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6

T ra di ções in dí ge nas e afri ca nas vi go-

ram em qua se to dos os re can tos do 

Bra sil, si na li zan do a for ça de suas cul tu-

ras. No en tan to, é im pos sí vel com preen der 

as tri bos in dí ge nas que vi vem na flo res ta 

ama zô ni ca e os rit ma dos tam bo res afri ca-

nos que in va dem o país na épo ca do Car-

na val sem lem brar mos dos quase quatro 

sé cu los (1500-1888) de re gi me es cra vis-

ta. Por meio da vio lên cia, a es cra vi dão 

trans for mou pes soas em mer ca do rias e as 

su jei tou à von ta de dos traficantes e dos 

senhores de engenho. A im po si ção de 

tra ba lhos for ça dos a indígenas e negros 

oca sio nou o de sa pa re ci men to de mui tas 

cul tu ras, a mor te de mi lha res de ho mens, 

mulheres e crian ças, e dei xou de he ran ça 

para as eli tes bra si lei ras pre con cei tos, dis-

cri mi na ções e um gran de des pre zo pelo 

tra ba lho ma nual.

O an tro pó lo go fran cês Clau de Lévi-

-Strauss (1908-2009) veio ao Bra sil em 

1935 à pro cu ra de “ves tí gios duma rea li-

da de de sa pa re ci da”. Em seu li vro Tris tes 

tró pi cos, pu bli ca do vin te anos de pois, con ta 

que par tiu numa ex pe di ção para en con trar 

os des cen den tes de uma das gran des po pu-

la ções Tupi des cri tas pe los eu ro peus do 

sé cu lo XVI, os Tupi-Ka wa hibi, que vi viam 

no pos to de Pi men ta-Bue no, às mar gens do 

rio Ma cha do, na Ama zô-

nia. O en con tro, po rém, 

re ve lou que a po pu la ção 

es ta va re du zi da a ape-

nas cin co ho mens, uma 

mu lher e uma me ni na, 

que fa la vam um por tu guês 

rús ti co e vi viam mis tu ra-

dos à po pu la ção lo cal.

Se gun do o re la to de 

um de les, por vol ta de 

1920, uma for te epi de mia 

de gri pe di zi mou cen te-

nas de nativos. Mui tos 

so bre vi ven tes mor re ram 

em de cor rên cia dos vio-

len tos con fli tos que se 

su ce de ram após a mor-

te do res pei ta do che fe 

Abaia ta ra. Na oca sião da 

vi si ta de Lévi-Strauss, a 

vida e os cos tu mes tri bais 

dos indígenas do pos to 

Pi men ta-Bue no cor riam 

ris co de de sa pa re cer. 

Contudo, tem pos de pois, 

Introdução

Yarima, da etnia 
Yanomami do 
Alto Orinoco, 
casouse em 
1987 com o 
antropólogo 

norteamericano 
Kenneth Good, 

que a levou, dois 
anos depois, 

para os Estados 
Unidos. Em 1993, 

o casal retor
nou à floresta 

amazônica para 
realizar um filme 
sobre a vida de 
Yarima para o 
canal de TV a 
cabo National 

Geographic.
Nessa ocasião, 
Yarima fugiu, 

deixando para 
trás a “civilização 

norteameri
cana”, o marido 

e três filhos. 
Em 1996, foi 

fotografada por 
uma expedição 
americana que 

a encontrou nua 
e ornamentada 

como o costume 
de sua tribo, 
trazendo um 

filho às costas. 
Ao lado de out
ros Yanomami, 
fugia dos focos 
de malária que 

ameaçavam 
seu povo.
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foi des co ber to um ou tro gru po Tupi-Ka-
wa hibi no co ra ção da flo res ta ama zô ni ca, 
o que re no vou a es pe ran ça de re vi go rar as 
tra di ções cul tu rais des sa tri bo.

O des ti no dos Tupi-Ka wa hibi na 
so cie da de bra si lei ra é co mum ao de mui-
tas outras tri bos in dí ge nas. Como afir mou 
o líder indígena Aíl ton Kre nak, em 1989: 
“O Bra sil está se cons truin do em cima de 
ce mi té rios in dí ge nas. Do ce mi té rio dos 
Gua ra ni, dos ce mi té rios dos Ya no ma-
mi, dos Ti ku na, dos Ka ra já, dos Kre nak, 
dos Te re na, dos Ka di wéu”. Mas não foi 
so men te por meio do ge no cí dio in dí ge na 
que o Bra sil se fez.

