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Pêro de Magalhães Gandavo (1576), Gabriel Soares
de Souza (1586) e frei Vicente do Salvador (1627), autores das nossas primeiras histórias pátrias; os Jesuítas
em suas cartas; Jean de Lery, o companheiro e depois
adversário de Ville^aignon; Ivo D'Evreux e Claude
cTAbbeville; o alemão Hans Staden e o inglês Knivet,
enfim quase todos os primitivos divulgadores das curiosidades e das riquezas deste mundo novo. ignorado e maravilhoso, falam da existência da antropofagia entre os
selvícclas do Brasil. Em quase todos esses preciosíssimos
documentos do primeiro e do segundo século da nossa
história, os depoimentos acerca do assunto, são unânimes,
e poderiam levar-nos à convicção da existência desse
hábito entre os índios brasileiros e dispensar-nos de qualquer dúvida a respeito de coisa assim dita e repetida. E
até em muitos daqueles deliciosos e ricos mapas do tempo das descobertas em que os cartógrafos mostravam,
com ( pequsnos desenhos, .quanto podiam da fauna, da
flora e da vida das regiões, aparece o Brasil como o país
dos canibais, com a indicação de festins de antropofagia.
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Contudo, façamos uma análise de tais documentos,
confrontando-os, mostrando as contradições existentes,
e ao mesmo tempo imaginemos bem o selvagem brasileiro, o ambiente da época e a mentalidade dos invasores,
para, combinando todas essas circunstâncias, chegarmos
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talvez à conclusão de que o hábito de os nossos indígenas
comerem carne humana foi coisa duvidosa, quem sabe
inexistente ou de qualquer sorte muito menos geral do
que se tem dito.
Os INVASORES — Vinham vendo montanhas onde eram
nuvens, guerreiros onde eram penhascos, rios onde eram
baías, ilhas onde eram continentes. A imaginação inventava depressa histórias de jacarés que comiam um
homem inteiro, de víboras imensas que também engoliam
uma besta inteira ( l ) . Também histórias de demónios
d'água nos rios. "As fêmeas parecem molheres, têm cabellos compridos e são fermosas". Os machos, metade
homem e metade abentesma, correm atrás dos selvagens,
comem-lhe "os olhos, os narizes, as pontas dos dedos e
as genitálias".
Também metade homem eram os upupiaras; a outra
metade era peixe. Nasciam do esperma de náufragos
que os peixes devoravam. Jean de Lery acreditava nos
upupiaras. Gabriel Soares idem. E o padre Simão de
Vasconcelos não ficava atrás. Esse, aliás, na sua crónica
da Companhia de Jesus, muito mais tarde, falava nos
upupiaras e em coisas do arco-da-velha: falava em índios
"anãos de estatura tão pequena, que parecem afronta dos
homens, chamados Goyazis" e ainda noutra nação "da

casta de gente que nasce com os pés às avessas, de maneira que quem houver de seguir o seu caminho há de
andar ao revés do que vão mostrando as pisadas : chamam-se estes Matuyus" ( 2 ) .
"De pés virados, marcha avessa e rude,
Dedos atrás, calcâneos para frente"
como mais tarde diria Olavo Bilac.
Colonos, historiadores, cronistas, navegantes, caçadores,
enfim, os que criaram essa zoologia fantástica do Brasil
não precisavam ver ninguém ser comido para crer em
antropofagia. Bastava que alguém o referisse. E transmitiam a tradição que recebiam quase com as mesmas
palavras.
Frei Vicente do Salvador na História do Brasil, escrita
na Baía em 1627, no capítulo "Dos que cativão na
guerra" diz :
"Em morrendo este preso logo os velhos da aldeia o
tíespedação, e lhe tirão as tripas e forçura, que mal lavadas cosem para comer, e reparte-se a carne por tcdas -as
casas, e pelos hospedes, que vierão a esta matança, e dellfi
comem logo assada, e cosida e g.uardão alguma muito
escada, e mirrada, a que chamam moquem metida em
ncvellos de fio de algodão, e posta nos caniços ao fumo,
para depois renovarem o seu ódio, e fazerem outras festas, e do caldo fazem grandes alguidares de miga e papas

(1) Ver História do Café no Brasil - - 308 Taunay :
narração da viagem e descobrimento que fez o sargento-mor Francisco Mello Palheta ao Rio Madeira e suas vertentes, per ordem
do senhor João da Maia da Gama.
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(2)
SIMÃO DE VASCONCELOS
Jesiís. Edição Fernandes Lopes
cap. 31.

Crónica da Companhia do
Lisboa - - 1865, Livro I,
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de farinha de carimã, pêra supprir na falta de carne, e
podei chegar a todos; o que o matou nenhuma cousa come
delle, antes se vae logo deitar na rede, e se faz todo sarrafaçar, e sangrar, tendo-por certo que morrerá se não derrama de si aquelle sangue, nem faz o cabello dalli a sete
ou oito mezes, os quaes passados faz muitos vinhos, e
appellida os amigos para beber, e cantar, e com essa festa
se tosqueia dizendo que tira o dó daquelle morto, e he
tam cruel este Gentio com os seus captivos, que não só
or, matão a elles, mas se acontece a algum haver filho
da moça que lhe derão por mulher, a obrigão que o entreguem a um parente mais chegado, pêra que o mate,
quasi com as mesmas ceremonias, e a mãe é a primeira
que come a carne; posto que alguns, pelo amor que lhes
têm, os escondem e ás vezes soltão também os presos e
se vão com elles para suas terras, ou pêra outras."
Gabriel Soares de Sousa no Tratado Descritivo do
Brasil, escrito em 1586, mas que foi publicado somente
em 1825 pela Academia de Lisboa, no capítulo "Em
que se declara o que os Tupinambás fazem do contrario
que mataram" diz :
"Acabado de morrer este preso, o espedaçam logo os
velhos da aldeia, e tiram-lhes as tripas e freçura, que,
mal lavadas, cozem e assam para comer; reparte-se a
carne por todas as casas da aldeã e pelos hospedes que
vieram de fora para ver estas festas e matanças, a qual
carne se coze logo para se comer nos mesmos dias de
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festas, e outra assam muito afastada do fogo de maneira
que fica muito mirrada, a que este gentio chama moquem, a qual se não come por mantimento senão poi
vingança; e os homens mancebos e mulheres moças provam-na somente, e os velhos e velhas são os que se
metem nesta carniça mui^o, e guardam alguma da assada
do moquem por relíquias, para com ella de novo tornarem a fazer festa, se se não offerecer tão cedo matarem
outro contrario. E os hospedes que vierem de fora vei
esta festa levam o seu quinhão de carne, que lhe deram
do morto, assada do moquem para as suas aldeãs, onde
como chegam fazem grandes vinhos para com grandes
festas, segundo sua gentilidade, os beberem sobre esta
carne humana que levam, a qual repartem por todos da
aldeã, para a provarem e se alegrarem em vingança
de seu contrario que padeceu, como fica dito."
A leitura dos dois documentos, em que se vê como
um copiou o outro, mostra que, na melhor hipótese,
esses dois documentes valem por um. Constituem um
único depoimento favorável à antropofagia. Um não é
mais que a reedição do outro.
Teriam frei Vicente ou Gabriel Soares testemunhado
algum caso de antropofagia ?
Não, com toda a certeza. De outra forma o teriam
referido explicitamente. Mas não precisavam ver para
afirmarem. Fernão de Magalhães, na primeira circunavegação em 1519, quando parou no Rio de Janeiro, afirmou também, sem ver, a existência da antropofagia.
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Da feitoria fundada por Gonçalo Coelho pouca coisa
restava e nem havia contra o luso que andava a serviço
do rei de Espanha a ameaça de nenhuma fortaleza.
Pôde a gente do almirante, contrariando embora as
ordens de Caries I, depois Carlos V, desembarcar e demorar em terra, trocar favores com os índios e nada ver
de antropofagia. Não obstante o cronista de viagem,
Pig;afetta, vem a saber depois, só depois, que aqueles
índios comiam gente e ei-lo que aceita e divulga isso
cm suas notas de viagem. Nem Pigafetta, nem frei Vicente, nem Gabriel viram coisa alguma, mas sem hesitação atribuíram ao índio uma perversidade da qual não
tinham sido vítimas.
Já o caso de Jean de Lery é diferente. O simpático
adversário de Nicolau de Villegaignon nos narra demoradamente como os americanos tratam os seus prisionneiros de guerra e que cerimónias observam na ocasião
de matá-los e de comê-los. No capítulo XV da sua
"Histoire d'une voyage faict en terres du Brèsil, autrement dite Amerique, et dês choses surprenantes vues
£ur Ia mer par 1'auteur", aparecida pela primeira vez
em 1578, esclarece que o prisioneiro de guerra é tratado
pelos adversários com as melhores viandas que se podem encontrar, não duvidando ainda o aprisionador
dar-lhe a própria filha ou irmã, conforme ele queira.
Quando porém cativavam uma mulher, não lhe
davam marido. Não marcavam tempo para a viti8

