con:prcendidos nas mais civilizadas sociedades; porCn1, 
os brasileiros que moram perto dos índios não acrcdit:1.111 

ni~so, e tampouco 110 sentimento de justiça refinado e 
poderoso, que o indio muitas vezes manifesta a respeito 
dos seus companheiros ele tribu, poré1ll rn.ramentc para 
com horucns de outra raça (22). 

Volncy, á p:ig. 448 clas "Oc11vrc$ rompW,•s cfto C. F. Volne)•, diz: 
" La ,•érité cst que cc phcnoméne physiologiquc tk:nt ,,. tlli état 
p.irticulicr de l'âmc, violcttuucnt c..,a ltéc J.)~r dcs passions; état 
clont nous voyons dcs C'-c111plcs nombrcux cl:u1s lcs 1na rt1•rs rdigicux 
ct po!itiq..ics <lc toutcs lcs 11.:it ious ct de Laos !cs pays, etc, (No/a 
de lg11C1âo los6 Malta). 

(21) Gu.itintoúu dizendo para seu companlu:·íro de marty~ 
rio - "E c11 estou num leito de rosa s?" procedia instinct:va· 
mente? Jog1mri, mostram/o-se m.:iis afíccto aos 1>orwgucscs, que 
e, conservaram preso rio Forlc do Ilom Jesus por oito :mnos, clo 
que aos holk111<lcscs que ,1cabava111 de dar·lhc a Jilic rdadc, 11rocctli:i 
illsl inct ivamcutc? Tiúircçá, <lcícndc11do os 110rtugucscs confr.1 sua 
patria e religião, procedia ínsl inctivmncntc? (/'i'tJla dl• !Qi:ncio 
José MalJn) . 

(22) ,,\s inclias casadas can, europeus <lc\·iam ser mais ,,mo
rosas e kacs par:i com estes clo que pnra com os propr ios campa· 
triatas, e mais l.]c uma razão se d.i p:i r:i isto : 1.:1, os c::i.mp;nriotas 
as traia \'am co111 ma is opprcssão do que os cstr:mgciros; 2:1, 

estes eram para cllas 11m.1. nov idade, ao tempo que .:iquelks lhi:s 
eram familiares; 3.1", cm poder dos europeus cr;un tr,1taclas maii 
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O pejo é hmcgavcJ nos braGis, mas parece que tecm 
m.ii6 em vjsta certas necess idades. organicas. do que .:s 
relações scxuacs, pois lhes repugna que sejam vJstos por 
terceiros os proprios dejcctos (23). 

Se ol;se rvannos tocfos estas paixões e aífcctos na 

vida dos brasis, vemos que ctlas são poucas, uniformes e 
~uasc continuamente hcrcditnrias de tríb u a t ri bu . Ao 
mesmo tempo formam um circulo vic ioso, dentro das 
occupações rodC'S e invariaveis do ca~ador nóm:'ldc e guc r~ 
reiro, dentro do qua l, cm continuo movimento, o indio 
nílo tem ensejo de dc.'5c:nvo lver sun nature1.a co111 mais 
varicdn<le e liberdade. 

se11hr;rilmt-1itc, e tiuh.:zm :i sua disposição as manuf:ccturas curop~as, 
<111c tan to aprcci,wam; 4.!\, os europeus, cm r,vão dos costurncs 
rep ressivos da sociedade, :;e. lhes deviam /\\osl r:ir mais croticos do 
que os seus campalriob.s. Além <liste., Pa1a911açri, Mof1ua, a. mu• 
lht-r de Romnlho, )luri,it1 ou A1J111:illi, a fill :a de Cof oâki, Copil
la11a , etc., mo.;lram (llle os europeus acl1:i r;:i111 acolhimcnlo nas 
nnwrica11as ; e é de presumir, 5 visln de: tudo isto, Que a lcaJcladc 
ni;m:hJSSe ;) pJ r <lo nprcço que dd lc$ fazfan1, (Nota de l!)Mcio 
l os! Maltn). 

(2J) Os indios apt-nJs J.c.1b.1m de dcscomer cobrem com 
fôlh .is ou com terra os excrementos. (Nota ele Dr. von Martíus) . 

O dr. ~(3rtius prcsun1c que cllcs se pcjlm de que sciam 
vistos seus excrementos, e por isso os cob rem ; quando, porém, 
notamos l'JllC: essa e lod:is as mais fwtc<;ãcs animacs são por cllcs 
exercidas em publico, não podemos :u:omp:1J1ha-lo; pelo con tr;,rio, 
:icrcdi!:t rncs (jlle não ha nessa acçito mnis do que imitação do 
Que praticam mui tos auima:cs: o cato, muita$ vcic, , antes disso 
foz covas para esse íim, q11c ao depois cobre com terra. (Nota 
d,· lgml(io /o$/ MalloJ}. 



LINGUA 

A li11gua que é a cxprcssfLo mais espiritual da alnia 
tr.insmittida pelo corpo, merece que se lhe diga 11ma 

palavra. 

Não insistirei cm atribui r aos difícrentcs idionrns 

brasis, que ouvi falar , os carne.teres de polysyn theticos ou 
polysyntacticos, como o faz Duponccm1, tratando das <lif
ferentcs linguas norte-americanas. 

Numerosas idéas são reunidas, pela ligação de vaca
bulos simples, na mais curtn expressão possivel, juntan

do-os não somente no seu todo, mas, muitas vezes por 
assim dizer, entrelaçando-os cm seus radicaes. A isto de
vemos acrescer que os predicados do sujeito não somente 
s5o expressos cm suas categorias adjcctivas, mais kinda 

segundo t>ua conjuncçâo, relação, co11diçfto1 numero, lo

cal, tem po, etc.; e tudo islo simultaneamente, porque o 
verbo, cm particular, estã sujeito a certas e dctcrmi11aJi1s 
·flexões, augmcntos, alterações na vogal e agudeza na 
accentuação, 

Assim surgem de algumas 5yJabas incompletas, lon· 
gns palavras, que equivalem a phrases inteiras, tanto nas 
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Jinguas chama<las por alguns philologos de - analyticas 
como a gen nanica on de syntetic.as: taes colllo a grega 
e a latina. A principal ca ractc ristica 60m:üica destas lin. 
guns, parece consistir no variado modo de utilisação dos 
orgãos vocaes, manifestando-se nas numerosas sy lab:ls, 
não somente pela mais rica variabilidade das vogaes e 
pcb transformação facil de uma cm outra, como tambem 
nas mult ipl<Lti catego rias de consoantes, pelo uso de varios 
recursos organicos : sibilando, dando estalidos com a li n
gua, nnsafando, gemendo, sopra:ido e assoviando, o que 
dá, ao Ollviclo europeu, pelo prolo11game11to do som, a 

impreS6ão de uma can tilenn nrn ito estranha . 

D iria mesmo que estas li nguas, comparadas com a5 
européas, comportam-se como n escala enharmonica em 
relação cem a chrom;,.ticn ali diato11ica., pela qual 1nu

sicamos. 

Existem aqui muito rn ais recursos organicos de pro
mmcia do que os por nós usados; mas, os so11s simple.;;, 
por causa da sua accumulação particular e da sua grande 
variação, não altingem á precisão concreta e ao valor a 
que estamos acostumados cm nossas fo1guas, organisidas 
st!gundo mais mn plas nonnas. 

Por esta razão nos pa rece que aque\les id iomas care

cem tota lmente de harmonia e p()r isso ta111bcm é difficil 
reproduzi-los . 

N'o qt1c taugc {l synta~c propria do idioma brasilio, 
o europeu sente um dcsngeitamcnto pccril, mas, na pro 
pria borxa do aborigene, a grande riqueza de elementos 
linguistices curtos, quaise fragmentados e rapidamente 

Catl. 5. 
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entrelaçados entre si , encerra, pela agudeza na acccntua · 

ç5o, pela .tltcrnaliva de força e suavidade da voz, pcl.t 
intensidade e pela rhythmic.1, que ma se eleva ora baixo., 

uma liberdade e fo rça que o phitologo 11fLo pode c.leixa r de 

admirar. 
A faci lidade com que numa lingua assim constrnkla, 

podem surgir transposições, altcrnçõcs e enl,.claçamcntos 

dos sont5 e das sylabas, é provavelmente a c.1usa principal 

da instabi lidade e volubi lidatlc de ccrtas palavras e da 
cxageradn quantidade de dialcclos cm que se divid iram 

as lingu.t.S a1ncdcanas. 



TE:MPERAMENTO L YMPHA TICO 
FLEIMA (24) 

Por todas as qualidades innatas e habituaes <los bras
sis, tanto pGychologicas como physicas até aqui enumera
das, dcvemo9 ncccsst1. riamcntc concluir .,.;crcm estes ho
mens de tcmpcran,.ento lymphatico. 

Tendo ponco sangue nas ,•cias, pouco calorico e 
Ju rgor no corpo, limitado cm todas as suas activ idadcs 

intclcctuacs , que tanto influem para a vi,·acida<le, v\\·cm 

(24) flc ima - \un eles quatro humores vri ncipacs do corpo 
h\lmano, segundo as dout rin:is mcdic.,s antigas. E' o Que hoje 
chamamos linfa. O ,·oc.1.bulo fléima é o mais geral e corrccto, 
nos classicos por tugueses. As for~as fleuma e flc 91110 são menos 
ír cqucutcs e aulorizacbs. " De cinco cspe<:ícs de flcima {cz men
~:lo G:i.!cno; - doce, insípida, salgnda, azeda e vitrca ", L11s 
V trdadtira, Antonio fe rreira. 

" Pelos humores n5o se entende s6 os quatro humores do 
co rpo, como é o ~nguc, /lêi111a, coler3 e me\aneho\ia, mas todas 
ns humidades, coi:10 ... " L!t!: da /ifrdici11a - Mora to Roma, 
p:i:;:. jQ. 

Vi eira e Jf:rnoc\ Bernardes :i.utorizam o dymo fWwa. Vd. 
Dia. de Tcnui1tolo9io M cdi.a Por1119uc::o. Pfacido Barbooa. 
(NrJto de P iro já da Silw). 
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c011st:1.ntemcnte n1crgulhados na monotonia; nutrindo-se 
de alimentos grosseiros, pcsaclo9, mal cozidos e não adu
bados, além de terem fraco systcma nervoso, devem os 
brasis superabundar cm humores crús (25). EssCti ho
mens são de natureza pesada e fria e, por a.ssim dizer, 
quasi amphibios humanos. A pouca cxcita'bi lidade da sua 
fibra que é an imada só por poucas paixões, o \angui<lo 
movimento do seu sangue frio, :1 vagarosn assimilação 
de pouca substancia p!Oveniente da abundancia de alimen
tos grossei ros e ainda mais o silencio e ::füatimcnto da 
alma, são os elementos c\ctcrminantcs de uma constituiçf10 
lymphatica. 

A isto corresponde o prcdominio da flcima e da mc
lancho lia no temperamento do indio. 

(25) Est::i. dcscripçrio demonstra ainda a influencia do sa
lenismo 110 campo da medici1m <laquclla época.. A doutrina de 
G;;.lcno, o celebre medico de Pcrg:uno, a<lopta<la pelos ar:i~s, do
minou <lnrailtc a J<l.1tle Mcdi:l. Por essa th coria, o esta.do de s:w
dc se devia ;\ insta cocçiio, e i crase ou mistura bem proporclo• 
nada dos quatro humores: sangue, pillli t.1 1 bile e atrabi\c. A docn· 
ça er:i. cousc:qucnc:i:i. da imperfeita cocção ou falt.:-i de equilibrio 
desses mesmos humores. (No ta de Piraj6 do SUva) . 



DOENÇAS 

Do que ficn ponclcra<lo, facilmente se dcprchcndc, 
quacs dcv.im ser as doenças dessa raça humana. 13aseatn
sc principalmC'11tc na assimilação e ali111entaçilo: doem;.l!:i 
do systcma lJ•inphatico. Por isso que são de constituição 
pouco cxcitavcl, as doenças desenvolvem-se nellcs mui 

lentamente; ;tHcctam mui pouco s1·mpathicamcntc os 
orgãos que não s;i.o 6é:<lc da doença i raro tomam caracter 
agndo; não mostr.im grande e..xacli<lão <lc periodicidade, e 
findam a maior parte das vezes, sem que tenham attin
gido o systcma nervoso, salvo poucoo momentos antes 
da morte. Uni medico português que por espaço de 
trinta annos viveu entre os indios, asseverou-nos: ''a 
morte é 11e\lcs mui lenta, e apodera-se. do moribundo, 
por assim dizer, por partes". 

Só raras vezes e tardiamente se dá a perda dos sen· 
tidos cm conscqucncia elo deposito de st!rosid.-i.dc no ccrc
l>ro, ou da paralisia. 

O doente na maioria dos casos, morre. gradativa· 
mente; e se a eutha:1asia consiste numa tranquilla 
e.xpcctação da morte, 11ingucm cfü:;to nos dará mais estu. 
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pendo c."<cmplo do que e1lcs, pois cspera11M1a cm tão apa
thico soccgo, que só póde ser comparado á fri a incliffc. 
rença dos circunstantes. 

Em parte alguma se encara a morte com mais tran. 
quillidade, nem cm qualquer outra t5e exprime menos dôr 

e temor, do que no leito de morte de indio. Só depois 
de desprendido o ullimo su5piro, quando o cadavcr pallido 

e. hi rto se apresenta inan imado aos circunstantes, rclicntl 

no seio de lodos uma lamentação brutal, como para assig. 
nalar ô5Se momento solene, no qu;::t l os sobrcvh·entcs, cm 
sua incxpcricncin infant il, pareciam não ter pensado. 

As clocnças mortaes dos brasis são, pela maior parle, 
ch ronicas e se mani festam na csphcra da assimilação: cn
gorgitamcntos1 in{lammações e t;; t1 purações das glamlulas 
mesaraicas, do epiplon, do figado, elo baço, hydropsias e 
febres consumptivas, 

Antes da chegada dos europeus ao Novo Mundo 
eram estas as clocnças de que mais morriam os indios, 

Depois ajuntaram-se-lhes a va riola, como nos asseve

raram os prnprios indios, e t ambem o saran1po. 

Es tes cxanthemas agudos pro<luzem aclualmcntc hor
rivcis estragos entre os aborigenes; porém, nos parece. 

mais apropriado tratar dclles na seguncl a parte desta rc· 
senha, por iGso que foram importados da Europa. 

As doenças chronicas tios orgãos digCstivos, ncima 
refe ridas, encontram disposição fovcravcl na compleição 
organic:a propria elos lndio'S; ao w,csmo tcmpQ 1,ão iht~ 

faltam causas ocasionacs. Aissin1, 1nc11cio11amos, part i

culan11cntc1 a inílucncia dos alime11tos. 



ALIMENTO 

Este se compõe <lc caça, pescado e vegclacs, ora crús 
ora g:rosseiramcntc preparados. Destes, os prindpaes sil.r) 
o inhan1c (Dioscorca), o carii. (Cafadii11n), a batata (Cou
volv1J11s), a rai1. mansa do aipi (J"lanifiof aypi) e· a raiz 
brava da mandioca ( t11auihot utilis.si111CZJ) cujas quatidade5 
vc11cnosas se c\irninan1 por meio do fogo . 

Dentre os vcgctacs mais delicados apontaremos o 
111i\ho, unice cereal que conhecem. Algumas ervas, espc
cioo de amarante::., como o carurú e a portulaca, tambem 
entram no rol dos alimcntoo, ora simples, ora 111islura<los 
com outros ingrccl icntcs, p ri ncipa lmente com os fructoS de 
fnpuc:iia pulvcr isados (Lcq1tlús, BNl/1ollctia). 

Comem cruas :ts bananas, nssinl como as- rlem..'lís 
fr uctas elo patz ou então cozidas na agtm e redu1.id1t:, a 
papa. Todos estes vcgctacs são consumidos sem o menor 
t~mpero. As cíl.1·ncs ~cio ou assad.'\5 cm csp~tos ou cozidas 
na agtla e qnasi não são temperadas (26). 

(26} Não conheciam o espeto, 11em 11s:w:an1 de COllS:a que 
se lhe asscmclh:assc:, ::antes elo com mcrcio dos europeus i n1:as de· 
pois cb couquist.'1 do I3 rasil, não só usaram dcllc aqm:llcs Que se 
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Muitos índios <lcsconhcccm por completo o sa l <lc 
cozinha. 

Só as tribus já algum tanto civilizadas do J aurú, em 
Matto Grosso, onde o sal sac cm dflorcsccncias, da terra, 
usam dclle ha muito tempo (27) . 

conmmnicavam com os portugueses, como, m1 falta de tão simvlcs 
instrumento, o su&stituiam por equivalentes de pau. Até cnt5o 
uma cspcdc de srclha fJmt<lrang ula r, feita de ,·:uas, e sus11c11sa do 
chão por íorquilhas, era o machinismo ele que usanm para a!sar, 
moqucar, scccar as rnmc.s, os peixes, etc.; e, a este instrumento 
chamav;rn1, segundo Lcry, Fcrdin;111(\ Denis, etc:., lmcan; creio 
porém que este nome 1150 11 crtcncc .í. lingua geral, j .i. porque era, 
por este mesmo nome, designado um ín~ tnuucnto semelhante 11a 

Il !J:i. de S, Domingos, e ali tlcu Jo g;ir a cllam:u cn1 buc:uiciros aos 
cnropcu~ que tlr.lk usa\•am, j á J')Orquc o não tlcparo nos ,·ocabu· 
laríos da lingua gcr;i. !, n1.1s antes ncho gir,111 ou jur:íu, dcsign:indo 
toda cspccic de artefacto semelhante ao b11can dos scl \':agcns cio 
I-faily; além tlis to vejo que á grelha do.~ 11ortusucscs, os intlios 
chnma r:i m itafurcí1t, isto é, gir,io 0 11 j ur:íu <lc forro, o que mais robo
ra o que fica clito. (No/a de /911acio José Mo/to). 

M oqr1cuc - rn ocurn - mbocacn, quer dizer sccCJ.r ao íogo, 
assar. Diz R. Garcia que o vocahulo pro,·c111 de mbocoi - o 
que faz assar. E' um srac.!c.1do de vara~ que scn•c de grelha. 
A lingua fr:inccsa ;1ssimi!o11 o etimo tupi e formou os neologismos 
bo11can, bo1ccmrcr, lio11ca11ia etc., Cf. Johann "º" Lcry. Rcisen 
in brasilicn, ed. 1794, pag. 171, e Han~ Staclen - Viagem aa 
Brasil, c<l. da Acad. Brasileira, pg. 144. (Nota ele PirCJi1 da Sil;;a) . 

(27) Os Tapuyas, da Serra de Ybyapab.,, ob!i11h;u'11 s;:al para 
seus usos, li:;.iviando terras llc alguns log;ucs <la mesma serra, e 
;alguns <lc Nitcroy o fabricavam C\'aporan<lo cni panclla.s de barro 
a a.sua do ma r atê co111p!c1a scccura.. (Notn <Ir: lg,rncio José 
Mal/a). 
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As 1tmrgens do Ama.1.onas algumas tnbus recebem dos 
hfr1ynas, seus vizinhos, sal ent pedra, vindo do Perú. A 
maio1· p.1r tc, porém, <las trihus que ainda estão segrega
elas do commcrcio do!- brasileiros, servem-se, cm togar de 
s:1.1, e\(.'. uma cspecic de potassa impura, que extraem das 
cinzas c\e cascas ele diversas arvores ( princ.ipa.lmentc, espc
cic.6 ele Lccytliis, Escliwci/cra, Couratari, Lica11ia). O con
li11uado uso destes !:acs enfraquece muito a digestão. A 
nnic.i. especiaria vegetal que os brasis conhecem s5.o ru:; pi
mcnL1s espanholas. H a diversas cspccies detlas, e as mais 
usndas são: Capsic11111, fnttcsccus (Quiya cumari) (28) 
Capsirnm cerasifarmc (Qniya-apuá), e a. Capsirnni pci!
d11iH1n (P imcnt.i. i\falagucta ); plantam- nas pcrlo das ha

bi tações, e com cllas, verdes e H1aduras, temperam as co
midas de carne. 

O c;umo vcnen06o (t ucupi) (29) , e.xprcmido <la rai2. 
da mandioca, perde, quando cozido até a consistcncia de 

(28) No Dicciounrio Porh19uc:; e Brasilicwo, acha-se Ky. 
yir/rn, pimenta cm geral, e no manuscr ipto da Dibliothcca Intpcrial, 
Quii;ynha; além disto ;,. Grommotica do Pi idrc r-iguciro e oulras 
obras d\!. nacionacs ira,:c111 to<las a mesma lição. (Nota de 19110-
ciD José Mn/la) . 

(29) E' sem duvid.'l ,-c11enosissimo o çumo d.'l inandioc.a 
brava ou amarsa, porCm, as cxpcricncias do dr. Fcrn1in, Que. 
m\lilo tc111110 re sidiu cm Surinam, prov:un ser de natureza volatil 
a parte <lclctcria des ta pl.lnta; nlém clis :o, o uso conti11 t.1.1do e 
in1111csurado tl...-1 fo ri11ha <lc ma11dioc", sem Ql!C dcllc venham 
damnos anrcciavci s, pro,,,.. cm fa\·or do <1uc disse o dr. f'crmi n. 
O l ucuji_\' era usado pelos 11ossos imlios, bcn1 corno pelos :tbori• 
genes das A11ti lh;is, Nova Hcspanha, Dcnicrnra, etc., sem que o 
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um extra.cto fluido, suas propriedades nocivas. Neste 
çuma o iodio di,ssolve grnndc quan tidade de pimentas scc· 
cas hespanholas, cspcciahncntc do Ca/;sic1m1 r.cfa.siform(', 

preparando com isto um molho <lo qual se serve.nt cxa. 

accusasscm de 11oci\'o. O Barão de Huml.ioldt submcltcu.sc à 
sua ncç5.o, i>cm como mui los outros viaj,,ntcs, e, cm vez de quei
xumes, proclamaram o quanto este adubo torna saborosas as 

carnes. Gcrnlmcnlc prc[)."lram o tucnpy, (crvcndo O c;;unio d;,, 

mandioca, depois <lc separado o poh•ilho ou lypyoca, e cwum:111do
o até que tome a cousis1c11cia de mel, e, depois Uc estar neste 

ponto, tcmpcrnnHlO com piincnt;\ e !wil, e g uar<la nH10 cm cabaças, 
etc., para uso. 

E ' posskcl q11c, mal preparado, o tucupy possa ser noci\'O, e 
mesmo \.'Cncn~o ; ma s, fórn deste cnso, o rc1mlo corre11do p:uc

Jhas, cm s:1.\ubridadc, com a farinha de mandioca, com o polvilho 

bem lavado e sccco ao sol, a typyoca, a farinha crua ou feita <la 

mandioc;,, cortad.1. cm aparas e sccca ao sol, e n carinam, l>cm que 
o dr, Mure estigmatizasse a farinha tlc 1nan<lioca e pcrmlllissc o 

uso d1. typyoca, n.io obst:mtc se não d.ir ra7,._1o :tlguma cm favor 

desta, que não milite cm fa"or d;'lquclb, (Nota de /911acio José 
Malta). 

T11rnf'i - corr. IJ•crí-pl, a decoada picante, molho feito com 

o çumo da m.tntl:oca - Amaionas. Vd. O Tupi, Tuc1ipy -
111olho ou çumo de m::mtlioca. Hoje tucupim. Vd. Dice. Brasi
lia110. Rc\', Museu Pauli sta. T. XVItl. Tocapi. Vd O Codcr· 
110 d,1 Li11911a - de Fr. Arro11chcs. P lin io Ayrosa. 

Tuc11Pi, cspccic de molho feito de m:wi11ucira, ou sncco de 
raiz: de mandi<>el, o qual <lc[lois de exposto ao ca lor do sol ou 
ao fogo, a [Cm de 11crdcr, pcl:\ C\'.l\lOração, suas 11ualidadcs ,·cnc
nosas, e sendo convcnic11t..:mc11tc tc1npcrado com pimenta e out ros 
condimcn\os, se torna inoffcnsivo, e ê muito usa t.lo ~m to<las as 
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gcra<la111cnte, cm todüs as comidas de carn~ O tucupy 
é muito quente e produz nas pessoas que não estão acos
tmnac\a:=; a u1Sa-lo, todos os symptomas de forte envenena
mento (30). Não ha duvida de que o abuso do Jiu1,f1_\' 

mesas. A este molho engrossado com fa r inha, carâ ou outro tu
bcrcu!o dão o nome de c.,issmna. (J. Vcrissimo) . 

O tuc11pj pcrtlc .\S quafoJatlcs venenosas, porque o acido cya
nhyclr ko ex istente na rr .. , nipl1eira se evola Jlcla c.occ;ão ou rela 
c.'<posicão no sol. 

Tawcó é u111 mingá11 foito 0C tapioca e lcmpcrado CO!ll tucu(Ji. 
Seixas o menciona como \'OC.'lbulo da li11g:u:i. tupi, significando 
gomma. Dice. de Vacal111 /us Brasileiros. Visconde Bcaurcpai rc 
Rohan, pgs, 134 e 142. 

O laCC1 có sobre o c1 ual deitam tucupi temperado com s:tl, a lhos 

e pirnt'nla, é iguaria bastante .:tpreciatL, 110 P ar:i e Amazonas. 
Dit Jo$1! Vcris!'-i mo que tucrt['i \•cm de l)'CII, dc.still a~, escorrer, 11a 
form a principal lycupyr = l}•rnp)', dcstilln<lo, escorrido, com signi
ficaç5o especial de çumo de mandiOC:l, Scc11os de Vida A111030• 
11ica. (Nota de Piraj6 do Sil1:a). 

(JO) N;idn aHin11arei l.lasr:ado cm facto iso\;,.do, principal
mente quando milhares de factOs coutrarios se offerccem, nms, 

referi rei um focto que me pareceu notavcl, e não tirarei consc
quc11cia . Um casa l ele pc.<;soas, fi lhas da Coloni a do Sacr:uncnto, 

e q1:e ucsta 11 rov i11cia rcsid irnlll muito tempo cm Nite,oi , b<:m 
que 11acla li\·csscm de imlio, pi,rém, tah: ei, por uma mystilicaç5o 
de gostos e de scntimc11 tos proYcnlcntc do commcrcio dos intlios 
com os colonos c crioulos., aimb residi11do aqui no Rio de Ja11ciro, 

preparava, se mp re 11uc tinh:i occasião, porç:'io de tucupy para seu 
nso; e, este, era feito debaixo d,:s in1111edi:1tas vistas e dirccç.io c!o 
chcíc <la familia. Este casa l comp1111l1a~s l! de um homem de 

csL1.l11rn ordiuaria, 1cn1pcramc11lO sallguinco, refe ito, gosando de 
ílorcsccntc saude, e de uma senhora, tambcm de esta tura ardina-
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origina grandes desordens, mesmo nos brasis1 grande ato
nio e plcthora abdominaes, para o que, além disto, ha 
grandes predisposições m1. tu racs. Por outro lado 1 o uso 
de carnes cruas e sem adubos torna-se tambcrn preju
dicial, principalmente, o qt1c não é ra ro, quando já estão 

co_m chei ro ou começando a se alterar. 

Bem que o olfacto dos índios seja mui de licado, e 
estejamos certo de que, cmquanto houver ca.rnc verde, 
não tomarão esses aliinc11to s alterados, é prCCit>o attendcr 
que a fome, n que muitas vc7.cs se veem sujeitos, os arrasta 

ao uso de carnes já cm começo de putrefação. Em ci r
cumstancias t.ies, lnnçam mão de tudo1 até mesmo do qul! 
reputamos insalubre, v. g.: de sapos e vermes. 

As formigas seccas e misturadas com farinha não 
parecem conter subs tancias nocivas1 antes talvez sejam 
sau<lavcis, cm con'6cqucncia do acido formice que contêm. 

Não diremos o mesmo por cxcmpio, das larvas do besouro 
da palmeira (Colandra palmaricm) ou de outros; pro· 

curam-nas com avidez não só para refogar, como para 
c;ltupa-las, após ter com os dentes tirndo as cabeças. As 
provisões de carne que os i11dios cost umam armazenar 
são, ou grosseiramente a~adas cm urna especic de giráu 

ria, lcmperame ltto s-1.nguineo-lyrn ()hat ico -bilíoso, refeita, ;e t.mtl>cm 
sadia ; cont o andar dos anos, por ém, uma tão dcmasia<ll nu trição 

foram arrescntando amhos, que em 1SJ5 r esava111 o marido 11 
arrobas e 12 libras, e a nmlher 9 a rrobas e 8 librns. O ventre 
dos dois era. summ::i.mcnte dese nvolvido, e mal se podiam mover 
de um lugar. (No/a de I91Jacio José Malta). 
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feito para esse fim, o chamado nioq ,tcm (31), ou sim
plc6mcn~e scccas ao sol, ao lllOÔo cios urubús, <1.uando 
a seus rnios se aquecem - 11rulní moqi1cm (32), 
ou guard:1clas cm folhas de pa\mcim ou da pacova 
soro roca ( grande M usacca), na cumicira da cabana, in
vad ida pcb htmaça. A mais estimada e procurada. caça 
para esse fim é o macaco, cuja cnrnc é mui semelhante no 
gosto á doo nossos coelhos; no entanto o methodo d~ 
prcparn.r í\ tort1.1. 1lluito secca e resistente. A caça estri
jXLda e csfohda nf10 t! salgada. Das aves, as que mai5 
gostam são as cegonhas (33 ) , pato~, n1 ergu\hõcs, gar<;as, 

(31) A palavra moquem parece ser corrupi;ão do verbo acti
vo da lini;ua geral - ai- 111 0-cuê: cu curo ao fogo 011 asso mal; 
o qual ín íinití\'o fo z 111ll·CoC, curar ao fogo c,u assar mal; e 
:iinib d,.1hi vem o ,•erbo moquc.'\r, q\lC é o nie~mo iníiniti,•o apor
tuguczaóo. (No/o de lgnacio Josi Ma/111). 

(32) Este nome n:io pa rece da \ing:ua 8:CT:'11 na signiíicai;fio 
cm que é c,nprcgaclo, pois se,c:i.r diz-se nesta. língua. 111ofii1i11g ; 
mas, não ohsta.1ttc, com11Uc·sc de dois vocaUulos cl c:1L1, que s~o, 
U rubÍ1, nome que os i11dios dão ao V11/fur ou ro de Li1111cu, e de 
moqucn1, corru(lç5.o do ,·erbo oi-lJIO·C(ICJI, Se 05 tomar cm suas 
-accl!pr,õcs u:iu1racs, como form:mclo nomc:i contpo!,tos ou, antes, 
phrasc, terei Urnb rí-mocoé; isto é, curar :io fogo, moque:ir, ass:i.r 

ma\, a. íl''C chamada Urubii, Nos cscriptos do Pa(lrc João Daniel 
e de outros acho Urub11- moquc 11i, con, a n'ICsma signi[icai;5o que 
lhe vil! dar o dr. 1·brtius, mas isto não sana o vicio c1uc su11-
flOtlho c.'..istir. (Noto de [911(1Cio Jost :lfoltci). 

(33) ~brtius refere-se ás noss,"l.s ccgonbas, d.1 subordcnt 

Cicani(lt: o j:-.1.)urú molc:q,:c - M yctcria 1rnraicu 11a L., o mago;'lry, 
cegonha - füucmtr(I gulcola (Molina), o luyzíyú - labirii 
111ycttriu (Lichtenstcin). A cegonha conumun, :wc: Uc arribação 
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maçnricos, etc. CÀ5 peixes mclldos, sem outro preparo, 
depois tle sc1.:cos ao sol, são arrumados em cestos, guar
dados na fumaça da cabana. Os grandes , e principal
mente o pirarnCl1 {Sudis gigns), estripados e poste jados, 

são depo(t> guardados. Por occasião de tncs prepar:ui
vos, reina quasi sempre entre el\es grande tumulto. 

A cztçad3 <los macacos é fcit,l na estação sccca, e i5t(', 
parn terem provisão na cpoc-a <lns chuvns; moitas vezes, 
durante mczes, são guardados nas c.1banas. P:is!ia<lo 
algum tempo, esta carne torna-se tão dum e resistente que 

só o cstomago dos indios é capaz de: digeri-la. 

O mesmo acontece com a das aves. Na maioria, são 
aves tle arribaç5o que os indios cspreitam1 qunndo pass:un 
pelos Jogares onde elles moram. 

As \'<!7.CS ·é t.il :t al.mmh\11ci.1, ti caça tão farta, que 
não cuidam da preparação da que C."Xccde. Nessas occa .. 
6iõcs os brasis fa1.c111 grande pro\'isão de gordura indigesta 
e nociva i nutr ição, principalmente nos climas quent~. 

Do mesmo mo<lo e com islrnl grosseria , prcp:tram 
D pescado que nuncn salgam, mas sómente seccam ao soí; 
dev t natmalmentc soíírer alguma dcteríoraçfio e só pode 
ser agraclavel ao paladar dos IJ rasis. 

Em consequcncia de tão indigestoo e gorclurosps ali
mentos, vemos, muítas vezes> reinar clura11 te a esta~fio das 

e;}iropca, a Cico11ia nlbn, ~ ta não existe na avifa.\m"J. bi·í\silc:ira. 
(Nolo de Pirajcí do Stfoa) . 
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chuvas, gl'aves diarrhéas ou i!uxos chylosos (34). Accrcsc\'.! 
ainda n1aís o mo <l~ fructas verdes; assim, povo:i:ções 
inteir.ts ~fio, :Is YC.!eG, acomcuicfos por discntcrias que, 
sem tratamento e, principalmente devido ao mau habito 
de entra rem os indfos na :'lgn:\ corr~nte, por c.am ... 1. de 
aHcc..:t;õcs dolorosas ou quando kbric.ita.ntcs, assumem ca# 
ractcr maligno, causando grandt mort.l.füladc. 

(34) Pf1tx1tt cocfioc".r - di,.rrhéa que, 5s vens, :i,pp:irtcc 
scrn caus3 aprcci::i.,·c.-1 e se attribul! a disturbios das íuoct;ões do 
cstoinago, tlos inre~tirios e do íig:ulo. A<;, (&es $.~O br.niC3s, se· 
melh.,ntc.ç Jo chylo, fa2cnd:.> isto S\lppot que, nfo sen do c11e 
:ibsor\'idc,, se elimina pdas <!\'aCUilc;Õt S. O /Jii.rus ta<'lia,u.r é uma 
tli3trl1éa cltylosa. (Nota dr PiruiJ tfo S ilva), 



BEBIDAS 

A agua actna dcsfavomvelmentc, augmcntanclo a prc· 
disposição para as doenças do aparelho gastro-intcstina.1. 

Os brasis raras vezes se estabelecem perto de uma 
fonte; preferem um rega to e, ainda mais, gostam ele s~ 
fixar ás margens elos rios. As razões que os in<luzem a 
preferir as margens dos grau eles rios e lagos são ; a faci
li dade de pe.scar, ele communicação, e cJc atac<1r o u fugir 

ele inimigos. Assim, acontece, especialmente, nas gran
des regiões do Amazonas, Tocantins, 1\fadeira e Paraguay. 

Nas regiões onde 11ão ha rios nota.veis como estes, 
preferem construir suas moradas cm terrenos mais afas
tad os. 

Dahi se segue qLJe a 1naior parte dcllcs bebe ;i.gua 
fl uvial, t:mto na cstaçi:io secca em que a agua é po~ca e 

limpa, como nas enchentes. Nas ocas qu :i. si nui1ca se 
encontra vasilha de5tinac.1a. ao repouso da ngua, afitn ele 
purifica•la elas substancias terrosas qt1c p~sa conter. 

Ordina riamente, a bebem t irada in11n c<l iata1i1ente <lo 

r io, e lhes é oHere:cida c1 n cuia (Crcsccmtia wjctc), pela. 
mulhe r ou por algum elos filhos. A agua assim tom,1da 
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é quat5i sempre quente, turva e muito suja. O índio 
remador, no Amar.onas, não se levanta do lugar para 
lmscar ;:i :ig-ua fresca e pura cl:t vasilha <lc bo rro <la quJl 

6C serve o fk!.lrf10; tira-a directamentc do mesmo rio e a 
bebe assim. sem nojo, não se lembrando que cs!>cs rios 
são o esgoto de q11asi toda a Amcrica ~lcridional. 

Em. consC"q,1cncia disso vemos multidão de pessoas 
acammctt id;is de ascaridCt:i, quasi scmp1·e toda a tripulação 

e, ás vezes, :ildcias inteiras, situadas á margem de rios. 
Com a entrada da cstaçáo quenlc dat chuv;1s1 esses para
sitas nugmentam protlig iosamcnlc e cm todas as al<lei::u; se 
desenvo lve :i. fobn! vcru1inosa que, pda negligencia ou tra
tamento bnstante g rosseiro, rapiclame11 te mata crianças e 
meninas no inicio d.i. puberdade. Eu mesmo soffri de 
uma cli:;crasin \'Cnnino,.;;i, úurí,ntc m11itos rnczcs; \• Í entre 
os nossos con1panhciros todas a:- doenças se t ransforllla
rc111 cm nojentas complicações verminosns. E' muito 
commmn fic arem os, doen tes inqu ietos duGmte toda á 
noite, dcl'ido ., cstert"<1res e ro:14:os; os ycrmes vão ter ao 

!!s lomngo e provoc.nm violentos vOn_litos, até serem ex
pdlidos. 

O uso dessa agua impura dos rios trni ainda comsigo 

outros males. 1\s aguas do Tocantins correm sobre um 
espcS6o lei to de gesso ; acarretam grande quantidade cJe 
1mrtict1lns calc.,1rca,;, <' prcdi~põc1n extraordinariamente ú 
formação ele: c.a!culos, dr. modo riuc, talvez não exista 
outra rcg i;io no niundo, onde mais se encontrem doentes 
de lithi:isc. 

Cnd. 7, 
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Esta qua.licfo.dc malcfica das .iguas do Tocantins é 
tambcm attribuida .is do Guam.\ e i\fojú, conflucn!cs Jo 
rio Pará. 

Em resumo, a calculosc e outras doenças rc11aes que 
frcqt1cn tcmcntc se observam no ílrn.-:iil , dcvcm 1 sem duvida, 
ser attribuidas ao uso das ngu-as fluviacs pollui<las (35). 
Em algumas regiões ccntracs e do nordeste bras ileiro, 
como na,;; provinciíls de Goyaz, Bahia, Pl!rna1nb11co, Rio 
Grande do Norte e Ceará, é muito frequente a prcdiSlJO· 
.$ição à calculose de natureza cakarca, e ahi lambem ha 

falta de agua corrente, pelo <lcsapparccimento dos riitchos, 
durante as scccas longas e continuas. 

Quando isto acontece, os indios, p:ira mitigar a 

sêde, cavam íóssos nos Jeitos dos mesmos rios e assim 
obtêm ngua muíto mais salubre do que a que mnm os 

brasi leiros, que gc r:tlmcntc a t irílm ele cisternas, cl~s 
quacs lhes vêm dive rsas afccçõcs morbidas, principalmcnt, 

vermínoocs e diarrhéas ( 36). 
Em pa.iz algulll se dá maior apreço á aguzi fresca, lim

p.i., e saborosa do que ncssíls rn.ragc 11s aridas, onde es-

(35) Mílrtius se refere :í febre typhoidc, ás Uyscotcrias hl· 
cil.1rcs, verminoses, ct1:. (Nota de Pirnjú tln Sdvn). 

(36) As n.guas impur as t ransmittcm as feb res typhoiUes, 
11aratyphoi<lcs, dyscntcrfas llaci!arcs, dyscnlcr ia amcbica , a. lgurr.lS 
verminoses, etc. (N-0/a de Pirajá da Sílt'll). 

(37) O uso <l:is nr;uas impuras pode produzir ic!Jrcs tiphoi• 
dcs, disc11lcrias b:i.cilares, amcbicas, etc ., 11orém jamais o pa!udís· 
mo, que s6 se lransmittc pela picJ.cla de a1guus pernilongos ou 
moriçocas, pcrtcnccnlcs á sub-familia dos Anophclinos, que, por 



Natureza. e Doenças dos Indios Brasileiros 67 

te elemento si111ples é o mais apreciado t·ccurso par:1 mi
tigar os ':lrclorcs da tSêclc. PGr i::.so vemo;; os colonos 
c111p1·cga rcm tanto cuida.do na. c!colha <ln. ugua potav~l, 
como, entre nós, os gastronomos na do seu viuho <le mesa. 

Os in<l ios no contrario são nistu pouco pk.hosos e se 
habituam iÍs aguas mais nm1seab1Jndas, cujo s.1bor purifi

cam e mel horam ; pingam dentro, par:i. clarifica-las, mu
ci lagcm obtida por expressão de folhaS carnosas (Bro
·111<:liccas) 011 sueco ele fructa s, por rxrmplo: de p11rum;1 
ou de c..i.cto. 

Nalgun::; rio:. rolam aguas s~1borosas e lcvet, que PIJ· 
dcm sei· bebidas ~rlll receio. usnndo-.c;c-1 n:lo ;1bst,mtc, da 

prcc:n1çfio de toma-las do meio rio alvcv, [lOr ser ahi a 
agna mais lmtida pda propria cotrcntez.a. 

N i~so ta.mbcm se deve attcnclt>;· :'is cstaçõrs. As 

aguas dos r ios S. Francisco e i\fadeirn, ur) l~nlpo das s<?c· 

i.:as, se bebem t:.e=m damno nlgum tla sande, porém diz.em 
que durante a.e; cheias produzem febre {37). 

O Jttpuní. corre no seu leito supedol', ~111 partt 1:;o~ 
hrc depositos argilosos com piritcs sulfuricns. Ahi sua 

occasião da$ cuc!te!ltcs, pro!ifcr.l rn nos e:xtcusos alagadiços mar· 
gi11acs. 

Nesses penii1ong:os, 1noriçocas ou carapa11ans, se dc:seuvo!
vem os trcs protozoarios rcsponsavcis pela malõ'lria : P/osll!orli11m 
vit·a.1-, P/11smodí11111 falcif'nru,11 e P(asmodium mnfarfoc . Deve-se 
ao sabia fram:ês Lar1C'rt111 csl:-t nolabilissima <lcscohcru cm 1830. 
t\o sabio italiano Golg\ se deve o conhecimento <la cvolm;âo dc slcs 
hcmatozo:1rfos 110s r\nophc\inos - 18S9. (No/a dr PirajU da 
Snva). 
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agua é perniciosa e alé mesmo os inclios !hC'. attribucm as di
s<!ntcrías e diarrhéa.s discnter ic:i.ti que frequentemente gras· 
sam nessa região. 

As bel>icla.s: que preparam p<tra seu uso são cm parte 
fermentadas, cm parte não. Entre aqucllas, a chich;,. 
(38), preparada com milho co1.ido, occup.1 o primeiro lo· 
g.i.r, tanto pelo S.'\bor, semelhante ao da cerveja dl! tri
go, como por sua qualicl::i<lc embriagante. 

O modo de prcp:ua-la é de ha muito tempo conhc
ciclo em todo o co11tincntc amcric.1110 e ilhas adjacentes, 
on<lc se culti va o milho. Para pôr cm fenncntaçãc esse 
tlecoc.to, vimos as velhinhas masligarcm os grãos tlc mi
lho, cuspindo-os uo dccocto. (Rcisc, T. I , pag. 371) . 

Por um mctho<lo semelhante deixam tambem o de· 
cocto de ou t r<,s fru tas e r;1izcs saccarin;1s entrar r111 
fcnncntaç5.o alcoolica, por exemplo, bananas, cajús (A na· 
cnrdi1mJ.. occidcnlalis) , batatas e mam.l ioca (nmc.1xcira) 
(39). Algumas destas qtH1Tidaclcs de vinho se conscr· 

(JS) O nome Cliiclio. não pcrlcncc .i. linsu::i. cera\ do Br:i.sil, 
mas sim :', ,nc.-.: icana, 11ois, sc8'ullclo o Uarão de Humboltlt,. é 11or 
cllc que, tt:\ Nova Hcsr,:rnha, os u:itur,"!cs tlcsii:;:n:m1 os "licores 
feitos cem o mai.r nu milho. Na lillC:U;t. gi.: r:'1 1, vulgarmente ch;1:
matla T llpi, sc{;mt<lo Simão de Vascol\ccllos cm stias Noticiiu 
Curiosas do Drnsil, t>.> ra. designa r os licores ícnncnlados feitos 
com milho ou abati, trsam os im\ios dizer aho1 iu i111, (Nota rlt 
Jguuâo José Mollo). 

(39) Em Marcgrnve e P ison lê-se mnca:rcrn (qua\itla<lc tk 
mandioca doce ou aipim), Cem co1110 cm Vasconcc\\os e outro.>. 
(Nola d,· Jg11odo José .l!alla). 
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vam cm Jogares frescos por a!gun~ dias sem azedar. Em 
lingua tupi são geralmente conhecíclos sob os nomes de 
caôl>y ( 40) ou cauim. 

O caldo de qualqntr frut.:i do ma.to, tomado após 
[crv i<lo, chama-se caxiri (Caj iri) (41). 

Para itito preferem os indios os cocos das palmeiras 
assai ou patau.í ('E11torpc e Oc11ocarp1ts) 1 e os fructos 
cla pupunha (Guiliclma spc,iosa Ivlart). 

O caldo dos cocos da cspecic OeuocarPus se asse
melha. t10 gosto a um choco\atc ralo e é t5.o nutritivo, 
que os indios e11gord,11t1 com o seu uso continuado. 

Mais engenhosa é a preparação <lo chnmado pajna
rú. Btijús de mancliuca, Jigc iramcntc torradas no a)g11i 
clai·, são ora cozidos1 ora postos clc i,1fusão nagua para 
fennc:nt.ir. Sabem tambem preparar por tratamento cott~ 
tinuo, de sueco de fructa e de decoctos, uma espccie de 
\•inagre, chamado cm tupi ca11imçiíi, isto é, vinho azedo 
(v. Rcisc. ·spix e i\Ia rtius T. IIT, pag. 1220) (42). 

(40) Acho uos YOCahula:'ios · C;1ôC ou Cauim, (No{a de 
lgmicio José Mal/a). 

( 41 ) O 11 ome C:i.xiri 115.o ê tamlx:m ela lins~a geml, mas 
sim <l,'l que fal;im as tribos d,'l Guya110, e, nesta re,,gi:ío, design." 
uma cspccic de bebida que é fcit:i corn a farinha fresca da m:m
dioca·e:i.xiri, b.'ttatas, etc., ludo cozido cm ngua, e de11ois fcrmc11-
t:i.do. (No to de l g1wtio José }.!afia). 

(42) O conhecido pajmircí cu ca1tim /Jciu.n'çarn é mo<liflcado 
pelo modo qriado de prcpara.-lo com bci jUs de 111a11dioca, maio
res e grosseiros, on menores e n1:i. ís fü1os, n,:ds 011 menos forrados , 
junt:mdo-se-ll1c çnmo de íructos doces. 
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Fazem grande uso dessas bebidas na'5 festas e dan. 
sas noc.:turnas, e nem sempre guardam regra para. ! C fur
tar aos effci tos da cm'briagucz. 

Caui,n, corr. coui, bebida fc rmct1tatla, vinho. Tambcm póde 
PTO\Ú de aca;11i-y - o sueco do ca. jú, de que se f:tl.,rica\·a o vinh o. 

Ha ,-arias cspccics de caui,11. Do aipi1n os amcrindios 11rcp:i· 
ravam um;1. cspccic de cauim. As raizcs depois de cozidas, pilad:is 
e rccoz id:ts eram cxprcmic..las e rnnstigad:\s pelas indias 1110Ça<;. A 

imprcgnaç:í.o pela s,..1liva apressava a fcrt11cntação que se f.1zia cm 

grandes !:\lhas de barro - cflmotim. Abaty-9.\' - cauim ,te mi
lho: n<uw-i i:J - cauim de nnan:'lz; cf1uim-cabai9uara ou pira11.qa -
vinho da bane.ln ik além, do Reino de Portugal, vin\10 ti nto ; 
C(l1Úm lálii - bebida Que parece fogo, aguardc11tc, pin~. O 
pajouaní ou couim b.:irr.n·,oro é. bebida C!:.p11mantc ícib. de \xijús 
ícnnc11tados. Sabiain prcpar.ir o vi11ag:rc - canÜ11·,ái, do c;wno 
de 1-nuitos íniclos doces. 

Ve;amos t1gora o CJt1c a respeito cscre\'cu o snbio \.;ttl•i:mo 
Coner;o Frt1ncisco Dernardino de Souza, na sua exccl\c11te obrl 
PMd e Ama=o11as - "Parn todas as suas fes tas u~ain os índios 
<las bebidas fcrme11t~1<las, a que d5.o o nome de Caimm10, c Pa
jawmí ou Caixiri. A Caissuma é prepilratla com p11punhn socadl 
e humedecida com agua. Tambeltl prcpar:i.m·na com pacovn e 
ni::i.cnchc ra ou aipim. Dizem ser behlda m11ito ag:rntlnvcl. Q11:mto 
ao {l(IJ(luad ou cnixin~ pn:part1m -t10 do modo seguinte: rl\Jam a 
111.1ndioca1 csprc111cnH1a no tif'ili, clcs11rc1.am o caldo e 11,1 mas5a 
fazem gr:mdes llcijll~. flllt: torram no forno de fazer farinha de 
mandioca. Quan<lo cozi<lo, 11rcpar;i,m sobre 1.1\.Juas ot1 tabocas 111na 
c;ima <lc {olh,,s 11c h,1na11ciras, da espessura de uma 1101lcgada, 
sobre a qual collocant cm ordem os bcijús. 13orrifo.ln·nos com 
agua e espi'\lharu sobre r.llc~ íolh:1.s picad;is de mamlioca, ;i (]UC 
d1au1:un 1n:mis!iob:i., e cobrem-no; co111 oulr:t cnurn.d:t de folhas ilc 
b:i11:rncirns, da mcsm;i. grossura CJllc a inferio r. Col! ocam por 
ci11 m e dos lados, ta\.Juas de pêso suííicicnk, de rnodo a não dcs· 
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morouar•se a pilha, P as~ dos t res ou quatrc dins, descobrem-nos 
e ücr,osiL.m os bt:ii ús, j [1 cobertos de mofo, cm crandcs pandlõ~, 
que Upam hcrmctic::imcntc com follms sobrepost:1s tunas ás outra, 
e amarradas com cipó. D ois dias dc11ois écscobrcm-nos e cu
coutram os beijlls humidos tendo deixado corre r um liquido de 
cõr amarclla<l:l e cryslallino e com o .sabor de ,•inho branco. 
Cada 11a11cllão dá do t::il liquido um copo de meio qu::irtilho. E.$tcs 
l>cijUs, dissolvidos 11agu3, tornam-se, segundo a qualidade da 
mandioca, cõr de gc111ma de ovo ou pardacenta e formam uni 
caldo da cspcssur;i do creme de leite, (!C sabor agradavcl, muito 
rcfrigcr:m tc e d"urctico. A cst.'\ bebida dia t;,mbcm os indios o 
11011,c 1.fo Coi.riri. Dois ou t rcs dias depois, 1Juando j:í. a ftrmcnla· 
ção se tem cffcctuado, torna-se então a bebid:i i11ebria11tc, de gosto 
dcsagrada,·el e só accommodada ao paladar, j:í. muito habituado, 
1los indios. Dcstill:H.la, dá exccllcn~e ag11ar<lcnlc d1.1n,ad:i. de 
bcijií ". (Nola de Pii-ajá da S il.1a) . 



INFLUENCIA DA ATMOSPHERA 
SOBRE A P ELLE 

Não podemos deixar de mencionar outras caus:is 

predisponentes ,í.s doenças: tratamento dcsfavoravd e 

cuidado dcfü:icntc que os i11dios dflo il pcllc. Como s1· 
0emosi cll<'s andam nús. As tangas leves ele cn trcc~ca 

de vcgc tacs, de tecidos de a.lgodão ou c!e co1·<lcis que C5pc· 
cit1!111cnt c \1Sam i.J.1 mulheres pcrtcnccntcs a ti ihus de mah 

clc-.•acla cultura, não merecem de. modo algmn o nome <lc 

vestuario, pois1 scrvc.m de adorno 0 11 bas tam ao seu 5Cn· 

time11to de pejo (43). 

( 43) Alguns im.lios. bt :lsilciros usam a lm:anl,Júu· .i1ar:i ui

cobrir suas naturas scnit.,l ias. Nisto se c..'<ccdi:un cnt 1mtlor :io; 

modernos e civilizados um.listas em nossas praias de ll:mho. O 
voe.abulo lacaitlr óba, vestido on .,tatl ur:\ cio membro viril, pro\·tm 
de racó11/,a = 111cmbrnm gcnilalc + óba = \'Cstido, roup:1, fol~.J,. 
D iHcria na forma e 1\0 ma\críal de que era !cita, conforme ~1 

tril)Us. Os Tu11is usavam um simples J>cdnc;o <lc íolh,,. de p.'ll• 

mcira enrolado. Tarnnmi quer Ohcr: virilha i11ch.lda, irq:.1J, 

bul,ão inguinal , cnt tupi 1ac6c11ôi, ;i.dullcrado cm /aca11Jri,, (NGI.J 

de Pirajá da Silva). 
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Tambem trazem a cabeça descoberta.. Os que já 
tivera1n maiores rclaçócs com os europeus usam de ca

misas e cc.roulas, C as mulheres, <\e camisa e saía; co

brem a. cabe<;a com carapusa,s de lá ou chapcus. 
For ma\s ameno que sej a o clima do Brasil, todavia 

existe grallclc ,,nriaçilo thermíca, principalmente nas re
giões montanhosas e perto cio ntar ou dos grandes rio:5. 

Ah i, o inclio, nas 24 horas, e fi:criucntcmenle exposto 

a uma temperatura que oseill~ de 15° a ZC/J R éamur.(44). 

E' elJ.ro que un1a lal v&J.ricdade deve poderosamente 

iu í!uir para o estado hygido e predisposição mor bida. A 

pclle do~ in<lics é, como já notó.moo, ext raordinariamen
te grossa 1 1nais espessa e resistente que a dos europeus: 

repousa sobre Ctipcsso pailiculo ad iposo e nlém disso cs

t.i. fortalecida pelo hnhito, desde a infoncia, 

Portanto, co1n razão, podemos assc\·crar 11uc não é 
11111i propria para servir no processo tbcro.pcutko natu-
1 a!, como orgão de reacção para produzir crist:s ,:. servir 

de c1mmctorio favo r;:ivcl. Ob.!:crvada allcntamc1\tc, a pcl

lc cios indios é muito mnis irritavcl do qnc forte e dota
da da cncrgi;:l vital que dcvcrarnos suppôr, pelo enrija

mento constante. E' esta a causa das i;onlinuas consti

pações que reinam ent re cl\-es. 

(.t4) O LCrnlo mcdio <la tcmpcí.ltUra da atmos~hera, nas 
lTI:\rgcns do Amazoms, é 2V :i. 22,511 R; o da. agua , na sua supcr
fic:ic 21º. Nesta par~gc m as m udanças são menos frequentes, o 

(Juc não acontece c111 outros lesares mais elevados do Sul do 
Brasil. (No/a do Dr, Mar1i11-s) . 
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São mui sensivds á acç5o perniciosa <lo sereno e do 
luar (45). 

Em con scqucncia disto vemo-los pressu rosos cvita.
la s1 apesar da sua habitual indi({crcnça. ~Iui to custosu 
lhes é deixar o calor da cani.!. e se cxpôr a lwmidadc da 

noite, e, para l3C prcscrv,u·cm do luar, usam u111a <>spccic <lc 
carapuça, 

Na choupn.na pass.i.m a noilc nús cin suas rêdcs, onde 

não se cob rem com roupas, lllas s·1111 com fogo, como coo

luma1n dizer; por isso, em todas as estações o têm acco.;o 
junto das rê.dcs. Se·. circumsl<lllci«s os faze m pernoitar 
ao ar livre e se estão ás margcnis dos rios, enterram-se 113 

areia até o pescoço, ou procuram um lagar sccco entre os 

(45) N5.o negarei c~tc b.cto, porque se não é cxacto em 
geral, o pó<lc se r cm 11articulnr ; notarei, porém, que preferem, 
geralmente, os i.ndios as noites <lc luar 11ara cmprcl1ender suas 
expedições militares, e que os Dotocudos, coin especialidade, se 
comp1.1zcn1 com a presença da luz, e deixam cntrc"cr uma csriccie 
de veucração a este plaucta, a que fazem subordinado o system:i. 

celeste, 

Tem-me parecido que, cm nQites de luar, os logarcs sornbdos 
são mais ciucnles do que os expostos ao luar; mas se esta qua· 
litl.,de da luz reflccti<L, pela h1a chega a ser uoci\·a ao ponto (!e 
impressionar os filhos das sc!"as, t.io aspt.-ramcntc corno :º reícrc 
o clr. }.fartius, flagrante contradição ha na con<lucta dos- indios, 
pois, ao tcm110 que se furtam :l i11 flucncia do astro da noite, ex· 
poem-lhe os rcccn1-11a scidos, e lh' os oHerccem como i1 Di\•imfadc, 
crendo (J\le, se as miseras criancinhas n;io (orem assim aprcsc11t.1· 
das, serão pacientes de 11u11gcntcs colicas, etc. (Nota de I911f1Cio 

José il!(lflfl). 
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pranchões vcrticacs e sdientcs das raizcs - Ccpô·apêba; 
(46) collocam folhas por baixo e por cima. ele si e cons
troem um fragil tccto ab..'lu\a<lo J c leques de palmeira so· 

'brc os leitos. Se isto lhes acontece cm c.lcscampados, eu
volvem o corpo com galhos de arvores ou fo\ha.s de pal
meiras, for mam lig:éirai,; cobcr tmas e se não conseguem 

fazê-\o, procuram pelo menos evilêir o sereno no rosl<1. 
cohrindo·o com ri\magcns ou folhas de palmeira. Se, po
rém, a.coutecc haver algu!lla lxlixa cxtraordínal'ia. de 

(46) CcJ,6-apCba, como C$Cí,!\°CU o dr. }.brt ius, e ÇaN· 
t~ma ou ÇnJ,1i-J,J111a, como muitos dizem, inc parecem cor rupçõc.~ 
ele Çiipõ-péba, nome dat.lo (leios indios a um .. , grnndc ;:ip•orc, cuja 
raiz é notJ.\•CI por, de certa altura da r:irtc inferior tio tronco, 
brotarem br:u;os verlicacs ;:io solo cm fórma de cossociras nessa 
r,osi~ão, C'Otcrrad:is cm torno 00 tronco. (Nola de I911acio los~ 
.lfo/111). 

Ccf'ô-aJ,iba - r;i. iz chala, ê cur iosa formação encontrada cm 
troncos de ;ilgum:i.$ anores d.i ílor:i. lm1silcnse. "J..Iuitos destes 
cigantcsi:os \'Cgctacs se distin~ncm, ai nda, pC'las t;amilieaçõcs Que 
!.e irradiam dos \lOlllos 111:iis bai:-.os dos troncos, para apoi:rn.~m 
cada \'CZ m;iis ao solo o immcnso 11éso. EssJs irradiações, sa
lie111cs º" base do tronco, tanto s.'io prolo11gamcntos del!c r,ara 
haixo, corno o são <la rai,,. 11ara cinia. Ekv;:im.se, ás \'czcs, .a ~ma 
altura tlc dez a doze 11Cs; o tronco cylin<lr ico a.sscnt;1 sobre um..; 
f,yr,,midc 11rofu11<l.1mcn1c sulca,h, o que difficuh:i. ;1 derrubJ<la, 
porq11e o m;1Cha<lo tem ele cort..·u pelo Lllcnos supc rhcic dupla" . 
Alravts dn /Joliia. pag. 134. 

Os am crindios se aprovei tam dos s;r:mdes csp:iços fo n tt..1dos 
]leios w:inchõcs do crpõ-attba, como abr i~os pnssagciros. Sa/'ó· 
f'b uba e JÚfof,êmc1 são corn1p\cia de u f>ô-aptúa. A majcslos:i 
ca.stl11heira <lo Par,í. llcrll1olc/ia c.wclm H. D, l{. arrcse111a c1·;m
clcs sap11pcmas. (Noln de l'irojõ da Silva). 
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temperatura durante a noite, que os desper te, então, não 
têm. mais tiOcc:go, e remexendo-se co11t inuadamcntc, es~
ram que desponte o din. 

Talvez não haja meio mais cfficientc para fazer ve
lar os brasis, do que o frio . Estes traços do seu modo 
de viver, nos devem provilr que não são clles tão endure

cidos e inscnsivcis ás intcmpcrics do clima, como gerai
mente se presume. Atê diriamos que, nisso, o curop~u 
lhes é muito superior. Seu natural frígido, nervos apa

thicos, circulação lenta, parece-nos que explicam bastan
te sua compleição. 

Assim, nii.o dcvcremC's cxtranhar vc-los encolhidos, 

ti rita r ele frio, pela haixa da temperatura, e pagar co:n 
affecçõcs catnrrhaes as intcmperics. 



AFFECÇOES CA T ARRHAES 

Estas, t.:spcciahncntc, se dco;;envolvcm na csphcra in
test inal , e se manifestam por complicadas diarrhéas, 
ph:urisias, inflammaçõcs d'olhos, garganta e ouvido, ou 
tambem por paroticlitcs. As inflammaçõcs catarrha.es 

tia g:ugant.'t, da cavidaclc buccal e dos olhos, produzi<l:is 
por taes C.HISM, s5o menos raras do que as do ·kiixo vcn
lrc. 

Estas affccções principiam sempre com febre; 
conitudo, nf10 são os brasis cm geral muito propensos a 
esta nt..1nifes tação rc.1ct\va da naturcz.a. A parotiditc é 
sempre acompanhatla ele violentíssima febre ; abate-os e 

t'l\cs temem muito es ta doença que qnasi t:icmpre se ter
mina com demorados processos Sl1purativo.,; e, á:i veles, 
até com febre coosumptiv:i (47). 

(47) Febre 1,alicn - febre c,ontinua <le cx., ccrb:J.çõcs vcs
pcracs ou rcmittcnt c, silllulaudo o typo quot idiano; :i.rompanha-sc 
de cnm1agrccimcnto progrcssi\'O, suores e c\inrrhcias colliqnnfr,.-as. 
Frcquc11tcmc11tc é moti\'atl.• pela tuberculose pulmonar, suppuração 

lcnt,"'I e 1iraíun<la dos or1:~1os interno~ i:: por muitas causas outras. 
(Nota d,• Pin1fd da Si/;,a ). 
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Os que habitam :is províncias occidcntacs elo llr,1Si! 
são os maii:; expostos a cr.sas doenças e, ás vezes, tomam 

caracter cpidcmico, sobrellldO quando sopr.i:m por muitll 
tempo, nessas par.:igcns, os ventos su cloeslcs seccos e frios, 
ou quando estes salt.:tlll, dt rCJJCn tc, p:'ll';i oo rumos norte 
ou leste. 

Então npparccc1n fchrcs. c.i!at·rhacs, extrcmamcnk 
nociva5. ás crianças, que morrem rm ;i,ccessos de tosst's 

<.:onvulsivas - grippc mnl igna. Os liabilnntes do litora!
1 

soffrem, nmit:is vezes, de tacs nrncJanças rcpenti11:1s do 
vento, espccinhnC'nlc elos ventos frios do mar; o dr. P:1i
va, na Bahia, nos asscv"rou que os ven tos frc:icos ele k5· 
te, que [6. refrescam o europt·ll e o howc111 hra uco <'Ili 

gera l, e <1ue sfín considerados 1ms proximidades cl1> um. 

até fo.vora vcis pctra os casos de tuberclllo.,r incipiçntc, 
s;io nocivos :tos iudios, e por isso o anligo Gm•crno prc· 
fer iu cMabelcccr as aldeias <lcllcs, mn tanto iôra da costa. 

Com quan to sejam os jndios brasileiros muito pmpen· 
sos a semelhante;; affecçõcs, soffrcm, conitudo, muito me
nos <las doenças rhcumaticas. Estas, de prcfc:rl'ncia, atacam 

os musculos e as serosas, e é por isso mesmo gue c5'.ie3 
homens estão menos sujeitos a e:lki.si do que os bra11cos 

e negros. 
A tém disto devido ao rcsfrii1menlo, cspccia!mcntc ao 

golpe de ar, depois <li! um abundante repasto , ou oíl. mata 
humida, á. noite, apparcct.:m nHlitas dores nas artícnlaçôcs1 
vulgarmen te d1;unadas corri/J{c//to ("S), cm porh1guês. 

(48) C11rime1J10.r, no texto. Deve ser corrimento, dcnoruiuJ· 
c;ão dada ás dore s rhcumatoiúes nas articul ações. Corri mento -
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&tls dores variaveis, fu lguran tes e lcrncinantcs, qu<', 

muitas ,..ezes os p rivam da liberdade de locon,açfio, tornan

do rigída. e immovcl, uma p~ssoa que ha p')ucas !1oras 
ainda estava sã, attingcm, ás ve.1.cs, tal violc11cia que se 
tomam um perigo de vida, exigindo os mais c11kladosos 
tra tamentos por cncrgicos diaphorelicos, antispasmodícos 
e anakpt icos, ou, cm certas circumsta 11cias, abundantt::i 
sangr ias. 

~.m. Jmmor r1ue corre par.i a lguma pa rte do corpo. Ca ~t. J. 280. 
"os pés inchados de corrimento " . Dice. da Lingua Port. por 
Antonio <lc j\foraes Silm. 

A inda a respeito lia signili('aç;i o qllc, naquc!!,1 epoca, se cn1-
prcstaYa, rril lingn;igem medica, .JO \'Ocabu\o corâmrnlo, ,·cj;i.sc 
a dc:-scripção fe ita 1,or :Piso, do ctnpr~o cfa reb.:pira-g11<1ss1', 
J11C11pira-as.f1Í ou .t11wplr1tr 1í-8011.,odic!iia virgilioides H. B. K., no 
tratamento d:i siphilis. 

" Existe no Brasi l uma casca para uso m<'dico, E' grossa e 
compact::i . parda-<:scura, de s.itior n111argo e :lds tringcntc e:, a!im 
disso, quente e sêca no segundo grau . Dela. ~e íazcin b:mhos e 

cO:zimc-ntos muilo.i eficazes corre rá' .is doenças ca.usadas pelo írio, 

contra os inchaços tios pés, do \·en tre e contril as rJores do:; 
membros, chamadas: carri111c11las pelo:; por tuguezcs. 

Os banhos e cozjmr1nos empreg.idos e:.:tc rn.1 e internamente, 
curam por íitn a propria lurs vcncrea n5o inveterada e provocam 

suores. 
Como actu.11n, porém1 pela propriedade de limpar e, ao mcs· 

mo tcrnpo po r ccrt::i acidez, ~cn·em de remédio contra a sarna, 

a tinha c outras afccçõcs cutancas tlc5sc gca ei"o ", 
Judia! Utri11Jq:1c Re Naltlruli eJ Medica. Amstclad :imi -

1658. Guiliclmi Pisonis, (Nota d1• Piraj6 da Sil-;;o) . 
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D1:rante o ple11ilunio, ou c111 lugares á beira-mar, e 
com marés altas, são cstc,s alaqucs mais intensos e 
augmcntam consideravelmente de noite, rcperct1 (i11do so
bre o [igado e os nervos abdoininaes, como equivalente 
de mctastascs gotosas. 

Essas :tffccçõcs rhet1maticas, segundo as noticias que 
colhemo:; , não são rar.:is cntn.: os bras is. Parece que ;1 

con0tituição pouco scnsivcl e pituitosa destes, não lhe~ 

prC<lispõc tanto aos achaques rhcumaticos como aos ca· 

tarrhacs, corn abundantes evacuações. 



DERMATOSES 

Alt:m dessas cloenças catar rhacs , apparcccm tambtm 
alguns cxanthemas asutlos, en1 1.:onse<juencia de affinida
dcs morbiclas, princip.i.lmentc a urticaria1 o pemphig:o e a 
2.ona. Quase sempre se manifC'.stam acompanhadas de 
complicação gastrk:a ou biliosa e evolvem bcnign:-tmente 
sem sequelas, com Oll sc111 estado ícbrH proJ1unci2do. 

