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A presente publicação encerra apenas capitulo de um dos
Relatorios annuaes dos trabalhos da Commissão Brasileira De-.
marcadora dos Limites do Sector d'e Oeste, apresentados aó Ministerio das Relações. Exteriores.
Com o intuito de tirar o maximo partido da permanencia
dos operadores em serviços de demarcação nas zonas fronteiri ças, previo a Lei Organica das Commissões de Limites, estudos
scientificos desses tractos longicuos do territorio Brasileiro, de
modo a tornai-os tão conhecidos quão passivei, deixando assim
aos operadores, campo aberto para todas as especies de pesquizas, em todos os ramos dos conhecimentos humanos.
Neste trabalho procurei abordar <;:> sempre momentoso problema do indio peronte a nossa civilização.
O problema é geral e interessa grande numero de nações,
especialmente nàs Americas, onde· cada vez mais os povos, ditos
civilizados, apertam grande rêde avasalladora que voe colhendo em suas malhas os irmãos retardatarios .
Tendo viajado por quasi todc» o Paiz, conhecido e convivido com não pequeno numero de grupamentos indigenas, observando-os, julguei de utilidade abordar o problema, lançando-o
sob um novo ponto de vista, ainda não apreciado, com o intuito de chamar para, elle a attenção dos homens de bôa vontade.
Tratado singellamente esse importante assumpto, no ambito
de um relatorio, deixa· margem para 0s estudiosos e especialistas
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.
da· anthropblogio .> abordarem-no, dissecando-o e desenvolvendo-o, para bem da sciencia e usofructo da civ1Uzação.
"'
NãÕ , cogitava da- sua P}'blicação, pois, já ha Çlnnos passados esfav9 elle officialmente. entregue. ao ·ltcímoraty, quando,
em ·começo de 1936 aportando em La Victoria (Colombia} a serviço da -Commissão de Limites, tive occasião de entrar em con, tacto com o Senhor General· Candido Mariano da Silva Rondon,
actualmente chefe da Commissão de Paz entre a Colombia e o
Perú, explorador e geogra_pho universalmente conhecido e p
maior dos nossos indiophilos ~
4

,

Por essa occasião tev~ o ·sr. General conhecimento do trabalho em questão e julgou de conveniencia>a sua publicação, embora encerrando doutrina di.fterente da que presidio a organização da lnspectoria de Protecção aos lndios, por elle inspirada e
dirigida.
Ao traçar esse trabalho, aflorou-me ao espirito Õ idéa ·do
critica que .viria provocar e o laudo accusotorio que pártiria dos
pessoas inadvertidas ou não versadas no assumpto, e sobretudo
ou ina dos racistas que defendem o conceito d'--e superioridaºde
.
ferioridade de raças, conceito esse cada vez ~mais reiegado -_ do
dominio da anthropo1ogia e das suas sciencias cor:relatas, a
medida que as especulações -scientificas se vão avolumando.
-

A palavra Raça não tem nos dominios da- anthropologia
um conceito preciso. E' termo frouxo. Na sua definição os- anthropologos encontram as maiores d·ifficuldades, não podem traçar nitidamente o seu s-ignificado exacto devido ao e-m aranhado das circumstancias contingentes dos casos concretos, havendo mesmo quem o considere como -termo méramente abstracto.
Fallid.a assim a precisão da idéa primordial de raça ficam
. tombem sem precisão scientifica as expressõe·s: raça superior,
raça pur·a , raça nobre, etc. Para haver precisão nessas exp.ressões, seria necessario que os qualificativos superior, pura, nobre, etc. por sua vez, ficassem definidos com exactldão, o que
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exigiria pontos ·de' r.~ferencias fi>5.o~s·;- inyariaveis, bem definidos,
e isto não succede.~ São legitimàs· portanto as !nterrogações que
se p9dem fazer: Superior em que -=s entido? Superior-.a que? etc.
Pura_em que sentido? Como a agua? Como um corpo simples?
Como que? Nobr:e? Porque? Por ser- ·de sangue azul? Mas, .os
reis são tombem mesclados, os ha de todos os matizes.
. Desta sorte não têm precisa. significação scientifica toes
expressões, que se encontram commumente em· lances de exaltação, nas fórmas loudatorias das composições litterorias, entretanto todos os antbropologistas, na falta de outro, empregam o
termo Raça, estabe~ecendo restricçõ~s convenientes. ·
Outros vocabµJos têm· sido ~reades para limita1em ou melhor definirem o o~jecto, não tend;o entretanto logrado caracter
de universalidade.· · .
. A propria Natureza é quem se encarrego de estabelecer
essa confusão, não cessando de determinar variações ou mutações, cruzamentos ou mestiçagens, plasmando o HQR10 Sapiens,
num continuo escalonamento com tendencia para a homoge-.
neisação das suas variedades.
O aperfeiçoamento das industrias; a rapidez e multiplicação dos meios de transportes que vieram tornar açcessiveis todas as zonas igno,tas dos cqntinentes; as guerras Q.ara a· conqui~ta de novos te~ritorios de povds que viviam ref~ohidos, são
factores que acceleram essa acção natural inevitavel.

Para não tornar fastidiosa a lehura do trabalho, deixei de
fazer referencias ás innumeras at1toridades no assumpto, evitándo as citações por enfadonhas improprias para um bosquejô de tal natureza·..
Os especialistas sabem onde ~e _acha a mataria explanada,
aos leigos que se interessarem~ indi~arei a acquisição de um
qualquer moderno trabalho sobre Ônthropologia onde encontra-

e-
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Indios Tarianos dançando em torno de um marco internacional em territorio Brasileiro - Iauaretê - 1933.

a carta e o prefacio que-se seguem, maneira pela qu-al bondosa:mente correspondeu ao meu pedido de algumas palavras de
apresentação do modesto trabalho que inserido em um relatorio, vae publicado -em separata em attenção ó i-nsistente insinuação desse i'llu-sf re Mestre.
Publicandq esse prefacio junto ao rneü trabalho! rendo cülto
ó minha propria sinceridade, fazendo ,sahir a publico o primeiro
.grito ·contra elle. Outros virão assim o espero, partidos dos an.thropologistas.
Trabalho exaustivo, o do -Senhor General Rondon, documentado e notavel merece ser meditado pelos estudiosos onde encontrarão larga fonte de erudição, promanada ~ de um mestre illustre.
Incorporando ao meu esse notavel trabalho, torna-se necessario fazer a elle algumas observações, que em nada minorarão
a sua alta valia.
O prefacio estabelece premissas maiores, que não se encontram na these do meu trabalho :
a) - Diz que o cruzamento deve ser systematico, o que não
foi affirmado porque isto viria violar a liberdade dos elementos
a comb~nar, o que só é admissível em zootechnia, onde lança-se
mão até do recurso de eliminar ou esterilisar os hybridos que se
affastem do padrão a alcançar.
Os cruzamentos devem ser expontaneos, porém facilitados,
dentro da mora~, pela administração e nunca impedidos.
bJ - Não foi ··no 't rabalho cogitado do seleccionamento dos
padreadores por ser absurdo, o cruzamento deve se processar
como entre ·os c:ivilizados, onde não ha selecção a-rtificial . Por
analoga razão n·ão se fallou no cruzamento de raças, mas unicamente de indios e civilizados, comprehende-se, não excluindo
destes ultimes nenhum dos matizes do Homo Sapiens.
Nessas condiçoes, não se colli"ma a modificação do somatico nos hybridos resultantes e tão somente da sua evolução intellectual e educacional que os tornarão apropriados para toma-
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rem expontaneamente os lugares. para ~ os quaes tiverem aptidão
no escalonamento dos civilizados. _
O somatico lucrará certamente., ao menos na primeira geração hybrida realizada, devido ao -conhecido phenomeno da he.terose, que peta somma de caracteres hereditarios semelhante~,
.dos pa es, exalta os caracteres physicos co rrelativas da descen dencia .
c) - A face economica da questão não foi tratada na the-~
se, ella é decorrente do aperfeiçoamento e da assimilação do
indio pela civilização. Em estado de abandono o índio nada
pesa, a sua proteção embora ind_
ispensavel, é onerosa, é deficitaria, assimilado pela civilização é fonte de ,receita como são to'"
dos os civilizados que trabalham por qualquer fórma, sem forçamentos nem violencias.
d) - A solução temerariamente lançada para o problema,
em nada attenta contra a sociologia, não desrespeita as leis da
moral ou da razão, nem viola a coq,hecida lei dos tre·s estados de
Augu sto Conte, ao contra rio, nellas procura enquadrar os
actüaes retardatarios da civilização e seus descendentes.
Ella póde ser appl icada como complemento e parallelamente
ós normas esta belecidas pelo Serviço de Protecção aos lndios, em
bôa hora inspirado e dirigido pelo Senhor General·Rondon.
A Natureza, cada vez mais accentua os seus -p ropositos de
homogeneisar todas as ethnias ou raças.
De um modo geral são essas as premissas maioTes que não
s~ encontram na these resumidamente explanada no Relatorio
-dos trabalhos da Commissão Brasileira Demarcadora dos Limites
do Sector de Oeste, relativo ao anno de 1934, que me coube
como chefe, apresentar ao Ministerio das Relações Exteriores,
sobre as quaes o Venerando Mestre, G eneral Candido Rondon,
calcou as suas premissas menores e tirou concl~sões creando
assim syllogismos que não dizem r~speito á these e portanto não
.a destroem .
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· Uma coisa fica evidenciàdcí
.
. ·no seu., interéssont·e pre.faci.Ó, é
que_a ·sua opinião é manifestamente contraria ·á solução biologi - ·
ca do ·problema, por motivos de ordem do.Ú trinàtio, opinÜSo que
acatam-os reverent emente, ·contando q·ue a grande. bondade do
eminente brasileiro, na pratica do lema attribuido a Avgusto Con:
te, "intransigen.cia em principio e conciliação de factoº, absolverá o autor da these, do peco:d o de manter uma convicção
_contraria ó do Mestre ..
.
Pod!3r-se-á apresentar prolixa· .argu-me_ntação em favor da
hybridação proposta,
desde as de orige·m. divina . que se poderão
.
- ,,.
synthetisar no titulo "Co·mo acabou o .paraizo terrestre", passando
: pelo "crescei e multipl,icai-vos" do .Nazareno,"'- 0té as auda.ciosas
. · concepções da cerebração do: p.ers.e guido jude_u, mas eminénte
.scientista, Einstein. Na Natureza tudo se móve .
A generalisação d·a ·suà Relotiv,idade restricta, le~ou- o nota.vel engénhejro a crear uma geometria
á muitas dim.ens.õ~s, a~so..
ciando·engenhosomente á dynami·ca á cor1cepÇão geometrica ·cartesiana, alcançand9 em ultim·a artalyse uma imagem do_universo,. .
·.uma cosmogonia, de plostico inteiram:ente movei, mudand.ó , de~·
fórma a. todo tnstante, <;orno um mollusco eternamente animaao·.
~