mação; antes, se viam que os homens eram bons caçadores e as mulheres capazes de tratar dos roçados, conservavam-nos por muito tempo, tendo o cuidado de engordarem os prisioneiros, que afinal eram mortos, tudo
como se segue :
a) Avisavam as aldeias circunvizinhas do dia da
execução, para que viessem homens, mulheres e meninos dançar, beber e cauinar;
b) Enfeitavam de plumas o prisioneiro que, saltando e bebendo, se mostrava, apesar de tudo, um dos mais
alegres convivas ;
c) Depois de ter o prisioneiro comido e cantado,
amarravam-no pela cintura com cordas de algodão, deixando-o com os braços livres, e faziam-no passear pela
aldeia em procissão durante alguns minutos;
rf) Vai o primeiro, e sem ficar cabisbaixo, antes com
incrível audácia e segurança, jactava-se de suas proezas
passadas, dizendo : "Eu mesmo, valente como sou, já
r marrei e sufoquei vossos pães". E exaltando-se, voltava-se para um dos seus inimigos e dizia: "Comi teu
pae". Para um outro : "Matei e moqueei teus irmãos".
Finalmente, concluindo, gritava : "Em summa, comi
tantos homens e mulheres, isto é, filhos de vós outros,
Tupinambás, que capturei na guerra, que nem poderei
dizer todos os nomes, mas não duvideis de que, para
vingar minha morte, os maracajás da nação a que pertenço, não comam ainda daqui em deante tantos quantos possam agarrar".
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e) Depois de estar assim exposto às vistas de todos,
os dois selvagens que o conservavam amarrado afastavp.m-se dele, um para a direita, outro para a esquerda,
segurando cada um em uma ponta da corda, com tal
firmeza, que o primeiro nada podia fazer.

— Oh ! Eu não sou fingido. Oh ! Quão valente fui
em assaltar e forçar os vossos, a tantos dos quais matei
e comi.

f) Traziam-lhe então pedras e cacos de potes e diziam-lhe : "Vinga-te antes de morrer".
é) O prisioneiro começava a atirar projetis contra
quantos estavam reunidos em redor dele e a investir
rijo (Somente neste momento da descrição, Lery diz
que viu o que está contando . Diz que estando em uma
aldeia chamada Sariguá viu um prisioneiro dar uma
pernada tão forte na perna duma mulher, que, parece, a
quebrou . )

— Tu agora estás em nosso poder, responde o outro,
e serás já morto por mim, depois moqueado e comido
por todos nós.
Ao que o primeiro, tão resoluto em morrer por sua
nação quanto Atillio Regulo foi constante em sofrer
a morte por sua República (tal é a comparação de
Lery), responde ainda :

h) Um guerreiro que durante todo esse tempo permaneceia retirado e que era o designado para dar o golpe,
saía enlão de uma casa com uma grande espada de pau
na mão e ricamente decorado com bonitas e excelentes
plumas e também com um barrete e outros ornatos,
eproximava-se do prisioneiro e perguntava :
— Não és da nação dos Maracajás, que é nossa inimiga ? Não tens morto e comido nossos pais e amigos ?
— Pa xe tan tan ajuce alupare (sim, sou muito valente), respondia o prisioneiro mais altaneiro do que
nunca, e em seguida, pondo as mãos na cabeça, exclamava :

•— Está bem. Meus parentes me vingarão.
/) Continuava o colóquio entre várias contestações;
então o campeão indicado para abater o prisioneiro le^
vantava a clava de madeira com ambas as mãos e descarregava tão violenta pancada na cabeça do mísero,
que Jean de Lery viu um, com o primeiro golpe, cair
redondamente morto, sem mexer braço nem perna.
;') Morto o prisioneiro, a mulher, se ele a tinha,
colocava-se junto ao cadáver e levantava curto pranto
de lágrimas fingidas, porque ela mesma, se pudesse,
seria a primeira que dele comeria.
k) Apareciam os velhos com água quente, esfregavam e escaldavam o corpo morto, arrancavam-lhe a
epiderme, tornando-o tão branco quanto os cozinheiros
fazem com os leitões, findo o que o dono do prisioneiro
espostejava-o rapidamente, esfregando os filhos com o
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sangue do inimigo e colocando os pedaços do corpo
no moquém.
/) De quando em quando os velhos provavam a
carne e diziam: Iguatú, que quer dizer, está muito bem.
m) Finalmente todos os assistentes ao sacrifício
reuniam-se e com olhaduras e esgares ferocíssimos contemplavam as postas de carne e cada qual arrebatava
o seu pedaço.
Com este simples esgarçamento da descrição de Lery
terei eu conseguido invalidar o seu depoimento ? Terei
conseguido dar ao leitor a sensação da sua falsidade ?
E talvez falsidade seja um termo muito forte para as
afirmações de um narrador que nada mais fez que repetir as lendas que então povoavam todas as imaginações. . .
Que valor atribuir à descrição desse simpaticíssimo
huguenote que tão bem soube justificar a maneira de
os nossos índios prepararem o cauim ? Como pôde ele
reconstituir tão minuciosas peripécias ? Teria presenciado
tão complicado e longo cerimonial ? E podido escutar
estes heróicos e românticos debates entre os vencedores e o vencido ?
Diz ele que sim, mas o diz intercorrentemente, inci.dentemente, e não categoricamente, como seria normal
que o disesse um europeu que tivesse podido presenciar
a estrav agante cena.
12

Ou algum índio menos bisonho teria confiado ao cronista os pormenores do estranho sacrifício ?
Os INDÍGENAS — Aqui será o momento de dizer qualquer coisa da psicologia dos nossos índios.
É sabida, pelos exploradores, a dificuldade que sempre encontram em arrancar-lhes até o nome dos objetos. Esse ciúme do nome dos objetos é traço característico de sua mentalidade. Por outro lado, era muito
viva, neles, a curiosidade bem ou mal disfarçada e o
fundamental espírito de imitação. Ficaram assim imitando todos os gestos dos cristãos na primeira missa.
Durante a missa - - refere Pêro Vaz Caminha — "ali
estiveram comnosco a ella, obra de cincoenta ou setenta
delles, assentados todos em giolhos, assim como nós ; e,
quando veiu ao Evangelho, que nos erguemos todos em
pé com as mãos levantadas, elles se levantaram comnoscc e alçaram as mãos, estando assim até ser acabado; e
então tornaram-se a assentar como nós; e, quando levantaram a Deus, que nos puzemos de giolhos, elles se
puzeram todos assim, como nós estávamos, com as mãos
levantadas, e, em tal maneira assocegados, que certifico
a Vossa Alteza, que nos fez muita devoção".
Na "Viagem ao Norte do Brasil", o Pé. Ivo d'Evreux
afirmou, de maneira concordante, dizendo ser facílimo
civilizar o índio à maneira dos franceses, e-diz que os
Tupinambás, depois de dois anos de convivência com
oa franceses, começaram a tomar água benta, a ajoelhar13

A ANTROPOFAGIA ENTRE OS INDÍGENAS
J . FERNANDO CARNEIRO

se, a pôr as mãos, a fazer o sinal da cru?, a bater no
peito diante de Deus, a ouvir missa e sermão, ainda sem
nada disso compreender. "É novo entre elles o uso da
barba e do bigode, porém, como vêem esse uso entre
os francezes, também deixam crescer uma como outra
coisa".
Poderiam muito bem os índios era confirmarem suspeitas de europeu acerca de antropofagia. Isso sim. Porque o automatismo na imitação faz o índio a quem se
pergunta se o seu nome é José Bonifácio responder sim,
mesmo que ele se chame Pery. Astuciosos, cavilosos,
sua tendência é concordar com o interlocutor.
Por outro lado, a mentalidade mágica desses povos amarelos faz com que eles se desinteressem dos acontecimentos em si, tirando apenas do fato o sentido mítico.
Ninguém como esses nossos índios e esses amarelos para
misturar a realidade à lenda, e viver como personagens
das suas lendas. Eram povos que tinham perdido a noção do real. Toda imagem que se introduzia, na consciência deles tinha força de realidade. Viviam sob o
poder das imagens, incapazes de relacionar dois julgamentos, de generalizar e de abstrair. Ponde a simplicidade infantil desses nossos selvagens, "Ia na i vete et
1'invraisamblance de leur ruses", como escreve um explorador contando certo "truc" de índios para matá-lo. . .
Figuremos a hipótese de que houvesse qualquer tradição oral de antropofagia entre os índios.