Doença bastante difíu1:did:t naqttc!lc clima é a inani
ícstação crysipclatosn. (49) a que 03 portugueses ch;'t-

( 49) .Ecthyrn.1. , ·1Ugarc, na opini5o do Dr. Batcn1an. Cf. 
Mnrtius. Rcisc. II. pag. 6-,19. (Nota d; Martiu1). 

T raduzimos e aprcscutamos COJl'lplcta C>ta nota, C<Jnforme se 
;1C:ha na ci1aJa 9bril: "Outra pcnom crrupção, a sarna, (cctfi;,111n 
ndgarc, na opinião de B<1tc111:m ?) é tamlx:111 frcquc111c e :i.Hligc 
rwincip:ifmcntc os curo11cus reccm-ehcgados, como cor1scqucncia de 
alimentação diíforcntc, elo calor e elo rc:sfri:imcnto. Além disso, 
se observam Jl05 }iospitacs, diversas cspccics de c>-and1crna$ -
.sJropl11rlus coufatM, licltc11 pilm-is, irl1t/1yosis, achorc.r, lic ~f't.r ::or
ter e p/,/yc(ornode.r, dt(>lta11tia.sis e Jrmubocsia. A e\cflh.lntiasis 
dos pé:. e as boul>.1;s manifestam-se, principalrne1lle, nos negros; 
<:ntrel.'.Lnto. cu :is h:nho ol)scr.·:iclo menos frcqucutcs que 110 Rio 

de J;incim". (Nola de Pirajd da Silva). 

Co.d. 8. 
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matn de sarna, crysipcla, e os tupis: varmiua. Acommcltc 
os bra:2cos que, ás ve1..es, são mui demorada e penosa· 
ml.!ntc molcstn.dos, e tambcm os da raça vermelha. 

Es te.,; parecem ser \llcnos susceptivcis ;i docw;a e 51! 

res tabelecem com mais presteza, tah·e7, porque ruramcu tc 
se achem cm condições de :ibusur dos prazeres da m~. 
A crysipcln, tormmdo-sc dnonica, produz, ils vezes, 111· 
ceras doloros::is ; quasi sempre depende das irrcgularida
cJ~s da digestão e disturbios da íuncçiio hili;n. 

Em inuitati pessoas, a excessiva initaç5o produ1.ida 
pdos inscctos c.i.usa e;ss:i doença, e é principa. lmcntc aos 
teinivcis 111osquitos que os brasileiros costumam atribui-!:, , 

Aclcmais, Hilo é para admirar (fllC o inclio nú, ex
posto c!ía e noi te á prngn. d;1s sanguiscden!as muriçoca;1 

soffrn. muito mais que os lm1silciros protcgiclos pckis rou 
pas. 

Nas reg iões sctentrionacs do pajz, especialmente 110 

Rio Amazon.:1s e seus aífl ucnt~, o ü:dio durante 
g rnnclc parte cio ;m oo é pcfsegnido, de dia, por pequenos 
mosquitos que os por tugueses chnmam úorroc/mdo e os 
tupis> pium (50) ide r1ojtc, pelos pernilongos (51). 

(50) Simulium pertin.1:,c I<ol/ar. e cspcc:ics 01itrat. scmclh:111· 
tcs, ln Pohl. Rcisc im Inncrn ,'011 Br;:isilic11. l 817-Jà2J. (No!.i 
<lo D r. v o 11 ).fartiu!i). Pi,w, - corr. pi-,l, o Qth! pica derreado, 
agncl1ado. O Tupi. P irlm é o mosquito que pic;t. .itfon1i111 ou 
maroim são corrnptclas de ,ubcr11i _, o mosquitinho, mosquilo />Ol · 
\"Ora, 111osC)uiti11ho de ,mnguc - pcrl cnccntcs ::i.o gcn . C11/lco1ârt. 
MtJ ///Ca - cor r. de mà + turra: 11uc punge, agu:lhoa. São s ranclcs 
mosca rdes rJa Fam. Tahani<lcos. (Nota d,, Pimjó dtJ Silva}. 

(Sl ) Mo.sq11i/fu - caro(1a11á cm !ULli, Cu/ex molcslus I<ol-
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Devido n repetidas picadas e i'nevitavcl coceira, fre 
<jUC'ntcmcntc cm teclo o corpo,. apresentam-se regiões cn
sangucntacl.:.s com o aspecto d.:!. ,m,í\ docnç,, C"ru pti,•a 
idio1)athira. A cs~<t dermatose chnma.111 piem (52). 

l;u . :i:.a.O. (Nota do Dr. von ~fartius). N'o vallc úo Amazonas 
diarn:.un de cnrnJ,,mã t: morororo ao mos1111i10 pernilongo. N:1 
Bahia e cm Pcrnamliuco - m11riçorn - de 111{Ji r i f6g = m{Ju1i 

+ y + ( Ô!J: mosca perfuradora, tcrcbr:l nt c ~ 110 Ceará. e no Río 
Grnmlc do Norte: - .~ó :Jéla ou pcraêw. iH nriçórn corr. ,]e 
rd1rrli = ,1,rr,í + s6rn: mo.scn que cJ;i ferroadas. Cf. O Tupi. 
Tl,. Sampaio, e o Voch. Tupy-Guarai1r. Bapt. de Castro. Dlct:. 
llr.\ s. R. Gare.ia, (No /a de Pirojli 1fa Silva}. 

(52) A rcspcilo da ('ià1r, ai11da escreveu von i\farti'us : 
"Píll::\\' rn al'guni.L 11ode c.xpri111ir o tormento que esse iu (e.rnal 
i1\Scto innigc ao via jante, r1uamlo, cm em,:amc' d,·1150, o a.~sa\t,1 . 
Se nor gr:rndc numero de piodas é atingida uma 11arte c1ualqucr 
do coq10, cm que se sente ardor tlc f!UCimadura, só UllJ b:i11ho 
111on10 ê q11c o ali,·ia um vouco. Se as pic.'.ldas se a11roftintla111 
111 11ito, produzem tumores c..xtcri1os, que, co111 a continu:i.. comieh5o 
e irritaç:io da pele r.o<lcm tornar-se gra,·c~; contam-se alé casos 
fa lais de indios, que foram vilim;ts <l~ Piên:1, clc rl1Jfl!inaç:ío con1 
quc dcsii:;1taf1\ o csantcn,a. Nenhum viajante pode no Alto Ama
zonas escap:'lf a essn praga, C!, pôr semelhante r:u ão, encontra-se 
qiiasc sempre nas casas cios colonos, um criado cs11cci;tl, á disposi• 
ção do p;u r5o, parn que, :í noite, na hora de lav;tr os pés, (urc co111 
uma agu\h;i fil ia as bollms, que diio particu!armcnlc :'is mãos, o 
:is,,ecto de um~ errupçâo de [)ele, tal corno, nas provincbs do sul, 
se oferecem os bons serviços de t1ma cscr.lva, 11ara t irar bic::\los de 
pé" . f/i119e m pc/rJ llrnsif. O bicho de pé - T m19ri J,rne l rans 

(L), !1s \'c;:cs, se m:i.nlfosla de modo cpitlcmico. Em Novembro 
de 1936, a Lcrrivcl pnga at acou um numero assust.1dor tlc mor.i.~ 
dores da '' 1'õ':l\'e\]a da Ga.vea ", da ma rgem <ln L1goa Rodrigo de 
Frci111.s, mutilando e carcomcmlo-lhcs os pés. Vd. A Patria. 
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Obser,.im-se togares ela pellc que se acham dcsco
be.rtos, scccos ou superficialmente suppurantcs 1 e outros 

cobertos de leves crostas sanguinolentas e de íissurat;, 
Essas lesões se manifestam por todo o corpo, ás mais el as 
vezes nas costas, nas viri lhas, 11a rcgi;io inte rna da coxa 
e nas panturri lhas. Dõr an..kntc, insupport;wcl L:omichão, 
fazem <lesta doença um tormento , que o europeu prote
gido pelas vestes n5o póclc ver sem a mais Yiva com
paixão, pois clle, por si mesmo, pódc calcnlar a in tensi

dade da clôr pcnctríltttc, experimentada nos pequenos 
pontos hcmorrhagicos, com os quaes tambem o pium o 
as,signala, cm cada parte descoberta do corpo. E sse mos

quito é provido ele apparclho sugador muito calibroso. 
Pousa sobre a pe11e, e a epiderme logo se eleva, formando 
pequena vcsicula , semelhante á da , ·entosa, onde se extra

vasa uma gotticula de. sangue. Este, logo sccca, e assim, 

póde ser reti rado no terceiro dia, com agulha, como se 
fôra uma pustul.:1 sccca. 

O insecto, que só pica durante o dia, não causa dôr 
de espccic alguma no primei ro momento da sucção. Só 
depois se manifesta coceira arden te que, pror,o rcional
mcnte ao numero das picadas, se to rna insupportavel :r. 

leva uo desespero o europeu desacostumado a semelhante 

S-11-1936. R io. Piréra q11cr dizer: pdc, csc;im:i, casca. Piruira 
sis:nifica pele j:'i esfolada e pira, a pele cmqua.nto está na c:irnc. 
Vocb. tl:l. Lins:oa Brasilica. E' passivei C} \lC Piêra, seja corr. ele 
J, irnfru, isto é: pele csfoli:1.da, c~fol:i.úa, cm conscqucnci.i tlo dcml· 
siatlo coça r as pnrtcs do corpo, onde é mais intenso o prurido. 
(Nota de Pirajcl ela Sih.'u) . 
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tormento; ent retanto, o indio o suporta COI\J silcncioSJ. 
resignação. Nã.o é raro que repercu tindo sobre todo o 
organismo cllc venha a soffrc r as con>:icquencias disto. 

Manifestam-se febre, fastio, dôr de. cabeça, tumeíac
ção dos gang lios inguinaes que, em muitos casos <lcs favo

ravcis, suppuram, clesaparecendo porém, depois ele alguns 
<lias (53). 

Esta piêra , cm virtuclc de sua g rande disseminação 
nas cxtc11s;1s regiões do Drnsil e pelo modo quasi epi
ch:mico que o pium costuma atacar povoações intei
ras, deve ser citada entre as doenças propr iíl.s daquellas 
regiões. Além disso, os indios freclucnlcmcnte tambern 
s0Hrc111 ele varias erupções hcrpcticas. 

E' cmnmum aparecer uma psoriasis chronica, indolor, 
chamada wrúba (54) eLn tupi , a qual ataca ele prcferen
cia as articulações, nos i11<lios. moraclorC6 dos campos, e 

(53) T ..i mbcm pro<luiem semelhantes inchações symp~thic:i.s, 
as piCJUas dos mosquitos e dos pequenos carrapatos - lxodcs ou,c
ricairns e lxorlrs crcuatus Koi!ar (a. a: O.), e <lo \'c.rniclho e l}uasi 
hwisivel mucuim, .ic:i.ro (Troml.iidium) pro,·i<lo de louga tromln: 
tal vez seja este, rcl:11iva n1cnk, o mais venenoso animal, porque 
e1r1 su:i. 111i11ime,:1 escondido 11a pele, prod uz i11H.:immaçilo superfi
cial de rnnila.~ linhas de diametro, que só termi11:1 qu:mdo o 1nu
cui111 mono é expcllido 1>el.1 supuraç5o. (Nota do Dr. vou Mor
tliu). Moto r"111, corr. Mocoó-i o que. punge ou roe miudinho. E' 
a lan-a mim:scul;i , ve rmelha e qu.:isc. invisivcl de Troml.iididcos que 
atac:un o homem e os auimaes. Carrn[)ato cm tupi .i jaliiíco. 
(Nota de Pirojá da Silvo) . 

(5.1) Curiilm - sarna, brotoeja . Dice. DrasL Port. (Nolo 
da Pira já do Sil-o10 ), 
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o rosto, mãos e pés, nos que ha bitam as matas; quando 
se manifesta cm ani111acs, como por exemplo nos cachor· 
ros, é clcnomin::ida /1Jw11çrí. (55) . Em geral se observa 
que as erupções nos moradores das matas se aprrucntam 
mais humidas e, ao contrario, mais seccas, nos que vivem 
nos campos. 

Uma doença chronica bem caractcristica, que eleve 
ser considcracb com ich thyosc, observei uos indios e.la 
tribu dos Pimí P11ní.r ( 56). 

(55) Pir11ç1í é piréraoçú ou p:,,riioçií = gaícira do tão. 
(Noln 1/c Pirajd da Silz.•a ). 

(56) P11ní-p111·1ís - corr. <lc. piru.ponr, de pirerri-fioroc, que 
quer di1.cr: a .pcllc se descama. o~ inclios P urú-purús tiveram 
este nome, que siguiíica fovciros, cm portuguê s, devido a um::i 
dermatose enclcmica. Toda a su1icrHcic cnl:u1ca <lesses indios 
amphib ios, conunumtnentc cstú scm cad:t de ma11chas ,1,ncgratl:i.s, ora 
isolada.<., f'J r.i. confluentes, um tanto enclurccitlas ao lacto. Essa 
ra ra anomalia ela qual , en tretanto, lambem tia rticip:1;111 os demais 
hab"·lantcs, costun1:i. ser, ainda hoje, cousi<ll!rada como o clistincti\'O 
d:i ·,'rihu. Além disto en fcit.im o seJllO uasal com um pc(JUC!lO 
fr:ti,:mcnto de la<111ara; 11crfura1n os Jahios e os lobulos tb qrcllla, 

11:ira adorna-los n;i ~ occas iões fcsti\';is: 11intan1-sc d<.: branco· com 
a ;irsi!a das margens cio rio; untnm-sc co111 banha velha e r:1.11çosa 

de jac::iré, atlqu írinclo 11111 chei ro :llmisc;iraUO, tfio rep ugnan te que. 
111c~ mo lie longe, já são 1m·scntklos pelo o\Íacto. No minirno, uma 
vez ao auno, 110 quarto mingu;;mte ou 11 .'.\ lua no\'a ~e Ago.;to, 
submcttem-se a t:io delllora clo e rigoroso jcju(II, ciue só põem na 
hocca pcq 11e11os peixes cozidos e, muitas '\'ezcs, se deixam 111orrcr 
de fonie. P:ira evitar a scnsaçi'io tlc fome, trazcn1 um ciuto clc 

embira , tirada e.lo tronco de ccrt;i,s Lcc}•lhidiaccas (t uriri ou 
ta11ari ). (;i,) AHirma-sc fl UC raras aHccções cuta11cas os :il.icam 
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e que nenlmma acção exercem sobre seu primitivo estado de 5aude. 
Entre os indios que tivemos occasi:io de observar, encontramos o 
lisado dolorido e hypcrtrophiaclo. A pcrile ria das regiões mais 
escuras da pcllc, que eram ineuos brilhantes e seccas do que as 
sãs, mostrava-se branca ; de modo que n coloraç:io brar:ca se rna
niiesta como o pri~ ciro g: r,"111 da doença. Logo depois da. puber
dade, a de rmatose costuma 111aniícs1ar-sc e é, sent duv ida, eonsc
quencia do modo de vida e d::i. localidade. A região do Purús é 
llai);il , llt: \' <X:nta, coberta de malta ,•ircem e e:dens.1.mentc alagada 
nas enchentes. Os ? urõ -Purús si.: dirigem para o rio e pousnm 
~obre troncos de an·ores arrasbc!os pelas cricherit~ que, amon
toados nas enseadas, oHcrccem hasc fl uctu:mtc para suas misera
veis oc.is, lão peq11cn,.s, que cllc.s mesmos as podem levar nos 
b.1.rquinhos (montarias, como são chamados nn Amazonia). Ahi 
soffn:m a friagem da noite, 1ielo que, cm compcnsac;:i.o, devem 
aqvccer-5e por uma pcrmancncia mais demorada nagua. Como 
quasi 11:io cuidam <le agricu\tt1ra, utili1 .. 1m·sc de. fr11cto5 silvestres, 
como o cacau sómente crú; rara111e11tc comem carne de ani mac.s 
<lc sani;:\!e quente; usam frescos on moq11cados, pei xes, tnrtarugas, 
;Is mais das ver.c.s pci.,.c-Uoi e até jacaré: a não ser a agua do 
rio, só bebem c.1.ldo <l c cocos cozidos. 

Assim 5e poderá escla recer a doença cndemica por um con
juncto de tMtas causas <lcsfa\·or:l.\'cis. (Vd. Stiix uml Martius 
- Reis,: HI 1176). (b) Os colo11os recommcudam para a doc11ça 
(cm tupi - Va1trú11a) o uso continuo de <lecoctos de salsaparrill11 
e o pci);c cn11dirií assado - (Cctopsis) . (e) "Não sôrne11te os 
Purú-Pnn'is, Cat.1mtixis, Amanmtis e ltü-Tapuiijas sáo 05 un.icos 
in1lios sul americ;1.11os \' ictim:'ldos dessa derma tose. No rio Y11-
1iurá vimos muitos Uairnunús, que nprcscutavam 1,lac.:i.s redondas , 
eonfluc11tcs, de cõr prela az 11 J;1 da, 110 rosto, mãos e tl1ora :<; além 
disso, o corpo era se mcaclo dc. verrugas um tanto endurecidas, 
Mutação para 1na11chas br:rncas, talvez o primeiro estado da. 
dermatose, notalllos nos indios do Yupurá e. em muitas pessoas 
de cõr, cm Minas e Bahia, Dermatose hercclitariõ"I , semelhan te á 
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icl1thio.f is, se man i[cs ta nos }.fauacicas, t r íbu de Chiquilos, (Gtsh. 
Der Chiquitos. V{icn 1729, S. 2U) ; e I-L1.rco11rt (Rdat. o/. Trov. 
to Gaicma Jú l3, S. 201) se refere á. ohscn·:1ção c]c nm carait...i 
com a pcllc espessa, semelhante á do lmfa[o sendo que " l:í. oc• 
correm muitos casos iclcnt.icos 11

• 

Spi:r 1111d Me1rli11s Rcisc II I. ll75. ''Vista a 1~, rticubr 
importantia <'lUI!, para as pcsquis.1.s :mlhro11ologicas :i. pcllc rcprc• 
senta no es tudo cla diffcrcnc bç:io d;is raças, considcr,1mos j,istiii
cada n minucins:\ rcforcncb a esta affccç:io ", Accrcsccntamoi 
estas obsc n ·açõcs de Martius q11c julg:l.mos iutcrcssa11tcs. V cl. Bti· 
t rãgc ~:i r Et//llOg rapliic. 

Hoje está demonst rado ser o p11r1í-fmrú uma dcrmatomyco~. 
Quem observou o pu rii-f>rrní na Bahia foi a insigne Proi 

Prado Val!adaT"Cs, que apesar de n5o conhecer de vis 11 a rcícr i<l~ 
clc rflY.\tosc dos indio5 P urú -Purús amazonenses, chamo u a attcn, 
çâo para um c.1so cm doente seu, estudado cm 19) S, d:rnclo-lhc " 
precisa des ignação clinica. clc pit),ric1Jis 1: igrn cc11/ro albicaus. 
Após .1 leitura cla bcllissim:i conferencia clo Prof. Carlos Ch.'.lgas, 
sobre a Epidcwiofogin do Vollc do Ame1::011as, identificou o Prof. 
Vallada rcs a f•itlri<1sc ucgm de disf,i9111r11 fn(1io ccntrnf com o 
p11ní-p11 r 1í, por cll c pe la primeira vc1. estudado e observado no5 
hos pitac s. ballianos. 

Outro :i.ssumpto de pJlhologia tropical - a sclds/o.fomosc, que 
podemos incluir na lista dos 5cr ios problemas cl., s~ uil c puhlic.'.1 
nadoual, desde logo, foi aprcl1cndido pelo s:tbio Prof. ·Prado Val
ladarcs. Set, espi rita luddo e penetrant e abr:l!lg:cu as mais \'arfa
da~ mau ifestaçõc.s clinicas (b gravissima doença e, com a mio 
firme clc mestre, trnçou·as uom ;1famado esquema, sancc io11.1 <lo 
pcb pratic.1, em todas as suas n1i1111cias. Data de 1915 s.cu bri
lh3ntc curso de PMhologi;i. T ropical, com espcci:il dcscnvolvi111cnto 
clo cs. tucJo da scbistosomo~c. N,1 cid,1.dc do Sal\'ndor, cm divcrs~ 
loca!icl.:idcs do interior da Dahb e .Estados ot1lros uordestinoo. J 
ap:worantc a porcentagem desta doença - hoje consiclcracla como 
uma ca lamfcladc nacional. As5im pe11sa\·amos desde que dcsco· 
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))rimos :i sr.liislosoniosc e sohrc clh fizemos a prime ira publicação 
no Brasil - Coi11riln1içiio para o estudo da Scliist&sanrosc 1:0 Bolti<J, 
Brasil Mcdic& - 1-8-1908. Na <!poca cm que procedemos a tac, 
pesquisas hou\'e, na escola medica. bahiana, notavc\ su rto de cn· 
th11sia smo pelas qt:!s tões d,'\ p.•thologia tropica~ graças á intc!\i
~cntc e patri otica orientação do sabio Prof. Anisio Circundes de 
C.•rvalho, mestre cximio de muitas gerações de medicos, e uma 
das glorias d;i famosa Facutd..,UC clc Medicina d.'.L Bahia, tã o rica 
úc r:\orios."\S tradições. 

Dentre ns valio~as contribuições da cscofo mc<lic.., brasilei ra 
destac:'Lmos as dos tropicalistas - Dr. A. Samp:'Llo Tavares "Em 
/orno da r.r~loroção fimcclm ul/ do fi9ado 11<1 Doe11 ça de Mcmso11-
Pimjá do Si/1,'(l" . Ilah ia 1927. Dr . J. B;i,ptista Marques - "Dos 
Formos Clinicas ela Doen ça de I\fmison-Pirnjá da Silvo". Tbcsc, 
I3nh:a, 1928. Dr. Possidonio da Sil\'a n em 'ç flistopa tolo9ia pul
monar na d{l t ll(fl de Mauso11-Pin,já dn Silvn ". Bahi.i, 1928. A. 
Leal Co~ta " // nnr1t(a dr. r.fo n.rou-Pir<iiti d(I Sif;•n ''. 

Dr. Hcrnldo !\lacicl tlc ha 11111::'l f;~ tem clcUic~do ao estudo 
d;. Sehistosomosc; seus trabalhos vicr:\111 csc.b.rccer pontos olis
curos e são dignos de 11ota Q5 ilrs. Prof. Lconcil') F iuto, E ds:1ml 
Falcão e oulros possue,n preciosas publica~õcs sobre o <\SS\1mpto. 

Volt antlo a trata r llo prlní-Punl, que alt\ca tribus inteiras na 
A111a7.0ni:i. , citamos a opinião do Prof. E. Brumpt q11e idc.ntificou 
estas ilcrmatopl1ytoscs produzidas po r di\'crsos cogumelos, com os 
<aratés, /lf1JJ IIUS Cf1/'a /CI /.S, mal d~ I Pi11 fO, /i1i11, etc. 

Co\11 o prc111:'Ltt1ro pass::m1enlo do sa bia Professo r Prado V.illa
<l.i.res, perdcli 3 Bahia um <los seus mais not..wcis filhos e se :,pa
gou um cios n1aiorcs luze iros da n1cdicin::i brasileira. (No ra de 
Pirojá da Silva), 

(õ\) Tatl(lri - Lcey lhidacc:i.s: Co11ratori ilfo rtía ita Uiers., 
etc. T 111·rll'i - Espatha da jnílorcscc11ci.1. do 11b1usi. -- !.fanica ria 
mccifci·o Gacr tn. Vú. A. J. de Samp:iio - No111cs ~·1ifg(1rCs tlc 
Pla ntas da Am11.:011ici, co111 :i.not;u;;úcs de A. Dackc. (Noto de 
Piroió dn Silva). 
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(b) E m 1fan:ios ouvimos attr ihu ir a causa da dermatose dos 
P uni ·Purús, .10 uso que esses indios fa.:.iam da ca rne da tarta. 
ruga - Tracnjrí - Eur:rs li-owjd. (Notn de Pirajá dn SiJ.va ) 

(e) C1mdiní - caudcrri - Na rcg: ifio :iniaz.onica esta dcnomi· 
nação vulgar comprchei:cJc dois gcncros cJc pequenos peixes cfo 
couro, d;-.s famili:1s: T,.i,hom)•clcrideos - gcncro Va,1ddia, e Cc· 
lo/'.t idcas - gcncro Ceptosis. Citamos as csJ1ccics: Cctopsis 
Ca11dir1í. Spix e Va11dclia cirrliosa. " Reunidos cm legião, c:omo se 
fossem pequenas pira1lhas, descarnam não só os ;mimacs mort os, 
como t;:unbc111 a c;u;a fe rida, que venha 1,roc urar refug io na agua. 
O tiior \! <1uc cm certas occasiõcs penet ra m nas nlll:rturas nn.:il e 
v.1g inal das pessoa,; que se l,anh;uu nas ngu;"tS por elles frcriucn
lndas e torn:i.-.;c diífiríl e:dr:i. hi-l os, porque os terri\·cis espinho.;: 
se cncra,·arn nas c.,rncs ". Pareci; se r elo gencro Vaudtlfo a cs
pecic incriminada. Cf, Dicciouorio dos /}1iimac.s do llrasif. It 
,·on lber ing. fo Arc/,i-;,·cs de Pnrasitologie se encontra um es
tudo sobre ca11diní. 

O primeiro relator da historia do c.andirí1 foi i\fortius, cm 
1829, CJUC j11lgou ser o peixe uma fo rma joven, que r do Cctopsís 
Ca11dir1 í, riucr do C. ctt'cufit:u.t. 

O Dr. Alfredo da. Malta, de Uan.'tos, esclarece a qucst:ío do 
cam.lirú cs tuclacla por )fortius, dizendo não se eleve con fundir com 
o caudir1i uasséc. O ea.nclirú na5séc, comqu:into ta.ml>em sem cs

r,.1rnas, attinge um tam:111ho muito maior e ê o nome comnrnm da 
cspccie, Cctopsis crrc"ticns. 

E ' o candirú urinophilo? Diz: Martius que este_,; pcqucnns 
peixes siio attrahic\os pela urina. Schumburgck relnt .:i que a pe
netra ção é cs1,ccinlmentc faci lit:id;i, se a urina é emitti,la durante 
o banho. 

A refe rencia de Castcln:iu (1855) é mais 11rccisa., quando tiiz 
que os p~scadorcs do Aragu:iy:l. advertem ser perigoso urinar 
dentro do rio, porque (!S te pequeno animal (Trichomyctcrns prt• 

.ri/fils) sa lta fóra <l;igua e 11e11etr:1. dent ro da ure!hrn sul:iindo a 
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corrente lil']u ida. Por c:l.usa desse tropismo pela urina consi
dcn-sc imprudente urirar dent ro do b::mho. Dr. Ammcrman 
rd at., l1avcr no rio i\[adcira a cn.·.nca de que o pcii-e penetra na 
\'agina e na urclh ra somc nlc. qa:rndo a urina é. cmittitb dc1ltro 
dagua. Essa urinoph ilia do candirú (oi asse\'erad.i. pelo Dr. La
cerda e Dr. Castro. Entra o c.i.ndirl, 11a 11 rethra huniana? 

~,..fa rtius (1329) diz 11ue antes de entrar na agua , os ribciri• 
nl1os :unarr:un o prc1mcio com um con lc\. Jol>crt (189S) ainda 
não h:wia cstaclo um c\i.". no Pará, Ql\3\ldo foi obrigado :i seguir 
a pratica dus indios Tapoyos, usarnlo a \igndura 11 rotcctora. No 
sco ses undt) rcl:ito ;\Iartius ( 1831) nota que os ribeiri1;hos ad
vcrlctll que "os org;ios elevem se r cuitLi.<losanicotc re$guardado5 ", 
m:is 1150 <l:"1 ncrn nma disc rição tlo meio de protcci;:io. Em diulcs 
sobre os h,,hitos do candirú no Rio Juru;Í., rcco\h:t!os e cm•iados 
11elo Dr. Díleh, refere ellc riue os 1:atirns dessa resião "r;ir:lrncntt' 
cnlram no rio sem cobrir os org.ios gcnibcs, po r meio de um., 
baiuha. formada de pequena casca de côco, 11rovida tle mim1scul:l 
pcriuração r, ara e,·;icuar a urim, e 111,.,ntic\:l. nun1a cspccie de boli;:a 
ele fi hr:i ele coriueiro do 111cs1110 lllaterial ·•. 

Nos trechos mai s al tos do rio Xii1gú, Steincn Tlolava o perigo 
do caJltlirll rmrn os Oanhist:is; e, riuantl'l á fi nali<ladc cles~a bainha 
[lrotectora. diz : A/que c,1111 ~l!'ct l,ra pror.s r1s coJJclusa si/, i11secln 

infrarc IIOJI />OSSIOII. 

A ligadura do f)rc1111cio er.'.l. ap11lic:itb .'.!.OS meninos que :\ tlin
giam ú pubenlade. Os homens lambem u~am -::ssa bainha 11uc, 
11;'\S occnsiõcs de festas, te1n um apcndiC<.: CHI forrn .. i. ele ba.udcira. 

As mu!herc$ igu.'.l.ln:c11tc, nilo tlispensam esse modo ele se 
11rotescr. O obiccto se c!1ama 11/t,ri' e é feito de casü\s dol>radas 
e ::r.111ar r!lda.<:. Pdos Kan;'I\IÔS e T apirn11és - esse estojo protcctor 
(: tecido ele tir.1s <lc foll i;1s de palmeiras. 

O 111,1,ior desitlerato par:-r. cstabclr.ccr o facto da 11enctraçfo 
fia urclhra humana pelo C..'lluHn'i é o testemunho thdo 11or homens 
de scienda , cs11ecialmc11lc rncdicos. i\!artius, tC\'C conhecimento 
do CMdirÍI pclns i11l~rmru:;õcs cxtra,·ai;antcs, irrisorias, dadas pelos 
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i11dios remadores; entretanto, só lhe mcrcccralll credito depois rlJ 
<lffi rmíltiwt do seu nmigo Dr, Lac<'rda, tc.stc inunha ocular dJ 
\'Cr:'l cidade de tacs faclos. Vd, Rcisc in Dr.1siliC'n, T. III, p:ig. 
955, 1831. 

Poepp ig <ia Universidade de Leipzig diz que Spix e Martius 
cr::1111 muito sccpticos atC quando o notavcl n;i.turalista e medico do 
P:ir!i, Dr. Lacerda lhes cxpoz o fundamento da \°<!r(!ad!!. O pro
prio Pocppig acc rcsccnt:1 SUJ. observação dirccta: "Em Yuri
m;1gun, urn:i niolltcr indigcn;i depois da pcnetracão do etwcro nJ 
vagina, sofircu t?ío terríveis dores e hcmorragi:is, que csh! \'C na, 
im111inencia de morr<'r. Entretanto, depois dn apJ1\icilção interna 
e c.xlcrna do :meco da planta chamada .m911a, o pc(1mno 11ci~c 
foi expelido e a paciente se restabeleceu". 

Jober t assirn ci!a o Dr. Castro do Pa rá, a quern repula um 
"medico de grande consideração e pessoa muito intcrcssa<l., cm 
histor ia natural". " 1\crc<lito firmemente na possibili<la<lc de t.tl 
acciclente porque cu mesmo ext rahi ela urethra de uma. negrn um 
!}equeno candiní, que penetrou dumntc a micção emciu,mlo se 
banha,•a no rio. A paciente e.'tJ)erimentou dores crnds até que 
retire i com difficuldadc, de ixando a 1m1cos:i. faccrada ". 

Oulra testemunha é Lc Cointc (1922), que depois de ter 
discut=do o perigo <la penetração <la urcthra pelo peixe di1.: " Eu 
conheci pcssoahnc11tc J carns deste curioso aceit1 Ji:,1c." O livro de 
Lc Cointe é feito ele obsc rvilçõcs de ,11rimdra mito, sobre a historia 
uatural do Ama1.011as. 

Dr. Campos que \· ivcu 111uito te111 ro cm Obiclos, no baixo 
J\ina1.ou.-s, esc reveu-me o seguinte: "Não tive ne m uma obscr· 
vação pessoa! de accidentc.:; ca.ui;ados pelo camlirú. Uma seuhorn 
que conheci cm Obido~, cloua J. S. disse-me c1uc um canUirú cn· 
Irou-lhe na vac ina e foi 11ecessa rio chamar um medico para cx
trn\li-lo. Em Obidoc;, Sanlarcm e Alcmqucr, 01; \· i muitas rcfcrcn· 
cias d::i. pcnetr,1<;áo do candiní, no ouvido, no na riz t! no :ums. E' 
íaclo que esta su11rosii;ão e esse temor s;io conunuus ness.is loca· 
lida.eles admJ. citadas". 
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Todo o corpo se. mostra semeado de placas ir regu
la res, ás mais das vezes arredondadas, isoladas ou <.On 

fluentes, escuras, ele varias tamanhos, e se revelam ao 
ta.e.to por lige iro espessamento ela pellc. Não mostram 
excreção alguma dartrosa, se bem que a superficie sej a 

desigual e mais sccca do que o resto da pellc, 

A periphcria das manchas é, inuitas vezes, mais pal
lida do que a parte sã, as vezes quasi branca. Os doen
tes soffrem de hepatomegalia (aumento de volume do 

ligado). 

A derma.tose dizem ser hcrcd itaria e é considerada 

pelas tribus vizinhas como caracteristica nacional dos 

Purií Purz!s, dos AJJ1amalis e Catcrw:is~ que por iS6o, são 
apc.llida<los de Pú1ipinirna Ta/miija: os malhados. 

Dr. da M:nta, refere-se a :imbos os sexos, mas dii: que as 
mulhe res são mais sujeitas a essas :isressões. 

Dr. Ammcrman tcstclnunh:i. ter operado por canJirú duas 
ou trcs vezes, numa das quaes cxtrahiu o peixe d.i. bcxig,i do 
cJocntc. 1-1:l Qs casos ettumcr::ido:. pelo Dr. C1mpos, Escob de ?,[e
<licin:i. <lo Pará, aos quacs cllc evidentemente deu credito, tanto 
que tc\'c a ,~enti leza de m'os lransmittir e, finaJmcntc, temos o 
testemunho do Dr. Alfre do da Malta, J e Manáos, sobre um caso 
na sua pro1)ria clinica . 

Cf. 011 'flic rlf/rgrd Pcndro(io11 Of Thc H111uon Urclliro By 
A11 A 111a.w11iat1 CaJfi.sli Callcd Cr111rlirrí - By S. \V. Gudgcr, Ph. 
D. T he Amcric.111 ]011rual of Surgcry. Vol. VIII, n.0 1 Janu.ary 
- 1930, 

Untcr rlcJJ N111urvolkcni Zc1rlral BrllSilit - Karl ,·on dc11 
Stein, 189.,l., I1 :1 c:s. \94, lCJS. (No/a Jr Pirojú do Silva). 



91 CARLOS FRIEDR. PHIL. von MARTIUS 

Talvez a doença provenha da vida nmphibia desses 
sel\'agcns, d e sua mú alimentação e do habito de se unta
rem c.:oin ba nha de ja~aré e de peixe-boi. 

N.i. mt>t5ma região tambem vimos um indio cachctico, 
<la tr ilm dos Catauixis, que apresentava no rosto e nos 
braços muitas manchas e pontos csbr:mquiçaclos; além 
disso, se disting uiú por uma cabclleirn exuberante, quasi 

anormal. Dizem qllc essa doença é hcrcclila ria, e mesmo 
infectuo,;a ( 57). 

Individuas que de hn. muito são acommctt idos por 
es tas muitifonncs crnpções cutancas, aprescnlam estado 
geral cachctico, pelo q11c, .'l pr i1ucira inspecção, se cl iífc
.rcnciam elos seus comp::tnhciros sadios. Sua côr aco
b_rcada uniforme pa&Ja ao amarcllo opaco 0 11 a uma pal
lidcz livi<la mui caracterist ic.i, e se apag:1 o brilho tris
tonho e melancholico ele seus olhos escuros . 

E m taes pacic11 tcs so'brevém logo a canice prem:.itura, 
no contrario tlo que se dú na raça amcrícana. Geralmente 
o inclio brasileiro conserva cabclleira basta, el e côr ncgrn 
brilhante, até aos 70 annos, GCH1 notavcl mocl ificaç5.o. As 
mulheres encaneccm mnis cedo que os home.n s. Ap rnvei
tanc.lo-nos da opportunicla<lc desta. cxposiçãO, ainda que-

(57 ) M:utius, Rcisc I H. pag. 1147. Nos incHos do J:ipu rá 
t:imbcm observei uma es1lc:cie ele antraz (PJmhâ) e: furu nculos 
clolorosos, nascidas, kicc:nço, cabeça ele prego (M11119cí). a a O. 
pag. 1282, 

Chamam pm1gâ, polmão, illch.:iço, lmb:':o vcncrco, muila cloen· 
c;n nascida do co rpo. Dice. Orasiliano Português. (Nota de 
Pirajá d11 Silva). 
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remos mencionar unia doença caractcristica do cabello, 
que observámos não propriamente nos ind ios, mas numa 
mulher de origem mest iça, indio-curopéa . 

Debaixo da pclle no braço e 110 joelho nasciam lon
gos cnbcllos que surgiam cm conscqucncia ela suppuraçãn; 
r, apesar de de.pi lados, tornavam a crescer. Isto obser
vámos em Joazciro1 no rio S. Francisco, onde o sa l <lc 
cozinha emerge elo ,mio cm cflorcscencias. 

Essa doença lembra ;\ de \1/oloscz, que se 111a11ifcsta 
no Don, nc., T schcrkask , e reg iões out fa s do sul ela Rus

sia, on<lc- tambcm hn muito sal no solo ; consiste no cres 
cimento de cabellos que surgem ele dentro das feridas. 



DOENÇAS FEBRIS 

Passemos a considerar as doenças febritS . Entre estas 
1evcm ser citadas, pr imeiramente, os exanthcmas agudos, 
a variola e o sarampão, pois consti tuem os piores fla
gcllos dos a'borigcnes brasileiros. 

A cllas, á syphilis e ao abuso da aguardente !:iC dc\'C, 
antes de tudo, attribuir a grande let llalidadc na raç:1. ver

melha. 



VARlOL A 

De acconlo com todas as in(ormaçôcs íi<lcdignn.s, n 

variola era completamente clcsconhcc ida pelos in<lios, antes 
do povoamento portllgnês. Agora, po rém, com a ma!s 
tremem1:.i rapidc1. e dcshum::mas conscqucnc iat:õ, se alastr~ 

até aos mais remotos crinas, e ca<la tribu conhece e tem<: 

ess;\ doença. como se fôra o rnais perni cioso vene no pn.ra 
seu s.:t11guc. Na fü1gua tupi é chamada - Mcreba-ayba = 
doença. mal igna. 

Infelizmente se deve diz.cr que n6 imigrantes euro

peus, cm algumas regiões, no interior das P rovindas do 

Maranhão e de Pernalnbtu;o, têm contribui<lo para isto, 
com malicia <liabolica, afim de alastrar a peste entre os 

selvagens e, por meio delta, votar :í mais crue1 das mor
tes mu a população ingcnua. 

Nos lognrcs cm qtt c os índ ios pcn:;cgllcm os es tabe
lecimentos portugueses por -invasões, roubos, pil hagens, 

.i:ssassinios, ah i, algun s co lonos dependuram nas matas, 

cami::.as, peças outrtts do vcstuario inficionadas ; e, a 

fnbula de Ncssus se transforma em tremenda realidade. 

O in<lio, por trna natureza jã dc;;cripta, é pouco resistente 

C..d. li. 
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ao clescnvoh·imcnto da variola. A erupção do exanthemt 
se processa lenta e <lifficihncntc. Alormentado por forlc 
dôr de cabeça e consumido pela temperatu ra ardcntci cos
tuma isolar-se cm sua rêclc, :\ntcdrontaclo por qualquer 
golpe de :tr, augmentando desse motlo a febre ; nu tam

be.in, se apressa em procurar agua corr<'ntc, onde suprõe 
poder apagul' o calor interno. F rcqucntcincnte, ahi n1orre 

de apoplexia. 

Noutros que se conservam mais cahnos, ás vezes a 
crupçfio <!..'\ anthcmat ica não se manifesta, porque s.io logo 
arr ebatados por violento dclir io. 

Em outros casos apressam, por meio de banhos frios 
ou beberagens quentes, a crnpção do exanthema, que 
irrompe cm tão Cormidavel abundancia, a ponto de p.,.rc· 
cer toda a supcrficie do corpo uma só ulcera gangrenooa. 
Outros manifestam ainda grandes foco~ in flammatolios 
suh·Clltancos que, ora suppuram, ora produzem metast:isrs 
para o ccrcbro ou para os orgãos respiratorios e morrem 
em consequcncia de uma serie de horriveis symptomas. 

As manifestações exanthcmntic.as mais. communs já são 
bastante graves; as pustuias turgesccntCs, un ifo rmentcnle 
color icl:is, são 10lÜtas vezes acompanhadas (le. tosse do\o, 

r06a e acci<lcntcs anginosos. Em alguns indivicluos se 
notrun1 ao lado ele pustulas bem dcscnvolvidns, outras q11c 
são attcnua<las, murc'.1as, escuras, p·ontcaclas de preto, 011 
todo o corpo scmt.:ldo de crupçfio confluente negra. 

A doença. não respei ta idade nem sexo; cnt rct:111to, 

para as pessoas mais idosas, · de temperamento a trabiliario 
e mclancholico, para as mulheres gravidas e partmieutes, 
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ele prcforencia, é perigosa ; e, ao contrario, se torna ma\s 

fac.ilmc.nte supportacla por indivíduos moços e fortes. As 
indias gravidas, atacadas de variola, frequentemente abor

tam; as parturientes transmittem-na ao recem-nascido. 
Por isso, não ê ele aclmirnr que o inclio, estarrecido, íiquc. 

succumbido pelo pavor ela morte, logo que se sente cnfc.rmo 
ou vê 6Cl1S parentes atacados. 

Assim, a var iola representa na raça vennelha o mes
mo papel da peste oriental. Onde explode, separam-se 
os membros da familia; muitas ,·czcs, os pacientes são 
deixados ao desamparo; os sãos, dominados por cego ter
ror e clcsnorteaclos, fogem, cm deba.mlada, para as matas. 

O govcr11ador geral do Estado do Pará, :Mendonça 

Furtado, írn1fto de Pombal, certa occasi5o se achava, com 
!cu estado maior, a 'bordo do navio que ele.via conduzi-lo 

do P:irá a ~facapá. 

Reinavam uns vinte indios, ql1ando, inesperadamente, 

se alcmorizaram pela noticia de que a bordo havia um 
varioloso; tocloo se atiraram em alto mar e, a nado, pre

feriram alc.:mçar as praias, a tentar ficar em c.ompanhia 

doo brancos, que <lo melhor modo possivcl 1 foram obri

gados a se esforçar e levar o barco a 11111 porto da ilha 
ele :i\farajó. Rderin<lo-sc aos índios ruclcs de Tucuman, 
os L utes, lsistines, Vitelas, Homoampas, conta Dobrit

lwfcr (o. e. O. 259). que, ao terem noticic'.l cfa erupção da 
epidemia, não fog:cin ele casa para o esconderijo distante, 
cm caminho rcc.to, porém fazem. toda sorte ele voltas, imi

ginando deste modo, escapar ao inimigo perseguidor. 
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Em 1819 cxplo<li11 no Pará n111a epiclc111ia ele variola 
que pouco il pouco atacou ccrc:i. de 4. 000 pessoas e, na 
pior phasc, fallcciam diariamente, ele 3G a 48. Horrivc.l 
foi a que cm 1734 surprehcn<lcu trinta mi5'5õcs jcsuilicas 
no Paraguay. Da populaçü.o, naqucllc tempo .av.i!i::t(ht em 
140.000 almas. pereceram .30.000. Em 1765 fallccerani 
12. 000 pessoas cm 32 missões ( 58). 

Geralmente se observa que, ou<lc os inclios vivem 
alcleaclos, a variola grassa mais intensa do que ent re os 
livrc."t>, isolados, esparsos, isto é, <( Ue apenas nrnntêm 
poucas relações com os cliropcus. Demais, a cxpcricnci1 
actua l ensinou que , no Brasi l, as mais graves epidemias 
de \'ariola, as que produziram 111.l.\orcs devastações nos in
dios, se originaram entre os 11cgros rcccm-chc.gados, e 
se ir radiaram, por conseguinte, das populo!.as cidades 
litomne.is. 

Foi o que aconteceu com a <lo P arú cm IS19, irnpor
tacfa. por um navio negreiro, chcg:aclo d:i. costa noroeste 

afr icana. 

Vccm~sc muito poucos incl ios com signn.cS de variola, 
porque: a maioria succumbc ú. osta cpickn1ia. Indios 
cegos e surdos que encontramos aigumas vezes no Rio 
Negro, eram os unico.s rcmailcsccntes de toda uma antiga 
taba. Os mccl icos brasileiros aclmittein . que dos indios 
doentes, na melhor llypothcsc. t5C s.-tlva a quar ta parte. 
Além disto, está demonstrado por muitas expcricncias que 

(58) Dobrizhofcr. !lisl. de Abipo11. II. 256. (Nofo do 
Dr. vo11 1'1ar ti:u) . 
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as ril ç11s mixtils negros e 'brancos, s11pportam muito mais 
facilmente a variola do que os gentios e, assim se ju~ti
fica o terror panico que. estes guardam dessa doen<;a. 

Apparece: t:unbcm entre clles o pÚ nicioso sarampo, 
cm epidemia alastrada . O saramf){'t, _m i,1:ila-rá11a, em tupi, 
quer dize r falsa variola. 

Um mission.irio brasileiro nos aeseverou que esta 
doença tambcm era dcsconheci<la dos brasis a l\tcs da imi
gração curopéa, e as indagações que fizemos entre os 
indios cio Yn /nmí parecem confirma-lo; po ré111, as dccla 

raçõC's do <Ir . L1ccrda (59), physico mór do Pará , e as 
de out ros mcdicoo, tornJram mais verosímil a idéa de que 
,mtcs tambcm já grassava r n tre os indios. 

O ma\ se mani festa, clc. prc.fcrcncia nas crianças antes 

da estação quen te das chu 'las ; rnpida1nc11tc se estende 
com grande impetuosidade e, no príinei ro pcfiodo, mata, 
gcralmenlc com symptomas de violcntissima febre inflam

matoria . 

(59) Dr. Autonio Correia <lc Lacerda, filho de :\!:moei Cor
reia Dio. s de L:tccnl:l, 11:i 5ccu cm Portugal 11a vilb da Ponte cm 
l:;77 e fo.llcccu ao ~[amnhâo :i 21 de Julho de 1852, sendo cida· 
dão brasileiro pela con:stiluiçio do lmpcrio. Era b:icharcl cm 
mc.tl iciua pela U11ivcrsi<l:1.<lc de Coimbra e cirurgião do c~crcito 
portugué.s. Veio p,1ra o Brasil cm 1818 e c.'<ercc11 o carso de 
11hysico-111ór. No Par!t tomou parte cm ()\!estões (iol iticas, depois 
da incle11cndc11da, sendo obrigado a fugi r Pa ra os Est.a<los Unidos, 
11crdc11 o <]uc 11osst1i:1 . Volto\\ ao M:lra nh:'10 cm 1836 011 1837, 
Olttlc exerceu a clínica e se t,]edicou aos cstu:.los d..ls scicncias na
turacs, cspccfalmentc, aos de botanic:i. (Notn de Pirajcí da Silva). 
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Coquc.luchc e hydropisia são a.5- doenças que írcqu('11· 
lemcnte se seguem. Na ma rgem do rio Am.i.zon:is ou do 
rio Neg-ro, de quando cm quando, apparecc epidemia ele 
escarlatina ou de doença e;i-anthematica {Jllc U!e C: muito 

5emelhantc; C, porém, mals perigosa para a populaçjo 
branca e mestiça. 



FEBRE 

No que propriamente se refere fi. febre , já di ssemos 
qu: a natureza apathica e indolente do indio e a. pouca 
c1tcrgia das íuncçõcs nervos.is não correspondem ao dcs~n

volvitl\cnto elas formns u1orbidas, supportadas 01.1 rcflecti

clas pelo systcma ner voso. Como caracter mais geral 
pódc, neste parlicular, ser citado que o selvicola brasileiro 

não aprc=.cnta periodicidade muilo decisiva cm todas as 

suas doenças. Por isso, as febres intennittcntcs -
taç1íba~ cm tupi, são mais raras do que ~ remittcntes -

h'{'1íba--ayba. A febre tcrçã - ta.çüba-ryry, é ainda mais 

rara <lo que a quartã. 

Nas exacerbações C! mais frequente o~cn.-a.r o estado 

de estupor ou manifestações comatosas do que o da febris 
vcrsatilis (60). 

(60) Frbri.r tu:rsolilis - A febre ,1crvo.sa, conforme prcdo-
1ninav:i. dcprcssiio ou c:,;;cit::u;ão mcnt::tl e c!clirio, dividia-se cm : 
Fcb,.is 11cr-Joso .r /uftida e Febris ucrvosa ':.ltrsarilis. Vd. \Valter 
Gutlrnann. Mcdi.=i,1isdr Tc rmiuo/ogic. 1920, Ptlt· 383. (No/o 
de Pirajá do Silva), 
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As febres typhoi<lcs com affecçõcs nervosas puras, 
l>cm cle:scnvolvidas, são mais raras do que as que possuem 
o caracter da febre syuor.a (61). São 1ig::1<las ás erupçóQ 
e, muitas vezes, n. complicações gastricas e biliosas. Quau
do o cxito é dcsfavoravcl , apparcccm su!Ji tamcntc cot i
quação e cvacunções dyscntcricas. Entre Os in<lios é 
cornmum a crença de que as doença,s per iodicas muito 
clcp tn<lcm <las pha~es lun~rcs; ameaçam mais na lua 

(61) Febre .ry11odrn é uma ícbrc continua continente, na 
qual a tem peratura elo corpo C sobrema neira elevada; o puls1 

frcqucmc, forte e duro ; a uri na. muito cor.ida, e as iuncçõcs fCn· 

soriacs pouco ou quasi nada. perturbadas. 

Moslra ;,. cxpcricncia que a cal1sa excitante que mais ordinl· 
riamente põe cm acção esta qua.lidadc de febre é a suppresslO da 
t ranspiração, ou seiil por se ex.porem iniprudcntemcntc ao \'Cnlo 
fresco, esta ndo suado; 011 seja per l>cberem ;1gua fria uas mcsmli 
ei rc11msta11cias; 011 e111{i m 11or qualquer outro mot i,•o capaz tle 
prod u1.ir conslipaçiio repentina. O c.-.:crcicio violento, prittcipal· 
mente ao sol ardente é tambcm caus.t assaz 11odcrosa. 

Os symjltomils da synocha são pelo commum l5o simples, 
corno os do typho são compl ic.1tlos. De mo<.!o gera!, se dcnoml~ 
nava synocha, toda fel.Ire que dur,wa algum tempo, sc1r; intcrmi· 

tc11cia accentu a<la . :\lgu11s autores dcscrever.itn como l}'pho fc. 
bril especial , sob o nome de s:i·iroco ou febre sn1oca, um conjunclo 
de symptomas passageiros, acomp,111hados de fclrre, riue se ajusla 

no quadro da fcUrc er,bcmcra ou do i.:mh.iraço gastrico febr il. Sy~ 
noca era nome outrora dado a doenças ícUris de curta duraç5o e ck 
etiologi:i desconhecida . Vcl. Eu.wios sobre os febres com obser.· 
't'O(iics ni,nl}'ficns nccrca da topogrnphi11, c/imo e dc 11 1ais parlirnl/J· 
ridades, que iuflllcm 110 carncta dns febres do Rio de Jrwâro. 
Por Frm,cisco ,lc Mdlo Fro11co. Lisúôa, 1829. (Nola dt PirDjô 
da Sih:o). 
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nova e na cheia, do que nos quartos. crescente e min
guante. N a.,; regiões do rio Amazonas tambem existe a 
opin ião de que todas as doenças feb ris se tornam ma.is 

graves na,s epocas das grandes enchentes, de Dezembro 
atC Abril, do que nas demais estações do anno. t:m 
tanto analoga é a crem;:a populo.r nas costas oricnto.cs do 

Brasil que, em toda febre, as exacc1·bações são mais fon e~ 
durante o fluxo do que no re fluxo da maré, e que as ma
rés grandes, quando a lua pa::itia pelo mcridia1101 sfio a-. 
nrn.is perigosas. Dizem qut C frequente succumbircn1 os 
docutC' s, devido a at<HJUC!:i apop\eticos que sobrevém repen
tinos. P iso já tratou destas relações. 



HEPATITE CHRONICA 

A febre 1m1is commum, de caracter maligno, a que 
estão 6ujcito!i o indio e toda a popnlação do Brasil1 si! 
manifesta com os symptomas de mna synoca, acompa
nhada de complicação bil iosa. 

É, porém, cm ultima analyse, uma hepatite chronica 
que em certas drc111nstancias nd(iuire caracter agudo ; de 
novo retrocede ao estado latente e, ás vc7.es1 cxaccrh~n
do-sc, tem exito letal, devido á de5organização somatica 
do ligado, cirrhose e t:uppuração chronic.1, ora com febre 
hectica, ora com hyclropisia lenta, raramcntc com rupturn 
elos grandes vasos ou com gangrena subila. 

Todos os fac torcs nocivos anteriormente citados e o 
clima qLJentc predispõem a essa doença. E' uma das 
mais observadas entre oo irnlios e a população civilizad:i, 
especialmente 11as regiões b:iixas, humida; e quentes, 
como no rio S. Francisco, na bacia do Madeira, do To

cantins e do Amazonas. Desde o s imples fastio, com sen
sação de compressão no hyp ochondr io e ligeira febre rc
nú ttcnte, até ás manifestações da mais intensa inflammação 
e de sua~ mais tcrriveis conscquencias, apresenta cs~a 
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doença uma serie ininterrupta de variados 5ymptoma.s 
couforme o individuo, a localidadc1 as manifestações per
niciosas ü1tcrcurrentes, acddent;ies, e a duração do mal. 

Elia ataca varios orgãos e, por isto, se 11.1anifesta de modos 
differcntes. 

Emquan t? no inicio, pôde ser facilmente combatida 

com poucos, medicamentos resolutivos simples e cuidadosa. 
dieta, em pcriodos mais adeantados 1-0rnba, muitas ve1.es, 
de todo recurso medico; a grande mortalidade dos indios 
eleve ser attr ibuida, ele prcícrcncia, a e11a, por não 6abercm 
se furt ar .i sua influencia maligna, por medicamento de 
cspccic alguma, ou meio dictetico. As csplcnomegaliu5, 
scqucllas m.1i'5 frequen tes <la febre, semelhantes ás esco
rias ele um abrasanicnto subtcrranco, se patenteiam de tal 
modo ,;:onstanlcs ent re os inclios ele muitos lagares, como 

da região do Amazonas, que se é levado n considerar tão 
cndcmica essa <locnça, como o bacio noutras regiões. 

T oda a nossa tripulação de remadores, no Japurá, 
crn por tadora de hcpatomegalias tão desenvolvidas que, 
mesmo á simples inspecção do corpo nll, podiam se r 
observaclas scn1 auxilio de palpação (62) . A facics dos 

(62) Era dcploravc\ o estado cm que viviam os índios do 
Ja[)urâ, cm grande numero portadores cle b:u;o e íip.do tão C..'i:

lra.ordinariamcntc :um1en1ados de volume, que esses cngorjamcn, 
tos se. tornavam percepti~eis á simples inspecção. 

Par., se fazer um.1 idêa lei.:i.-sc este rdatorio fei to pelo Dr. 
\'On Martius na sua incstiinnvcl obra - Via911J~ pelo Bro..sil: 
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pacientes <lcnuncia, •a o mais profundo soffrimcnto. 

Eram pall idos, lividos1 inOOlcntcs, tristes, enfastiados e 
tímidos; além disto, tinh:tm manifesta rcpugnancia pelos 
alimentos costumeiros : peixe sccco, carne salprcsa, feijão, 

"As <locrn;as prcrJominant~ ucssa bacia são: as ma leitas. a 
hepat ite e a verminose. Quanto ás maleitas (cm tupi, ta,ubn· 
l'll'ba), é o Jnvur{L muito <lcs.acrcdi tacl0i visto nas suas margens 
reinarem todas as clocnçns <lo tipo da febn;, particularmente a 
tc rçã e a qua r t.1.. 

Pcqllcnas feridas , pcrcbas, prodm:idas po r picadas dos piuns 
(J,iha ) , resfrinclos por cr1charcanic11to, indigestão, demorado je
j um, des regramentos scxuac s, o t rag,1 r ra.pida111c nlc a bebida, cs

tan do o co rpo aquecido, - toc1as essas causas dctermi11a11tcs, ou 
indisposições, n.is regiões mais saud.wcis, são foc ihm:nlc rc1)rimi
das ; aqui, logo totnam ca racter ele febre intermitente. Vi:i.jar cm 
t5o inhóspitas regiões expõe frequentem ente o organismo a essas 
causas incvita\·cis, mas t.-uubcm sem esses infl uxos e:<tcriores se 
conttac a ícbrc, pel a simples atuação <la insalub ridade do lugar. 

A tiosi ção baiXa, a quasi total falta tle vento, cuja ci rcu!açf10 é 
impcd;da pela densida de <la vegetação, os mi::i smas elas evapora· 
çúcs, que, de quando cm quando, se exala m ela lama das margens 
de scobertas na \'as;,rnt c, la lYcz lambem, o uso de bebe r =~ .1gu;1. do 
rio, ua qu al se dissoh·em substnnci.is \'Cgetais e mh1erais, podem 

concorrer p::i m o desenvolvimento das cndcmias. O insidío::o 
cngu rgitamcnto <lo fig.ido, (tuc a principio se nianiícsta por quasi 
impcrccpti\'cÍs ;momalias da digcst:i.o, f\Ua~i só com isso, ou com 
a febre iutcrmitcnte crônica, entrega inscnsivclmc ri tc o enfermo a 
um estado cm que qualquer soco rro da medicina não chcgn mais 
a tcmJ) o. 

Esses casos a.parecem, princip.i.lme.ntc, entre indios morado· 
tcs do rio ; a()enas poucos escapam tlc monstruosos ingurgi1a111cn· 

tos c u cmJurccimcnto do fig a.do e do b.:i.ço (()crê ) que détcrmi11:im 
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fari nha de Lnand ioca e invencivcl pendor para a 
aguudcnte. 

Para nós era doloroso qua.si na.da poder fazer em 
fa"or desses infelizes, que careceriam de cuidados cons-

;iíin.'\I a morte por hidropisia, postcm:i.s, fel.ire pút rida 011 con
$U nçã o. 

R('aU:1cntc contristndor era para mim obscn·:i. r o as[>Cclo dcs
~cs indios, :is ,·czcs mais <lc cincocnla , ent re os qmcs, não havia 
um çujo w ntre não fosse es tufado por monstruosa hipc r lrolia <lo 
iica<lo; de lance, muitos p;ucci,1111 mulh eres cravidns. Tambcm 
as crianças já sofrem, ,ís ,·ezcs, de t.i.is enfartes dos orsãos 00 
vc11trc, cspccinhncntc <las skrndu!Js mcsaraicas; cmagrcccm•sC•lhes 
as ext remidades, :tparccc a vontade de comer tcrr.:i, pau, couro, 
cCra c out ras substancias, e das definham até morrer. Nas rapa
rigas, essas doenças influem 110 si stema uterino e as tornam 
doróticas. A verminose desenvolve-se aqui de modo 1cr ri\•chnentc 
violento, sobretudo, no.;; individues jovens, :Multipl ic:lm· sc extra• 
or<linnri amcntc íls lombriuns (cm tupi, ccb11i). Com essa com
plicação ele vermes ;is febres tornam um perigoso caracter 1mtrido, 
As rnu~:i s desse 111:d de vermes d~vcm ser at rihuidas especialmente 
ao uso da agua do rio, á falta de varietl:idc nas comidas, á falta 
de t~mr>ero de sal e ;\ prcp0ndcrancia, na alimentação, <le bananas 
emas e frutos sih·estrcs, insetos e peixes 11cqucnos. Nota•se, 
adem:i is, que os in<l ios siío atacados <lcssa docnc;a, sobretudo du
rante a ~stação chuvosa do ano, cm que ha continuadas noite$ 
frias ". A '.1i se veem rdcr!!ncias ao paludismo, a suil.s modali
d:ides chronicas e sequcll.ls. i-Icnciona: :i.s hepi1.lites, a fo~ rc ty-
1,hoidc, as dermatoses, n. foru nculosc, as ulceras, as ,·crini noses 
como a ascaridiasc, o amarc\lão, revelado pela gcophagia , um dos 

seus inais impressionantes sintomas, etc. 

Na epoca de Martius a medicina ainda desconhecia a etiolosín 
do paludismo. A creliça nos miasmas era a então rcit1ante e a 
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tan.tes-, dcsvcla<los, mas, em vez disto1 fugiam para :i 

mata, onde mais depressa eram ameaçados de morte 
certa. Os homens, zn trc 30 a 50 annos, eram sujeito,,; a 
essa doença, provavelmente pelo i11quic to modo ele viver; 
as mt1lhcrcs menos. 

Por fim, tambcm vimos adolescentes e até criam:-,is 
atacadas desse mat. 

dlcs a tri buiam-na. Somente cm 1880, o sabio Lavcra.n <lcscobriu 
o plasnlodio causador <la. malaria e cm 1698, Grassi, Bastiaucllt 
e Dignain i clcmor.straram a tr;:insmissão dessa doença, pelas tllO · 

riç6cas 1icrtcnccntcs á sub-familia <las Anoíclinc.1s.. (Nota 1/c 
I'irajá da Sil:!a) , 



EMBARAÇOS GASTRICOS CI·IRONICOS 

Alem dessa doença que a principio tem marcha insi
diosa e depois com manifestaçóc:, agucio.s, arrolamos ainda. 

du.i:; ou~rns :tffccções dos orgãos digestivos, sobre cuj:i 

natureza. nio nos sentimos csclan•cidos. 

Os brasileiros chamam de engasgo a uma fraqueza 
especial d:i. digestão que se 111::miíestn por incommocla sen

sação de fartura do csto111ago, cructaçõcs incessantes, cn· 

g:ulhos e snluços acompanhados de horbMismos, cardial

gias depois ela rdciçã.01 cm tupi -· rnruníca, nwdcn-t.1·r:P"ií, 
e uma progressiva pcrt;1rbação da hématopoésc. 

As nmlhcres são de prcforcncia muito snjeitas n eslc 

es1ado morbido qne é <liag:11ostica<lo como <lyspcpsia ou 

anorexia hystcrica. 

A alimentação g rosseira, crua, usada cm excesso, 

parece cau6ar essa docn<;a na maior parte dos casos, bem 

assim il. nostalgia, qua ndo os indios, forçados \. pcr1m1. · 

ncccr en tre os btasilciros, como trabalhado res, são oLriga~ 

dos a um modo de vida que lhes é es tranho ~ tlesagradavcl; 

então se apodera dcllcs a propensão para comer terra, 
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barro dos rioo (63), cal dí\S paredes ou madei ra. Esta 
perversão doentia se observa ainda mais frequente nos 
negro3 ou nos- mestiços de sangue pre to, e, mesmo na.., 
regiões litorancas, no meio da civil ização curopéa, arre
bata. cpiclemicamcntc nos lavradores, 1nuito escravo moço 
que, uma vez atacado do vicio gcophag:ico, de\lc não cc 
afast.'l, nem pela a<lmocstrn;ão, nem pelo castigo. 

(63) A argila que vimos os indios co111crcm 110 Sol imõi?s, 

cm Coari, conforme :i. obscrv;u;ão microscopica do sr. Ehrcnberg, 
contém im•olucros siliciosos de iniusorios polyg:istricos: Ermo/ia 

bidcns. /urgida, Gallioucffo 9n1111lln10!, lli11mn1idi11111 AYe11s. e de 
rcsiduos "·cgctacs siliciosos.: Amp/iidiscus Morli i, A Rotúla, Spon-
9iolí1lr is aspera, Sfi. inffc.rn, S/1. r11dis, Spong illa larn.tlrís, Th)'la
ciuus semiorbiculnrc. EJrre11lu:r9 - Vcrbreil rmg 1111d Ei11/luss drs 
Mikroskop. Lebc1u in Sud-rrnd-Nortl Amcrica. S. 15. (Nota 
do Dr. vou Marli 11s) . 

Pel a minuciosa. Uesc ri pção c!inin vemos que se t raia da 
nrcatoi-iosr, <lo ;i,marc\lão, n Uocm;n a q11e se re fere vo11 t fa rtius. 
(Nola dr Piraiá da S ifi:a) . 



ESPINHELA 

Outra doença chronica <la tligcstiio que por vc;;c3 

observamos, nos inclios, pri11cipalmcntc nos civil izados, 
desccnclcntcs dos tupis, nas Pro\' i11cins da Bahia, Per
nambuco e 1fan:rnhão, foi a rccntrancia do appcndice 
x iphoidc. Piso já havia n1cnciona<lo esse mal como 

doc11ça eudcmica, - cspi11hclriJ assim chamada. pelos por
tugueses, e por cllc - prolap.ws carlilaginis mucrDuatoe. 
(E<lit. 1658. pag. 36) (64). 

(6·1) Pralapso do af,ptlldicc -'"l"f•Ttoi,lc. Esta dO.?n<;a, men
ciou.itla por Co<lro11chius, Scnncttus e ou lrOs, chamam cspinlrcla 
pi:los portu1nicscs, grassa. com cnractcr cmlemico frequentement e 
111?st::i.s regiões. 

Fcrnclius se refere ( lV, Patholog. Cap. 3) .i.o soluço de origein 
gaslrica, pela comprcss~o <la cxtr cmitl:i<lc d~ costc\l;:1., 

Hoffm,uin (Institui. png. 49.J ) j11lga (\tlc esta ca.rtilngcm náo 
possa c3i r, mns sim, cllcurvar -sc. 

Provoca abatiincnto cm todo o organismo, com g:istrnlgia, 

ás vezes com \'omitos e grande tlifficuldatlc tlc rcspir:u:;ão, cau

sada pelo rcsf.ian1cnto dos muscu los tlo lhorax t! depois princi-

Ca.d. 10. 
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paimente pela (\\leda e compressão da cartilagem mui.:.ro11ad.1 
(.ipcmlicc :xyphoiclc). 

Desde cntfio, \o~o se segue grande quebrantamento de fon;;as, 
pcfa anorexia, sobrc\·imlo at ro11hia. A doença é chr onica, apy
rctica, cntrctarllo niio é lct hal, :i. não ser acidentalmente; inv-tde 
paulatin;uncntc e ê. <lc lliíii cil diagnostico, cm começo. 

Os me<licos cmpirico3 hcsp:rnhocs (curandeiros), conforme 
1icnsam, deduzem o principal symptorna <la doença pcb inspecção 
e palpação dos braços do <locnlc, nos l1u.1cs, se c\lcs obscn•arn no
<lulos, á feição de valvulas, aííirmarn tratar-se dessa doença, Diffcrc 

t.J;,. opi laç;io cachctica porque os affcctados por essa doença do 
.s!c1w1111, embora fiquem com o st·mb lant.c ahatido e triste, uão 
se mostram ancmicos I! livitlos, nem sentem pczo m, dureza do> 
hypochom.lrios; depois, t;1 111licm diminuc o a1111cti tt: e se cnho\(JUC· 
cc o cstom:tgo. 

!!, talvc1., aHecc;;\o frequente, porque poucos siio os que jul~m 
dever cum11rir cscrupulosamc11te a prcscripçiio de Celso Li \·. I, C,v. 
2, 11ue dit: se algticm se alimen tou cm demasia, tlurnutc o <lia, 
n~o se deve expor nem ao frio nem ao calor, nein dar-se no tn· 
bailio, depois da refeição. 

Com c.ífoi lo, expor-se aos ventos noturnos com o thora!o.'. <lcs· 

coberto, produz o resfriamento do pe ito, <lo estoma.go e 11ertur· 

bação <la digestão. 

A cura rcc:ucr a alimi nistrn~5o inkl'na e cxtcrn;1. de rcsolu· 

tivas, rcv11lsivos e tonicos. 

