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CAPÍTULO I. 
 
 

OS ÍNDIOS AO TEMPO DA DESCOBERTA DO BRASIL. — 
GENERALIDADES. 

 
 

Tendo por fim especial nesta segunda parte do presente 
opúsculo historiar sucintamente a escravidão dos Indígenas até 
que foi definitiva e realmente extinta, e conseqüentemente tratar 
também da catequese e civilização dos mesmos não só no ponto 
de vista histórico mas igualmente no social, pede a boa ordem 
que alguma notícia se dê dos índios do Brasil ao tempo em que 
teve lugar a sua descoberta. 

 
 

Não investigaremos — quando, como, e por quem foi 
povoado  o Brasil  antes  dela—; são  questões,  é  verdade,  de 
interesse histórico, e principalmente científico(1), mas alheias ao 
objeto que nos propomos(2). 

 
 

Pela mesma razão não nos demoraremos com a 
classificação dos povos que ocupavam então o território que 
constitui hoje o Império Brasileiro(3). 

 
 

Pretendem alguns que existiu um tronco comum, d’onde 
provieram as diversas nações e tribos, concorrendo não pouco 
para corroborar tal opinião a existência de uma denominada 
língua geral Guarani ou Tupi, e certa comunhão de tradições, 
de usos e costumes, e de idéias. Outros, porém, concluem que 
não há classificação possível(4). 

 
 

O certo e averiguado é que, ao tempo em que Pedro 



Álvares Cabral tocou em terra Americana, e engastou na coroa 
do Rei de Portugal D. Manoel, o Afortunado mais esse precioso 
diamante, que depois se chamou Brasil, era o país habitado por 
tribos  diversas  de  índios,  que,  embora alguns  indícios 
demonstrassem de certa comunhão talvez outr’ora existente de 
nacionalidade ou de raça, todavia se distinguiam perfeitamente 
umas das outras pelas suas qualidades físicas, por sua língua, 
usos e costumes, carácter, índole, e outros elementos(5). Das 
relações dos primeiros descobridores,   dos  primeiros 
povoadores, dos  historiógrafos mais antigos   das  cousas do 
Brasil,  dos  Jesuítas  e  outros,  em  máxima  parte  confirmadas 
pelos estudos posteriores e até contemporâneos, assim como por 
ilustrados viajantes que têm  percorrido diversas   partes do 
Império, alguma cousa se pode dar como exato em relação aos 
usos e  costumes   da   generalidade dessas  tribos, seuestado 
social, sua indústria, suas habilitações para as ciências e artes, 
sua disposição enfim para a civilização européia(6). 

 
 

Entre eles era admitido o casamento como a base da 
família(7). Em regra dependia do consentimento paterno; mas, 
recusado este, às vezes era a mulher havida à força. As núpcias 
eram celebradas com certos ceremoniais, embora afetados da 
rudimental  civilização em que então  se achavam; o festim 
transformava-se  em  verdadeira  bacanal. Das  próprias 
prisioneiras, que  reduziam  à escravidão,  não  poucas  vezes 
faziam suas eoncubinas e mulheres. A poligamia era tolerada, 
conforme os baveres e forças do varão; mas sempre distinguiam 
uma como a predileta, e verdadeira esposa. O adultério da 
mulher, porém, era tido em horror, e punido, às vezes, com a 
morte. A autoridade marital era reconhecida e sancionada, ao 
ponto exagerado de tratarem, embora não de modo geral, as 
mulheres antes como  escravas, do que   como verdadeiras 
consortes na vida comum que levavam(8). 

 
 

Sobre os filhos era reconhecido o pátrio poder 



conquanto se abstivessem de correções corporais(9). 
 
 

O estado social era imperfeitíssimo, vivendo os índios 
por grupos mais ou menos numerosos, em aldeias ou tabas, 
quase sempre em perfeita promiscuidade de homens, mulheres e 
crianças. Reconheciam, porém, a autoridade de um chefe que 
denominavam morubixaba; com quanto em negócios de maior 
monta e gravidade tomasse toda a tribo parte nas deliberações. 
O comunismo excluía questões de propriedade; o roubo era 
desconhecido. No sistema penal vingava o do talião(10). 