Por analogia lembramo-nos de Gauguin que encontrou
essa tradição nas ilhas Marquesas. Ele gostava de
observar as grandes e belas mulheres, de pele mais clara
que as de Tahiti e gostava de vê-las a ouvir os velhos
da tribo, contando histórias, transmitindo a tradição oral.
E' o que conta Pola Gauguin:
''Elle gostava de quedar-se a escutal-as, para decifrarlhes a alma, quando ouviam, apaixonadamente, as narrativas do ancião, sobre os feitos dos antigos tempos.
Daquelles tempos em que os guerreiros devoravam os
seus inimigos capturados, não só para se assegurarem
o domínio de suas almas, mas também porque era gostosa a carne do maori, emquanto que a dos brancos —•
e disto podia dar testemunho o ancião — de nada valia.
Quanto aos parentes do morto, o que importava era
apoderar-se dos que o haviam comido, pois, assim, Icgravarn assimilar, a um tempo, a alma do parente e a
do outro, dominando a familia e aquelles que lhes desejavam mal" (3) .
Teria Jean de Lery encontrado essa tradição oral da
antropofagia entre os selvagens que viu em Botafogo
e no Flamengo ?
Podemos ainda opor dúvidas àquela altanaria do que
ia morrer e ser comido. Tudo indica que diante da morte a atitude do índio fosse outra. F. W. Up De Graff,
(3)

PAUL GAUGUIN, mon pére, par Pola Gauguin, pág. 268.
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um dos poucos caçadores veros, nos conta da indiferença
dos que vão morrer. Todos os documentos honestos são
acordes neste ponto, sejam eles do século XVI ou do
século XIX.
As afirmações de Jean de Lery a favor da antropofagia têm para nós o mesmo valor que aquelas outras informações suas sobre o javali e o aí. Assim, no capítulo
X sobre lagartos, serpentes e outros animais monstruosos da América, o nosso autor refere, entre outras coisas : "quanto ao javali deste paiz (pág. 98), embora
seja de forma semelhante ao das nossas florestas. . . é
muito magro e descarnado, tem grunhido e grito espantoso, e tem uma deformidade notável, a saber um
opérculo natural nas costas, por onde sopra, respira e
aspira quando quer".
Mais adiante, falando de um bicho chamado aí (o
autor escreve hay), "do tamanho de um grande cão
dagua e com a cara de bugio, parecido com rosto humano, ventre pendurado como o de porca prenhe, pello
pardo-escuro como lã de carneiro preto, cauda curtíssima, pernas cabelludas como as do urso e unhas mui
compridas", escreve : "mas, coisa que parecerá fabulosa (pág. 105), ouvi os moradores da terra, não só selvagens, mas também adventícios, com longa residência
no país, dizerem que ninguém jamais viu este animal
comer quer no campo, quer e mcasa, de sorte que julgam, algumas pessoas, que-elle vive do vento".
16

Esse Jean de Lery, nosso amigo, da nossa gente e
da nossa terra, tão amigo que contribuiu como ninguém
para a impudente apologia do "bom selvagem", da qual
Rousseau veio a tirar o partido que se sabe — como ficou tão admiravelmente demonstrado no excelente livro
de Affonso Ariros de Mello Franco "O índio Brasileiro
e a Revolução Francesa" - acreditava também em coisas do arco-da-velha.
Como disse eu, em trabalho anterior, que mereceu
uma contestação do Sr. Sérgio Buarque de Holanda,
fsltam-nos depoimentos de testemunhas oculares idóneas, favoráveis à antropofagia (4) .
(4)
Comentando o livro Casa Grande e Senzala, do Sr. Gilberto Freyre, escrevemos o trecho abaixo que originou a contestação do Sr. Sérgio Buarque de Holanda, e, finalmente, a publicação deste nosso trabalho :
O Sr. Gilberto Freyre, à página 92 do livro "Casa Grande e
Senza'a", diz, falando da índia brasileira : "Ella nos deu ainda
a rede em que se embalaria o sono ou a volúpia do brasileiro;
o óleo de coco para o cabelo das mulheres; um grupo de animais
domésticos amansados peias suas mãos".
Ora, a índia não nos deu um só animal doméstico. A respeito de
•.ndio sempre houve muito engano, embora menos do que existe hoje
a respeito tíe negro. Houve os que viram no índio antropofagia.
Aliás o próprio Sr. Gilberto Freyre assinala, entre os traços dos tapuyos, o canibalismo (pág. 97) . Isso foi sempre admitido como
ponto pacífico pela maioria dos brasileiros. No entanto não há, na
história do Brasil, depoimento de a'guém que houvesse visto índio comer gente. Ninguém viu o bispo D. Pêro Fernandes Sardinha ser deglutido. Presumiu-se. Calculou-se. O padre Anchieta
talvou gente que ia ser sacrificada. Para ser comida depois, era
o que se supunha. Mas ninguém presenciava o banquete. É certo
que o corpo da vi;ima desaparecia. Os índios tinham, porém, o
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O Testemunho de Anchieta - - O Padre Anchieta
é uma testemunha idónea do quanto afirma que viu. O
Apóstolo do Brasil não mente. Suas cartas, mesmo
quando divulgam coisas inexatas, e de cuja inexatidão
o santo nem desconfiava, tão tranquilamente acreditava
nelas, mostram a virtude desse jesuíta corcunda e ativo.
Nesses momentos é que se pode mesmo apreciar a simplicidade e a sinceridade da sua alma. Por exemplo,
quando ele nos fala dos corupiras. Demos a palavra ao
costume de irem jogando os pedaços do defunto ao léu,
aqui os braços, do outro lado do rio a cabeçal muito além
as pernas. O alemão Kurt, que há uns vinte anos visitou
os Parintins, disse que os índios comem gente; ele nunca
viu, mas um dia, uma criança, sentada no seu colo, disse:
"estes teus olhos, eu quero comer". Provas circunstanciais...
O alemão deixou os Parintins. Podia ter ficado. Alfredo Olímpio de Oliveira, meu parente, viveu mais de dez anos entre os
se'.vagens de Goás, Amazonas e Mato Grosso. Exploradores
atuais, como Baldus, da Universidade de São Paulo, foram encontrar notícia de Alfredo entre os índios. Pois bem. Alfredo
verificou que atualmente a antropofagia não existe entre uma
£Ó das inúmeras tribos restantes, tupis ou tapuias, com as quais
morou, não como etnó'ogo ou observador, mas em íntimo contacto,
irmanado, quase como selvagem. Viu mais: em quatorze tribos os
índios não comem piranha, porque piranha come gente. Escrupulosos, pois.
Enfim, o povo que batisou a mais bela baía do mundo com o
nome mais belo do mundo — Guanabara, i.é, seio do mar, sendo
o mar uma mulher, cujo seio fosse a nossa baía, — enquanto o
pnrtuguês disse Rio de Janeiro ; o povo que chamava algumas das
suas virgens de Iracema, i. é, de colmeia, este povo nunca foi
antropófago.
Voltemos, porém, ao caso dos animais domésticos que teríamos
nerdado dos índios. "Não há aqui — escrevia já Pêro V az a.J