A<l111i11 istram-sc, intcrn:uncntc, pihtlas cstomachicns, me l sil
vestre, xnro11c ilc tabaco, l!olos de <liarrh0<lão (n), aromaticos e 
semelh:rntcs; vinho gene roso e ;ilgumas gotas tlc 1$1.lsamo <lc co
pahilia (!,) diluido, tlccocto de salsaparrilh" (e), aça[rão (d), com 

s,:mcntcs tle ani, (e), canela (f) com uma pi tada de pó de iribaé 

(g) e inh:i.mbi ( h ). 
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Os ca ldos que o doente us:1, temperem-se com o .?Cairão indi
i;rn,,, - urucú, (i) a pimenta brasileira hortense e si lvest re e, 
se 11ada impedir, com cebolas e .1 lho. Extern;uncnte, se a11Jicam 
muitas ve ntosas secas repetida s n,, rei;ião ma maria, logo em sc
gui<l:i. Í.1 7.em-se íomcn t:u;õcs no cp:Sastrio e thoras. com tabaco, 
o!eo de casca de \ar:rnjas, arthcmisia (j) e mentrasto ( k). Em
prc1,,ram-sc cntaplasrnas sobre o cp ign.st rio com hervas íorl ific::m
tcs e cm scgui<l:i. um cmpla!:tro con fort:111 tc, composto de resina 

de icicariba (1), gema de ovos, açafrão, oleo de co~ahiba e bal
samo de c.iburcib., (m) mist11rados. 

Não é vara dcs11rez nr a necessidade de ser observado o em

prego de t0<los estes remedi as topices e c.xt ernos, cu jos cíicitos 
aprecia veis se not,,nt nos pri11ci11ios desta dccnca: não só porque 
pcuctra111, com a s11a acção, nos poros abertos da pele e dos 
11111sc11los, ma is intcn~amcnte do que nas reg iões frias, senão 
tam~m. p,1r:i que as viseeras m:tis nobres, ext rema mente debili
tadas pcb n1olcstia, se rcstabclec;im com os cerôtos, as íomrnlaçõc$ 

e: adquiram, m:mi fcs tamc:ulc, as forças. Do mesmo mOOo, to<los 
os aborii;cnc-; usa m, com opt;mos resulta dos, de:. ventosas icitas 
<le chi fre, que asp iram pela. succ;;\o, atra,;és <lc pequeno oriiicio 
prati c.1do na extrcmitl::i.de. 

Lc\~Hlo vch:i gran de numero de resultados favor;wcis, rccom 
menr.ki aos nossos cirurgiões o seu uso nos casos tlt: colie.ôs vio
le11t., s, para sustar licmorrh"lgias intcsti nacs,, e com grande vro· 
\"Cito, ta mbcm no co111cço da at ropltia tios mcmbro3 ". 

Pela traducr;ão <lo cap, vr - Dr Prolllps" Cartilciginis ftfo
rronn tac, existente na p ri1ucira e segunda edições de Guliclmj Pi
sc·mis, e que :1c..1h;11nos de apresentar, apreciamos o modo pelo 
qual a !ll"imitiva me<licioa popu lar in<ligena enca rav.1 este estado 
morbi tlo, rnlR"armcntc conhecido por tspi11/1cla coldda. D:imos 
t.:unbcm :1 systcmal ica 1.iot:wica <las p. lantns empregadas n;i. res. 
pccti va thc r,1 pcu tica. 
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(.l) Diarr!torliio - nntig,'? formuln f)harmaccutic,1 na qw.l 
cntr,1.\'am: ros.1s rubras, sandalo ,·crmclho e branco, cnnclla, terra 
sigibda, bolo d;l Armcnia e substanci,;s inertes. 

(b) Copa/lÍba - CnpC1 i/cra lrwg.sdorfii D rf, ele. 
(e) Salsaparri/lia - licrrcrcn salsaparrilha t fart. 
(d) Açafrão - Crocus sntivus L., açafrão vcrdadcirc;. 
(e) Aui::: - Pi111pinc/fa anisum. L., hcrva doce. 
(í) Canclla - Ci1momom11m :cyln11icw11 Nces. 
(g) lribaé - ou 1biraé, l,ivouuri de Lcry, :,1mira&m de 

Martius é o buran/léw - Prado.ria 9lyc)'phlvcn (Mart. & Eichl) 
l(uh!maun. A casca é poderosamente adstringente, tle snbor ado
cicado e mccli cinnl, cmprcgnda 11as hcmorrhagias, dyscntcrias, cho
lcrinas , etc. Ainda se emprega como tanantc ele primeira ordem. 

(h ) Nlia111bi - Cremos que o nhambi a que se refere Piso 
é o 11 /1 a11di ou uhandií, pimc11t11 dos indios, beire ou mdhor beac. 
P iJ,er cum/atum Vahl. (Artf1a11tc caiulata J,.·li(J., Pipcr 11ilm1di 
Rich.). Vegeta cm Pcr11:iml.mc:o e outros Est:itlos elo Nor te. Os 
fructos cxcita()tcs e aromi\ticos. sfio usados principnlmcntc pelos 

iud igcnas; :i. raiz ê muito gabada como carmina.t i\'a . V<l. Cami· 
nhoá. 011. cit. 

A nosso \'Cr o uhambi dcscripto por G,1bricl Soares pertence 
a outra cspccic vcgclal. E1")•119i,w~ /octidm11 L. - " nhamúy", 
"e centro do scrt;io '' , "cocutro do pas to", n:i. Bahia. Trntan:· 
mos, mais dct.1lh:11J.1111cn k tlcstc aSSlllllJtto cm a11notaç:i:o 30 Tra
tada Dc:scriptivo do Brasil. 

(i) UruCJi - Bi:ru 11rclla1~1 L. Açafrocira. 
(j) Artcmisia - Arfe1JLisia v11lga ris L, 
(k) Mc11traslo - ffrgcl'at11111 coui:oidl"s L. 
(!) !cicariba - icica-r-:rba : an·orc tlc rcsi11:"t - Prolimu 

ic-irnrib<1 D. C. 
(m) Cab,wciba - M'}.•ro.,·slon pcniifcnon r ... Filho., olco 

vermelho, 
(Nota de Pirnj(t da Sih:o ) 
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Provavelmente é a manifcstaç5.o de uma dvscrasia 
rachitica, assim como consequcncia i111mcdiata de· altera
ções organic:1s da nutrição. Disse-nos o dr. Pai\•a (6j) 
que se notnm grandes \•arizcs ela veia coronaria do csto
mago, nos ca<lavcrcs de. individuas que soffrcram dessa 
doença; e P iso acccn tuou que se cli.1gnostica logo, pri
mciramcntc pelos ganglios nos hraçoo. Muitas vezes os 
doentes se queixam durante meses e. annos, de uma dor 
pungitiva, ardente, na região cpigastrica, '1,UC pcora sem
pre, quando o cstomago está cheio, tornando-se ás Yczcs 
insupportavcl . Angmcnta depois de cada refeição copiosa, 
e de m0\1i111cnt.ição corporal mai6 ai;itada. 

(65) D r. ~1:mocl Joa(Juim Henrique de Pa i\'a era fi lho do 
boticario Antonio Ribeiro <le P ai\'a e D. Isabel Aires. Nasceu 
cm Castcllo Drauco, Portuga l, a 23 li!! Dc1.cmbro <lc 1752. Em 
1769 ,•cio par;i o Rio <lc Jandro, com a idade de 17 annos. Com 
seu pae cs\u<lou: historia !'la tural, chimii.:.i e pharmacia, Depois 
cursou a Uni\'C t sitladc <lc Coimbr1. Conhecido pelos seus t raba· 
lhos <lc medic ina clinic,., maleria medica, lx>L'lnica e cbimica, foi 
nota,·cl professor de r>harmacia, t'uatcri;,. mc<lica e thcrapeutica do 
Collcgío Me<lico Círnrgico 1b Bahia. Scicnt ista <lc grande valor, 
trabalhou nos laborn.torios de Barrud e Gay-Lu~sac, onde mereceu 
applau.sos tlos 111ais cnlcn<li<los. Editou o ser:ni11te trabalho: 

Da febre e da .rua rnraçcio cm 9cral. Typographia de Ma· 
noel Antonio cL, Silva Serva - Bahia IS1J. Publicou mais cerca 
<l.: chtcocnt:i obras e dci~ou out r:i.s inc<li tas. O <lr. Mcllo )!oracs 
possuia seus esc ri tos cspccíacs .!'obre jo/opa, wuw11011 e 9m1.<ri111a. 
Fal1eceu 11a Bahia a 10 de Março lle 1829. 

Cf. A travé.s da Bal, ia - Pira. já <l;,. Sih~, pag. íS. E.slltdo.s 
de Hi.storin ,ta Mcdici11a Pc11i11S1f/ar. Ma!<imia110 Lemos. Dice. 
Oiblioyr. Brru. Sacramento Blakc. (No/a de Piraj4 da Silva). 
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Ao mesmo tempo se apresenta. no estomago uma sc

creçlio mucos.,. abundante, noutr.z.c;; pessoas lia propensão 
para a hypcrchlorhy<lria . Para repousar das dores in
commodas, o doente procura col!ocar•sc. cm dccobito <lor
!-3.1 ou lateral. f\·foitas vezes pélrccc que o pancrcas t;, m
bcm está compromctti<lo1 o que se revela pelos violentos 
cngu lhos de saliva e mucosi dade. O habito externo <lo 
doente é cachctico e lembra o <lo hypoconclr iaco; npós 
muitos annos de ma rasmo se manifcs ta hydropisia ou 
febre COIISUtllptiva. 

Além desta ex tr:wagante doença, cu jo fato ctiologico 
merece ria minuciosa pcsquiza dos medica s hrasHcirns , não 
temos observado modalidade morbicfa alguma nos inclios, 
que se possa considerar de natureza. rachitica. Ao revés 
disso, não raro se veem crianças atrophiadas, cu ja imprCS· 
são geral lembra a da cscrofu lose dos- europeus. 

São victimas da falta ele cuidados, especialmente 3C 

lhes morrem as mães. 
Entre esseti selvagens, os lactentes e as crianças são, 

quasi exclusivamente, cn trcgt1cs aos cllidados maternos. 
A não ser ri. mãe que com exagerado amor, nfio sà 

dedica seus ci1icl:tclos ao pequeno lactente, como ninrla co11· 
tinua a amamenta-lo até qu:i.tro e dnco a.nnos, 1iingncm 
mais, na familia, tem compaixão das crianças; e, se sfül 
roubadas elas mães, caem na mais profunda miscria e de~ 
c.1denci,1 physica. 

Esses peqncnoo infelizes acabam morrendo de fome e, 
ee pro1onga.m sna las timavel exi:.tcnci;'l, fic i\m 1mm cstJ.do 
ele {rnciuezt1. e atrophia, semclh;lnb! ~.o das dc.:amparadas 
criilnças das populações fahris curop~as. 
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Se vivem atê adquirir capacidade e traquejo para 
cuidar espontaneamente da ptopria nutrição, rccttpcrn.nl 
pouco a pouco o tempo perdido; pelo menos não \'imos, 
em parte alguma. meninos de 10 e 12 annos, jovens e 
moças que não clcmo11s traS6cm o vigor habi tual e a viva
cidade do homem primitivo. Exccptuavam-sc apenas :ts 
moças c1uc, devido a um 11a\Jito cxtrnvagantc, c.:ostumavmn 
ser nm1traladns, 110 inicio dos c.1tamc11ios - cm h1pi, 
jcmo11d_vóra (66). 

(66) Je111011dyúrn é o cat:m1enio inicial; os outros se chn
rn;1111 lori<a. "Quando, pela primeira ve1., se :i11rcscllla esse phc

nomcno physiologico a jO\"CII ind~'l é logo susp<:ns.'l numa rê<lc ou 
m11n gir:í.o, n grande altura, 01uk passa o tempo ncccssario, findo 
e- qual, dc(loi~ ele três cli:is de descan so, se rcuuc o consel ho de 

famiJi3 - if'Ol flia. 

Ao som de torés é ar;::irr;ula a jovcn por dous 11:ircntcs, que 
a co11ser\'am seg,u r;i pelos hr:u;os ;,.hcrtos, emqu:mto o tiae a ,·cr

casla três ,·c1.cs.. Dcpoi.s:, collocamlo .,os seios nm pequeno pnr::,• 
(esteira) chci~ de formigas (apa ril), estas os saugmn; terri,·cl-

1nc11tc com o ierrão duro e peçonhento. Tirado do seio, :i.pplicam 
o par::,• 110 abtlo111c11 e nas costas, cOnscr,·and!')-Se n moça por .i.1-
cuus dins cm clict:i. E' cr ença <1uc esse 1nartyrio fort:i.\ccc e faz 
cmn que poss,1111 :is rnulhcrc:; su11pon a r os m:iis duros trabalhos " 

Os jovens bfasil indios suhmettcn1-sc a ,·.irias pr ovas afim de 
se cduc., r 11rira a ,·irilid.tde e se 11reparar para o casamento. 

Veja-se o que escreveu ,·on 1'fart111s a respeito dos :-.tundu

rncús e 1'1aués: '' R eunem-se os vizinhos, 11arn beber cm 11olcs 

cheios de cajiri; ,·eslelll os ine ttinos de oito :i 11ovc annos, ~olll 
mang;is <le a lcolL'io, que \lOssam se r am;nra1!.'\..<. 11el;i. 1J:'lrtc <lc c1m:t 
e 11e\a cl...: b.,i:-.:o, e 1ncttcm c\cnlro .ilcwnas cbs gr;indes formii;as 
Ue violenta tcrroa<l:1, a Cr::,,ptoccrus ot(olrrs f., 1ocm1tcira , ta l\'cr. 



120 CARLOS FRIE DR. PHIL. voa MARTIUS 

mais corrclamcn1e wca11q11 lb:o-<J " fo rmiga tucano", pela scmc
lh;mça com a ave. Logo que o rapaz, soffrcndo atrozmcnlc, co
meça a be rrar e a q11ci;,,;:1H-se, Q hamlo faz roda cm torna <lcllc, 

pondo-se a da nçar e a brad;l r-lhc palavms de animação a lé o 
pcc1ucno cai r cxaus \o no chão. E ' cllc então cntrcçuc, com as 
extremidades terrivelmente inchadas, ás velhas, para o trata111c1110 
com a plicação de suco d.i fol h.1 de mandioca.. Quando o menino 
de novo recupera as fo rças, começa a experimenta r quanto pode 
retesa r o arco. 

Estas cerimon ia s barbaras s5.o continuadas até a idade de 
qu;1torzc annos, quando o rnp3Z aprende a suportar a dõr, sem dar 
sig nal de sofrimento, visto que se acha cmandpacl o e po~c e.a
sar-se ". 

Tacs prO\-O..ÇÕCs fo.7.em p:1.rtc <lo seu c.1. lenclario. Ao visi tar, 
em Outubro clc 1938, a c,-posir;ii o cio ma lerial e1hnographico da 
O::mdcira Anh.::mguCra. e das ).lissõcs ele Cilleclicsc, muitn aprc
eiei uma curio!i:l luva de palha colorida, toda emplumada e utili
zada pcl:i t rihu dos A,idirás e ou tras <lo Baixo Amazonas, nas 
ceri moni as que realizam para conferir os di rei tos de maioridade a.os 
jovens brnsi lindiO!-, qu:in(lo a cl la ;it1i11gcm. Essil luva é um \'Cr
<ladciro insln unen lo ele tor!ura; c..< <la peça do ptH de IU\·as é 
du11!a eo1110 se fôra ealr;adn uma na outra, e no espaço cnl rc cllas, 
s5o collocndas :is terrivcis foni1ig':ls tocandiras. 

O ca11clitlo1 to a.o casamento deve tlansa r diante da t ri l.iu, com 

as mfios metidas nessas luvas. Se, assim ex1)()sto ás: fc r road:is 

1rcmc11<lns que lh e <.lf10 as tcc:uuliras, a través desse tr.mr;aúo ele 
Jial h.t, {1 guisa de hn·a , nii.o resis tir impavido, á cruel 11rova. p:c· 
nupci.t!, se rá julgo1do iucap:u: das rcs1:onso1lii!idadcs de cabcr;a de 
casal. 

Dr. J. l.farhosa Rodrigues a ssistiu .i um simuJ acro da fcs la 
da tocandira que para obsequiá-to, fitcr.am os indios Maués, fal

ta ra m aos fo lguedos dous elementos principacs: ri tocandir a e o 
cachiry. 
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O \'OC.i.hu!o tocanóira é modiíic.i.c;ão ric fuca-ndi, que Ytm 

<lc ilfcã&a-ndi, isto é: o que fere, o que ofcm\c innito. 

Não C.!.tá certa a classificaç~o de :'.fartius, ('Juanto a essa 
fo rmiga. Na sistcmatka a tocamlira é a espccic unic.1. do gcncro 
Di11ofro11cm - Diflofo11cro nl'audis Guérin. Essa " iujccta, pro
v:wcltncntc, com o seu liquido cat,stico urna toxialbumina ainda 
i11dctcrminada, <111ii;:í. especifica, que tal\'C7. se consir,rt isob.r algum 
úia ". 

A (crro:td.i. protlm: dôr tc rcbrnutc por espaço <lc 12 a 24 
horali, 11or isso, diz Koch·Grimbcrg, c111c os brasileiros lambem 
d;fo â tocandira o nome de. vi11tc q11a/ro. Vd. V om Ror(l{mo 

.:1m1 Orinoco. Vol. I. pas. 183. Tam\Jcm se acredita ('Juc a 

fcrro::ub úcssa grande formiga poss11a qualidades a frod!siacas, 

Dcscrc,·cnc.lo :i tocaric.lira c~crcvcu o Conde Ht:rruanno Str,1-
dclli no seu Vocabullzrio Nlrcê11gnt1í : "Toca11dJrn - grossa e 

comprida formiga 11rcta, armada de um esporão, como o das 
\"es11as, cuia fe rro.1ú:\ muito dolorosa chega a produzir febre, 
Bicho nasci<lo <las dnzas de ll(lir i, conforme conta a lcnd3 Uo Ju
rupari, se torna inocua para as mulhe res g:ra\'idas, e os indios 
sustentam, e com cllcs rnuilos civilizados, que a fe rroada da to· 
c.ind ira dci}: a tlc doer, quando lavada com a uri na de 11m i11dh• i
d110 de sexo diferente ", 

Ainc.la hoje se aeonsel ha 11assnr urina sobre a ]tclle para sedar 
o 11ruritlo C:l \\Sil<lo pela urt iga ou c.1.nsaiiçJo. Nas fe rroadas de 
fo rmigas se :wlica o ammoniaco diluido. Conhecemos, hoje cm 
dia, a " Festa da 'foc.;.n<lira " gra<;,1s :i. Fr, Jo.io das ).[ercês por ter 
esc;e hc11cmc rilo missionario 1:crillittido ciue os Maués livrc111c11le 
pra ticassem as cerimonias socfacs do seu costume.. A intclU
r;cncia dos indíos descobria na intoxicação pcb. fonni~a um meio 
ele. proceder a sclcc<;:io humana; é o Que significa a rc!cri1la 
ccrintoni;i. Ha muito 11rcconizaram cm thera11cutic.1. as 1iropric
dadcs tonkas e cxcitautcs dos iormiatos. - Fizeram mesmo, 
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i:crtos mcclicos ele f;un;i.1 gr:mdc ruido cm torno clcll:is. A pro,·;i; 

cla toc:indir:i, t:1 ! como a clcscrc\·c i\fortius, parece clcmonslr:i.r 

que os Mau~!. j:i tinham, cm1)iric."1111cntc, ap rendido sua ar,ão c.x

cit..1.ntc sobre a iibra muscul:1r, visto c1uc, depois ela inoculat~o 

do liqui<lo venenoso d.is grandes fonn"1gns, os indios <lcviam Cll· 
saiar suas forças num nrco, \'crd:i.dciro clynamomctro primitivo. 

Vejam-se n. respeito a cxcdlc11tc mcmori.:i. - Di11opo11cra Craudis, 
vor E. Roqucttc Pinto e V iage m ftcfo Drasil, por Spix e '.Mar tius, 

proficientemente rc\'ista e ann otada pelo Dr . D, F. Raini z G::i lvão 

e o P roí. D r. ll.lsil io de tfag:i.Hiâcs. 

Outras provas h .. ·wia. A da í lngcllação co11sistía cm su

Jiortar pavorosa surrn de chicote de couro de anta; outra era 
int roduzir nas narinas dos mancebos " 11111 cord5.o fc'ito de merity, 
emlx:tiido 110 s ueco de pi111cnta, que pas samlo.Jhcs 11cla fossa uas<II, 
sac na bocca, por onde outro individuo o tira". Feita esta qic· 

ração, p,,ra poderem os n:oços bem ar r~nicdar a c:i.ça , s;:1rjam as 

pcrn:'ls par:i. fortalece-las, de modo a faze-los bons. corredores, <! 

os hraços, :i.fim <le íaci l111cutc manejarem e c111czarc1u o arco ". 

Os i11dios Maués t.imbem prc11aram e tomam o /)al'icó , porém, 

de um modo diíforentc e muito mais barbara. 

Antig:amc11te cstn festa celebrava-se, quan<lo ah: um índio at· 

tingia ,í. ni;1iorit.Jadc; porém, hoje, celcbra•se, cm alsumaS malocas 

ai nda niio tocadas pel a agua <lo 1mptismo e civilização, 110 111ês 1k. 

junho t.lc ca1.h anno. 

Caçadas e orgias, ri.comp;i.nh:u!as de libações de crtch iry e ca}'· 

suma, precedem á fcs l..., do paric.1 (a'-11i11) cmquanto se prepar.i 

n casa ou' r:u na<la cspcci:il par:i cl[a (úirupiçn ) . Qmmdo começa 

o p11rocé, como gcralmcnle dizem os inctigcnas,. :1s nmllicrcs JlrC· 
par.im as bebida s e o hcijú de rnandioc., puba, f'aya11arii; fica.ndO 
o fabrico <lo f;nr icá, rescnado ;ls m.iis velhas da tribu. 
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A úança C. só pri\'ativa úos ho111c!ls. Antes de descrever a 
fcsli\ convcm mos trar como é el\e t)rq,aratlo, riara que se pos5a 
notar a tliffcrcnça que ha do <los intlios Maués. 

Colhidas as sc1ncntcs maduras do ~aricá - Mimosa acacioides 
Ilc11th, são soc.·u.las cm um pilão de madeira ( J11á·ain), até que 
estas pelo o\eo que contem, não formem niais do q11c uma p;,.i;ta. 
Juu \:1.111 cinza da casca do cacáo·r<111a - Tlrcobrama s)'lvcstr,, e 
depois <le bcHl amassada, formnm \1m;t cst1rcic de bcijú <lc 3 polle~ 
i:;:rtda5 de comprintcnto. Posto entre a .-ibcr tura d!! um pão fin o 
r:i.chado, é levado ao calor do fogo, para sccc.ar. Depois llo qU!!, 
é 11oramc1\IC socaõo cm oulro pi\:io chamado q11h1·Uê e o pó 
guudado cm um lmzio, dcnomina<lo ti us.:Põc. 

Comcç:1 a fcst."\ por um.i. ílag:cllação, cm que dous indios se 
fustig:11\l nmluamentc com i:;:nlhos scccos ou chicotes ícito5 com 
couro de anta, peixe lxii ou yeado. 

Outrora amarravam na 11onla, umn pedra ou outra qualquer 
cousa que ferisse. Em<111a11to um fuslii:;:a\'a A \'OJlladc, o outro 
de braço~ alx:rtos, recebia as chicotndas, espcrnr.do a vc1. de [):lSsar 

de pacicnlC n algoz. Durava esta cerimonia ás \'CZeS seis ,Jias, 
coi1 (ormc o nume ro de ra[)azcs que ti\'l!SSC!ll :i. lting:ido a virilidade. 

A' noite todos os que fora111 açontado;;, tomam o paricá aspi
rado cm pó, ou dissolvido n'agua, cm clystcre<;. No meio das 
t\.1nças, as \·clhas 11uc prcpara111 o paricá, cnchcn1 urn tubo de 
ta\xica com !>Ó, p.l.S$am.lo-o a· um dos dançantes; este applica uma 
tlas C."i.lrc:nidadcs do ca11udo cni urna das \'Cnlas de um con111a
nheiro e so11r;t 1icla OUlra, ou recebe uma. seringa de borracha 
chefa de pctriCl'Í, dissolvicJo cm agua fr ia. e, 110 meio da dança, aw 
11\ica o bico da scriiiga 110 conipa.nhciro, faze11do Ucsaparco:r totlo 
o liquic\o. 

Quer de mna, quer de ou(ra forma., o! cfieí tos são horrivc:s 
e tão \'ioknlos que muitos morrei\\ su[focados, outros caem sem 
~cnti<los e os que resis tem co11liuuam a cla11ç.i.r. Pelos esldos da 
rantalla dc11cmlura1n arcos e mólhos de fk.cli:i s [)ara aqucllcs, que, 
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Em varias tril:,us, cspeciahncntc entre os l'l'laue!S, a 
moça, · quando entra na phasc catamcnial, é obrigad:1 a 
jej uar durante três sern;in:i.s. Afastam-na d;:i.s relações 

com a horda; fica isolada sobre um gir.io, na parte supe· 

suHoc.a<los pelo paricfl, nfo pot!cn<lo comi11uar a tlança r, passeiem 
pelo terreiro com estes inst rumen tos. 

Gera lmente o cífoi to do clystcr ê produzir urna cn1briag11ct 
feroz , 

Fcl i1.mcnt.c, este uso b..lrbaro vac tlc~:ipparcccndo, 11orém, ain· 
cla ê usatlo nas maloc.1s dos Urubús, 1iara ontlc afÍlucm ncss.i c110-

ca, gramlc nuim:ro de imlios ele outras maloea.s dos rios Amazo. 
nas e Ma r.leira. E.r/lloração cfos Rios UrnM e !fltapri. J. Bar· 
bosa "Rodrigues. 

O paricâ cm 11ó é 1)rcparado das sementes torradas e moid.ts 
<lo parica7.ci ro, an~eo branco ou nipú - Piptadcnia col11bri1m 
Benth . Possuimos esse matcri:i.l offcrccido tw-lo provecto llotani
co F. C. Hochnc. Basta insignificante quant idade do pô, aplic.1do 
,; mucosa nasal (Iara provoc.1 r o d ícito estcrnutatorio. A Pif'lr:i· 
dc11iii pr:rt!]ri,ia Bcnl\1, 11iopo do Alto Ama zouas, pa ric..í, angico 
ou parici de cortumc Lambem se c11111rcg,1 para o mesmo fon. 
Pode $Cr as riir:ido ou então insuilatlo nas fossas nasacs, por oc
c:1sião do cerimonial tias festas, cclchracl:is pelos 'Mut.l s. Para 
isto se scn•cm de um im,l rumc nto especial feito tlc osso da ~crna 
de ave, r;eralmente cio gr.indc socó - o mogoari - Ardca cocai 
L. Os ossos solda dos com cerol apresentam o feitio de forquilha 
para facili tar a í11 s11ílação nas m rinas. Na 11harmacopci:i. inclige
na, o parícá é acOllsclhado como reconstituinte e antidiabctico. 
Vd. V ocaú. Nhcê11gollÍ. Str,1dcl li. "Embriagui:s ilitciramcnte 

idcntíca tambcni produz o uso do pó do ip:uhi, tirado das (olhas 
da coca, ErsJhro:rylrm coca L. ", conforme olJscrva von M:i.rtius, 
Ao terminar cst:i nota, convcr.i citar alguns vocabulos ela língua 
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rim· da oca; é escassamente a1in1cntada com agua, utn 
pouco de peixe cozido fresca, de modo que, ao clc ixar 
esse triste lagar ele penitencia, rcdm:icla pelo emmagrc

cimenta a um estado esquelético, soHrerá por muito tempo 
as consequcncias claquelle estiolamento antinatural. 

h1r>i , referentes :í. cspinllcb caid;:,., entidade morbida ;i.inda acre• 
ditad.1 pelo tiovo: mupllÍ ::= espinhe la; muç uii a pira = pont.l da 

cspín\icb, :1pe11dicc :xi1,hoidc; 11111ç1laara = cspinhcla. caida; :rcpuâar 
= ter n cspinhcla caída. 

A respeito da cs11inl1cla cscrcvco Clw::rrnont de ).{ir:mda: 
"Tambcm a cnraiz.""tdn crcntlicc de o esterno 011 cspiuhcl:l. des\u. 
cn M,c e cai:r sobre o est0111ago, prml1rzindo serias perturbações na 
!'>í\uclc, crcnc;a. tão ,::era\ no sertão, ~ anterior :1 descoberta 11:l 

Amcric.a.. 
Antes <111c o gcnovcz de i111n1orrcdomn memoria aportasse a 

uma :.las Antilhas, já n cspiuhe\a caia - pissua11 /i-0ii e ift os pagés 
ch11pa<lorcs ou esfregadores a lcvant.l\':im co!loc., ndo-n no seu Jo 
gar - J,is.rrim1 upi '' , G!ossario Paracnsc, pg. 109. Para melhor 
chu:idac;5o do :1.ssum11to rccomcmb.111os a orisi11al obra <lo 11ro· 
vccto Prof. Fernando S5o P3ulo. Linguagem Medica Pop11far 110 

Brasil. (Noto de Pitajó da Sill:o). 



SYPHIL1S ( 67) 

Come , é sabido, a syphilis actualmentc ~e tem. pro
pngado bastante <'lltrc os in<l ios. Penetrou nas regiões 
mais remotas, e, scmP.Jhantc a um verme corrodcnte, con· 
some a vita lidade dessa deslcix:ida raça humana que, sem 

(67) Assumpto vastissimo ; pcusamos apresentar csl:i. llOl:t 

tão interessan te, e.xtra hidn Ua monumc\\lal obra de Piso, e, a nosso 

ver, pela primeira vez tras\;ul:ldn do latim a português, por um 

ilh1Str:ulo nmig:o, que muito gentilmente a isto se prestou. 

"Sobrt o 11101 vcuerco - Conscqucnci;l tia nlimentaç:ío dctc
riorn.<la e s.1.\g:u.b, bem como <lc bebidas r::inçO!:iaS e corrompidas, 
ha uma docw;a (tuC se contrac 1ida copula, nã o lnnto por hcranç;1, 
que dos 11acs se u :msmittc aos fi lhos, como tnmbcm de modo hn-

111cdiato por contacto mais k\'C. Grassa intcnsamc11tc não só emrc 
os africa.nos e imligena.s, 111:i s lrmtbc.iu entre portugUc.~cs e belgas, 

e ínfcsta· todo o corpo com tumores cancerosos e ulccias viru lentas. 
Esta <locnc;a, :lqui cn<lc111ica1 é ch::unaúa pelos espanhocs e brasilci· 
ro s - JJor1lm. E :l!.si1n cotno, apenas com applicação <lc medica· 
mentes communs dos irn.lic-cm. s, mais fac ilme nte se cura, tam(;cm 
rnai s fac ilmente co11tami11a tio (JuC a out ra , ,•11lgnrmc111c chamada 
pallica, que se 1r;rnsportou pa ra os habitantes de sta terra. D~st:i. 
ultima não é minha intenção fazer um,, di ssc nai;iio complct.i., ma; 
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sim d:t primeira, que1 cmllora se assemelhe com csb. em alguns 
pontos, diífc re muito, tanto nas 111anifestações como no trat amento. 

Os einpiricos, ;i. principio, de industria, abstccm-sc de trata-1:\, 

por isso que julg :1111 impo3sivcl q11alqucr therapeutica antes de 
ciuco ou seis mc1.cs de Jcscnvolvimcnto, pois crêem Que a virulcn

cia dos humores, onJc precisamente se encontra a fonte do mal, 
para ser íltacada, cxise uma preparação d urante nquc\\c csp.iço de 
tempo. 

Nesse intervallo, prohibcm vida desregrada, prescrevem ba-
11hos Quentes, grande resgl1ardo co1itra o frio das noites, para que 
5C. não impeça a transpiração, e, 110 alimento, vetam o pci'.!<C de 
qualquer cspecie, e aconselham o uso de c:trnc írcsca, principal-
111cnte caça nss:i.t.la. Pcrmittctn o vinho, visto que, com gr:i.ndc 

.1.1\ivio do doc11tc, cxpcllc pelos poros suores e immundicics. Os 
que se afast::1111 deste tratnmen to, no começo, conseguem fazer 
liesa.ppareccr os syinJ)totna.s do mal, convencidos, entretan to, de 
que \·ollar;\ a doenç a. com as dôres na.s articula.c;õcs. 

Prqrn,rndo as~im o corpo, ap!)licam purgantes: desde logo cn

.,•iam, especialmente as de condic;õc.5 inferiores, para os eugcnhos de 
:issucar de (ogos acesos, i!>to í:, cm trabalho; e terminam com 
exito a cura de. modo muito seme lhante ao do europeu, s6 com 
cozimcmo, cuja base siio: caa roba (a) e .st1lsapnrrillra. As ulce
ras, igualmente as cnr:un, ap<:'1\as com fricção ou loc;õ~s de caaroba 
e Olllras hervas succosas, quo sccca111 e 1n1rificaru. Os indigcnas, 
por sua parte, scccam as ulceras q11c por si n.i.o dcs.:,;pparccem, e 

lhes tiram o carac lcr maligno por meio de b;inhos de cozimento 

(las folhas de c:nroba, ou e1Hâo mastigando-as cm jejum. E$lC 
mesmo systema th·emos occasi:io de obse n·ar, porqu1:, a mandado 

dos cirurgiões, a lgum.,s ,·ezcs o ;\pplicamos em hospitaes. Para 

que ninsuem se e11gane, esta docnç1, quer na sua m.1.11ifestação mes
cl:itla com a t.SP:\1lhola, quer nn (orma cndcmic;1, especialmenle nos 
europtus, não dc\'e ser dcscuid;.<l:. nem no co111ec;o, nem durante 
seu curso. 
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Nem se pense, como alguns o julgaram, que nos tropicos, 
graças ao sol, pcl:,. co11linua cxha lação de hulllorcs, seja esta 
doença menos g ra\'c <lo que nas regiões sctcntrionacs, admillindo
sc qllc o mais leve frio uaclurno pudesse, não scnt grave chmno 
para o enfermo, fechar os poros abertos durante o tlia, pelo calor 
solar, e impedisse a destruição dos \'apores negros ouc seriam 
impcllidos par3 o pcriostco, oudc a()f)arccc a dór. 

Isto al i{1s, é corn1m11 n1 sempre que por descuido dos medicas 
ou dos tlocntcs não se tomam cm considcrnçiio :is diffcrcnç.is entre 
o dia e a noi te, Então :icontccc que as ulceras de mau car<1ctcr, 
pull ubndo !lo corpo <los .itacados 11or este mal, uma ,·cz CJUI! o~ 
\':l(lotcs maliG"nos não transpiram, ca.u5a m carie nos ossos, e ont roi 
symptomas a11alos os aos qm.: se obse n ·am n:i mctropotc. 

Acrescentarei o que sobre :i. i::onorrhéa, ch:i.ma<fa cm portu
g uês - csq111:1llo111 c11 l o, julguei digno de registo. 

A gonorrhéa simples, que é <l c fad l cu r:l, lambem co11 1 facili
cbde se contrac, até mesmo 11..:la ccJ11ita,íl.o ao sol meridiano. No 
começo de qualquer G'Onorrhéa, os enfermos c\'i tam p11rga ti\'os : 
cmprcg,:un apcuas l,1xnntcs muito bra ndos, cm xaropes, fei tos com 
a Cassia de i\l :mna ( b), pnr.1 (JllC se n:i.o provoque ou irri te algum 
humor maligno. Em cnsa, conseguem os habitantes remedias tão 
clfica.zes COlltra es te ma l, que, raramente, tê.111 nccessirJa tle de 
recorrer aos prcparndos cs t raugeiros, que se vendem nas botic.:ts. 
P rcícrcm a gunbiJ,ocacubil,a (e), cm português, pau pôdrc, a que 
denominei arvore siliquosa no trat.'.ldo <los simples. Sua raíz cor~ 
ta<l:i. cm pc<Jucnos fr:tgmen tos, esmagada cm agu:t r<lcn te <le can11a 
e cxpost,1 ao ar, adqui1·c propriedades sccca tivas e diurcti.;:ts. To-
mada pela m,111h:i. e á tarde., contril.iue poderosamente· para il 

pnl"iíicaçã o dos uret~rcs e <los rins. E' preciso, 110 entanto, que 
u5.o se te.me cm excesso esse medica mento forte, jl.J. ra CJUC não se 
venha a expclli r sang ue. A isto se :icrcsccntcm :i ji1ribeúa (<l), 
a ca1111a jacunumga, cbamacla silvestre, tnmbcm a rai1. de jaúorall* 
di (e), que macc rad:i. á noite, ao relento, e diluida cm· ,1gua pota~·cl 
const ituc uma soluçiio, que bebida na dose de (Jt1n(ro ou cinco 
onças, durante uns ciuinz<: dias, pu rifica os rins e a bexiga. 
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Depois disso, us;1m como bcliicla quotiUiar.a um decoclo de 
c:mna si l\'Cslre. E, a\teruadamenle, cleviUo aos calores que dcs
~rla, adminislr:un-sc pela ma:ibã füana ou roi;ão de tipioca. 
Solução de rai:?. de inalvaisco ( f), pagimirioba, fctlcgoso, caa~o

mouga (g), emulsões de t i11ioca preparadas com côco írt:sco e 
sementes frias, cm g.irapa de canua de assuc:ir, s:ão rcmetlios farn i
liart:s a c:;la gente, 

Coutra as rete1u;õ.:.; e ardores Ua urina, dc1iuis tlc urna frirç.io 
fr :a nri 1\orso e pc ri 11cu, iome1ttan1 o:; orsiios ~e11itacs com uugucn
tos <'l!lnlier.t<'s, a s:ibí'r: cnzi111cut o ,las sumid:id es <la ba.ssonri nh:t 
(h) e imhaiba (i), <' das ílor<'s d:i 111.1.ha amcri~n;i (j), elas fa,"l s 
,•nlgal'L"S 011 ele pla ntas deste genero. P or outra parte, prohibcm 

t.i.1110 medicame ntos, como a li111cntos ql1cntcs, J1ara não se aggra
\"lrrm :t \' iruk11cia e os ardores. Eu, por~m, percebi que o 
excesso de rtfri~erantes é :is ,·czes prcjuUici:ií, pois tem cerno 

con:<-cq11 e11c ia a debi litação do \•igor dos orgãos gcoitacs. 

De facto, sempre se dC\'C. desculpar aos cmpiricos, mn is prco-

1:111,atlo:, com a applicaçfto tle mcdic:uncntos cxc~icos do que com o 
distini::uir as ::nusas das doenças, (>OÍ~, como se deduz destas for • 

mulas de medica r, parecem con írntdir <'orrimcnto5 cios genitaes 
com a go1tor rhéa. Ademais, 11ucn1 quizcr ccrtifiCJ r-sc do que 

:ilrrmu, consulte P lat. Ob. pag. 729. Lang Epist. 2. I. 5. S0-
le11;1:vJ. 1mg. 199, v. 45. Hof. pag, 54P. Pelo ql!e, no trntamcuto 
11:i go11orrhéa \'irnlcuta e maligna, os peritos combntc111-11a com 

11rcsnipçfto de a<ls lringcntcs, fortifü::in tes e sccc;ith'os. 
N'cslc c:1so é cousa oplima o usn do ba lsamo de copa hib:i, 

llissolvido cm :issucar ou no olc:o de olivas e 111inislraUo ()Or \'ia 
lmc<:.:tl ou em injccçúcs urct1: racs ". 

P:ir.i. aiud:i m.iis corrolxm1r o 11arcccr de von Maftins, no 

t;:1,: tange :\ ckhatida qucs!iío <!a pro,·e1iicncia <la sifilis, \'ejamos 
mu., tlc ttms no\ns n;i. "Via!]e111 freio 8,osil"; "Desgraçadamente 

ifi se c11contr.i.m na J.i.purfi vcstigius de molí'stias sifilificas; sem 
tlu\'ida, co11trair:1m esse mal os iudios que ti\·crarn trn11saçõcs com 

os colouos Ur:rncos, ou foi c[c tr.i.zido por estes mesmos. Cuida-

Cid. l 1 
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dosa im•cstig:H;fio sobre o :issmito, 11uc cm to<las as oportuni<l:uleJ 
procurei fazer, con(innon-mc na certeza <lc que essa doença u.fo 
era primitivamente indigcoa entre o!> P eles-Vermelhas br.lSilciro,. 
As iorni:is, que :q1arcccm aqui, são de ca racter mais branOO, e 
limitam-se quas i somente a <locm.;:as cut:i.ncas '' . Pdo que cscrC\'CiL 

von Martius, vê-se que su:i. abalis~da opinião íoi contrar ia â con
t ro\'crt i<la qucstiio 1la. orii:t"Cm a1ucrica11a da sífilis . 

Coucor<lamos com o sabia ba,·aro neste modo tlc pe nsar. 

Ti,·cmos cm 192 1, occasião de íazcr reacções <lc \Vasscrma.r.n 

cm cri :uu;as não miscigcna<l:i:s, pcrlcncentc~ ú trilm CauY.1can, sul 
dn Bahia, scnilo to<las negativas. 

No sang ue de urna dessas crianças logo 1\c11ois de d1cgacb da 
mata e com 5 a1111os de ith1.de, cncoi:tramos o Plru111odi11m vit:a.r. 

Vacinada contra :i. variola só se inrnnisou tlcpoi s da q11J rta 

hiocnlação que foi scguid:t de forte rcai:;ão, igualmente se l<!ndo 
obscrvndo com o sarampo e as c.uapor:l s. Veja-se o seu exame 
hcmatologico nos 24 annos ele idade, feito a 20 de:: j1.1lho de i'JJi. 
pelo Dr. Luis Sallc!- Gomes, 

1) Taxa de hc111oglobi11a 
2) Er;- throcytos por mm3. 
3) Lcucocylos por nun3. 
•t) Valo r g:lob11lar 

pe11, 8% 
5) Hcmogr.:innna: Lymphoqo tos 

mcd. 20% 

Monocytcg 
jo\'C IIS 

P. Ncutroph. bast, 5,5% 
scgmt. 

60% (Dnrc) 
4.265.000 (Duerkcr) 

5.600 (B,crkor) 
0,71 

28,0o/o 

9,0% 
0,5% 

58,0% 
.. ' 52,070 

5,0% P. Eosinoph 
P. Ilasoph .. .. .. .. ..... .. .. .. 0,0\', 

INDICE DO DESVIO O, \l 
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No:., - Não ha anysocytosc, paikiloeytosc nem po\ychro
pmtosc e.los crythrocytos. NÃO ENCONTRAMOS HE).[ ,\ TO
ZOJ\ Rl0S <lc Lan:r:in. 

6) Tc1n1>0 c.lc coagulação . ••• :?' 30 '' - Normal (Tubo 
capillar) 

7) Tempo c.lc s:mi;:ria .. , • • , , • , • 3' - Normal ( Dukcs) 

8) Prova de hcma-iSo.agglut inação : Grupo sauguinco : .{ 
(Mo;s). 

MA'l'EkTAL : SANGUE colhi<lo cm j cjmn. 

REsu1.T,,llo; Dos. glycosc no s:mg uc - 0,77 g rs. por 1000cc. 
Dos. de u rêa no sõro - 0,33 grs. !lO r 1000cc, 

En t outubro llc 1938 as incnsnr:içücs obtidas no Dc1iartamc1110 
\lc E<luc..1ção Física de S. Paulo for.tm .1 s Que se se~ucin: 

RESPIRAÇÃO P. 'for. l R~1)()11s. 
Tnsp. 
E:qi. 

!COO 
1001 
9i0 

E I. Tor:icica 31 

Jug. 1260 
Xif. 11 10 ! Trnns. Max .• 150 

Epig. 1005 
CRA'NEÇ) Ant. Post. ~fax. 185 

Pul,. 785 
AH. Aur. . .. . 140 

ALT\'RAS Joelho 433 { Largura .•. , . 40 
:Mal. int. 72 NAR IZ Co111prl111 ..... 55 
Acrom. 1286 
Cotov. 1005 
Punho 795 
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COMPRnrEN TOS 

DIAMETROS 

Altura 
En,·crg, 

Busto 

Jut:. Xifoi<lb .. . • .. .. .. • ISO 
Xi!. Epigast . . .. , . 95 
Epig. Pubico 220 
Braço 281 
Antebrn.ço 210 
1lcmb. S\lp. 591 
Coxa 352 
Pcrn:i. 361 
Mcmb. inf. . 713 

TR.-\NSV. 

SAG. 

{

Toracico ..... 290 
Hipocondri:ico . 255 
Bi-Acromi:il . 305 
Bi-Crista . . .. 310 

{
Tor:i.cico . . .. , 210 
Hipocondriaco . 215 

V11for 

1.495 
1.495 

Vai. T ronco .... .. .. . .. .. . . 

: 0,985 
28,B 

130,4 Vai. :\fcmbros 
V, T ora:< .. 

V. Abtlo111i!1a l 
V. Abh. S11pcrior 

V , Abb. I nferior . 
J. N.isal ,, 
l. Cefa,lico ...• •••.. • . •.... • . , , .. , , •. 

9,1 
19,7 
5,2 

14 ,5 
82 
81 
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ANALISE DA FICHA DE GUARY, CRIANÇA DE 6 
ANNOS, DO SEXO MASCULINO, DA TRJBU "CA

MACUANS ", SUL DO ESTADO DA BAHIA, RIO DAS 
CONTAS. 

Ptso e Esta.lura - Pela sua supposta i<l1dc de 6 annos, o 
tndi\' i<luo cm questão .1.prcsc11tn peso inferior âs médi:is de indivi
duas brancos de sua i<la<le. O mesmo se. <li e de uma maneira 
mais acccntuada, cm relação á estatura, o que estâ de accordo 
com ns olJsc n·açõcs anthropometricas jã foitas entre os nossos 
indios q•Jc, como se sabe, sfo cir. gcr,11 mais b;,.i:..:os que altos. 

I!.tt vci·gadrira - Aprcscata uma envergadura <lc 99.0 maiot 
que a estatura 95.0, ao contrario do que acontece cm iilhos de 
curopcos. 

À ltilro do tro11co·ccPlrolica - Compa rado este dado com _indi
vidues clo mesmo sc.w e idade, veriiic.i.-sc cst:1r muito .tb.J ixo 
destas médias, o que revela um froncn J>o5ilivamcntc curto, 

Diamctro bi-acromi<ll - Diamctro bi-acronúat inicrior á 
média, igualando, 11orém, o ,·ator minimo encontrado dentro do 
grupo dç iudi\'icluos bra:1co, do mesmo SC.'(O e idade (23, lo/o da 
estatura). 

Diamdro bi-cristiliaco - Esta medida coinc ide quasi riso· 
rosa111e11tc com a mCdia clo.s i11dividuos brancos do mesmo sexo 
e idade. 

O cle1:odo indiu de /a.rguro do tronco - 81 - traduz Ulll 

fone dcm1 vo!vimcnto da bacia, e, proporcionalmente, prcdomi
nancia do tl iainclro bi ·cristiliaco sobre o bi-acr:)mial, o que, 30 

lado da peque na altura trollCO·cephalica, depõe e1n favor <k wn 
typo brcvilineo, 1un piwoicle na concepção de Krctschmer. 

(Ver Bastos <lc A\"ila - Os l)'pos àc Krctschntcr na infan
cia C5Cola,. Brasil 1-1:cc\ico - Setembro 1936). 

P.:rimdro t11oracico - O pcrimetro thoracico apresenta-se 
ligeiramente inferior á média, quando todos os outros dados sc 
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apresentam muito alm.ixo da média, o que denuncia um v:i.lor 
f:woravcl para. es ta mcdhfa, de accordo, :1.\i;i.s, com as pesquisas 

dcsk dado, jfl. realizadas entre nossos iodios: in<li\'i<lnos t!ota,los 
de grande circumforc11cia thoracica, (ROQ uc ttc Pinto - Rondo, 

nia). A relação 50% en tre a c::.tatura e o perimctro thoracico 
(regra gera l nos typos nonnacs de raça branc;'l.) não ê regra, 

entretanto, cutrc nossos iud ios. 

No caso presente es ta relação igua l a 79, coufirm:'I as pes
quisas niithrop omctriCi\s j,í rcali1..1ths cm torno deste dado. 

Comprimento do membro suPcrioY - U111 comprimen to 1.k 

braços notoriamente inferior {1 media de sua idade, confirma tam
bc111 ns pcsqu=sa~ cm torno deste dado. 

Os rtmcri1ldios de uin modo gemi :iprescntam braços curtos 
(Ilastos de A\•ila cm Descuvof":JimtH/O p!,:,•sico do escola/~- ,ro 

Dislrictu Fcdaal, Boletim de Educação Publica - Annci V -

Ns, 3 e 4, 

t\11.i{isados scparada111entc os segui111e1Hos do membro supe

rior, patcntci:m1-se ,·:d ores pequenos cm reic1ção b. média de imli · 

vi<luos br:.rncos, sendo cligna de c:special menção a inferioridade 

<lo valor pan o comprin1c11to da m:'to, o que, como se sabe, é 
um importante carât<:r diferencial da r;iça ;rn1cr:can,1 (Denfücr, 

B:i.!z, \Veisbach, apud Roquctte Pinto - Rondonia). 

Comprimcn/o do membro ai1/crior - Um mcinbro inforior 

cur to, caractcristico tambcm cncontr,1diço cm nossos ~mcrimlios. 

Quanto ao compri111e11to do pé, um v,1lor abaixo da média, cn· 

trdaLllo, c,1u ivalcntc :t 16,3% d:i estatura, o que evi<lcnci.1 um 

valor não multo pequeno (cm média este valor é 15,So/o da cs· 

ta tura). 

Pcrimctro ccpl1alico e Tn,ricc aplrolico /1an':011laf - O pe

r imctro ccphalico é qu,1si igual ás médias de indi ,·:duos brancos. 

Um tliarnctro antcro-postcrior m3.....: imo bctn elevado, superior ás 
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média.e; de sua idade, corresponc1c ctdo a 1~9% ela estatura, qu:i.ndo 
11ormalmc11tc. em .sua idade (6 annos) corresponde a 15% (Bastos 
de A\·ila. - Descm:ofvimeuto Phssico tio e.scolar 110 Di.slricto Fe
deral) e ao contrario um dinmctro transven;o maximo bem proxi
mo tia média, fala m cm favor de uma franca dolicocephalia. 

flldi,c 11asClf - Um im.litc. nasal igual a 75.0 classi fica-o 
entre os mesorrhi nos. 

Dimuctro bi-:;igomatico e iuáfrc facial l/lorpf10logico - Um 
di;mu::lro lli-zigomalico igual a 10.0, coloca-o t1m pouco aOO.ixo 
tla média dos i11<livitluos braui:os. Entrct,, nlo pcl:i. altura mor

pholog ic.'l. tb. fnce (9,5) ellc se acho. coin a nicclia igual .ís dos 

referente~ iutliv i<luos. 

A relação centesimal dessas duas medidas, o índice 11torpl10-

logico d(I face, é ig ual a 95.0, o c1uc o classifica como um 

hypcrlcplOJ)roso110, portador de um csqm:lelo facial muito longo 
e estreito. 

A falta ilo valor do segmento neu ral itnpcde uma com pa ra
çf10 de pro1>0rçõcs ent re e~tc dntlo e a alt ura morpliologica. da 
face, (somma dos scgn11.:11tos u;isal e inastig;idor) o que dari a 
uma impressão sobrc a Q\'a\ <la face e a a ltura do craneo. O 
mesmo ;icontcce cm relação aos va lores dos pcrimctros ;i.bdomi

nal e 11clv ico que, 1ior n5.o terem. sido tomaclos, não nos permi· 
tem uma com par:ição co111 o pe rimc tro lhoracico, o q11e daria 
uma ide.\ sigr1iiicativa da fonmr do tronco. (Vide ficha a1111e.rn ) , 

As mensurações nesse ()C(JUC110 iudio Camac.,m foram ícit.as 

pelo P rof. Frócs da Fonseca e o relatorio 1u:lo Prof. Bas tos de 
A\·ila. Agradeço-lhes as valiosas contribuições. 

"Em fins do seculo XV, quando :i. sifi!is começo u a ser mais 

conhecida na Europa, cada csta<la procurou íllri!luir as cn\p;is da 

<locllça ao estado vizinho, Foi assim que a sifi\is r ecebeu nada 
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menos de 400 nomes, <lo5 quacs 140 com m:i.rca<lo c:,,ratcr gcos:ra. 
fico, 11or exemplo: morbus callicus, m;;il francês, írcnch pox, mcr. 
bus italicus, m11J de Napolcs, etc. ~ a Polonia a sifilis tem a 
ck:signação de doença alemã ; n.i Russia, de clocr:c.i polonesa. )i1 

T urquia, Pe~sia e I ndia c11contra-sc 3i11d3 3 to.iz " íranccsa~, 
sisn:fic..1tiY,'\ d.1 origem europeia. No J:ipno conhece-se ;:i. doença 
com o nome de ulcera portuguc~a e n:i 01ii1a coni o de ulcera. t!~ 
Cant5o, o que assigna'.a 3 importação <lo mal por intcrmcdio dos 
comcrcio.ntcs br::1.11cos estabelecidos cm C.1.11ti10. Em Tahili u!a·!! 
a d•.:signac;ão de docnç:,. brit;mica. A esta saio.da de nomes reio 
por fim o medico H icro11ym11s F rac:\storius ( 1483-1553), dcsis naOO 
11do P,1pa P.tulo III como inc<lico do Concilio de Trento. ~ 1 

su:i obra "De contagionc ct co11tagiosis morbis ", public:t<la cm 
Veneza no a11110 clc 15-16, este autor tralou 11e!a primeira \'ez cm 
form:i. cicntiíica da teoria do cont::i.g:io. Nesta obra acha-se rc!c
r:<b a f)Ocsi" , cs<:rita cm 15:21, mas r,ublic;i.d.i. cm 1530: '' Syl')hib"s 
Si\'C morbus ~llkus", de modo que o nome si(ilis é conhecido 
desde ha 400 annos. A palavr;i. foi objeto e.las mais \'ariadas in
teq.reLaçõcs. Crê-se q11e deriva do grego (Sysphilos) , ma.s <lrn: 
5cr dificil dcmonstra•lo. 

A disputa sobre a origem cL, si filis n5o terminou ai1HL1, mas 
cada dia p.:ircce ser maior a r.i.zão que assiste i\OS im·cstig:ulores 
CJII'! repelem a hipotcsc de ser ela origitti\ria d.l Amcrica. A mu• 
dm1ç.1 de data tio Edito contra a blafcsmia1 do Jm11cr.uJor 'Ma....;imi
li,1110, de l úc Fevc;ci ro de 1497 par:i. 7 de Agosto de 1495, é 
repc\ída como fa. lsiíicac;.fo, 11or Smlhofi e outros. l\ intlic.1c;~o c!c 
que o Informe ele 25 de Julho de 1436 <lc Dijon cons!dcm é~mo 
"gros m.al" a epilepsia, é cousidcrad:1 por \'orberi:; como 1150 
demonstrada, se bem riue taml>cm se não possa prov:ir q11c com a 
úcsignnc;ão ele " g ros m;,\" se ti\·cssc cm \·ista a sifilis. 

Holcomb repele com grande cncrgi;i a suspeita de que Cris• 
tov:l.o Colombo tenha potlido tra1.cr a sifil is p.·1r:i ~ Europa. Vemos 
pois que são numerosos os investigadores que repelem a origem 
Rmcricana da sifilis. Por outro lado, c.nda dia merecem mais in· 
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lnd. lrf- e~ta\, 

Comp. mcmb. sup. e,.... d . ./t..;;/,./i .. 
braço csq..... . .... d. J..{ .?.... 

l'HOTO FUOTO 

~:~~b~=~º esq. - : ~ :2~-s 
memb. inf. csq. ·· · ..... d. .1/ 'I S 
coxa esq.. .. .. .... d . ...... ... . ····· ·· 
pern a csq..... . ............. d. 
[urcu lo-xyphoideo ....... . 
xypho-umbilical .. ,_,., .. . 
umbil ico-pubico ---·- ... . · 

Obs.. _ ..t, ,,ef• rd•• ,,., .. ,,1,: .. ,,,,, Alt scgni. neural da face ..... 
,,.tf, icu ""'º dr N{INfl<I• 6 1 lok/lu 113531 ..... !/.,O .. 
. ,y,,,;,,11,os ,!o M.,m, W«tonal. > n1astiga t da face .. .. 

-liiifEJii~:=~ i c~r l sub_-th,or~:-·-------

~'Jf,;_::= !1 1 
.. '.:.::·:': J '::?{;,·}_ l~~~~~':i~~iii::.:::, !\ J 
d • .. ...i . 4 ) - T,p,.Jo,u.., ,., 1-J-l..> ••l->O<>('l - •o.>O 
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tercssc os dados rcl:1.tivos á existenc ia tL1 sífi lis llíl antiguicL1de. 
Hae3er e outros supõem que esta docuc;:i cm lb ntcs muito menos 
frcqucntd e ma is pobre cm sinto1n:is do que a 11ar tir do scrnlo XV. 
Demonstrou-se, qu:mto à era pre-colombiana, que muito antes <la 
tlcsco\Jcrta ela .'\merica existiu nos 11:i.iscs latinos um,1 doc::m;a io
tcrp rel:\\'cl como s ililis, a qu.il se foi cspa ill:mdo 11el:,, Europa cm 
\·i rtudc das mimerosas guerras. Certas obscr,;açõcs tios mcdicos 

tl."\ :rntigu idadc , certas csc1.1\t11r:t.s, 1"1C r111i tc111 suspeitar a c.xistcncia 

da sifilís C!\1 tempos prc-cri st5.os. E ' passivei que a siíilis se c011-

fu11 tlisse com outras docm;as <lc pel e. O tê-la tir:1do da cnn ius5o 
tbs dcrmatc,.,e,; e descrito como <locnça indcr,cndcnlc. é, scgundo 
Sudhoff, um mcrilo cb csco\astic.a. O conhecimento da ação do 

mcrcu rio sobre esta doern;a - as fricções mcrc\lf: acs pa recem 
pro\·i r <los medicas ela Arabia; o mercurio era j:í. conhec ick.> de 
Aristotclcs - co11sitlr ra-sc como íruto desta obscn·;u;ão do seculo 
XIV, A !.Ííilis er.1 pro,·rwclmen tc uma cb.s docaças, cujo~ porta
dores cr:im isolados. A {lossillilidat\c de lrat;i.r a siíifo, tran$for. 
111011 os ce ntros de rcdus5o cm c~·i,tros de tral:.llllC'.lto ". Aurcn 
dos 1to111cs e da nriyc111 da sifilis. - D r. E rnst Scckc mlorf ()t m. 

\V. 1930, 11.º 23), D r. Slrat111am1- T ho1n.ts, No,·a York (C.,lifon1. 
:i. Wcst Mcd. 1!130, t. 33 ), Dr. G. Vorllcrg (Meti. \Vclt 1931 , n.0 

25), Dr. lfo\comb, Filadcliia (U. S. ~a,·a! '.\.lcd. liltll. 1934, t. 

32), Rc~. Tcr,'1pc1.1 tica - :\faia-Junho, 193i. 

(a) Carobn - de <mi - licr va - rol, - amarga. }nrarau
da CC1robn D. C. Salsaparrilha - Jlcrrcr;a sa/sa jlol'ri/ha Mart. 

( b) ,\lnrmn Cc1ssin - Mannn, cidade da Arabi::i Feliz. Cas 
sia de Marma ~ a canna fistu l:,, - Cnssia Jü/11/n L., planta cxotica. 
A Cilssi a brasileira é a Cafsia /ciu11drn Dcnth. 

(e ) Gr/f1(1ipocarnôiúcr - gacriúi po;nm biba == Goaiulim -
tnc - ocab-ibo ;;;;: arllor anus, ramis iragilit,us -Mimosa. Ar

vore vclhtt de galhos q11ebradiços. !i.f."l rtius. 
No 11cusa r de ,•on 1 \arlius, a 91wbipac1uabibn C: ema ~J)l'cic 

tlc 1,1imosac~a brasilei ra , coníormc vem mcncio11a<la rw s Cl1 artigo 
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- Nomi11a Pla11fanrm i1l Lingrw Tupi - jn lkitr5ge zur Ethne>
graphic. 

Eis a dcscripção qt:c cklla fct Piso: "Denominei esta. arvore 
Siliquos:i, porque os índios ma l lhe sabCJ11 o nome. 

Disseram alguns portug.Jcscs que a casc.1. é. muito mol\c e 
difere sobrc111odo tb ar\•orc, que é chama1\a por Dodocns siliqua 
doce. Com efeito ca;ndo-lhc as fôlh.:is, o que se dá no mh d~ 
:\farço, a cflas st1cc<lcm siliquas doces, tortuosas e fci:is, primeiro 
,·crdcs, e depois de amadurecerem, tornam-se pr~tas e apoclrcccrn. 

Esla ar\'o rc não gosta de mat.1s sombrias, mas ele lugares 
descampados, e delei ta ext ra ord inariamente os viajantes pela eh: · 
ga nc ia e pcríumc das flores, [)Cio lenho, casca, Cmula do sabu.suci, 
ro ua fragilidade. 

Nas pont:is dos ramos eleita longos rebentos, íolh3s duras ao 
taclo, como folhas ele papel, ele um \'c rdc esmaccido 11a parte 
superior. 

Em rcc\or dos raminho~ de folhas (circ."l folio rum ram1.1\os) 
11nsccm pcdículos, cm cuja cxlrcmicfa<lc brotam, rc,m icfas cm um • 
belas, muitas flor inhas de côr fla\'a, ele cheiro sua.-issi mo. 

No ce ntro, porém, cm lugar dos estames, pendem numeroso, 
fil:imentos crespos, semelhantes no .1spccto e na côr, ao açafrio 
mesmo. 

O miolo <la raiz:, entre branco e fla"cscc:1tc, livre da Glsc;. 

mais lc,•c, cort;nlo cm 11edaços e maccra<lo de noite, ao sereno, cm 

agua da fonte e bcb:da de vez cm quando, serve de ~cmcdio par:i. 

m,,is de um ma!. 
De fe ito, faz sair n urina quando se demora, cmprcg:i.•se n:i; 

obstruções dos rins e da bexiga, e vi só com o <lccocto 3inda 
incsmo simples, cur.ir gouorrhcias. 

O suco <la casca fresco, nplicado sobre os olhos, clcsinílama·M· 
A infusão é úc sabor um t:mto amargo, ir:a!i não desagrada· 

vd, é ele p;utrs mu ito tcnucs e deixa um certo travo. 
De lndia: U1ri1m1 11 c Rc Nnf1.1ra!i e/ .Mcclica. - GuJiclmi Pi· 

.souis, Amstcla:da111 i. Ed. 1658. 
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oricnlnção, só tem como recurso poucos mcclicamentos vc~ 
getacs, contra inimigo tão violento; não obstante, apro~ 
veita. mais do que com o trat:unento dos medicas europeus, 
que ni111:l:i. conccclem ao mcrcurio npplicação vasta dcinais. 

Nos inclios do Amazonas observámos in fecção rapida 
t veloz propagctç5o do mal. Q uando o auxilio me.clico 

(<l ) luribcba - S0!am111, pa11ic11(a1 u111 L,, d~ fa milia d:ls 
So\auaccas. A5 fo lhas, os fnictos e a rniz, s5.o <lcsobstrucntcs e 
11tr:is coulííl a it.1crici :.., hc11atitc chronii:a, sy11hilis e kllrcs intcr
mitt cntcs. Encerra a furubcbiua e duas resi nas:· ji1 rubi11a e jii. 
rupcbi11a. 

(e) itJborcwdi - Mo1111icr ili frifo/ i11 L, alfa·;!f/CG de cobra 11:i. 

Bahia. 

(f) Mn!.,·ai.tco - Vrena lobulo L. \'Jr, amcric.:in.1 Gucrke -
~uaxima roxa, ci rr~1picho redondo, ,,a B:..hia, e mah·aisco 110 Sul, 
do Brnsi!. A V rc11a .si11 11ala L. e a Sitla micra11 1/1a St. HiL, t::1111-

bcm s:\o ch:un;idas mal\'aisco ua Bnhia . 

(s) Cnapo 11101190 - de caú - folha - f>omo ug - pcpjoso, 
\' iscoso, q~1c gruda - Piumbago scni:dcus L A esta planta o povo 
ili o nome de louco, porque as [othas caus ticas são :lp! icadas na 
rcgi,1o ccrvic.i \ dos loucos, no dizer <lo Prof. Calllinhoá. No Cear:'\ 
ê co11 hccid1. por cmmr.sa sc,ihor, tal;,cz por ser confundida com a 
Pitit•crfo ol/iarcn L.1 o tipi, ;i r.crataca ou c:i.á-gamb~, na D;\hia, 
on 11or conter algulll 11rincipio ;ictivo scmc\11:rntc ao desse ,·cgcl:it 
O cm ulasl ro das [olhas de louco ou hcrva do di:ibo, pisaôas abor
tam pa11aricios e nnhciros. 

(h) V asso11r i1Jlio - Scoparici du(ci.s L., tupt:icabt1, Al&0nias 
,·spc<.·ics ele Sid:i, !,1mbcrn são chamadas .-'<1ssouri11lta. 

(i ) Imboibn - Caropia adL·11ops 1íart., ünbnuba ou im
boibo vcrdailcira. 

(i) Matvn Americana - Sid(l. r11 0111bilo/ia L. Sida cordi
/ofin L., mal\'a bra ne::t. (No/o de Piraj6 da Sih•o). 
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não era prompto e <lecisivamentc manifesto, os infcc:iona
dos, desesperados, costumavam Íllgir para as matas, de 
onde não mais tinha,nos informações de cura. 

E' crença geral dos inc!Íos que a doença foi intro
duzida pela.; europeus. A syphi lis 6 desconhecida nas 
tribus até hoje inacccssivci; aos brasileiros; por isso, não 
hesitamos confcssanno-nos deci clidn pela (\pinião que a 
considera como doença do ycJho mundo. 

S0Hre111 muito pouco ele outras docnc:~1s, CSJ)Ccial
mentc d~s: que: di.-:'!m roopcito :í m1L tição. Vimos alguns 
casos ,Te tumores lympl!atico5 nos braços, 11:i. articulaçf10 
dos joelhos· e ankyloscs dos membros inferiores, cin al
guns il:dios velhos; eram, porém, conscqucncias ele feri

mentos e não ,te d.rscrasia.s in ternas. 



AFFECÇOES OSSEAS 

O esqueleto dos 'brasis cvoh•e lentamente cm forta. 
leza e resistcncia notavcis. Conforme di1.ia Heródoto, os 

ossos cranianos dos negros são mais rijos c1uc os elos 
brancOti. Os cscriptorcs espanhócs afiirmam que o mes
mo se d;i com os elos indios. O s primeiros conquista
dores e os observadores que vieram dcrois (ülhon. 1I . 

99.) acharam que os ossos cran~Jnos dos indíos eram 
co11!:idcravchncntc mais espessos que os dos christãos, pois 

resistiam mcthor aos golpes <lados por estes. 

Sem duvida, entre os . sclvngens brasileiros tambem 

se nota que 06 ossos da bacia e do cranio adquirem solida 

cstructura e c.xtraorc.linaria et>pcssura. Nos ccmitcrios e 

nos ossl!arios, se pre:tendc, por esse mOtlo, faze r a <li s

tincçtío entre os ossos dos gentios e os elas outras raças. 

A odontogenia é bastr1ntc forle. A dc11tição começa 
,.i.garosa e tardia. 0 5 dentes ela segunda clcntição se 
clistingucm po r falta claque11a côr leitosa, diaphana, (]UC 
se observa nos europeus, c:;pccialmcntc nos nordicos; são 
de matizes mais amarcllaclos, pouco transparen t~ e o cs-
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malte se conserva por mais tempo. Nos velhos os dentes 
caem natu ralmente; poucos os perdem pela carie parcial, 
devendo lnfluir Í.l\'OTaYclmentc para isso a circumst;inci;1 
de quasi nunca n!"arnn alimentos quwlc,3; nssim, as 
ostcop:lthias e odontopnthias são muito raras entre os hrn
silincolas. 