~

A

•

.

lllusão? E.rr~ da mathematrca? Não p~rece_ ,.tudo leva a. acei- .
tar como verdade, neste ·mund<? de ficçõ_es-.em .qu~. vive~m ~S·
Parece que o proprio .Omni'potente apraz-se em hos con1undir.
Um dos mais -emp.o lgontes espetacuJos
Natureza é sem
duvida "Vma bella noite estrellada ! Espirituàl ! .Leva o -p.ensamento do observa·d·or a sahir dç terra e. penetrar no ·insodavel do...

qo

'\

infinito l Haverá porém ma·ior biague do que essa~
Contemplamos ·um . es·p ectaculo que já não existe, que .
iá existiu, os a~tros que vem.os simultaneamente, são aspectos de
muitos annos, muitos seculos, muitos millenios atroz!
.
Os calculas astronomicos são _
os · mais precisos que se -têm
alcançado, a astronomia adaptando para a unidade linear -o

,

percurso da luz e·m um segundo chegou a determinar as distan- ·~
cios, em tempo, a que se acham as estrellas.
A mais proxima, alpha da constellação de .Centauro, grande e bella estrella que fica ao lado do Cruzeiro, drsta de nós tres
,
annos e meio de luz, isto quer dizer que quando a vemos, temos
o seu aspecto de ha tres e meio annos passados e o mesmo
acontece com prasos differentes para todas as outras, até as ·
poeiras luminosas das nebulosas e os sacos de carvão, manchas negras que se notam no céo, que distam millenios de nósl
O céo que vemos é assim a visão de um passado remoto 1
Existiu, não mais existe 1
E a' superposição de visões de millenios de seculos e de
annos vencidos.
Phantasmagoria! Chimeral Biague! Este facto, se não comprova o Mollusco de Einstein, o deixa entrevêr. O dynamismo
é uma realidade. E porque o Homo Sapiens em todas as suas
modalidades deverá fazer excepção? Parte integrante dessa cosmogonia não poderá estacionar. As transforma·ç~_es, dar-se-hão
apesar de tudo e sobretudo. A tendencia para uma homogeinização das variedades humanas é facto que pode ser banalmente
verificado e tem sido constatado pelos anthropologistas. E' lei
natural, forte, vencedora.
A bondade que sempre caracterizou o venerando Mestre perdoará o
discipulo.
Nictheroy, Junho de 1937.

-
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la Victoria, 5 Cezar 149 (27 Março de 1937).
Meu Caro Coronel
Themistocles
,.
Rio

,

Eis-me a pedir-te mil desculpas pela falta involuntaria, que,
confesso cometi, deixando de mandar-te a tempo a notula que
te · prometera para s~rvir de prefacio 6 separata· do teu Relatório, a respeito do que _escreves-te sôbre Etriologi·a , apJeciando· a
organisação social dos indios do rio Uaupés e sua possível incorporação na nossa sociedade, encarondo o problema do indio
de modo diverso dos até hoje tentados no Brasil, mesmo em relação republicana como foi apresentado pela primejra vez em
nossa Pátria .
Tentei apreciàr o aspecto do probelma, lembrando como o
lndio tem sido tratado desde a Descoberta até hoje; a preocupação de que foi objecto, já em aproveitai -o como elemento de
trabalho e já com o intuito tendencioso de protegei-o para retel-o
em escravidão,· dissimulada, e já finalmente, como a Republica
veio a tomai-o, organisando o "Serviço de Protecção aos lndios",
sem outra preocupação que a de facilitar a evolução espontanea
da associação fetichica em que viviam e vivem os povos qu~ Ga bral encontrou nesta parte do Continente redescoberto por
Colombo.

-

11 -

Depois de bem reflectir resolvi aceder ao teu pedido, baseado na faculdade que o teu telegramma me deixava de o fazer, a
despeito de diversidade de nossas opiniões; não porque o principio scientifico em que fundamentas _o teu metodo seja falso; ao
contrario, exprime de facto, um dos meios de que se pode servir
para facilitar a evolução em que se ba.seia a transformação mental, social e moral do lndiÓ, secundada . pela lei da imitaç~o da
qual não difere -a 2. ª lei da animalidade.
Julgas a solução immediata do problema do lndio como capital para a libertação economica do The~ouro Nacional, considerando o lndio como um peso ao erario publico, e avanças
que o unico meio de abreviar a emancipação de tão oneroso encargo, politico-social, é o processo do cruzamento do civilisado
com o lndio.
Mas, para que isso produza effeito prompto, seró preciso
que seja systematico e envo~va toda a tribu; problema que r~puto
não s6 de diff_
icil, senão impossivel
re_alização immediatq como
.
de condemnavel ·compressão da liber8ade dos indiv:duos componentes do cruzamento, principalmente se compu.l soria fõr a disposição de toes ligações.
Nós, os positivistas, respeitamos a organização social fetichica das tribus indigenas, que escaparam á destruição da conquista. E aguardamos a sua evolução natural facilitando-lhes os
meios necessarios ó essa evolução.
Estamos convencidos que aos Governos do Brasil cabe o
dever de protegei-as simplesmente, sem exigir ou esperar retribuição da protecção.
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Desejo, porém, que reflictas antes de qualquer resolução.
Minha opinião é que a Monographia se apresentará melhor,
e com a caracteristica de novida·de, não sendo mal acompanhada.
Deixo-te livre de qualquer escrupulo ou ceremonia para com ·
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o teu camarada, amigo admirador ; velho companheiro a quem
ajudas-te nas primeiras varaçõe$ para penetrar o vasto sertão, que
depois tomou o nome simbolico de Rondonia_.