A par tir da se gun da me ta de do sé cu lo 
XVI, gran des le vas de afri ca nos in gres-
sa ram na Amé ri ca por tu gue sa, fun dan do 
mais um ca pí tu lo som brio do nos so pas-
sa do. Na con di ção de es cra vos, se gun do 
o his to ria dor Luiz Fe li pe de Alen cas tro, 
40% dos ne gros mor riam nos pri mei ros 
seis me ses após o seu apre sa men to; 12%, 
nos por tos, aguar dan do o em bar que; 9%, 
na tra ves sia do Atlân ti co, e me ta de dos 
que che ga vam mor riam du ran te os qua-
tro pri mei ros anos no Bra sil, ví ti mas dos 
pés si mos tra ta men tos que re ce biam na 
condição de escravos.

Para ter mos uma ideia da vio len ta rea-
li da de en fren ta da pe los es cra vos afri ca nos, 
bas ta ler mos o de poi men to do norte-ame-
ri ca no Tho mas Ew bank (1792-1870), que 
vi si tou o Bra sil no sé cu lo XIX. Pro cu ran-
do mos trar “o quan to é hor ro ro sa a si tua-
ção do es cra vo”, es cre veu:

Em 1888 foi assinada a Lei Áurea, que 
de cla rou a abo li ção da es cra vi dão. En tre-
tan to, as con di ções de vida e de tra ba-
lho do ex-es cra vo con ti nua ram pre cá rias. 
Vi ven do à mar gem da eco no mia bra si-
lei ra, os li ber tos es ta vam su jei tos à fome, 
à mi sé ria e aos maus-tra tos, e re du zi dos, 
quan do em pre ga dos, às fun ções de ser vos, 
cria dos e ven de do res am bu lan tes.

A his tó ria ofi cial do Bra sil sem pre 
pro cu rou mas ca rar a ver da dei ra tra je tó ria 
dos po vos in dí ge nas e afri ca nos, que se 
de sen ro lou em um pal co de per ma nen tes 
con fli tos cul tu rais. As raí zes des te pro-
ces so en con tram-se no pe río do co lo nial, 
quan do se ins tau rou, na Amé ri ca por tu-
gue sa, o pe sa do far do da es cra vi dão, em 
cu jas som bras lu ta ram indígenas e afri-
ca nos para ga ran tir a so bre vi vên cia. Esse 
é o tema que va mos apresentar e discutir 
nes te li vro. 7

“Es pan tei-me dian te de dois dos mais 

apa vo ran tes se res hu ma nos, des pon tan-

do das ma tas. Ne gros de ida de me dia na, 

e com ple ta men te des pi dos, a não ser 

al guns an dra jos em tor no de seus lom-

bos, cada um ti nha um arco de fer ro em 

tor no do pes co ço, li ga do por sua vez 

a al ge mas pos tas nos tor no ze los. Por 

ou tra ca deia, a mão de um era pre sa 

à de ou tro. Es ta vam in cli na dos para a 

fren te, ajoe lha dos, es ten diam os bra ços, 

ar fa vam, ui va vam, e fa ziam sú pli cas de 

tal modo agô ni cas, que che guei a pen sar 

que nem mes mo os cri mi no sos con de na-

dos à mor te, nem mes mo as al mas do 

Pur ga tó rio, es ta riam em con di ções tão 

pe no sas. Po bres cria tu ras! Não en ten di 

o que é que re cla ma vam, se di nhei ro, se 

co mi da, se in ter ces são jun to aos seus 

se nho res, o dono do mor ro e de uma 

pe drei ra vi zi nha, em que se em pre ga-

vam mais de du zen tos es cra vos. Es ses 

dois ha viam ten ta do fu gir, e quan do 

não es ti ves sem tra ba lhan do, eram pos-

tos nes te lu gar se ques tra do”.
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1. Es cra vi dão 
in dí ge na

A es cra vi dão, en quan-
to for ma de ex plo ra-

ção de mão de obra, em bo ra 
já ti ves se mar ca do pre sen-
ça em di ver sos mo men tos 
da His tó ria da hu ma ni da de, 
prin ci pal men te nas gran des 
ci vi li za ções da An ti gui da-
de, era to tal men te ig no ra da 
pe los ha bi tan tes do Novo 
Mun do no pe río do que an te-
ce deu à che ga da dos por tu-
gue ses.