Apenas observamos pouca!- afkcçõe:, osscas, c.spccial· 
mente cxostoscs do pcrõ11eo, que cr,m1 prnvcito.san1cntc 
curadas com leite de E11phor/.;iacras e fo1rn.:111açücs cou1 
folha~ de uma Pipcracca. 

As <lõrcs de dente eram dcv idns a algl1ma c.nu-sa rhtu
matica, ra.ramentc á carie (6S) . E ~..:.oliosc, "picd-bot" e 

(68) Quando os hcs pa11hocs, 11c !::i primeira vez, pisaram o 
solo amcric:1110, obscrvarnm, ent re os .imcnncolas, muitos co;tumcs 
C$!rnnhos â mcnlalidadc c\lrop\!;i., 

Diogo de Lamla, cm viagem pelo Iucat:m, oOscrvou nas iut!i
gcnas o costume que tinham de praticar n decoração dc11t;ui:i , 
dane.lo aos e.lentes :i. fa rn1:i. tlc scrrn ou os cspontn\'am. Para isto, 

os lim:i.vam com certa pedra e agua. Como d=stiucli\'O, nl· 
gumas triuns cxt r.ii:Hn os tlous tlcutcs mctlios e.lo max:lfar s11pcrior, 
como as 1!os G11t11rncn:1ilc11s, cujo nome sig11i{ica islo .. Varias 
chronistns a firmam ciuc n cxt raçfto <lenta ria dos Grut111icm1ilws 
11rovC111 ele tm1;1 puniç:io iníligic..ln pc!o Inca, por se terem cllcs 
sublc,•atlo ao scn dominio, sc11tlo adotada depois, :i.crcscc111ou Cicza 

<lc Léo11, como distiuç:i.o homosa. No\lttos po\'OS, os caciques e 
pri11cipacs cncrusl:on os tlc11tcs co111 pomas Uc ouro. 

Elll peças archcologicns cnco11tradas 110 Mcxico, 110 Jucatan e 
Equador predomina n decoração <lcnt.iria cha1natla i,,cnu/i1ç1io, q11c 
consiste cm fixar na face fronta l do tlcnte, discos tle algum~s 
substandas prcciO$as: jadcitc, hcmatilc, tmqufs.i, cristal de. roch:t, 
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deformações outras do esqueleto não observámos cm parte 
algum,1.. Prova,·elmente, quando essas deformidades s5.o 
hc rcditarias, o que é .i.dmiss ivcl, sacrific~m a-s crianças 
alcíjadas, ao nascer. Além (listo é singular, e se poderá 
í!prcscnt;n como caracteristi ca da historia dos costumes 
claquclla raç.1, que l:mtos enigmas nos offerccc, que o indio 
rcpi-csente o C-11ncpircr (69), proclucto de s11a superstição, 

o a~sombro da matta, sempre nian e hostil ao homem, com 

obsi<liana ou mn cin,ento w:riul!llt o. Estes pequenos discos eram 
fisa c.los cm <:sc:ivaçócs <.lc fo rmn idcntica, produzid1.~ no esmalte. 

Outro mO<lo de inscrusiação dcnlari.:i. consistia cm fis:u sobre 

1p1:isi toôa a <:xtcus;io <lo csmal!c frontal, uma laminula de ouro 
de íorma rct.1.ng1113.r, Rcceatcs ach:ulos archco!o1:icos 11ermiUiratn 
compro\·ar o costume <las mutibçõcs denta rias, numa população, 

hoje cxti11cl.1, n.1 P.1t.1g<infa centr,11. 

A lccnica cmprc:;atl:i. 11elos :1.11tigos mutilado res dcn 1:i.r ios da 
Amc rica é um enigma, a inda n;io de todo decifrado: entretanto, a 
juli:;ar pela s cxpcricncias <le },{üllcr, feitas cm 1908, pa rece que 
tües mutilações foranl produzidns por fracmcntos cortantes de 
silc~. Tão intc rcss:i.ntcs estu dos e inn'Slig;u;õcs ,•ieram descortinar 
no\·~ hori:wntcs, incitando cs cspccialist:15 a. pcsquinr n.1.s pci;as 
fosseis c11conlrndas cm tcrritorio, outlc, atê então, 11:i.o h:wia indi
cios da pra lic.1. das umtibções tlc111nrias. V<l, Rc\·. Gcogr. i\mc
ricann n.<l ·ti. Líl dl'corat iou dentaria cu nf Amcri,a aborigcuc. 
Adolfo Dcmbo. (Nafíl fie P im jrí dfl Si/;;a). 

((,9) Cur11pira - de c1iní + pira = o imliv:duo col>c rto de 
1•11stul:i. Nof\\c de um gcnio da crendice imligc11a , o di:d.lO cbs 
maU::i.s, (]m! l)rcsitli.i. aos maus pcmamcntos e pe~<lc\os. N:i 
ílahin, ha 111:iis rckrcnci:is ú Ca ipora de coei + f'Úrn = o habít.a.ntc 
do matto, t!o que nicsmo ao C:m,pirn . E' o g:cnio sih·cstre, o 
gnomo, anão de mn 11é sõ, ou <lc uma ba nda s6. Ca\•a\i::a, :',s vezes, 

Catl. 1-z 
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"pied-bot' 1 ou pé tor to1 voltado para trás, salndo do tho. 
rax. Ás vezes, apparccem paralyticos e coxos; sua dc.
formi<lac.le é sempre de origem tr:i.umatica. A coxalgia 
cspontanca infantil, conse:qucncia <la nossa. civ ilização, é 
dcscouhecic1a entre os in<lios. 

um caitctú ou loirctri e lransmitlc n <lcsg:raça· ;i. quem o avist:i.. 
Sar)'·J,crcrê é outro ~cn io rn.ilcfico. Sac;--sapcrcrê - vem <lc 
,(1-CJ - um dos olho> doente + r1í-ftcrcrê - o oulro vi\'O, huli· 
çoso. O passara chamado sacy, sem /im, e 11a Bahia sccco-Jico ou 
sMc-s;dc, é o Tapera 11acvia ( L ). (Nota do Pirajó ela Silva). 



DOENÇAS DOS ORGÃOS RESPIRA
TORIOS 

As doenças elos orgãos tespiratorios não sã.o com
muns entre os iu<lios brasHeiros i rarissin1amente são 6ll

jeitos á tuberculose chro11ica1 ao passo que a tuberculose 
galopante é, :ís vcze.51 conscqucncia ele. affccçõcs thora
cicas ag:t1das: plcur itiias e pncu1110nías. 

A conformação la. rga do thorax, o constante cx:cr
cicio do indio, fortnlccido pcbs ca.çaclas ou por occupaçõcs 
outras ao ar livre, clima favoravcl e bran<ln, permiltem 
que essa doença panca se manifeste. 



GO T T A 

A gotta, recoHhecidamcntc uma das principaes doen
ças da raça vcimetha na Amcrica do Norte, é rnra aqui 
no paiz e era quasi completamente <lesco11hccida, quando 
o uso da aguarden te- não se achava tão espalhado. & se 
veneno tambcm actua perniciosamente sobre os índios 
que, embora afastados dos brancos, cou tinl!a l11 cm rela
çi5es commerciacs com clles . 

Toda c~ pedição trai a cachaça con1 st1as tristes con
sc<1ucncias para as tribus isoladas e c111 malocas ; cntretanto1 

ahi se sente menos o effcito pernicioso das behicla5 ako
olicas, especialmente da aguarden te de assucar, recente
mente preparada1 do que nas povoações de indios civiH-
1.ados dos districtos litorancos, da Bahia, Pcrnam'l)llcO, 
Parnhyba, Maranhão e P ará . Ahi1 anele ha maio r popu

lação de inclioo civil izados, a aguardente tambêni exerce 

influencia nociva c 111 m.aio1· escala . Além ela pcrversãu 
mora l para a raça, tambent traz real con tingl:'n te á cres
cente mortalidade, á surpreendente. esterilidade, á recrn
dcscencia dos sr,ffrimcntos hcpat icos e hemorrhoidacs. 
(70) 

(iO) Na mac:uííica obra <lc YO!l 1fartius notamos algun! 
t rechos referentes ao pcm ic:ioso e cntr::mhaJ o vic io da. cachaça, 
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nos infel izes brasílímlios. "A .iguardente, cuja produção no Pa ri 
11101\ta :umuahnente a SOO pip:ls é conser\":tda no pavimento bah:o 
de uma cas:\ g rande, cm monstn :osos troncos ocos de angelim" , 

"Os maus indios, nada dispostos a serviço esfor çado, aíirn1arn 
que nestas regiõ~s não era costume remar co11lra a ma ré cheia; 
entretanto, deixa ram-se persuadir, com dupla ração de cachaça a 
remar para diante ". "Agora, nós nos alcgrâ1·a mos, po'.s tinlianios 

a ca11ôa cni seguranç;i, sob a copa de altas arvo res, uma alegre (o
gueira 110 rn.i to, e viamas a a11imação elos nossos inelios, que, após 
dupln raç.í.o de c,1cl1aça, se puzer;im a c.1ntar; c.scurcccu-se, então 
de repente ai11d;i. mai s o céo, e ele nordeste ,ciu, com um pê ele 
\'cnto, tcrrive\ tro1;ooda, que, cm brc,·c, se es tendeu por toda parte''. 

"Uma boa r.ição de cad1aça , que nessas ocasiões nunca dei
-:,::1\'amos de dar-l hes, t inha o s:i lutar efeito de _torna-los alegres, 
,;ocÍ,'l\lcis e activos" . "De regresso á Barra, recompcnsâ\';i.mos 
os h o111cns com algu11s g:irr~fões de cachaça e os incitávamos a 
exibirem-se nos seus jogos de societladc ", " Os Muras, cs tabdc
cidos na \·izinhança de ~fo11 aca rl1, mal se apcrcc\Jcr:un d;i. nossa 
chcg:i.<la, acorreram, alravés a escuridfio d,1 noite, cm grande nu
mero, com o intento de obt(' rem algun s. gnrraíõc.s ele c.1.chaça, cm 
lroca. das ma nifestações de rcgo1.i jo pelo regresso ,lo patrão" , 
'' Apcsnr de tudo, foi o acampamento ntcrroriz.'"\clo, antes da m,'"\· 
drug<ttb, pdo ataque <li: 11111 grande jacaré, que vinha ft CSJ>rcit,'"\ 

das galinhas, e só com a gr ilaria dos imlios .pouclc ser espantado". 
- Daí cm dianlc, foi em sera! crescendo scm11re mais a 

írcq11e1lcia <lesses monst ros ; cm grandes bando.~, jaziam na prab 
011 n;iclav,1n1 pda~ aguas tranquilas das enseadas. Por isso, ~ó 110s 
arrisca.vamos :2 tom.ir banho cm agu,1 rasa , oni.lc fatiamos os indios 
fonn;,.r ci:-cu lo cm torno ele nô s. E11trc esses, htl\' ia alguns, para 
1iucm a luta com um jacaré era divertimento. Atiran m-sc, com 
um cacete numa tias mãos e ua ontr:i 11rn f:tcão com prido, ás 
cnscaUar. tranquil.:is do rio, nad;n•:un ao encortro do ,nonstro. 
mcrg11lha\'o'.1m por ba i:<o ~e\c, e s:olpcav,1m-no, abrintlo-lhc o ven
t re. Como a primcir:i ,cz recompensamos coin mn &a rrafão de 
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cachaça essa proeza heroica, foi ta sem a noss:i. licença, foi nc
ccssar io, depois, uma prohibiçiio e.'-prcssa, 11::i.ra que 11:io se repe
tisse". 

Depois da calami losa e dcshumana expulsão dos jesuí tas, os 
dircctorcs ci\'iS designado; pa ra as al deias só visavam n cubio, 
":Muitos intlios fugi:i.m p:i.r:1. as suas tabas ; outros c,am vitin1:idos 
[>Or doenças que ::idquiri;un no c:mtlc to dos brancos e nas suas 
clcpra\·ai;ões. Nada faziam para dissuadir os seus subordinados 
do .,· ie;io tla bcbcclcira; tinham at\!, por conta propria, bodegas 
parn extorquir dos desgraçados o que aimla de oulro nio<lo 1!1cs 
poder ia rcsLi.r; cm Suina, toda a al1lc. ii\ era meio para os mo110-
polios do direto r" . "Cachaça, a poderosa panacéia para todas 
AS di~posiçõcs de animo 1io indio, não tinhamas mais que b;:ist.l~sc 
parn co11serv:i.~los perto de nós ". 

Viagem [) t io Brnsi l, vou Spi.,· e vem Mart ilfs, (No1r1 tlc 

Pirr:j/, rfn Silva). 



HEMORRHOIDES 

As hcmorrhoides se m::mifcstam de var ias formas e, 
[rcqucntcmcntc, se relacionam com as hepati tes, como 
prod romos das mcstn.'\S, 

Citamos, como doença caracteristica e tcmivel dessa 
categoria, a conhecida. doença <lo bicho ou bicho do cú, 
nas regiões nnrdestinaS, princip.ilmcntc nos logarcc; hu
midos, baixos, das provinciais <lo Maranhão, P iauhy, Per
nambuco e Bahia, tendo sido já descripta. por Piso (il) 
como flag:dlo <laqttcllas populações. 

(71) Maciilo, 11:al dei cr1lc, é uma. rcctitc i:;ang:rcnosa de e tio
logia. tlcsconhccidn, n:i. opinião de Costcllo11i e CJroliiicrs - Manual 
of Tropicrr l M cdici11r, 1919. Essa doc11ç:i. foi importada da Aíric.• 
11or occ::isiilo <lo trafi co negrei ro. T::i111Ucm era co1\hccida por 
mal do bicit o. A doença inicia-se por um prurido nas margci1s 
do :i.nus, n que se seguem sy tnptomas de dysc.,teria aguda, :i.tC 
chegar a descargas de liquido s:inguinoknto, íctido, ou esverdeado. 
l'odcin occorrer: profapso, gang:rc n:i do rccto e c?1tvulsõcs, caso 
cm Que o pacien te não re~islc. D izem alguns autores que, por 
veze s, se desen\'olvi,1 a mrin!e, ou bicheira, no rccto prolabinclo; 
d:thi, t."\ lvc.z, n tlcnomí11.:1ção de mol do biclio, ou lambem por ju\. 
garcm que vermes intcstinacs, O .<ryun1s vcrmiwlaris e outro, , 

fossem a. causa do morbo. 
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Emprci:::i.va111 os mais absurdos t11cdicarncntos. Aconsclh:tv:im 
dys tércs ele Sllm o d.1 !11:rn1 th• bicho 011 cn ((li(I - 1'ol).'!JOmrn, am 
H. D,· K Quem prime iro tmtou do assump to foi o autor i\<1~ 

Dialogt;s dfls Grnurle.:rrs úo /Jrnsil. Cousultc-sc esta obra rnas:is
tral mcnlc armotatla pelo O'r. Rodol~ho Garci.i, publicada. pcL, 
tl cnrlcua ia JJrasilciro. 

Aos interessados acouscl1 1amos os C?:cccllcutcs tr ilbalhos: Pi1c 

- Hist. N"at. ct. Mcc\. lib. II. e. 14. edil. 1658. 41. Vug/ .Sclm ur
rcr, Gcograpli iscfu: Nosolof)ic, png. 3-10. Citado por Martit15. -
Pisoni!<, G. ct ) Iarcgr:wi - l1ist orin Not11rnlis BrMilitr 16-IS. 
Historíologin Jfrdicn 110 Brn.sil - dr. Jo.'io Rodrig:ncs de ,\bm;, 
1714. F.rnrio Millcrol - L uiz Gomes f<crrc ira. 1735. Dice. dt 
,\frd. D01111:.slica e Po/llff(lr. Rio - 1873, clr . Thcodoro L:'lng:g:1,,rd. 
B011bt1S, il1"nílo e Draco11/iasl' 110 Brasil - d r. J. F . Sih-:1 Lima. 
Bahia, 1891. Dor,z ços Africairos 110 Dmsil - Octa\'io de F rcila~. 
1935. 

Da obra de Gu ilherme P iso apre~ent;unos o Cap. XIV, p:a~. 
1-1, que trata da ulcer:i. e da inilanr.u;:ío do ill lUS, traduc::ão que tlc· 
vemos á obsc<1uiosa e delicada allenç:io de out ro amigo latinista. 

'' Exporei aq11 i110 que já pelos b.'lrba ros, ·r, por minha \} ropiia 
C..'<periencia \·im a saher sobre t.io fuue5to e l;1111e11ta\'cl tn,'ll. A 
c5ta t!ocnc;a ch ,,mam os indigena.c; ele l.icoaro ib (I e os portugueses 
(abusiva mente) cftic11ra do f,irho ou bitl,o dei cr!fo, quer porque 
no comct;o se si nl a 11m prurido doloroso, quer poniue os hichi11ho1 
trasam a g:rngrenn. D iscutem o$ <lisci11utos dos ;11cdicos sobre :1 

11ovidadc 011 a a11t i~ui da.de deste mal c11demico. Eu rnu le\'ó\do ~ 

crer q1:c ellc faz estragos tambcm cm outras !l i!. rlCs ~to muudo, 
ainda que insidios.,mentc, e por isto de modo alg.im no<le ser con· 
siderado novo. Pro"a,·clmc11te é nn: iquissim·o e parece :i clk 
referi r-se a pn~sac;em do [ Reg. V, 6: 

"A m;io, porém, do Senhor clcscarregoll 11ezndamc11tc so!Jr, 
os d' Azoto e os red11zi11 â ul t im:a mi seria: e ferio tanto os dJ. 
cidldc como os cio scn te rmo, com um mal 11:i. parte mais occull.:i 
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do seu corpo " (a). Dclic t;unl)1:m parece lembrar. se David 
11u.lut\o diz 110 Ps. 77 ,66: 

"I!. feriu os i11í111isos !las p)rles t razciras ". N:io é cudcmko 
este 1ual ne sta terra, mas ataca -frequcntcmcnlc os naturacs e os 
for.i~tciro;. Consta ter sido longo tempo conhce:ido cm Angola 
e noutras partes qucnlcs das Ind ias e. terem sido .i utigamcnte os 
hnbitantes do Ilra!"il complctan1cntc irnmu ncs. Não é Olltra cois:1 
scniLo um inccmlio e 11111a çorrnpção do :ums, se m ri•1 cnm fluxo ele 
s.111~uc, assolando priucipalmcn\c no tcrnvo de est io. Prec<:dc111 A 
1locnça, fluxos clyscntcricos, com calores intcstinacs ou então 
acOll\OlCttc por .!ói tll<:Stno !! 5cm ru:nhuma ma11ifcst.1.ç-.io previa. Si 
hou,·e dyscntcri.l pr.:cctlentc e si l)Or causa dos medicamentos em. 
prci:::ados ccss.,ra111 os syrn11torn.is e as C."<crcçõcs, ncnt por isso 
pode ha,·r r co11fia11çn, De feito , o humor ac re assim retido e 
aquecido prlo c:ilor dcniasiatlo e rir inC\pa\111cntc pcb grande q11an· 

ti1l a1lc de í~u:,:o infecto e sordido , conscr\·:ido no í11tcrior, attingc 
tal i::ral1 ilc putrefacçílo com tão :tlror. ó::ir e infL.nnn:tçâo, que 
rorroe o musrn\o s11hindcr e as boc:cas das ,·cias hemorrhoidacs. 

Quarnlo começa o fluxo sangui11olento e sobe m:i is nas tw,icas 
cios intestinos é de tiio 1lcforinc aspecto que, o :ums, largamente 
tli,•idhlo, p.,rccc mm1. clo:i.c.i de llvi<la e phunbc., côr. A\ ,•czes 
este mal se 111aniícst:1 pcln dôr devida á relcnç;'lo de c ...... crcrnenlos 
cm demasia, ql1e, sccccs e cmlurcciJos pela c:i.1or, Jl50 são cxpdli· 
dos, senão com gra11de difíicuhladc e dôrcs. O utras \·ezcs, porém, 
a~sar de lodos os csíorços, e COlll o a1u1s muilO procitlent<:, nada 
é c:qidlitlo (como cu mesmo c..~pctimcn tci). Daqui, freqtienlc· 
llll'Tlk, ,itrozcs dôrc~. c\C\•itlas ás fézcs retidas, .\s quais dôrcs se 
scr;ucm alq11cb1\U11cnto de forças, iusonmias, vomilos e principal· 
111cnte dõrcs e anlares na c.tbeça. Por isto, a11lc s que o mal fru;a 
progrcs~os, socorr:t·SC o do~11tc com lnx:intcs e rcíriger:wtcs. 
Applil11.1em-sc clrstcrcs <Li mesma natureza. Deve-se ii1Sislir 110s 
~11P11osi torios, i1as u11cçí:ics, nas \;l\·:is:1.:ns, ua applicação de alhos 
e nas furnig-açõcs. N5.o csr1ucccr, precipuamente, as s.angrias. Si 
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a todos estes rcmctlios não ceder o mnl com brevidade, então se rá 
ccrlamc11 tc ncor lal. 

?>.fuitns \'Czcs, além disso, aco11tccc que s::.m nc11h11 ma doença 
intesti nal, nem sign;i[ :tl&u:n precedente, se i11sinuc o inal t t.l. ! 

Jlartcs pudendas das mulheres; de inicio pass.:inclo despercebido á 
doente e no mcclico. E visto como, não raro traz coinsigo a gan

gn:na, torna-se incuravcl. Si o mal porérn se revela r, é costume, 
cm lo<lo o c:tso, fazer a seguinte diag nose: cspontanco quebranta
mento, dôrcs <lc c.,bcça e dos membros, falta de appetitc, calores 

por todo o corpo, insomnias, nrhytl1mi:i. e tad1}'C;"1rdia do pulso 
tias artcrias, sem mauifcstn doença do ::i nus, a nfio ser algum forte 
prurido ou um falso tc1tcsmo. Por isso cm todas as a ffccçõc$, 
pri ncipalmente intesthK1cs, os mcdicos costumam indagar do es· 
taclo tlo anus. 

N ão contentes com isto os cmpiricos 11aturacs <la ter ra e.,qi\o· 
ram o anus com a vi.~ ta e com o tacto, a !im ele ver se c.."t iste algo 

de anorm al. Depois, com fricções da po lpà de lim.."io c.sfrcg.:im 
aqucl!as pa rtes, <lespcr\a11clo ass im dô res. Divcrg:c es ta clocm;a 
da s hcmor rhoiclcs, principalniente pelos seguintes signacs. Hn 
grande dôr tl(: cal>cça e forma. se abertura no am1s dilatado . De· 
pois, si considerarmos o prognostico, C5IJ <loença tr:'17. por vezes 
a morte rapida. As hcmorrhoides, ao invés, melhoram com os 
me smos mcdicawcntos que na Europ.:i.; an tes, eurarri-sc corn a 
applicaç5o frequente das sang11cs11gas br.tsikir.:i.s e com o k itc de 
coco podre appl icado ás pa rtes. De resto, quem dcs~j:i.r clcfcndcr

sc con tra est a doe11ç.i, la\'e ac11racJame11tc o a11us, toda \' CZ riue 
cv:i.cuar, com agua do mar fri a ou morna e com sueco ele limãu 
fresco. E' Liom lembrar riuc iaborandi-miri ( li), çom sa l e pimen
ta~ Lira silciras, é prcfc ri\'cl a lodos os rcinedios. Quando porém 

ns partes scnsh·cis e cscori:::i<la s cio am1s r ão supportam tiio íor lcs 
rcmedio,, sejam clles rempcrado:s com gcmnia de o,•o e com ca.ldo 
cJc ca11 11a de a ssucar e prirtcipalmcntc com s1u11i<lade da \icrva, 
gr:::indcmcntc purificadora, chamada iac 11aca11ga (c). Si a dcbili-
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dade das fon; a5 cont rai nd ica r as sangrias, applique111-se ~traz. <las 
cost..1s pcqucnns ,·entosas. Depois se passe aos clyslerc.s rdrise
r~nlcs, fortiíicnnlc s e adstringentes, qne sejam anodynos e mesmo 
cslupcí.1cientcs. A seguir, conforme o costume dos ve lhos h.1bi
ta11tes, lavem-se !Jcm :\S partes posteriores, introduzindo o <ledo 
em bcllido cm agua assucarada, cm gomm;i de tcrcroqui (d) e em 
amido <le ta ti ioca ele 111m1dioca. 

Depois deste b.1nho, toma-se uma sohu;fo de nlvaiadc, agua 
de rosas e flor de ibab iraba (e), prcpí\rada cm ass11car masc;wo, 
t:om cforo. ck ovo, leite e uma pitada de opio; 111olha-sc nestn sol"· 
r,ão um saeatra{'lo e introduz-se prohmda e frcqucntcml?nlc no 
anus. 

Par,, i~to empregam-se. tambem certas her\'as n:i turacs, jti 
ncccitas e aprovadas por lonso tc.111;>0, antes que outras, contra 
esl;oi doença S5o el\as: as folhas e os fr uctos da pa9 iu1arióba (1) 

e da ln/lia (g), arvore muitissimo t1til. Accrcsce11te-se <19:1arn
g11yt1 (h), t.1nlas vc.zc.s introduzida quantns forem retiradm: os ~.1.

c.ilrapo,; e os suppositorios. Se a parte tlocnte n:io sup(lort~ o 
contacto das mãos, devem estas ser ~ubstil11itl1s t)or deíumadouros 
de cmolientcs e de secc:iti\'Os. Quanto á diet.1: co1wem lll\lito 
usar dos alimentos frio,; e reconstituintcs. Os :i.li,nen tos irrit:mlcs, 
ao invés1 dcvc.m ser evitados como si fo ram pcores que cães 0 11 

cobms. Si os vermczinho~ j11 ntamcatc com o 11rincip io d."I J)lllrc
fac;ão iníc.starcm :i. pa rte aíícctacla, devem ser clles combati dos 
com um ungucnto que contenha o pô amargo d:i fruta do cw9clin 
(i), com cinta de tabaco. 

Gulic/mi Pi.ronis - Mcdjcj Ams1clacdm11c11sis clc luili'ae 
U1ri11sqr1c rc Nali1rali cl Medica Liliri Quat11ordeci,11, qJ1or11111 
co11/c11ta pagiua scq1ic11s c.diibet. Au,slda~·dam i, Apud L11dovici<m 
d Dai:iclem - El::cvirias. C. T. T. C. LVIU. 

(a) N::t parte mais occulta, etc. Grocio, com o commum 
dos Rabbinos, o cntcnúc Ca mal da s hemorrhoidas: J.yrn seguindo 
a José, da dysentheria: out ros com Eusebio, do cancer ou mal 
vcnerca. _:. Nota. tlc: Pc. Antonio Pereira de Figueiredo - Bi· 
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biia Snymrla - 1854. ..<\s passagcus tio Livro dos Reis e ~o 
S:i.!tcrio, qllc lemos com cuiclado e 11;"1 integra, a11 torizam-11os a 

11cns.1.r n:t 11cstc bubonica, attc11ta a rcícrcncia do tc.xto .í cxtmna 

qu.int!dac..!c de ratos e :i grande mori:imladc que assotou a cidade. 
(Nota de Pimjd do SiJ,;:a). 

(li) Pol),•901111111 acu H. Il. K. (Poligom1111 c111fihnc111orrhoi• 

,ln/e ).farl.), cn1a de bicita, caluia, pa.ticnria do Dnisil. O suco 
:icrc, \'Crt11icida, cxcit;111tc, dá-se t'lTI clystcrcs 11:ts febres pernicio
sas, congcstôcs ccrcUracs, no começo do lll;'ICUl o, doença do bicho. 
Tamllcm crn cinrwcgado cm llanhos e cat aplasmas, na s artrites e 

incommodo$ hcmorrhoh.brios. O çumo <la plnuta. fresca scnia 
para cl:trificar a gnra('la nos engenhos de assucar. 

(e) Jac11aca11ga - Hdiop{iylurn it1die1tni De C:rnd,, ciiJ /11 

de Galfo, na Bahia e No:-tc de ilinas. Fcdcgoso, cm Pcrnatnbuco. 
CiCJ.tris..'\11tc ou vulncr.uio, Cont r:i aphtas, stomatitcs e cm rnri:is 
clcr rn:i. toscs. E' usado como béchico. 

(ti) 1'ar.:ruq11i - lnrcrôqrri, tiririq11im, 111ala·r,asfo - Cossia 
scricco Swarb:. 

(e) /l}(Jbirnbn - guabiroba - Psidium Cattlc:fn1111J11 Snbinc 
( f ) Paglmariobn - pajomariôbt!, maugcrioba, fcdrgoJO ver· 

dndcira - CnJsia occidc11lnlis L. 
(g) Tapiá - Crolnr:va tapia L. (Clco111c arborrn Schr:ul). 

Familia das C::irpari(laccns. As cascns e flores: tên1 nprlicaçõcs 
mcdicinacs. E' ca111tica. As raspas (la case.'\, h~mcdecid::is com 
:igua s.io usadns cm emplastros J};'l.ta abortar p::iuaricios e unhciros. 

Ta mbcm scn·cn1 como si11apismo contra as cephalalgias. Aco1m
lh:i111 o sueco 11.Js íolh::is 11:ts hcmorrhoides e como ma.turatiro. 
Casc;i. acre ainarga, fructos comcstivcis, Th/liâ-9uass1í C a Al· 
cl1onrca iricuraua C:irs. 

(h) Ag11orny11yn dc\•c se r a ay11arú-quiri <los brasilincolas -
e S0fmJJ11u flgurrrâ-quiá P ison. (Sa ln1111111 ,li/fus11111 Vcff., Sola· 
1111111 olrrnccum Rich. ) . 

Agmmi-q1,iri, ag1umi-1111•'11há - Hrlior,J,ylum clo11gnl11111 ! 
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Dizem ser originarjo da Imlia e transportado {)ara o Br:isil, 
onde é ho je. cspo,,taneo e gosa de reputação no lratamcnto das ,11 4 

ceras syphí!itic..,s, 
Botanica G,·,·a l e Medi<a. Camínho:í , Deve ser o }foliophy

tum indicum D. C., Que contém suco de grande \·ator contra as 
doenças ctttancas. E ' a Uorrngcm brava, c~istt11tc cm quasj todo 
o Brasil, confo rme escreveu Pio Corrêa. 

(i) A11gelim - 1fodirn t1ui/1dmintJlica Ilcnlh. Nelas 1/t 
Piraj6 da Sifa·a). 

- A ma.is :intig:i rcic rcncia ao macúlo é a que vein no livro 
de P is5o - De U/riusq11c litdicrc re 11íl/11 ral i e/ medica, e trata da 
nu capitulo - De ulcere ct i11Jlommcitionc cuti. 

Affirn"t;J. cntrct.::mto, constnr-!hl! que a doença era desde muit o 
tempo conhecida crn Angola e cm outros paizcs quentes das Iu
(lias, e que, anlii:rarncntc eram isentos dclla os habitantes do Br:isil. 
Por esta :ifíirmativa parece provavcl q11e cHe a rcputav:1 im1ior
tada da Afr ica; mas , nem o declara exprcss:tmente, nem, no que 
diz respeito ás ln<lias Orie.nta.cs, se é a estas que alludc, encontrei 
passagem que justifique essa opini ão no li\·ro d!.! Bontius, appenso 
ao seu, no qual se encontram capitulas separado:. cm (l\\C se trata 
de d::,.•sc11 tcria-vcrct; de flu.1·0 a/vi lzcfto lico, de tcncsmos e de cho
lcra, pags. 19 a 2!. Luiz 

0

Gomcs Ferreira, cirurgião português 

t m stu liwo "Erario Mincrctl", consagra om extenso c:i.pitulo á 
,; E11fcr111 idadc ct que chamam corrup,ão ria úicl,o", e que é :a 

mesma descrita por Pis;io, J oão Scw~rino af!i rma que a <locnr;a 
existia cm todos os Jogares do Brasil onde se recebiam negros 
novos e o Sur. ,\gostinho Dias Lirna, contav:1. que a · doença era 
mui10 frequen te nos cscra\'OS negros a111011toados nos trapichcs. 

Diz .Mar lius que os in tligcnas clc m:wam o mactí lo de td
coaraiba - "O -mal dei c11lo, <le onde por coutracção pru\·cio 
macillo. A corrupç.io 00 bicho não é outra cousa senão uma 
larguez:t e relaxamento <lo intestino rccto e seus muscul os, e nota 
que esL, fa.rgue1.a ou r cfa~açlio (buraco lhe chamam cm ' j\.(atto 
Grosso, como diz o dr, Sal:iino) é tle diversos graus, desde a sim-
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r,Jcs l:lxi<lão, :,.té n tinia :i.bcr!ur,1 que pode ndmit~ ir o punho, e de 
ta l modo ;n npla, que 11r1dn absoh[tamcntc pode reter a cavidade do 
rccto, sem o au.,ilio de umn at~<lu ra pcri m.:~I co11tcntiva. A este 
estado de cousas acompnnha urna sec reção ele mucosidades vis
cosas e !el idas; e cxpcll iclos c.s1c.c; humorc.i viscosos, nccrcsccnt:i 
cllc, íicam visivcis algumas ulcerações ou chnguinhas, sendo o 
11h i1110 termo da molcstiêl a gnugrcua. Ha prol,111so do rcclo que 
1,arccc ser constante". P clo que d iz respeito á presença real ou 
supJlosln de parasites que parece ter motiv,,<lo a denominação clc 

bicho, não foi confirmad;i com factos de obscr\'açiio 11clos autores 
que trataram do nssum11to. Diz Silva Liina que a origem deste 
nome üc bicho, talvez provcnic,itc <lo de bicha, nome que o povo 
llcu i cpi <lcmia de febre amarella crn 1686, cm Pcrn:imliuco e na 
Dahia, 11ão procede, desde que P i.:;ã o já havia mencionado al)ud la 
llcs ignação cm 16j8 e An tonio da Cruz l'm l60l. O Dr. 1fouti
nho diz apenas que ao menor desc uido dcscnvol\'em-sc 110 rcclo 
bichos de vareja. 

Dr. MoLJlinho cm relação a li.falto Grosso, <l i1. (JIIC as fclire:i 
in tcrmi tk.11tcs e malig nas siio sempre aco111 p;rnhn úas de corrup<;ão 
ou cl l•iclr o, c.l:indo a cnte11der J1avcr intim;t ligação entre estas 
<1ficcçõcs. Dr. João Scvcri:rno fa];\ numa cu/cro-proctilí', costn
incira, local, raras vezes c5scncial, mas, quasi sernJirc conscc1ucnci:i 
de febres intcrmittcntcs rebcldC"s ou de ntau carnctcr, o que já 

notnra o Dr. Alcx;u1drc Rodrigues Pcrrcira. Gnbticl Soares de 
Souza se refe re ;io maculo, 110 seu "Trntado Dcscri11tivo tlo Brasil ", 
cm lS87. p:i. g. 186. 

E ram empregados os mais nllsurdos agentes thcrareuticos : 
cnn1J1hor,1, o lin1õ.o cm (ltiartos ou o sumo da fruta, a nmugcriolla 
- Cassin occidcntali.t L., o forno - hcrv;i, santa - Nirotin110 
tobarnm L, sal, aguardente, poh•or:i., pi menta e, no Drasil, a hcnJíJ 

1/c bicho ou cntnia __, /'o/y901mm1 acre H . B, K., cm clystcrcs da 
tlccocto ou cm massa, pisa(fa com um ou ma is c.l:t.fJucllcs h1c-rc
tlicntcs, cm bolos ou suppositori:>s, contillos por atadura pcrinc:il , 
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Os imlios do litoral chamar:,.-na de Teicoaraiba, isto 
é, aiws r11 be11s, anus vermelho. No começo consta de rt"· 
laxarncnto, de prolapso, e, finalmente, de gangrena do 
recto. 

O exíto é sempre letal, se cks<le logo não forem cm
prcgad06 os mais cncrgicos meios therapeuticos. E ssa 
.Jocnça rcpellente é ohscrvacla nos in<lios quasi sempre no 
fim ele uma epidemia ele dyscnte ria. Na Prnvinci,L do 
P iauhy tambcm vcl'ificamos- Utna {o 1:ma carcinoma.tosa e!H 
cavallos. Reis/! ÚI Brr,.dlie11. II. pag. 779. 

para 11,io S.'"l. irr.:111 ,L,. ca\•id:1.dc L'"l.rga111cnte :lherta do n~cto. Por 
c:i.usa desta difficuld:ide de introduzir e conler i,~ sítu esles rncdi
c;unc111os no intcslino, conl:i. Lniz Gomes que, cm cami11ho de 
?-.finas, cm 1708, tr:i ta ra um <loenle que encost:ua a umn 11:i.retlc, 
de cabeça par,,. baixo, e seguro por dous pretos, ;i tC lhe encher 
o rcclo com buchas ou bolos de massa composl:l dos rcmcclios 
classices, e dema is como vcrUCtc, <:,il,cç:is ou 1m1 ç;is ou olhos llc 
:ll1,tOOoeiro, ele. 

E aconselha este trat:imcnlo, que se deve repetir em regra, 
<lc d\1;1.~ cm <luas hor:is,. 110s c:isos de corrupção s:rnntlt ! A este 
co111poslo clmnm cll e a 111a1Sn forte 11:ira as grandes corrupções. O 
Dr. Sahino vcrllcra scvcr:imeutc este l)arba ro tr:i tamento que. viu 
praticnc pelos c.urantlciros e curanclcir:is <le }.fatto Grosso, artnados 
com o qul! e11c c11 a111a uma lanotln, cml,cl! it.b ou guarnecida com 
estes fc ro1.es cs limuln11les, e br:nitlitla e intro<luii<la no recto, por 
mi1os vigorosas e sel\'as:ens. V<l. Prr l/iologia f/istol'irn " Gcogra· 
pl1icn r N osologio das IJ011/Jrr.t, cio },f ac11lo e Dracon liosc na IJrnsil , 
Dr. J. F. (la Silva Lirna, Ilahia 189~. 

Vd Alcxamlrc Rodrigues Fcrreir,1 - /Jinrfo do V i,,gcu, J>l1 i
losop/1ico pr/n Cnf,ilo11frr de Siio Josê do Rio·Ncyra. Rcv. Tr ini. 
do Iust, 1-Iist. Gco~. Bras. T. Ll. p:ig. 76. ( Noto de Piro jâ do 
Silw1), 



DOENÇAS DOS ORGÃOS DOS SENTIDOS 

Do que acima citti a respeito <la funcção sensorial 
<los amerindios e do seu modo de, vida proprio, tão pobre, 
cm relação á nossa civilizaç5o, faz com que, a priori, tiC 

conclua serem apenas (\COmmcttidos de poucas doenças dos 
org5os <lo9 sentidos ; cHectivamcntc ass im o é, pois, só 
raramente, nellcs se encomr.a.m. 

Os olhos pretos, castanhos, ou então os ra riss imos 
azul escuros do selvagem brasileiro, rcflcctcn\ no seu bri
lho, a ti·istc e sonhadora ,i:bstracção da raça. 

Por causas t raunHtticas ficam mul tas vezes cegos, põ· 

rém a catarata só raramente os ataca; a amaurosc e o 
glaucoma, ainda menos. As ophtalmiali, dcvid:is á exces

siva irr itação <ln luz e á furnaça elas ocas, apparcccm de 
prcfcrencia nos lagares onde: o índio se recolhe cm habi

tações escu ras, pür causa elos incommodos enxames de 
pernilongos, como soe ncontcccr no rio Negro e mui tos 
affhicntcs do So1í111õeos . Alé:111 d isso, 110s recantos verdes 

da matta, sobre os campos il h.tn Unndos das 1nontanhas, 
afastado d.is initaçôcs prc judici::i.cs ela erudição e <la ci
vilização curopéas 1 jamais fa t igado com a lcti·a miucla <los 
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livros cscok1. rcs, com a tccitura das meias ou importunado 
com a le itu ra <lc romances, o orgão nobre do rosto, nuncu 
tendo usa<lo oculos , l>inoculos ou microscopios, goza de
uma libcrda<lc feliz, que só pódc trazer beneficio ao seu 
\•igor e saudc~ 

O qut observamos com llla is frequcncia naquclle paiz, 
quer noo jncJios, quer !IOS negros, foi o arco senil (72), 
espoosamento circular ela cornca cm redor ela pupilla, e 
isto não s/J cm con5cquencia de ldadc avançn<la como ele 
conjunclivitc catarrhal. Devida á 111{1 ali,nenta.ção, cspc· 
cialmcntc tlc peixe s:i.lgado, nas longas viagcn:;, os mclios 
!:ão frequentemente aconunettidos de ligeiras ophtaln1ia.s, 
para as ql1acs w;.1111 commununcntc banhar os olhos com 
<;uma fresco, cxtrnhido dos bro tos foliaceos da imbaúl.ia 
(Cccrnpia). 

Os aut6cthonC's brasilei ros soffrem m::i is do Oltvido 
que dos olhoo. Observámos mui tos homens e !llulhcrcs 

(i2) O arco seuil, orcus sc11ilis, gcrolo.\·O, opacidade gris::i.· 
lh;-i cm torno da pc rivhcri,1 da. corncn é frequente nos ,·clhos. 

A a111a1irosc, n:iquc\la cpoca, crn ;-i ccgucirn sclll Jcs;io nppa. 
rente dos olhos. Pos lcriormcntc com a dcscobcrt;:i. do ophtalmos. 
copio fci t;i por I·klmboltz, apuroti.sc serem .is antauroscs devidas 
:t lesões do hintlo do olho (atro p\lia do ne rvo optico, choroiditc 
macular, C\c.). 

O trachon,:i é uma doença importada para O Bn,sil, asscg11-
rou.11os o cmcrito oculista Dr. l'cnido Burnicr. 

H;i 111a is de 20 :umos q11c cr1 tTot1, nté cm i\falo Grosso, e \-"";lc 
se csp:ilhanclo, co11íor!llc obscn·ou o Dr. Pcrí t\h·cs Campos. Ve
jam-se os trabalhos a11rcsc11t;:i<los :to 1. 0 Cons;rcs.so Brnsilciro de 
Ophta.\mologia. (Nota de Pirajó tln S ilva ) . 

Cnd. l !'I 
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completamente ~u rdos ; mais numerosos .iinda, eram os 
casos <lt! 1 ncia Sl! rdcz. 

E m alguns individuos, g randes cic:'tt rizes ín<liciamm 
provir de graves i11flmmnaçócs das pa roticlas e provavel
mente do conch1clo auditivo intcwno. Sobrevieram por 
mctastasc, depois de febres cxanthcmaticas. O indio 
liga mnilo pouc.1 importancia íl. esse delicado apparclho; 
não conser\'a a cabeça coberta; é muilo raro usar ch:ipéo; 
por isso, o sol abrasador produz, ás vezes, influencia Drc... 
judicial :;obre o ouvido externo que, durante á noite, ora 
dcmasiaclamc11tc tiC aquece :i hcira do fogo, or,1 se resfria 
nas folhagetts ilumidas Oll na :i.1·ci:t; assim, pois, não é 
raro se. n· ,wikstarcm ot itcs cati11'rhacs rhcumaticas e 
olorréas chronicas. E m geral , ,,qui rn.mbrm se obscr\'a a 

sympathi~1 (i3 ) subtil, existente ent re OG orgãos que se· 
grcgam a hi lc e o ,unarso cerume. As mn.nifcslações JllOi'· 

bidas c ry~ipclato~as e até ll1<'Sl110 a ir ritação, a principio 
bastante top ica, prnvoca<la pelo bicho de pé, cujo 11inho 
ele ovos, como se sabe, prodm: inflainmaçõcs muito dolo· 
rosas, frcq ucntc111c11 tc tambC'm se rd lc::ctcm na csphc ra dos 
Duvidas. 

(73) F.m pl·>·siolog ia patho\()gica. entende-se por symp;i.thia 
a rc!:iç.'io existente e11tr<! :is acçôks 111orlli tl:t~ de dois ou m:iis or• 
g:ios afast:u.lo:,, 0 qi1c f:>.7, com <J UC a a ffccç:io ele um se reflic.t::i sobre 
os ou tros. (Nalú de Pirnjá ,ia Situo). 



DOENÇAS MENTAES 

O s selvagens brasileiros ra r issimamentc são sujeitos 

ás doenças mcntaes, Suas idfas apathicas, mania mc

lancholica, intdligencia ci rcumscripta., cm relação a tudo 

(1uc diz rcspci lo á mais alta e requintada vicLi. espiritual, 

t·xplica porq ue lhes são estranhas as alienações da psychc, 
que entre nús p rovên1 das {'Xtn•nrndas emoções e das ima

ginações morbidas. 

Se exclui rmos o <lclirio passageiro da embriaguez, a 

raiva cio ciume ou elo odio, quasi não c..xistc paixão que 
possa levar o indio a um <lcsarrnnjo 111eJ1tal. Porém, 

muita vez, se notam: clemencia e idio tia, provavchnen tc 
conscquencias de traumatismos graves ou de docnçw., iu

tcrnas que evolveram desfavoravchnente. A unica doença 

mental de que ouvi falar deveria ser comparada coin a 

lycanthropia, isto é, com a alicna~ão, 11a qual o individuo, 

fóra cJ c si de raiva, corre ao ar livre, imita a voz e ll9 

modos do cão ou <lo lobo, trausfo rma.ndo-sc em Job is
home.m. 
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Dobrizh0Jc1·1 dC'ia.lhadt1.mcntc, descreve esta. alienação 
(de Abipon li, pag. 249) (í4) e nota que clla só se ma. 
ni fa:;ta na hord<'l. dos Nnkaillelergchh. 

O t1 vi <lcscripçõcs muito scmclhautcs pelo indio go
verm1.dor, capitão }dadiére, e por muitos missionarias do 
Amazonas. 

O índio, pallido, taciturno, interiorizado, com o olh,"IT 

fixo o incerto, yagucia ou se isola de todo o convivio, 
Uma tarde, depois do sol posto, rcpcnl inamcntc irrompe 
ncllc umn sêdc insaciavc l de t;;anguc humano (Pyâ-uybo 
cm tupi) (75), com todos os signacs de uina raiva extra
vagante. Corre desabaladamcJttc pela aldeia, e quem 
quer que o encontre se c.,põe a ser atacado; uivando se 
dirige para os Jogares ot1de ha cadavcrcs enterrados, re
volve íl. ter ra, deita -se no chão ou involnntar iamentc va• 
gueia pelos ermos. Este mal se repete durante 8 a 14 
dias e termina por completo abatimento, ou se transforma 
em fehre . 

Este facto se pode obse.rvar, cpidemic:ttncntc, no,; 

homens e nas mulheres, e isto principalmente depois de 
cont inua licenciosidade, embriaguez, danças e excitações 

ele o~tra naturc.za, Os intlios acre<litam qu~. a fcitiçari:i. 

(i4) Abi/'íio - <lo lati m abipoLlcs. Anligo povo guerreiro 
do Clw.co, Paraguay, a Oeste do Par:i.n:í, que desapareceu no é$ · 

tado puro; só existem mestiços ele Abipúcs com outros indios. 
Diale to fola<lo por esses povos. (Nota de Pirajá da Sih:a). 

(75) PJ·U ayba - quer di1.cr raiva, angustia, coração m:llL 

Dice. Ilrnsi li:mo e Portugucz. 1759. Rev. do :M useu Paufüt:i. 
1' .XVIII. (Nola de Pirajú ela Sih .. -a). 
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seja cnusadora. disto. O s missionarios considcr:i.m sem
pre neccssario separar logo os doentes da socic<ladc, para 
qne o mal não se alastre mais. Eis o qllc ele essencial 
annotamos, e tivemos occasi5o <lc ouvir elos cntc;n<l i<los, 
a respeito das <locnç.as elos sc!Yicolas brasilienses (76). 

(i6) Uma das mcdali da dcs ela zoantrnpia é a licantropia, 
ma'nia ca ractcris:ab pcl:\ crença que fr m o docnlc cm se imaginar 
transformado cm lobo. A lrt1da do lobishomcm - ficantrcJ,o, 

não existia s6 en tre os primiti,·os; era uma ;1nlig:i superstição 
curovéa, já cita<la nas Bucolicas de V irg:i lio e conhecida no íol
kJorc de [)O\'OS a11t igos. Os povos rrimitivos da Occania, Aírica. 
e da rrorria lndia , de lo11ga data acrcdltav:1111 110 liom~·m tigre, 
no hc:ncm lobo, homem leo11ardo e homem hyena. Disse muito 
bem Arthm Ramos que o " lohishomem brasilei ro 11 uma con
cepç5o onde intcr,•em ve lhas crcuças curopéas accrcsciúas de 
crença:; totcn1icas e myt11icas, ele origem amerindia e africana". 
Foi importada <le Portugal p:ira o 13rasi1. No Japão se obscn-3 
cm indivitluos nevropa lh;\S uma psychosc chama<h - kitsi1111c
tmki, possessão Jicla raposa. 

Os pacien tes quando acometi dos desse delirio rccol'lhccem e 
aercdita n, fi n ncrncnte nn possibilidade <lc tacs acidentes. 

Ha desdobramento d..i. JK'.TSonalidadc com estado <lc possessão 
sugestivo. Vd. D r. D. Barct. Sur 1111 delire ,,c-Jropal/1 iq uc a,:a 
dcdo11blcmc11t de ln pcrsona/iJé obscrvé ª" /llfta11, 1c Kilsiwic-tsM:i, 
º" posscssio,~ ('ar li:s rc11ards. Am1alcs mcdico-J,syclwlogiqucs -
1892. Vol. I. O /1ili 111is111 0 Fc1icl1ista dos Negros Ba fu'm,as. Nina 

Rodrigues. 
Observa-se, cm Java e nas ilhas malaias, um estado patholo

gico dcuominado aJJ1ak. E' c.:iraeterizatlo por a ll ucinaçõcs visuacs 
com impulsos hotllicidas e seguido de profundo abatimento. 

Os fana tieos amoks se excitam com bcl>ickls, fazem ,·olos de 
correr, matando todos quantos cncontccm diante de si. 
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O s agentes policiacs amfarn tnun idos de íorquilha, par:i. deter 
na carrei ra estes loucos ou m:d foitorcs, mata ndo-os immctliab
mcntc. 

Na crendice do lobishomcm, no Brasil, se admite CJIIC o indi
viduo ou c;ocnte de :unarcll :io, se tr:msforn,a cm cspaala\ lto, com 
o fe itio de lobo e s;i.c, ;l 11oitc, pdos campos, a pr,iticar os maiorts 
clcsatin0s no C'umprir a triste sorlc. 

" Ha um iundo de verdade nesta crend ice. r\ anc:rlostomiasc, 
,,carreiam.lo dis turbios ccucsthcsicos pode 11rO\'OCilr cm dcbcis e 

predispostos ~ ntacs, sym ptoinas de a llucinaçfio d, céncsthopathia, 
podcudo lc\•a r ::i1ê aos phcr on,cnos rJ c tran sformaçfo da. persona
lidade. 

Será interessante um estudo de co11ju11cto sobre todíl.s cslJ.s 
formas delirantes archai cas, estes delír ios "medic\'.lcs ", estas 
vsychoscs de colorido '' ícti chistn" 110 Drasil ''. Vd. O N,:gto 
Brasileiro. Arthur R:unos . 

Neste capitulo acccntu011 o sabio \'On :i\Ia r tiU5, que os 
nossos antigos missiomrios julgavam sempre ncccs~ririo se
parar logo os doentes da socic<ladi:, 1>ara 11 ue não mais se 
alast rasse a 11sicose licantrop ica. As si m praticavan1 mui racioMI· 
mente a pro(ita.. .... ia, cvitanc!o o co11fagilf 111 Ps}•clticiw1, foctor de 
alta influcnci:i ua propagação desse delí rio archaico, u,1 cxp rcsslo 
do Dr. \ :V;1hl. 

ilcchtc rcw analisou minuciosame>1tc factos de c,;,11tagio psi· 
quico em aclcplos de seitas politico·religiosas, princip~lmcnk nos 
russos e c1n varies outros p:)VOS. ::-.Iuit:ls dcSs.lS seitas :;e ,1cham 
nas íronteir n::; da loucura e, {L::; vcies, levam os seus :1dcptos 5 
:dienaç.ão confirmacla, confornie observou o D r . \Vahl, em popu· 
lações incult.,s da Frnnça, a rr.istadas "ii a\tcraç;ío cenc.sthcsica 
da lycanthropia e á J011cmn, pel a crença 111orb:d,'\ cm :o:ortilegio~ 

e feitice iros ". 
Consultem-se: a exccllcntc thcsc inaug11r.1I de Arthur Ramos 

- Primilivo e Loucura, apresentada á F aculdade de }.fcdicina th 
Rahfa, cm 1926 e a. obra do Dr. Wahl - Lcs delires ardia iqiro. 
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"Ainda não foram dcs\'Cutl;.u.las .is pcrspccth·as psiquiatricas 
d1. bibliographia sobre os 110$'.'.0'> i11tl igcnas. t.:'ma incursão pa
ciente e i.>cm oricntacb 11c:.lc ter reno, ro1.foria rc\•cl:i.r um sub-solo 
ícrtíl c1n achados psicopatholo,s:icos ele alt o i11 1rrcssc, Os ohs la
cu\rn; sã o multi1llos, não resta Uu,.•ida. )las os resultados talvez: 

rn111pc11s1sscrn os esforços. " Assim se exte rnou o compctmlc 
p!>ilj11iatra Dr. J. ~Iariz cm seu nrligo - R.11111,1s ela o/ma amcrin
dfo . ArchÍ\'CJS Br:lsi\ciros de Nc:uriatrfa e Psiquia tria. Nov. c 
De:;,:. de 1936. paf:. 232. 

Diz o autor ter cucontrndo serias ôiffic11i dade.'t nos mais an
tigos clornmcntos clci xados flClos NÍnlt'i ro:s. ob~crvadorcs, isto 
écvido a falhas de oh~crw'lções 11 atlirafüticas e bem assim rr.sul
t.1.nlcs rJc criticas pcssoacs e parciacs. qnn.!>i sempre íund:i.d.1.s cm 
interesses ecouomicos e cin horror õ\s crcni:ns "demoniacas" <los 
bugrcs, ele. 

Certos sii1lom:ts p~ícomolorcs JJL'oduz:dos \leio miri111 poderão 
lcrnbr;ir qu;itlros tiricos de m;mincos da cn1hriaguez e do alcoolis
mo chronico, acompauha<los de ;,. lucinaçõcs \•i!,uaes e \' isõcs d!ino
niac.1.s. :.;rul<l r,ct.ak :.r,•.:!'~!' t\1? intro,·ers5o, nem de elementos 
csquizot1micos. N;i vida actin <lo brnsi\incob prctloniiua a cy
d othymia; é proY3\'el 1150 cxisl.:1111 (]uadros csqui.:olihrcnicos. " A 
1)atoJ1lastíí'l delirante a111cri11tlia é tipicamente nl:lniaCí\ sempre ex
lrovc rsiva. ". 

As cerimonias das abusõcs oa c1·c11c\iccs, conhcci<la !'> 11or 
snutidarl,•s. el'am cpisodiO!. lle ma11iíc staçõcs delirante!. colccfü"as, 
on<le ,,. s11g:cst5o prc11011<lera\·a. Vd. Pcrspccli:Jas Psiquiatricas de 
Alp1111S Rasgos Totemicos e Tnb1is do fodiacira Brnstlciro. José 
Ma riz. Arch. <h Assis te11cin a Psico11a\has de Pcrn:imbueo. 1938. 
No!!. 1 e 2. 

Je."rn de Lcry o\:iscr\'Oll e descreveu casos de possessão, com
p.irando-os com ntnques de epilepsia.. "Fica)llOS 110 ar, e ,11.,is 
inda quando .is 11rn\hcn:~, com ,·oz trc111ul" entraram a repetir: 
hê, h~, l\ê.. isso por es1mço de um 11u;trto de hora. Depois j:i 
urra\'am, e Clllraram a saltar com gratide violcncia, e agitar as 
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mamas, a cs1111m<dar 11cb liocG1 e por fim a cahir desmaiada~, 
como pacientes <lc 90111 coral (epilepsia), cl~mlo-111c il impressão 
de possessas do dial>o ". 

O tahí1 da v irgincfade \'igorava cm certas t rihus, bem assim 
o da fülcfüfatlc conjugal. Diz Lc,y "que o aduhcrio feminino 
lhes caus;:wa tnl horror que o homem pode nii.o só repudiar com 
ignomiuia ,, esposa , co:i:o aimla mata-la". "E' certo, entretanto, 
(Jl1c antes de CJs:i~la 11odc o pac prostituir a íllha com qualquer 
variio ". 

Isso poderia se dar com o prisioneiro co11dcnn1.1do á morte, 
para quem a indin virgc111 i,, servir de csposn, ou et.tiio 11nm pro~
tituiç:io corn alg m11 padre <lcgcncratlo, "pois que !é:C te m cm conta 
de muito hon rada com isso". 

ACAUAN 

Amlf(ín, 1wm11ánJ cawfo, é uma cspccíc de C-aYião que se en
contra n.1. Amazonia e em todo o interior tio Brnsi l. E ' ti<l;i como 
ave agou1·cira e pcrsituidora das cobras. Na!; !ornlidadcs da 
Arnazonia dizem (Jue ., 11acau{111 é temida pcl:is nnil hcrcs, porque 
se ;:,,11ossa <lo cspirilo <.lcll.ts, e as obrig.1. a cantar rcpctidame11tc: 
11a-m11ánl 11a-ca11ú11! 

E' prova\'clntcn tc, um:i das om11imcxlas 111ani(cstai;õcs do 
hystcrismc,. Vcjan::l,; como o sabia Dr. Barbosa RCJd rigucs dcs
crcvcn cSS.'.\ curio~a nevrose (las nossas brasilindias. "Ficam 
impressionados os lapuyos e logo vaticinam a lgum acontecimento 
funesto, qu;u1<lo ouvem canta r o oc11111i 11. E' uma P~(luc11a ave ele 
rapina Palco cncl1bu111.r. I.., (JUC gcral111cnlc se a/imc11C<1 de co1J r,1s, 
(lUC 11 11\l,i (]ua ndo as cncontr;i, lutando com clla:;. Dizc1n que 
quantia feridos, buscam a folha cio .i;u:i.co - 1.Wikm1ia 911oco 1-Imnb. 
que é anücloto. O nornc dn ,'IVI! é tirado tias sylnb.ls q11c parece 
pronunciar quando c.1111:i. 
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Entre c,s indios é tida por nr;ourei ra, circuuslancia q11c inHuc 
sobre algumas tapnyns ncr\'osas, a Ponto de adquirirem uma doen
ça conhecida 11clo nome de rr11cauaa, no munici pío ele Faro, sobre
tudo no Lago Grande, onde com umcute a1iarecc. 

Vou referir wn facto que p resenciei. Por uma bcila noite di:: 
luar, cstamlo a!õsentado á (lGrta da casa, com o mcu :imir;o, o Snr. 
Camillo Lcllis Pereira ele Barros, gos,.1ndo o lindo .'ts(lccto do rln, 
prateado pela lua, ouvi cantar o 11acatt011, 

J\precbva o canto que interrompia o si lencio, qu.:imlo o me.sino 
senhor me lfüse: Quer ver o uatauan 7 Como ve-lo ar;ora, 
den tro da ninta? Respondi-lhe. S orrindo-se tla minha ignorancia 
rctorq11iu-mt. O uacau:i.n é uma molcsti,1, que iaz com que o in
dio tome a ..-oz do pass..,ro, D:1virla11tlo, tal era a pro11ricdade do 
canto, acompanhei- o a uma choupana distante, anele encontrei dei
tada cm uma rl!de, uma jovem tapuya, que com o sorriso nas faces, 
nrol/cmcntc rcclina.<l.:i, parecendo dormir um somno tranquillo, C.W· 

lava como o 11orn11011. 

A familia i11111a.ssivcl, co1110 se natural fosse aquellc esL1.do, 
n.5:~ pr(l!:Ur.!•:a .r!mr1Ji?r n mal, qu:i.ndo sem scnticJos e sein inlcr
rupçfo a jo\·ern tapuyn nii o cessava o can to, que a enfraquecia. 

Laurinda I La.urindn I Clt:lmci.:i-a cu, t::i l cr:i. o seu w:m1c. A 
continuação do canto 111ostrou-1uc que elb 1150 me ouvia. Ua
cmtm1! Ua-crmrml conlinu:i,·:i. clla a pronunciar estas syllaOOs, in
terrompendo-as, pnra soltar uma como que gargalhad:i. cstridula, 
como faz o 11:1ssaro. Vcudo ser um al:'t ct ttC nervoso, procnrci 

:ip licar-lhe alr;um (los rnr.dican;wlos :1conselhados cm tacs c.i.sos, 
porém, 11cnln11n havia, Aq11clic cstmlo me incommodava; lancei 
nião <1.1. agua fria e \Jorrifci-lhe as faces. Como que se assustou 
e pa.ro11 tlc cantar. 

Dci-Jhc então nlguns goles c111e com custo bebeu, pr(lduzindo
lhe andas. Logo <lepois, porém, cstcmlcn convulskl mcnte os bra
ços, clob,·ou par.i. trnz o Jle ~coço e como que esprcguiçnndo·SC en

treabriu os olhos. Tinh~i.sc reanimado, Lanç;iudo os olho~ des
vairados, cm torno tlc si, deu comigo, que não co1ihccia e lapou o 
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rosto com :is mãos. Perguu tando-lhc o que soífria, cotão rcspondeu-
111c: c1 uc uma ligei ra dôr de cahc,;a, opprcssf1o e muito c;1.11s.iço no 
peito. E' nota \·cl ('~ l;t 111olcstia, pela maneira propria, que :tr

rcmcda o passa.-o, a 1>esso.-i a ta cada Ucssa affecç.:io nervosa, não 

s6 oa · cnton;H;ão, co1110 11a pronuncia das syllabas, Durante o 
acccsso os m11~c 11l o~ ficam no seu c,tado normal : uão se nota con
t racç.:ío alguma oos nervos ; o pulso firn peque no e contrahido; a 
pcllc torna-se sc.>cca, a pcuas a fronte humedece úc suor; as cxtn;· 
micla<lcs iica111 frias e o peito ..irqucjn. Começa gcraltm::ntc por 
t r istc1.a, por dores <lc c:ibcç.i ou 11or alg,1111a afíccçào mora l. 

E' um modo de apresentar-se o h)•stcrismo, digno dC! ~stuth. 
Quanto n milll, julgo qnc a im.1 ginaç,"ío snpcrsticiostt. do t.1puyo é 
a c,1usa que k\'a cslJ. affecc;ão 11ervos ;i. a apre11sc11lar·sc, Ía:tendo 
com <1 uc o i11clio só arrcincclc o <lí to 11ass;iro. D6 comn1umc1ttc só 

nas nmlhc rcs, e é vulgar <tuaudo tnu a adoece, .:i1warccercm logo 
outras afcctadas úo mesmo ma 1; de modo que pa rece llu,·ir-sc 

dive rsos Uacar1a11s ;\ cant:ir a um tcn1po. E' propria esta moles
tia <lo Rio Y?.inund;i, e quas i estfi localisada no L ago G ra nde ou 
J\lgoc.loa l. 

Algumas pC!i:iso..1s, porém, parn seus (ius fi ngem c.c;sc mal, o 
que fa7. crer n outros que tal rnolcstin. 1\Zi o c."istc ! E .i:pforaçifo do 
Rio Yomwidá . J. Barbosa Rod rigues. pags. 67 a 69. 

As mi1111ci as desta obscr vaçfio, cm a qual se nota nssiynalado, 

até o co11 l;1cio psig_uico da nevrose, tr.1 iem á lembr;mça recorda

ções elos antigos tempos cm que, cru bas lantc mn ata<11ic hislerico 

11ara deseucadcnr outros, 11:i. propria casa, quando ahi cXistam pl· 

cic!ltcs e, il l é, na mesm a rua. A esse ca pitulo das doenças mcn· 

t.1cs , obse rvadas pelo Dr. ,·on i\farUus nos brasi li ndios, ncresccnlci 

csla nota que avcnas tcd1 o val or <lc lembra r :i.os csticcialist.1s o 
cshl<lo <la~ úoc1:ças ne rvosas nos Lirasis, pois estão a desaparecer 
os poucos e rcst:u1tcs typos poro s da qud la tão dcs:rn1p,1rada e in· 

fe liz raça, digu a de mel hor sorlc. N iio {ôra a rclc,•.111tc e nllruis· 
tica assislcnci;i missio11 .1ria catholic.1, nem mesmo teriam o conior
to cspir ilual. :Merece justas ho1nenagc11s o bcncmcrito scicntista 
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brasileiro, Gal. Ca.ndido ~!ariano ú.., Silva Rondou, pelos incstí
mavci~ scn•iços prcsla<los no Brasil e pn.triotica. proteci;5o aos Brn
silindios. 

Vejamos, ainda mais, o que cm sL1a recente obra, "01lisseiCJ. 
de 11111 11:cdico c111rcri ,a110 '', escreveu o Dr. Victor Hciscr, a rc.srwito 
do (l uri -J>u ri. "Como em tod:i. a pa rt e, nos mares do Sul, saúde 
e docnç:t d<'pcntle\\\ dos (l11rH111ri - lmtsarias. 

O f11 rri-t1iri nã o é COLISa (\l!c. se aprenda ao acaso : os pontos 
mais belos são expostos cm uma escola r111c diploma seus cHsdpulos 
fonnacfos cm feitiça ria. 

O <J.L1c deve morrer recebe um aviso tlc que lhe foi rogada 
uma pr:i ga. e 11ão t,a 111ais csconjmo. Se 11;\o sobre,•L!m a morte, 
é :: fa lha ntribttid:i ú inlcr\'cnção de outro foiticciro1 rh·a\ daqucl\c 
e mais riodi:roso ci11c e\le. E1u Quccnsl:mcl csistcm cc11tc11as de 
w 11ac11s, pbtHadores de cana, par:,. o::; trah:ilhos da. lavoura. Ahi 
se \lodc observar í;lcilmc11lc e, cm primeira m.~o. o fiuri-puri. 

Chegou um <lia um cn ,inra (indiJ!cna <l.,s ilhas S.u1dwich), 
traOO lhatlor UC um,; <lcss3s pla11l;u;õcs, ao pcquc,10 hospital de 
){o;;.,;man, dizc11do que o d~d o íôra a11ontado pat:'I clle - e que 
i:,. morrer na quinta-feira, ;is l 1 horas. A11ontando {Y.lra o hori.

r.01llc, foi erguendo o braço lcn l:iimc;,tc e di r.cndo: o sol c\lc subir; 

c\J c subi r até l:'t. Tinha ;i mflo erguida quasi ~llé o zcnilh. Com 
o lm,.ço erguido ~ i111o~·cl dcclaro\l: Dc11ois cl\c J)arar nnqud\c 

Jogar. Quando cll c chegar cm cima, cu morrer. 

O Dr. Phi lip Clark, medico <.lo ~rviço, C.'<aminou-o cuidado 
samc11tc - sangue, uri.n.'.'l, íigado, p11lmôcs e nada cnconlrou cm 
nós co11<1içõcs. Contudo, [1<i rsis tia o homem cm dizer que ia 
morre r ; e al i iii.:o u deitado de lado, se recusando a sair, a 5ai r 

da cam.i.. 
Ji, 0 mcclico linha tido outros casos th i11 Hucncia da su~t?!it~o 

mental sobre os cmrncas. 
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N'ão po<lcn<lo arrc<lar a vitima do cnc,mtamcnto dn SU.'1 ídéa 
fi=":i., 111:mdou chamar o ad111inistr,1dor, p::ir;, persuadir o homem 

ele que niio cs t:w;,. ®ente, que não ia morrer. Veio o c.ipat:it. 
ol hou u os ol hos cio homem, s.1cutlio a c.abc<;a e sa io, dizendo-lhe ·: 

Oh! Sirn, doutor: qu.1ndo o sol chcg;1r lá cm cima ctlc morn-.r, 

Prccis..;mcntc .is 11 ho ras de quint.i- fcir a, o cor:1.ç.-i o do homem que. 
o Dr. Cl:i.rk verificara cst;1.r tr.:ibalhan<lo nornialmcnlc, ccssa-ça 
rcpc11t i11amcntc <lc ba ter. 
dação Rockícllc r, cm Q11ccnsla11d, entrou inaís uma vez, cm con-

0 Dr. S. 11. Lamber t, então encar regado do trabalho da Fun
tacto di reto com essa forma de fmri-puri. 

Na mesma o!:i r;-i se lê o seguinte sol,rc a ll l!Uropathio conhecida 
por /a l'1 h : " Coatou-mc o govcrnatlor rcarson um caso muito 
interessante, occorr ido .com um:1 pncicnte tna~ia, sujeita :i aicci;:io 
ncn·osa cham;;d:1 !alo.TI. A caracte ris ti c.i. dessa per turbação l; que 
o doente imitn involunta.riamentc to<lo o mo,..imcnto que vC outrem 

fa1.cr. 
A mulher malain viaj ava num va por. Em ce rto momento, cm 

que tinha nos hraços o ii l11inho, vii1 um hon1cm que se achava 
perto, !:u1ç-;1.r alguma cous;i, ao mar . E l\ a fez. o mesmo gesto, ati· 
rando a criança, que mo rreu aíoga<la. S11slcntou o t ribunal QUC 

o homem era criminoso, visto como sabia que .t mulher ~ofria de 
latah ''. (Nota de Pirajá da Silva). 