.. . .. . .. . . . . . .. .... . . ... . . .. . ... ... .. . . .... .... . .. . . . . . .
Velho collega e amigo

P. S. - Lamento que te chegue tão tarde esta corresponden :cio, o que poderá comprometer a primasia da tua concepção scientifica, que requer brevidade na publicação para ampla divulgação.
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Indios Cubéus em manejo do arco. Fóz do Rio Querary -
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1933 .
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'

Era em 1908.
A Comissão de Linhas Telegráficas Estratégicas
de Mato
,..
Grosso ao Amazonas havia um ano que iniciara os.seus trabalhos.
Já havia construido o ramal da Cidade de Mato Grosso (Vila
Bela, de Rolim de Moura) e atuava no Município de Diamantino
ao Norte de Cuiabó, quando recebeu o chefe d-essa Comissão
uma carta do Comandante da Escola Militar, o seu distinto.e ilustre colega Bento Ribeiro, apresentando-lhe o 2.º Tenente Themistocles Paes de Souza -Brasil, que escolhera a Comissão Telegráfica de Mato Grosso para estagiar, de preferência a qualqt.Jer outra Comissão ou Repartição técnica, 'ao deixar êle a Escola Militar.
Desde então fôra aproveitado vantajosamente o vibrante entusiasmo do jovem oficial .
Foi-lhe confiado o levantamento topográfico da Vila de Diamantino, o levantamento do divisor do rio Verde e rio do Sangue,
e do curso do rio Sepotuba .
Organisada a 2. ª Expedição de pene.tração e descoberta .
dos sertões de acesso ao vale do Madeira, em 20 de Julho daquele ano, a Ordem do Dia n. 1 desta data especifico:
"A Expedição compor-se-á do seguinte pessoal:
De um chefe, que será o chefe da Comissão Telegráfica.
De quatro auxiliare~, que serão os 2. os Tenentes Nico-
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lau Bueno Horta Barbosa, Emanuel Silvestre do Amarante,
João Salustiano Lyra e Themistocles Paes de Souza Brasil .
Ao primeiro e segundo competem a execução do levantamento topográfico expedito, peculiar ao reconhecimento.
Ao .terceiro auxiliar a execução do serviço astronômico
que o chefe dirigirá pessoalmente.

E ao quarto a execução do serviço de desenhos, devendo tombem auxiliar a s-ecção astronômicaº.
Na execução do Reconhecimento, em cada dia, o azimute
da marcha, orrentada pela geodésica São Luiz de Caceres Santo Antoni o do Madeira, na Carta de Mato Grosso, Pimenta
Bueno, era préviamente dado pelo chefe da Expedição, de acôrdo com o reconhecimento préliminar, de vespera executado, na
vanguarda, ao fim do caminhamento diário, pelo -i·ndio vaqueano,
o Amure arití Tolôirí (cacique Parici), que marchava ao seu lado.
· O passômetro e o aneróide eram manejados pelo Tenente
Lyra, q ue fisca1isava a medição feita ó corrente métrica, aferindo assim a marcação do pa ssômetro, para quando necessário.
Dos registos na cad erneta do levantamento diário se incumbia o Tenente Themistocles, desenhando o croqu is do caminhamento-.
O serviço astronômico era pessoalmente dirigido pelo chefe,
auxi liado por êstes dois engenheiros. (1)
As primeiras coordenadas determinadas foram as das Cabeceiras lliô-sê e Saueruiná, pelos Tenentes Salustiano Lyra e
Themistocles Brasil - ; as do passo Zolaháruiná ·pelo chefe da
IH - A ultimo hora os Tenentes A marante e N icolau não puderõo se incorporar ó partida da
Exped ição .
O primeiro se recolheu ao Rio · o acudir o seu velho Pai, coronel Manoel Cursino Peixoto do Amarante, grevemente enfermo.
O sea undo r ecebeu novos incumbências, devendo seg uir mais tarde o se reunir ao g rosso da
Exp~diçõo, depo is de cumpri do o o rdem complementar q ue o reteve na retaguarda.
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Expedição ; as da travessia do Uôtiá-uiná por aqueles Tenentes,
auxiliares do serviç9 astronômico.
A Expedição marchou desassombradamente. todo mês de
Agosto através de· sertõe_s desconhecidos - , então habitados
-

pelos indios Nhambiquaras.
Atingiu o Juruena na . semana das festas pátrias.
Ali foram elas entusia·sticamente celebradas, sendo pela primeira vez naquelas longinquas e sertanejas paragens levantado
o pavilhão naciona1, como manrfestaçÕo da proteção oficial ali
iniciada aos lncolas daquelas terras, que o s bandeirantes paulistas penetraram em 1727, sob o comando de · Antonio Pires de
Campos, o primeiro que conheceu e descreveu o Reino dos. Pa-rici tArití), por êsse audaz camiqhador classíJicados" G.entio de
assento".
Por motivo de o·rdem privada o 2.º Tenente Themistocles de
Souza Brasil solicitou no dia 9 de Setefhbro de 1908, .no Bivaque
do Juruena, seu recolhimento ao ~respectivo corpo, resolução que
foi forçado o chefe da Expedição' a aceitar, com muito pezar, pois
êsse oficial com serviços que vinha prestando desde -Diamantino,
distinguira-se, tornando-sé merecedor dos ma.iores é ma·is justos
elogios - . (1.º Relatório da Comissão Telegráfica - Estudos e
Reconhecimentos pags. 138 - 19'07 - 1909.
Assim iniciou a sua carreira de engenheiro militar o jovem e
esperançoso oficial que um quarto de século mais tarde teria de
prestar os mais assinalados serviços na especialidade em que ensaiou os seus primeiros po·ssos de futuro astrônomo explorador.
Assim foi no Paraná e Santa Catarina .
Assim sucedeu no Mato Grosso .
E por fim, coroaram a sua brilhante carreira técnica os trabalhos de demarcação dos fronteiras do Oeste.
No Paroná colaborou eficazmente na delimitação dêste Estado com o de Santo Catarina .
No Mato Grosso, além de suo contribuição na conquista da

' -
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Rondônia, executou o levantamento geográfico da Cidáde de
Camp.o Grande, séde hoje da 9·: · Região MHitar ~
'

No Amazonas foi um dos Demarcadores dos limites do Bra·
sil com a Colômbia, primeiramente como Sub~Chefe da Comissão de Limites do Sector Oeste, concl.uindo os trabalhos. como
Ch~fe dessa Comissão~ em cuja direção r~velou· sólida com@etência técnica e· administrativa, ~su.stentada por invejavel energia
patriótiGa na defesa dos intere~ses intrínsecos da nacionalidade.
Provindo da Escola das Iniciativas desassombradas, onde o
metodo de combate ·á teoria do menor esforço ·moral const~tuia
preocupação máximo de todo ins!ante, não é d.e admirar que o
vigoroso engenheiro assimilasse· com proveito nacional isto a sei-

•

va. dó entusiasmo cívico, cult,uado COllJ tanto. amor .e carinho nos
trabalhos que caraterisaram. a lendária Comissõo Telegráfic.a
de
.
Mato Grosso, fundada por Gomes Carneiro, o General da República.
As atuais Comissões de Li'mi_
tes, honrando· as tradições .b rasileiras nos trabalhos internacionais;
quizeram, ó exemplo da Ç.o:.
.
..
missão Telegráfica, acrescentar·-á messe dos vaHosos trabalhos
técn i·cos das 'expio.rações· geQgráficas ·de demo reação e fixação
das ·fronteiras, as investigações cientificas de naturalistas nacionais, especialmente convidados com .o intúito de aproveitamento
da rara oportunidade, que de~ outro modo não deparariam, sob _
forma econômico, para a coleção de, material de e'studos aos
lnstitu.tos cientifilcos respectivos . .
,

'

Resulta dêsse metodo de traba·lhos que o próprio Chefe ·se ·
entusiasma e toma- a· si :incumbência
extra-técnica de acôrdo .com
a especialidade de sua predileção nas ciências naturois, e junta
·como anexo ao Relatório dos trabalhos técnicos apreciações cientificas interessantes, tal a .m onografia que ora prazerosamente
~

recomendo oos pesquisadores ·do americanismo, em cuja dissertação º' àutor compendia .observações péssoais e ·conclua apresentando conjecturas sôbre· o Problema do lndio no Brasil, im-
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.

~

.

.

pressionado pela penúria ,sócia1 · do~
ind.igenas da.s nossas .Fron-.
..
teiras, onde mais intimamente
o lndio e dêle .se ser~
, conyiveu . com
.
viu como único t rabqlhadór na· região ·do rio
rou demoradamente.
:.. '"'

Negro.em· que ope-

Na a.preciaçãô do problema, apresenta opinião p articula.risada no modo d'e encerar d suá solução, sob aspecto ;biológic'o
com reação social, convencido d·e ser o processo mais seguro de
acelerar a incorporação ~do incola. na- sociedad.e moderna, segundo o ponto de vista econômico em que

se coloca.