Quan do os pri mei ros eu ro-
peus co me ça ram a ex plo rar 
o li to ral da Amé ri ca por tu-
gue sa, de pois da pas sa gem 
da ar ma da de Pe dro Álvares 
Ca bral no ano de 1500, de pa-
ra ram-se com os Tu pi-Gua-
ra ni, que ocu pa vam a cos-

Distribuição das “nações”  Tapuia e Tupi-Guarani da costa

no início do século XVI 

Tupiniquim: grupos Tupi-Guarani

Charrua: grupos Tapuia

Para cas ti gar o 
ne gro fu gi ti vo, o 
se nhor man da va 

apli carlhe 
chi co ta das e 

co lo ca va em seu 
pes co ço um 

co lar de fer ro 
com vá rios 

bra ços em for ma 
de gan chos. Sob 

pres são, esse 
co lar cau sa va 
do res ter rí veis 
(JeanBap tiste 
De bret, 1768

1848).
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Fonte: Adaptado de FAUSTO, Carlos. “Fragmentos de história e 
cultura Tupinambá. Da etnologia como instrumento crítico de conhe-
cimento etno-histórico”. In: CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). 
História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras/
Secretaria Municipal da Cultura/Fapesp, 1998. p. 384.
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ta atlântica do Amazonas até o atual 

Rio Gran de do Sul, in fil tran do-se pe las 

mar gens dos rios que hoje chamamos 

de Pa ra ná, Uru guai e Pa ra guai. Em bo-

ra apre sen tas sem pe que nas di feren ças 

re gio nais, es ses po vos in dí ge nas fa la vam 

uma mes ma lín gua de ori gem gua ra ni 

e ti nham costumes bem se me lhan tes. 

Além dos Tu pi-Gua ra ni, fo ram iden-

tificados os Ai mo ré, no que hoje são 

o sul da Ba hia e o nor te do Es pí ri to 

San to; os Tre mem bé, que ha bi ta vam os 

atuais estados do Cea rá e do Ma ra nhão, e 

os Goi ta cá, que vi viam nas pro xi mi da des 

do Rio da Pra ta. Ava lia-se que a po pu-

la ção in dí ge na, nes sa épo ca, bei ra va os 

4 mi lhões.

Tes te mu nhas es tran gei ras do sé cu-

lo XVI re gis tra ram, em suas crô ni cas, 

o fato de es ses nativos se en con tra-

rem em guer ras per ma nen tes. Se gun do 

eles, es sas guer ras não ti nham como 

ob je ti vo es cra vi zar o ini mi go ou to mar 

os seus bens e suas ter ras, tal como 

nor mal men te acon te cia nas guer ras 

eu ro peias, mas sim cap tu rar al guns 

guer rei ros ini mi gos, a fim de vin gar 

os an te pas sa dos que fo ram mor tos em 

suas mãos.

Ao con trá rio do 

que se pos sa ima-

gi nar, para o guer-

rei ro in dí ge na, ser 

cap tu ra do era mo ti-

vo de hon ra e or gu-

lho. Cons ti tuía a 

opor tu ni da de úni-

ca de exi bir co ra-

gem e va len tia – 

as ca rac te rís ti cas 

mais va lo ri za das de 

um guer rei ro. Além 

dis  so, os indígenas 

eram mo vi dos pela cren ça re li gio sa 

em um eter no pa raí so de pois da mor-

te, lu gar de per ma nen tes fes tas co le ti-

vas, onde a dor, a mor te e o so fri men to 

ine xis tiam.

A mais com ple ta des cri ção da an tro-

po fa gia tupi en con tra-se na obra Duas 

via gens ao Bra sil, do ale mão Hans Sta-

den (1520-c. 1579). Sta den veio pela pri -

mei ra vez à Amé ri ca por tu gue sa em 1547, 

como ar ti lhei ro de um na vio por tu guês 

que co mercia li za va pau-bra sil. De vol ta 

a Lis boa, in te grou, em 1550, a ex pe di-

ção es pa nho la de d. Men cia Cal de ron 

de Sa na bria, que ti nha como ob je ti vo 

fun dar duas po voa ções: uma no atual 

estado de San ta Ca ta ri na e ou tra na 

em bo ca du ra do rio da Pra ta.

Ten do o na vio nau fra ga do nas pro-

xi mi da des de São Vi cen te, Sta den 

em pre gou-se como ar ca bu zei ro de um 

for te por tu guês na ilha de San to Ama-

ro, em fren te a Ber tio ga. Em mea dos 

de ja nei ro de 1554, caiu pri sio nei ro dos 

Tu pi nam bá e foi con du zi do até a al deia 

de Uba tu ba, onde per ma ne ceu cer ca 

de nove me ses. Nes se pe río do, pre sen-

ciou vá rios ri tuais de an tro po fa gia e 

9

Nes ta gra vu
ra em cobre, 
intitulada Carne 
humana em 
episódio canibal, 
vêse, ao cen tro, 
os mem bros do 
pri sio nei ro 
as sa dos ao 
mo quém no 
ter rei ro da 
al deia. No 
fun do, a fi gu ra 
de bar ba e 
ca be lo, nos 
mol des eu ro peus, 
re pre sen ta o 
aven tu rei ro Hans 
Sta den (Theo do re 
de Bry, 1528
1598).
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