PROPAGAÇAO DAS DOENÇAS NAS VA
RIAS REGIÕES DO P AIZ 

Essí'.S doenças são cspcc.i.i.lm:.:ntc :is <la pop\.llação 
tropical, <los uonlaclcs, <los caçadores, dos inimigos ela 
civilização curopéa. 

São cndemicas cm m l1ilas regiões e dellas compar ti· 
lha o sclvagcrn, cm gnm niais ou menos elevado, cot!l 

os vizinhos ele outra raça. 

E' natur.,l que un! paiz ele. tnmanha extensão como 
o Brasil não oHercça cm toda parte o mesmo regime cli· 
matice. e, por isso, o caracter local morbido tambem está 
sujeito a certas val' icdadcs. 

Se c.o nsidcrn.n nos todo o Br:-isil tropical sob t:Stc 
ponto do vista, então, com raúio, disti11guircrnos1 neste 
vasto tcrri torio, u1r1 triplo caracter nosographico. 

1 - A immens,.'I. bacia do rio Amazonas com seus 
conftucntcs do norte e do sul. 

Esse ,·alie fluvial, o maior elo mundo, cm sna prin
cipal direcção <lc lootc para oeslc, seguindo o equador, e 
lambem nu <lo mais hnport.tntc e:onílucntc, o Maclei ro, 
íl contar <lo 19º, de L1.titudc sul para o norte, partici-
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panelo em geral <le um clima cquatorial 1 é constitui<lo de 
terreno baixo e humido. 

As munclaçõcs <lo:i rios, das inmuncras io.gôas e ta1:. 
qu~ a cl lcs ligados, perduram com desigual distr ibuição de 
tempo, conforme a posição das .tgt1as durante (lois terços 
do anno. Ahi, absolulamcutc não se cucontra tuna estação 
secca, scmellmntc ú <las out ras prii1cipaes rcgiõts. A5 

dcns:ts 11w.tla5 scmpi·c verdes, que constantemente attrncm 
humic.los nevoeiros, apenas nas r<'giõcQ altas, são substi· 
tuidas por campos. Durante todo o ;umo, o dia e a noite, 
com po t1ca diffcn!nç:1, sho quasi ele igual duração. Ja· 
mais reinam ventos frios. Nos ultimas mczcs e.lo anno, 
na bacia pr incipal <lo Amazonas, sopra o clw,maclo 9crul, 

ven to leslc, que as maitS das vezes não tem i11{lucncia 
prejudicial sobre a saucle; refresca scn1 resfriar e, além 

disto, d imínue a praga elos mosquitos. 

Ahi toda a. natureza é dominada pC>la tranqttilicladc 

propria, pela regulariclaclc cm tochs as manifestações da 

viela <la terra e bella harmonia <los elementos, o que im

prime tamanho encanto els regiões cquator:iaes. 

As cloe.nças do,ninantes estii.o ele acordo coin essas 

condições. Exa11thc1nas febris, dysc11tcrias, hyclropisb.s, 

ingurgitamento <lo figado, <lo systcma portn e hcpati t~s 

chro nícas, ahi assul;un. T odas as inflmnmaçõcs adqu irem 

caracter venoso ou passivo; resolvem -se com incnos inten

sidade <lo q1t~, nas regiões mcriclionacs. 

Grande ab.1.timcnto de fo rças e consocutíva coillqua

ção tornam graves a:. dinrrhéas (em tu pi - toryca ou 
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caá-caáo) e as dyscnterias (tupi, tcpoty.pitaaga) (77), 
devido a rcsfrkuncntoo e. uso de frutas verdes. 

Os cxilnthemi1s cantagiosos se propagam com extra· 
or<linaria violcncia. A hydropisia, sob as mais variadas 
formas, é a <loença da qual morre a maior 1,arte dos scl
vicolas. A Yennino~c (l.upi - caicoaraoç1í) ger.tlmentc 
se mani[C$ta com variachs complicações. 

2 - T otaln1c1ltc diversa é ;i, condição physica das 
provincias nordest inas do paiz.: Ceará , Rio Grande, Pa-

(i7) Caá - rac:ío = cvacuac;ü~s - diarrhCa. 
T"po ly f'ira119e1 <lc l"POI)' = íc,:~ + pirauga ;:: verme.lho; 

evacuações sauguinolcnlas, dysc.11teria. Ti\·cmos ensejo de demons
trar, pela primeira vez, nn füihía, a c:<istcncia da d)·scntcri:i ame· 
bica - causada pc\:i. E11tamocba dss,•iitcrlaC', Este trabalho foi 
confirmado l)c\O s:i.hio d r. Oswahlo Cru;,:. Cf. Archivos Brasilei ros 
de :Medicina -- 1912. Dssenltrio am"bfou<1 110 D<1hiri. 

Bcauchlmp, quando se reforc :i. ipccacu.111\ta. e ao seu emprego 
na d)'SCJllcria. - ll!floty - J1irauga, cm tupi, ~crc\'C o seguinte: 

" Qj hcsil:lnhocs t.aml,.,:,n t razem esta })Janta do P<'rú. A que 
se dá no Brasil é de tres cspccics, e diffcrcn~.1-sc pelas cô res; 
branca, parda e es cura, sómente a ultima é a que lettl t11ais uso 
n.1 mctliciu:i, pci.ls qualid;ulc.s adslTinsc11tcs e 1mrgati\•as; os gen
tios :,.p11!icanM1a na 1110\cslia a q11c chamam TcPoly piranga, que 
sfio as cnm.iras de sa.11gue ". Hist. do Ilras. de Bcaucl1:imp. Trad. 

de Pedro Cyriaco da Sih'a. O mcthcdo de trati111cnto das dySCJl · 
teria$, pela iní usâo de raizcs (l:i ve rdadeira iprcac11a11 Ju1 prêta ou 
;-tnnclnda - Ccplindis if,C'rnrnonlro A. Rich., ponya, ipccn, é, tl<: 
lon~a clata, conhecido cm thcr;i.pcntica 11or - mcthodo hra$ileiro. 
Depois que se iso\011 a rn1.:Iino, alcaloide c:-cistcntc 11a rait. da ipoc1t
c11:u1ha, o Prof. Rogcrs cn1prcgon as i11jccç~s do chtorli:,,'{indo de 

cmctina, no Lratarnc.nto lia dyscnlcria nmcbiana. (Nola de Pirni6 
da Sih·a). 
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rah)•ba do N arte,, Alagôas, Pcrnmnbuco e Bahia. Esta 
vasta região é talvc7. a mais saudavcl <lc todas; presen. 
temente, no lítoral, é hahit:1cla n.pcnc:s por poucos inclios, 
nn maioria cksccnclcn tcs civili1.aclos dos Tupis e, no inte. 
rior , por pequenas agglomcr,1i;:;õcs <lccaclentcs. 

E' um;i terra quente, srcca, ele vcgcta<;ão menos 
lu.'\'.urkmtc. A estação chu\'osa que :,;e dis trihue, por 
assim dizer, durante todo o anno na bacia do :\m:lzonas

1 

atii se faz num rc:stricto espaço ele tempo. Varias \'CZ03 

fa lha compkta1111.:11tc, por tuuitos ;\lrnos 1.:onsccut ivos. Os 
rios não são rclati,·alllcntc cauckLloso3, como os das rcgiürs 
anteriores; as c:nchentc-:. i:;âo de pouca monta e não exer
cem tão grande influencia sobre a vegetação e phcnom;!
nr>s outros gcrac.s. com el\;1 rclnc ionados. 1\qni e ai.:ol:i, 
a terrn se eleva fonnnndo montanhêts ou planaltos ; muito 
mais do que nas regiões c:qualorincs, é: var rid.1. pelos ven
tos, qw~ costum,ui1 tra1.cr febre:\ e diarrl1éas, quando 
sopram do litoral; quando do oeste ou sudoeste, trazem 
doenças rhcumaticns e cntnrrhacs. até mesmo infl,umHn
çõcs, principalmrn tc de olhos, 

f\ himinm,i cl a<le coustêlntc e o calor : ela ;1t111osphcra 
fortificam o systcma nervoso ; a 6CCcura inipcdc a prcdis

posiç:io à colliqua~ão e ús febre:; lyphoiclcs. Esta cons
tituição fovor:1vcl d;l tcn,1. e cln me1corologia é. quasi g,·
ral i apenas aigm1s elos maiores rios, como o principal 
dessa região, o S. Francisco e o Parnahyba fa1.cm 
cxcepção. 

Nas proxlmiclad<'t"i desses rios, ele t>referencia alé 
onde se está sujeito :'i:; cnchenle5, ;.tos cfflt1vios putridos 
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que dellas emanam, grassam as hepatites chronicas , já 
mencionad:is sob n. for ma de febres typhoidcs ou biliosas ; 

comcça1n depois d:i vnsatite e dizima m ter r ivelmente a 
11opl1la<;âo, tan to mais qu;.into clhs uão são convenien te

mente tratadas. Vêem-se muitos iuclividuos esplcno.mc

gnlicos serem, ás vezes , a rrebatados por hydropiisias o u 

febre hcc tica. Outrora, os in<lios crnm reunidos em nu
merosas ::i.l<leias, nas margens <l:iqucllcs rios; foram, po· 
rém, muito dizimados pelas n~alinas (*), assin1 como mais 

tarde, os colo11os hr,1ncos in1migraclos. N'o alto Tocan

tins, no Araguaya, rios que o.inda. per tencem a essa região , 
no scn cu rso inferior sct11elha11 tcs â constituiç;io do Ama

wnas, v ivem ainda hoje numerosa.o:; tr ibus, entre ns qunl'5 

as tcmivcis matinas, ele ten1pos em tempos, causam gran· 
<les devas tações. Em compcnsnç.io, oosa llella terra é 
mui to ~a l1<la\•cl no que d iz respeito ãs afíecçõcs pul~ 

mouares. 

:M ui r:iro appareccm e só cin a lgumas regiões 
menos vantajosamente si tua<las: altas e ventosas. Per· 

nambuco, neste particular , · se salienta. E ' a Pisa do 
Brasil, on~c a salubr idade <lo clima para t uberculosos j;í 

é muito bem cm1hec ida, principal111cnk na Inglaterra, <lc 

moela ql1e os hcct icoo <le lá, tra11sport..1dos para Olinda, 

('·) Nc5lc liYro Marti11s faz referencia ils ma.linas ou ícl,rcs 
Malignas - "symlromc fe: l,ri l, or<li11arinmc11lc forte, flor ,·ezes 
~r:wc, mortal. Seu agcute nem scrnprc o me~mo. J3;"1ctcricL11ins <lo 
gr upo colityphico. Pn! 11dismo, mormente qu.111<lo a forma c1ii1ic,1. 
é fun c<;5o do Plnsmollium fnlci f,Mrml.'" Cf. Li11911a9c111 Mt'dica Po, 
ti11/ar 110 IJrasif. Dr. Fcrn,1ndÓ S5o P:\\IIO. (Nato de I'imj1í Sih1a). 
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mesmo cm estado já muito adcantn<lo, co11scguc111 esta. 
cionar n doença. 

3 - A tcrccil'a região para cerlas nmnifcstações mor
l>idas, no B rasil, dentro dos tropicos , comprehcndc :õ3 

elevadas provincias de 'Minas e S. Paulo, a parte monta· 
nhosa da Ilahfa, cuja co11stit:uic;ão se as'3cinc lha ú de 1[i. 
nílli, e ns ll\Oll tanl10sas provi11cias litorancas de Porto Se· 

guro, Espirita Santo, R io de Janeiro, S. Paulo e S. C3. 
thari ttn, 1·icas de mattas. Os pontos clcva<los ao lo11go 
do litoral bahiauo, co1110 n capital, Bahia de Todos O.i 

Santos, tambem podem ser mr.ncionatlos, porque, devido 
ú proximidade do mar, estão sujeitos a rapidas mudança~ 
ele tc1upcratura, o que c..iractcrizn essa região em geral. 

Este dislricto, 1·clativa111cntc o mais populoso, porém 
ainda habitado só 1m trecho {Jorcstal norclcslino, por m:
mero~as tt·ibus de indios, é todav ia clotac.lc de verdadeiro 
cl ima tropical, idcntico ao da,; du.1s regiões já cita.elas; 
fa llam-lhc, entretanto, n constancia e regularidade qlle, 
na bncia do Aniar.onas, se costuma designar pela cxpres-. 
:-ão - quente e humido, e nas provincias do norcle:;tc, 
pela de quente e sccco. 

Os br.1sikiros chan1am ,1. este cli111a ··ele :1grcstc e ao 
outro de mimoso. Nesta pa. rtc do Ilrasil tambeJ\l tSe tem 
elevada tc111pcralnra durante as estações secca e lnunida; 
ambos os pcriollos revezam-se com il m.:iior regula rid.:i<le 
e 1wllcc; se e.....:pcrimcnta , ás vezes, rapida baixa de tc11l· 

pcraturn, que não c.le ixn ,de influi r sobre o ootado sauitario 

geral, antes o modifica de modo notavel. 
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A e[evacla posição ele muitos logares, especialmente 

cm ~1!i nas, ter ra em gera l montanhosa pela conformação 
escarpada da Serra c:l o Mar, ma~siça e coberti'.1 de mattas, 

que atravessa a maior parte dessa região, apresentando, 
aqui, valles profundos, si1111osos, ali, extensos tabul cii:os e 

plannltos, fi nalmente a falta elo vasto systema fl uvial e 
a prcponderancia ele vegetação florestal, tudo concorre 

para clar ~ esse trecho <ln · terra , uma cons ti tu ição patho~ 

Jogica peculiar, mixto dos paiscs propr iamente tropic.1es 
e rxtrntropicacs. 

Por isso, ahi, o ca racter ca tarrhal e rheumatico é mais 
pronunciaclo e de certo modo acompanhaclo do bilioso. 

Catarrhos violentos, diarrhéas, que se transformaiu cm 
<lyscnterias e as cntcrites, apparcccm com írcqucncia. Os 
ventos lortes provenientes ora do litora l, ora do interior, 

tlo sul e sudoeste, trazem myalgias agudas, plcurisias e 
pneumonias. Silo tam'l.lcm frequentes as doenças, com 
pronuncfo. dos soffrimentos do [igac.lo e <lo systcnta porta, 
e uma <lo:o rosa inflannnação erysipcla tosa, cspeciahnentc 
das ext rcmic.l :"idcs infc r i~rcs (sarna), é peculiar fu; mais 

frequentes doenças enclc111icas. 

A sarcoccle e a hydrocele são quasi endcmicas no 

Rio de Jancirn. Os índios pertencentes a essa região 
habitam, em maior 11 u01ero, nas maltas ao norte do R io 

de J anciro, entre o rio Parnhyba, rio Doce e Belmonte. 
Entre cllcs a variola e o sa!'ampo t êm causado grande 

<levat:>lação e parece produzir maior mortalidade do que 
no& seus parentes da região ami'.l zonica. Podem ser 
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causa distr., não só o clima inslavcl , como a circumstancia 
ele se loconto\'crcrn menos livrentC' ntc , contrariando assim 
seus habitas pr imitivos e tcndencias annii;ndni:;, compri
n1idos como se acham pela populaçi'io dos b1·,111cos, e.ada vez 
mah; diífundida. 

O Brasi l C.'-ll'ilt ropical, que comprc>hcnclc llma parte 
das Provincias de S. Paulo e do Rio Grande do Sul, 
considcrnc.lo como quarta rcgi,10 nosographic..1, pó<ll' ser 

dispensado 11csta dcscripção. 

E' habitado por poucas tribu-3 <Juc n:t nrnioria prr

tc11ccm ao r,1.1110 sul do:; Tupis, os Guar~u1i5, mais ou 1ue-
11os inf h,cncia<los pelas viziuhns missões espanhol;,.:>, elas 
antigas Rcclucçõcs J oouitas. 

Nc-sscs Jogares n nosologia se approxima muito 111ais 
da ult ima reg ião cle!-cr ipta; entretanto, predomina a co11~
t itt1ição 111c<lica r heumalismal in [\ammntoria. 



REStJMO GERAL DAS DOENÇAS DOS 
INDIOS CRASILEIROS 

SC' reunirmos os trar,:cJs do ligei ro (ll1aclro que aqui 
procurámos C?sboçar sob o pomo de \'bta geral, rcsalta 
como essencialmente carnctcrist ico o segui11tr: 

1.0 
- O p1·i111 itlvo habit<111tc do Brasil é difficihneutc 

aconm,c tthlo 1)0r uu1a doern:;a que: lhe $Cja c:s:c\m,irn.mcntc 
peculiar. 

2.0 - Pelo contrario, cotno as demais clas~es da po
pulaçfio , cllc só participa dos rna\cs ahi rcinantC's e dcpen

denl·e6 cio clima. 
Reage contra as it1sah1hridadcs lornrs cio mesmo 

modo que os europeu:;. Só diverge 110 que concerne éÍ. 

suri. 11 ;\ l11rczn primi tiva e. no quadro elas doenças qnC' entre 
clks gra~am, se rdlctcni os traços rarac tcristicos <la 
6lm raça. 

3.0 ~ Assim como os brancos num paiz rclativa-
111c11tc 111uito .~autlavC\, são acon1cridos pcl~\ \}este negra, 
cholcr:i rnorbo, fob rc mnare11a das lndias Occic\entacs, 

pela tcrdvC'I febre lypholdc da costa oricnt.11 africa11a e 
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pela "V,ma 111cdiJ1c11sis" (78), o indio brasileiro tarn
bcm o é. 

(78) Vcun 111cdi11c11sis, <l ncontiasc 0\1 dr.i.cunculose é dc\"ida 
ao desenvolvimento 110 corpo humano, de 11m pa rasito nematoide, 

a {ilaria de Medina, o famigerado hid10 <la Costa - Droct111cuftu 
medi11c11sis (Vclsch. 1674). 

H1 os historindorcs gregos, 150 .lmios antes da era chrlsl.'i, 
mencionavam a filaria de )lcdina sob o nome de Draconfi11111 
111 icro11 {Plu tarcho), 011 pequena cobra. Os lati nos ,·crlcrnm a 
1,alavra pcln cQlli\'ah:ntc - Drow11wlu.(, p.i r;"tsito q11c \'iVc. 110 te
ciclo conjuntivo sub-culanco tlo homem. 

Os symptomas da sua presença gcral111cnte só appa rcccm quan
<lo a fil.'iria procura ~ai r n:ilg:11111 [)Cinto <lo tcg:umcnto cutanco. O 
paciente começa a sen tir prufi(!o e dôr; sobrcvem Ucpois 11cqi1cn:i 
inlnmcscenc.i; scrnclhanlc a furuucu\o ou bolha, circum<lada por 
nKti s 011 menos c:--tenso rubor, infl:i.11 1.1çiio <l,1 11elle e <lo tecido u+ 
lufar, !iimulnndo crysipc1a ou lyinph:ingitc, <111c chcg:i., is vezes, 
até ás proporções de flci111ão, com fr io, febre, ccphalalgia etc. 
Quando se abre a 11hlycte1\..1, situada frc<111c11tcnt<:ntc 110s membros 
iníeriorcs, a filar ia fcmca começa a c,·acu:i.r embriões que, facil· 
mente caem na. agua, onde se acham os hospedeiros intermediarios 
- CycfoPs corouatus ·- e nellc conicc;a a evoluir. 

A pa ra.siLose é prop;1gn<la pela ingestão dn ngun 11ol11ida pcloi 
cyclops inficiona<los. Desde 1584 se s11spcita\•a este modo de 
pcnctrac;ão <lo bicho cJa Cosl:1, conio rmc se lê num antigo tino 
cm hol landês, c..<:crito por H 10•9tii Va11 l.i119schotrn e nw11:i. edi
ção J::i. tina poster ior ;, hollan c]cs.1. "Est in insuh Armcrio (Or · 
muz) morbus cpiclemicus, seu populari s ,•crmcs pra.elongus in cruri. 
bus genc~ri, quos e~ aQU.> polu cattsari C.'\'.istin~at •·. Gazeta )fodi
c.a da. Bahia - 1873 - p.ag. 167. No Brasil o parasito era conhe
cido por bicho <la Coslci e os rn.:r; ros Minas ch;u r ava ,11-110 de su· 

l, iá, Ess:is denominações dão a entender qnc a provcnicncia. é 
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africana, lc nôo sitlo introduzi do no ·Br:1sil CO!ll o tra fico dos escra
vos africanos. Vil. G:iz. Mcd. da Bahia, 1877, p.ig. 301. 

Luiz Gomes Pereira, cirurgião português, que clinicou cm 
Minas no primeiro qu:i.rlc\ do s1:culo XV11I e dcsc.rcveu no seu 
"Era rio Mi11c rnl ", muitas doe11~as peculiares :i.os nctros, não se 
refere :í. drncontiasc, que <lcvb ser ircquente itc.ssa cpoca. Martius 
apenas se limitou a mencionar o hicho da Cosla. Em suo thesc 
i11augurnl disse :\b noc\ Yictori no, que i\ iila ri., de )Jcdina foi 
impOrtaÔ.'\ pelo negro, no 11rimciro seculo da colonização da Brasil 
- 15:?S. Nos imlios n5a const., que cxisti.)sC e muito mc,tos h:1j a 
sido observado o hicho da Costa., Uissc cl\c. Fei ra de S. Alma , 
na Bahia, crJ. um {oco, 11:1 íonte publica, onde mu it:i gente se in· 
fieionmL Silva Lima se admír~wa porque as aguas do Dique, 
conslante mcnle po\uidas pelos negros tloentcs, n5o consc rv:ivam os 
ge m1es, que a Fcirn de S. Anna, lagô:i de S. José <las 1tapororocas, 
Tanque da Nai;:io e Poiuc.\ , aclim:itaram 11 20 lcfio.'\-s no interior. 
Esere,,.eu o mcslllo snhi0 clinico bahi:rno que, tlc 1SS5, nfio se 
registou m,,is coso al~um de drac011tiasc 11a ci<latlt! do Sah'O.ôor e 
~us nr r:ib:ildcs. A <lraconc1il ose c.-.::t inguiu-sc pro\';:wchncnte de
,·ido is sêc;is, aos esgotamentos dos tanques, foco; ontlc ~e dcsen
,•olvi;i.m os Csclops coro)l(1 f11s inícclaclos e á cr:ssaçíio do trafico 
da cscraval\m:i. africana. 

A extrac~ão de bicho da Costa pelo mcthor.lo po11ular era 
bastante curiosa. Os negros extrahiam o ,·crmc e11rol:mdo·o numa 
pequenn haste de madeira; esse processo permittia exlirpar, diaria
mente, de 3 a 4 cc11tin1c tros d(;"SS.'\ fi la ria, que media cerca de 90 
centimct ros de co01prime11to. 

Nos ca.sos (a\·oraveis a cur:1. se process:\\';l cm 15 di.:is. A 
extracção requeria muito cuidado e paciencia, 11clo perigo de se 
partir o pnrasito, C!ll conscql1end;i de trncções mais fortes , cujas 
conse<111enei:'ls po<lcriMn ser : f\címõcs, artrites supnradas, etc. 

O azeite 1\c deL1(1C - E!ncú gni11u1uis L., era muito util 1in 

tratamento <la filaria de Medina. A titulo Ue curiosidade tr,ms· 
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crcn.:mos este t recho <lo Prof. Catninhoá : "Ent re outros factos 
íntc rcssanl('s, lembraremos o !'>cguinlc, q 11c tcstcrramlm mos na casa 
<lc i.a,1tlc <lo Professor Dr. A11lo11 io José Al\'cs, na Bahia: vario; 
negros, cufos pernas ota.\'a nt cdc maóada s, ha\•ia hastantc tempo, 
se m c;u,sa apparcnte, e sobre tu do 11a região 111alco\:J.r, foram p0; 

lima prcla afr ic;ma, c:,;~uninados, rcconhccc1nlo cl la que! ha\'il 
f>ir/1 0.s·do-tornodtfo (:uiimacs Jlílfil!'i it..s 111uito comn11111s u'Aíriç;i 
- Vermes ele ).[cdin:i.), rchckks a todo tralti nlcnto cmprqi,ado; C"n· 
tão, a ~lliclo nosso, e rncdi:rntc promessas, cncarrci:::ou•sc ele t rata• 
los fi 11oss1 \'is t;1. 

P,"\r:\ i~~o. comCf, 011 cmprcsall(lo ~olm.• os tornozi: ll os dos 11.1-
cicntcs, cnta11\as111:1;s de farinha de 111 :1.ndioca COlll n=rilc 1/c 1k1?dí' 
(olco de Pa lma 110 commcrcio); 110 ilia scg11i11tc tirou as cataplas· 
mas, have ndo cm 11ua~ i lOtlos, 2 fi\.,mcntos lmH1cos e 11cqucnQiô., 
que clla segurou cuidadosamente e ;tllL,rrou cada um co111 uma 
linha fiu;i e forte, sem tlcs11cclaçJ.-\os, c 1irc11dc11-:t n'um ír.:igmcnto 
tlc palitn; poz de 11ovo a c:ltap\asrna de nzcitc Uc c..lcm\~ e far ínhl 
de 111:rndióca ; no tlia seguinte havia oulri\ f}Or <;ão ióra, C]IIC dl1 
enrolou tamh<' m !\O palito, e assin1 procctlcu tl urantc i ou S dias, 
até que sahii1 todo o ;mimai p.:i rasito, o qual rccollhcccmos ser :t 

Fi furia ,llc1linr11s,•, 011 ,·,i rictlnde d'ac111c\1a (?). 

Dizia ~ curandeira 11uc sem ;1.quc\las c::iutcllas o a11in1al se 
rr.irlta e clctcnni11a\':\ a íormaçio tlc lun1orcs C] llC su11ruram íorle· 
mente, e ele lenta. si 11:io in1po!isivcl cicntrisaçr10. Botanica Geral 
e Medica. p;1g. 1842. 

BéclCrc aconselha a chlorofonnisaç5o da filar ia, 1ia r:i extrai 
la intciríl, e Emily, \\lctlico da missão Marchand, c11tprcgo11 a solu· 
i;;\o de sublimado ., 1 : \000. 

Assim como se extinguio o bicho 1fC1 Cosln - Dracuuc1rfus 
Mcdi11r,r.t is (V.rlscf1. 167-1 ), sc ri;-i pa ra dcscjíl. r que out ro tanto se 
tlcssl.! ,om a ll'r1dct·rt•ria /Jn11ffo} /i ( Col)Uold, 1Si7), filariíl de 
c:111briõcs s.1ng11 i..:olos, causadores tlc clc(1IL,11ti.,sis, variscs lyntp~ia
ticas, chy\urias, icbrc~ ctc Conhccc mos 1uu foco 1\0 Barreiro, 
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4 .0 ~ t\ maior ntorta\idadc é c..1.usad1. por uma peste 

intro<lm.í<la J)clos europeus , a variokL; e a esteri lida<lt 
inhc rentc ;í. sua raça é p:n1icularment c favorcci<la pcb 
t>yp hilis, c1nc tambcm lhe era outrora desconhecida. 

5.° - Com razão se póclc intlicar a raça vermdh::i. 
r.omo sendo muito sadia, e conheci<lamettte possuidora de 

grande lungcvi<la<lc, ma~ bto, só cmquanto habita exclu

sivamente sua k rra e nfio está cm contacto com a civi

lização européa. 

6.0 - Como se mo<liíicasst'lll as condições depois da 

immigr açâC'l purlnguesa, pe la actual posi~ão Gocial e o 

inferior <lescnvoh•imcnto espiri tual cln:; indios, é de es

pcrnr uma mo rtafü.la<lc sempre pro,?;rC's:-.iva. Conforme os 

Íílctos expostos, ;t u nica rac;a humana sobre a íJUal se 

pódc faY.cr um prognostico geral é a amcric.1.11a; <lcs~a 

arredores d:i. Ci<lil<lc do Salva<lor. O pe rigo que r~prt·scnta esse 
(óco de 'tt'rtclrc-rcriosc foi clêmoi\Slrado 1ic\:l. \'alios1 thcsc inaugural 
tio Dr. Gaulbcrto Vicc11tc Pau ln M:i.p;alhães. C ontribrriçiio pcs· 
sonl no cst1rda dn l.Jr1acro/fosc 11cr /JCihio (!ntlkc tia íilariosç no 
Barreiro" ) B:ihi:1 , Oulro c:,:i:c\lc11t t' tralnlho é a tli.csc inaugu
ral do Dr. Afra11io <lo A111:1r:i. l - ti /Jrmcroftosc - Uabi,1 1916. 
O ProL Almir de Oli,·cira \ambc111 aprcsc11to11 interessante cot1· 
t rilmiç5o como thcsc i11a 11g11r:i. l - flldicc Endcmico de filariou 
11n ll11l1Ítl. ~lagis tracs foram os estudos de ,vuc11.:: rcr, Silva Líina, 
Victori110 Pere ira, t>atc rsoll, Sil\',1 Ara11jo, $'.!vcri:i.no d:: ~br,a· 
lh.:"ies, Rodri.;ucs <lc Moura e outros. 

E ' tlc v:inlagcm a cxlincç;io <leste Ioco do Banciro, dos de 
Maceió e lagares outros ouUc s:rnssa a tvuchcrcriosc, termo este 
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sentença que condcmna á morte a raça vermelha, tam
bcm parlicivam os primitivos bras ileiros. Esta visão rnc
lancholica <las cous:1s, contr:i. as quacs se oppõe o senti
mento elos philanthropos, fuud:m1cnta-sc no estado da 
arte medica entre aquc\!a r;u;a selvagem, pois, ec o con

siderarmos mais de perto, veremos claramente que o indio 
esta inteiramente impossibi litado ele achar, por si 1 o ver
dadeiro e sufficicnte auxilio, para as doenças physicas á,; 
quacs c.5tá sujeito. 

J\lêm disto, cm virtude de sua condição social, está 
tambem fôrn do alcance de u111a influC'nci:i. bcmfa1.cja, por 
parte da sdencia medica européa. 

que lembra 111na homenagem :io nbit> l.m1.sllciro dr. Otto VVuchcrer, 
a quem cabe a prioricl;i.cfo <les tes c, w<los 110 Brasil. (Nol(l d, 
Pirrrjá da Silva). 



ARTE :MEDICA DOS INDIOS 
BRASILEIROS 

Este mister está cm mãos de alguns homens, que se 
distingucin pelo espir ito de obsen•ação, astucia, laborio
sidade e, :is ,•c-1.es tamb!m, nas ele mulheres velhas. 

O meclico, chamado pagé na lingua tupi, é sempre 
um lndividuo de ascc1Hlc11cia, de influencia na tri bu 1 e: as 
poStiuc t:i.\vez maiores do que, aciuallllente, costuma ter 
um professor, entre os lllcdicos elt ropeus. Não faz parte 
de corporação nc1ll ele g:rcmio particular ; não é do utor 
nc111 mcs1110 mestre, nao recebe, pm diplonla, o direito de 
curar; cntrctanto1 lhe ass iste um grande e illimitado poder. 

A activiclacle do pagé, a estupidez e ignorancia da. 
mult idão, fazcm-110 valer C' sobre~ahir como se cl!e fô ra 
ele natureza privilegiada e mais elevada. 

E', ao mesmo tempo. consc\hciro e lt'gislaclor cL-i tri 
bu. Faz-~c oudóo nos assumptos mais hetcrogencos, 
aconse1!1;11 1do, amdliaudo; e, quan to mais a idade, a cxpe
rienc ia e a digniclaclc ela apparc11cia lhe fa,"OH!CC\il a'3 atti
tucles, tanto mais alta con{lanç;1 gosa e1ttre os docn t<;!s. 
Commuuuncntc é tambeu1 zelador das cousas sagradas, 
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saccrclotc , prophcta, adivinho e, mais ainda, magicc, e 
fei ticeiro. 

Cornparando·o com o Xílm<.mista (i9) dos nóm:ldas 
asiaticos se cncont rn um,1 choca11tc scmclhan~a entre c--:.tas 
pcrso11ali<la.c lrs carnctcri$licas; a111has constituem por 

:tssim c\ize r , o intlicc do C?stnclo in trlkctuí\l e moral do; 

povos entre os <1uacs ac tuam. Indubitavelmente Sll b s it;l(' !ll 

110 :xama11i-;1110, os res tos de 11111 C'lllto dcsappan:t:i<lo e YCS· 
tigios cs1,:1rsns de u\1la cornprchcnsão mai~ e levada <la 

(n) C h :i.1na 11, X.l.111,1.\l nu .\'.am.inisla., é O 11on11: Üo 1n."lgi(u, 
que pra lica o xn11m 11 ismn, <kao1:ii11ac;ão claúa :\ rC'l igião 11:ts trillus 
11ito h11tlis1as tla Sihcrin <: ó. ~lon~olia Ocd dl'11UI. E«ta form:i. 
rcli i.,: ios:i ba,tu nlé g rosscir:t, in1cr11ll'(ii:i ri; l t11lrc o auim\ino pri· 
milh-u ~ o fcilicisrno elos !'t:lv;1~c1,~, tc-m por l~~c o L'tl \1 11 1\n 11a· 

turcza e clo~ c!>pirilo-; 11uc :i. gu\·crna111. E~tc~ espidt,1s, muito mal 
ddi11idos. rc:-iL\!111 110 céu, na atm• ,!>i•hcr:i, 11a terra, 11:i.~ 11~011l:l\lh:is, 
r.:i.s a~uas, n.;s cousa-; ma\(';ia~·s. no:, ,111i111ac~. ele. São riotlcroscs, 
bons ou maus, poré>m prim: i11alntc1,tc n?aus; causa111 .i. s <loc11ças e 
as dr~graç.ts. Inaccc.<.sivcis ao conuu uin 1\0:. hmnc11s, a11cnas são 
acccs~ ,·ci:; a Ulll,'.l pctJUcna d:issc de privil egiados: sn~rdolc.5, {ci

ticd ,os, l!xo,ci~tai,;, 11rophc1as e Xnl\lans, com os ' IJlaC s cnl r..1111 cn• 
i.:0111m1111ic.u;ão. A ador.ição dos '-=SJliritos, iu11tâ;st! lambem o 
cuho de ccrlos ;rni111ac-; e :i r\·orcs, 1:fo fr cq1x:nlc entre os 1"1.~o 
l"lvili~1dos. A concepção mistira <l;.1 doença origi na 11roccssos cor· 
rdnt ivos de cliar:nostico. 1'0 1· e:ll c, anlcs ele tu<ln, se lratíl t!c 
~ahcr qual é a fo rça 011 iniluc11cia maligna que se .ipo1lc ro11 llo 
cnfcrn:o, que mnld ic io !'.e cxc rc,·n sobre cllc C 11t1:i. l o ser \'ivo 011 
morto, quç tem intercc;.sc no ~(>fir imr.nto ou morte elo d·:1cntc. 

Ess.c tli;;ig1103tico tem que ~tr fe ito por alguun co111 11nali<latlcs 
c:-pt-ciacs, 11:ira cnlrar cn1 conlaclo çom as (ori;a!t mi~tcriosas, com 
os cs11iritu~ '-= com poder tii\fa 1:oinhalc•los e cxpulsa~lcs. 
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natmcza. O mesmo se dá com a arte medica dos scl\'i· 
cal.is Lrasiki ros. 

No officio de curar. rxcrciclo JX'lo pagé, rc1111c111-se : 
supen.t ição e crença no:, mi lngres, cxtra\'ag.:ucia e pene.
tração de pcns;1n1ento. 

Ellc acrc<l it:>. nos rc1ncdio..; e melho·lo~ <k cur:'L que 
propõe; e ni!-lo é tão conscicucioso, quanto o ... vcnhd<'iro.: 
?ncdicos t•nropeus; mas. não clc!:>prczn, c-omo fa.mn ;"tlgu11s 
<.l.l nos.o:a faculdat\c, ccr\at, fonnalid;-iclcs que l!Xclusiva-

E,;tc é o 111e<lito (citicciro - o x:im:rn, cujo primeiro cuidado 
sc rl\ collotar·sc c111 est;i.clo especial, para Cl'ltttnULt;car·sc ccin as 
fnn;a s, os eo;11 iritnr;. e sobre dh:s ~·-.:t:rccr U$ 1,0:krcs qur 11ossuc. 
•· D.1hi, tl i7 Lc,·y Rn1hl - toda u111a ser ie <k of)Cr.i.çõcs prclimina· 
rrs q11c rlur:un m11has horas ou uma ur,itc inteira: jcj1111,, intox i
car:õc~, lr,i jcs cspcci;ics, ornnmcnl<* 111:igico~. c11C.1nl:imcntos, cl;in
ças c-xtenunnlcs, lr;111s1, i1 açt10 C'xccsih-n, ele !ai mo:lo, que o xamêln 
chr:::,a n (>crdcr o couhcci111c11to ou a ficnr {úra t!c s~ rc:ilis."lodo
sc, :issi111, o que se ch:imnria um dcsdohra1nc11to d;i p~r:,onnlidaclc. 
Torna-se inscnsh·cl a ludo o que o crrc.i , 111:i", pelo contrar io, se 
sente lr;i.nsportado ao mundo <los c:,piritos, ou tido mc11os, entra 
cm coinmunicaç,in co111 cl\cs. 

Kcssc mon1ruto o Uiag11ostico se fa1. 11or intuição e, por con• 
sci::uiutc, :sem erro 11ossi,·el, Conso,111Lc sua mcntnli<l:u!c, o pncicn· 
te e os sc:us, ncrc<lit:Lrfto cctnmcnte ". 

Assint, o 1liêis;110stico não se bi mc<li:rntc 111n ex;1mc ou com
par:ição dos simptom;is phisicos uu mcntac~. scn:"io 110 r intuiç'io 
110 c.-.tallo de tr;msc, 1101 mai::ia :idivinh:ulor:i ou 11or mclhodos 
orncukm.:s 011 n.rus11iciosos. S:io h1diífcrc11tcs no c:xan1c <los sim
Jll omns phi~icos, porque "ntlo é o corpo, 11cm são os or:;:ios visi
\'cis 11uc t.letermin.1111 n causa do ma l, I! a :,hnn ou o cspirito que 
-:.!. til Uoc.ntl! e. t1or isso, :~'io h;i moti\·o para n ol,scn·ação <los 
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mente visam a suphstição c!o pu1Jl ico ignorante e servem 
para nuxilin r, pela persuasão s11bjcctiv::i, a inccrtc;:.?. do 
rcmcdio e ;i clc!\·ada confümç:i do paciente. O mesmo 
caracter de rnina e de dissolução, que nos surpreende nas 
rcl«çõcs sociacs e jmidicas e cm todo o pntrimonio do 
home1n amcric.11101 a singular dcsorganisaç5.o que se 
observa cin suas numcrnsas línguas, entre si decadentes, 
tambcni se encontra na medicina. 

Assim é que podemos considerar, separadamente, 
todos os factos que se relacionam com a thcoria e pratica 

simptomas visi\'cis ''. Nos ta!-OS difficcis, o 11rimili\'O se ut iliza. 
como auxiliares do cliag11ostico e do prognostico, não só doS 11re
sacios, augú rios, co11s11ltns aos oraculos, mas, ainda, do hipnotismo 

e d,1s visões cm C..xt3SC. 

O medico pro\·oca o csta<lo de éxt3sc c111 si mesmo e no 
enfer mo, por meio de sugcstiio, hipnotismo 011 por me io de <lror;as 
<1uc fo.7.Cfll sonhar e são esturic fa:ientcs. 

Ao tratar das sul>stallcias illusosenicas e estupefacientes do 
índio .:uncricano, \"Cremos como esses 11Sa\·:im, para cmra.r cm 
transe, ao fazer o diagnostico e o prognostico, o f',!yr,ll - An/10· 
To11i1w1 Wiflim,1.sii ou LaphoPliom Wiffia111.s i i - , no ik>;ico, o 

fl_yo/worrn - cr,api, )'fl{Jé - Banistcria caapi Sprucf.!, no N~:-dcstc 
tio Am:'IZOLla~, as da11m1s, entre os actuaes Zaparos e os 1'.foyos; o 

Pariaí ou ccuil - Piptar!cnia pcrc9ri11n Blh., Piptadc11ia macro· 
carpa Bth., entre os amigos 'fl1pi-Guar:rnis e os actu:ics Matacos, 
entre ouu-os 11umcrosos exemplos. Vd. Mcdici11n . Aboriy,:11t 
A111crica1111. Ramon Pardal. pag. 33, e a c:-:ccllci;lc monosraphia 
- A f'l,.m lo tJuc /a:: Jo11lrar - o Yagé. Osw:i.ldo de A. Costa e 
Dr. Luiz Faria. Rio, 1936. Nas mais civ ilisadas capitaes, inil;

liz.mcnte, aind(I se observam muilílS e \'nri;ulas maniicstaçõcs de 
pa cel am;a cur:111dcira. (Nota de Pirn/6 da Silva) . 
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medicas dci;scs homens, tão somente como tradições iso
ladas e confosas, unicos remanescentes de unia sabedoria 
natural, cuja conncxão organic.1. e fo ncl:imcnto espiritual, 
precederam a violentas catas trophcs, tão problematicas, ele 
ett jas épocas historicas e causas, não possuimos ainda a 
menor idéa, no estado n.ct ua\ dos nossos conhecimentos 

historic06 e ethnographicos. 

N5.o rcsl.l, po1·ém, a mcllol' d1.1\•ic!a que ex..1cta111cnte 
esta relação é nccessaria , p:1ra encarecer o intcroose <la 
scic.ncia curopéa, pela actual medicina dos autóctones 
brasileiros. 

Antes de tudo devemos dizer que o medico elos bra
sis, cm todo tratamento, emprega remedias que são fot·
ças myste1·io~as para cllc e para 06 doentes. No que diz 

respei to ú natmcza desses remedias, sobre os moela~ co1110 

actuam e curam, não tem etle, absolu tamente, icléa clara 
e precisa ; por isso, cm todo caso clinico, sua concluct::i. 
medica é vacil\ante; o prognostico incerto e o c.x.ito 
duvidooo. 

O que o dec ide na escolha de determinado medica
mento não é ri. mcthodic,1 imlucc;.ão das he:n1 conhecidas 

analog ias, nem expcri('nc ia alg,11na provada, nem verdade 
ql1c tive'3sc he rdado das n1ais genuinas tradições. Pos
sue, an contrario, m11n. noção obscura dn acção dos me
dicamentos, ou ainda menos, t<.1lvc1. só um temor supersti
cioso dclles; assim, a medicina dos l,rasili ncolas, nos pa

rece magia ou 1cttiçaria. 



MAGIA OU FEITIÇARIA 

Não é scu1 raz.üo que temos o direito de ad111i tlir 
ser a csscncia da magia u111 <!sforço para atrair as forças 
dcsconhccidns (os c-.;pir itos), cuccrra-las dentro ele uma 
dete rminada limitação (circulo magico), rctc-las, c..~or
cisa-las e applka-1.is. 

Portanto, isto se dá, scmprt.: pel a libertação cln força 
<lcsco11hccida1 de sua prin1itiv:1. ligação (espiritual) , iso
lada até certo ponto, por meio e.la rcncgaçflo e fixa ção 
d<.!l la . Por isto, o fei ticeiro que apostata, a1Jarccc sem
pre colllo uma pessoa hostil , contra rin á ordem geral , do-
1ninando-a de certo modo ; frequentemente nfastaclo das 
ligações sodacs, é cnusa de medo e pavor dos demais. 

FomCti Jcvnclos a njuisar <leste modo, sobre as acti
vid:-t<lcs do pagé; e, se qt1izermos apreciar o indio como 
medico e (an111.aturgo, teremos que nos aprofundar no 
abysmo cla.quclh.! estado de 0Uscurnnli s1110, cm que o ho
mc111 impcllido pela força dcmoniaca, de origem para clle 
ücsconhcd<la, age alheio ao destino gcrnl <la humall idadc. 

De todos as imlios com quem fa lúmo3 sobre este 

assurnplo, o nmi:; intcll ige11tc era o velho tubixaba Grego-
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rio (80) , da tribu dos Cocrunas, (Rcisc III , pag, 1202), 
o qual nos acompanhou na subida do Jupurá (81). Uma 
noite, quando o inte:Togamos: "que fazes para. curar teus 
doentes ?'i po1. a li ng ua para fó ra da bocca proeminente, 
mui lo aberta., fez com as mãos um movimento indcccntc1 

indicando os orgãos gcnitaetS e sorriu com expressão de 

111a liciosa astucia. 

Não satis fe ito com este geslo, pedimo,; uma explica

ção mais n111pla. 

Com grande admiração nossa, desenhou um circulo 
na areia, dentro dell c um liugam e disse com a mais so
lc1mc · expressão: ' ' toda fei tiçaria provem da volll ptuosicla
dc e do adio; com isto tambcm se cura". 

Esta phrasc muito nos deu que pensa r. Se nos não 

engnnúmos, ella indica, de {acto, não só a origem de toda 
magia, como tambcm da arte medica dos indigcnas . Esta 
arte é um uso cego e sensual <lc fo rças uaturaes desconhe
cidas, ocullas e, achan<lo-se nctualnicnte desprovida de. 

todo conhecimento scientifiro, co1_1stitL1e :i.tribuição dos 

pagés ou médicos, que sem duvid o., têm dclla uma noção 
obscura, visto como i ll ici L.1men tc, conseguiram sua prati
ca ingenua e g rosseira. 

Devemos assignalar que o conhecimento dos reme

dios,.,em muitos casos, só é l ransmitlido pelo pagé mais 

(80) Tubi:-:a b:i. tem o mesmo si~nif ica<lo <lc mborubicháb: o 
r1.: i, princi11c, chefe. (No t(I d.: Pi'rojri da Sifra) . 

(81) Yupud é o ri o Jap11r.i, no Am:tzonas. (NoJa di7 P i · 
mjti da Sifva) . 

C:1.11. IG 
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velho ao9 seus discipulos mais novos, á custa ela prosti
tuição ou pelas curandeiras, 1unracaimbára, mcdi.lnte 

sc.n asquero:w abrnçD. 

Arte secreta, volnptuosidaclc e vicio contra a natu

reza, reciprocamente se unem; nssim, n magia se trans
mittc por scnsnaliclaclc, e 1,reclomi11arú por Limito tempo 
ainda nos povos selvagens, crnqua.nto nfio se tornarem 
castos. O scductor, na qunlicladc <lc portador de. um es
pirita mau, no neto da copnla carnal, simula, em vez rlc 

go1.nr, coinmunicar cm 1·ccompc11sa disto uma força des

conhecida. 

E 11tre os inclios brasilci ros o velho pagé escolhe um 
rapaz com o qual fic a algnm tempo em lugar solitarto. 

Emquanto a h'ibu consiclera estn allscncia como iniciação 
nos scgrecloo <l a feitiçaria, serve el\íl., apenas para entre
gar, sexualmente, o alumno ll seu mestre. 

Por tal ligação recebe o iniciado, ordina riamente, 

algum objecto, rnna raiz, carvão ele madeira ou ele os50, 

urna gíl.rra ele an imal, um dente, etc., como signal de 
al iança (c11ó11gça 11gáUa), que. traz cornsigo como a,nt1 lcto 

e auxilio irnmcdiato, nos casos ele doença. 

Nem sempre o aprcn<li1. de kitiçciro recebe elo scn 

mestre oli mestra, csk si1nbolo ele aliança, simultanca~ 

mente com uma força superior . Terá conhecimento <listo 

por um. sonho 011 visão. Os incl ios ligam alta impmt an· 
eia aos sonhos, e alguns são dfectivamente visionarios . 

Não só aHinnam ter visto o espirita maligno, como se 

gabam de cop11la carnal criminosa com o mesmo. 
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Não precisamos acccntunr que todas estas, idéas <le
vem basear-se na convicção da cx.istcncia <lc ulll espirita 
maligno. 1'hiitos povns rcprcscntan1 este ser malevolo 
á humani<ladc, por certas fom1as lra<licionacs, e assim é 
que, entre os selvagens bra6i lciros, surgi~in .:is figttras 
ele tln/1d ou A11/11i11911 (82), ! 11rnpari (83), Curupira (84) , 
etc. 

(S2) Aului - A11lló119a - ,k c1·nliau = a nlma errante, 
o espir ita mau, o diabo. O Tupi. .Aiim19 = o diabo, alma do 
m:11. Bat. C:\cL .1l1ihcí,19a ::;;; a alrna que corre, a sombra ciue 
pass,1 ; era 111atcrialmeutc representa da pelo ,•c.:1.do, o mais ,·cloz 
dos :rn ímacs brasilicos. Pdmâros Norõcs dt T11pi. pag. 134. Pli-
11io .'\:,rosa. (Nolfl ,Jc PirfljíÍ da Silva). 

(83) J11T11f1o i ou jcri1('ori corr. de yuní-pori = a hoc.a. íc
c\rada. N'omc tlc um gcnio tia mytho!ogia imligcna e rwl!r dizer: 
aquellc IJll'" focha a nossa boca - rcícrcnci:, esta á inst ituição do 
segr(:clo. E' o diabo ou demonio. Juropar)• - "s;:itanaz lJUasi 
inexpressivo, sem ;1 fo rça do t inhoso ch risláo, umn cspccic de 
\obishomcm .•. " Raynumdo ).foróléS - /lmplti/lit·atro .1111n.::011i
co. p:i.s·. n. 

J\ gr:mdc Scolopc11rlrn morsi/nns é chamada pelos tupis -
jurnfrari-kiúiiúo = pente do diabo. ~ fartius. Di1. Th. S::m1paio 
que dc.,·cra ser :.,mru('crri-ki/Jn = o piol ho do diabo. Na B:thia as 
cscolo11e11drns taml>cm i:.ão conhecidas por Piolho de cobra. N;i. 
lingua tul)i ~e chama jurupriri ou jcr ufnri, ao pode roso espirita 
111alig11n que n1;e ém toda ,,arte, traduzido por dial,o ou tlenionio, 
vclos brnsilciros e jtrnúiar-tori = o co:,,:o arrogante, pelos co
nhecedores d,1 lins;ua. l.l::idi11s. (No/ri dt Pimjií dt1 Sili:a). 

(84 ) Curupmi - t o duende. ga!hoíciro dns m:it:is. )fartius 
o chama !Jlll'ltf>ira 011 curnúira. Dci/rii9e .::;ur í:ll1110.t1rafthic. pag. 
468. Xo Dice. Il rns. Port. o vocal.,u\o curubn q11cr dizer: sarna, 
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·Não se tributa veneração a este sec mau, porém 
temor supersticioso e os pagés disto se aproveitam. 
Nluitos povos at!mittem ttll l..'\ ser ie extensa de cspiritos: 
maus; outros só temem u111. 

Os Abipõcs ao cspirito ma11 chamam seu avô e con
si<lcrnm o Setc-cstrêllo sua mani fcslação malcr ial. 

H:weria mui to a dizer se quizcssc discorrer sobre 
idéas mythologicas dos indios, as quaes, por certo, c.stüo e1n 
intima relação com estes nssumptos. L imi temo-nos po

rém a observar como as palavras do velho Gregorio: 
"ioda feitiçaria vem der sr11s1mlidad11 e cio odio e com (.No 
fam lumL se mi-a" 1100 lembram a degn1daç:5o assignnlada 
no Velho Testamento, da prostil1.1iç;"10 co111 os falsos 
Deuses. 

A i<léa de impureza se accentua na fcitiçc1ria dos 
brasi\ incolas, da 111csn1a forma que nas relações se.xuaes. 
O índio considera impu ro lnclo o que" é expd li<lo do or
ganismo: excremento, excreção fcmininn, e principalmen
te o scmcn, julgando-os forças magic.i.s decaidas, e uti\i

zavcis nas a1·tcs diabolicas. Alguns excretas, de prefc~ 

brotoeja, borbulha. Gcnio dos pc11san1c1llos - 1111mc1~ mc11t i1 u11, 
no tl i1cr de }.farcgravi e 110 <lc O\avo 13ilnc. 1-Iallita as i\orcs'tas; 
cxtr:wí:i. os cami11hnntcs_. arrasta-os e suga o ~cu s:iuguc; é um 
tap11 io p C{J \ICI\O, de <lcitlcs 11crdcs; tem os \lés ás aYcss:is, com ;is 
\lontas ,·olta<l:i.s [):na t raz; ás ,·czcs nú , outras vezes vcst i<lo <lc 
tanc:t e cocár de 11lmnas. A s11a mulher é a Caiçara, cabocla anã, 
c1unsi ncg:rn, q11c chkotcin animac:; e os hom t!ns, com cipós <le 
iapcc.-u1si\. Cí. Mylh os A ,11rri,uiios - Oswaldo úrico. O Tupi -
T h. S"mpíl, io, etc. ( .Volu 1/c Piraj1í da Silva). 



Natureza e Doenças dos Indios Brasileiros 197 

n.·J'lcia a saliva e a. m ina do fC" itkciro, dcscmpcnh,'Un papel 
importaiüc cm muitns curas. 

Aquella, considl.!1-ada como substancia curativa, z.1,0-
dyna e cahnnnlc, é 'bal:ilanle cmprcgad:l externamente; 

esta é aclminist racb intcrnamc11tc, como cncrgico excitan
te ~ voinltivo. Ao hali lo, c.'-pclfülo <lo i11tcrior dos r>ul
mõcs elo pagé, at ribuem força viv ificnclora, contraria á 
doença. Pelas palílvrns de C.'Xorcismo que o feiticeiro, 
articula e pro11unci.1, com grande c111plmsc, se conummica, 
por assim dizer, uma forma a.parente ao halito, c~sc mais 
snbtil príncipio curativo. 

Por tacs prc.conccitos se cxplic.im o temor que o 
indio tem da infü1c11cia nociva dn mu\hc t\ mormente na 
época doo catamcnios, e a fé na innoccncia r na capaci
dade cxpiatoría chis crianças, elos adolescentes castos e tias 
donzcllas. Conforme ílCccnluou Grci;or io, o otlío tem 
um pó\pc\ na fc itiçó\ría e nos mcthodos cura ti \'OS tJ05 in
tlios. Com maliciosa pan lomima cite symbolizou a soher
ha prepondcrancia do pé1g6 sobre a multidão tlcsprcz.i,•cl. 
Esta teme scn n1cdico, como nccron-t.111lc e nas suas mutu;;s 
relações ha sc111prc algo de lmstit 

Os Abipõcs clwn1am francamente o medico de 
KeebiJ (tlc:monio), porque co111 cllc o identi ficam. Para 
a lrihu o 111çtlico é um mal 11cccs~.2rio. Qua.ntlo trata de 
um cloenlc, este ficrl ao seu cxcl11sivo arbitrio. Pol° pa
lavras magicas 0 11 sy rnbolos domina-o, nriva-o de todQ 
trato coin pessoas de suas rc:laçõCtS costllmeir~ e o col
loca sómente sob a inf!ucncía ele suas mystcriosas forças 
magicas, iucomprchcusivcis, até para c !lc. DC aco1·clo 
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com es te modo ele ver, quando o doente está sob os cuida
dos do pagé, n5o é mais tratado pela propr ia familia, Q\1c 

muitas vezes nem mesmo tem permissão de visita-lo. 

Esta idéa tão cxtravagunte da acsão do m('.<l ico sobtc 

seuJ clccntc~. tambt.:m <lccorrc ela opinião de que toda cloen
c:;a é obra de um:1 fon;a hostil, obscura Ol\ poder magico. 

Num caso de doença, por mais proximas que estejam 
as causas intcn1as e occasionaes, o doente e os parentes 
não attrí'bucm a elbs C> acciclcnte morbiclo, mas a qualq11c \' 
forc;a pessoal inimiga. O doente ~ considerado como en
feitiçado, e, . se tem i11i11tigos conhecidos, csteti levam a 
culpa, sc111 mais aqucl!a. Se não os tem, a suspei ta. recae 
sobre determinado individuo, que por qnalqucr motivo 
attrahiu o reparo ou talvcr. o seu o<lio e de seus parentes. 

Para livrar o doente desta supposta força nociva1 não 
raro se sacrifica uma vida innoccnte, matando os suspei
tos, perfidamente ou cm aggrcssão franca. Mais fre
quente era trucidarem os proprios mr<licoo C' depois 
dclll'S, as velhinhas tidas por Jtccromautes, pois com isto, 
esperavam obter a cura <lo paciente. 

Entre os Pr1in91tás (85), no Parnguay, o pagé, rm 

cujas mãos morre um docntc1 paga o infeliz. tratarúc11to 

(S5) Pafoq1ws - no origiua!. Quando os brasileiros, pc{a 
primeira vez, penet raram o curso dos rios de leste, até ;'1 bacia 

fluvial do Parayna}•, conheceram ameríndios que, cm. pequenas 
hordas, habitavam os i11tricados rios e canacs tla<111cllc \·aslo cnu
tlal. Em c.1.nô:i.s tri{)1.t lmlas até r,or •10 homens, n;wcg:wam com 
bastante habilidade e ousadia. 
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com a vida. Os Chiquitos matam. a mulher cujo marido 
~o[fre de doença chronica, attr ibuindo-lhe a culpa de seus 
males. 

Entre os Abipõcs: tambcm está geralmente espalhada 
a superstição de que toda doem;a é conscquc11cia dos artl
fidos m,1Jig110t; de um terceiro. ~lorto o doente, o pagé 
r<!tira do cada.ver o cor;ição e a Jingua, coi. inha-os e dá 
ao cachorro da c.i.sa, finncmente convencido de que togo 
cm segnida morrerá aquclle que o enfeitiçou. Ao pra
ticar este acto, suppõc que a influencia nociva foi igu:il
mente t ransm.itlida, porque o inimigo do fat!ccido t inha 

Eram astutos s.1lles1.dorcs, bem familiaris.::idos com os cs· 
conúc ri jos • dos juncacs ou das espessas e sombrias enseadas 
fluviacs <lonlfo, incspc ra<l ,t1nc111c, investiam os navc!{::i.nlc.s. Das 
nrargc.11s os persegui~"" a flechadas. So111c.ntc conhecidos como 
inimigos, eram, cm r::crnl, apelidados - Pa}1aqrroá ou Pa,•0906, 
vocabulo, tah·cz pro,•enicntc dos G11arrmis que serviram de remci
ros nas vi.igCJJS elos europeus. 

Diz ,·on 1\fartius t/!IC o vocah11lo Pnyngor',. deve ser contração 
ele P(lracudliygoalá, que quer di zer: aml,1rill1os ou g:i1hofciros 
uas nguas do Para91111y. O nome: do rio Pora911aJ• pro,·êm do 
dialeto gunr:rni, {lanwro ·/iy = r~o üos papagni..:,s; par,agaio <ic: 
- Prira= \'üricgatlo, mullicõr + ma 011 qira = c.'\uda . 

Assim, o Pa)•agocí se tornou um cs11antalho tlara os moradores 
e ,•iajantcs daquclla rcsilío. Ha 11011cos dcccnios, aimla, eram 
cllcs conside rados como naçã o das umis cruc:is, segnl\do inforU1a
çõc.s c111e nós, D r. Spix e cu, Ot\\' imos, de viva vo.:, dos pa ulistas, 
qu.::i.ndo airavessámo:. ariucl les ca11ncs. 

T od,1via, uma naçio Pa)'agoá, j.unais existiu; cst.1 1 porém, 
é 11ma designação gemi 11:1ra os índios inimigos, que iufcst;iru 

as margens do Airaguay e seus aílucntcs. 
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atirado ao cachorro deste, uma caça por cllc morta. Estas 
idéas supersticiosas tiveram tamanha força , que mnitc,s 

pÕvos, como os Abipõ(."s, acrcdita\'am não morre r, se 1.5en
timentos hostis de out rem, unidos a forças occultas, 11:"10 

lhes <lcss<:m cabo <la viela. Toclíl morte para clles é mo
tiva<la pelo o<lio. Quanto mais louga e 1m:lin<lrosa é a 
doença, tanto tllais o indio c sua fomi lia a ltribucm-na á 
inflttencia do inimigo; e, assim, a morte do advemaria 

suspeito é muitas vezes o ultimo recurso <lc que se lança 
mão. 

Scn1 d1wida, eram rcprcscu lan:cs de varias tribos que habi

tavam, não só o Para.r;uay, como os aHuc11tcs do Cf,aco, do Pil
comoio e Rio Vcrmcl!,o. Todas ~ss:ls hordas 116n1adcs fazi:im 

grandes corre rias, po:- agua e por terra. T;ilvcz a 111r1ior p:ir tc 

cfaqucllc apelido, se rc[ira :ios rc pr~cnt.,illcs ela s nações, aclu.il
mcntc conhecidas por Girayacunis, Lc119lfâs e Mba yas. 

A honh <los CC1 rliguc (W.tt.cr, 11ithdd:ucs II I. 488L que devia 
pertencer á nação dos Poyagoú, reconhecemos como scnclo os <111-

tepassados eh horda Guayrnní, hoje chamrub Caditflio. 

Outros que foram ahlci:idos pelo governador Raphaci de l:i 
Moncda, nas prox imidades de Asrnmp,üo (D0bri1.hofcr, Gcs· 
chiclitc der Abiponcr I. 147.), cxtins;uiram-se com os Lc11911âs. 

t\ lém disto, provavelmente tambcm os Giratch, que aimb co1110 
11ação ele navcg.intcs e, sem duvida, com um c11nho all~mcnlc 
carnclcrislico, aparcccr,1m 110 curso claqucllc rio, par.i ent rar cm 
ligação com os antigos Pa'!;ayoii. E.,q1tica-sc deste modo, cOII\O 
jã depois de um sccu lo, no P(lrngual', não mais se fa le tlc uma 
nação dos Payagoós, quamJo ail\úa cxislclll parentes d~ll cs, 

Vd. DeilrHyc =11r Etlmogrnphic wid Sprrrclicukwtdt: Ami:n'kll's 
.!llmal BrasiliL•11s. pag:. 225. 1'.furtius. (Nola de PfrajJ da Silva). 
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Nmnerosos exemplo.; nos fora.1n citados por missiona

rios, segundo os qu:ics unm doença den1nrada, partic:ular

menlc num homem estimado, c:o.usára uma serie <lc barba
ros assassinios. 'C1n~ vez follcciclo o doente, a morte fora 

attribuida á vinga!lç:t de f-ami \i,1. intc rcs!mda, ou ao pre

clominío de um espirita mau , uo qual 11.ío tinham bastt.do 

as outras vic:tirnas. Assim, o espirita do inclio ~e agita 

no labyrin tho do negro o<lio e da lrn pr rstição. l ncapaz 

de, pela tr ilha csclarecich d:t pura ob~erYação, es tabelecer 

a verdadeira relaçfio entre causa e effc_ito, entrega-se, C...'.:

clusivamenle, ú força occ:ult~\ da kit iça ria; e, assim, a 

acç~o do seu medico, cm todos os sent ido!-. é uma lucta 

contra o mal, ás escuras , sem noção ele causa e. sem conhe

cimento dtl.6 proprias armas - a magia 1 cm seu mais gros

seiro e in1pcrfci to estado. 

Realmente nada C'Slá mais ctn condições de brifüm1le-

1llcnlc realçar a dignidade e Os bcndiriol> da nossa pura 

i1westignç~o natur::tl ist ica, do que t·sta imperfeição do jul

ga\nento e este eclipse do conhecimento. i\ós trunbcm 

e.,c rcita.mos n niagia, somos feiticeiros e nccromantes no 

tnancj o ele innrnncrn.s [orças nà t\1racs, q ue nos c.:1wolvc01 

completamente. 

O physico que, de uma solução de sulfato de 1.:ohrc, 

precipita nova placa de cobre sobre modelo prntc.1.do, 

ou delineia , rapidamente, um retrato cm dag ucrrcotypo, 

ou, pelo vapor elevado :'t mais alta tensão, dese:11valvc 

força mal riz prodig iosa, (! magico ao ll 05'30 modo ele 

pe.i1sai- acima expo3to; isola e don1ina uma [orça natural 
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dc~conhc.cida, num estreito circulo magico de finalidades 
concretas. Que abundancia de phcnomcnos inteiramente 
conheci<los, que interminavel serie de leis descobertas pcb 
scicncia, através dos seculos, já foram desvendadas e se 
achmn collocadas pelo scientlsta, entre suas concepções 
pralican,ente realizadas e a concepção de um Ser Supc· 
rior, para elle ainda impcr!;crutavel e it1tangivel, uitirnum 

movc11s ele sua .icção maravilhosa! 

Se compararmos o estado ele adiantamento da scien

cia moderna com o intricaclo jogo de crendices e supers
tições, que representa a actuação medica do indio pagé, 
chegaremos 6. extraor<lim1.ria conclusão de que, na his

toria da conquista espi ritual do mundo civilizado, tudo, 
sem excepção, por continge11cia necessaria, se origh1ou 

separadamente; assim, podemos conhecer ex.2.ctamente 

como chegamos a este adiantamento. :Mas1 nos é abso· 
lutamente incomprcen.sivcl, e continua a se-lo, a razão por 
que a raça americana, tão velha quanto a nossa, nadn 

a'b:iolutamcnte tr:nha podido produzir de seguro e claro. 

Por isto1 os camin hos da superstição e os profundos 

ahysmos ela ig11ora11da tlaquclla raça 1 co11stitucm ai;,cla 
para nós, complicado c.nigma. Esclarecer pelas razões 
psychologicas, historicas e natura!ist icas, como se desen

volveu e cliffundiu o actual ci:;taclo de ohsammtisnio espi

ritual por todo este grande continente, é uma dns inves

tig:u;ões nlitis interessantes e difficcis. 

A unica cvidenda, ck cuja \u7, nunca podemos prcsci11-
1lü·, deve sPr, an tes de Luclo, a convicção de ê1t1c aquelle 
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obscurantismo amr.ricano sej:1 uin eclípsc do cspir ito , um 
estado inferior. Sómente com csla ordem de idéas, se pode
rá csti".belcccr uma gcncsc nccc.ssaria 110 chã.os das idé:l.S 
obscuras, e.los factos <h1vi c.losos e e.las c.xperiencias vacillan
tes, encontradas na raça vcrmcl11a . Como contrib llição para 

rc:;olvcr esses cmpolgn.ntes problemas1 desejamos aqui e.."<
por algumas das ic.léai3 e conhecimentos 111ais gemes, coor
denados soh pontos de vista. mais amplos, e que. Ctipccial
mcnlc, se encont ram dominando o campo das sciencias ua
turaes e medicas, en t re os indios brasileiros. 



PHYSICA DOS BRASIS 

ComCl idéa hm<lamcntal donünanlc cm l cxla a rc:;cien
cia dos indios sobre as cousas naluracs, podemos assig• 
nalar a sua crença na unidade da natureza. Todas as 
cousas tc.r rcstrcs são co1mc.-..:as. 

Cadn iSer está cm reL1ção reciproca com outro ser. 
Muito .<lc acordo com este ino<lo de ,•cr está, além disso, 
a persuasão <lc que a acção rec iproca das e.ousas encena 
algo de mystcrioso e, um passo a mais os leva ú lhesc : 
tudo quanto é terreno se rclacio11a com o sobrenatural. 
Por mais rndc e grosseiro q l1C seja o inclio, não se po<lc 
negar, seja tal modo de pensar, realmente geral cm todas 
as esphcras <lo seu limita do conhecimen to. 