Padre José de Anchieta, em carta de São Vicente, datada de 1560, no fim do mês de maio :
"É coisa sabida e pela bocca de todos corre que ha
certos demónios, a que os Brasis chamam corupira, que
acccmettem aos índios, muitas vezes, no matto, dãolhes açoites, machucam-os e matam-os. São testemunhas disto os nossos Irmãos, que viram algumas vezes os
mortos por elles. Por isso, costumam os Índios deixar
em certo caminho, que por ásperas brenhas vae ter ao
interior das terras, no cume da mais alta montanha,
quando por cá passam, pennas de aves, abandonadas,
ílexas e outras coisas semelhantes. Como uma espécie
de oblação, rogando fervorosamente aos curupiras que
não lhes façam mal".
Poucas linhas adiante, falando ainda de fantasmas,
sscreve o Padre José de Anchieta :
oaminha, bei, nem vaca, nem cabra, nem coelho, nem ga'inha.
nem nenhuma outra alimária que costumada seja ao viver dop
homens". E ainda hoje eles não possuem animais domésticos.
O Sr. Gilberto Freyre diz : um grupo.
O índio da América Espanhola possuía em domesticidade quatro mamíferos que os conquistadores enccntraram: ".harna, alpaca,
cobaia e cão. O cão, conforme Darwin. Mas isso na América Espanhola. O índio brasileiro não domesticou nenhum animal, exceto, talvez, o pato. O sr. Octavio Domingues, porém, no seu
livro "As Espécies Domésticas" escreve à pág. 37 que "o nosso
pato é de domesticacão mais recente que o marreco". O pato era
encontrado nas Guianas e no Brasil, e se os íncolas dele se uti"izaram, nunca porém o criaram. O pato sul-americano foi para a
Europa e de lá voltou amansado. O cão, o primeiro animal domesticado pelo homem caçador 4.000 anos antes de Cristo, animal
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"Ha, também outros, maximé nas praias, que vivem
a maior parte do tempo junto do mar e dos rios, e são
chamados ha^tatá, que quer dizer "coisa de fogo". Não
se vê outra coisa, senão um facho scintillante correndo
daqui para ali : accomette rapidamente os Índios e mata-os, como os corupiras; o que seja isso, ainda não se
sabe com certeza".
Noutra carta de S. Vicente, datada de 1563, nos conta a história de um índio centenário : "Entre estes índios,
de que falo, está um, que creio passa de cento e trinta'
annos, ao qual todos que ha muito tempo que o conhecem dão testemunho de haver sempre vivido sine querella, assim com os seus como com os portuguezes. Outra vez que fomos á Villa pela festa da Conceição de
Nossa Senhora, a quem é dedicada a sua igreja, falamoslhe que o queríamos baptizar para que sua alma se não
perdesse, mas que por então não podíamos ensinar-lhe
o que era necessário por falta de tempo, e que estivesse
preparado para quando voltássemos. Folgou elle tanto
polifilético, nem o cão exitia entre os nossos selvagens. O que
o índio trazia consigo eram certas aves, também cobias, às vezes»
/nacacos, e, particularmente araras, papagaios e a mais bela ave
do mundo, a arajuba, que quer dizer arara de ouro ou arara amal'iíla. Se se cuida ver nas araras e papagaios (aliás táo maltran.das, ainda hoje, pelo? naturajs do país) o grupo de animais "domésticos" que os índios nos deixaram, há nisso engano. Porque
esses animais não são domesticáveis. São aprisionáveis e amansáveis . Para serem domésticos seriam i ecessárias três condições :
mansidão hereditária, sociabilidade e fecundidade em cativeiro.
20
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com esta noticia como vinda do céo, e teve-a tanto em
memória que agora, quando viemos e lha perguntamos
se queria ser christão, respondeu com muita alegria
que sim, e que já desde então o estava esperando. Tomando-o pois entre mãos, e começando a ensinar-lhe
as coisas mais essenciaes da nossa fé, pensávamos que já
não pudesse ter tino em nada por sua grande velhice,
por ter já perdido o ver e o ouvir e seus membros todos,
pouco mais que os ossos, cobertos com pelle muito enrugada; mas, foi ao contrario, que o que a muita idade
lhe negava, suppria nella a grande vontade e desejo de
ser christão, maximé depois que lhe demos a entender
quanto via nelle e de tal maneira tomou o que lhe ensinamos, que me recordo, entre muitos que se têm instruído, pequenos e grandes, ter achado tal disposição
e promptidão, como neste velho. Dando-lhe pois a primeira lição de ser um só Deus todp poderoso, logo se
lhe imprimiu na memória, dizendo que elle rogava muitas vezes que criasse os mantimentos para a sustentação de todos, mas que pensava que os trovões eram esse
Deus; porém, agora que sabia haver outro Deus verdadeiro sobre todas as coisas, que a elle rogaria chamando-o Deus pae e Deus filho; porque dos nomes da Santa
Trindade estes dois somente pôde tomar, pela razão de
que se podem dizer em sua língua; mas o Espirito Santo,
para o qual nunca achamos vocábulo próprio, nem circumlcquio bastante, ainda que o não sabia nomear, sa21
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bia-o comtudo, crer. Quando lhe vim a declarar o mysterio da Encarnação, mostrou grande espanto e contentamento de Nossa Senhora parir e ficar virgem, perguntando algumas particularidades acerca disto (o que
é bsm alheio dos outros, que nem sabem duvidar
nem perguntar nada)".
Veja-se bem: os irmãos não viram os curupiras; "virão os mortos por elles". Do fogo fátuo ele diz : "o que
seja isso ainda não se sabe com certeza". Quando nos
conta a comovedora história da conversão do velho, nós
a achamos bizarra, em desacordo com o modo de ser
dos índios. O Santo também achou e acrescenta naturalmente : "ao contrario dos outros, que nem perguntam
nem duvidam".
Se Anchieta tivesse, pois, podido presenciar uma
cena de antropofagia, e no-la tivesse referido, isso seria
depoimento bastante para estabelecer o valor histórico
do fato da antropofagia em terras do Brasil.
Convenhamos, porém, que, admitida a existência
da antropofagia, seria, por outro lado, difícil a um jesuíta presenciá-la. Os índios temiam es padres; não
fariam tal coisa em presença deles. Mas, talvez os padres pudessem surpreender algum indício veemente demais que viesse completar as provas circunstanciais aduzidas em favor da antropofagia.

O TESTEMUNHO DE ASPICUELTA NAVARRO — Um primo de Anchieta, o Pé. João de Aspicuelta Navarro, escreve em carta datada de 28 de março de 1550 : "Uma
vez, per esses dias, foram á guerra muitos das terras de
que falo, e muitos foram mortos pslos inimigos, donde,
para se vingarem, outra vez lá voltaram e mortos muitos
dos contrários, trouxeram grande abundância de carne
humana, e, indo eu visitar uma aldeia, vi que daquella
carne cozinhavam em um grande caldeirão, ao tempo
que cheguei, atiravam fora uma porção de braços, pés e
cabeça de gente que era coisa medonha de vêr-se, e seis
ou sete mulheres, que com trabalho se teriam de pé,
dansavam ao redor, experimentando o fogo, que pareciam demónios do inferno".
As afirmações deste Padre que morreu no Brasil de
andar e de trabalhar, constituem certamente o depoimento mais claro, mais explícito, mais formal, de testemunho quase ocular do ato da deglutição antropofágica,
que se possa encontrar nas cartas jesuíticas. Mas forçoso
é dizê-lo, esse depoimento nós devemos afastá-lo, somos
obrigados a recusá-lo, porque ele contraria tudo quanto
se sabe acerca de sistema culinário dos indígenas. Os
índios não cozinhavam carne, fosse ela de qualquer animal. Nem carne, nem peixe, nem qualquer vianda. A
preparação da carne era como ficou dito atrás, nas
descrições de Gabriel Soares e de Frei Vicente. Admitindo a existência do caldeirão de que fala o padre, é

Existem essas provas nas Cartas Jesuíticas ?
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certo que jamais, índio algum, de qualquer tribo brasileira, cozinhou carne. Jean de Lery adverte que os índios apenas sabiam moquear (ele escreve òoucaner) a
carne, ignorando outras maneiras de assá-la ou cozinhá-la. E diz que essas afirmações de que os índios preparavam a carne de outra maneira, nem mesmo colocando-a em espetos para assá-la, "não são mais verdadeiras
do que os contos de Rabelais a respeito de Panurgio,
que escapoliu do espeto lardeado e semi-cozido".
Por. que falaria assim o calvinista ? Certamente não
era para contestar a afirmativa de Aspicuelta, que ele
nem conhecia. Mas o cuidado com que ele descreve o
moquém e a refutação veemente que ele faz contra
qualquer outra versão acerca do preparo das carnes,
sugere que ele tenha querido contraditar alguém. A
quem o teria sido ? Certamente, ao autor da "Cosrriographia Universal", o abade Thevet, também companheiro
de Villegaignon, que numa gravura do seu livro representa alguns índios mantendo a carne de um prisioneiro
enfiada num esp3to para ser assada.
Ainda hoje, nenhuma tribo, seja os Nhambiquaras, de
quem os Jssuítas no momento estão tentando aproximar-se, nem os Tapirapés, nem os Chavantes, faz uso
d'j espetos para assar a carne, ou de caldeirões, para
cozinhá-la. Impera o moquém.