Questão de controvérsia histórfca e . ci.entifica o saper si o
~

9borigenismo ·do.s .incolas encontrados por Golombo e oulros. exploradores, seus predecessores (Ho~i Scnin

ç

Lei Ericsson)_, e seus

continuadores Cabral e Mógolhães na descobe.rta deste Continente, assenta em bases positivas
em que muitos inves.t igadores
.
.
americanistas: .b iólog_os, etnólogos.... ·· e sociól0gos,
se basearam
.
p·ara afirmar ou n'egar o d~toctonisino a o Homem Americano. ·
~

· ·
se

-

A' corrente, de cacáter d_
o utrinárlo, qú·e ençabeçou a hipote:

do~

centros multiplos do aparecimento
do
.

h~mem Ó'superfície
'

.

da Terra { form~lada por · La.rr:tarc~, si.sternatisada -por Darwin e
'
desenvolvida por Haeckel, no que. se refere ao ·a utoctonism.o do·s
amerindios, se alistaram fa_mosos cientistas americanos, dentre ós
primeiros George Norton, J. C. Nott · e George Gliddon, bem
como os ilustres Professores Agassiz; Patterson, Plaven, etc .
Contribuiram com interessantes ·argumentos, ·concretisando
dados arqueológicos, paleoetnológ'icos e prehistóricos escritores

e cientistas

de nomeada, como Paul Broca, Simorim, Mortillet, Flo-

rentino A "m eghino, êste, ardoroso campeão da escola poligenis-

ta, que se destacou dentre
tf el hom bre en el Platd".

todos; pelo se-u livro "La antigüedad

Estüdos realisados no Brasil por d'Orbigny, Lund, Mortins.,
Rath, Wien'e r, Hartt, Ferreira Penna e outros, inspiraaos·

pela

m~sma corrente poligeni$ta do tra.nsfor:mi~mo bi0lógico, fizeram

época.

~

. A corrente monogenista era defendida por outros cientistas
dentre os quais se destaca Alex tlrdlicka, autor do teoria de que
os antepassados dos ·indios americanos vieram pelo jstmo que
outrora ligava a Eurasia .. q Afaska. Sustentaram o mesma corrente de idéas Quatrefages, Nadai:llac, Baguet, Teofilo Brga, Brasseur, Fidel Lopez e muitos outros.
Eruditos e estudiosos; ci~ntistas e bistoriadores, de uma e
outra corrente b_
i ológica ,surgiram no BrasH, de toda parte, dentre os quais não podemos deixar de mencionar Couto de Magalhães, VarnhagenJ João Francisco Lisbôa~ Gonçalves Dias, Manoel Thomaz Alves, Ladislau Netto, Barbosa Rodrigues, Rodrigues Peixoto e Batista Lacerda, -Sílvio Romero e Pinheiro de Bitencourt e um sem numero de amadores do indianismo e do americanismo.
Nêste momento histórico da paleotnologia, em que pesquisadores de reputação como Brinton, Hrdlicka, Franz Boas, Henry
Vignau, e Alfreçlo Trombetti se pronunciaram com documenta·
ções tidas por m.ais decisivas, surge o professor francês Paul Rivet
demonstrando com farto.s provas etnograficas a origem do homem americano, nas brilhantes cbnferencios que tive a honra e o
prazer de assisti/ na Academia de Letras do Rio de Janeiro em
principio de 1928 .
Tais documentações são apresentadas com o intuito de demonstrqr, no caso particular da America, a doutrina do asiatismo e a insolidez da hipótese darwinista, tal como a apresentou
e adotou. "Julio Traja no de Moura, o joven e talentoso médico
que revelou ó Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, poderosà e fucida inteligência, na tése inaugural de doutoramento
que defendeu sob o titulo: "Do homem americano" (Ensaio d~
etnologia), republicada na Revista do Instituto. Historico do Rio de
Janeiro, prefaciada por Basilio de Magalhães, tomo 100 - vo-

-
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Preparados para a dança" embáiua" -

Indios Tarianos -

Iauaretê -

1933.

-

lume 154. Na XI das ·proposições qÚe ·lançou como· 6oncl.usãó dos
estirados argumentos históricos apresentados em favor da sua
opinião como crente da doutrina do poligenismo - para justificar o Autoctonismo dos ameríndios( aventa a idéia de qu-e : "Os
povos americanos, pelo conjuncto de caractéres físicos e morais,
podiam ser .tonside·rados, ao tempo da descoberta, c·o mo variedades multiplas, constitu·idas no ~·spaço e no tempo, de umá
mesma especie indígena .;,.._ "Homo arnericanus" - ".
O complicado problema, de solução indefinida, que assume
o carater metafisico do estudo da natureza, com formulas doutrinarias tão da indole dos cientistàs q·ue se entregam a locubraçõe·s
de minucias biológicas, deve ser tomado, a meu ver, como Ladislau Netto o encarou no prefácio com que justificou a alta finalidade da Exposição Antropólogica Brasileira de 1881, na Revista
correspondente:
"Nenhum teste·munho até "hoje se nos ofére·ceu ·aihda,
convincente,- eficaz e decisivo, que negve ou confirme
qualquer destas duas presunções antropológicas. (Monogenismo e Poligenismo) . Limitemo-nos, pois, nas duvidas do presente, ao invés de conturbar, sem provas
firmes, a história do passado, a preparar, sôbre bases
positivas, os alicerces do futuro. Sim, limitemo-nos a colher, por enquanto, documentos novos e a reunir mais
avultado e mais seguro cabedal, na esperança de, com
subsidias ainda hoje ignorados, abrir alguma fresta, por
onde réstea de luz nos venha guiar e socorrer, nas trevas que nos envolvem".
Apezar da possibilidade de novas deduções e conclusões
diante de novos elementos descobertos e colecionados por etnógrafos, etnólogos, antropólogos e glotólogos, ainda não_foi possível aclarar, nem sair do terreno das hipóteses metafisicas e res-
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peito da origem do homem americano, tal o caracter insondavel
do problema.
.
Em vez de procurar saber ou conhecer a origem dos primórios habitantes dêste Continente, tomêmo-los em si, tal como se
encontravam no tempo da Descoberta e como contemporaneamente . se acham·, em cada região geográfica ·e estudemos a sua
organisação fetichica, apreciando a .sua evolução natural ,de .
acôrdo com os .conceitos da ciência positiva.
••

I

Mesmo encarado . o problema sob êste prisma, quantas e
quão acuradas observações não seriam necessárias, para dar
conta de tamanha tarefa sociológica?
•

Os índios que habitam hoje o alto rio Negro. se gruparam no
vale âo seu confluente Uaupés, primitivamente Buopé, nome do
tuixaua que dominou o rio p·o r tempo imemorial : . ·
Em um folheto recentemente publicado por Luis da Comàra
Cascudo "Em memória de Stradelli", os estudiosos poderão colher farta messe de informações sôbre os índios que tanto con- ·
correram para a real isação dos trabalhos da Comissão Mixta de
demo reações do Sector Oeste.
São os descendentes dos índios tiue em 1773 o Ouvidor e
Intendente Geral da Capitania do Rio Negro, Francisco Xavier
Ribeiro de Sampaio, menciona no "Diario de Viagem", que em
visita e correição dos Povoaé;ões da Capitania fez naquela
epoca:
Nêsse tempo as principais nações de indi'os do Uaupés
eram: Coeuána, Macú, Macücoena, Uanana, Tariana,
Deçana, lrinaná, Timonará, Boanari, Mamengá, Panenuá e Boupé, a mais célebre, cujo Tui.xaua de quem q
tribu tomára o nome ofrneceu ·os mais interessantes te-
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mas para as lendas coligidas em colaboração por Max.
J. Roberto e Brandão de Amorim .
Os índios Deçanas, Tarianos e Uaupés mantinham frequentes relações com os seus irmãos do rio Guaviari, por um furo que
o liga ao grande afluente do rio Negro.
Dentre aqueles contos, pacientes e inteligentemente coligi.:.
dos por Max . Ro~erto, destaca-se a história do Jurupory, que êle
ouviu de muitos índios do rio Negro e registou .
O copioso material foi entregue a Stradelli. - Este o apro··
veitou, traduzindo a história sob a forma de legendo. Simples
e Valioso documento original e fiel para o estudo da teogonia social ameríndia".
,.
ti

A's paginas 63, 64 e 65 do opusculo "Em memoria de Stradelli", e na nota 6.,, da lenda Paraman e Duhi", i nserta no' tomo
100 do vol . 154 da Revista do Instituto Histórico, 2.º de 1926, se
encontra interessante narrativa sôbre o Grande Reformàdor, Jurupary, nascido de Ceucy, segundo a concepção da· yirgem Mãi.
ti

O rio Uaupés foi muito percor_rido desde o 'fim do seculo
XVIII por explor~dores e naturalistas .
,

,.