Assume, porém, o aspecto de um.:, cega supcrstiçãoi 
porque entre factos isolados faltam os elos de lignção. 
Nem nicsmo o pagé logrou tieriar factos com ba:..-;tantc 
clareza e muito menos pôde rcprcsc1Har o papel de mn 
<'Xotc,: ico, pcntnte a multidão dos sclvicolas. 

De accordo com a i<léa cio i ndio, todos os seres ela 
nn tureza e todas :1s manifestações dos ('lc111c11tos. naturacs, 
e.."Cistcm pnr.1 mutuamente se auxil iar ou prejudicar. Cada 
qual tem que servir ao outro, e dahi lhe a<lvcm a icléa de. 
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que na natureza ha um principio bom, salutar, e outro 
mau, pernicioso. 

Estes dois priocipios clk vê rcprEr3cnta<los por toda 
parte e os anthrnpomorph iza. Povoa, ~ssim, florestas e 
campos com seres in imigos que lhes são nocivos, e se torna 
,isionario . 

Todas as fo rças host is, tacs como animacs venenosos. 
e íéras, são para cllc unicamente manif~:-.ta'iÕCs <los prin
cipias inaus. A estes procura combatc.r com outros prin
cipias .uuigos. D l! stc modo chega ao conhecimento tlo 
especifico. Propriamente, só l:Ot1hcce o remedia cspecia
liz.a<lo, Aln<la não conseguiu te r un1a i<léa generalizada 
sobre principias activos communs. Assim como reconhece 
um cl ualismo entre o que é amigo e iuimigo, ta1nbc111 
ad mittc haver ant agonismo entre os dfcitos <lo masculino 
e <lo femin ino. Con,si<lera princiralmcntc o fcmi11in o em 
contraposição ao mascl\lino, como caus,1 nociva e vene
nosa. A mulher é para cl\c, cm <lttcrminadas cireum
~tancias, um veneno positivo; assim , por ex~mplo: foge de 
tuní.l mulher mcmtrun<la, cspecial111entc quando é mordido 
on {ericlo por animal peçonhento ou quando está c:om 
febre (86). O habi to tão vulgar izado existente entre os 

(86) Drasil i:rni pro nobilissirno remedia uti solenl ips.., ft!
mina \1111na11:1, q11ip1ie quam pro \"enenosa habe11t atqne alie11a 
vcncna in se absquc jactur.i .iltra hcnl1.:. Inclus senc:,; , qui me 
:"lcp;rolan tcm vhlit: febre laboras ai1; setl 111tlli11s hoc cst momenti. 

Snnias ti l.ii n111\icrcul a111, qu:lcum per totain noctcm jnccas. 
11\i matcriam pCC;lll lCUl in1111itcm.lo, q11a111 in te hahcs, s;i.nitatcm 
tibi rccuvcral>is, ncc illi 11occbis, 11311\ 1ml\icr tot;i. vcne1111111 cs l 
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inclios americanos de, cm vez de conceder o sobrcparto á 
mulhe r, e concede ao marido, qu<' se rnantcm afasta<lo 
dclla, tem cvidenlemcntc sua origen1 nes te ponto de vista. 
A seu modo de v<.: r, o laclcn tc está t:io intimnmcntc liga<lo 
com a mãe, qllC até uma pitnc1a de tabaco que o pae toma 
ê consiclctadn noci,•a no filho (87). Na obscrvancia dc&;C 
principio evitam cllC!::, no caso de a lgumas dol'11ç:ts, comer 
carne de animaes femin inos, tacs como: macacas, antas, 
etc. 

Cont r.1 ictus fo r111ica l'un1 cum1um 1nulichrcm rcmctli um pulai!· 
tcs, i lli digitos morsu i11 fl M1111atos iuu ni llunt. 

Smcgma ilhul olitlum, q11od a g l;mdc vfrilc cxcc rnitur, colli
guul in fi la g:ossyrina pracput io círc11111li1;"ata Cl vulncrilms n 

1norsu scq1entium imponunt. (Nó/ (1 ilu Dr. ,:.,o" .M(lr/i11s). 

(S7) Rdcrc· sc 1fani11s ;\ cou:mrlr,, termo 1woccdl!nte do 

verbo francês - co111:cr - d 1ocar. Na !,!iria popuk1r, cst..lr de 
chôCo lo.mbcm significa cslar ele cnma. A couvad:i, 011 melhor, 
chôco, cm 11111 acto symOOlico par:1 aifinn o.. r os clircitos dos pa1!s 
.!.Ohri.: os fi lhos. 

A11ós o tiarlo, a i11dia se levanta JKlra t:11iclar das occupa~ijcs 
clomcs.ticas ; o tine, no contrario, se nc:una e leva a sinmlai;ão do 
!\Cu cstt1.llo morbido, nl~ ao i:: rutcsco de gemer e se contorcer. 
Gut1.nla resguardo de dctcrr.1inado.~ alimento!\ e jejua, :itC quawlo 
cac o umhig;o rlo rccC11H1ac;cido. 

A lingua brnsiliudi:i 1:uubcnl poss11c um voc.ibulo para sigui· 
ficar cou<.'lidr, <1 11e é = i:cô 11c6 dCls tqiuios, corrcs11ondcutc ft 
inc11baç;'io, chóco. 

"EcJ 11,õ é corrntcll.1. de rcU = rslnr + J'Uog = encostar.se, 
1lcsc.i.n~ar, <JUC corresponde ao ui11irini dos lpun•co/ós e dos Cri· 
d icuiós, ao m·1m1oquê dos .Mncud1)'S e :\O c11rC1i)'OT« mud1opan ::= 

r~sguanJo ". Pc1cifica,ao dos CrichnJJ1Ís. 1mg. 15/. JJarbos:i. Ro• 
J ri2 ues, 
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No D icciouario Br:isili:rno Portugtiês lambem se encontram ; 
oiâi :.;::. esta r ojokdc = encostar-se. Es te cosluinc dos amcr ín
llius, <lc se cousidcrnrcrn em pucrpcrio, substit11indo a 11arturicntc, 
lnmlicm tem sido assignalado desde :l antiguid.'\dc, c11trc os T h ra
cios, os ScyU.:.s, os Iberos, os D.iscos, etc. ~Iarco P olo o encon
trou 110 Turqucstfo Chinês, 

N::. Gcographia de E st rab.i.o, vol. I. Livro I II. pag. 271 , o 
autor referindo-se aos costttmcs d.,s mul hen:s da lilcrín diz que 
eram os ho mens que g11art1avam o Jeito, quando as tS\)OS:\s cnri
queci:un a 11role. Traços 1L'l cou\·ada foram reconhecidos em 
muitos lagares, r>or ,•injantr.s c.:ontemporaneos. Lcon Donnat ob· 
scn ·ou vcst igios n;i. pequena il ha de Mor/ui:, no Zlfic/rr:; cc, 

A(hniramos scmel!1:intc uso ent re os brasil imlios, e 115.o sabe
mos expl icar esta coi11cidc11cia. 

" A propria co 11n1d.:, compkxo tlc cult ura tão earactcr istico 
das tri lms hrasílícas, tal\'c1. possa alguc111 arrisc;u a in lerprcta-13. 
pelos cri tcrios da hi-scxtiaJidade. 

Xo~a da cnlrc os r,ovos que cm geral rcs1icilani, cm vc.z de 
desprezar 011 ri<licufarizar os cHcmina1\os e c11xcrgam nclles po· 
deres ou v;rtudcs cxt rnonlina rias, é 1)0ssi \'cl q11c o costume da 
co,wac/11 se tenha originado desses tli ffercnciados scxuacs : indi
vidu as dt: forte i11 011cncia e sugcsl5.0 mystica ~ol.rrc a maioria. 
Wis.slc r obsena que certos traços 11c cultura incort1oram-sc, ainda 
que raramcutc, fl pr;i.tica geral de um? tritin 011 de um grupo, por 
i11 fl11 eucia de intlividuos C.'Ccepcion=ies que os iniciem" . 

R. R. Schullcr e:,;:p\ ica. a couvadc pelo "cg-oismo paterno, 
acomp:;rnlmdo de uma boa elo~ de rivalidade com a par ida ". A 
Co11vadc. Boletim do ·Museu Goclcli. ,·oi. V I. 1910. 

Em geral eram os dois, homem e rnnlhcr, 1Juc ficavam de 
resgua rdo e dieta , e não o homem só, corno vulg;1 rmcntc se pcns:\. 

Entre o;; primi lh os, raranicnle hnvia a eonne:..ão iuclispensavcl 
entre o intcrcl.lrso sexual e a cm1cc11ção. Trib11s ha\' ia qnc acre
ditavam 11::1 intcrforcntia de duendes : o tiôto vermelho - Yiora 
-, a sereia Lo rclci tla Amazonia , etc. 
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Na compreensão do marido tupimunbá, "o filho lhe saio dos 
lombos e a~ mães não põem, ele sun 11artc, mais que terem cu.ir
clncla :1 semente no ventre, onde se cria n cri:.mça ". Gabriel 
Soares. Trolm!a De.tcrifrlit.·a. 1mg. 235. O ,·entre da niullicr era 
um saco, no c1ua\ o homem deposi tava o cmbryi'io. E ssa era a 
crença Uos brnsilimlios a íJ UC tnmbcm se referiu o P::i.drc An· 
chicta. 

Acreditam os B;ikniri ser o homem quem deita o ovo; a mu
lher apenas o incuba , du rante a grnvidcz. "f,ür ihn ist de r Mann 
der Tr:igcr der Eicr, <lic cr, um cs lwb: 11 nd klar z11 sagcn, in <lic 
1f uttcr lcgt 1111 d <li(: dicsc, wiihrcnd der Schw.:mgcrscha(t, hriitct ". 
K;lrl von <lc11 Stcin. Untcr dc11 N at1o·vôlkern Zcu/ra/ Brasilirus. 
pag. 33i. 

"0:-thi su11or o selvagem, que os males que afoctam os p.ics 
possam afcctaf, 11or effeito de m;igia symp,1thica, ao filho reccm
u.1scido. Sociologic::i.mc11tc talvc1. represente tt co11vadc o primei
ro 1msso, no sentido <lc reconhecer- se a import:iuci:1 biologit:.i do 
\lae na geraçrio ''. Leia-se, :t rcspeíto a magistral Obí'a de Gi!ticrto 
Freire - Ca.rn Gramlt: e Sc11:;a/rr. 

- " Considcrantlo o p:lc, que lhe pertencem os filhos e 11f1ú 

scmlo a mãe mais do Ql\c o saco onde siio estes guardados, segun

do :,. pllmse <lo Pc.• Anchieta, l0go ttuc :i mãe dil :'i luz uina 
cria11ça, o imc recolhe-se {1 rê<lc por espaço de 30 dias, mais ou 
menos, 1tou<lo-sc cm dieta e não fazendo trabalho algum, porque 
acretl itam, que todo e qu.ilqucr cansaço, dõr ou sofirirncn to do 
rae, rccac :;obre o rccein-11,,sci<lo c1ue, c~clusiv.,mente, clelle tles

ccndc. Isto fez com que o Dr. Lctournc:,.11 dissesse que II l:i. cou
va<le 6 1uiv:mt à une adoption; pa r cllc l' hornme .i ffirmc Sa !):'1 -

tcrnité". Barliosa R odrigues. Riu luopcry, 
A ti tulo (loc:1111entario tnmscre\•cmos algumas citos Uc cs· 

crilorcs antigos e modernos rcladonatlas com o assunlo: Pc. 
Fernão Ca:d im, Jfarbo~:i Rodrigues e Raymundo Moracs. 

"As mulhe re<: pari1:,lo, · (e parem no chão) , não levantam a 
creani;a, mas lcvauta·a o pai, 011 alguma p.'.sso,1 que tomão por 
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seu comp:ulre, e nn :unizadc ficão como os compadres entre os 
Christios ; o pni lhe corta a vit.le com os dentes, 011 com âuas 
pedras, dando com uma na nu tr:i, e logo se põe a j cju:i r até que 
lhe c;ie o tu nbigo, que é. de ordir.:irio a té os oi to <lia s, e até que 
nfo ca ia não deixam o jeju111, e cm lhe caindo, se é macho lhe 
fa:1. nm arco com frechas, e lho ata no p11nho da rede, e no outro 
puuho 1J1 ui tos molhos d'crvas que são os cont rnrios, que seu fil ho 
ha tle matar e comer, e acalxn.b s estas ccremonias fazem vinhos 
com (111c se alcgr:ío to<los. 

As mulhcrts quando p~ rr.m, logo se vão lavar aos rios, e e.lãa 
de n1amar fl cre::J.l\ça tle on.J ina rio anno e meio, sem lhe darem de 
comer outra cousa; a mão os filhos cxtraordim1r ia1nc11te, e trazem
nos metidos nuns pedaços de redes~ f)ue chamão /yf,()ia e os lc\' 5o 
ás roças. e a todo o ccnero de serviço, ,\s c:.ostas, por frios e cal· 

mas, e trazem-nos como ci(;: a11:is cscanchados no quadri l, e não 
lhes dão nenhum gc11ero de castir;·o. Para lhes não cha marem os 
íilhos tCm muitos ;igou ror,, por<1uc lhe põem algodão sobre a ca-
1.>tc:; :1, pemia de. t)assaros e paus, <leit:'io•no!> sobre as palmas <las 
mãos, e roçfo-nos por cllas para que crcs<;ão. Estimão 111ais 
fa zerem bem aos íi!!ros q11c n. si proprios, e agora cstimão muito 
e amão os padres, porque lh'os cr ião e cnsinão a ler, cscrnvcr e 
coutar, c.,ntar e tanger, cousas que cllcs muito cstimão ". Traia· 
1/os 1/a Terra e Gente do Brasil. 

"A 11roposito não nosso deixar de mencionar aqui ulll facto 
que se d:\ entre os selvagens e mesmo entre rnni tos imlios cL\·ili
~ados, con10 o observei entre varia.~ tribus e agora aimla t ive uma 
eoníirmaçiio apr eciada por ·111i111 cuidados:uncntc. 

Em gera! a mulher sch·agcm quando sente a11proximar-sc o 
termo da gra vidcz dirige-se para o nialto longe da maloca e ahi, 
solitaria, d{1 !t luz, :i~ ,·czcs sem tlôr, 05 íilhos, cortaudo-Jhcs clla 
mc.sm;i o umbigo. De1>ois de inteira mente livre do trata lho sc
Clll1dario <lo parto, dirige-se p:1 rn o rio, banha-se assi1n corno ao 
rcccum:i.scido e valia p;irn a maloca, ooc.lc entrega o filho ao pai, 

Cad. lG 
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CJUC entra logo de rrsguardo, cm(J\1:10lo a 111:ic continlrn cm S.ClLS 

t rnb:tlhos caseiros e <lc roça, como si 11:ula tivesse acontccíclo. 
O facto mais uotavcl é :i <lcsap11::iríçiio do corrimcn10 lochi:ll, 

immcdia•nmcntc ou uo dia seguinte, st!uclo ra ro aturar riuatro 
tl ins, mes mo os lochios scrosos, 

Sabc•sc {('.JC cm p.i izcs b.iixos e humillos 01.Jscrva- sc o fac10 
do aumento cio lei te, que cfü11 i1111c o Huxo. ,\ind;1 mais: a posição 
cm ciuc clcsc]c :i infancia ~e senta a mulher sclv.igcm, com as 
pernas nfastadns, contr ibuc para a c.li l:i.t:H;áo da bacia e faci litl:uk 
dos 1lartos. Porém o que n:io posso c;.;plic:i r é si a suspcns:io dos 
loch ioi;, abruptnmcutc, é dcvitla õl alirncnlação quasi sempre :mi

n1:1l, si ao modo de vida trabalhoso e exposto !is intcrn pcrics, ou 
aillcla si ao habito transmit ido pebs ccr:u;ões. Só a acç5'o mus
eul::ir e loniea elo 1ttero Lmsta muitas vezes 11ara cxpellir o pro· 
dueto tol.ll da concepção, sem dôr, auxiliado j ii. pela na lnr;1\ 
dilat:J.çfi o da b.1cia, j:i pela 11ouca rcsistcnc i;i que ofícrccc o scg· 
mente inferior do utcro á passag:clll do feto, phenomcnos que 
ocorrem nn sclwi.Gcm, pelos sc11s h.1bi tos de \'Ída. Porém o 
fac to da sup ressão <los lochios é mais 1101~1 vel. 

Q11anclo se :mnunci,1 a approximnçfio <lo va r to, .i. mulher 
a j0c lha -sc, espera pelas conlracc;õcs lllcrinas, e firmando cnl:io o 
pcrinco sobre o calcanhar 11a ra it1111ccl ir SH:l rupturn, segu ra com 
;unhas as mãos o galho que lhe pa ssa pela c:.ibcça, de proposito 
escolhido, e, fo rccj:mdo ncllc, e inclinando a c.ilJcça pa ra traz, 
por esforço pro11rio, auxi lia as contmcções e C:"pcllc o feto que 

1ica cahido sobre algumas folhas de palmeira, até c;,;.pc\lir a pln

ccntn, o que acontece il.Cto cont inuo. Tomamlo cnt,1.o a cri;u1ça, 
amarra o cordão nmlJilic:tl e corta-o com llllla Í:JC':l tl<.; talioca, 
cntc rmndo cm SCS:l1ic.la :1 .Pl acenta. E m g:cral, c.lnrantc e, p.1no 
nfio ha hcmorrh:\S:ia alg11mil , porém meia hora depois cst.1 íl P· 
11,L rccc J.IJunda11tc01 c11 lc.' Eut:"i o, a mulher se lc\'::1111a e todo .:> 

sangue t,nc se accumu1ar,1 no 11\ero corre por a.lE;utls mi nutos. 
Apcn.is pâra a hcmorrhagin, a m5c toma o íilho nos br:11:os, vai 
{l corrente 111.,i s. proxima, banha-se com o íi\ ho e \·olt:t tiara casa, 
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sem que apparcçam os luchios e sem quc sobre,·c1lham os :iccidcn
tcs que a supprcssão clellcs occasiona. 

Ram é_ a ll1u \hcr <iuc nos trcs di;,.s subscqucntc:s ao par lo é 
incommo :.1:Hh pelas scrosi<latlcs (! li(! o utcro C.'(.})Cl!c. Os fluiclos 
que com:or rcm parn o 11tcro, <les<lc que cr.tc fica livre <lo feto, 
1·50 imnie<liatmnentc (Iara os seios? 

Apresento o facto ãs autoridades. Est;,. s que o estudem e 
CX[lliltucm. Não ser5o os lochios 1::\ mulher civilisa{la antes um:i. 
lcuco rrhéa pro\"e nieutc de seu~ h:i bitos contra a 11at11rcia? 

E m gera\ no terceiro cl i;i, cac o umbigo das cr i:rnças e al
pirn:is n.1 çllcs, como :i. <los ~lacuchys, o 11re11de1n aos pulsos dcll as, 
afirn de cvi t:-i r o lcl.lno, tir:111(10-0 só no fim <lc um me;:, isto ó, 
tlc110'.s tio cró-urô paterno:'. PMi/i(nÇcio dos Cricliamis. 

" I.or.o 1Jl1e nasce o primeiro filho, respondeu Diau.1, meu 
marido Gavi;fo, veio par."'I a rêt.lc com a criança. Achei cxquisito 
fsse 1iroccdirnento e f iz-lhe ver a i11 <lelic:ulc1.:\. E II '! riu-se, acari 
nho11-rnc: e explicou <l i1.c11do que era o lt1lieo inc io, de :i.uthentícar 
11;,. . mc111oria tlo scl\'ag~m a 1mtcrnidade. Conforme i-me. Do 
tcrccirn llia elll dia111e, começ:i.ram a cl1c~ar :is visitas, n5o s6 de 
11osrn lribu, como tl c outras tribus amigas. A tOO.os Gavião ia 
dizendo: Cainról'(I, men !i!l10; en suecc<lerei a meu pa<! , que ê o 
tuchâua, e cllc me succcdcrá, no co1mnan<lo gera l ela 1lação Apiacá. 

A fornrnla, commclltou Sncthlngc , é ui11a espccic ele registo 
ci,•il, meio seguro de todos conhccercni a filiaç5o do rccemnascido, 
não lhe pa rc(;c ? 

Pcrícitn111ente, respondeu Diana. Porqne se dú 11111 oso in
teressante, que justific.1. p\cnamcnle cs le commentario. Nem todos 
os [)acs <lesta maloca fazem isto. A lgnns negam-se. 

Pergunta11tlo cu ao Gavião, porrJllC F ulnno c Siérano deixavam 
de o laze r, meu marido sorriu e <li!'õsc que era a suspeit,1. tfc que 
os fi lho~ uão fossem dclles. O cluko é pois mua autentica ccrti
ôii.o <,k 11 a:;cimento, mais rc..1.l e prol)(l. que a fornecida 11c1os car
torios civil izütlos, corroborou S11ethl:1g;e. 
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E, ao contrario, cm casos de febres intcrmittentes 
reputam o peni1:, e o clitoris <los macacos como antic.loto 
efficaz (SS). 

A idéa da natureza ,rntagonica de certos animacs os 
induziu lambem ao conhecimento de n11ii tos e varia.dos 
rcmcdios, cujas vi rtuc.lcs não podem attcstar como tc5. 
temunha ocular ; t:n trctanto, temos ouvido muito,s <lepoi· 
mentos favoraveis a c\lcs; assim, dizem ter observado que 
as cobras venenos.as nunca fíca 111 perto <la co tia. ( Dasypro
cta aguti Illig.), da a.nhuma (Pa!awcdea corm1-ta L.) e da 
jaçanã (Parra. jaca11n). Pulverizam o bico, o chifre (89), 
.ts ga 1·ras, bem como os esporões das azas desses animacs 
e bebem o pó c.:om in[uso ele certas hcrvas. 

Acrcdit,un no antagonismo e na afinidade de certas 
plantas entre si; c11trc plantas e a11in1a1."' e, até entre dcN 
termirn.das partes da mesma planta. O abacaxi eleve ter 

De sorte que Vocé, Diana, é mulher c!e um iudio c:::irahiln. 
Sô <.:l!es ado1nam este 11so. Eu trctanto, .1ccrescenlon a naturalista, 
cu jutga.va que o costu111c fcss..: algmna cxlra\'a!!;ancia para justi· 
fie:ir a prcgui:;a do in<lio''. Os I9ni·au11(1S, 

Os primeiros hc n;os dos brasileiros Cor;un a pcque11a rêóc, o 
r~1u:i.cít feito de ci11ó e :t tipoia, faixa <le pam10 nma rrando a crian
i;a i,s C05tas da mãe, como ta.mbcrn f:t1.iam as ncg: rns na Bahi::i., 
(Nota lic l'iro jií ,ia Si/1:a ) . 

(88) l~stc us<> lclllbra o que Plii1io contou do leão que. pro
cura., qti.hn!o está com febre, come r carne de mac.1co. (Nola de 
-:·01i Marti11s). 

(89 ) Chifre, crisla 011 cxcrcsccncia cornca., cxisll!ntc 11n ca
l1eç:t ela ;i.nhúrn~ - Alllifwu , ,in111ta (L). cuj a si:-,:nificação physio· 
logica nflo se Cvnlicce. (Nota <I~· Piraj,í da Sih:a). 
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afinidade com a casc:=i.vcl. A man<liocn, incompatil>ilicla<lc 
com o milho; os maus dfoitos do sueco to.xica ela raiz da 
mal\<lioca d izem te:r o M'u antido lo no sueco das folhas. 
:;\.ltiito gencrnlhada, ent :·e esses rndt'ti primitivos , é: a 
crença na acção nociva de certos astros sohrc o homem, 

05pecialmc11tc quando est:í d()cntc. A pior :=i.cção attri
lmcnH~a à lua , principalmente no plcnihí nio e novi lúnio. 

O ll1 <W quando incide dircc t::unentt sobre um kr imcnto, 

di1.c1n provocar {ortissima c:x...,c('rbação. 

A lm. muito clara das cs trcllas tambc111 é nociva ás 
doenças e, ao contrario, um céo encoberto é vantajoso. 

Tmnh!m a luz do t>ol, de accordo cum a p<Ltholog ia 
indigcna, pl·cj uclica cspccialincntc a cura de k rid,1s e fe

bres, razão porque tacs doentes se recolhem Jo recanto 
mais cscl\ro das ocas, aguarda11do ali o rcsL,belccim('nto. 
Quasi sc.mprc Íí.tz.cm mm1 augurío <lo vento, cspcciahm·ntc 

quando sopra do sul , clnwnte o pcriodo sccco <lo anno, ou 
quando sopra do oeste, durante o pcriotlo chuv0':5o. 

Uma vi<la con,o a dos indios que, continuadant('lltc, 

está na <lcpcndcncia da c1~chcntc e vasamc dos r ios, ela 
entrada da estação hurnicla ou secca do anno, do apparc
cimeuto da,; aves de arr ibação, ·da migração elos peixes e 
das tartarugas, da floração e [ructifkn<;ão elas arvores, 
precisa, neccssariamcnlc, co lloca r todos estes phcnomc11os 

pcrioclicos cm rclaç::ío com :-11,1 saudc 011 dornças. 

Calculam o anno quando ê1111achwcccm os {ructQt3 do 

cajueiro e outras arvores, ou quando a tartarnga põe os 
ovos nns corôas de areia. 
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Poc meio <lesta~ épocas fixas, ca lculam as. alternativas 
da sua vidil simples, a gestação el as mulheres e as pcrio<los 
de manifestação da pttber<lade-. 

Os phenomenos terrenos 11:cs são mai s acccssivcis do 
que os siclcracs; a ootcs, ligam pouca atteução e interesse; 
a pcriotlici<lacle <lns doenças se relac iona exclusivamente 
com as phascs lunares, com as enchentes, marés grandes, 
marés pequenas, ás quaes um on outro dá attenção. Tal
vez o capitu lo mafo, interessante da physica rude e muito 
limi tada <lcs l.1 cleslci.xa<la ra ça humana. seja o que, se refere 
a suas cosmogonias e gcognosias. 

Nclle parece estar o fond:uncnto da mniorin. de suas 
dout rinas, orig inarias de uma antiga sciencia natural, c111-
bora grandemente mutilada e, muitas vezes , obscurecida. 

E nt retanto, julgo convc:nic.nte si lencinr este Jssmnpto, 
porque não se relacio11a com es ta exposição e tem mui to 
mais ligações com os seus mythos rcligiosos. 



ANATOMI A 

A a natomia permanece na mais rudimentar inf;-.ncia. 
Nenhum Vésalc, (90) entre clle.s, pensou eni d issecção, e 
só a colc ríl saugu inaria dos cannil>aes abriu as- grandes 

cavidade~. para arrancar ao inimigo o coraçf10 palpitante 
ou os intestinos; csm:igou com a. clava o crâ1Jio ou des

pedaçou 09 membros, para prepara-los como alimento. 
Por mais doloroso que seja rccor<lor este aspecto hediondo 
e sombrio da natureza do indio, faz parte. do quadro 

geral de degradação dessa raça, não possuir i<léa. alguma 
sobre a magnificcncia do corpo humano e se enfurecer 
contra o corpo vivo) com a fcrocidaclc de a lgoz para com 
a vitima, 

A dc;; figuração a que os índios submclten1 o corpo 

pela tatuagem, a tosquia dos cabellos, a perfuração da car
tilagem 11asal, ckls orelhas e dos labios, a limagem dos 
dentes , têm c:m geral como finalidade, caracterizar, exte

riormente, .ls di fícrcnçais de nacionalidade, de horda ou de 

(90) A,1<lré V<,!salc, o m.i.ior .l.ll:'l lo111ista do scculo XVI. 
Nascido cm Bru;,,.cll;,.s cm 1514. (No/ti de Pira jó da Sil.m) . 
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tri bu e isto baseado na propensão que têm de se occupar 

com o corpo, como divertimento. A mesma propensão se 
manifesta t:iO'b ou tra fo rma, quando o selvagem estripa o 
co.davcr de seus parentes, secca-o ao fogo, e sem arte o 

mumifica, ou quando raspa a carne elos ossos, para guar
dar o csqudcto cníeitaclo com pcnnas, na sua cabana ou 
nas cavern as cio Ataruipe (91), r.:01110 fazem os inclios do 
O rcnoco. 

Os conhccimenlos anatomicos dos i11 dios brasileiros !Sf.' 

reduzem a csta.s occup;ições g:rosSeiras. Conhecem os 

grandes orgãos 11 0 inter ior das cavidaclc.., e lhes dão no· 

mes cspcciaes, muitas vezes bem significativ~. Por exem

plo, cm tupi, os pulmões siio chamados pya b11b1íi ( figa do 
fluctuantc) ; o eslom.igo cigiê-assú (grande estom.igo) ; o 
intcStino cigiê-n1iri1u (pc.qucno csto1nago) . 

. A adniiravel conformação elo ccrcbro (cm tupi: apitiú
m<?) com suat; numerosas ci rcumvoluções não é apreciada 
iso ladamente; mas, que cllc percebeu as salicncias ele fonna 
e a eôr des te orgão, clrmo11stra-o, entre outras cousas, a 
copia do ccrcbro cm algodão colorido, que muitas tribus, 
c.01110 a elos ifaués e elos Munclurucús, costumam dcpen· 
dura r como enfei te, 11 0s crânios mumificados ele seus ini

migos mortos (92). 

(91) Vd. vou Humboldt. A11sicl1Jm der Na111r. 2 Ausg. 
(1826) pag. 22·1. (Nota de vo11 Marliirs). 

(92) Consiclcrantlo de va lor e curiosa a lista <los te rmos 
ana tomicos, organis,1 tla pelo P:ulrc Jesuita Pero <lt.: C1stilho, o 
11rimeiro brasi leiro uato, tt rO\•avelmente, q11c se <leu ao trab"l ho 
nobilitantc de tratar d, lingua dos brasis <la costa, rcuuimcs "l· 
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g1111s desses voc:thulos medices, rcfcrcnte5, á economia lmm:ma e 
;iprcscnt.amo·los aos. inlcrc::.sados. E111 vi rtude das d:vcrgcncias 
orlhogra11hil':1s das cs11rc!'isÕC~ porlugucs;,s. e tupis, existentes na 
copia do ma.nuscri10 de Pero de Castilho procura mos cotejar 
;ils;umas, tcn<lo :'1 \'i::.ta os trab;,lhos 1lc ).1ontoya, F r. Onofre, etc., 
alim de \\O!> apro:,,,:imarmos. dn cr;iphi;i c:-rncla. Aos que se intc
rcss;i rem (101' nnis. a mpb cxplan;iç:'10 ;icnn~dh:i.111os: Arte de fo 
lc11y11n guarani, ci 111as birn lupi - pelo Pc. Aot<mio Rui..:: de 
Montoyn e a> cxcel\entcs tmbl;c:a1oõc:-. h·itas (1clo Prof. Plinio Ay
rOS:l: Os " Nomes fias f1arl1·s do corpo lw111r1110 pclii /i11gua do 
JJrnsil '' - de P ero C.'\::.tillm, Diui,wnrio Por1u911c: lJrntilin110 e 
flrasifim,o Pur111y111.·= - Rcctfü;:io intct:ral de 1795. in Rcv. do 
~fl1seu Paulistn T.X\'IJ{, l'ocnb11f,1ri,1 cfn Li11!11ro llrasifica - O 
Ca,lrmo dn Li11y1111, de Fr. ~\rro11c\tes.. Tfruros T11pis 110 Portu

gu,'s do Dmsit. Plinio Ayros...,. 

Corpo h11111a110 - T(h:. CNd1ro - ,lpytiiimn. Crânio -
A cti11go. C;isco tia l'..tbeça - ,.Jrn119n#. Tt'sta - Ci9bú. Face 
- T,•tobapi, Rosto - Tolxi. :Nuc:1 - ,Jloii. Pec;co<;o - /lúirn. 
Olho::. - - Terá. N:r.ri1. - n. Ouvi<los - AJ,içri, Orelhas -
No11,f.ii. Conducto autlitím - .!p;ç,i. Doca - J11ni. Dentes -
Tayi1. Labio superior - A/"t1ii. l...:r.bio inf. - Tcm(,r. Lii1gua -
,Jfl((íl. Br:ico -- J:;/.Jii. ).li'io dirdtn - E,atmibn. :\liio csq. -
A(1i. :\I.:io - Jlô (Pú), Dedo d:i mão - /1/oii (Qmi, .ll11ã. Puõ) 
f'ô Dedo Polc~ar - Panm, ;1/oii 911apí. Dedo mcmlinho l1" 11150 
- Moii mirim. Unl1:1 - P6 nJ,ém. Pê - Dig. Dedo elo pê -
Uirã. Dedo i:;ra11dc do 11ê - .lliçã yr1oçii. Dedo mendinho do pé 
- ,\/irii miri111. Unh:l dos dCdO$ <la 111i"10 - .l/oúf,ê. Unh;i dos 
dédos tios p~:o; - :\Jiçiipé. Perna - T iy111J. füp:ldo:i - CibaJ,r
,11r1gn. Ventre inkrior - Tiguê ou Tii. l11tcsli11os - Tig11,~ Poi 
(Tit·poi). Exc1 <'111cnto - l:.f,111i ou P()lr, Costcllas - 1lrnca!1!Jo. 
Cora<;fio - .Vf11ii . .\'ldii.11. S:ini,;\te - T uuui. t\Í'tcTia - Cnjica 
op'i. Veia - ~Iyri (~tiar~ni) Aj1irn (tut)i da costn). Pulso -
'fu,,i,.11}'11)': Fil!:r.tlo - Piêl, ,\J{Ji,í. Dile: - P)·J 11piú, Daço - Pei·é. 
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Devemos accrescentar qur, esfolam. e estripam com 
grande destreza a caça que abatem e, por mais rudes que 
sejam, não atom1cntam o.; an imacs, pois cu idam de sacri
f_ica-los imrnediatmncntc, antes de começarem a se util izar 
deles para a,s suas necessidades. 

Rins - PiYiq11yt:>•i, Viri lha - Tacõ. Bexiga, o interior - Tigué. 
Bexiga - Tfriní. Potlcx - Tckmira - P lacenta - Au/'iiba. 
Peitos - lJoligii., Potirí , mbotiri. Têta, ma milln - Cauia. Oss11 
- Cniiga. Braço - Gibú. Bic<!ps cio braço - Gkbá ipiy ai)'a. Men
ta - Tcndi/,ii. Ncr\'os - Taijcrr, taii, çajic11 ou ,aj11e11. Pclle -
Pirêra, pi,·a. Cordão umbelical - M11rrriiçnmt1. 

Sobre ser de inte resse, conhecer os termos ;u,atomicos no brá
silo idioma, hn talllbcnl (Jl/C considerar o alt o valor dellcs utili
sados como polavrns-Jio, couíor111e tra1htç:io do vocnbulo teuto -
Lcihfl0rlcr, feita 1,elo sal>io Capist r;mo de Ab reu . 

De niio menos uti lidade são os te n11os q11c designam os gr;ios 
tlc parcnt~co e os phcno1 11cnos 11 .1turacs, p.:irn a soluç,io de pro
blemas inhercutcs :t ctlu1octymolog:ia dos brasil i11colas. O s~:ste
ma uti lisado para a cl;issiíicac;:io dos selvicolas br,"tsilcirÔs e 
empregado pelos versados no ass 11 111pto, foi o Jing11istico, en tretan
to, out ros o aconsclh;m1 éom reserva, quanclo só encarado desse 
ponto de \• ista. "Os carnctcrcs somaticos só devi am se r l!Sados 
com 11111it;t rc~rva, 11on 1uc tives n11l ropologi cos co i11cidcm frc· 
1p1cntcmc11tc cm gru1ios lins:uisticamcnte estranhos uns aos 'ou tros". 
Os lndigcuas do Nordeste, 11as:, 91. Estcvão Pinto. (No/a de 
Pirofá da Silva). 



PATH OLOGIA E NOSOLOGIA 

Conforme o referido, ficariamos surpresos se o sel
vagem brasi leiro não se achasse, nessas doutr inas, no mais 
baixo gráu de co11hccitnentos, pois estes, de certo mo<lo, 

sãv apenais passiveis co111.o fr ucto ele obserYação e.-.;:acta, 
simples, aclqni rida <le ha mui to, por l1nw e.,pct·iencia ra
cional, r:: até ahi 11ão attingin o brnsl lincola. 

Por isso, o indio só distingue poucos estados mórbi
dos e apenas obscuramente disi.:r imina seus sign;tcs caractc

risticos c.ssc.nciacs. 

Conhece um certo estado a que chama febre ; indica 
algumas cspccies de erupções cntaneat5 que cliHcrcncia por 

determ inados caracteres externos; tem para ccrt16 aHec· 

~ões 11on:.<:6 apropriados, :"ls mais das vezes deduzidos de 
regiões do organismo, omle cllas lmbituahncntc appareccm . 

Dentro cles tC".s estre itos limites cst:í comprche:ndida toda 

sua. 11oso:ogia proprin. Assim, possuc apc11 ns as mais 
elcml!nta rcs e confusas idéas a n.:spci lo da . l)n,tu rcza da 

Uocrn;a, suas call s:as proximas, rcmotas 1 ele. Tem vi"S,io 

obscura ela. pcriodic1daclc de algumns doenças, subordina a 
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manifestação dcllas a phascs da lua, ás quaes, como já 
dissemos, attribuc, cm gcral1 uma innucncia morbicla. 

Prncttra as causai;; de suas defor mic\adcs e doenças, 
nos accidentcs recen temente occorridos e suas circumstan

cias, no \"ento, na chnva, n,1 insolaçâo, cm certos alimcn· 
tos, no contagio pelos. br:111cos e negros, dos quacs ~e 
arreccia, especialmente daql1 t llcs, co1110 portadores de cer· 
tas cnfcrmidaclcs. Se nilo pode descobrir explicação suffi
ciente pnra o apparccimcnto ou duração mais prolongada da 
doc:1ça, 110 conhecido circulo <lc c:.tu Ms, procura-o. na feiti 
çaria e na acção ele certas forças hostis, que estão il. (Jis
posição de outros individuas. Esta id~a da força dcmo
niaca do seu inimigo arraigou-se-lhe, profundamente no 
espirito. Não pódc dcva r-se a nenhuma comprchcns5o 

outra da natureza que o cerca, a não ser a <lemoniaca. 
Que.remoo com isto dizer, no sentido da phrasc aristo
tclica: " a natureza é <len1oniaca e não divina", que o 
selvagem, na sua com preh<!nsão da naturezi'l, enxerga por 
toda parte, exclusivamente a lucta egoista de se res r. for. 
ças, que se lhe apresentam host is. O advcrs.1.r io odiado 
serve-se destas infl uencias contrarias e com cJl ai::; hosti 
liza, por 111cio de affccçõcs enigmatic.is (:>ela fc itiç,;ria ). 
A idéí\ já ci tada da naturcz:1 dc111oniaca da doc1,ça1 <lç!.:cll
volvcu entre os in<lios, aim.Ia outra, que c5pccialmentc 
exerce influenci.i. sobre o tratamento e cuidados dos 
doentes. 

Quando a causa ela enfermidade não se apresenta bem 
dara, o paciente é considerado outro ser , que não mantcm 
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mais com a familia ati relações de outrora, ou como se 
fosse um possesso, dominado por fo rças inimigas. 

Fica prostrado num estado de miscria , elo qual só 
se póde liv rar p C'la propria energia, o i1 aux ilia<lo por 
forças natmacs amigas. Sua vizinhança tem algo de 
sini-3tro e per igoso. Por isto é <les prc1.i).do, entregue a 
si mesrr.o, e <lellc totlos se afastam furtivamente; por 
ou tro lado, tal idéa se baseia no terror panico que 
acommctte uma população selvic.ola, quando assola<la. por 
epidemia e pela gran<le inor tali<la<le della dcc.or rcnlc. 



MA TERIA MEDICA 

Embora não lenha nenhum conhecimento pma111cnte 
sdentifico, é 110 <lominio material d:i. phannacQgnosia, da 
matcr ia medica, que o indio p05suc numcrosri.s cxperic11-
das, em grande: parte, talvez, restos <lc mna an tiga scicn~ 
eia na tural on h·a<lições de uma época, h;,. muito esquecida. 

Em todo tempo o homem costumava arrimar-se em 
annlogin. , <l ahi o systcma elos ~ignac:s na medicina, rnjos 

vcstigios são tão frequentes tamhcm entre: os indioo bra
si le iros. Entretamo, só no mais alto grfm ele cultora 
espiritual, podcr:í clk dispensar aquclle auxilio e progre
dir clt! analogias isol_a<fas, esparsas, para a vcrclaclc ira scien

cia incluctiva e organiia<la; por itiso, todos os conheci
me ntos cspcciacs sobre a acção de certos procluctos 

naturacs, no organismo clocutc claqucllc homem T11dc, não 
têm conncxão: ficam scnt ser cxpr.rimenla<los ~ · clcsorcle
naclamcnte juntos i tem, pois, o meclico scit!ntiíico, ta11to 
maior obrigação de cufrcntar as inclicaçõcs da. matcria me
dica dos inclios, com modera.da prnclcncia, como de só as 

aplicar cm sua pratica, npós madura verificação. 

Antigamente, os portugueses i1nmigra<los pouco H1.c
ra111 neste assunto. Actualmcnle dornina.m tambc111 110 
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paiz numerosos preconceitos, cm parte infu ncla<los, sobre 
os rcmc<lios elos indios; e, se dever ia accusnr de g rande 
negligeucia a c\a,ssc medica local, se, outrora, tivessem ido 
de Portugal, muitos nwclicos scic.ntistas, para a colonia bra
sileiril.. E' ele achnirar que o numero deles, no fim do 

scculo pi16sado, fosse muito pequeno . 

Asseveram-nos que 110 anno ele 1799, cm todo o paiz, 
clin icavam apenas 12 medicas formados. A conscquencia 
disto foi ficarem as tradições dos indios quasi exclusiva
mente nas 1t1ãos elos b.~d>eiro:i , doo ::nnocli<lactas e e.las 
mulheres velhas; muitos factos, aincla hoje, esperam as 
vcrificaçfü~5 cr:ticas dos medices scicntíHas. 

A idéa da a cção quente e fria da;; sobstanClas natu
racs sobre o organismo, está espalhada por toda a 
A1 11críca. 

Na opinião elo vulgo, a banana e o arroz são alimen
tos Quentes, a ía. rinha de mandioca e os car~ís alimentos 
fr ios. A div isão ele mcdica111e11tos cm quentes e frios 
tem ig ual valo r ·entre elles e a maioria <los cur:melciros, 
Seria erro attribuir aos imlios essas apreciações. Evi
dentemente, é mais um.a idéa ela mcdi_cina arnbe que, na1 
pcni11sula ibericn., a inda goza mnior infl\lchcia do que 
geralmente se suppõc; os brasis, de maneira nlguma, fa
zem tal distinção ent re medicamentos [rios e quentes. 



MEDICA:.IENTOS DO RE1NO ANIMAL 

Onde sua niatcria medica n1ais se assignala é no gran
de valor (\l\e o indio attril>llc aos mcdic,uncnlos ele origem 
animal. Em cCrlas condições, todos os cxcrctaG a11in1acs 
são impuros e nociVos, ot1 p\l ros e me<.liclnaes. 

Cuidadosmnentc enterram · as fézcs ln1manas, logo de
pois de C.."Xpcllidas. Attri l.n1cm qllalidac\cs impuras ao 1nu
co nasal , ao sangue, ao ccn11ncn, e clcl)es se utilizam no 
prcpnro ele fc.i tiço. Em compe:ns:ição, a sal iva e a urina 
sen rem de remedia. O smcgma é c1nprcga<lo como a1ddoto 
cio veneno das cobras e ela mordcclura das gr::u,dcs formi
gas. Dão grande importancia ao poder medicinal de cer
tos ossos, bicos, garras e esporões clati ar.as de alguns pas
saros (Parra, Palawcdea.) . Os ckntcs ele onça, aS. unhas 
dos grandes ~arnanduás, uma rodela de concha. fluvial, etc., 

são u~c.!os col\lo adorno e an,ulctos no pcsco~o e nas ex
tremidades; como preventivo c:o.ntra a J)icada dr cobras 
venenosas, trazem dcpcndurat\05 os dentes de jacaré ; a.'i 

raspas dcssc6 ~ente~ são ingeridas com ag: l1a, contra a 
mordedura de cobras. Co111 a banha, t;Cnic lhantc ao al
nlisc.:, r, que o jac.1ré segrega nas duas bolsas situadas cm 
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baixo do pescoço, preparam rcmcdio cfficaz contra :i mor
dedura da cascavc\. 

Cor tam a armação do veado (Ce rv1Cs paludosus 
Dcsm., S11s1cnpárn, - 11a !ingua tupi), cm pcd,1ços qua
drangulares, de uma polegada de comprimento, rcduzem
n'os quasi a carvão, e 11c!lcs g-0ttejam aql1c1\a banha. Os 
pedaços de chifre, assi111 preparados, são amarrados sobre 
as mordeduras de cobra, <las quacs absorvem todo o 
veneno. 

Este rcmcdio é levado em co11tSidcração e tido como 
infall ivel por muitas pcs::.m15 de dcsccnúcncia européa, que 
o lrazem sempre comsigo. Os i11dios usam o hczoar do 
veado (93) , como cxccllcnte rcmcdio nas indigestões e 
~mpregam a banha fresca elo jncaré cm fricções nos tumo
res rbcumaticos e. c1n pomada, nas feridas. 

(93) flc:;oo r, ou lnpi.s be::oCJrrlicus, <: vocabulo de origem 
rier~a, de /'mi = p1x:scr\'~r e :;clrr = veneno: antit.loto, alusão ás 
pretensas 11roprictladcs a\cxiíúrmacas dessas concreçõcs calmlo
sa~, encontradas nas \'ias digestiva~ e urinarias dos quadrupcdes. 

Ha o bczoar oriental, encon1.raclo no quarto cstomago da 
g:nella <la fo(\ia, e o l:,czo:ir ocidental achado no quarto cstomago 
cl.. c.,bra sclvar;ctn do Pcrú 011 <la camurça. O bczoar facticio é 
prtparaclo com olhos t.lc lagosta, poans ou pinças t.lc caranguejo, 
tudo 1ni!vcrisatlo e misluraclo co111 almiscar e ambar gás. Enccn• 
tra·sc no eslomago dos niminantcs, um,, concre~5o esíerica -
C'9ri9ro/'liifo, formada de pcllos dcglutidus por clks, quando se 
lambem. 

F i11:i\111cntc, chama1 n bezo:u, to\la.s as subst.ancias, nas qu:ics 
acreditam existi r as virtudes atdbuid.is ao vcrd;it.leiro be2oar. 
(Nof(I de Pirojcl d(I Sih;u). 

Cul. 17 
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A carne de um sapo preto muito asquci roso (Pipa 
rnnirú Spix, Raní.l! T. 22), tor rada mim espeto e pu!vc
ri%ada, serve de preservativo contra n feitiçaria e é usada 
pelas parturientes, para allivia r o tr:.ibalho do parto. As 
presas da cascavel, moiclas, !:ão prcscriptas nas ulceras 

malignas. Corlam a cabeça e a cauda <le rnna cascavel 
,•iva e co?.inh.:1111, durante muito tempo, juntamente com 
um frango, até que tudo se. transforme quasi cm gell!a. 
Esta iguaria, comida de uma ve1,, c:ura contorrnc clí·tcm, 
erupções wtanras chronic:ts e syphil i!;. 

A,;sant e comem as grandes fo rmigas (94) com fa ri
nha <lc mandioca, julgilnf\o-a~ poderoso excitante na dys
pepsia. O !:'Slcnmgo ele jacílré, sccco e pnlvcri?.ado, se rve 

para as af~e.cçúcs calculosas; usam as pedrinhas encon
tradas no cstomago d~SsC' amphfüio, na !ilhíasc. renal, e. 
o pó tlc espinha de pcixe1 na estranguria . OUtur:im os 
deutes cnriados com cinzas <lar::; unhas de 011ça, para ,'t lli
vim a dôr. 

(94) Irri é a formiga alad::i, fcm e.l. cfa rlfto scxdcns L ., for
miga ele inandiot.t diamacla cortadcirn, carrc9ndcita. Na B::i.hia 

e c1n )fina::: ch;un:uu-na de tm111j11ra . O mricho, t:imbfni :i\:J.do, é 
conhecido pOí i(tÍ -bitri 011 ..: ·il 1l. /çó C c:on1racçiio de iç,rlm signi{i. 
c:imlo gordur:i., pai!- os imlios consideravam por tal, o que se 
continha no alnloir,cn Ucss.'ls formigas e as cornia,n torr::idas. 
Vejamos o que disse o P.1clrc ;\ nchic!a a respei to de tal iguaria: 
"Quão clt'kit.i.vcl é esl a comidi{ e coruo ê saud::t\'cl, sabemo-lo uó.s 
que a provámos", Cnrlífs /c$r,iticas. T. III. 11;ç. 122. 

Disse Gabriel Soares ,111i: os bra11cos e mestiços a gabavam, 
comp:tr::t i1do-a, cni sabor, a f)~Ssas de 1\ li tanlt:. (Nola de Pirajá 
da Silva ) . 
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Dizem que o pó do chocalho de cascavel, posto nos 
dent<:s cariados, os faz cair . O bezoar do gun.náco é ne· 
gocia<lo desde o alto Perl!, att: its planicics do Amazonas 
e, como o do veado, ê muito empregado pelo.; indios no 
embaraço gastrico. Attr ibuem grande cíficac.ia a diversas 
cspccics <le gorduras aninrncs, p;;na resolver tumores e dar 
melhor g:·anulaç:io ás ulccrns 111alignas. Isto não se re
fere sómente á banha cio jacaré, mas h:unben1 á da onçn, 
do veado, do gado e da gallinlm. Emprcgam-n'as, ora 
puras, ora misturad.1s com varias qualidades de carvão 
de tt1 adcira ou licf vas frescas. 

A banha el e onça é empregada para destruir oo ver· 
mes das ulceras malignas. Contra a dor sciatica applicam 
a peite de cachorro, rcccnte111cnte esfolada. Já dissemos 
que. o inclio do Amazonas masca o pcnis e o clitoris crús 
do macaco, para se preservar do paludismo e prescreve 
ur ina fresca como VQmiti,•o (95) . 

(95) Os indios d.< t\nia :wni.i 11rcíi=rcrn a carne do macaco 
- caimw a, Ccb us ymci(is Srii:,;.,.talvcz pc!::i. singular ídeia de sua 
forç:i. curativ:-i <lc certa pane do corpo, o q11e tamilcm scrâ o mo
tivo \JOr que mais rar.i.nwntc o :i.mausam. "Di1.cm clk s que com 
isso se excitam e fortalecem ( P os ::mligos, Philostr., "Vila. 
Apo\l. '', III. c. 4., cont;un quc o leão come carne de macaco, 
quando se sente adoecer). Solm~ outro remedia, que o tt1li ixaba. 
me aconselhou cont ra :.i febre, rC'lalo cm latim : "Focmin:un tihi, 
inquit adclut.lm, quncum 1,cr hauc norrem jaccas; nihil C' nim 
co!llr.:1 fchrem 11racs!Jutius. Sm1 l focu iinca nohis pej ores ct 
Yinileutnc (c1111hact{t ,;aç i o:i~) iOiquc omuc, quotl nobis incst, 
mahun dcr ivcnrns ininimc ipsis ex co w:1!11ut in(c rcntcs, acccdit 
U\nc veneno vcncn11m ". Inter horum lmlorum mores ct atium 
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btino scrmonc commcmorarc lubct, nlvi sci\icct dcj cctioncs, eo 
quo posucrant lo~o, terra obrucndi. Me ipsum, quotics, ut hoc 
u:i.turali 11cgotio fongcrcr, sr lv:un i11trnrc1n, con tinuo pucllufa in
scqncbattu·, inatris j ussu, <1uac OOculo curarct, nc i1111nu11ditiac riuid 

!.Ullcrcssct. Pc<liculos pro \·cris hostibus hnbcnt, quos pcctinc 
c:i{)los uon digito OJ)\lr iimmt, scd, nt gr:wiorc su11licio cos oíii
ciant, 11011 sinc ir:1culltli;,., dcnlibus mordcnt ". Emprcgain CQm 

cficacia, :i vc r rehra si111crior tlo UOto e :i do peixe boi, reduzidas a. 
p6, conlra as hemorragias. }.fr, rtius. Viagem pelo Dras il. pags. 
233, 236 e 346 T. H I. A(irm:im as indias 1111c as lan·:i.s de bc
zouros comidas cruas ou ;iss:ufo.s, :nin1cn1am o lei te das mulheres 
que an1a111c11tam. 011. cit. 11ag_ 270. (Notn de PirajJ. da Sili'll). 



lvIEDICAMENTOS DO REINO MINERAL 

O selvagem brasileiro quasi não se utiliza detles no 
5CU arsenal thcrapcutico. E' usada, como amuleto, a 
pedra a.ma::oncnsc ou Lapis ·11cplm'iic1ts (96) cuja procc-

(96) V<l. Martius, Rcisc Ili, S. 1099, Pedra ama..=01!c11sc, 
Pedra di'Ui,10, Japis ucpliriticu, As ch;:uuadns pedrns da Amazonia 
representam as vnricda<lcs ele ucphritc que ,•on \V~rncr chamou 
iode 11cp/1 r i lico . 

Os minc ralogistas fr:inccscs o cham,lvam jade e cousidcrnm 
como uma cspccic <lcJlc, o mineral que constitue a quasi tota!id:'tdc 
do scmssurito, que geralmente foi addicionado ao grupo do fc lds
patho. 

Diego ele Ordas 11.'.I sua cxpcrli<;fio ao Am:tzonas, em 1530, 
encontrou entre os inclios rluas pedras que os cs11anh6cs jlllgavam 
ser esmeralda. (Hcrrcra, IV. 10. e. 9.}. Se css..1.s pedras rcal
mc ntc pc rtcuccm ;iquell as <lc que tratamos, cousa que parece 
provavel , cm vista do seu t:unanho e <la informação <los indios, 
que affirm;iram c."<istir tlcllas grnndcs rochedos, então é csl'a a 
mais a11t iga noticia dcs~ rocha. 

Evitlcnlcmc ntc, os ac tu:i.cs moradores nflo podí:i.m dar a essa 
dura pedra sua forma; t.imbern ouvimos, as!'.i.in como antes de 
nós, de la Coml.1.mínc e vou H umbohlt, a c:q1licaçfio <los in tlios, 
~ que a pedra teria si<lo formada de argila dentro da agua e 
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dcncia, até hoje, ainda é. in(."xplicavel, assim como a hís
toriu de muitos p~d;,.ços de pedra, ora grande~, ora pe
quenos, trabalhados e po!idoo com mais on menos arte, 
e espalhados quasi por toch a Ame.rica elo Sul. Os indios 
de quem indaguei, não conheciam sua app~icação mccl i

cinal na líthiasc renal, na scia tica, na gotl;t e 110 rhcuma
tismo; entretanto, com este {im, foi clla celebrizada pelos 

endurecida , quan<lo expos ta ao ar. AsscvcraratfHlOS que .i.lCni 
da fo n n:i., <111c a nossa 11cdra apresenta, existem ainda outras co,n 
o feit io de ,•arias cspccics <lc ;u1i111acs, <lt cy\ indros ou de b<lri
lhos quadri!aLcros. Deste fonnato s:'10 :is placas outrora enviada; 
par;"l. a Europa, pelos Jcsuit :i.s, nas quacs mandaram grav.1r 03 

signacs do culto christ5o. 
Como lus.1res <;ontem.lo j.1~idas ()rimitivas dessas pcdr.1s, lo• 

ram mencionadas i1clos rcieritlos viajantes, or.1 :i. A111azonia, ora 
ns nascenles do Ore11oco ou do Rio Br:mco. Aiinuarn nH1os que 
os indios do Tapajoz, !-.Iaclcira e Purlls trazi:un-f\."I S mais írequcn• 
temente co111sigo e, por isso, ;i venh1ramos a opinião clc que fossem 
trabalh:idas riclos imlios <lo Pur l1s, j ;'1 conhecedores do uso do 
bronze. Muit:,,s cousas ela histori;i. e <los costumes dos indio; 
;lmazoncnsc!; re\·c!:lm ligações th:stcs com as tribus tio sul ; as 
mig rações do sul para o nonc. já se tom am c:-q1\ic:weis pc_l o curso 
dos grandes afih1e11tcs do Amazon:is, e os tcstc1mmllos tlÕ:s \11dío:. 
logram maior \';1. lor, porque os nlor;,.clorcs das cucost.is sul d:\ 

Cor<lilheir:t de Parima, t~lll umito pou,as relaçücs corn os rfo 
Amazonas e, ao contrar io, as cntretCni com os do alto rio ~cgro. 
Demais disto, nfio repugna a<lmittir a hjpothcsc de terem sido 
as 11cdras trab:tlhadas e transportadas <lc varim;. logàrcs, [):trn 3:i 
1n;ios dos indios <.L, Am:i. zou ia. Devemos ndmiUir, pelo 1m;11os, 
dois centros de cultu ra :.ntign n,1. Amcrica !lo Sul: entre os 1Iuys· 
cas, c111 Nova Gr,rnnUa, e os Peru:u1os. Semelhantes fiedras ver
des ÍO!'am conhecidas · pelos antigos Mexicanos, co1n o nome de 
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jcsuitas no scculo passnclo. Ig ualmente, empregam como 

amuleto, a pedra. pomes, que, da~ fronteiras pcrua11as, 
desce fluctum1elo pelo::; r ios, e por cst.!. propriedade 

c~tr;111h;:1.1 causa admiração. De outros mineracs que sir

vam de 1ncdica111cnto, o in<lio só conhece o s.'\l e o bolus 

(ag:arico mineral) (97) , ambos <? rnprcgaclos nas aífccçõcs 

intcstinacs. Não tem conhecinwnto algum <le preparo por 

procC'5SO chi.nico, nem sequer sa-bc c."<tralr a pot..,ssa <kts 

cinzas bnitas, obticlas r1or incineração ele madei ras . 

. nJ11.,·om111c-ll'cpalf, e hto ta l•.•cz 111crcça ser assign:i.Liclo, porque 
a nossa pedra amazoncn~~', de certo modo. se :assemelha na forma, 
com o signo <lo lccfa fl (sifix, in~trnmcnto cort ::11n c) dos mouu
illCitlos nstro11omicos mc-xicauu:.. 

Os irnl ios a c1uc111 iud:i11;;í111os 11:ío rn11hcci:u11 o uso dessa pe
dra pa rn fins tberapc11lko~. Xa ;\l lc11rn.11 \ia, ha cerca de um 

sccu\o, er:tn1 celebres para. o t,., tamcnto cbs aífccçõcs renac.~, 

g:01.,, rhcum:i ti smo, ci,1t ica (por isso, ja<lc, ou fiCtlra 11et,hri1ica) ; 

e a im:lusão sub-cutanc.1 de 11111a pcq uc11a lentilha bc-in politla dessa 
11cdra, no bra(o, ;'!.baixo do <lcltoide, nimla ê rccc11tcnic11tc reco· 
nH,'t1t!:i<b. por mc<licos nota.veis. Von ~fartius. - fade é u,11 sili· 
cato 11:itnra\ <lc a\ u111inio e calcio; pcrtcm:1?. ao gcllero amphib()\ io. 
Pelo intc ress.,ntc d:i. notn, trauscrc\'c 1110- ln por completo. Qu:1ndo 
t rat,, rmos do ur ,1:yrakylm1, cm ontra nota, vol!arcmos a este a,

~Ul\lJ1to. (Noto de Pirajú du Silva). 

(97) /Jolru ~ o silic:1to <lc a\u mioio 11:iuira! - argila, kaolin, 

JJolii s nllm - Si!icnto alun1ii1ia1 hidrata1lo, t!e 1irocc<lc,1cia 11:i. t11r.:r.l 
e dt composicão variavcl. Pliarwacompcudiiw,. }foE:O Roscl\4 

bcrg. pag. 106. Rolus ,Jrmr1ia - S il icato alumin ico n:1tural , que 
colllên1 o,;ydo de {erro. IJnlus nllin - .nr;i\a. I'lwnuacopCn dos 
Eslaclos Unidos ,lo flrosil. p;,g . 9S. (Nota de Pirnjd da Silva) . 
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Assim fica assignafo.cla .i. infcrior idíldc da !llcdicina 
dos índios, compara<la ft curopéa, especialmente pela abso
luta folt.:t de chimica scicmt ifica em su,1 Unteri,1 .Medica. 

Emquanto em_prcgamos os mais delicados processos 

chimicos, para extrair da matcri ,t os principios mecfü:a
me11losos, no seu maior estado de purexa, o medico tid

vagcm alwndona esta acção ao proprio organismo doente, 
administrando~Jhc as drogas sob a mais grosseira fornm . 

O mt~mo aconlecc com os mcdícamcn(os vegctacs. 



MEDICAMEKTOS DO REINO VEGETAL 

Estes são colhidos frescos,, das arvores Olt dos arbus· 
tos, pcJo pagé, e emprcgatlos internamente, em infusão e 
decocto, ou externamente cm catapl asmas e lavagens. 
Está con1plclamcntc [óra do seu circulo visual a mani
p11lação de outros prepn.rados. Estas plantas mcdícinaes 
tCm além disto, no estado fresco em que são empregadas 
pelo medico selvagem, a ma.l:i cfHcaz vi1-tudc 1ncclicamc.n
tosa, e cm niuitos casos substituem, com feliz cxito, as 
composições diimirns da medicina curopéa. 

Noutro · ponto j;\ ch,m~mos attenção ~obre este 
assumpto (9S) ; scja-noo permiHido aqui acccn tuar que 
isto é uma face e.lo m3Í\:i grosseiro empirismo, que merece 
toda. attcll(;áo da mcdir.:i11a racional. 

O cffcito das comprcs:ias de hcrvas fresc:i.s que algu~ 
mas: vc-1.es vimos oo l'ne,<lic.os indígenas empregarem nas 
ulcerns m:dignas, fo i tão rapido e d íic.1z, que attingiu as 
r.iias do mnravill1oso. Em 8 dins cica trizaram-se as ulce
ras do pé de um negro escravo, ela minha c:0111itiva, que 

(98) Vcrgl. Marlius, S:;•slcma .Molrriar: mcdicoc ,1c9ctabili1, 
Brosilânsis. Eitifeilimg. S. XXI. (N"'ª da D,-. van Mo,-fitt.s). 
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se ach.iva invalido, ha mezes, e haviam rcsislido a muitos 

mcdican1cn too. Durante í'SSC Lc mpo, as u~cc ras forn m pen

sadas co m papas fciLa s de uma planta fresca, machucada, 
lu locrofon plwgrdr11icus, arbusto pertencente ú familia das 
EuphorbiaccaG. Com, os mesmos vantajosos resu ltado5 

vimos t.ratarcm co11dy l01rn1s, com Citlaplasma ele Euphorbia 
cofiuifolio. Tambcm vimos cic.tlrizarcm velhas ulceras do 
pé, num rapaz doente de rlyscrasia verminosa, por meio 
<.le compressas ele flores esmagarias da p!auta aqua ti ca -
Pislia occidc11falis. 

As c,1taplasmas do :ilgodiio americano Gossj•pi1m1 
vitifolium curam ukcrns mal iguas chronicas, com a mais 

surprchendcnte rapidez . O s indio::. do rio Doce machu
cam a hc rva Tillamlsin· recurva/a, e empregam na s fract u
ras o ssl!é'LS das cxlrcmidades. Essa moo1n.L plan ta rnistn
rnda com ovos incubados de rnutum, Cra.v alector, serve 

de cataplasma. 
Antonio Bernardino Gomes se refere a emprego se

melhan te para condensar e reforçar o socco hcrniar io, 

depois de r<' du1.icla a hern ía, <lc modo a 11 50 mais t5e re

produzir o prolapso (99) . 

(99 ) ).fcmor. ,b Acad. <li: Lisboa, dos Corrt>s.pond. I I. ( 1812). 
(Nota do Dr. -vou .l/al'li11s ) . Dcrna rdiuo J'folo uio Gomes, nota
vcl 1ncdico )Jortuc:uês e scicntis ta, residente ua Ilahi;i. Elll sua 
obra Rcistn i11 Drusilicn, 1Iartius ;igr:idcccu os muilos .obscquios 
e am;wcl aco lhimen to rcccbit!os do Dr. An tonio Gomes, corrcspon
<lcnlc sc1c11tí iico do u:1tur:1lis1n Co11dc ,·on Hoffm:tnnseg. Vcd. 
Alra·i'rs dri /Johia par-. 114, 

,\s hcrnias cruracs, i11guin.1cs e l1111 bifü::i.cs siio cham:i.tbs 
ciucbra<lur:ts. 1foit.is pl.intíl.S mcdki uacs: as s.1n1amba ia!., a ca-
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Bast:in lc eificaz. é a seiva fresca de muitas tlroidéas, 
cuja suh.sta.ncia ,•obtil, us.1.da de oulro motlo, podcrb. 
perder-se. 

As raizcs e renóvos ra<licula rcs de muitos canniços 
awmatico", como do Alú(lrá (C(l//11(1 nlauca), da Paco-"·c
ruca (AIPi1iic1 pacoseroca), mnchucados {:-escos, são cm
pregaclo:;; com \':lntagcm p;1ra Ji mJMr e curar feridas. 

t\ raiz do Pi'pcr 11odosu,n, sc111clhante cm sabor á 

pimenta do Reino, ~crvc contra. dôr de <lenlc, qu;indo 
mastigada ír<:>sca. O :;wno rccc11tcmcntc cxtrabido dos 
botões foliaccos da Arnhauva (T111bauha - Cccl'ofia), rica. 
de mucilagem e sacs, é C\llprcgnclo como 1oç:io rt:frigc
r;.mtc nas ophtalmias e infl,unmaçõcs cry:;ipcbtosas. Na 
ilha. de Itaparica, vimoo um inclío praicíro curar a uker~ 
syphilitica mcrnbl'i virilis, banh;,m<lo-a com agua ele cõco 
molle:. 

Este tnclhodo tornou-se conhecido do;; indios brasi
lei ros, ta1vcr. por intcrmedio d~s i1nrnigrantcs por tugueses. 
Eucontrúnios rcforencio.s fcita.s ha ma.it> ele l 50 annos nas 
1ndias Oricnt.lcs, citadas por Mcistcr na su,1 obra Orien
tnlisch -- in<liauischcr Kunst und Lustgartn-:: r. Dres
den 1692, S. 53. 

Os indios só se utilizam para uso interno, de pl,mlas 
f rcsc.1.s. A 1natta t! a sua pharmacia. Não co:;trnna111 

11ébo., os emplastros .Je ma~trnço, Cl1r11opodium amb roúoidcs L., 
os de latcx de lmrdim, g11011011di, - Coloplisllu111 brasiiic11u C,mb., 
ele., eram usados no trat:1111cmo da'.'> hcrnias. (No to dr. Pirojci 
tfo Silvo) . 
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colher planta medicinal alguma e conserva-Ia secca para 
ncccS&iciade futura. A uoica substancia vegeta l que entre 
elles encontramos gt1ardada, para utili zação posterior, foi 
a casca ela StrJ•clmos gujammsis e toxifcra, cuja clec0c
ç?ío é o principal ingrediente para o veneno das fl echas. 

De mais a mais, a propria expcricncia ensinou aos 
rudes brasis que suas plantat. medicinaes não são eHica
zcs em qualquer epoca <lo ann!). Exemplo desse conhe
cimento já ci támos alh ures (lOO)i isto é, como um indio 
c...,-plicava que a infusão fr ia do lenho <la Echitis C1trt1rú

1 

só era cfficaz na íc'brc ga.str ica, se o arbusto j;.í tivesse 

passado da phase de floração para a de tnaturaç!io dos 
fn:ctos . 

Nos paízcs, onde as plantas frequentemente desen
volvem substanciru:; mtti to diffcrentes, importa mais alten· 
der ao estado da vege tação, porque as seivas se acham cm 
continua tran:;formação (1v!ctaschcmatismus) , semelhante 
a uma ex;icerbação organica, e só em determinadas epocas 
encerram clcscnvolvicla, qualitativa e quantitativamente, a 
maior proporção de sua substancia mcdica111cntosa. 

E is um vasto campo aberto ás observações- scicntificns . 