24

A IDEIA DA ANTROPOFAGIA PRECEDENDO O DESCOBRIMENTO DO BRASIL E DA AMÉRICA - - Nós sabemos bem
da confusão reinante entre os navegadores que aportavam então às terras do novo mundo, principalmente
entre os não portugueses. Tentando descobrir um caminho mais curto para a Ásia, Colombo quando chegou
em S. Domingos, julgou ter resolvido o seu problema.
Morreu convencido de que aportara em terra da Ásia.
Vespúcio morreu

com

idêntica

convicção.

Vicente

Yanez Pinzon estava convicto de ter atravessado a
China e entrado pelo Ganges a dentro, quando navegava o Rio Orinoco "conquanto fosse, no entender de
Humboldt, um dos maiores nautas do seu tempo" (5).
E ao ver brasil em grande quantidade, Yanez Pinzon
tomava a nossa madeira por outra árvore do Oriente e
imaginava estar diante de florestas de sândalo vermelho (6). Waldssemiiller designa o continente que ficava em frente da ilha de Isabe1 (Cuba) como Terra de
Cuba, Asie partis, e assim participa também da convicção de Colombo, de que fora descoberta a costa oriental
(5) A. I/. PEREIRA FERRAZ — Américo Vespúcio e o nome
da América.
(6) A. L. PEREIRA FERRAZ — Terra da Ibirapitanga, pág. 49.
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da Ásia. Esse erro perdura cinquenta anos, a América
sendo considerada como parte da Índia Superior e da
Ásia.
As terras descobertas passaram a receber todas as
lendas da Ásia : terra de gigantes, terra de dragões, teria de amazonas, terra de antropófagos. Mapas anteriores ao descobrimento do Brasil e da América assinalam
terras habitadas por antropófagos justamente em pontos
que depois se veio a saber ser o Brasil: Java e Ameri.
Dizia-se que em Lameri havia antropófagos ( 7 ) . Entre
Taprobana insula (Ceilão) e Aures chersonesus (Malaca), aparecem ilhas, abaixo do Equador, com os seguintes dizeres : "Hic incole anthrcpophagi sunt" e
"Harum etiam ícolae anthropophagi sunt" (8) .
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(7) MALTE BRUN, Preás de La Geographie Universelle,
vcl. I, pág. 466, Paris, 1812.
(8) Em PTCLOMAEUS RCMAE 1490, cf. Nordenskiòld, fac
si mi" e, fls. I e XXVI, Stockolm, 1889.
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CRISTÓVÃO COLOMBO — Quando chegaram pois 20
Brasil es primeiros colonizadores, já sabiam que vinham
encontrar canibais ; estavam já prevenidos de que os
nossos índios eram antropófagos. É espantosa a leviandade com que os cronistas falam do canibalismo dos
nossos selvagens, como no exemplo já citado de Pigafetta.
Essa leviandade tem porém um percursor ilustre :
Cristóvão Colombo. Na "História do Almirante Cristóvão
Colombo" escrita por seu filho Don Fernando Colón^
lê se no capítulo XXXII: "El miercoles 26 de Deciembre
(1492) fué à Ia caravela dei Almirante el Rey (Guencenahari) ofreciendo liberalmente todo Io que quisiere
recebir. . . y llegados à tierra convido ai Almirante à
comer axi y cazaviche, que es su principal comida y
lê dio unas mascaras con los ojos e orejas grandes de oro
y otras cosas muy lindas que se traen ai cuello. Despues
se quejó de los caribes, los quales hacian à los suyos esc/avos y se lês llevaban para comerias, pêro se animo
mucho cuando, consolandolo el Almirante, lê mostro
nuestras armas diciendo que con ellas.le defenderia".
Isso foi no dia 28 de dezembro; entretanto páginas
antes lê-se na obra citada (cap. XXI):
"Martes, 18 de Diciembre (1492) viendo que el Rey
(Guancanahari) vénia, fueran ai almirante a decirle
que no iba a pie sino en una como andor que traian
cuatro hombres con gran veneration; llegado eso rey

à poça distancia de Ia nave, despues de haber reposado
un poço, se llegó a ella con toda su gente, acerca do Io
qual escribe el Almirante: "Mucho habia alegrado a
vuestras altezas ver su gravedad y el respeto que lê tenian los suyos, el cual, luego que entro en el navio, vio
a sentar-se junto a mi. Un principal indio lê trajo una
cinta, semejante en Ia hechura a Ias de Castilla, aunque
de labor diferente, con mucha reverencia, Ia qual tomo
er» Ia mano/y me Ia dió con dos piezas de oro labrado
muy sutilmente y creyendo yo que lê agradase una colcha que estaba sobre mi cama, se Ia di juntamente con
una hermcsa cadena de âmbar que yo traia ai cuello.
un par de zapatos encarnados y un vaso de agua de
azahar ccn Io qual quedo maravillosamente contento;
mostram gran sentimento él y sus consejeros porque
no me entendiam; ni los entendia. . . otras muchas
cosas pasaram entre nosotros que yo no entendi, aunque
conoci que de todo se admiraban."
No dia 18 Colombo confessou que não entendia a
Imgua dos nativos, nem estes entendiam o que se lhes
dizia, mas no dia 26 já o rei se queixa de que os caraibas
comiam os prisioneiros de guerra.
Somos assim obrigados a recusar esse testemunho.
Em 8 dias não era absolutamente possível tal progresso
no conhecimento da língua dos índios nem tal progresso
na intimidade com eles. Certamente o Almirante lera
as viagens de Marco Polo que narra ter encontrado an-
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de Colombo! Um pormenor : pesquisas recentes mós
trarn-nos que os índios enviados nas naus de D. António
de Torres não eram caraibas ; mas como o rei já fora
prevenido de que os caraibas eram antropófagos, foi
mais simples classificá-los assim.
"Verzino asai e schiavi" (9) era o que queria aquela
gente e "chose d'altro profitti".
Em 1497, Vespúcio, sem dizer uma única vez que viu
alguém corner carne humanei, afirma, contudo, tranquilamente : ';Abundan en mucha sangre e fleumatico
humor por ser su comida de raices y erbas y cosas terrestres y de pescado; hacen el pan de Ias raices que en
esta Espafiola llaman "yuca"; grano dijeron que no
tenian, carne poças veces comiam, si no era Ia humana,
Ia cual mucho teniam en uso y esta era Ia de sus enemigoe" (Ver Lãs Casas. Cap. CLXV da História dos
índios) . O próprio Frey Bartolomeu de Ias Casas comenta em seguida que "no era posible en dois ni três ni
en diez dias que podiam estar ó estaban entre los Índios,
no enteridiendoles palabra una ni ninguna como el aqui
confesu saberias, y por eso solo aquelo que por los ojos
veian y podiam ver es Io que podemos cre&r" (10) .
Não são levianos, pois, somente cronistas como o italiano que acompanhou Magalhães. Mentem heróis

tropófagos e necrófagos. Marco Polo falando do quarto
reino de Dragoian diz que.os naturais desse reino comiam es parentes mortos e, falando do reino de Felech
ch'e sopra Ia Giana minore, dizia "che mangiamo carne
humana e geralmente ogni forti di carne monde &
imonde".
Em 1494 Cristóvão Colombo que não encontrara ouro
nas terras descobertas inaugurara o tráfico de escravos
amarelos e por intermédio do capitão D. António de
Torres que com doze navios voltava à Espanha em princípios desse ano conduzindo preso Bernardo de Pisa e
grande quantidade de índios, escrevia ao rei: "como Ias
islãs de los caraibes son Ias más grandes y mas pobladas nos ha parecido Io mas conveniente enviar indigenas de ellas à Castilla à fin de que olviden Ia barbara
costumbre de comerse a sus semejantes".
Adiante o Almirante pedia que lhe enviassem rebanhos de animais domésticos e considerava : "Estos relianos seriam vendidos a un precio módico por cuenta
dei naviero y podriam pagarseles con esclavos adquiridos de entre los canibales. Estos selvajes una vez que
hayan perdido Ia costumbre de comer carne humana, se
convertiran en los mejores esclavos".
A antropofagia justificava assim plenamenta o hediondo tráfico; mas para que o valor da mercadoria
não sofresse, Colombo advertia que, em psrdsndo o feio
hábito eles se tornariam excelentes escravos. Um ovo

