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"Os Boróros Orientais" P. Antonio Colbacchini e P. Cesar Albisetti - Companhia Editora Nacional. S. P aulo 1942.

Esta magnífica monografia não é somente o mais importante dos
21umerosos trabalhos escritos sôbre aquela tribu do centro de Mato Grosso. E' também das melhores obras sôbre índios do Brasil. Apresentando material no t ocante a quase todos os problemas principais da etnologia moderna, contém na sua primeira parte um estudo da organização
social e dos diversos aspectos da cultum material e espiritual, na segunda
parte uma coleção de mitos, na terceira a gramática, na quarta textos originais de mitos com tradução interlinear, e na quinta cantos religiosos,
sendo alguns dêles acompanhados pelas notas que indicam sua melodia.
Ainda que a presente publicação seja por essência a tradução do
italiano para o português da obra publicada por Colbacchini em 1925,
distingue-se dela por numerosas modificações e importantes acréscimos,
o que se deve, em grande parte, à colaboração do culto Boróro Tiago
Marques Aipoburéu. Foram suprimidas as citações de outros autores e
passagens referentes às atividades missionárias. Foram corrigidos inexatidões e erros. F oram aumentados consideràvelmente os dados sôbre
fenómenos socia is, religião, medicina e a coleção de mitos. Foram ajuntados um extenso vocabulário alfabético boróro-português (pp. 405-440)

(

34

,
BIBLIOGRAFICO

BOLE'I'IM

e uma lista de nomes próprios dos membros da tribu ( pp. 441-446).
Foi acrescentado também um capítulo intitulado "Posição social da mulher entre os Boróros Orientais", assunto sôbre o qual publiquei, em 1937,
um capítulo com 0 mesmo título nos "Ensaios de Etnologia Brasileim".
Além disso foi transcrito ( pp. 1 79-184) o que Tonelli disse a seu respeito em 1929, transcrição que considero supérflua, pois repete os dados
de Colbacchini e Albisetti, acrescentando-lhes certas conclusões cientificamente injustificáveis. Acréscimo mais interessante é o da versão portuguesa do estudo sintático do mesmo Tonelli (pp. 308-321).
Certas ilustrações da edição italiana não foram reproduzidas na edição brasileira, principalmente as referentes à vida nas missões e paisagens, sendo, porém, poucas as suprimidas de valor etnográfico.
É justament e a minha grande admiração pelos esforços científicos
de Colbacchini e Albisetti que me faz sentir, no presente trabalho, a ausência de um estudo das releções culturais dos Boróro com outros índios
e com os brancos, como também de dados sôbre a psique de determinados indivíduos. Missionários que passaram tôda a sua vida em contacto com a mesma gente, deviam estar, mais do que qualquer outro,
em condição para escrever a biognafia de alguns dos seus catequizados
e para fornecer precioso material para pesquisas sôbre os problemas da
aculturação. Eis, em todo o caso, uma bela possibilidade para continuar
a importantíssima contribuição dos beneméritos salesianos à Etnologia
Brasileira.
Não posso deixar de dar os meus aplausos, também, aos srs. Octalles Marcondes Ferreira e Femando de Azevedo, editor e diretor da coleção "Brasiliana" (Grande Formato) , da qual o livro dos padres Colbacchini e Albisetti faz parte como volume 4 e, para mim, como 0 volume mais interessante .
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Introdução à Antropologia Brasileira ( 1.0 volume : As Culturas
Não-européias Artur Ramos. - Edit.: Casa do E studante do Brasil. Rio
de Janeiro - 1943.
O autor estuda, na primeira parte dêste volume (pp. 25-289),
as "culturas indígenas", e, na segunda, as "culturas negras". Depois de
tnatar da procedência dos índios e de sua classificação, apresenta, em
capítulos especiais, as principais famílias lingüísticas do Brasil com os
seus diferentes aspectos culturais. Considera, para isso, os resultados. das
pesquisas mais recentes . Cada capítulo é acompanhado de extensa
bibliografia .
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Indubitàvelmente, est a obra é um dos melhores meios existentes
para familiarizar-se com os assuntos em questão, o que significa ter o
ilustre professor de Antropologia e Etnologia da Universidae do Brasil
plenamente alcançado o objetivo que se propôs ao escrever a sua valiosa "Introdução à Antropologia Brasileira".