E ' cont.idcravcl o numero de substancias mcdicinacs 

do reino V<,:gctal que r,s brasis costumam emp regar; vimos 
11rnit:1s c111 suas mãos; ele outrac; , ouvimos dizer. como 
crnm por ellcs usadas, e temos o direito de admitfir que 
em diversas provincias <lo grande paiz, muito mais de 

(100) Systcma 11!atcrfoc Mc,licac vcg. Brasi(ic11sis. Ei11 fci• 
1@0. s.xxr. 
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100 p lantas são empregadas como remedios pelo!> amc
rindios. 

Estas plan tas1 de certo, não possuem o mesmo valor, 
e um g rande numero ainda nfio chegou ao co11hccimcnto 
do emigrante europeu, porque a dcscmúiança e a hosti
lidade contra es te intruso, assim considerado pelo selva
gem, desviam o mais passivei o medico inclio ele confidcn
ciacs informaçõc>.,, j ustamentc sobre seus mediC'amentos 
dficazes. 

No nosso Syslrnra .Mntcriae Afedicac V cgclal,ilis Bra
silie11s i r es tão repres entarias 470 plantas mcdicinacs, per
tencentes a 226 gencros. Nein totlas, porém, se acham 
Ili.ls mãos dos indios, porque muitas {oram importadas, 

outras não são urndas por ellcs e sim pelos europeus, que 
se: guia ,·a1n peln analogia com as cspccics conhecidas na 
Europa, Ind~, O riental e Africa. Agora, se se perguntar 
de onde proveio o c011hccimcnto dcssai., numerosas plantas 
ntc.:d icinaes para o intlio, ver-sc-.í. que muitas têm relações 
prd1istor icas com os aborigenes. 

São as cultivadas cr.ue podem ser chamadas plantas 
mythicas. 



PLANTAS MYTHICAS 

:i\{ythicas. porque nu111 ou nout ro povo se achn rnn 
mytho mais ou m c1100 formado sobre o modo por qt1c 

fornnl descobertas e primitivamente applicadas no uso <lo

mcs:ico e medico. D.í-se com cl!as o mcst110 que! se dá 
com as mais importan tes plantas utcis cio velho mundo, 

por exemplo: os ccrcaes, n oliveira, .1 vinha, os fe ijões e 
outra-s cspedes de !10rtalíças, cuja primi Líva origem não 

conhecemos. 

O mesmo se passa com as plantas analogns do Novo 
i\.fmulo. 

Nenhum conhecimento seguro explica onde o ab9ri
genc brasileiro as encontrou, nem quando e como, pela 
primeira vez dcl!as se util izoi1. 

São mais O\l mcno:,; cuida<losamcntc cultivadas por 
to<la parte ; <Juan<lo muilo, encontradas Clll cs t<1<lo ntdtico 
,1qu i e a li, mas nunca e cm parte alguma, cm estado sil
vestre. A respei to dessas, plantas devemos a<lmitt ir que, 
provieram cio Parai~o, ta l qual as p lantas utcis européas, 
ou , se esta· exprl.'tis~o ca usar escanc.la lo, qnc foram pouco 

a pouco espalhadJs pelos aliorigcncs <la America, depois 
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de trazidas das regiões, onde outrora se achavam donlici
Jiados os primitivos povos americanos, cni estado de mais 
elc\'ílcla. iuor:i.J e cultura; ~ onde, cm coloc;,saes obras archi
lcctonicas, dci;.,;aram os vcstigios p.'.l.rcic1cs de uma civili· 
zação aclu.1lmcntc cx tincta. 

No que diz rcsvcíto a estas plantas mythicas bra
silcirns, é C..'\'.traonlinario que quasi todas, sem exceção, 
fossem tamhcrn conhecidítS e u~acla!- n:·.s Antilhas, povoa~ 
das pelos O,uí\ibas. no Brasil e t'lll m11ltos o utros paizes 
do Novo i'v!undo, muito afastados entre si ; outras o eram 
simulla11<:~me11tc na Amcfica do ~for te, 110 Mexico, no 
Chile, CJuando Colombo aportou pela prin1 eira vc1. na 

Amcric:a. 
Outra circums tanci.i ain<la mais curiosa é que cstaij 

pla11tas, corno todos Qj productos naturacs, cm mui tas 
Jinguns, de certo modo consideradas como principacs ra· 
mos do tronco da. 1ingt1él americana, fossem designada~ 
por difcrcnles vocabulos; porém, as mesmas pal.:tvras com 
significação muito diversa, aparecem novamente nos idio
mas orig:naes. 

Se esta relação caractcrístíca fosse co11vcnicntemc11 te 
inves tigada, podería projcctar mu itos lraços luminosos 
sobre a obscura e primit iva historia da humanidade ame
ricana. Nii.o sendo opportuno aqui ent ra r cm mai$ am
plas considerações a respeito, contcntámo~11os cm apresc:n
lar as 111nis importanlcs pl;u1tas uteis, q11c co11sidcramos 
mythicas, cucontracfa.s no Bra!ii! : 

l .º - i1la11ihot utilissinw Pohl., mand loca ve11cnosa , 
de cujas raí zes se prcpamm a fa rinha usual e o pão dos 
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americanos. E ' ch,iinacla 111a11iiba cm tupi 1 ou ma11dibn 
no sul , cm dialccto gnarani. Tem o mesmo nome entre 
os Caraibas con tincnlacs; na liugua do Hait i se chama 
fuca, e ~l farinha (tupi -- bt•1f1í, car::i.iha 111l'ln1i) kicrc . 

Entre os Chaynn s e os irnlios Cumanagolos da. terra 
fir 111c1 chama-se a pkrn la quiclwrapo e a rn.i7. q1eichcrc. 

2.0 - 1'1aih'hot ayf1'. Pohl. , tupi aypim, manc]ioca 

mansa, não venenosa. Dizem nílo .ser originaria <lo 
Haiti, na opinirio <lc Oviedo. I.::í. é ch;unada ba11iata ; ent re 

os Clrnymas, ca::é 0 11 cacl,;tc; no Mc.xico, lwacamotc. 

3.0 
- O milho, Zca 111ai.i L., não encontramos cul

tivada no Brat5U outra espccie, a não ser a conhecida entre 
nós. No Paraguay e nas Proviucias elo sul do Brasil se 
cul tiva tmnbcm a Zen. cryptospcrm f1 Ho11afo11s ( Zca mlfis. 
v.1r. tuuicata. S. Hi l. ) , cujos grf1os na espiga se acham 
cobertos de escamas menl'hrnnosas. Is to tem maior im
portancia pela circunltStancia de se poderem distinguir, 
acrnnlmcnlc, maior nmnc.ro ele cspecíc.s do genero Zea, 
do que as cult ivaclas nas diversas regiões do Novo :Mundo. 
As.c;im, ni10 se conhece apenas a Zea curag1<n - jó qc:;
cripta por :i'rfolina, com folhas serrilhadas, elo Chile ( Chi
leno Gua ), porém outra, c.om follws peludas, Zra hirta 
B onaf'ousJ da C::i.lifornia, Zca crythrolepis Bonafons, que 
se distingue pdas c!>camas vennclho-fcrrugem do sabugo, 
das regiões do lVIissomi e, fina lmente almb algumas de 
todas estas varias cspcdcs do :Mexico. 

Na lingua do H alti se chama. milho - ma/ti:: (o 
qual seja dito de passagem, !::iCgundo testemunhas auten ti
cas, ioi traz ido no anno de 1204 de A.J,atol ia, pnrn o con-
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dado de 1\fonlfcrrat). Ent re os Caraibns das Antilhas 
cl1at11a-sc mtadri, goa.1.:i1 111ari.t-i e nos do continen te -
ao1urssi. Os Chayma.s c.onhcccm por: a111ia=c, ª}'O::e ou 
jl/trar, os t\zt<..'cas por tlao!li; os Tupis por aiwty - ou 
tcúa·f im, o (Jl1e quer dizer: gramen rost ralum ( 101) . 

4.0 - Varias cspcc.ics de batatas , .Co11voh:ul11s batatas 
L. <= aHins; Tupi : jctica ( Hci tich ), Hai ti: balao!a,; Carai
ba: 1w{'i; J\ztcca: cnmotli. 

5.0 - Cará c111 tu pi, igJJamc no li toral de Paria, no 
Haiti ajf!; são C!>pCcics de Dioscorc.u. sarmcntosas que 
proch1zcm luhcrt:ulos comcstiveis , por exemplo: D. ala!a, 
e outras. il-ltncio1'.amos não sC"r conhcciclo pelos aborige-
11 cs IJ rn.sil ciros outro tubcrculo, chn.mado, não sabemos 
pôrquc, lH/>r'11a111bií o IIC"liu11th11_,. tubcrosus L. 

CorrQn. já observou (I-Imnb. :\fouv. E::;:p. II. p. 409 ), 
que a planta n5o vegeta em estado silvestre t10 Brasil. 
Sua patria deve provavelme nte ser procarnc!a cm Buenos 
Ayrcs, se não se. clcmons trar ser o i\_fexico. 

ó.O - Taiâ - tayóba, 11t<mgam=, são noi_rn.·s tupis 
das aracéas rna11sas muci laginosas e fecu lentas, que são 
utili zadas como légumcs, quando C07.icl::ls. - (Colocnsia 
a11tiq11or,w1 e. csrnfc,,to, Crdadi1cm. poccife, sagittifoliron, 
etc.). No Brasil, essas planta~ são conhecidas por i11hawc. 

7.0 - 1\tfu11cl11bi1 ·11umd11bi dos tu pit>, 111a11i no Haiti. 

Arac/11:1· /lypogaea, é comido crú e tor rado. Fornece olco 

apreciado. 

( 101) ).{ilho 7.:ilmrro - aba1in11 fr111. Dice. Br:is. Port. E' 
possivd que 11b1Hiu1 seja erro l)"Jmgra11hico; o certo é abali ·
milho. (Naia 1ft l'irajâ da Sil,;.'Cl) . 

Cid. UI 
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S.0 - lv!amoeiro - Carica paJJaia (e outras cspecies, 
como C. digita ta Aubl. e C. dodccapfiyla V cll., o jaracaliá 
dos tupis) . 

As espccies deste gcncro admiravcl parecem que 
ainda não foram todas c\i~criminad:1s. Uma cspccie das 
Anti lhas, com folhas simples, t ri lobadas (Rochefor t, cap. 
6. artic. 3), é em todo caso essencialmente diversa das 
espccies do continente. A que os porlt1gucscs chamam 
mamão, cxpor t.ido para a Africa e lndias Orientaes, é <lif
fe rentc do pcrnano. (C. pyriform is \.Villd), lá chamado 

~apaic, (Bcnzon i, Lib. III, e. 1S; em caraiha a cspecic 
é chamada ababai1 na s il has) e GC distingue das demais 
pelo sabor agradavcl e tamanho dos fructos. Os indios 
empregam o leite dessas arvores contra vermes e aífff. 
mam que a carne fresca, posta cm contacto con1 o leite 
de mamoei ro du rante a jgum tempo, íica. mais tenra e 
gostosa. 

9.0 - Bmiana - 1VJ .,sa sapicntum , Jiacoba. dos tupis, 

e J111fsu paraclisiaca, pacoboçú. (pacob.t grnnde) , banana 

dos Caraibns {pelos Chaymas, chamada pusuwu e yagira· 
ra). Tambcm se encontrou esta planta cm m.uitas va· 

ri edatles, cspal\iadn na An1eric:a tropical, qua ndo se desco· 

briu o Novo Munclo
1 

e, l'nnlo quan to nos é. dado conhe· 

cer, níng:uem a viu em verdadeiro estado silvetitrc. 

10.0 - Goj•abeira. Psiclium guajava Raddi ou Psi· 
dito11 fomifem11t. e p:yriferum L. Esta arvore que, a prin· 
dpio, se denominnvn 01wjobas na ilha Haili 1 é chau1a<la 

cojúlm, pelo;; Caraibas io-. ulanos, e g11m·a.pt1, pelos Chay· 
mas; deve ser incluída entre as plantas mythicas brasi· 
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leiras; di fficiln1entc encontrada cm estado silvcstrc
1 

é, 
porém, muito cultivada pelos indios. Ao contrariai o 
P..ridi1t111, arnçú Radcli, chamado araçá cm tupi, é uma 

cspecie primitivamente silvestre, que tambem dá 'boa fructa. 

11.º - Cojueiro. 1foacnrdim11 orcidc11,talc L.; oDL·~ 
j1í, acajií e cajú cm tupi; cascfiii't cm caraiba ím;ulano e 
111011& em caraiha continental. Encontra-se este vegetal 
principalmente cm logarc::; assolhados, nas proximidades 

elo rnar 1 nos grandes eslu::i.rios fludacs, nos sitios 1 onde 
provave'.mcntc outrora estavam situacbG as aldeias dos 
iudios. Possuc· o peclunculo piriformc, OOstao tc dilatado, 
chciv clc sncco aciclulo; por isto é rccommcndado corno 
arvore fruct ifern. Dma formn clistincta (A11acardium 111e

ditcrra,1cHm Vcll ., Fl. Flunl. IV, 46) pode ser con.,;iderada, 
talvez, como a plan ta pr imiliva silvestre e é cspccifica
mcnlc diversa de uma terceira cspecic pequenina. A11acar
dí1011 ltitmílc i\1fa r t. 

12.(J - Pimenta CSL>anhola, Capsic111n. Deste gc11ero, 
oo inclios brasileiros empregam muitas cspecies - cerasi
fm·me, a11Jwmn, pe11dul11m, frntcsccns. Para clles os 
fn1clos são pro;:>Yiamcnte condirncnto. Não resta a me
nor duvida de <1uc estas cspecics. eram usadas pelos abo
rigcncs americanos <lcsclc tempos inuncmoriacs. São 
chamadas cliili na lingua aztcca., q11ij1rna tm zapoteca. e (o 
qtie é adu1iravcl) lambem ;;1ssim na tupi ( q11 ii11ha na gra
phia porlugucsa), tlwpi na chilcLJa, u.i·i na linguado Haiti; 
pollli 11a elos CaraiUas contincntacs ; pomucy na dos Chay· 
mas. ucl1 rí cm Cuzco. 
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J..3.0 
- Cabarcira - C.rcsccntia CU)retê L . Esta 

arvore lambem se encontra nos tropices, em quasi todos 
os paizcs quen tes do Novo ;.\•[undo e sempre na>;; proxi

midades dos aborigcnes1 que preparam com os fructos, em 
forma de cabaça, snas laças ( cm c.arai l>a c:â, em tupi 
rnja), .is vezes muito arlisticarncntc clccorudas. Os tupis 
chamam. - cho ité ou cuité e muitos outros f11lu111a. 

14.0 - A lgodoeiro - Gossypinm vitifoli111n Lam., 
era cull ivado po1· lo<la parte qu:mdo se dcscobrill a Amc
rica. O algodão era um dos artigos, mais importantes 

com q1:c os ind ios pagavam tributo a seus caciques e aos 
conquistadores cmopeus. Com um (io de algodão dis
tendido cm redor da pequena plantação, o indio syrnbo
lixava :1 sua possessfio rurai. Algodão é ch:uu:ido: amy· 
11i1í. cm tupi; 1mmdiy1í no dinlccto gunriln i, a111ouloH cm 
caraiba lnsul:rno; 111aow·ou cm caraiba cont inc11 ta l ; ycl1crr

:rih11il f pelos aztccas, CJll C sai1c111 fazer bonitos tecidos e 
tingi.los de varia,s côrcs; .1:i/{a. em zapotcca. 

15.0 - Urucú - (102) Bi.m 01·cl/a.11a. L., em tupi 

un,clÍ, cm caraiba roclÍ, biché no contincntcj é conheci<lo 

(102 ) "Os in:l ios <la Amcrica cl1\tÍ\'a ram cin lorno <fas 
cnbanns o m·11c,í (Bi:-.::t O rcl1:t11;1. L,) e o tiuham c111 grande apreço 

p;ua va riaclos fins. {nforma .i\farcJ{r:w<! que era muito usado cm 
bebida para combater, pcl:J. a :lst ringcncia, a s diarréias s:u1gui 11cas 
e qui..·, de 111is1ur:i com o cac,rn, era 11111 rcfrigcralltc si'lboroso e ele 
li11d;i cô r. 

P iso refere cssns Jl1'0pr it:dades e rijuntn que scri:t, ao (lcma is, 
um reforçador tio cornção. As n1ulllcrcs rrcp:irnva111 t inturas 
para pimar o corpo, com as sementes madu ras. Tem-se l,uscado 
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en tre todos os a borigcncs ela Amcric;1 tropical como planta 
linctor ial e incdicinal. Nunca vimos esta espccie cm 
c~tildo silvestre cm parte alguma, porém, vimos ou tra 
nfíim, n Rixa 111·11c,1ro11a \\1illd 1m,c1í..,rn11n cm tupi, isto 
é, fa lso li íllCÚ: Co1110 exemplo notavcl elo pilrcntesco 
!inguistico ele muitas clcsignaçócs, se pode citar que oi:, 
Abipõcs elo Parag11ay chamam ncln'lc a casca ela Trichiw 
lia Caligoa S. Hil. (Juc córa <lc a111arcilo, <"mquanto (Juc 
os Aztccas chammu de ochiotl o urucú. 

16.0 - Cnbaça - Lagc11aria 1:ulgaris DC. Pc-rtcnce 
igualmente ás plantas muito espalhadas e eutrclaçadas 
com a historia primiliva dos americanos. E' chamada 

f.:i bcr se a pintura <lc r11·11crí - unle-J 11!i<Hla p:ira o corpo inteiro -

tcri ;i apenas fi m ornamc11lal (elcgtmfiac C"111lJ'a de que já fala\'a 
1lar..:gra\'c) ou se obedecer ia :mtcs a ucccssidacks mais praticas. 
Para Roq11cttc Pinto e A lfredo de Andrade seria ulil 11a lula conw 
tra mosquitos e outros inscctos" . 

Cf. Nota sobri: a protcc.ç;io <l'l [)Cllc contr:i. a lu z sola r pela 
pintma com urucú - !lixa orcHa11a. Archi\·os de Hyg, A,mo 
V II. 1).0 2 11:ig. 2-13. por O. B. tio Couto e Silvn. M arcgr:wc, 
George - "Jlisloriac Plo11trr1"11111" - Piso G11ilhe n :1c - "f/ isfow 
ria A'alurnlis ct Mcdicn '' . Alfredo Audmdc - A rch. do Museu 
N,1cio11.rl úo Ri(). Untcr deu NM11rviilkrm Zc11tral BrcuificllS. 

I(nrl von tk n Stcin. !SfJ4. pa g. l7S. t\ acção protcclora do 
uruc,í se exe rce contra os rai os calorificoS e ta111bem cou tra os 
acti nirns. 'o 11runí cm vario!i log.1rcs <lo Brasil, aça/róa na Bahia, 

ro11r11 ou l'rr.orrycr, nns colonias fra11ccr.a.~ tln t\mcric:i, ar1101/o 011 

amto/f (J tlc Pisou ê pl:i11t;'l tia t\mcric:i. intcrtro11ica l. As scnicntcs 
11ass;, rn 11or la:x;,.tivas, roniccc.m l,clla matc r ia cora11tc ;unarclla e 

vc·m1dha. E' u~.1cfa lambem, como cou<li111c11to, para colorir o 
arroz. 
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pelos ind ios bra;ile iros (não sabemo,s cm que lingua) 

caramcimí..,· cm c:iraiba inst1 lano batin; em ca raiba conti 
nental maiatá, que, em geral, quer clizcr vaso, ou 111ourou
to1taio1t; pc11crr. cm. chileno. 

17.0 - Pinhão brrmco - Jatropha curcas L., arbusto 
de 116z2s vnmitivas, commumcntc COl.'.Ontrado nas imme;
diaçõcs cfos malocas dos indios. Jamais vimo-lo cm 
estado s ilves tre. Seu uso parece, já de ha muito, espa
lhado 1u11na g rande cxtrnsão da Amcrica. 

Em aztcca se chama q11a,rhri;·olrnal/is; em tupi -
mandubi-g11aç1i. ou 1111111dH:r-g1wçlÍ, grande mundubi. Os 

Os Tupi-Gua r;:m is, diariamente depois de um banho, mandaYam 
imtar o co rpo com u11guc11to fe ito da materia cor.inlc, das sc
rncntcs elo ur11C1í - fli.rn Orelln 11(1 e, :m1iud:idas ,·czcs, a mulher 
pratic.wa esta operação. O pri 11c ipal objccto desse uso era a de· 
fcs:i. contra o sol e os mosq11ilos. 

Rochcio rt l'efc ri11do•se ao llUC vira e Ou\•ira elos in<.l ios, nas 
Antilhas, á ce rca da urucuisação, escreveu: "rJuc isso os torna 
mais liv res de corpo e ag:cis, aíirmamlo lambem, que essa opera· 
ç5o lhes 11ro[lort.:io11av;i u111a 11rolccçiio contr,1 as m.is couscquen· 
cias das chuvas, contra o~ ardores do sol e do frio de certas noites 
e, por ultimo, os presen•ava das picadas dos mosquitos e .. 

Ainda sobre n urucuisação, ící ta peles :unerimlios, disse Iler
toni; "que to<lo o corpo e o rosto apresentavam uma tiuta de 
colorido cspcci.il111e11k palido, ll1s troso, dando aspecto est ranho, 
porém não tlcsag:rntla vd i1 \·is!a e :i:o tac to, pois fazia dcsapparc
ccr toda maacha ou cic:'1t riz, fi ca•)tlo a cutis asscti n:ida. A colo
raç5o \'Crmclha dada no corpo, deu o rigem ao erro que nimla 
11crsistc, á cerca da cxistcnda de um a rnça vcrmclhn, entre os 
aborigcnes americanos: A côr \'Crmdha, na rcnlitlack, era tlcvi,la 
a esta substancia empregada pa rn se dcícutlcr co11tra a lm: so!o.r 
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cspanhoes, cm Buenos-Aires, chamam a semente (Nuccs 
cat/,arlicac) - Pi11noncs dr/ Paraguay. 

18.0 
- A 111amo11eira, Rici1111s com1111111is L., viridis 

\Vilkl, illermis Jacq. . Esta plauta, da altura do uosso 
sabugueiro, é frequente c11contrar-se nas proximidades das 
malocas dos imlios, porém não C'lll estado silvestre. Os 
bras ilei ros chamam de 111a111011a; Piso denomina de 
11Jwmb1Í·gunç1í; qs caraibas das Antilhas chamam lamalicu., 
c/1011lo11ma11um e nlamaramaro,1 . 

O modo de extrahir o okQ das sementes é, em geral, 
conhecido pelos inclios; dc-5cuiclam·sc da cultu ra da planta, 
porque raramente necessitam do 5C' ll producto; ao contra-

e cvit:ir a 11icacfa dos mesquitas. Ei,crc os Tur,i·GuarJ.nis, se 
cha111a\·:1 11ruc1í a snb!>tancia cmpreg;ula, nome u!>a<lo cm quasi 
todas as rc!{iõcs, .it{~ ao Norte Arseulino. Nas Guynnn!> e na 
Vc11czucln, ontlc tand.>en1 se pratic;wa a 11rt1cui~açã o, se chama\'a 
rrrcou, ila lingua 11nhuatl se chamn\'a acl,ioll, os yucntccas e os 
indios tlns anl il hns, bi.ra ou bijn, elomk se originou o costume ele 
chamar cmbixados, nos textos dos chronis1:1s, aas índios pintados 
clc \'Crmcllio ". 

A cs11ccic de ,,om:1.<la ou su bstancia m1clnosa p::i. rn friccionar 
o coqlo, cou íonnc as lntitudcs, crn prcr,.-.radn 11elo i11dio, com 
gorduras au a7..eitcs <lc origem a11imal, como il b:1.nh:1 do jacaré, 
<la capinrn, de iguana, a½citc de peixes; de arigcm vcgctnl , camo 
o o\co el e 1mlma. Estas sor<lurns se mistura\'am a <1uc1,tc com as 
substancias corantes d.i.s sementes ela Dün Orclltum, e se dava a 
Co11sistcncia nccessaria n.a olcato rcsult.,ntc.. junla.1100-sc-Ihc, a fr io, 
gordur;, s mais densos ou rcsi1in", como a da icirn - Proli11m 
hrptaphy/111111. 

Estn s\1bsta11cia o indio Icvn\'a cm suas \' iagens, quer cm 
íormn <le bolsi1s ou de pães, quer conlicla c111 cabaças. 
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rio, os fazendeiros brasileiros trnlam-na cui<la<losamc11 tc e, 
por isto, jã co11seg11i r~11n muitas variedades. A historia des
sas plant.IB u lcis, mesmo <lo ponlo de vista da systcmatica, 
não está, de maneira algunm, s ufficientcmcntc cscla n:cí<la. 

Não íicani reservado a pesquisas futu ras provar que 
muitas destas plantas aqui refer idas, examinadas mais 
cuidadosamen te, virão a 6Cr divid idas cm ,•a i: ias cspcciC3? 

Se de tima 0 11 outra planta deste numero, pelas suas for
mas, não se consegui rá dcmonsfrar a verdadei ro typo 
origin:t rio, que não pôde ser ave riguado até hoje, pela 
dcficiencia dos dados obt idos? - on se, pela delimitaçfio 
das arcas para dispersão clils diversas cspccies, niio se 
poderá verificar a difforcnça especifica dt! cada nnm, t 

isto pelos da.dos his toricos do povo que r,r imeiramcnlr as 
util izou ? 

A i,rucuisação resis te ao suor e ao banho, por St'r insolu\'cl 
n,1 agua e defende con tra os rigores tio sol, impcUimlo a acç."io 
dos raios calorificos e a acção actinic:l C."1:ccssiva dos raios ul tra· 
,·io!ctns. Essa ,·crificação cxpcri111e11ta! foi feita po\" Ozorio de 
Almcicl:1, 110 Brasil, e Roffo na Argentina". 

Cf. Dr. Ra111011 Pardal. op. cit. pag. 98-99. 

Os (.lmacaus, espccialmc1:tc .cs 111ulhercs, preparam a côr 

vermelha com as semente~ do 11r11c1í, triturando-as na agua fr i~, 
até QUC se precipite o tegurncnto colorido. RCU11icrn esta substan· 
ci.1, o ore/fim, a pedaços (JUn<l r.1tlos, que deixam scccar ao sol e 
utilit;un-nn como tinta cosnu::lic.:.-., llcpob de moê:-la de mistura 
com olco de ricino ou com 1m1a gortlum r111ima l. Cf. Atrnvh d11 
Bahia - ,·011 S11ix e vo11 ),farlius. Tra<l. ele Pirnjá dn Sih·a e 
Paulo Wolf. - pag. 147, (Nota de Pirajú dri Si/t<a) . 



PLANTAS MEDICINAES SILVESTRES 

Deste grupo cJc planlas culth•atlas, mythicas ou prc
historicas, clcvrmos distinguir outro, que os ac tuaes lndios 
brasilciro3 não herdaram <lc um:t sa'bcdori.l natural , ora 
decadente, porém, só lltais tarde, aprencJcrmn a conhece-lo 
e emprega-lo na thcrapcut ica e 110 uso domestico ( 103 ). 

(103) Vrj,11110.s o ioi1.o 11uc ía1.i:t von }fartius a rcs11cito dos 
conhecimentos rnc<licimcs dos indios: "Partimos de Urivaú , 
depois de termos subslituidG os i11dios atê então fugidos ou dei
xados .i.tr.'is, e seguimos viagr.111 c111 sete barcos, guarnecidos com 
mais de 60 homens, 11clo rio ncima. Entre toda essa gente, só 
ap:ucntavani boa cõr de sau<lc a11uclcs QUc havíamos trazf do O: 
Ega; todos os 111;'!.is eram palidos ou itéric:os, e, com isso, ainda 
se dc.staca,·a mais horrenda a 111alh., no rosto. A 111aioria apresen
tava 111'l11Struosas Oarrigas, e os mni'. ',Clhos dentre eles um evi
dente c11d11recimc1llo elo fig:ado c do lmço, co11scqucncia. das cons
tante.'> febres, contra as quacs os h:ibita11tc5 tio Japmá não conhecem 
rcmcdíos, e tm11\xu1 11or indolcncia não os com11rao1 dos branco~. 

Esse fato dcs111e11te a uoçiro gcr,11, porC:m falsa, ele qt1c os 
inclios dis11i5cm de muito:> e cfi cazi.:s mcUicamculOs. Segundo a 
minha c:q1cric11cia, :i:IO r.,ras ns• plautas 1111c conhecem, primmnlo 
entre c!;ts certos frutos 1nirgath·os, como me io cur:iti,·o, e muitos 
cipós e Sl1Cos sc:i,·osos ele efeito ,·c11ei1oso". "De fato, conhecem 
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E lla-s se tornaram conhecidas pouco a pouco e, pro
vavclmc11tc, por c.1minhos complicados, a.ctnahncntc des
conhecidos pela historia de uma peregrinação talvez mi
lcnaria. Estas planta,s, ain<líl ho je, só se acham cm cst.1do 
silvestre, isto é, não são cultivadas pelos indios para scr
,•ir no uso <lomcstico e na medicina. 

A proposito se deve salientar, como facto mui nota
vcl, que no Brasil se encontram, ent re estes vcgctacs, 
justamente O!: que possuem as mais cxcellcnt"5 proprie
dades mcdicinacs, como por exemplo: a J pccacua11ha -

C,cphaclis ipccacua11/ia A. Ricll. (tupi - ipc-caa-goc11c: 
planta rasteira dos caminhos, vomit iYa); as diversas cspe-

os imHos 111 u i1.1s cr\'é\S e arvores, e srillcm difcrcnçâ.- las po: seus 
pro1>rios nollles; mas isso é sobrctuúo qua11úo se. trata ele plantas 
comcsti \'cis, que !>in·:un 11arn a tint uraria ou se jam aplicavcis a{l 
uso domcs1ico. Das pl;mta-. 111cdici nacs priucip:t!mcntc remedio:-, 

(.poçanga) eles têm a mai s obscura noç3o, quas i scmrrc supersti
ciosa, idêia incutida pelo:; pas;és. E111 geral, a maioria cfas pln11t:1s, 
hoje cmprccaclas no Brasil pcfa umlicinn, for:1.n1 ;ich:..das pelos 
pri meiros colonos, cm particular os p:1ulist;.s, e 11or aqucl~s que 
j:i traziam rc111i11isccncias tfas 111:l.11tas ntcis cL1s India s Oric.ntacs. 

Conhecem t..imbcm os sclvicolas muitas plaut.:\s que s:\o c(j. 

c.1zcs [iara certas doenças; entrel3.nto, não 1ê111 idéia da dosagem, 
ncn1 tbs horas de. administr:u;ão, nem do seu termo. O mais po
deroso meio, com que comba tem certas docu~as, é o jcj11111, que 
cm certos casos ls:udos lc.111 cfic;\cia, mas nos cronicos muitas vc1.cs 
arruina o pnr.:icntc, lc\·ando·o ;to e.xtrc.1110. 1f11it;1.s n.,ções do 
Japud. •:cstcm os doentes com camisa fe ita cl. cn trcc.,sca do turiri, 
e .1ssim os · protegem contr:i resfriados, que poclcrn sobrevir, n;',o 
obst.1nte ser quente o clima, pois o indio esl ;°i ;1.costumado a dei
tar-se nú na :ma rede" . (Notn de Piraj(i riu S it,:a). 
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cies de hatsamo de copailJa; rezina mcmi (lc ica) ; rezina 
Anime (Hj•mc ,iaca); aqucllas plantas que têm, no B1·asil, 
o mesmo emprego que as vl! lgarcs Nico tiu11 a labocum e N. 
rnstica na Floridét, no 1kxico e nns Antilha!- , onde, na 

ligua car,dha, é chamndn j1tli, o lll CSmo com a Nicotioua 
Langsdorjfii \iVcinnui:m, cm t upi : pctum; a arvore que 
produz a gomma clastica (I-fovca !J Hja11 c11s is Aubl. ) ; 
grande numero de en<Tgicos catharticos, C."'- : os tubcrculos 
purgativos, semclllantcs á jalapa (Convolvuli e, Ipom acac 
vnri(Te, tupi: jetirn(:í); as CucurlJitaccas Tria110.çprrrna fici
folia, e Tayuyc, M:trl. (tupi: layu yâ ) e out rns; a noz pur
gativa do ondá (Andá brasili,:i1sis Raddi); os al terante! 
poderosamente cfficazcs, como as diversas espccies de 
Glimwr. ( tup i : yiló ou 11t11a11ba); as espccics de Audira 
( em bras ileiro : a11yclirn ou a11gali) e l.'mari (Grofjn1rn 
spin osa L.) , cujal'j sementes são poderosos vcrmifo~os, etc. 
A lis ta. destas plan tas medi ci.nacs podcrin ser ainda a.m
pfocl;,.; con tcnt ,m10-nos, porém, com as citadas; quanto ás 

ck1nais, indicmnos o nosso S pccimcu ;)latcriac mcdicac V i!
gctabili-s Brffsilicusi5 (Lips. 1&13). Algumas destas plan
tas silve!l trcs , mcclicinacs e utci s elo Brasil, cncon tram~sc 

no paiz, tomo cm mnitat:1 rcgiõ~s lropicacs mncricanas, por 
exemp lo: o (I/WJ1ás (A11auas sativus rvl ill, ou Bromelia 
a11,mas L., lupi: a11amí, 11 m1íl em Ilaiti - ;•aynma e outras 

cspccies lw11 iama e )'ayng11a, 0J101·c, moi·b~ e 11a11a dos 

Cl1ay1nas), 5e pc5quisa,s ul teriores não dcmo11 ::: tran.:1n (t l l ".!' 

muit.ts cspccics na systematica são representadas por um 
só 110llle, como o icuco - ( Cr>•soba{l}1111s icaco L., ttipí : 
_yiwfcrú, em Haiti: lu'coco), algumas cspecies mui to dif~ 
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fun didas de mu rcci (Byr.soui111a vc1·ba.sciftJlia Kunth, n,,,~ 
so,iiuia. chr')'sophylla K unth) , etc .. Outras possuem uma 
arca de distribuição mais rootricla, porém fo ram confu11. 
el idas co1n cspccics americanas :1ffins. 

A essas pcrtC'llCC por exemplo a Rubiacca cujo frucio 
verde empregam no preparo <lc uma tinta preta, parn 
ta tu:igcm, e é comcstivcl quando maduro: o gellipapo, tupi 
- janipit (Gcnipa brasilic11.s¼ {Vfart.), uma arvore que 
difere não só cfo Jabuf,,fní ou clrnoiiá <los Caraihas (Gc.J1ipa 
a111l'rica11a L., .i qua l pertence o Qnantlalag i11 11co-Jiispcwo), 
c:01110 cio Can1Jo ou Xaguá. 110 Orcnoco e c 1n Carthagc11a 
(Gcuipa. Carulo Humb.). 

D o mesmo modo as ameixas bras ile iras mornbiu, 
lupi: imlní, amfní. (Spoudias 1,'('1111/asa i\{art. e J11t,croJ·(1 

Arruda), sfto d iHcrcntcs ela 11wrnbi11 e do hobo das /\nti.· 

lhas (Sfrondia.s pur/J/frca e lutca L.). 

Não devemos esquecer, nesta rapicla synthcsc, que no 
Brasi l certas plantas utcis ta111bc111 vcgclam Cú1 Ctitado sei· 
vagem, e o seu emprego era quasi desconhecido cios lml>i 
tantes primitivos, a ntes da chegada dos europeus, embora 
uaquela época otttros po,·os :i.mcricanos dcllas sot1'bcssc111 
util izar-se ele modo refinado e vasto. <? cacau (Thco
browa cacau L .) nos offc rccc c-xcmplo mui to digno de 

menção. Como se sabe, cmquanto a maioria dos povos 
da :Nova Espanha conhccin o modo de prcpmar com ,15 

sc111c:1tes <lo cacau (azteca: cacalrna!JI) uma pasta senic· 
lhantc ao nosso chocolate, e dc llas se scn•ian1 como <li
nheiro, os indios do Amazonas, onde o cacaueiro vegeta 
no e.lado si lvestre, atiligamcntc só usavam o fructo para 
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prepa rar uma bebida ferme11tada1 do sueco ;1.gridocc da 
polpa que envolve a semente. Este facto demonstra que 
desde a época ~111 que os povos da Nova Espanha aprcn
clcram a preparar a pasta cla cacalrnaltl, não ha .. ,ia nenhum 
commercio c-11trc clles e os sclvngcns <lo 1\mnzonas. O 
mesmo parece se ter clado com, a Pcrsea gratíssima G5rtn., 
ar vore que, se posso confiai· nas informnçõcs que me de
ram, vcgct~. selvaticamente, nurna grande parte da bacia 
do bai::-:o Amazonas, e Clljo cxcellcntc frncto era, todavia, 
apenas con!1cciclo pelos indios desse local; e11trcla11 to, é 
afamndo como gulodice. numa grande parte <la /\meric.:a 
Tropical (Avognlo - Pcnr. Vrgctab!c u,a1·rcx:<• (104) elas 
colonias ingk-sas), e já de ha muito conhecido por esses 
mnerabas (105). A arvore & chamaà.l alrt1caca, no Haiti 
( clahi vem a.vacatc), no Pcrl1 - palia, cm aztcca -
qitauliitl. En,. geral, llluitos foctoo parecem irHlict1 r que, 
clltre .is numerosas n<lÇÕCs e ·tribns brasilcirns e os povos 
mais civili:.!ados do resto do ~O\'O Mundo, desde a lguns 
sccnlos1 só ti nha havido muito poucas rclaçõc"tS. Os pri-

(104) O 1,cgcia/Jfc marro:v - tut:wo ".'cgct:'ll I! o dclic.."H.lo 
nbacatc. j, A polpa, de. si, é um tanlo insipicL·-i, nla!. com ::issucar 
e um ;\cido (por exemplo smno dc lirn;""Lo), fica deliciosa. Derreie
se n.:t bocca e. clá n impressão llc nnln ou creme. Tem como s11bs
t,1ncias a!imc11tarcs, malcrias album i!loidcs (8o/o ;tp11ro~ini::i.d::imcn
tc) e tcrnarias: :unido, glycosc e um olco fi 11 0" . .1Js Frntciras 
do lJrnsil. J, S. Ta\·a rcs, pag. SS. (Nota rlc Pin1j(i ,la Silva), 

(105) Amcrnba - de ,rmcr = ,\rncric.t + a/l(i cm 11hccnr,:itt'1 
= homem (.i.111críca110) . NcolO!~ismo de Jorge Hurlcy. Vtl, .As
Pcctas d.: Ct1woro/ia lmuilirn - Maria Me.lo. (No/a de Piraj,í 
da Silrn), 
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mciros isolaram~sc sem soffrcr influencia alguma daqucl\c 
centro de mais elevada cultura, vh·cndo sempre no seu 
circulo rcstricto de l>arbaros selvagens. Talvez o uníco 
signal \· isivcl ele uma união havida nos scct1los passados, 
scj,1111 os cxcmplan.:s da pc<l ra ;:una7.oncnsc, artisticamente 
trabalhados: Jndc, Lapis ,1c/1'1ritirns ( 106): que se acham 

(106) .lfuyrakylii - significa nó de pau ou de mn.tlcir.i, 
11c!a scmclhanç:i. que alguns jades ,têm com a madeira. Montoya 

cscrC\'Cu ibJ•raq113•/1i, dontk: a traducç5.o 1111rln d.• ""'º - nó de pau. 

:Martins csc rc,·cu - mm·nqucifá. .l/uyrahytii, c111 geral, qm:r 
dizer, ta mllcm, tafümã, pctl(klol')\IC dos ír:mccscs, porte bouhcur, 
pedra sagrada. O jade, pcd'f'a amo=o11cusc, jadc1ú, uc p/iritc, ~ um 
fc!dspatho laminar ,·crdc, que servia tle amuleto porque, além de 
outras virtudes, cura\'íl. as colic:is 11e11hriticas, dahi o nome de 
pedra 11epl1J'ilicn. 

No Pc rú as mulheres gra\'idas trazi;u11 css;: pedra \'crdc li· 
gada ao V<:nlrc, pa r:i cvilar q11c os fil hos tivessem beiços fcndiOOi 
- beiço ele lei.ire. As propi·ied:i<lcs 111cdicinacs não se Jimita\'3m 
só as ciladas. O muyrnkytã curava as coliCJ.s hc!,)aticas, a epi · 
lcpsia, as cloc11y1s do íigado, a. csri.uínencia, isto {:, anginas de 
,·arias 11:\turczas, as pharing:itcs, amigclalit es, allccssos d:1s nrnyg
dalas; era galactag:ogo, aur:mc11ta11tlo a secreção laclca e torna\'a 
rcspcit:'lcl:i a pessoa que o t!'azia com~igo. 

Em tu11i , se clmma iliíoÚ)'IIIÚoê - a pedra.. verde. 

As amazonas, icamillúos - de ikam-11s-abn, tribus de mulhe
res 5C1lt ~c ios e sclll ma ridos pcnnancutcs, cnc:1rrcgavam-sc tlc 
in.1nip11lar o 111irnl.:i1tm. Nas noite de luar 111cr~1!11a\'am até :to 
fundo do lago, de onde traziam as pedras, aincla mollcs e tltw.1111-lhcs 
fcilios zoomorfos: ele !>Crpcutcs, s:l[)os, lartnrng:as e oulros di! 
modelos an th ro11omoríos. t:m dos bcllos quadro.; tlo conhecido 
pintor p:iti·icio Tlteo<loro Braga, foi inspirado 11:1 tradição d~~L1 
lcn<la tla Amazooia. 
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Ilarbosa Rotlrigues reícrc ter oltvido de alcuus velhos Ua
b6ys outr.i lenda tlos muirakit..1.ns. No lago onde existiam vi,·os 
·os muirakitans, as nrnlhcrcs iiio apa11lw.-los. Para isso era mister 
ferir uma pa rte tlo corpo e d~itnr 11111.i. got\ de sangue na :tr,ua, 

.!.obre o que dcscja,·:un pos~uir, 11or([t11! ti11ham <liffcrcntcs formas. 

Com muirakitans, a mulher que tinha tido uma fil ha, rccom

JlCllSava ao 11ac. AincL1. J1oj c é c rença quasi geral, que essa pedra 
é animada. 

Em Amar~osa, ~faracás, na Fazenda Tiriric.1., proxima á 
cst:u;ão de 'faml; uril, Bahia, se têm cnconlr:tdo varios artefacto, 
<lc 11edra ,·cnlc. 

O Snr. Christovam Barre to po~suia, cm Amargo~a. uma C'lri· 
gi11aJ rnH ecçi\o de ol,jcctos trabalhados dessa pedra. Tão clura é 
a 1n:iteria prima dt•sst:s •,alismi1s de ja,1e ou ja spc, que será bem 

tlííiril calcular o tcm1,o g-a~to fl.\r.:t os polir com areia e acua, 011 
11clo atrito corn outra roch:t taml;c111 durissi111a. A,reditou Mar 
tins (ll1C a \·ida de um ho111êin nii.o c1·a suficiente jla ra tcr111 inar 

essas peças pc l·íuradas, cheias de ra11hurns e artislic::unente traba

lhadas. 

O lltll)'rakylõ é uma i J1ípoça11yo, de ilt'i = 11cdr:1 + Po,a11ga 
= rcnlC(lio: pedra medicinal , para prevenir doenças. Convcm 
di$ti11gni r o tcmbrlti do muyro/tyfii; aqucllc é rnn adorno labial ; 

C.!.tC ê 11111 a11111 lelo trazido sem pre suspenso ao pescoço. Ain<la 

sobre a ctymologi:-i do umyrokyfâ e do trmbtló escreveu T h. Sam
paio: "Os nomes lcmüclá e mirakyla são t11pis. 'fcmücl/1 é vo· 

cal,u\o composto <le dnas partes: tcmbé - qnc significa liciço e 
irá-=. pcdr;i. A tra ducção 11ortu~11csa C: pedra de Lciço. ?lira· 
J:ita (pedr.i do chefe do r,ovo) 011 myrakiltm, tambcm se compõe 
de dois voca lm lo!i - mini 011 lllJ'l'lÍ, ;.is vezes imtrci, 111 11 irâ - que 
sig11iíica gente, 11ovo, e J.:iló, <iuc quer dizer botão, nó, caroço ; 

port;into - mirn·"ilá sib'llifica - botão <la gente". 
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O sahio P :Hlrc Camillo Torrcncl escreveu sobre o famoso 
11111yrnk}'lcm , offorccido a D, 1\11touio ;\faccclc., Costn - Dis po do 

Par!1, por uma ,·cl ha imli.'1. a111azoncnsc. - E~sc tal isman de jas1:ic, 
l¼lt rachiforinc, era ]lor d ia chamado pedra de ic!icidadc. A fa
mi! i;i. i\.f:lccdo Cost:t d;l\'a a esse t:disman o 11on1c de mourcto, 
provaYclnwnlc, porq11c assim havia ouvido ú india C'[Uc o offcrcccu, 
nome talvez corruptela de "mir,,k ita ". CL O Cullo ,tas Pt,fras 
Verdes ci1/rc os Abutiyrnu do Brasil. pag. 98, Pc. Camillo 
Torrcnd, e o 1l foJ•t1JkJ1/a11 ,. os ldalus Sy.•mUolicos, cxccllcn lc livro 
ac J. Darho:.a. Rodl'igucs. 

Muir11/tifci - 1icdra de chefe, i11sig11ia tio p01lcr, emblema de 
amor, com o A da derradeira syllal,a accc1lluado, é que dc\·c ser, 
visto t racluúr, ua li11g 11a geral , a idCa tlo vocabulo. Pai:; das 

A·tlros Verdes. pag. S2, 2.:' ccl. 1931. Raymu11tlo Moracs. 

As crc1u.;:is rcfcrcnlcs a mincra.cs estão q11asi cxtinctas com 
o 11111ir"J:ila11. O seu estudo ne:;ta nota dii mais respeito ás vir· 
ludes de pcdr.. rn edicina! - itaf,r1ra11ga. Entrcta11lo, não é sem 
i11lcressc o valor contribuinte da jadcitc tral>.,! hatla e enc ontrada 

na Amcrica, como prova de sua ori,:rcm asiatica, trans1>0 r taú., 
pelas an t iqu issimas migrações humanas desse e doutros co,1li11C:11tcs. 

Ao assum11to se lig:i lambem o conlrO\•ertido problema da poly' 01.1 
monogcuia do horneru :uncric.,uo, JJa 011i11ião de :tl~l111S ctnologos. 

Eis um pouco elo muito que dcscjararnos ditcr a rcs11cilo do 
Jad~·, Lapis Ncp/rr ilicr,s. José Vc rissimo discorda riuaoto (1 cimo· 
[ogía do voc,,bulo m11iraltitci. "Dig1J c111:1si 1torque, si ·bem que 
raras, :ii11da se cm:011tra111 pessoas, pri ncipalmente mulheres velh.1s, 

c1uê por dinheiro m:nlu1111 dari;t nL o nmirakitan, que i g:u i7.:L c.lc 

amulêto pende-lhes do pescoço, j uuto ao devoto rosario com fi 
guinhas de 1iau c.le Santo 1\nto11io, bracinl1os de osso (figas) C' 

dentes de anirnacs . 
. M1iimkita11 é o celebre fcli che que, se tl iz, fo bricn.v.1111 de j,,dc 

ot1 ncphr itc lS pretcnclidas (\m.i zc,nas, p:.ra })rcscnlc.arcin os guer
rch'os que inm visi ta-las uas cpoch:ts t.l etcnn in;u.Jas, Tem form.,s 
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t ntrc as t11a is diversas tr ibus da primitiva população bra
silei ra, desde o rio Amazonas até o Paragu:iy e <lo S. 
Francisco até o Madei ra, como amuleto muito apreciado, 
sem que se saiba <lc anele e como estes attestados de 
\~ma a rte aperfeiçoada dos scculos passados, chegaram 

hiznrras, :iffcct;uulo, is vezes, as ele 11eixcs 011 ele outros animacs, O 
S11r. Barbosa Ro<lrisucs <1ue publicou (Rc\'iSla Amazonica. To mo 
2.0

) sobre este ohjccto t1m not.wcl trabalho, deri\·n esse nome de 
elois vocabulos lnpis : 111.}'r<Í = f1;'10 + k}'tan = 11ó ele páo ou 
p/10 de nó. 

Parece-nos <:rrada cstn ctymo\ogia, achad.1 pelo dísti ncto na
tm:i. \ista. De aecorc.lo com a tmclictão julgamos esl:ir a que. lhe 
,larnol> de : pedra ele gente - <le mirú, gente, e ilá (item no 
Pará) - pedra. Um c:scri11tor nmis antico, o bispo Fr. João 
de S. Joseph de Queiroz, tambcm traduz " nó dt!. páo". O Sr. 
La<lisl;m Nctto clá-lhc a sisnifie:ltão de pedra do chefe, a meu 
,•er sem o menor fo111J;unento. VJ. Artiso cit. in Archivos tio 
:\[n$cu Nneioual. vol. lf. E' bom ni'io acccitar seru mais cstu<los 
todas csl:ls etymologias ". 

Sccmis da Vido Ama=o11 ica - pag, 65 O sabia (ta.parieano 
Concgo Francisco Bcrnar<l i1io de Souza, , ·ers.,do no quo diz. 
respeito ao P ará e Amazon.lS1 qua 11do trata do m11írakito1~ escreve: 
"Nas minhas excm·sücs pelo v:ilk do Amazon as ouvia eonst3.1tlc-
111cnte fol;ir de umas petlras \'Crcles, de maravilhosas virtudes, n 
que 1füo o nome ínclige11:1 tk: 111 11rir(lt]W-lmr e (Jue me 1\iú.1111 . ..ercm 
exehtsiwuncn le prcpnr:id"s pcbs a111:1.zo11as. A essas ped r;is at
t rihucm propried:i.dcs mara\'i ll:osas e affirmam que cma111 certas 
enfermidades, como n 1iedra, a col ica ncphrilica, n c1)ilepsb , as 
molcstias clc fi1:,--ado e outras e que .,té prcscnwn dcll,1s os que as 
trazem". Um bcllo conto sobre o 11111fr~ki1m, se cneontr.i n,, 
Terra l111111a/ Jtro - Alfrt'dO Ladisl:iu, pag. \83, (Nota de Pira
fá da Silvo). 

C11.U. 10 
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até cllcs. Se nunca tivesse t:i ido suppressa a ligação entre 
os mais civilizados povos americanos e os selvagens bra
sileiros, sem duv id a se encontrariam ainda1 entre clles, 
muitas plantas utcis ( e seu modo ele usar) , as quaes 
agora1 absolutamente, ou não conhecem, nem possucm

1 
0 11 

ignoram por completo seu emprego exacto. Devemos 
citar a Agave amcrica11a L. ou aloé, assim erradamente 
chamado. 

Agora se encontra es ta planta cm muitos laga res ao 
longo da costa, porém, no interior não a encontramos cm 
parte alguma. O incl io brasileiro tamhcm desconhece seu 
emprego no prcparn da pulquc, bcbid .1 fermentada, e não 
sei se ctla é designada por outro nome con1.o a pita. c;i rai
ba, que é originariamente das Antilhas e assim como a 
Fo1tJ·croya c1tlnmsis Haw. ::N'a Nova E spanha a ág.-rve 
a111crica11a

1 
cm aztcca 111ctl, em zapoteka t6ba, commu

mente ck signado por 1IWJ'HCy, é vocal>ulo da lingua haitian.:i 
e provavelmente equiva lia ao primitivo nome da Fo11rcroya 
rubcnsis Haw. 

E sta é uma planta de regiões mais quentes que as 
ela Agavc awci·icana., ta lvez origina ria de Nova Espanhil 
ou de algum p!analto da Amcrica Ceatral. O s indios 

Chaymais ch amam-n'a chaparay (107). 

(107) Piteira - c11rn11atrí - cu ragrmt,í-aç,i - pi1a -· 
Fo11rcroy,, 9iga11/tt1 Vcnt. Fam. Amarilidaceas. E' planta indi
gcn:-i, que cresce cm al.mnd;rncia nas costas <lo mar, 110s lagares 
pcd1·cgosos. Pornccc fibras rc sislcntcs e longas. 

Pílcirn i,11pcriul - Fourcro:ra flavo w'ridis Hook. Originada 
<la Amtrica Cc11tral , é a mais bclla cl:-is piteiras pelo scn tamanho 
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e be!lcza drts folhas listradas de yenk? e amare 110. Cí. J. Barbosa 
Rodrii::ucs. 

A c: thnohotanica i: virtualmente u111 11ovo campo de pcsq\lisas 
CJue, minuciosa e sys te.matii:-amcntc in\'cstigado, tr:mi resultados 
val iosissimos ao cthnologista e; incidentemente, tambcrn ao 
botanico. 

Eth11obota11ica C uma scicucia e, por co11scq11c11cia, 111cthodos 
scicut ificos de estudo e invcstig:a.ção dc\'Cm ser adoplados e se

guidos tão e.strictamcutc, como cn1 quacs11ucr departamentos outros 
de trabal hos scicntificos. 

E' co1npar:1tivamcntc cousa foc:il hcrborisar, ind,,gar dos 
nusncs dados \lC'los nativos, depois, um.miar as plantas a um 
hot,111ico pa ra classifica-las e, (lar ultimo, organisar urna lisla de 
p!.1u!.1s com os respectivos 110111es popul;ucs, com notas referentes 

n .'.ua.'. a11plieações medicas, ou de outra natureza. As pesquisas 
ctlmubotanica.'. merecem ser feitas com mab prccis;io: e:-.igcm 
111;1. is inforniações do que cstns e pc11etm111 mais profundamente 
11a idêa e viria dos 11ovos esludados. 

Se a1irofun1brmos 111:i is os estudos dos [}O\'os pr imiti..-os, 
pode l'emos deles obter suas concepções, não de u111a parte, porém, 
<lo ambiente cm conjuncto. A etlmobotauic., é um::i divisão espe
ci::il da il\\'cstigação cthnologica e os seus resultados serão com
mcntados em posterio res considerações. 

A f>esquisa e1lmoliot:111ic.1 se relaciona com ,•.irias assumptos 
i11111orta11tcs. Quaes as primili\'aS idéi! .'. e concc(lÇÕcs d;i vida <l:1 
planta? Quacs os cífc itos de 11111a d:ida pl:mta rclativ:micntc aos 
modos 11c vicia, costumes, religião, 11ensamcntos e negocios utcis 
1111otidianos do 110\'0 e111 estudo? Que uso fazem das plantas, 
IJUaudo cm!)rcg:idas na aliment:1ção, na medicina, na cultur;i. m:i.
teriaf e 110s aclos ccremonbcs? Qn;i.[ .i c..xknsiio <los seus conhc
c:iincnlos sobre os orgiios, fllncções e ;icli\·idadcs das 11lantas? Em 
que categorias esmo des ig:1,aclos os nomes das plantas agrupadas 

na lingt13gcm dos povos cslu(fa<los, e o C]11c se pode aprender, 
concernente ao trabalho do cspirho hum:mo pelo estudo desses 
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nomes? Ainda. q11c não dt! totlo csscnd.i.J, é certo que o mcllior 
t rabalho cthuobot:mico deve ser íc ito de col!:tboraç;"to com 111n 
bot:mico, 11111 cthnologisla e ele 11m linguist:1 vcrsrtdo nos 1111.: thodo3 
das lii1i;u:i. s tios inc.lios, cujo conhecimento, de mOl.lo algum, é facil 
ta refa. 

A ctl mobolnn ica se ton1ad1 aimln mais importante, quando o 
seu estudo progredir de modo a .podere m ser os rcsulta<lo.~ obser
vados comparativamente. J\ c thncbolanica úc uma tri bu scri 
comparada c:0111 pcsquic;a s si111il:i rcs c111 O\l lras trihus. Em tacs c,;
ludos comp;ira th·os in111õc-sc a ncCt$Si(k'1(]c de um p:ulr,'ío, qua nto 
ti qu;i lidadc e ,i 111a11cii·a de COlllln7.i r as varias im·cstig:u;õcs. 

1\s co11ccpçücs !iobrc a vi<l.t das plantas \'ar iam entre os 11ovos : 
Wlta dc tc rmi na<ln Jl\anla 115.o actna do mesmo modo sobre um 
povo como sobre nutro ; di fforc tle nome e, pro\·,welmcntc, de uso ; 
entretanto, idéas díHercntcs s;"'ío feitas com relação ;'l mesma. 

Aclcmais, cncontr:imos ambic11tcs ,·egctacs cli\'crsos1 con fo rme 
passamos de uma trihn 1i:11·a outra. Por iim, se deveria ia1.cr 
teut;"ttiva , p;1ra a investit::.a•;;'lO das causas e extensão dessas 
\'nriaçõc s. 

No 1ircsc11tc trabalho :is qu estões se rão tr:itncl:is com o fim 
de cluc:id:\ r o~ scg, 11i11tcs factos. a rcspC'itu {lc c;uJa plant,1: nome 
dado pelos imlios, ctyn1uloi:::ia, cm1irc~o das \'arías partes e 111c1.ho
{los ele usa·l:i s, dcsign:ição dos orgãos elas plalltas, ;:i. té os mais 
irn11c rccp ti,•cis, ter mos dcscri ptivos <lados no!'. mesmos oi! :\ forma 
da folha , cspccic do cortice, d,, baste, etc,, a extensão Msses ter
mos ua descripção de 11hcnomcnos 11:io l.>0ta11icos, id~as nat i\'as 
qu,,nto ao uso dns diffcrcutcs cst ruct ura ; pa r;i a propria pla nta e 
o c011heci1llcnto rcbtivo ;'1 111:1111:i.. 

O co11 lc111Jo d., ficha C assmnpto de imporla11cia; incluirá o 
no111e scicnti[ico ela planta. o nome J)O[JU!ar, o d;11lo pelos indios 
com a ctrmolog ia, a localidade, a clnla ele collcctn, o nome do 
collcccior.ador, brC\'c mi.:nção dos pontos 1na. is interessantes sobre 
a mesma. 
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A ctlmol>otanica tem merecido a attc-nção <lc a\gm1s cthuolo
gist.'.IS e w eciosos e.lado~ já {oram .i.ccumulados. E' para desejar 
que esse mate ria l sci a rcuni<lo, <lc modo que o estado :i.ctua t e.la 
ct hnobot<hticn aufira melhor es 11rovc11tos; e, a lém disso, (JUC os 
methotlos de 11cs1it1i sils possa111 ser esboçados e os trabalhos , 11cssc 
11artiçular, sejam conduú tbs, systcnmlicamcnte, tendo cm mira 
um tlcli11iti,·o pro11osito. 

Vd. Ethnobol:my of lhe 'fcwa I11dians. Dy Wilfrc<l W illiam 
Robbin5, John Pcabody Har ri11gton an<l Da rhnra. Freire. Marreco. 
- 19 16, PSS. l , 2. 

Attós a leitura <lesta c:--ccll cntc n1011Qi: raphi:i., n:i.o nos podemos 
fo rrar no prazer <le cilar o mag11ifüo t-rab.1lho <lo Dr. J. Darl>osa 
Rodrigues - .Uba~; Kali TapyiJ•cffi E11oyuda1/fJ ou A Bolouica 
e Nmur11c/0 1urn Tndiar110, publicnda cm 1905. E' o {rncto da 
ol,scn·aç.'ío pro11ria dnqucllc sabia etlmologo e philanlhropo, du
rante n,uitos ntl!IO:, tlc vida, entre os l3puyos ,!o \'alie <lo Amazonas, 
do Par;1gttay e de ).fatto Gro!-so. " O resultado da a1111lic.ação 
d.1 iutcll igencia indigcna no rci110 \·cg:ctal ê. t;mt a, que muito 
honra o lil10 e o tado das suas obsc1·vnçõrs, que são sempre 
c...-.:actas, ~alvo cin c:1.3os cxccpcio11acs, q11c cm muitos factos, tom;i,111 
os cí(ci tos 11or ca11sa, 

A sua nomcncli\l1.1ra é cl ar:i , 1ircc is:i. e cxacla, como si1 0 rcacs 
os proveitos q11c se tirn m do.,; vccctacs, scgumlo a 1uancira ele 
applica-los ~. Foi \"i\' cndo entre os in dios, não no gabinete 
folheando \'ocal>ulnr ios, foi ohscn•audo- thc a moral. a fotc\ligcncia, 
ouvindo e prat ican<lo a li11~ua, colhendo pl:tnt..s e flo res que o 
scic.nlista patricio, D r. Darbos:i. Rod rigues, cstttdou a mbaé-krrâ, 
a bolanic<l al>orige11c ainerica11a, ,'I scirn<ia m1111bilis, a rcs /Jcrbori(I. 

E' certamente, ol>iccto digno de estudo o sabe r cu1ririco dos 
sch•agcns, na s11:i. Mbné Koií, 11crpc tu:i.c!o e trn.nsmittido aos <lcs
ccndcntcs, pda Porm,d:r lxr. 

" Lcs ill( \icns sont trê s ohservatcurs, ct <lans leu\' lang-agc ils 
oi\t, 11our lcs pl;m tcs, une cJnssiiica tiolt lrês justc. Ils font <lc la 
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/Jotaniquc à kur façou , mais cllc sert <l 'auxi lia irc :iu liot:rnistc. 
lls imploicnl, pour distingucr lcs planlcs, <les n1ots tirés ele la 
coulcur, de la durcté, ele la forme, de l'ntililé, ele l:i. grandc11r, 
etc.; commc t lll bot::uiistc, tou jo1ll"s un c., ractCrc sailla11t lcs gui<lc ". 
B. Rodrigues - 1SS2. pg. 22. "A falt a de intc1ligc1icia, a falta 
de brio e ele honrn, a s11a 11011ca activi<ladc, (J llC lhes lançam cm 
rnsto 05 cscriptorcs, no c1uc o \'lllgo :ilifts acredita, nfio são mais 
<lo que rêos C]UC cnco!Jrcm mu itos crimes, e, pa ra se jusliíica r o 
Jlroccdiincnto barbara dos que se dizem civi li sado5 "- 1!uaé·Ka.i. 
pag. !. 

"Em out ros trrtb;i.l hos sempre fiz a apologia da classi!icação 
iml igcnn, cuja nomenclatura C usada nos termo.~ de sua lingua, 
sonora, c:.:prcssiv;i e que se pre5ta ;'i fornmçfio cios nomes, com 
muita prop riecl.-.de e mesmo com nmis cuphonia do cine muitos 
ÍOrnl.!cidos pelo g rego e pdo la tim a lingua classica ela bctanica. 
Pa recendo .í. primeira ,·ista termos de clificil pronunci:i, ele uma 
ling na ha.rb:na , co111tudo sii.o liio barharos como os c111c a scicncia 
emprega, tira<los das liugu.,s c!asslc,,s e mo rtas''. "A boa e 
c:1;acta :ipplicaçii.o dos nomes e a sua iulclligen tc composição, ex
primindo pcrfcitamcnle, como se fôr:i cin grego 011 l:ni1111 uma 
propricclaclc. c!o. planta, cl;í.o-11os uma iclê:t muito lisongcira da 
intclligcncia e <fa ;1guclcz;i de espirita dos sch• ico!as ". 

"Di1.e m os Pad res do Scmiiiario de Assumpi;âo, 110, Prologo 
ela Gn1111111(1ficn do id ioma G11ara11i, lratando da Ucllcza dii. iinsua : 
" las 111:wtas sacau su nombrc de la forma l'J '!C aíiccL.1111 o de b 
virtud que las c.i ractcriza; ;is~ i (lUC h.1sta ;;ahcr su nombrc para 
s.a.Ucr tan1bic n el uso q11e ele eilas se pui.:de haccr". Op. cit. rigs. 
19-17-41. 

O sabio brasilei ro Dr. I3arUos« Rodrigues, dc"c ser ad1uir.i do 
«i11cla por mais t:Sla rnodalicladc do seu proíu11do saber. O livro 
citado ê 11m cscri1 1io scienlifico onde se encerram muitas observa
ções ethno!Jot;111icns recolhidas ent re os K11roJ1i e os TopyiJ•i. 
Acrcdi1;m1os mesmo sei· o pri111eiro ll\·ro brasileiro 110 genero. 
(Nota de Pirojá da Silva). 
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Como prova do pequeno inlcrcatnbio entre povos do 
Mexico e do Brasil, falam as cin.:umsfancias de não serem 
conhecid:'ls neste paiz, coJJformc referimos, muitas cspe
cies e pri ncipaes v:u·icdades do milho, que no :Mcxico e 
paizcs vizinhos ainda. são cultivadas, além da C:6pecie com

mum, e de os indios brasileiros nunca terem usado o 
tomate Sofa11um lycopcrsictw1, L. 1 cm aztcca tomatl, cm 

zapolcka prihú.t,;i e as cspcci~s mexicanas de a.nonas, de 

sapotis e abios (Achras e L1tcm11a). 

Unm pooquisa ctymologicn dos nomes das plantas 
uteis brasileiras qllc vegetam selvaticamente, entre outras 

cousas, deve realçar a circ11mstancia de que muitas dellas 
são denor.1i11adas por simples radicacs,1 ora pertencentes 
a uma espccic, ex: a11dd - A11da brasilie11sis, ora a va

rias affins, como: 'j1i/ó ou 11t1í (Guarca.), inrbtl ou ambií 
(Spo11dias) ; e que ao contrario dislo1 porém, a maioria 

dcllas t raz nomes compostos, 

As palavras cmí, folha ou hcrva, Uva ou oba, em dia

lccto guarani Y, plan la, ibim - arvore, ipé - planta. 

trepadeira, cipó, liana, app,1rece111 freq uentemente: assim 

- cací apcba - fol ha chat.1 - Pip~r pelta /11111,; caa-pini 
- todas as gramm:is; tajóba (tai - arde na boca) a,; 

Araceas de sabor picante; ibim-pitmrga, madeira verme
lha (Cacsalpi,ica ccldJJafa L., arvore que fornece o pau 

Brasil, segundo Lcry e Thcvct, tambem chamado arabou
ta,~, ortéfc dos Caraibas), fricar-iiva (lcica) arvore resi

nosa de icica - resina; r.araná iiva, carnaubcirn, Copcr
uida ccrifcra l\fart.: caranâ significa retiina balsamica, cm 
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língua caraiba ; sip6-em, a verdadeira salsaparrilha elo rio 
A111azonas (Si111il11.1,· pa.pyraccn Poir) , etc .. 

Alguns vocabulos são compostos com signi ficação 

especif ica e gcncrica, ex : jetai-cicar-iiva - ar\'orc dil. rcs!-
11a jetai - I-Iymenaca. 

l\.lu itas palavras radicacs simples, segundo já men
cionamos, tambcm apparcccm noutras Jinguas mui cliffc
rentes da tupi, porém, com significaçõoo inlciramcntc di
ve rsas; assim, na lingua tupi - 111ari 0 11 mali d<'signa a 

Geoffroaen sfi11osn.; cm Cilraíba, ao contr:i rio, é a Cassia 
brasiliai,a; copá, cm lupi, significa resina halsamica 1mtito 

proxima da Copaifcra (Copaii.wi.); copa/li cm aztcca, 
incenso; copal cm chileno, enxofre. Terminamos css:m 

o'bscrvações ctymologk:as trazendo ainda, como exemplo, 
apenas algumas palavras con1postas: 

Chamam Nm idy-yrob, olco amargo, a Carapa gitja
neusis Pers., porque assim é o olco que se cxtrae ela se

mente; Guav-yrobn, vari.ic.; espccies de Myr tus e Euge.uca, 

que tem olco p ic.iute nas folt1a s ou nos fructos; Pi11dai~va, 
var ias cspecics de Xylopia, porquc, com sua erit rccasca 
resistente, se pode fazer linha ele pescar - pi11Clií; Japi
ca11ga, mais correto - j1C -a.puam-acauga, espinheiro com 

fr uctos redondos, de varias espccics de Smila.,:; Curnbt1ry, 
arvore p ruriginosa, Bowdic!wa 111ojor Mar~., porque a 

casca da arvo re é empregada nas erupções culaneas. 