 
 

Essas  tribos  viviam  em  quase  contínuas  guerras,  não 
com o fim de se apoderarem do alheio, mas principalmente para 
se vingarem de alguma afronta ou injúria recebida, e (sobretudo 
mais tarde) para fazerem prisioneiros. Muitas vezes os ataques 
tinham por fim especial raptar as mulheres para se proverem de 
consortes  ou concubinas.  Os   prisioneiros  eram reduzidos à 
escravidão, principalmente as mulheres. Os varões eram, por 
via de regra,  devorados  pelos vencedores   em  festins 
extraordinários, com formalidades próprias, e regozijo extremo 
de toda a tribo; a tanto eram arrastados pelo ódio e vingança 
contra os   seus inimigos, e também  por uma errada crença 
religiosa(11). 

 
 

Simples, frugais, corajosos, generosos mesmo e 
hospitaleiros eram, em geral, os índios; sentidos apurados, força 
física notável, destreza em manejar suas armas, e outros dotes 
estimáveis, em quase todos se notavam(12). 

 
 

Da  sua  indústria  dão  idéia  suficiente  os  artefatos  de 
barro, de palha, de embira, de madeira, de pedra e de outras 
substâncias, de que se serviam para os seus usos, embora 
limitados às  suas escassas necessidades;  o ouro e  pedras 
preciosas nenhum valor para eles tinham(13). 

 
 

Tudo neles revelava o povo no estado de atrasadíssima 



civilização; mas nem por isso deixavam de ter alguma. Se não 
eram como os do México e Peru, com suas belas cidades, seus 
Imperadores ou Incas, sua riqueza, suas leis, seus costumes, 
seus templos, e tudo quanto aí foram encontrar de prodigioso 
Cortez, Pizarro, e outros(14), seria inexato e injusto dizer que os 
do Brasil eram absolutamente bárbaros(15). 

 
 

Se a religião não tinha templos, nem por isto deixavam 
de reconhecer a existência de um Ente Supremo Tupan, que 
lhes era manifestado pelo trovão e raio; tinham seus sacerdotes 
pajés, (que viviam retirados da sociedade, e eram ao mesmo 
tempo os seus médicos, sendo recebidos na aldeia quando a ela 
vinham com as demonstrações do mais profundo respeito(16). 

 
 

Na imortalidade da alma davam indícios de acreditar, 
como consta das tradições colhidas, e se depreende do estudo 
dos seus sarcófagos ou sepulturas(17). 

 
 

Sua aptidão para os diversos trabalhos e indústrias, para 
as artes, e mesmo para as letras e belas artes, demonstra-se 
pelos produtos de sua indústria, embora imperfeitos, e dos quais 
se apropriaram  os  colonos  logo desde os primeiros tempos 
introduzindo-os na sua indústria e usos; demonstra-se ainda 
melhor pelo que mais tarde, devido sobretudo aos esforços dos 
Padres Jesuítas, eles fizeram, e  que se pode qualificar de 
verdadeiros prodígios(18). 

 
 

Diz-se que eram falsos, infiéis, desconfiados, e até 
bárbaros(19). Se alguns se mostraram tais, e cometeram mesmo 
traições, sobretudo em épocas posteriores e diversas, foi antes 
por vingança, ou por justa desconfiança e represália contra os 
que já então e desde o começo se fizeram seus opressores e 
gratuitos perseguidores. Na quase generalidade os índios se 
mostraram sempre de fácil acesso e trato, desejando mesmo as 
relações dos estrangeiros; e até foram generosos protetores de 



muitos, que aliás poderiam ter morto e devorado(20). 
 
 

Os Indígenas eram, pode-se dizer, nômadas; conquanto 
em extensão determinada de território se vissem predominar 
certas tribos. Suas tabas eram de pouca duração. Tribos havia 
agrícolas;  e portanto  de costumes  mais  brandos,   de  mais 
sociabilidade.  Outros mostraram-se destros cavaleiros(21). O 
litoral e as margens dos rios eram os lugares mais povoados, de 
que dão notícia as relações dos descobridores e viajantes; a 
pesca a isto convidava; eram, portanto, também navegantes. 
Outros viviam internados  pelos sertões; a  caça, os frutos 
silvestres eram  o seu  principal  recurso:  mais atrasados  e 
bárbaros deviam naturalmente ser do que aqueles(22). 

 
 

Tais eram, em rápido esboço, os povos que ocupavam o 
território brasilíco desde o Prata até o Amazonas, desde o 
Oceano até o Paraguai, quando os Portugueses a ele aportaram 
em 1500 da era de Cristo. 

 
 

Que destino tiveram? Por que revoluções passaram 
depois da descoberta? Acaso aproveitaram eles da civilização 
européia? Qual o seu estado presente? Qual o seu futuro ante a 
civilização? 

 
 
 
 

ocupar. 
Tais são as questões que nos vão suecessivamente 