(9) Expressões retiradas de uma carta de Piero Rondinelli
para Florença a 3 de outubro de 1502 — Ver A. L. PEREIRA
FERRAZ — Terra da Ibirapitanga, pág. 52.
(10) O grifo é nosso.
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como Colombo e Vespúcio. Mente Giovanni (Viaggio
Fatto nelllndia — abril 1503) quando diz "Delia terra
chiamata delia vera croce onero dei Brasil" •— "mangiano per commune uso carni humane, lê quali seccano
ai fumo, como noi, Ia carne di porco".
ANTROPÓFAGOS? NECRÓFILOS? ANDRÓFAGOS? — O
que se infere de todas essas citaçõss é que quase todos
os primeiros divulgadores do canibalismo dos índios
brasileiros em particular, e dos índios americanos em
geral, estão longe de qualquer indicação acerca de antropofagia ritual ou litúrgica, apresentando antes a
questão como sendo os nossos índios antropófagos no
sentido bestial, comendo com prazer seus inimigos e se deliciando com o gosto saboroso da carne humana. Defumando a carne segundo Giovanni; moqueando a carne segundo Frei Vicente e Gabriel Soares; cozinhando em caldeirão conforme Aspicuelta Navarro. Mas sempre gostando daquela carne, superior a
qualquer carne argentina de hoje. Padre Simão de Vasconcelos conta uma anedota, que não obstante, será preferível citar através de Robert Southey (History of
Brazil, pág. 22) a fim de que se possa ter a sensação
de como essa lenda da antropofagia se foi transmitindo
de cronista em cronista, de Gabriel para Frei Vicente,
de Colombo para Américo Vespúcio, de Lery para Robert Southey, que também cita Hans Staden: A Jesuit
one day found a Brazilian woman in extreme old age,
34

and almost at the point of death. Having catechised
her, instructed her as be conceived in the nature of
Christianity, and completely taken care of her soul, he
began to enquire whether there was any kind of food
which she could take. . . Grandman, said he, that being
'the word of courtesy by which it was usual to address
old women... If I were to get you a little sugar now
01 a mouthfull of some of our nice things which we get
from beyond sea, do you think you could eat it ?. . . Ah
my grandson, said the old convert, my stomach goes
against every thing — There is but one thing which I
think .1 could touch. If I had the little hand of a little
tender Tapuya boy, I think I could pick the little
bonés;. . . but woe is me, there is nobody to go out and
shoot one for me".
Essa versão da antropofagia é, ainda hoje, a geralmente aceita e também a versão popular, a que os meninos aprendem nas escolas quando se lhes diz que os
índios comeram o primeiro bispo do Brasil e uma série
de anedotas que carecem de. confirmação.
Entre os estudiosos, porém, começam a surgir versões
diferentes. Para uns os índios comeriam apenas os parentes mortos, sendo antes necrófilos. Já assim cantava
o nosso Bazílio da Gama (11) :
(11) O Uruguay — canto 4.°, pág. 74 — Edição da Academia Brasileira.
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"Co'a chata frente de urucu tingido,
Vinha o índio Kobbé disforme, e feio,
Que sustenta nas mãos pesada maça,
Com que abate no campo os inimigos,
Como abate a seara o rijo vento.
Traz comsigo os selvagens da montanha
Que comem os seus mortos ; nem consentem
Que jamais lhes esconda a dura terra
No seu avaro seio o frio corpo
Do doce pai, ou suspirado amigo".

Para outros os índios brasileiros comeriam apenas
certas regiões do corpo do inimigo onde eles supunham
haver uma virtude. Há ainda quem julgue que a antropofagia entre nós teve primitivamente origem económica .
Jônatas Serrano à pág. 57 da sua História do Brasil,
no capítulo — A guerra, as armas e os prisioneiros, escreve com alguma prudência : "A matança dos prisioneiros em certas tribos era um festim celebrado com
ritos religiosos. A antropofagia não despertava repugnância e segundo Capistrano de Abreu "algumas tribos
comiam os inimigos, outras os parentes e amigos — eis
a diferença".
REPUGNÂNCIA DOS ÍNDIOS DA AMÉRICA PELA CARNE
HUMANA — Antes porém de resumirmos as várias versões acerca da Antropofagia no Brasil: a versão necrófila do Pé. Figueira (Relação do Maranhão, 1608, pelo
jesuíta padre Luís Figueira, enviada a Cláudio Aquaviva); a versão de Carlos Estêvão, do museu Goeldi de
Belém do Pará; a versão econômico-marxista do Pé. Se36

rafim Leite, etc., seja-nos permitido dizer, que a nossa
impressão, contrariando a afirmativa acima de Jônatas
Serrano, é de que a antropofagia causava repugnância
aos indígenas. Certo não se poderá tirar do que se observa hoje e do que se observou outrora, em certas tribos, uma conclusão geral, dado que os costumes eram
bem diversos entre as várias nações de gente que povoavam a América; contudo pode-se talvez obter indicações de como o uso da carne humana era repugnante
para os indígenas.
Em artigo muito antigo, de comentários sobre o livro
'Casa Grande e Senzala", de Gilberto Freyre, eu citei
um nome obscuro : Alfredo Olímpio de Oliveira. Soube depois que a citação do nome do meu modesto e
destemido sertanista foi olhada com desprezo por aquele erudito. Pouco importa.
Alfredo Olímpio que durante 14 anos teve contato
íntimo com os Tapirapés, com os Araras, com os Jurunas, com os Açurinins, com os Nauas, com os Jacundás,
com os Canoeiras da ilha do Bananal, com os Carajós,
com os Caiapós, observou o que ficou citado no artigo
a que me referi : muitas tribos de índios não comem
piranha, porque piranha come gente. Ainda mais :
quando os índios de hoje, de quase todas as tribos, vêem
um cristão que feriu o dedo chupar o sangue, eles cospem. São fatos dos quais não se podem, é certo, tirar
conclusões maiores : valem porém como indicação.
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Há, contudo, episódios mais expressivos ainda. Após
o longo cerco do México, depois de terem os seus defensores suportado todos os horrores da fome, e a cidade
obrigada a render-se, os espanhóis encontraram as casas
e as ruas juncadas de cadáveres. Escreve então Berna!
Dias de Castilho em sua "Conquista de Ia Nueva Espana : "aunque los mejicanos devoravan los espanoles
(assim o acreditava o cronista. . .) y Tlascaltecas que
hacian prisioneros, durante el sitio de Méjico Ia hambre
mas cruel no pudo inducirlos a comer los cuerpos muertos
de sus compatriotas". É o que diz Bernal Dias, acrescenta o professor argentino José Maria Monzon, está
apoiado por Torquemada :
"Guando Narvaez verifico su expedición a Ia Florida
em 1528, los espanoles por conservar sus próprias vidas
se vieron precisados a comer Ias carnes de aquellos da
sus companeros que murieron, cosa que pareció tan
repugnante a los Índios, acostumbrados a comer Ias de
sus prisioneros (assim o acreditava o cronista...) que
desde entorces miraron a los espanoles con horror e indignación".
Indignação e horror deveriam ter os índios do Mexicc pelos hespanhóis vendo-os comer carne humana; pavor e espanto deveriam ter ainda aqueles índios vendoos assassinar e massacrar. Conforme um relatório apresentado ao rei por Fernando Cortez a propósito do aniquilamento dos Aztecas, um destacamento de 400 sol-