O Tratado 'de limites de Portugal com Espanha,· de l .º de
Outubro de 1777 deu lugar á visita áquele rio pelo mais tarde
General Manoel Gama Lobo d'Almada, ·um dos com issários da
Demarcação luso-castelhana.
Logo depois, o naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira ex...
piorou o mesmo rio.
E no seculo 'XIX Naterrer e Wallace fizeram estudos etnólogicos nas visitas realisa.das ao Uaupés.
Contemporaneamente Stradelli, Coudrea~{ Koch-Grunberg
colheram dados et.nograficos, etnológicos 'e vgl:>tólogos interes'
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No Uapés aglomeraram-se indjos pertencentes a diferentes
grupos, geográfico·s, provindos possivelmente do vale do Orino-co,, a maioria dêles, reunindo-se aos que constituiam o _g rupo propriamente tu pi amazônico.
Assim é que se pode dizer que o Uapés é hoje habitado por
indios · dos grupos geográficos denominados Aruaques, Tupiscaribis, Tupis -Barés e Macús, que se mantiveram em contacto con tinuo com gente civilisada desde a Descoberta . Foram objeto de
diversas tentativas de catequese e aldeiamento que muito perturbaram a sua evolução natural sem alcançar a transformação
mental visada . .
Presentemente montem o Governo Federal naquele rio um
Posto lndigena de Proteção na -confluência do rio PaporL ·A Mis.,
são salesiano ocupa a zona de Taracuá, onde outróra missionarias diversos atuaram sem outro resultado sinõo o prazer religioso do batismo dos incolas na doce esperança de incorporar no
céo as almas dêsses pagãos ós da cristandade que forma o Reino
Celeste.
O processo de aldeiamento dos índios sempre deu lugar ó
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Acangataras - endumentaria de gala dos índi os Tarianos - lauretê - 1933.

'

Vista do dorso

~·

-e:ompressão· d.a liberdade, e a· depressão_do moralidade Hai_Q
vistas ao que o conselheiro José da.:Silva ,Mendes Leal cita no capitulo lV .do l l volume dos- ,. Bandeirantes"-, em relaçõo aO's m·issionarios m.ais famosos-, q-ue tonto concbr!~fCtm para a colonisa- ção do Brasil na épocq da Go,nquisto e aó que o _General -José
Arouche de Toledo Rendo11- mencio-n.a na· suçi "Memoria·''_ a rest

peito da Missão dos Frades Capuchos-, na qual destaca o Capitulo 7.º do "ReQimento par:a todas as Aldeias d.Gs M.issões", traduzindo a. (eroz disc.ipHna re.ligioso· codificada por aq.we:lo.
· Missão . .
Conterrtp.o ra.neamente Stradelli, que estudo'.u dem·o.radamente o rio Uaupés na colheita de elemento.s. ·para
a construção d.a.
.,.
sua obra o "Vocabulario'' ~ lembra que urn djretor ·das aldeias~.
daquel'e riot encarregado d.e os civili?ctr, · "ondava nú em pêlo,
com toda a ilustre ·familia, e ·explicára ào via·jcinte que essa história de viver usa·ndo róupa ~a-zia gastar -m~lto sabão!'.

O que não impedío que o conde de Peacenza se deixasse
aborigenrsar corisentjodo qu.e-_o pinta,ss.é.m com o verm,efho docara·iurú para a_ssistir e tomer _parte num cahiri da mo~loca âo Mi.

.

rit,i· - cachoeira, "bebendo repetiâas
cvias
.
.
ceder". ·
·

~

·da

caopi entonte-

Como Gonçalves Dias, Roquette Pinto, Guido Marliàre e Couto
de Magalhães, Stradelli fez a. defesà do. amerába, ta)(ad.o de indolente; defesa que Joaquim Ser.ro lançaro brilhonte e vrb·r ante..mente na imprensa carioca em é.p oca possa da. A êsse respeito
os minuciosos exames· d.e StrodelH são perfeitõs. Co~-firma.m.· as
minhas observações de muitos anos na tribu dos 6orôros.
Mostram _como o o_m eraba trabalha diariamente.: .c aço, pes,ca, planta e. cultiva soa r.oça, de acôrdo., com o relativida.d e das
suas necessidades e ambições. E posso afirmar, que á ·hora em
.quê o sol é intenso, trabalha, recolhl do. á maloca, na s·uo Ind_us-tria doméstica, e g.u.err:eirci: tece .Rolhas d.e palmeira· e p:alhinhas
~

.
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de talos diversos parà o fabrico de utensilio,s de, seu ·uso,; prepC?ra
a argila e faz cerâmica; confecciona com arte os adorn0s de
pena ~ de ambar, de dentes divefrsos e unhas de bichos com que-se
aformosea para festa.se para a guerra; bem como o arco e a flexa, instrumentos de finalidades econômicas e guerreiras, com que
montem a família ·e a defende.
Tudo isso o amerába foz com o mais invejavel bom humor.
E sempre jovial como as crianças, - consequência do nivel
mental da idade de sua cerebração fetichica que o faz parecér
uma criança grande na expressã·o de Teixeira Mendes.
Stradelli foi atilado em ver como o índio .cqncebe a propriedade individual ·e a que resulta da cooper~ção coletiva ~
.

~'

"A·terra, as aguas, as arvores, os peixes, os _animais silvestres,, as roças plantadas em , mutirum, os sa.ldos
das ·
.
colheitas, pertencem a toda ·a tribu : Do moq~uem de caça tod.os os·membros da tribu participam ná m.a lóca".
,

'

A propriedade individual é rigorosam.ente ·o oservada pelo
lndio - E cada proprietario assinala .o que .lhe -pertence, e, d.e
tal modo o faz, e é reconhecid~ por' todos, que um qualq Úér inpio
da tribu encontrando perdida na flor_e~ta uma flexa, por exemplo, pode francamente dizer a quem pertence pela marca que
traz.

-

O tuixaua é o coordenador das vo.ntaqes coletivas.
"Na guerra é o . chefe obed.ecido. · .
' "Na paz, simples diretor executivo, atuando pela persuasão
e ' pelo conselho, - que o saber tradi·cionalmente acumulado lhe
faculta. Aparentemente, um membro da tribu como :óutro qual- ·.
quer~ sem importancia. ·
Entretanto, as regras de sucessão hereditá-ria são observadas com máximo rigor. O lndio, em uma palavra, é um homem no
seu primeiro estágio de evolução.
A diferença entre o selvagem e o civilisado ocidental se me.,
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de pelo grau de desenvolvimento mental e social entre os individuos.
O amerába galga o primeiro degrau da escala sotia\. Atingirá, no tempo e no espaço, o nivel da civilisação moderna, si a
Nação brasileira reconhecer o dever que lhe cabe de respeitar
a confeder'a ção empírica das hordâs fetichistas espalhadas pelo
territorio da República, mantendo com elas as relações amistosas
devidas, e garantindo a proteção do Governo· Federal contra
'
qualquer violência, quer em suas pessôa~, quer em seus territorios.
Essa concepção politico-socicil foi emitida pelo primeiro Ministro da Agricultura da República, Rodolpho Miranda, em 191 O,
quando teve a inspiração republicana de retomar o estudo do
problema Indígena, iniciado desde a Descoberta pelos Missio·narios da Companhia· de Jesus sob os auspícios dos Reis de Portugal e sem solução até os nossos dias.
Percebe-se o entusiasmo cívico daquele republicano histórico, lendo-se a correspondencia preliminar que manteve com o cidadão republicano a quem quiz confiar a nova tentativa histórica, que os seus sentimentos politico-sociais lhe proporcionavam
ao assumir o co_mpromisso de servir a República na administração.
Nilo Peçonha em que ia colaborar:
•

"Ç7abinete do Ministro da Agricultura - Rio de Janeiro, 2 de Março de 191 O - Snr. Coronel Candido Mariano Rondon - Visa a presente carta revestir de cunho
official o convite que, pessoalmente, vos dirigi, em nome
da causa dos nossos selvicolas.
A espontaneidade da escolha · do vosso nome, para
fomentar e dirigir a catechese que o Governo da República deliberou emprehender, é a consagração formal
da conducta humanitaria, generosa, que tanto vos recomendou á confiança do indígena, na longa e heroica
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'

jornada que realizastes por zonas até então vedadas
aos mais audaciosos exploradores.
Quem, denodadamente e com rara _abnegação, . sacrificou a sua quietude, a calma do seu lar, a sua propria
vida, por bem servir ó Nação; quem poude-fazer do indigena ·na plenitude de seu dominio no seio das florestas, defendido dos artificios da civilisação pelas aspe~
rezas da vidà inculta - um amigo, ·um guia cuidadoso,
reune, sem duvida, os requisitos de bond·ade, de altruismo, que devem caràterizar a campanha que ha de redimir do abandono os nossos selvicoias e integral-os na
posse de seus direitos.
Não cabe ao Governo insistir em praticos seculares que
falharam aos seus ideaes, revelando-se, no longo decurso de seu predominio, baldas de prestigio para deter a corrente avassaladora de uma raça varonil, votada á escravjqão e ao exterminio. Cumpre-lhe, ao contrario, constituir em bases novas a ca.techese, imprimirlhe feição republicana, fóra de privilegies de castas, sem
preocupação de proselytismo religioso, constituindo serviço especial centralizado nesta Capital~ com irradiação pelos Estados onde se torne necessaria a ação
que é chamado a exercer, pacientemente e sem intermissão de esforços.
A direção superior d'esse serviço vos será confiada, si
acquiescerdes á consulta que ora vos faço, antes das
formalidades oficiais de requisição ao Ministerio a que
pertenceis, e tenho bem radicada em meu espirito a
confiança de qye seró satisfeita a as·piração comum,
mediante o influxo de vossa capacidade moral, de vossa fé republicana e da energia de vontade que vos fez
o primeiro dentre os exploradores do territorio brasileiro.
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Tuichaua Tariano Leopoldino com acangatara, endumentaria
de gala - Visto de frente - Iauaretê - 1933.