* *
"V,iagem às Missões j esuíticas e Trabalhos Apostólicos" António Sepp S . ] . Livraria Martins, S. Paulo 1943 .

P ad!'e

Êsse livro é a versão portuguesa da "Reissbeschreibung" ( "Des:crição d e viagem") aparecida em Nuremberga, no ano de 1698, e do
"Continuat io laborum apostolicorum" publicado em Ingolstadt, no ano
1 7 1O . A introdução apresenta algumas notas bibliográficas sôbre o
Pe . Sepp . (pp . 3 5-3 7 ) que podiam ser completadas pela bibliografia inserta no artigo de W. R ohmeder ( Festbuch zum 20 jahrigen B est ehen des Reichsverbandes f ur das katholische Deutschtum im Ausland,
Berlin 1939, pp. 295-305 ). Dig11a de nota é a observaçã0 de S . Canals Frau ( "Paleoamericanosn etc . , p . 143), de ser a edição da "Descrição de viagem" incluída na Coleção Cl1urchill, t omo IV, London 1732,
pp. 596-622, "uma má t radução inglêsa isenta de t odo o valor
científico".
A importância da "Reissbeschreibung" pa ra o india11ista consiste
nos d ados sôbre os Y a!.'ó, habitantes da região or1de, a tualment e, a Argentina confina com o Urt1guai e 0 sudoeste de R io Grande do Sul .
Canais Frau (o. e . ) estudou êsse matéria!, reproduzindo as f otografias das respectivas 16 páginas do original alemão . Que!l mostrar
aquêles índios como intima mer1te relacionados com os Kaingáng . Sua
documentação me parece insuficiente . Em todo o caso, porém, os Y a ró
não eram parentes lingüísticos· dos Guaraní, pois na presente edição brasileira do Pe. Sepp ( p. 15 5) há referência a um intérprete yaró que
"sabia mt1it o bem a língua paraguaia e. até a espanhola". Isso significa
que a "língua paraguaia", isto é, o guaraní, não era a língua dêle.
A "Continuação dos Trabalhos Apostólicos" encerra a descrição
detalhada da fundação e organização duma redução jesuítica entre os
Guaraní em terras hoje sul-riograndenses.
O estilo do padre Sepp é pitoresco e, às vêzes, comovente pela ingenuidade. O jesuít a explica com a maior singeleza e naturalidade os
seus métodos d e catequese nem sempre isentos de velhacaria e, até, de
violê11cia ( cf. pp. 15 6-15 9). Freqüentes manifestações de etnocentris-
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mo mostram não ter o autor se afastado dos preconceitos de sua época,
nem se colocado acima da mentalidade da maioria dos missionários.
A introdução de autoria do snr. Hoffmann Hannisch é, essencialtnente, elogio incondicional dos jesuítas à custa dos "filhos animaliza<;los das selvas" (p. 13). Dos disparates dêss~ autot quero mencionar
só os seguintes: "É inegável que o elemento indígena da América se conservou, nas regiões conquistadas por homens de raça romana e de confissão católica, isto é, nos países latinos, de língua ibérica, multiplicandose mesmo vigorosamente e desenvolvendo-se bem". ( p. 5).
- Onde estão essa multiplicação e êsse desenvolvimnto no Brasil,
na Angentina e no Chile? E na terra de Francisco Solano Lopez e Juan
Francisco Recalde? O sr. Hoffmann Harnisch afirma: "O Paraguai é
país inteiramente indígena". (p. 6). Que lhe respondam os próprios
"índios'' da calle Palma em Assunção!
Enriquecimento especial do presente volume são as lindas fotografias que nos familiarizam com os tesouros artísticos das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul.
Em r.esumo pode-se dizer que a edição brasileira das obras de António Sepp, a-pesar-dos senões assinalados, é, sob muitos aspectos, um dos
mais interessantes tomos da já célebre "Biblioteca Histórica Brasileira"
dirigida com tanto brilho por Rubens Borba de Moraes.
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