dados matou 149.000 indígenas! 370 homens por soldado! Com razão integral escreveu William Howitt
(Colonization and Christianity): "A barbaridade e a
atrocidade estravagantes manifestada pelas raças que
se dizem cristãs para com os povos que elas dominaram, são sem paralelo em qualquer época da História
que se queira, e sem paralelo com qualquer raça que
se imagine por mais selvagem, inculta, cruel que ela
tenha sido".
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Os coloriizadores ibéricos, particularmente os espanhóis e ainda italianos a serviço dos reis de Espanha
mentiram frequentemente a respeito das coisas da América, deformaram a realidade, tentaram escravizar os
nossos indígenas e finalmente, dizimaram-nos e massacraram-nos. A única nota humana simpática foi dada
pelos missionários, apesar de todas as insuficiências pedagógicas que hoje críticos de gabinete queiram apontar.
"Eu se houver de ser mártir há de ser nas mãos dos portugueses cristãos e não nas dos brazís", escrevia com
justeza o Pé. Manuel da Nóbrega.
Também em Buenos Aires, premidos pela fome, os
espanhóis comeram gente, no que não foram acompanhados pelos indígenas. A mesma coisa ocorreu na Flórida, em 1528. E tudo isso ao contrário dos naturais do
continente que, nos cercos de que temos notícia, passavam fome, morriam de fome, mas não comiam "los cuer39
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pôs muertos de sus compatriotas", como vimos nas citações de Bernal Dias.
SUPUNHAM os INDÍGENAS QUE os ESPANHÓIS ERAM
ANTROPÓFAGOS -- Compreende-se por isso a impressão,
embora injusta, que os espanhóis estavam dando aoâ
índios de serem antropófagos. Jarque, o historiador de
Ruiz de Montoya, relata que um célebre cacique se
apresentou um dia ao missionário e lhe falou :
"No estranes padre el cuidado con que te miro cuando por solo verte vine de lejos a esto puesto. Y para
ver se es verdad Io que de vosotros nos predican nuestros hechiceros. Dicen que sois diversos de los demas
hcmbres, que vuestro sustento ordinário es carne humana y que por eso alcanzais tantas fuerzas".
Não se poderá dizer se essa impressão era geral entre
os caciques; será muito difícil hoje saber se todos os
feiticeiros ensinavam sobre os europeus a mesma coisa.
Em compensação, quase todos os europeus que vinham
à América informavam depois acerca da existência do
canibalismo entre os nossos índios. Há uma concordância nos depoimentos dos cronistas sejam eles franceses,
espanhóis, italianos, portugueses, huguenotes, jesuítas
ou dominicanos. Mas nós temos visto como essa concordância é menos uma concordância de observações do
que uma concordância de repetições. . E é mais aparente do que real. Assim variam as versões antropofagia,
e os autores de hoje não concluem uniformemente.