Apresento-vos as seguranças de minha estima e l~giti
ma consideração.
Saude e fraternidade
{a)

Rodolpho Miranda

Telegrama. oficial - De Rio - n. 29623 - - pls.. 126 -data. 15141191 O - hora 17,55. ·
Snr. Tte. Cel. Rondon - Friburgo.
Li com vagar e atenção sua atenciosa ca"rta, que me
enviou em resposta meu convite para assumirdes direção serviço catechese indigenas, organisado de acordo com orientação republicana. Exposição eloquente
vosso program-a, fundamentado em ~ermos que revelam conhecimento exato assl:.lnto, aliado criterio observador, cauteloso, bondade um homem de coração, me
faz crer firmemente que aceitando investidura cargo,
assegurasles exito da idéa que propugno com o maior
"
encarecimento. Concordo sem discrepancja com as
medidas que sugeris, todas conducentes a proteger o
· indigena, defendei-o, amparai-o sem constrangei-o a
aceitar nossos habitas, nossa religião. Será mais um
serviço a reunir aos muitos que vos deve a Republica.
Saudações cordiais. (a} Rodolpho Miranda - Ministro
Agricultura".

Estava entendido, que, para "imprimir ao Serviço em · proiet0 . feição republicanGJ, fóra de privilégios de castas, sem preocupação de proselitismo religioso; adstrito apenas a proteger
o indigena, defendê-lo, ampará-lo, sem constrangê-lo a aceitar
nossos habitas, nossa religião, teriamas que nos apoiar em bases teoricas sólidas, que nos permitissem organisar um serviço ao
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abrigo dos sofismas materialistas, o que só a teoria cientifica da
civilisação fetichica podia nos fornecer.
Examinando todos os processos até hoje empregados na
catequese do selvagem brasileiro, desde os tempos co.l oniais, e
através do primeiro e segundo imperios; dentro das premissas
que nos foram apresentadas pelo fundador do Serviço de Proteção aos lndios, nos convencemos que outra não podia ser a ·
nossa ação para redimi-los do abandono e integra-los na posse
de seus direitos, sinão respeitando a sua organisação social fetichica, segundo a concepção positivista · - , independente de
.q ualquer consideração sobrenatural, aguardando a sua evolução, já expontaneamente, já medianté os pacificos contactos
com os civilisados.
E nisso não nos movia nenhuma idéia de proselitismo sectario. Seria infringir os preceitos em que o Snr. Ministro se fµndava para não insistir em praticas seculares que falharam em seus
ideais.
Baseavamo·-nos apenas na influência da evolução social que
o Brasil já havia experimentado, caraterisada pelas opiniões politicás e filosoficas dos verdadeiros republicanos, filiados á escola .metafisica da Democracia.

E todos êles reconheciam, para honra do Brasil, como principio supremo, o postulado da Fraternidade Universal, "abstra. hindo, segundo a frase de Teixeira Mendes, de quaisquer considerações sobrenaturais, dominando todas as d·istinções de familia, de classe, de pátria, de raça e de religiã'o ".
Perante a moral e a razão, é opinião do m·esmo apostolo
positivista, perfeitamente aceitavel por todos .os · verdadeiros
republicanos, que'' as tribus selvagens consti~uem nações livres,
(como aliás reconheceram a principio os conqui.stadores com
elas firmando pactos e alianças), cuja autonomia politica deve
ser respeitada como si se tratasse das nações mais poderosas.
Portanto, é dever dos Brasileiros, e dever de honra, dos mais sa-
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grados, respeitar a autonomia social .dessas ingenua.s tribus, não
consentindo a mínima violência contra elas, e oferecendo-lhes todos os recursos, - materiais, intelectuais, e morais, - de que
dispuzer o Ocidente, segundo o regime pacifico industrial em vigor na Federação Brasileira".
Tal concepção, à unica que se enquadrava na feição repu.b.licana, fóra de privilégios de castas, sem .preocupaÇão de proselitismo religioso, imposta pela idéia política que o Ministro
propugnava com o maior encarecimento, é efetivamente positivista. Só o Positivismo, porém, -isto é, a Sociologia e a Moral ci.entificas, a poderiam ter estabelecido.
ToçJas as tentativas anteriores ao positivismo fracassaram,
dominadas pelo absolutismo dos religiosos, pela vaidade metafisica dos cientistas, pelo orgulho dos politicos e pelo egoismo
feroz dos industrialistas, exploradores da ingenuidade e nobre-

..,

za dos indios .
. i
Teixeira Mendes, com o bom senso que lhe caraterisa, afirma: Para que a concepção positivista de proteger o selvagem,
.respeitando a sua organisação soci·aJ fetichica, fosse aceita por
almas ocidentais, não se exigia e nem se exige a conversão dessas almas ao Positivismo. Bastava e basta que elas tivessem e
.tenham expontaneamente adquirido, sob a influência da evolução anterior ao Positivismo, as qualidades politicas e filosóficas
que caraterisam os verdadeiros republicanos através da metafisica democrática
11

11

•

11

..

Jamais o emp1nsmo dos melhores republicanos, dominados pela metafisica democrática, sem as luzes do Positivismo, seria capaz de descobrir, nesse regulamento de proteção aos sel·vagens, uma ded.ução do principio da separação entre o poder
espiritual e o poder temporal".
"A execução dessa concepção de Proteção aos lndios, que

-
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o Governo republicano teve a ventura de inaugurar, se baseou
tom.bem em principies positivistas, em.boro coubesse ela ou possa. caber a cidadãos que igno-rem ou regeitem o conj_unto do Po• • •
•• .
s1t1v1smo

.

.

A maioria dos funcionários do Serviço de Proteção ao~ lndios é católica.
Sem a preponderância do ensino positivista na camada social do Brasil, o Serviço de Proteção aos lndios não teria tornado
o impulso civico:social que até 1930 apresento·u, sem o arnálgama dos preceitos teológic9s~ e metafisiços com indefinidas pretenções cientificas, segundo o exemplo dos mais afamados catequistas .
•
Foi o Patriarca da lndependencia o inspirador principa-1 do
serviço republicano de proteção aos índios .
.E .é principalmente ao influxo positivista que "o povo brasileiro deve a justa apreciação, cada vez mais divulgada hoie,
do Patriarca da· sua independência politica, o . que implicou · a
popularisação dos seus dois grandiosos projelos: abolição da
escravidão africana e civilisação dos selvagens. As duas causas
ficaram, a partir desse momento, colocadas sob o prestigio inestimavel de um an_cião, cuja superioridade moral e mental de· antemão dissipava, só por si, a objeção dos politic.os que lhe su ·
cederam" .
"Cabe tombem ao Positivismo, incontestavelmente, a digna
reparação historica do ingrato olvido em que havia caído a memória do Patriarca da lndependencia".

,

Estamos convencidos que o Problema lndigena no Bra.sil
não é um problema utilitarista.
Ao contrario, problema social de alta relevância, requer por
parte do Governo brasileiro a maior ~tenção na sua justa apreciação, como o encarou o Governo Nilo Peçonha, fundador do
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Tuichaua Tariano Leopoldino com acangatara, endumentaria
de gala - Visto de lado - Iauaretê - 1933

"Serviço de Proteção aos lndios", pondo-o ao abrigo das preocupações economicos do braço para o trabalho.
Trata-se ·da rehabilitação do lndio, de sua libertação, e sua
incorporação na sociedade.
O Apostolado Posiitvista do Brasil no Opusculo n.º 334, pubhcado em 2i de Dezembro de 1911 (19 de Bichat de 123),
aprecia devidamente a concepção do problema, sua execução
e sua sisterriati.sação, segundo os principies da Filosofia Positiva.'
E conclue com a seguinte peroração:

.'

" . . . O "Serviço de Proteção aos selvag~ns e aos Trabalhadores Nacionais", como se acha atualmente estabelecido no Brasil, da mesma sorté que o regime da
separação entre o poder temporal e o poder espiritual,
e a sistematisação da existencia pacifico-inâustrial excluindo as aberrações militaristas quaisquer, são devidas á preponderancia capital que os ensinos positivistas j·á adquiriram, nêste particular, entre os verdadeiros bra'sileiros .
.