As particulariclru:lcs <lesta nomcncla tur:t botanica en tre 

os indios brasi leiros, e mormente ent re os tupis, parecem 

indica r . que tacs plantas só pouco a pouco se foram tor-
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nane.lo rcconh ecitlas por suas propr icc\ac..lc.s utcis, quanc..lo 
os povoo ficaram no actual e decadente estado de r.:u ltura ; 
e, nessa mistura de <lcsignaçõcs mais priniit ivas, por ve
zes compos tas, pôde tier encontrada lima ra?.fio a mais, 
para admiti r que clk:s absolutamente nfio se acham e11l 
estado primaria, porém sim, cm dl'Cade!1 cia mora l e socia l, 
que se nos c.kpara por toda. parte, como o mais extrnor
dinario enigma cnt1·e povos de grâu de cultura analogo. 



ORIGENS DO CONHECIMENTO QUE OS 
INDIOS TEM DAS SUBSTANCIAS 

MEDICINAES 

A qui s urge a interrogação de como o indio conseguiu 
desco'brir certas propriedades med icinacs nessas plan tas, 
admittida a l1ypothcsc de não dever o seu conhecimento 

a vclhnc; lr;iclic;õcs, o q ue c111 mu itos casos parece não se 
da r. Sem du\·icla, recebeu a ori cntaçfio essencial pelo ::.;en~ 

tido da m:a logia, que se acha no intimo da natm eza humana 
e, muitas vezes, se man ifesta, tanto no de.scnvolvimento 
espiritual ela cri.:inça , como na evolução cultural dos povos 
selvagens. 

listabelcce u re lações de ;:inalogia e ele sem!:lhança 

cntn.! os ca racteres physicos ele cer tas substancia15 n::i. turacs 

i.::0111 os do seu corpo, e aperfeiçooa o systcma de signacs 
sobre o qual se baseava a matt ria mc<lica da antigu idade, 

especialmente a dos arahc:s e da iclaclc media e11.ropéa 1 que 
cn tl'c nós ainda é, actualmente, fomentada e ampl ificada 
pelo esp ir ito popular , sempre aleita . 

Influenciados por taes principios, que mais se firmam 

nas intuições e icléas obscuras do que cm conhecimentos 
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precisos, o indio attribuia ás pl;rn ta13 e a algumas partes 
das mesmas, ele côr vermelha, uma relação com o sangue; 
ás de cór amarclla , identica. rel ação com a bilc e o figado. 

Assim, emprega o rubro e esponjoso Bo/ctus sa11g11i-
11cus - urupétawí, contra a hcmoptyse; a casca bruno
escura Oll vermelha e adstringente de algumn.s arvore!-, 
contra a crysipchi, cx::mthcm.is chronicos e tumores; a 

seiva am.1.rclla. da plnnta Caaop iá - Vúmiac spcc. - e a 
madeira ;uncrcll a da B11f11a (Abitlrca e Cocculus variae 
spcc.) con tra doenças do figado e da bilc; a raiz scrpe11-
ti formc da Parreira brava (Cisam/JC'los glabcrrima S. H il.) 

é considerada remedia cfficaz contra a mordedura de C1>· 

lm.is, assim <'01110 os tubcrculos e o çumo da hcn·a jara1·an1 
- Draco11 ti11111, polyphyilff.111 L., cujos pcciolos, c01:, 

de6cnhos mnrmorizados escuros, lembram a pelle dn cas· 
cavcl ; por isso, a plnnla conserva o nome do venenoso 
1·eplí l. 

Encontra nlguma semelhança com a forma d06 tes
Liculos, em tupi - çapy<i, nãs r.1izes ele ,,arias espccies de 
catipiá- (DorsLcnía ) , composta de caá-çnpyâ, isto é, herba 
lcsticuli, e por isto cmprcg.i como excitante efíicaz na 
adynamia e nas feb res typhoides. O bscrv.i que o lat~)( 
ele muitns Euphorbiaaas, Ficaccns e Apocy11accas, quando 

sac <ln cnsca, exposto ao ar, coagula-se cm cordões bran· 
cos, semelhanles ás ascaris, cm tupi: scbuii; por js,50 cm· 
prega e:sse leite para expellir vermes e, a muitas daquelk1s 

plantas (Pl1rn1cria ) chama ele: Scb11ii-iiva .. A Scllagi11e/la 
co11 volutn, na estação quente, se enrosca para dentro, como 

:.i Rosa de J cricó, e ele novo se abre como um hygroscopio 
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sensivcl ao ar liumido, a.dquirindo 1.1 m colorido hem vivo. 
O indio vê nessa. propriedade, para ellc adm inwcl, a sig
nificação de que aquclla hcrva se rve para despertar as 
forças \'itaes adonncciclms, e por isso dclla se serve como 
a1rnleplico. Kcslc caso segue o tncsmo inst incto do inclú, 
que alt ribuc idenlicas virtudes ás Lycopodiaccas, ele orgn.
nização scmclhanlc j não .11! ucli 111os ao oriental, que aclmi tte 
a mesma crença com referencia á Rosa de Jericó. 

Tendo ohscrv;:1tlo que as incisões nos troncos elo pi
nheiro brasileiro - Curyi, Araucnria brasi/imia, assilll 
como nos de muitas Tcrcbúdlwccas e Leguminosas, se 
cnchimn de rcsino.s balisainicas, que, pouco a pouco, se 
condensavam e formavam crosta solida nos lagares gol
peados, .'.l.!5S in1 tam1bcm , empregou ac1ue llc Jx1.bamo para 
cicall'i1.ar fcridns. Pelo ta lho praticado cm muitas plai1. 
tas sarn1r11tosas do gcncro Ari~'ilolochia, Yiu exsudar a 
t5ciwt. mucilaginosa a C]LIC chamou w11b11ya.-f.iiubó, isto é, 
, ipó catarro, e a empregam como diaphorctico. E stes 
exemplos podem ser sufficicntcs para demonstrai· que o 
velho npho1·ismo ela medicina: Siui ilia: similibus, ta111~ 
bem é conliccido pelos hrasis. Outra o~rigc1n dos scu5 
conhecimentos pharmacodynamicus devemos reconhecer 

oslar na fi na observação do instinclo dos au imacs que o 
cercam. O emprego de muitas plantas 11.1cclicinacs foi en
contrado por este modo, çonfo rmc testemunho geral dos 
indios e dos brasileiros. Pelo nome de ri1í-iiva, os, indíos 
conhecem, cm Minas Gcracs, e nas Provindas litorancas 
oricntacs, uma Eupltorbiacea., Adcnoropium opifenrw, 
cuja raiz, cxccllcntc incis[\•o e cathartico, o tiú - cm 
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tupi : tcjlt - Laccrta monitor L ., <lizem que proclua e de
vora, quando ei;tá doente. 

O mesmo se <lá co111 a formi!.ção do vocabulo casca 
de anta, em tupi: taP~Fª - 111otir ti1 isto é, casca de anta 
- Dryt11is gronatensis, porque o tapir (a anta) procura 
a casca claquella arvore aromatica1 para s:c livrar de coli
cas e cliarrhéas. 

Peta presente rela~ão está. sufficic11 tcmcntc esclare
cido o clo01i11io ,Ja Matcri a Mcdirn ele· que dispõe o p:1gé. 
Resta-nos aincla cit:i.r :1lgun1:1. cou:;:i. n respei to do 

1'1ETHODO CURATIVO 

O tratalllento do iri c.lio é llJuito simples e uniforme. A 
su:i. in1perturbavel indiHerença. ou, ante.,:;, a C'Slupid:t calma 
que con feriu ao brasili11cola, mn temperamento proprir,, 
tamhem se re fl ecte no modo por que trata seus doentes. 
Uma demora fat alista, nn1itas vezes, dci;,,::a perder a occa
si,io opportuna e o mau exito da doença é mot ivado muito 
rnais pelo t ratamento retarda.do e dcl icientc, elo que por 
intcn•euçúc~ energicas e precipitn clas. O r~agé nunca e 
um mest re; quando mui lo, é um 1ninistro da natureza . 
Ernquanto, na El1ropu, a Facul<lade de 1\'Iedicina se aceupa, 
pri111cirall':c.:11 tc, de cstu,,lnr a etiologia da docnça1 o pagé 
se limita ,í. obscrvnção, muitas vCJ.es, sem diaguostico pre
ciso e sem indicaçfi.o, como irresoluto cspeclac.lor do pro
cesso morbido. On<le, porém, cllc formou uma i<léa cxacta 
da doença e elo mcthodo curatiyo a seguir, foi na sua 



270 CARLOS FRIEDR. PHIL. von MARTIUS 

posição perante o doente , por assim dizer, a de um 6J.

cerdote da natureza. 

E' mml s itu<1ção semelhante á que cncontdmos na 
antii;uidadc, e111. que o medico, com toda a força de sua 
pcrs(1na lidadc, com'ha tia o poder clcmoniaco da doença; 
seus ..::o nhccimcntos sobre a natureza das circu mstancias 
reinantes, bem assi111 seu macio prompto dt! agir, con'3i
dc rado como influxo de mn ente superior, dc:--pcrlavam, 
como 11or magia, a c-stima e confiança do paciente, pos
suido por uma força natural hostil. 

A consequcncia in1111 cdiata <le5sa singular rclaç:;io 
sacerdotal é que o pagé, qu«si exclusivamente, se occupa 
do doc;ite, de quem se afa..;tam os membros da familia, 
I sola-o t!c toda influencia e.,tcrna e lhe proporciona um 
retiro desusado. 

Se a ora tcnl muitos cornpa d mcn tos, como acontece 
nas a\rle ias elos indios do Amazo11.:1s e seus confluentes, 
o doc1tte é levado para um dos mais recond itos e, ah i, 

5cq11 c$t rado da lu1,. do a r, dos rui dos e da soc icd.1d<; . Em 
algu urns regiões, clur:mtc os meses cm que predominam 
os nmsquitos, os ill<lios costumam recolher-sê cm escuros 

comp,1rtíme11tos de barro, f11nras elos coh.>110:i brasileiros, 
Jton1i!os, no ÜrC'noo,; esses !ogan:.; usualmente tmnbcni 

:--ão enformarias. 



EXAME DO DOENTE 

Antes de ser o doente transportado para lá, o cuida-· 
doso pagé o submcttc ú inspecção minuciosa, que se en
tende a todas as partes do corpo, acompanhada de pal
pação e toque. 

Se toma o pulso, t! 11a artcria temporal. A anam
ncse { 108) que se segue é muito Iaconica 1 conforme n 

( lOS) A rcs11cito <la a11a1m1csc lembramo-nos <lc t rancrevc.r 

a i11tcressantc nota <lc Martius, na sua V iagem pelo Brasil: 
"Tambcm observei nos lndios daqui, diversos cxante m:as, cujas 

cnus:is cu nilo potlia atribuir-certamente á sifilis: ver rugas 11or todo 

o cOqlO, manchas am:1rclas por sobre a pele m:1is íl\'Crinc\hada, pús

tufas vern1clhas, que se inílam:1.111 e se trnnsíormam numa espccie 
<lc :rntraz. (<:m tupi, Ps11ltü, conto tambcm chamam as boubilS), nas
citfa,s (cm tupi, mm191i); crnpc;ócs muito espalhadas, ligeiras, por 

fim gretadas, s:1ngrc11tas ou secas, sobretudo uas C.'<tremidades. O 
vocabula rio dos i11dios é, <lc resto, muito limitado a cs 5c respeito. 
No, exames a que procedi cm doentes, só empreguei os segu intes 
termos : doente - aqcaba; fr:i.co - 111cmbiica, pytuba; dor -
/•urarnçabn; dor <lc c.1bcç:'1 - acmrga.ncy,· pontada do lado -
cu111e11llíc-110119ara; fe bre - foçuba; bexigas - mcrcbo-nyba; 
sa rJmpo - 111t.1"1ín-rana; clia rr êia ou cámaras de sangue - jami
fnm i-111ori<a; pulso - ja/Jy-rajyca; crupç!io cronica - curúbn; 
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taciturnidade natural <los brnsis. O medico repete ccrtai. 
palavras que, se bem, as compr cc1H]emos, se relacio nam 
com . .i.s informações sobre as snppostas causas mais re
centes.º Jamai5 observámos que c.:;sa pesquisa se esten
desse aos excretas. dos clocn tcs. 

Nesses examre, o indio quasi sempre se queixa ele 
dôr no coração, mesmo quando o mal se acha nas extre
midades; repete a mesma queixa com dcploravcl p.111to-

1ni111a. O 111e<lico não se cleixa enganar com. is to e o 
consol.:t muito pouco. Todas as vezes lhe pergunta se 
tem nojo dos aii mcnlos, pois só em c:l.Eio aHirnmti\·o o 
considera doente. 

O exa1nc tambcm se estende a toda a familia. Com 
imp:lssivcl lentidão que entre 11ós desesperaria os pa ren
tes de um doent e, o pagé se entretem com um:i. porçiio de 
cousas sem interesse; prrgunta 011clc estivcrt\m os mem
bros da familia nesse ou naquellc tli:1 1 o que fizeram, f) 

que falaram, com qurm se encont rar;.1111, ele. 
Para isto assume um aspecto serio, sombrio, e de vez 

·em quando, sacode o 111aracá. Este é o fructo óco da 
coitézcira, ou uma ca'lmça sobre uma vara, t.nícit ac1a com 
pcnnas de varias especi~ de passares, garras· de animacs, 
ele., e cheia de pedrinhas, até pela metade. 

Par~ o pagé este iustrnmcnto tem a mesma siguiíi
cação que, outrora, rutrc nós, t inha a poderosa bcugala 

coceira - i11,érn; dormi r - kcr; sonolento - ccpycei; jejum 
jccuacub; sangria - ru911i-JUca ; fig;ulo - ~JÓ; pulmão -
f>sálwb1ii (íigndo í\utuJ:1tc). De pouco mais <lo qtic isso rrccisa 
o pr;nico para as suas f) Crgu nt as " . (Nol11 de Pira já da Silvu ), 
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com ca::.tão de ouro, na mão do vencravel membro da Fa
culdade, prcoccupado cm exigir respeito. 

E' u111 symbo!o de sua d ignicladc e tambcm yortador 
de sua força magica. O pagé. crava-o no chão1 após te-to 
brandido com gestos extravagantes , e, como oraculo, 
escuta o ruido procbzido pcbs pedrinhas quando caem. 

El!c e ~ua all iada parceira me<lica ( fe iticei ra) são por isto 
cha1nallos 111aracâ- i111bâra (108-a ) norn9 com que os mis
sion:.irios costuma m indicar um ftitícciro ou magico. 
}luitas vezes o pagé traz umíl co·bra cnsi1rn<la e a faz. dan

çar , cmquanto se occuva com o <loe.ntc. 

( 108-a) Marncdimbcira quer dizer : feiti.;o, \'Cncno prepara
Uo lltlos pag:és. fe iti ceiro, cm nhcêni;:i.tú , é - maracaimf.tára
iiírn. Vd. E. Stra.<lelli. Voca.b. Nhcênsa1ú-portug:ucz. (Nota de 
Pirnjá do Si l':Ja), 

Q11 d . '.!O 



EMPREGO DOS MEDICAMENTOS 

Em tudo isto os parentes se portam como espccra 
dores mu<los e limi<loã, até que, finahnente , clamam pc
di udo: poçauga, remedia! rctnc<lio ! 

Os remedias que o pagé se dcc icl <." a emprega r são 
por dle procurados, se jú não os trouxe comsigo. Nin
g ucm po<lcrú ~wxil iar nisso, a n5.o se r que esteja presente 

uma velha peritn da fantil ia , 

J,í. dissemos que mui raramente pensa na conservação 
dos med icamentos. Quando os remedias são vcgctacs, 
deve ir busca- los na matta. As hcrvas, raizC6, madeiras, 
etc., quantln inclicacla.s para uso interno, são a<lmi11istra
das cm infusão quente, raramente fria, ou ~m dccocçflo. 
O i11dio attribuc grande vi r tude 111cclicamcntosa ús subs

tancias feculentas, que se dcposita1u 1 ele Ullla plan ta, quan
clo tr iturada e misturada com agua; por isto, ~ muito 
commum essa manipulação, pela qlial as ra izcs, cascas, 

hastes ou fo lhas são esniaga<las entre du3s pedras ou puJ. 
vcriza<las cin pilão ele madei ra de qnc se servem ,Llgumas 

t r ilms. 
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Além disto, o pagé tambem prep.1ra cataplasmas de 
lu~r vos esc:aldadas, ass im como pomadas ou balsamos, nos 
quaes o pape l mais importante é rcprcsenta<lo pelas re
sinas ha l.sam ica,s naturncs. 

lnduhit a.vcl111t!llte, co11 hece muitas plantas emctica:;; 

porém, na i;1lta c.le~sas, provocíl os vomitos, introduzindo 
folhas enrolad as na gargm1ta dos doentes. Ao contrario 

do que se dá com os ren1eclios vcgelacs, o p«gé possuc 
cm sua oca a maior pn.rtc dos rcniec\ios animaes. Vac 
busca-los clentro <la bainha de uma folha de palmeira, do 
gomo tlc b::imbú ou dentro de duas folhas, onde os hav ia 

c1nbru lhado. 

Tratando.se de um ferimento, o primeiro ac to <lo 
pagé é logo cur var-se ci rcumspecto sobre o clocnte , colto
car a bocca sobre a fcricla, para depois chupar com força 

( cm tupi : pit!:r). 

Se a fer ida foi produzida por lun a nimal peçonhento 

ou a rma cnvencn:i.da, o medico <lcita na bocca um pedaço 
ele fumo (P.ct u111) 011 unm ra iz sialagoga, por exemplo, de 
uma espccic de P iper;1cea (Jal;orm1di) ou uma bnga. pi
cante, p.ira se prcscr\'a r da acção noci va. Com g rnndc 
import:mcia cospe o que s11gou e pisando-o, fa-lo <lesapa
cc1· no ch;io. Sem que haja ferimento, o pagé lambem 

lança mr10 dessa ;i.ppli c:açi'to, cspccialmcntc, 110s. togares 

doloriJas . 

As vcr.es, cospe besouros, vermes ou Cbpinhos; mos
l ra·(?S aos doen tes, aos prcscnt<'S, e lhes affi nna que clepois 

de rc111ovida esta causa, dc\·e rá melhorar logo. 



TRATAMENTO GERAL E ASSISTENCIA 

O tratamento geral e assistencia ao doe11te lem
bram, muitas vezc-s, a doutrina homcopath ica. Pres
creve-se rigoroso jejum. J-\ interdicção da luz, do ar, 
e o silencio cb viziuhanç;i são observados com extre
mo rigor. O paciente pcnn:mccc quasi sempre im
movcl, sem dcntonstrar soffrimento por qualquer queixa, 
a não ser quando lhe faltam os sentidos. O pagé, que 
nos casos graves pouco se nfatita, prati ca frcquerHcmente 
diversas operações, que aos olhos de om europeu só pare
cem enganadora fascinaçii.o, porém, sem duvida alguma, 
têm outra s ignif ícaçfio, além da simples intenção de se 
impôr ao doente ou á familia. 

As operações mais comnm ns a que se s1,1bmettc um 

ciocnh: de molestias internas são massagens e. í~.icções, não 
só da. região rnolcsto., mas de toclo o corpo. São rcpe· 
tidas pelo pagé, com grande esforço, muitas vezes demo
radamente e debaixo de! profun do silencio. O medico se 
cobre de suor e, de \'CX em r1u.rndo, toma· alime-n los pilra 
se forta lecer. A ema violcuta procluz g randes dôrcs que 

o paciente supporta, gt·:~:cndo baixo. O pagf! começa 

pelas regiões docn!es, fricionando as c.xtrcmidadcs cm 



Natureza e Doenças do s I ndios Brasileiros 277 

todos os sentidos, comprimindo com força; produz quasi 
sempre suores abundantes, ás vezes, até dcjecções ou 
vomites. 

Terminada esta operação, dá de beber ao paciente e 
o deixa reponsnr por algumas horas. Este tratamento 
vimos vari.:.'ti vezes empregado contra mordeduras de 
cobra; po~· esse motivo queremo; acccntuar que nunca 
observámos, entre os iudios, morte por tão perigosa causa; 
entretanto, tiveram cxito letal clois casos ; um mulalo e 

um branco, para os quaes não se recorrcit á intervenção 
do medico indio (109). 

Se o tratamento acima mencionado póde valer como 
o mais leve vcstig io do magnetismo animal (110), outros 

( 109) Segundo este trecho, nos p:trcc:c que Mar! ius acrcdi 
t:w::i. 110 tr::i.tmnento das pic:::i. tl:is de cobras ,·cnenosas, pd os 11:igés. 
E' bem vcrtl:ulc, 11orém, que na<1uclla cpoc:t í\. metlicin:1 sc:ienti!ica 
niio conhecia os sôros anti-ophidicos. (Nota de PirniJ da Silva), 

(110) Chama-se m:.snctismo animnl o conjuncto tle phcno
mcnos inso\itos nos quacs se :1credi1ou ad1:i. r algunia :malcgia 
com os que caradcrisam Q im:m. Esses phcnomcuos fo ram, sem 
razão, at ribuitlos a urna caus.i. desconhecida e mystc riosa que se 
emanava, {L \'ontatlc, de uma pessoa, para passar a outra e assim 
cst:1bclcccr entre cllas, l11fluc11cia rcci11 roc:a e uma serie de rela
ções inc.'tpl ic:..1.vcis. 

Foi do antigo magnetismo anima l que prO\'cio o actual conhc
cimc11to do hypnotismo. 

Mesmerismo, synonimo de magnet ismo animal, originou-se 
<lo 110 111c de Fr,11!7. ,\ n t. i\Icsmer, llll'ÔÍco cm Vic11.1 e Paris -
1734- 1815, professor tlc magnetismo :mim.il e, csr>ei;ialmcntc, do 
sc11 emprego como 1>rotlL1 lor de hy1mose. E ' poss il'el que o sa!Jio 
von ~[artius acreditasse no m:is:nctis1110 animal. (N oia de Pirnjú 
da Silva) . 
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mcthodos de cu ra do pagé trazem antes o caracter de 
exorcismos, o que aliás cs iá mais cm relação com a natu
reza desse medico Sílcerdotc. Gcsticul.-u1do r,1 ivoso, b:itc 
no leito do doente ou no chão, se este cstft 1:a rêde , e 
profere toda sorte de amcaçns, para ;i.fngcntar o espi rita 
mau. 

F,1,: par te clestc ritunl, escarrar, fumigar com o 
grande charuto ( 1 l l) ele que o irnl io cos tuma servir-se, 
cm mui tas festas e .solcnnidadcs, fr iccionnr com plantas 
odorifcras e com sang ue- . 

Em cli v.crsas tribus s.ío diffcrcntoo as sobsla11cias 
que o pagê tem á disposiçflo para lal (im. 

Já referimos CJUC se attri·b~cm, c 1n quas i toda par te, 
forças sabrcnaturacs n certo!- ,111imacs. Os cabcllos, as 
ci ntas de 05':ios, ele., lambclll cntrn.m cm varias prepara
dos que o pri.gé r. 1npreg.1 nos seus curativos. Se consic\{' 
rarmos ;t vida visionaria do indio, ela qual só dcspcrla 
pelas emoções :l.'ls mais grossc irns paixõ~; se imaginar
mos seu mêdo supcrslicioso das forças clcsconhcciclas, o 
temor dos phantasmas e a a rrnig;,1da inclinação para si-

( l 11) Os .r\mcri ndios usam charntos ( tu11i: pily111a) grossns, 
muilo grandes, algumas vcics de um pé e meio de i;Omprimcnto 
e du11s poll cgada.!> de gro~su ra. Tamhcm 1i:m i~ual rc ;t io os ma
dos pelos Caraibas insulnrcs e do contine nte, onde os Chaymas e 
Cuinanogotcs chamam 1t111iot, que, provavelmente, ·I: a rah: etymo· 

logica de tabaco. 
E mrc os Caraibas de CayC'nna, a p!,111ta é ch;im;tda - /omou-i; 

entre os Chaymas, royuari ; A.:.tccas - tiicicll; Zar,otccas - quêo=a 
A palavra wtJoço, significall(lo charuto, já vem dcstlc Pc trus 

Martyr. (Nvln rio Dr. vou Marti1rs) . 
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mular o que nfio possue, jus.lamente o clominio sobre um 
Ser ~uperior dcsi.:011!1cciclo na natureza, faci lmente cncon
lrarcmos o vcrclmlciro ponto de vist:,, que nos fazem com
precmler as relações elo pagé para com o seu tloent<.'. E\las 
são puramente mag-icns. O pngé é 111::1is um fc.iticeiro, iltu
diclo por si moomo, do que um astuto embusteiro ; o p-1· 
ciente é mais um ser ti1nido, um prolcgido cstupido, do 
G~·c:i. amigo dcdicaclo, ponderado e confiante. 

Para maiG cxacta c.xpl icação desta rcl:ição, ainda se 
pódc accrcsccnta.r a circlnnst:111cia de ser o pagé quem 
s;1bc preparar o vcnCl:o das flcxas (112). 

Possuc ainda outras habiliclados analogas, por exem
plo: cabe-lhe prep.irar a delicada subsl;mcia corante ru
bra do camjuní e a pasta do g1tara11ú.; ensina a trfüu a 
colher as plautas proprias ( tupi Co11abi 011 ciwa.mi) para 
tinguijar os peixes (113) . 

( 112) Em muitas na(;ÕCS, o modo de 11rcparar este ,·cncno 
se l)Mccc, 110rC111, 11:io é côm11tc1amcutc isuill, 11elos varios accrcs
cimos que fazem ao loxico principal. J,í c.xpuzcmo.; mit1ucioSJ.
mcntc como é 11rcpar;ulo pela triUu dos Juris. Duchncrs Rcper~ 
tori11111 der P!1Cmllacú:, Ild 36 (1S30) , pags. 337-353. (Nata da 
Dr. 11011 Marti!fs) . 

(ll3) Citamos as plantas que são cmprcga<b s para este fim 
110 Br;i.sil e noutros pai1.cs; iu Spi., ct Acassiz - Piccs brasili~·11-
.sis, Einlcit11119 S.Xlll. A g~nde qu;i.nticfa<lc. que dellas c.xisl\. 
ainda poderia ser augmc11t;11Ja e o ass11m11to merece mais nmpla 
invcstisa,.io. (Not" dr> Dr. vo,i .Mnrliris). 

Chama-se tiuguijada a acç5o rJe lança r ao rio o tingui, com 
o f in, ck tonlcar m: matar os peixes com o sueco de planlas vc11c-
11osas. Corrcspoutlc ao que cm Portugal se chama troviscada. 
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Algumas tri1ms conhecem certos venenos que, ino
culados no organismo. dizem produzi r morte mais rapida 
ou mais len ta. O pagé tambem é encn.rrcgado desta arte 
sinistra, e temido como verdadeiro envenenador. 

Scrvc~sc de alguns cipós, princi!}ahncntc da F am. 
das Sapindac:cas, e algumas cspc:cies de Amaryllis. Di
zem que esses feiticei ros sabem, por proco;so espccio.11 

cxtrahir das hastes elas Sapiudace.1s e cios bulbos scccos 
das Amaryllidaccas um veneno sub til, pene trante e morta l. 
Para isto, empregam mui tas usanças supersticiosas e fa. 
zcm et,tc tr;i.balho a sós, á noite, sem ser percebidos pelos 
europeus, olha.dos sempre com desconfiança. 

Ent re os incl ios elo Amazonas geralmente prc<lom i11:1 
a crença de existirem venenos que, se forem collotacloo 
11a bocca de nlguem, cm pcqucua dose e dur;1 11 tc o somno, 
terão, como conscqucncias inevitavcis, consmnpção lcn t;i e 
morte. S:io, por~m, muito reservados neste ponto. Só 
pudemos sabt.: r que é um pó preparado de um bulbo (de 
uma Amaryll is ?) qnc dá flores amarcllas côr de ouro. 

De ntre as plantas ichthyotoxicas brasileiras se acham a~ 
seguintes: tingui - Jacq11i11 ia annillaris L,, JocquiuiC obovaf(I 
Schrn<l; iimbó - Pa uliJ/fo pi11,w f(I. L. ; aucfá - A"dO Piso11is e 
A11dí1 brosilic11sis L. ; conami - Baiflcria as('cra Aubl ; as.rac1í -
/i11ra cn·pilans L.; cipó timL6 - Scrjrmia curassavica lbúlk, etc. 
Estas plantas são machuca<lns, tri turadas e lanç:l(la s 110s rios e 
lagoas. Os peixes podem ser impunemente comidos, 1,orêm as 
aguas cnvcnenndas matam a criação e as pessoas que dcl!Js bebem. 
(Nota de Piro.já da Silva). 



O PAGÉ COMO CIRURGIÃO 

Finalmente, ;i.s habilidades do pagé como cirn rg ião 15c 

resumem a poncas manipulações muito grosseiras: esca~ 
rificar, sangrar e entala r frac turas-. 'Nas docnç;i.s geracs, 
as cscarií ic..1.çõc.s são fe itas no thora.x, e na0 locacs, nos 
lagares iní'.anunados. O pagé para isto se utiliza da 
ponta agu~a<la do bico do gavião, do tuca110 ou do fe rrão 
da arraia. A sangria ~ feita com es te ferrão ou com o 
dente afiado do quati: vari as tribus situadas a \c::;tc do 
Brasil, por exe111plo os Coroados, Pur it. e Botocudos, a 
praticam a.t irando sobre n. veia, por meio de pequeno 
a rco, uma ffcxazinha cuj a ponta é um fragmento de crys
tal de roch:i. ( 114). Em geral, escolhem UJ\la veia da 

(114) Ainda pr;-1ticam a sangria com o den te ela cotia -
acilliraulrn, dc 11tc ele coati, bico aíiadl) de tuca no, etc. Os juri; 
scrvcll\-sc de uu: csc.1lpclo de bantbíi. Ao trata r <la-sangria. cs
crcvc11 Darbosa. Rodrigues: ".As dores de cabeça e cstomaso 
são Írcqucutcs nos selvagens, scg111HIO me disseram, qu:mdo inda
gue i 11orc1uc sar j~l\"am a tcsla e o cstomago com dentes de -· piní 
owiirâ. Cham.101 is sarjaduras - ia/111nó". O piraudirá - peixe 
cachorro, literalmente pe ixe morcego é. c::ista de sardinhas q11c 
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p:mturrilha, rara.mente do cotovcllo ou da fronte. E' 
muito !requente :::e servírc111 da sangria co1110 recurso 
prophylactico; por isso, no fim da estação chuvos.'l, :is 
mulheres 1110.ças fazem quasi rcgulanncntc retirar cousi
deravcl qtian tidnclc de tSanguc, pensando assim evitar a 

co11cepção. 
O barão von Ec:hwcge !'cícriu que certa vez encon

trou nutitas mulheres que se banhav,.nn num rio, e lá um 
velho in<lio sangrava a todas. Os missionarias do C;mo

inã e ;\Iauhé contaram-nos que ntlo rnro !! ver-se est.J 
operaçiio praticada, ao mesmo tempo, cm m11lta6 mulheres. 

Este uso se relaciona com a tcudenc:ia que ellas têm 
d e provocar o aborto (tupi: r.k:yrár ), porque el e bom 
grado se <lcscmbaraçmn dos incommoc\os da graviclcz. 

Õc\·c o nome a duas !ort issirnas 1misa<, que soh rc:sacm na man<li
bul ,1 iníc:rior, Note-se, pois, c1uc se o nome do peixe cachorro ~ 

a tr:ulrn;So !ite rai dé pini-iauríni, tod:ivia, com o uomc de pei:'Cc 
cachor ro se costuma tlcsignar o piro11dirri - li tcralmcnlc, pcisc 
morcego, E. Stradelli. 0 p. cít. A de11omi11ação tlc peixe. cachorro 
se d:'i ;1 v:irfas cspecies de pd.xcs de csc:i.m.:t, da :igtia doce, d:i. 
fami lia Char,1c:illcos, subforn. Hrd rocyoni11cos, com <lentes cilni 
nos muito õcscnvoh·ido:;. .,,Jccsfror/1cw1p/111s llcpsrtus é a cspcde 
rnai s commutn no Sul e aincL, os Uo gcucro H)Jdrosc)'OII e Xspfio· 
r/1amp/w,. Ha um,1. cspccic :i.111a7.onica cujos caninos são t;ÍU 
grandes, que não cabem 11.i. hocc.1, e por isto foi p1·eciso r> pcise 
a rranjar uma pcríur:11;:io ci;pcci:il <lc co1d:1 k1.úo do m.1xilfar supC· 
rior, por onde 1mssam as 1lont.is, qu:imlo a bocca cstft fccha ú:i -
if.ydrolyrn.r scombcrojdcs, f(h«pt.iodm -.111lpii1 us, conl1cciúo por 
Sarcmha, ua Amazou i,1.. Cf. Dice. dos ,-foimau do Brasil. Dr. 
n. \'OI\ lheritlg:. (Nota de Pirajá do Silva). 
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Vimos alguns casos de mães desnaturadas subn1ettercn1i 
para esse iim, o corpo a violentos abalos e pancadas sobr<! 
o ventre. Os homens tambcm costumam s:mgrar-<5c nas 

doenças serias e durante e pucrpcrio das mulheres. Nas 
dôr~s de dente prolongadas, o pagé c:mprcga a pnncção 

da ge11giva. A immobi lizaçüo cios membros frac.turados 
é feita com a bainha, cm forma de goieira ou ele ca1ha, 

das palmas cio assai (Eutcrpc olcrncca e cd11lis), se dcs

cl1idando, muitas vc1.cs, de rcduii-los convenientemente. 
Emprega como pc11.s;1m varia <; hervas frescas e cozidas, 
ou uma pcllc de cachorro recentemente esfolada. Nas 

grn~Jcs t;lccras ( r~pi: mcrcba ) o [)age se serve do fogo 
para apn!$Sí1r a dcatri1.ação. 

O I\H!lllb ro ferido, envolvido cm. cspcs~a cama<l il de 

estopa, é quasi tost.1tl (1 numa grelha, sob a qua l se espa

lho:1111 bra:sas. O paciente snppona esta dolorosa cura com 
a costumada rcsign;1çflo. Dizem que tr.i7. como come

que11cin. hahitual, na m.iioria dos 1:ase>.:;, perfeila cicatri
zaç5.o pc>r /n·ima111 i11tc11lio 11c111, o que é para. admirar. 

Nós mesmo pode111os attesta r, 1::onlo teslctmmha 

ocular, a cura de um indio que. recebeu muilos golpes ;le 
lnnça na coxa. No sc..-.;.to dia deixou o leito de soHri

méntos corn as feridas cicatrizadas: '' Quod fcJ'rum 1wit 

sanat, igms saJ/al" (115) . 

(115) N a í" iagcm. pelo Brasil, 1'.fartius c111 nota tli1.: "Os 
feridos siio colocado~ sobre um:t a nnai;ào acima de fogo br.rntlo, 

e as fciridns cornm-sc e ícch;i nHc muito ra pidnmcme tlc!=~e modo. 
" Chamnlll a esse 1ratamc11to caem (palavr:i. (]\lc !cmbra ,no1J11c111, 
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Se o pagé esgotn Slla nrte (tupi: poça11ôug) sem 
conseguir curar e espera a morte elo paciente, retira-se 
recebendo toe.la sorte ele imprecações . 

Os parentes aproximam-se ele novo, do tloentc e co
brem-no com estopa ou tecidos, para niio ver a agonia 
e não ouvir os nltin1os gemidos de clôr. 

lvfoitas vezes is to succcdc tifo ·violenta e clesagcita
clamcntc, que o doc11tc, 110 acnnhado O:ipaço das quentes 
orns, íica suffocndo an tes do clc:.cntatc ·na tural. Asseve
rzi.ram-nos que em muitos e.isas, quando ele todo duvidam 
do res tabelecimento e acrcditmn numa sobrenatural fe iti
çaria, abreviam a dolorosa cxistcncia elo doente, dando- lhe 

um golpe ele clava n~ cabeça. 

~os ultimas morncntos, il familia e a viíd11hança fa
%C!11 tri stonha e se:lvagcm grilaria para :i.'bafar oo gemidos 
do moribundo e as propria s, <lôrcs. 

Poucas horas depois <la morte, o ca<laver, envolvido 

c:m cs tüpa ou lccic.lo, é eaterrndo <le cócoras, numa cova 
redonda, com a L:abcça entre o~ joelhos e voltndo para 
leste. Os parentes cobrem-no com terra ; calcam.-na com 
os pés fazendo lamcntavcl berreiro. 

E m algumas tri~us mmnificam no fogo w cadavcrcs 
·<los nobres guerreiros, on conservam o esqueleto untado : .. 

" assar " ). Dr. Dasi lio clc :Maga lhães acrescenta: Com, como 

se potlc ver cm S t racld li (l oc. ci t., ()êlr,'. 390 ), significa, no tupi 
ama~onico ::a tual, "c:catriz ", de sorte que o proccsSo rcícrido l)or 
lforti us CC]Ui\·alc ao de " cie.ilriza r " pela ação do fogo. (Nola_ 
OI: Piraid da Siloo ) . 
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cotn oleo, urucú e enfeitado de pcnnas (116). Eis o que 
<le mais importante sabemos a respeito ela 1kdicina e da 
Arte Medica dCls indios brasi leiros. 

Agora, no conceito da cultura européa, se se pergun
tar sobre a 

REMUNERAÇÃO DO PAGÉ 

pelos seus scrvi<;os medices, poder-se-á responder: re• 
compcnsa<lG com tudo ou com cousa alguma. 

Si tua<;ão social tão baixa que não carece dt: posse e 

só raramente a c0nhcce, está fóra elas .1tracçõcti ela cubiça 

e da r iquc1.a. 

i\li não tem app\icação a phrase dos antigos·: " Dat 
Galrnus opes". O pagé que con:;eguin uma cura fel iz 

pócl r: re ti rar <la cabana do seu cliente o que lhe agradar 
en tre os productos <la inclllstria cios inclios. T udo isto, 
C.'\ cepto as armas, tc1l1 pouco valor pü ra clles e é, por 
assim dizer, propriedade comnmm. Todavia, os bç_n s ela 
civilizaçfio curopéa: mac\rndo, faca, anzóes, uma garrafa 
de agu,1rdcnte, s5o consi c1er;"tclos-, provavelmente, ás vezes, 
como l:onora1·ios muito pcsn<los; comt ucio. não sabemos 

se o ~cu clicnlc ousaria recusa-los, se exigidos. Não p01· 
agrudccimcnto, mas por mêdo, se resoh•eria a separar-se 

ele uma proprieclac\e int's timave\, cuja substituição es~á 
muito fó ra ele ·q ualquer p1·cvisfio, porque o commcrcio 

( 116) O mesmo i f! obscr\' a. ent r~ 01: Ilo~óro, . (Nota de 
Pirajá da Silva) . 
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curo~u. só raramente, fornece a malocn, situada muito 
dislanlc. O pagé é temido como scnl1or de pode1·osas 
forças natl,rars, e r,c ria perigoso rccus~u··Jhc qualquer 
c-.ousa. Por outi·o lado so11bc, sempre aslutanm 1lc, fazer 
valer tocla::; as c\igní<lac1cs e prerogativ;1s de s11a posição. 
Como pl'ova da importancia da sua influencia, póde ser 
citado que, cm ce;· tas tribus lhe é co11fc1:i clo, pelos pacs e 
noivo, o J 11s primac 110,tis. 

Assim, este trecho final da nossa clcscripção caracte
riza o alto grau de clcpravnçâo e a grosseira barbaria, 
que apresenta ::i. ,,icb na raça vermelha, em todoo o~ seus 
cstaclos de descnvolvimc11to e progresso. 

Devemos confessar que o nosso tc1Hamcn de seguir 
o fio do 1nais alto espirita scicn tilico, por entre faclos 
i,solados, nebu losos, e as trad ições que constituem a arte 
medica dos indios, não ponde sur tir cffeito. E11contrnn10-
nos, nqui, na mesma situação em que 1ios ac/iâmos permite 
a Historia, a Linguistica, a :Mytliologia e a E thnographia 
clcssa raça vermelha, sempre numa tsphcra muilo obscura ; 
e crnqu..1n to, com profundo sen timento e pesar, fazemos 
pcrpa'isar diante de nós esse quad ro de t:io ii1tem;;i cor
rupç.-5.o e ck•gcncra:ção, surge e resurgc com o nosso pas1110, 
a pergunta: que cx traordi n;iria cat2strophc clcve ter sof
fr ido esta r:iça? cm que pavorosos desvios e rodeios k 1·,í 
ella errado durante n1i ll cnios, para chegar (t actual ·si
tuação, tão Jamcntavel quanto enigmatka ? 



Este livro foi composto e impresso tias 
officinar. da Emprcza Graphica da "Re
vista dos TriUun::i.cs ", á rua Braulio 
Gomes, 139 - São Paulo, p::i.rn a Com
pat1hia Ed itoia Nacional, cm J unho de 
1939, 



B R A SJ LIA N A 
li,• sl'!nn; nA 

B I BL I OTECA PEDAGÓG I CA BR AS ILEIR A 
SOU A OlREQÃO DE FEn~ANDO DE AZEVEDO 

voi.01,a:s rum.1cAnOs: 
ANT rtOC'Ol,OCJA DEMOGRAFJ,\ 

.\ - Ollvol r :i V !:inn: Rnt,. e ,\1,JmlL"l
ç.lo - :i.• e1ilt,io (:rnmC'ntu,ln). 

S •• Ollvcin1 VIILnn: ['u11uloçÜC'S llkrl
,Jlr.i,.,1, clc1 llru11 - .i.• «liçiio. 

!I - N lnn llo1hl,:u,•, : O~ A!rlcn11011 no 
1Jrn1i l - (HC'vh1iio e pn,í;ido de llo
mHo l'lrcs). PrutuJnnumlo 1lu,trmlo 
- 2.• cd:ç,io. 

~2 - E. Roquttll•·I'lnto: E:n11:,ln11 de 
,\nlrop11loda llrn~ildrn, 

27 - A!írcdo Ellls JL111ior : J'!lpUlotUC', 
h 1ull1tn•. 

:i'J - ,\lrr~l<.1 E:li, Jünlor : 0/1 Prim .. 1-
rn• Tronro, ro .. 1;,tu l' o Cria~me1,
to 1,u rn-AmC'rlnno. 

ARQUEOLOGI,\ 1~ I'REIIIS'fóRTi\ 
SI - ,\ni;iono Costn: Jnt roduç,i.o ó ,\r

i:iuc:.!~1:lo nrn•llcl ro - Eu. llustr:11111. 
137 • • Anl~al :\.111101: P r<'hi1lóri:. llros l

l~lr11 - Vário, F.1lu<l'ot - l::d. li. 
H! - A n.ll,:,.I :O.tc1 lo.1: l'et.c,r \\'l!hclm 

J.und no Ur/l•II - J>rolill'mM d" l'n. 
lcontoloi;Jn !lu1:1lk'ra, l;,J, Uuu rnd:i. 

nlOGR,\f'IA 
2 - l't1nJl:i C:,[01:cor.1 : O llbr'lué~ de, 

llr>rbncl'J\o - 2.• cdlti'iCI. 
JI - L11 l1 o.111 Cilmnu Cr.~uJo: O Con· 

d<.' ,l'f;u - Vol. 11u, t raJo. 
107 - Lul~ 1ln c nrunrn Cllllcmlo: o Jrn r. 

q ui , dl' Olinrfa ., ~u1 tl'm;,o {17!J3-
1810) - Cd!tiio llu, l t11d11. 

18 - \'!~ronde do l'nunny: I',:<lro 11, 2.• 
t'di(i\o. 

20 - /\ IOOrlo de F:irl:i: ~huri (cnm 
ltl'I l luJLrn(Õ"S !ór,i do texto\. 

6·1 - ,\ntôniu Conl!So ,1,.. C11rv111ho -
C11l11cun1. 

G~ - Jo!io Oorni,, F ilho: Sl1vt1 Jnrcl im. 
13- L1i dn ,i11i:ut l-l'c rel rro : .\fichnllo 1lc 

A,\11 - ( Eslu,Jn Crltico-Uinc rriíl to) 
- Ellifli.o 1!111!rndn. 

711 - C'rn,•rl ro Co.t\n: O ' 'IHondc de 
S'nl ml"i - S1m ,•!dia e 1un ,uuntiiu 
M pgllt!c:n nndonnl - 1810...ISS!l. 

Il i -- l ,l'mm JJdlu: A Glor ia111 So!nln:,. 
do Prl,rclro l m1uêíio - F rei Cnfl r t n 
- l-:Clltiio llu1lr11,ln. 

!.\ - \\'nrulcr]r y rinllo: Colt1:lpr e ~cu 
T r mpo - P.d. ih.11 lrnt1,1. 

B!·- HO:lio Lollo : Um Varõo dn Rcpir, 
Mico: J.'trncindo Lc,l,o. 

lH - Curlo, sn,~ekiml <.lc Mrndontn: 
S ilvlo Romrro - Su:i F ormntiio l n· 
ICl('dn•I - 1i.~1 ·1R80 - Con, unm 
lnt rod11( ilo J,iblio;:rúfltn - :r,J. llustr. 

11!.I - Sut! Mc:in nucd: O l'r,:,c.11nor CO 
Al,.,llclonbmo - Luli. C/lmn - :E'd.. 
llu• t r:ulA 

120 - l'«lro CG lmon, O Rtl F llciiolo 
- Vhl:i tle D. l'tdro li - l;:d!t,io 
llustro.dn, 

t,l3 - llclLor Lnn : TIOlório d"e D~m 
Pcdrn H - 182.~·Tll!ll. Vol. l .•: 
",\ ~ccnc,lo" - 132G-IB70 - l,:;,J. Jt 

l:13·t.. - :?." ,·olum,: "l-'ri,t 'ulo" ( 1810· 
t lll!lll F.d. l lustrndn. 

135 - A lberto I"iurro Jnoobinc: Dlu 
Carnei ro (O Con1rrw:.Uor) - Ed. li, 

1:iG-Cdrlo, l'ontcs : TnHl'll D11..,to1 
{A11rrl hu,a Ci1111IIJ0) 18S:l·l67G. 

140 ·-· IJr rmc., Llmn , Tob!ae Dnnt" lo -
A Cno<n o I H omrm - E,J. lh11lr, 

14:l - n,uno d'.' ,\lm1•1dn 111:\s:;-alhli."': 
O Vl1cnnd11 d r Ahntti - F..d. llu~rr, 

lH . V Corr!.1 t' illlo : Al:so ndrr no. 
drfr.u.., Fcrrti rn - Vlif11 e Obru <lo 
C:rinrll' Not urnllt tn nrntl!rl ro - Ed. 
llu11l r.~rln. 

l í,3 - 1'114r:o Mato,: ~fothndo tk A1.1i1. 
(O llor,,cm e II Obrn, O, r,cm•ni• 
lftns t ,:r,llcnm o nuiorl. F.ü. lh.1, t. 

lGi - OL',.vio T 11 rqulnlo de Sou::., : Ern. 
rblo llln \ 'cl1:n - 1.~ vo) . eh ,oérle 
" Hon1t-01 cln n rc~ncl11". 

DOTAXICA r: ZOOLOCJA 

71 - F'. C. llo<"hnc - no1/in!tn., Ai;-ri
wllurn no Dt11~ll n11 Sfculo X VI -
(PcJIIUl&:i• e contrlbultúC"O). 

-:7 - C tfo ~ clo-~i1iio, Zoalo"!:. t o 
Crull - Edl(ilo Uu1t rnd:1. 

!J!l -.C de llclo-Lcil,i o; A nie lod11 no 
nrasll. 

CART1\9 
12 - Wn11tlcrlo• J•Jnho: Cnrtri.1 dn lrn· 

pr rndo r l'tdro JI ne Uariiu dr Cole• 
clpc - ~:1t i!J stmdo. 

JS - n11 i l lorbo.n :\1ot ldad, o F.., ilio 
(Cnrtn1 lnMlt.:11. l'rc facl:itlo~ o l\n .co .: 
l11tl~J por ,\m~rlro Jncoblnn Lncom, 

I.Jc\ - F.4 lluslr.culn. 
Gl- Con,Jc tl'Eu : \/i11,:crn :\llll lnr no 

ma Cr.condc d11 S11I (l'rcfiiclo e t !l 
cnrtni. do T' Tincl11e d'Orll':lnJ. comcn
t.,tbs POr Mn,:; F!cluu) - Edlt:io 
llu1Lroda. 

lO!l - G,>0rcrs Jbctlcr:1: D. l'«l r o 11 e 
o Con.Ja do C:ol.Jln~llv (Corn••1.100ndUn
cin lnC-Jita). 

142 - f'rnncl,co VcnAnclo Filho: Eucll
du tln Cu nhn n seu, Amh;oft -
Edlçilo llu,1rolln. 



DlllJ:ITO 
110 - Nln: Rodrlg utJ: ,h •otu humn

n:,.,1 o III reapunublllcl•c!o p rnol no 
8r.:i1LI - Com u111 e1l11Jo Ju Pro!. 
:\ Cr i, 11!u Pdxolo. 

ECONOiHIA 

!11.1 - Alfredo l:.1!b Jún !ot : E volutúo 
dn Eco111rnJn rnul 1,1n e • .,,.,. C.'\111:i• 
- EJ lçáo Jlu1 l r1>d11. 

lllO o ICO· A - llobrr10 S hl\On!rn: n1 .. 
IÓr /11 .Won~mlo UII Drn1 1 - Ed. 
!lu,.trnil'\ cm! tomo, . 

162 ·~ .J. F. No rmrmo : •:•olutõ.o l::co
nü mlc11 Jo Br:i,11 - Trnduç l\o Jc: T. 
QuorLlm DnrLo.•11. fl. l'cclc ltodr i• 
cucs e t.. 1Jr11nJlio T cl,crl rn. 

115 - Lemo, Bri to: ronto, t'lc r,or lld n 
p11ro o Jll1tOrill Eun,ímlcn '10 Drn11tt 

lGO - Lu l, Amnr11 I: Hl,1Gmi, e.e,.,,\ <1:i 
,\ c- r lcul t ura nr1111ldr11 - No t ri plice 
n~pcc:to l'ol1 1lc ... S0d11 t e l::co11611,lc11 
J.o ':ürno . 

E DUCt.ÇlO E INSTltUÇ.\O 

GG - P r! r , lth·o llloU!l r : ,'. 1n ,truçl<1 e 
o lmu~r,o (Subsidio~ P:H• u hi~16rin 
tln 1.t.hrrnç.io n., •:n.~1 1 - J." vo• 
lume - 1323-1Slí8. 

111- I' r !ni !l:,·o Mo1clr: A ln1truçiio o 
11 lmpúlo {Sul>:, hllo• 11ar11 n IT I!· 
l6 r !.:i d:i. Etluc,,~iio "" Urn,il) - 2.• 
•olumc - Jtcformn, do ensino -
l S;it -1885. 

121 - Prhn lt: ,·o :iro,clr : ,\ tn1tr 11 (iio e 
o Im::rlr lo (Sub!tJlo, p.:irt1 o llb\6-
rln Jn Educa(io no íl ra,i\) - ~.· 
vohurr e - 186'\ · ISB'J. 

J-1.1 - t'rlm llh'Ol Mu:ic lr : ,\ ln3 truçâo 
o a1 PtO\'indu (S11\u [dle, ,>MI\ o 
H b ló r ln da E.Suco(rio no Ot!1•1ll -

11i·r~-o~rl~~ti.-:';'.j~~;~: ~ 1~!~~:;~ 
O OI Pro\l lnc in1 (S11 bil,l ioa J"llT" ll 
Tl l,túrln d11 Etluc.:c~f"' no Dfn~II) 
I IJ;i-188!1 - 2 .• Volum": Srr1:l pc. 
Da!a, lt1o de J nnrlru t Sito r11ulo, 

!18 - F(."Mnrb de A1.e•el!o: A tduc!I• 
( ii o r Ul,l ita c ro Sno rau lo - P ro
blt"'~ ' \! dllleu11Uu lln1.1uC,rilo pnrn 
"O 1':!t..'\do d t S. p r, ,. ]11 " cm 102<iJ. 

Sl~SA10S 
l - n nt!1to. Ptro' rn: Flcuru do lm • 

rw!r lo o 011 11 011 c,ullo:1 - 2 .• Ml(i<o 
G · -; Ua.tJ.t,1 Pcrclrn: V11 l lo1 e c::rt.li

d,01 do Dr,u,11 - '.! .• tdle;io. 
2G - Alb~TIO llnnwcl: ltuno1 e Pc:rit• 

pccth·u . 
U - Jo,é-J.l cnln Hela: A lnt t llit~acl1 

Jo n1cr.1U - 3.• r J lçiio. 
43 -A . Snbolo Ll mn: Alberto Târrt• 

o ,u~ nbra . 
6G - Charlca E>:v!lly: ;\lu!bnoa o Coa· 

tu m~ du llr:ir,/1 · • T mJuci.o. J>tdlt· 
cio e nolu dr Cn11i'io Pt11:i l-. 11. 

'10 -A Conll,O Ar ln ... do Mt- lo ••r:inco: 
Conc. tllo ele Ci .. ili,.n(!t" Ur.u ll r lu. 

82 - C. tlo:! Ill r!o-Lcltio : O 8 r111il Vbto 
Prlo1 Jn11"lf'ff11 . 

JOS - A. e. Tn110.rc:, n111toe : A P rnin
cl11 - 2.• c-Ji,,io. 

Uil - ,\. C. TavAr"-... Un.,lOd: O• )h!CA 
du l're...ento o eA 1'. t puanc.u do Fu· 
lurn - (E.~1,11.ios Drn1llelro,1 -
P r<.•Ciíclo I! no11i1 Jt Cc,uiono T1wn
tC!I Bulo! . 

ltli - Ag~uor Au1:u1to Uo Mltt1ndn: F..•· 
tud01 ri11ulen~ts - >:Jlçiio !lu•trnd,. 

150 - li<•)' N~AA: A f'11 n,1ulAh d n IJ rn-dl 
- "l'r.dur :1? ~ :">!.,;uit N, V:1,wn· 
cdo., - E dl( iiO 11 11 ,trndA, 

t:TNOLOGJA 

31l - E. ltaqtrd.1 r -Plnto: llo ncl6n1o. -
3.• l"l!çâo {numen t.:111:l o ilu,trn,Jii) . 

·4-1 - Y.:stevlio P in lo: 011 h dis: en n t)n 
Nordr~ IO (c;(>n l l 5 c rn•·u r11,1 e mnpos) 
•• 1.• 'T6mo. 

112 - E$t.c11do l'ln to : 01 ln,l i,::enu do 
N~ttlc.. tc - :? .0 Tómo {On:nnlr.o.c r.o 

e oit ruturu IIOClo. J d11J lndls:cnM dv 
n .. rJca,lr br11•ll elro). 

lí2 - r.tncrn\ teu•n tlt M:111:n lhiir. : O 
•otrns:crn - 3.• r:,ll(iio com 11letn.~n1 

r,nnc or lr.- lnni T u11' ·c-1,11r•nt. 

CG :i!o! ;,~~i:1,~ ~~,t~u ~j~ç;~ d~lu~~~K~~: 
11i - ,H on,o A. dn 1,·rclln1 : VoC'11 hu11\· 

rio "'htcnc1, tú (v~rm eull1ndo rido 
t>Ortur.-uô'!' folnt!o cm S. Pnulo) -
Ll ,11:1111 T up[.1:1111rn11! (tóm !I J lut lrn• 
(<lc< !nrn do tc.,:to) . 

!12-;- Alml r•nto A nlonlo A lvc1 Cflm:orn, 
}-,nrsln Sllhu u Con•t ruç ,i:11 !in,·11 !1 

:Jud,'i,:~:~ do Bn11II - :?.• i=Jlç l\<> 
101 - Hrrlie r t n....ld ,1,: E n.11111,,. de F.tnn· 

luJ?iA Drulbi rn - Pr cMclo da 
ú~~r:dfl.Jc E, T11 , .n11>• - Etl [( iiM 

131 ·· • t.ns::hine Cllst.n: Mlc- roç ~, e Cul· 
tura lndi~enn - Cn,nio, de .r1111ro· 
l~ln e ct ..0!111:ln do fl rM U - EJ. li. 

l~-1 -;- Cn rln1 Fr. I'hll l Von Mnrtlu.•: 
l',~lu rt'I..., º "'""SM. /lfNl lcl M t' ltt'
m.'<l lo, dc11 l n.n111 llr •.•llclr111 {18-l l } • 
r~~·~n ~~~ctr,clo t.' notr.1 ele r1 rnj4 • 

FILOLOGIA 

25 Nt,;~~~~~~ r.111rr011 ulm : A lin,:u n no 

• G - Rrnnto Mcntlon(n: A influt"= ...:in 
M rlc.an~ no 110, 1u i:-1.1 ê1 do Uuail -
Ecl . Utrs lrnJo. . 

t"OLCL ORF. 
GT - l•'fou~lno Rai! rlrru~a VAie : F.lcmcn· 

l a., d11 l'11ldnro 1tluolr11I Or11ollriro. , 
103 - ~U!ll C11rnr lro: ;\Ilia~ Afr lcan11., 

"º n,uo - Cdli; l\o llu ,trndn, 

GEOC:RAF IA 

30 i¼o~1~"c}~~~,,~ ~. ~ .. u.~~:J, r;~: 
ci11,,,o. • 



!a - J. de f;am~!o Ferr11z: H ct..eora!Q- 1 
aill Drul ldra. 

3S - A. J . 3Gmp1lo: Fllo1corr11llo do 
llrat ll -1::tl. llu• t r111J11 - :.• e<llcüo. 

U - A. J. ilc Snrnp:i.lo : Dlol,! t Ot"ru lla 
J lni1aln1. 

4~ - llull1o de l!R11t1lhiC'!1, F.u,0111!11 
Cc11cnific11 tlc Urull Colonl 1J. 

6J-1t:ihnu ndo Mornt,: Na ['Jnnfclt 
J\muVnka - 4.• cdlcúo. 

80 - o~vnldn It. CnLrAl: S11nh Ca t11ri
n11 - Eú ícii11 tlu•t mdn. 

si - A urNlo l'lnhei ro : À 1,hrt c rn do 
Amainn1111 - Ed. lhiwt r:,dii. 

·.IU - Ar.crnJo Llmn, AmnóA\11 - A 
Ttrr& e o lla m• rn - ( ln l ro1h1ç i,.o b 
Antropovoo11:r1 (la). 

'O& - A. C. 'f11.,11rcs U:i,to,i; O V11lo 
do J\mna""~ - 2.• cúic4o. 

01 - Orlon.Ju ?ll, Cnn-nlho: O !tio dll 
U ni dado N11don11 I : O St.o Pr11ndaco 
- Ed !cito ilua\rnd.~. 
- Limo FJ1:ud r êdo: Ohto f'aro • 
nMn,o - EJ!c,'iQ ilu,t r11ún. 

"~ - Gu~bn•o D11dt: Dc« tlc~o do• nl n• 
l'ornnib11 e Curupi - l'ref6clo e 
nO!IIJ de C1.1,1n,o l111rroso - EJ. 11. 

c •:OLOGIA 

10:z- S. i"r6t , Abr eu: A ri ,:iucw rnl· 
ncral do llrcull. 

1:U .- 1•1u1úl{, Cnló~e rou : Gcalor !11 1:!eo• 
núm!c.,, d a Druil - (As 111ln;,., do 
llr1111l e nu:\ L,:,cisloç~ol - 'f Umo 
3.•, Di, trlbui~~o a ooi::ri,fle.., J<ls de· 
póoltu "'rUcros, Ed!c;'ío rc lundidn 
e ntuo\!r.:,.,J:, pnr D!nlm" Cuh1>1>r,\~. 

DISTólUA 

10 - Olh·clt ~ Vlnn:i: E .. 0111. , r;:o da ['n11 
Dra,, ileira - 3.• l"diciio (llu1 l r11.il11). 

13 - V kenk L!tl nlo Cu &.,,w,: À rur• 
c om il11 lll•t~ rlo do llroll, z.• rdlcio, 

U - I'c,J ro Cr.lrnon: lll1l 6ria d11. Civi
lhoc«o Uro11/t i ta - 3.• edlçã,o, 

40 - P edr11 Cn\n,on: fll alõrlo Scd11\ "ª 
Drull - :.• T õmo - E11,ithn J :, 
Sockdodc Colonial - :z.• ttUç;o.. 
llutlr:.J a (co1:1 JJ i::rnun1). 

8a - l'edro Cnlmon: llh !l> ri e. Sodul do 
llra ,11 - :Z.• T6mQ - Etpir i to dn 
S..tleJotl<:t lmpcdnl. Ed.. llust r11.Jn. 

111 - r ,u1dl6 Colór cnr.t: Dn ltcr ênclo ii 
~urd n do Ro,u - J.• ,·o1urnc f:l:1 st• 
••• "ReLuc UCG E.,i:te rl are$ do ur.ull"), 

C! - t'n11d l6 C~!Greru: Format;o 1111· 
tô rha do Dr:is\l - a. • 1,Jlçi'Lo {com 
a mopa• !õrn do te::trn). 

:Zl - Emrl,to Jc bforni,: A ucrni,Lla 
11.Crlcana na Dro~ll. 

31i - Allre,lu E)l l1 J ún ior: O n nndci rls
mo l 'oulislo o o Rr rUo do Mcr!dia· 
no-2 ,• e,liciio. 

S7 - J . F. de Al:neitln rrnJo: [' rlmtl • 
ro.• l'a ra.,do ru d11 D,,....JI - (Ed.. 
ü11.tre.J11). 2.• lldlciio, 

41 - M11n11el Dornrlm: O Drtull - cam 
11.m1.1 notn. c~lic.i tho. deC111 rle• lrfoul, 

~S - Urbl r.o VJ11.oo: U:11\..:d raa • 11rta -
11l1t:r.1 bs\1111.u . 

~!I - Cu~l.ll~o D"rroso: D !1tõ r\a lllll to r 
do llr111II - EJ. Uu1trAdo, (eom 60 
.:m .. u ros o mnpu). 

'IG - Cu.uivo o,.rr0s0: U l116 rl1. 1cerct11 
da Ur:.1\1 - 1.• p:ut11: "D11 dc1co• 
brlmtn to A ohJ lcaçiode Pedro l" -
}:..l!~ão llustr11ih. .j. • ed!ciio. 

G,\ - G1llicrtu F reire: Sobrado, e ?ri a • 
cambo1 - Uer111lhch p:i.lr!nrcnl , ru
rfl! no llrl>tl l - i,;dlçUo lluatttdll. 

Gll- l'ro,.lolh i11: ,\ lu vO:s d11 lli, tõr-ia 
"'""'' llr:>.111.lra. 

8!1 - Con:mcl ,\. r.ou tlv:i l .Jc Maw11: 
A• L1wrçn, J\rmDã~, t " 0 1,1llno Ui•· 
tôrlct do !lrhll, 

!13-S\!rllf•m J...:itc: t' J. t !na:1 da U l,
Lôri" do Ur .. 11. 

'JI - Snlami'io Jc \'os.aoncclo,: O Fle11 
-ltlna.s a o1!1lnt! Nl•d:i tnJrpcn• 
dGnclo - Ed!cüa ilU5\rndo. 

! OS - t' oúro Anlt.1111 Vltir1: P or Drtt.-
1il a l'o rl utol - Scrn161!, rom111tA· 
Jo1 P<tr l'tJro Cahnon. 

111 - \\'Mh lnir!oo LuU: C.p llanla d, 
Sio l'a '.llo - G11~·crno l!c 1todri110 
Cci ar da Mcnçics - 2.• cd!( ãio. 

117 - c;: ,.l,, id SoHcs lle So111G: Tr:iLlt.• 
.lo D('!lcrlll.,o do U ro•lt cm 151": -
Cament6.dos ,J1, Ft,.ntisw AJoUo 
Ve.rnhucen - 3. • ed!c ,i.o. 

12S - IC<'.'tn1nnn W iltjcn : O Dorn in la 
Colanlal llohudi• 110 D•l>.llll - \J m. 
C,,p!tul o do Ili1tórln. Colonlnl \lo St · 
curo XVII - Traduçii.o c!o Prdro 
Cdw \Jd,~3 C11,·a lc.i n t l. 

121 - Lu l~ Na r\4n : ,\ Curlt .:r ['o r • 
tu"al no Dr~IJ - Notn~. dn,;umcn· 
14.1 ,Jl pl<'.' mi\lico, e cn r i.111 dn. Jr,1:ars• 
lrh Le<tpa!diua - EJicrio lh•sl roJn. 

1:Z6 - Joüo Dornns ~'i lho: O r11dl'(; a,Jo 
cn li: •eJ1llr11.•llrlr .11. 

127 - E rn1,1tu Ennes: ÀA C11crr&1 11u 
l'olmatu {Sub, !dlos Pllf11 1111l hi ~\õ· 
rln1 t.• Vol.: Domini.ot Jorcc Velho 
e n ."Tróia N ,:i:rn" - l'rcC6.c1o ,!11 
AC11n,o de E. 'f11u n11 r. 

l!S e l:Z8·A - Alml:.~ nle Cualõd!o JOI~ 
,!e :J tlo: O Ca'<êrno r,a,·bórlo t 
a n c~olucii.o lle 1s,J - t .• Volume, 
<'.'ffl :Z lom p ,. 

132 - Scha, t15o r3trmo: O Conda do, 
A•,o, o • ttcvolucno d• 1811 -
Ed!ç~n 11· slrl\d~. 

HG - Aur~l!o rlre,: llomcn, o fnto1 
Un ,n r ll !empo. 

UO - Alfrtdo Valn,Jã.o: On nclam s. 
çiio A mnlar ld:i,le, 1s2:.1 s10 - : .• 
l"dlci,n. 

168 - \\'nltcr Sp~l,Jlni;: : J\ n,.,aluç~o 
farrou1,lll11t {Jlh tórlo por,11!11r do 
1:!Mll'IIIO d(!(!~ n lo - l6S6•1S :6 -
Ed!ti,o ll111Lt a,fa. 

J6!1 - CnrloJ Sc!tllc~: n b1õr l ~ du Cu tr
ra• • Rcvah1çõr, da Dr1111l do 
J82~·1S35. TrnJuçllo de AlCr<'llo do 
Cannll1a - Pic Cnc!o de liil ll.,lo Cravo. 



llÊD'ICINA F. "Dté:mNE 
20- :cauo'.I de C:11tro: O pn,ble1111 dtl 

-.llo1enl~,~ .. no llr:$11 - {'reíd~lo 
!lo p ro!. J> ell ro f.Jr lldtn>.' 2,• cd!,~o. 

n - Ot11vlo d, Frelt:11: Doença. ufri-
cnnu no Urn1J. . 

J2!) - A!r!lr.k> Pdxoto: Cllma o Saudo 
- In!r:duçll a b!o•ll'CO;:-•Arkn h dYI· 
lhação br!Llllelrn. 

t'OX. ITICA 

3 - Ai thltt Gen til; As ldCln de AI• 
btr!O Tór ru (alnle•e com lndlcc rc. 
mJl , !Yo). 

1 - D~l lsl;i l'trelro: Dir<:hh<• d" Rui 
D~rbon - (Secundo t t x \n cico
)/,/do~) . 

21 - D:11htu Pcrelt11 : Ptl• Dn,il 
· Bt QI U , 

l G - A H,cr10 T.)ne~: O l'rablemo N11, 
cionnl ll r,u\ldro, 2.• c:J)e;,c,. 

11 - ,\ ll.<;,r lo 'l','\rr": A Orcnnlu(JI~ 
Nnrlon1I. 2.• rdi(iio. 

24 - J"Q atli!i CAlõ~Htll; Pr1>Mrmu da 
A drnh ol~ tr n_,;o, 2.• ,;,d l(i.O. 

G7 - P~nd!i Cnl6gtraa : l'roblemu dr 
G:vêt 11 0 - 2.'" rd/ç,io. 

1-!. - Pnndli, c~161:crn~: Eah.1do1 lll tlÕ· 
r!cos c PoHUco11 - (ftu Nos\u, .. ) 
- ~.• tdl(iiO. 

31 - A1cvcdo Am11rnl: O nrnril nn 
• crhe otu~I. 

60 - Mti rlo Trnn•::1u: I>ro)tçii.o Cont.l· 
nt11ln l do nr""il ~ Prt"Mclo de ron· 
d[ t, c .,JG~ru - 3 ,• t"<l fçi,a um1,Hnd:i.. 

65 - JH1dob r11r.olo Acdol~ , O Rccllnh~· 
tlmrll/o do llrft$11 pe/c5 1;,,111.dQ~ U11i · 
Jo1 do ,\mérlu, 
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