VERSÕES E INTERPRETAÇÕES SOBRE A ANTROPOFAGIA
DOS INDÍGENAS BRASILEIROS -- O padre Serafim Leite
escreve na sua grande obra "História da Companhia de
Jesus no Brasil" (págs. 35 e 36 do 2.° volume) :
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"De certo não era como regime alimentar : tinha caráter diferente, quer guerreiro, quer religioso. Alguns
autores modernos, que escrevem sobre religiões primitivas, inclinados a ver manifestações religiosas nos usos
mais comuns e salientes, parecem dar à antropofagia
dos indígenas brasileiros sentido exclusivamente religioso. De fato, a ceremônia da matança em público
terreiro, era pretexto para grandes ajuntamentos e fés'
tas com costumes, sempre idênticos, no espaço e no
tempo (sic). Daqui a denominação que alguns lhe dão
de antropofagia ritual.
Mas não terá, anterior a isso, e primitivamente, origem económica ? Vivendo os índios politicamente desagregados, o vínculo nacional reduzia-se a algumas léguas de superfície : "A cada 20 ou 30 léguas" os índios
"comem-se uns aos outros", diz Pêro Correia. A necessidade de defender a caça, a pesca, e os pequenos cultivos,
nas reduzidas fronteiras, não seria a causa preponderante da caça ao homem, o concorrente incómodo ? Cremos
que sim. Depois, acesa a inimizade, com mortes e lutas
mútuas, o sentimento de vingança era natural. E é esta.
efetivamente, a ideia acessível, que prepondera nas observações do tempo. A este duplo sentimento de defesa
41
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e revindita andava também unida uma terceira ideia
de superioridade e honra, que revertia, primeiramente,
para quem cativasse o inimigo, e secundariamente para
todos que participassem do banquete humano".
Koch Griinberg (Zwei jahre bei den Indianern Nordwest Brasiliens) fala do endokanibalismus entre os índios do Noroeste, comum às tribos do sul, pelo qual os
parentes mais representativos de um grupo comungavam com goles de cachiri, cinzas de ossos dos antepassados. E Jorge de Lima lembra que isso está concorde
com a observação da Vida do padre João de Almeida,
onde se lê: "E repartem os ossos pelos demais parentes,
os quais os guardam para o tempo de suas grandes festas,
como de bodas e outras semelhantes, onde, partidos por
muitos, os vão comendo pouco e pouco" (Cap. 5, página 10).
Ver-se-ia assim que embora tendo origem económica,
a antropofagia terminou, em algumas tribos brasileiras,
com o requinte da comunhão das cinzas dos antepassados . Ainda bem, para honra nossa porque outros índios,
não brasileiros, os caraibas, os ferozes caraibas de onde
veio a palavra canibal, teriam chegado até, conforme
Pedro Simon (Notícias Historiales de Ias conquestas de
Tierra Firma), a cortar pedaços de carne do prisioneiro
vivo para comê-la crua, em presença da vítima.
Já o diretor do Museu Goeldi, de Belém do Pará, o
indianólogo e fino poeta Carlos Estêvão julga que os
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naturais do Brasil provavam apenas aquela porção do
corpo do inimigo onde eles supunham haver uma virtude. Se o prisioneiro era um bom atirador de flecha
comiam-lhe o bíceps. Se um bom corredor, comiam-lhe
o calcanhar. E assim por diante. Não possuo, infelizmente, comigo nenhum livro ou monografia do sr. Carlos Estêvão de Oliveira para documentar com melhor
exatidão o seu pensamento a respeito.
A versão mais geral todavia é a de que os índios comiam os inimigos que eles aprisionavam e mais ou menos da maneira que vimos na descrição pormenorizada
de Jean de Lery.
Entretanto, o Pé. Luís Figueira, em carta enviada a
Cláudio Aguaviva, em janeiro de 1607, referindo-se aos
índios de serra da Ibiapaba escrevia: "Tem também
por costume quando os seus morrem, se são homens, as
mulheres lhe comem a carne e os ossos moídos lhes bebem para que não tenham saudades daqueles que metem
nas entranhas tendo-se por mais pios nessa impiedade que
aqueles que enterram apartando-os de si de todo, o que
é causa das saudades".
Essa carta é toda ela interessantíssima e é ainda o
Pé. Luís Figueira na Relação do Maranhão, 1608, enviada a Cláudio Aquaviva (Revista Trimestral do Instituto
do Ceará, tomo XVII, 1903), que narra como morreu
e foi enterrado o Padre Pinto. Diz que depois de mandarem presentes e três recados à terra dos tapuias cha-
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rnados carijús eles "usando de sua costumada brutalidade, nos matarão os mensageiros, queimando-os vivos
como costumam, reservado hum só q'depois lhe servisse
de guia p. a nos virem matar a nós, e no mesmo tepo
mandarão recado a outros tapuyas có que tõbem tratávamos pazes, dizendo-lhes não dessem p.r nos nem p.r
nossas pazes q'tudo erão traças dos da Ybiapaba p. a
os colherem lá e os matarem". Em seguida, narra o
missionário a mortandade que esses tapuaias afinal fizeram e diz :
"Levarão tudo da ygreja, e nossa roupasinha q'tinhamos goardado p.a o restante de nossa missão e tudo o
mais, e juntamente levarão dous outros mininos. e duas
yndias moças, matando outras duas velhas, aquientandose tudo e bradado hu nosso yndio q'saisse todos q' já
erão ydos os tapuyas, então me disse o meio cõpanheiro
q' yria ver em q' estado estavão as cousas p. a me vir
dar recado, foy e tornoume cõ recado e novas tristes
dizendo é morto o nosso p. e fr. o Pinto, aqui comessei
cõ elle a derramar lagrimas tristes e chorar meo desamparo, in médio nationis parvae, sahi, finalmente recoIhendome a logar mais seguro arreceando de me tor
narem a buscar como depois soube q' estiveram para
fazer mas D.s os impedio, naquelle logar nos ajuntamos
quasi todos alli fiz trazer as relíquias c'os bárbaros deixarão por ali espalhadas por lhe não servirem como livi os e papeis ec. e o corpo do santo p. e cõ o vestido
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interior, tinhase achado hua roupeta minha a qual lhe
vestimos e lavãdolhe o rosto e a cabessa cheya de sangue e terra e feita em pedaços cõpusemos em hua rede
p.a o trazermos p.a o pé da serra.
. . . me deci da serra trazendo date de rny o corpo
do p.e e ao pé da serra o enterrey, fazendolhe hu móimento de pedras sobre a sepultura pêra sinal delia poi>
dolhe tãbem hua cruz á cabeceira, mandei logo buscai
os dous índios, hu deles estava já morto, o outro morreo
no dia seg.te, ambos os fiz enterrar junto do p.e p. cuja
defensão morrerão, hu de hua parte outro da outra ficando elle no meio".
Como se vê, e ao contrário do que se ouve por vezes
ensinar, os índios não comeram o Padre Francisco Pinto,
tanto assim que foi possível enterrá-lo. E, note-se, esses
eram tapuias, índios não aldeiados, os mais bárbaros e facinorosos do Brasil, dos quais referia o Capitão Simão
Estácio da Silveira na Relação Sumaria das Coisas do
Maranhão, dirigidas aos pobres deste Reino de Portugal (ver Revista Trimestral do Instituto Histórico do
Ceará, tomo XIX, 1905), que matavam, comiam e cativavam quantos achavam "e se entende que passariam
de quinhentas mil almas os mortos e cativos".
Essas afirmações do capitão Silveira são exageradas,
e poder-se-á dizer que há documentos mais moderados
em que as mortandades não atingem a meio milhão de
almas, terrível cifra naquelas paragens « naquela época.
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Agora, o que se nota nos documentos mais equilibrados é que muitas vezes se fala da antropofagia ou melhor, do canibalismo, como existindo noutras tribos que
não aquela que o historiador está descrevendo. Desde
Colombo. Antropófagos eram os caraibas e não os índios
do rei Guanacahari. Assim também na Newen Zeytung
se salienta a ausência da antropofagia entre as tribos
do Rio da Prata colocando o canibalismo além do ponto
visitado e observado pelo cronista : "Não há neles nem
um vicio, a não ser que um povoado guerreie o outro.
Não se comem, porém, uns aos outros, como na terra
do Brasil inferior". Nessa Nova Gazeta da terra do
Brasil, aparecida talvez, em 1514, tudo indica que o
Brasil inferior fosse a região abaixo do paralelo do Cabo
da Boa Esperança, talvez a Patagônia.
O Pé. Ivo d'Evreux, no capítulo 14 do seu já citado
livro escreve : "O prisioneiro, por maior que tivesse
sido entre os seus se reconhece escravo e vencido, acompanha o vencedor, serve-o finalmente sem que seu senhor ande vigiando-o, tendo liberdade para andar por
onde quizer, fazendo o que for de sua vontade, e de ordinário casa-se com a filha ou a irmã do seu senhor e
assim vive até o dia em que deve ser morto e comido, o
que não se pratica mais em Maranhão, Tapuitapera e
em Cumã, e só raras vezes em Caité".
O convívio com os padres e com os franceses muito
presto demais retirou-lhes o hábito da antropofagia.
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Idêntico reparo faz José Maria Monzon, professor de
História e Geografia da Escola Normal de Esperança
(Santa Fé, República Argentina) em magnífico estudo
que fez acerca do assunto de que ora nos estamos
ocupando :
"Algumas páginas atrás hemos consignado los relatos
de fray António Ruiz de Montoya, referentes a muchas
tribus guarantes, en Ias quales refiere a cada instante
episódios de canibalismo, vicio que, à juzgar por aq'llos,
debemos creer estaba sumamente estendido. Sinembargo, à poço de meditar comparando los diversos casos, encontramos que el buen padre descubre eso vicio
solamente en los hechiceros, cuando estos no pertencen
à ninguna reduccion, y de los cuales no pudo tenir noticias sino por los incertos relatos de sus catecumenos.
Y es curioso que ni fray António Ruiz ni su historiador
Jarque hajan caido en Ia siguinte reflexion: si los Índios
estaban tan fuertemente habituados à alimentar-se de
carne humana, como es que apenas se juntaban en una
reduccion perdian el habito ? Lo justo, Io racional, seria
que mucho tiempo después de su bautisso, aun cayeran
en el arraigado vicio, como caian en otros pecados gordos; y, sinembargo, ni uma sola vez en todo el larguissimo relato, recuerda Montoya que tal cosa hubiesse sucedido" (12).
(12) JOSÉ MARIA MONZON — La antropofagia en America
- 1903 — Libreria "La Union" - Santa Fé.
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CONCLUSÃO — Que concluir desse conjunto de depoimentos, citações e raciocínios ?
Quer-me parecer que precisamente a exatidão da tese
expressa no início : - - o hábito de os indígenas brasileiros comerem carne humana foi coisa duvidosa, talvez
inexistente ou de qualquer sorte muito menos geral do
que se tem dito.
Talvez inexistente. . . Com efeito, assim o julgamos
no que se refere aos índios brasileiros. As testemunhas
oculares são escassas e inidôneas. Não há um só documento que tenha o valor de uma prova irrecusável.
Certamente os costumes diferiam entre os vários
grupos de índios; dentro de um mesmo grupo havia
variações tribais. Mas, para um fato geral duvidoso, parecem-nos muitas demais as versões apresentadas.
No que se refere ao resto da América a única coisa
rigorosamente provada foi a existência não do canibalismo, mas da antropofagia ritual, religiosa, no México,
onde se comiam carne humana a modo de comunhão.
O sacrifício era feito por sacerdotes em função sacerdotal e os corpos santificados se comiam como carne santificada.
E não havia no México outra forma de antropofagia.
Nem nas f ornes nem nos cercos, os Aztecas comeram
carne humana.
Também no Yucatan havia a antropofagia sacramental . Como havia uma forma de batismo em que o padre

umedecia a. cabeça, dedos e pés das crianças. E ainda
o rito da confissão com esse pormenor curioso de que
não tinham o direito de ser confessores os sacerdotes
celibatários.
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Além dessa antropofagia religiosa, parece certo que
nenhuma outra houve em toda a América. E no Brasil
nem mesmo algo que lembrasse a comunhão dos povos
cristãos. As nossas populações indígenas eram populações degradadas, que tinham perdido a memória de todas as suas grandes instituições ancestrais. E apenas,
na formação das palavras e em certas construções da
linguagem se poderiam encontrar vestígios de uma poesia perdida. Perduraria, nas tradições orais, qualquer
reminiscência do rito da comunhão antropofágica ?
Seriam os nossos tupis andrófagos por totemismo, o totemismo explicando bem os casos de couvade, de mataba e também de androfagia ? Talvez. . . Insistimos,
porém, em que nos faltam depoimentos claros e uniformes. E em que a concordância aparente dos navegante?
e cronistas que já vinham avisados da existência do
canibalismo no Novo Mundo, nada mais é do que uma
concordância de repetições. E não deixa de ser significativo que esses nossos índios que não comeram o Padre
Pinto, que não comeram Hans Staden, que não comeram
o inglês Kiiivet, que ninguém viu comerem eles o bispo
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Sardinha, e de quem o
os parentes e Jean de
migos, — não tenham
vente, comendo gente,

Pé. Figueira dizia que comiam
Lery dizia que comiam os inideixado uma só tribo sobrevinos tempos atuais.
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