Sem tal preponderância, ou o serviço não existi ri.a -ainda,
ou, na melhor hipotese, existiria como uma organisação incoerente, na. qual se tentaria amalgamar as vistas teológicas e metafisicas com vagas ·aspirações cientificas, segundo o exemplo
oferecido por José Bonifacio .
Pode-se contestar a conveniência da organisação atual,
quando se está sob o predominio do teologismo, da metafisica,
ou do materialismo cienti.fico e industrial.
· Mas reconhecer ·a excelência da organisação e cont.estar
e obscurecer que ela seja devida ó preponderância do Positivismo na sua concepção e execução, como na sistematisac;ão do
seu desejo, constitue um desconhecimento do verdade, uma in·gratidão social, ·e um gravíssimo erro político: Como Augusto
Comte mesmo o fez notar, não é licito aos positivistas esconde'
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rem, em hipotese alguma, a sua · bandeira. Viver ós claras é o
'
resumo prático da moral positiva. Os nossos contemporâneos,
iludidos ou extraviados por gratuitas prevenções, podem recusar,
ao Positivismo, a justiça devida.
Lamentando semelhante erro, pelas suas reações politicas
e morais presentes, nós aguardamos o juízo iniludivel da Posteridade, na qual revivem todas as almas converg_
entes do Passado e do Presente, formando no seu conjunto a HUMANIDADE".

Admiro a capacidade de observação manifestada nêste trabalho pelo Chefe da Comissão de Limit~s do Sector de Oeste,
'
quanto me apraz render preito aos fecundos esforços que empre9ou na execução dos pesados trabalhos que lhe foram confiados;
çlesenvolvidos pela lucidez do seu espírito pratico e dinamismo
do seu ardoroso sentimento .patriótico.
Não poderia, por isso, passar por entre as pópulações indígenas existentes nas localidades dd fronteira em ·que operou sem
que o seu espirito de brasilidade e os seus sentimentos sociais e
'

humanos fossem profundamente sensibilisados pelo estado da civilisação em que se encontram aqueles povos .
que o levaram ós apreciações que consti. Daí as reflexões
.
tuem esta interessante digressão cientifica . .
O problema indigena é de carater puramente social e po:.
litico.
O ponto de vista b iofógico, de aplicação da lei da hereditariedade, segundo as minucias de Mendel, seria, no caso do serviço em aprêço, o indicado para a solução do problema, si o ponto de vista da Nação brasileira fosse o da transformação do lndio, quanto antes, em trabalhador nacional, sem levar em consideração o respeito devido á organisação social das tribus e nações indigenas que povoam grande parte do interior do país, e,
si possível fosse, sistematicamente, fazer o cruzamento dos civi-
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Indias Uanana s de Iutica em plena pescaria ao Timbó -

1933.

lisados selecionad0s com índios, o. que implicaria a sistematisaÇã~ da violência nos sentimentos da farnilia indígena. Como efetuar tal ligação sem o contato demorado das duas sociedades~
O efeito prótico visado não se conseguiria sinão num periodo muito longo de aplicação intensiva, na hipotese de ,;s. er possivela ligação como se alcança nas especies inferiores
em" que não
.
entra em jogo sinão a vontade do modificador sem implicar a dos
elementos empregados na apreciação das modificações biológicos o obter. Como José Bonifocio empiricamente previu, a modificação lenta da mentalidade do selvagem é passivei de realisação mediante os casamentos de gente civilisada com gente selvagem. Mas, em grau tão diminuto se faz, qu,.e não pode ser con- ,
's iderada como metodo de abr,e viar a ·solução do problema, sinão um dos meios de facilitar gradual e espontâneamente a evolução natural do lncola.
~

Demais, o ponto de vista repubf iéano é o da fraternidade.
Respeitar a organisação social e política da Nação indígena, -facilitando-lhe por todos os meios ao alcance do Governo
brasileiro a sua evolução natural, sem e.ntrar em consideração
com O· pêso das consequências econômicas da Nação, e sem desprezar a vigilancia social necessória para imped(r as perniciosas
consequências morqis, possiveis em todas as organisações sociais, mesmo nas de maior rigor doutrinári.o .
As concepções do lndio são mais concretas que abstratas.
sentimentos que o mantêm no
Prendem-se 6 natureza J?elos
•
meio em que vive, atribuindo a todos os seres orgânicos, o mesmo
modo de ser dos entes animados. Donde a concepção dos totens
pela generalidade das tribus selvagens, americanas, africanas,
ou asiaticcis. A sua evolução mental sofre as reaÇões naturais
do meio.
•

1

Intervir, contra a vontade do selvagem, na concepção que
tem êle da Terra, do Espaço e do Homem, no sentido de fazê-lo
abandonar tal crença e substitui-la por outra inadequada ao es-
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todo de sua mentalidade, é atentar contra a sua liberdade e violentar os seus sentimentos.
A evolução deve ser efetuada segu-n.do a marcha das leis que
regulam os fenomenos correspondentes.
No opusculo: ''Pelo lndio e pela sua Proteção oficial", publicado em defesa do "Serviço de Prot~ção aos lndios" pelo diretor interino Luis Bueno Horta Barbosa contra a critica de um
deputado federal no discurso que proferiu na Camara dos Deputados em 27 de Dezembro d~ 1922 vem profusamente esclarecidas a concepção, execução -e sistematisàção da p~oteção oficial,
republicana, organisada segundo o Regulamento Rodolpho Miranda de 10 de Setembro de 1910 para resgatar os nossos peca,
dos velhos, praticados contra o povo viril que habitava esta parte do Continente quando Pedro Alvares Cabral aqui aportou no
começo do seculo XVI.
Repete claramente qual· o intuito d_o Governo republicano em
relação aos restos da população indige'na braslle_iro, comparando o que o Brasil tem feito para salvar_essa popul-cição do extermínio e da escravidão, com as largas -disposições administrativas
dos governos dos Estados Unidos da America do Norte e do Canadá' em relação ·á reduzida população i·ndigena respectiva, mostrando fartamente ·que longe de ser o ;.S lndio pesado ao Tesouro
Nacional, representa êle uma vitima social do descuido da Nação perante os princípios da Moral e da Razão ---; como já em
1823 sentia e proclamava o. Patriarca da lndependencia politica
do Brasil.
~
Sintetisou o Patriarca êsses pensamentos, que alvoroçavam
seu espirito pat_riotico, nos· cinco manâqmentos político-sociais,
em que Rodolpho Miranda se inspirou pára retomar o Problema
lndigena, de cuja solução definitiva dependia a consolidação da
liberdade nacional, comprometido ainda, apezar da proclamação da Independência, pela escravisac;ão sistematica do africa- '
no, e a escravidão t6cita do Aborigene.
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Interior da malóca, habitação collectiva de indios Cubéus Querary - 1933.

Fóz do Rio

~
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-"Os meios de que- ~·~ d·eve l'ançar _
mão- para a pronta ·e
· s.ucesiva,çivHisação dos lndlôs são: , -·
-

<

"'

l .• __;,..,. Jusfiça, não esbuJhando mais os índios, pela forço, das terras q~e .ainda lhes restam, e de que.
são legitimas _senhores;
0

·2.

-

3.º -

Brand-ura, constância e .sofrimento de nossa par- te, que nos cumpre _co-mo a_ usurpadores e cristãos;
Abrir comérci.o co~ . ~s·~ oárboros: eii,nda, q.ue s_
eja com perda de nossa p9rte;_- ~: .. :·, -: · ..

4.ó -

.it:.

-

'*- -· - -}.;,.

•:-,

~-

~

Procura ~ co_m dadivas ~ "adqioestoções_fazer pa.

5.º

..

0

-

zes-com. o-s in~Hos· inirriígoS; .. :
Fa'{Orecer -. POl'i to dqs os r:n.eio-s possíveis os matrimôni·os entre índios
.

·e

brar::ico·$ e mulatos".

'

·:

Em uma pal_avroj . resp_
eitcir as nações fetichistas que consti "l
tuiam a populoçã~o obor.ige~~. do-Brasil". - ·.
.

.

Tudo, quanto d,e po~itiyo, de elev~do espi.rito de liberqade de
conciência, êsses mandamentos encerra'm·, foi codificado pelo
·Regulamento de 1O de ·setémbro· de· l9lO,- e- recapitutado peló
novo de 6 de Abril de l936, -dentro da relatiy.idade _da evolução
social brasileira.
... · .,
· Que prod-uzi ra m frutos proveitosos á civil isação

qo

1ndio, a concepção do desejo r~·Rublicànó de , proteger o lncola brasileiro; a ,execução dêsse desejo e a sua sistematisoção, atestam
as ,mensagens presidenciais d'e inaug~rÓç:ão dos trapá·lhos parlamentares; a mensagem com que o Presidente Epita.c io Pessôa
encerrou o seu periodo governamental; o ,parece( apresentado em
1921 pelo [)r. Justo Chermont, relator _â o orçamento do M·inisfe ..
rio da Agricultura.
A mensagem pres-idencial de 1913 aQ Congresso Naçional1
.dá conhecimento á Na,ção 'do 'm 9do como repercutiu rio estran-

•

geiro a concepção do desejo republicano· de proteger o lndio no
Brasil, sua execução e .a sistematisação dessa execução:
Relata essa mensagem: "Pelo orgão de cientistas notaveis, bem como no seio do Congresso das raças, reunido em Londres, foi' o Serviço de Proteção ao~ lndios,
apreciado com os· mais francos aplausos, a que se juntaram, depois, as manifestações da imprensa daqu.ela
'
capital, de Berlim, de Paris, pelos ·seus representantes
mais autorisados, sendo por êstes o nobre procedimento do Brasil para com os seus primitivos habitantes
apontado como um exemplo a ser imitado, para honra
da civilisação universal, por todos os países onde ainda
existem indios selvagens".
O Jornal do Comercio do Rio de Janeiro de 10 e 17 de Agosto de 1913 publica os seguintes telegrammas de Londres e Berlim respectivamente:
"A imprensa inglesa publica hoje uma nota de carater
oficioso a proposito da questão do Putumaio, na qual se
lembram varias _alvitres para evitar a repetição de fatos
analogos aos que recentemente foram denunciados.
Entre êsses alvitres faz-se especial menção da orientação seguida pelo Brasil a respeito dos índios que habitam o seu territorio, tecendo-se calorosos elogios ó forma porque êsses serviços são executados na competente repartição do Ministerio da Agricultura".
"Berlim - A maior parte dos jornais publica a comunicação dirigida á legação brasileira em Berlim a respeito do tratamento dos índios no Brasil, cuja oganisação elogiam, considerando-a muito perfeita".

E' de se apreciar, por envolver motivo de ordem social e não
cientifico, a carta que o Presidente da Sociedade Nacional de

-38-

'

.

Geografia de Nova York, dirigiu ao Diretor Geral do Serviço de
Proteção aos lndios do Brasil, comunicando-lhe a inclusão do seu
nome na lista dos socios honorarios daquela corporação:
"Sinto-m·e feliz po~ ser de minhas atribuições informarvos que a Sociedade Nacional de Geografia, pel9 seu
corpo administrativo, tendo em vista os esplendidos ser-

.·

viços prestados á civilisação pela vossa obra com e a
favor dos aborigenes do Brasil, resolveu incluir-vos entre os seus socios honorarios".

.

O Governo que fundou o Serviço republicano de Proteção
aos lndios não teve em vista transformar o lndio em trabalhador
imediato como geralmente se pensa e se diz: "E' preciso aproveitar o braço do lndio, si possível, ou, el imina-lo não sendo passivei, para que o território nacional seja aproveitado, onde o
lndio impede o seu aproveitamento util.
A êsse proposito não me furto a.o prazer de citar a opinião
de Roquette Pinto, um dos biologistas nacionais de nomeada, emitida no seu famoso livro - ." RONDONIA" - paginas 300-301-:
"Nosso papel social deve ser simplesmente proteger,
sem procurar dirigir, nem aproveitar essa gente (lndio).
Não ha dois caminhos a seguir. Não devemos ter a
preocupação de fazê-lo cidadão do Brasil - Todos
entendem que índio é indio; brasileiro é brasileiro.
A nação deve ampara-los, e mesm-o sustenta-los, assim
como aceita, sem relutância, o onus da manutenção
dos menos abandonados ou indigentes e dos enfermos.
As crianças desvalidas e mesmo os alienados trabalham; mas a sociedade não os sustenta para aproveitarse do seu esforço.
Além disso temos, para com os índios, a · grande divida,
contráida desde o tempo dos nossos maiores, que foram invadindo seu território, devastando sua 'caça, fur-
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tando o mel das suas matas, como ainda agora nós
mesmos fazemos.
O direito é um só. Quem, a pretesto de civilisar, esmaga
tribus e nações, que sempre viveram independentes,
pratica politica perigosa para si mesmo porque a moral dos conquistadores nunca teve outra razão. E o dominador de hoje poderá ser abatido amanhã, por um
terceiro que invoque os mesmos princios. ,
Ainda mais. Quem pretender governá-los cairá no erro
funesto e secular; na melhor das intenções, deturpará
os índios. O programa será proteger sem dirigir, para
não perturbar sua evolução espontânea.
Na economia nacional, do ponto d.e vista republicano,
a questão indígena deve ser escriturada unicamente,
nos 1ivros da Despeza ...
E assim dará lucro".

'

Luiz Horta .Barbosa na defeza linhas -acima citada afirma, e
afirmou com a Morol e a Razão: "O serviço de Proteção aos lndios não procura nem espera transformar o indio, os seus habites,
os seus costumes, a sua mentalidade, por uma série de discursos,
ou de lições verbais, de prescrições, proibições e conselhos: conta apenas melhora-lo, proporcionando-lhe os meios, o exemplo e
os incentivos indiretos para isso: melhorar os seus meios de trabalho, pela introducção das ferramentas; as suas roupas, pelo
fornecimento de tecidos, e dos meios de usar da arte de coser, á
mão e á maquina; a preparação de seus alimentos, pela introdução do sal, d,a gordura, dos utensílios de ferro, etc; as suas
habitações; os objetos de uso domestico; emfim, melhorar tudo
quanto êle tem e que constitue o fundo mesmo de toda existência social . E de todo êsse trabalho, resulta que o indio torna-se
um melhor indio, e não um misero ente sem classificação social
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lndios Epamaçãs ebaetanas e Epamaçãs tariras do alto Rio
Taraira, contra affluente do Rio Japurá - 1934.

, possivel, por ter perdido q civilisação a que pertencia ·sem tér
conseguido entrar naquela para onde o queriam levar" .

"Eles aprendem e acabam adotando a nossa lingua. Só
com isso quantas noções não adquirem; quantas · modificações
não sofrem no seu entendimento; quantos novos pontos de contacto não se formam entre a sua e a nossa alma? Eles abando.
nam, uns mais outros menos rapida.mente ,o genero de atividade em que fundavam a sua subsistência e a de suas familias, o
qual era· essencialmente a caça e a pesca, e .em lugar dêle adotam o que nos vêm praticar, em lavouras ou ..pastoreio de gado;
contraem a noção de trabalhar sem conhecer o destino objetivo,
imediato, para Pedro ou para Paulo, do produto dêsse trabalho;
concomitantemente com isso ~ lhes vêm a noção de dinheiro_,e o
transformação do modo de comerciar, que deixa de ser por troca
direta dos objetos, para ser mediante o sinal abstrato que representa o valor do objeto. Aumentam rapidamente o respeito que
· já tinham pela vida de seus semelhantes e não tardam em se tornar monogamos.
ti Pois estas modificações, e muitas outras que se poderiam
igualmente citar, não constituem, afinal, em caminharem êles
para a nossa civilisação, em "se incorporarem ao nosso meio"
não propriamente ao nosso meio dqs cidades, mas ao meio brasileiro do interior do país?"
E' comum ouvir-se asserções como esta:
. tio índio dificilmente evolue, e não aceita a cultura que lhe queremos prop~rcionar",
- como já avançou um deputado federal. Horta Barbosa contradita eloquente e logicamente: ... ti Mas, qual a cultura a que
se faz alusão? Quem procurou proporcionar essa cultura, e viu
perdidos os seus es·forços ?º
"Bastaria a resposta a estas duas perguntas para facilitar
muito, ou talvez mesmo tornar desnecessaria qualquer contradita
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áquela proposição. Porque, si a cultura que se quiz incluir ao
pobre selvicola, foi a mental de um dos nossos bachareis ou .mesmo a de um simples retrado; si foi a moral de um doutor em canones, ou mesmo a de um noviço ou noviça de convento; si foi a
pratica de um mecânico ou de um guarda livros de banco, em
qualquer desses casos, como se admiram de que êle a não tenha
podido aceitar?
Mas, si em lugar de tão disparatada ação como seria essa
de transmudar o índio em doutor, em frade, ou em banqueiro,
nos limitarmos a só exigir dêle o possível, isto é: que adote, dos .
meios e recursos da nossa civilisação, os instrumentos, os processos, os modos que melhoram e aperfeiçoam
a sua industria, as
,
suas .casas, as suas lavouras, as suas vestimentas, a contituição
da sua familia, e tantas outras cousas que são comuns á nossa vida
e á dêle, então o veremos, sem esforço nenhum de nossa parte,
ir apropriando-se dos nossos conhecimentos, das nossas observações, das nossas r:naneiras de obrar, próprias áql)eles atos e
áqueles habites. Irá êle s·e aproximando, não dos doutores, nem
mesmo dos operarias da cidade, mas dos nossos trabalhadores
das fazendas, dos nossos campeiros de gado, dos nossos roceiros ou cai piras, em suma. E nesse transito, não estará o selvicola
caminhando para nós, adaptando-se ó nossa cultura, isto é, a
cultura geral do povo brasileiro, naquilo que ela lhe é accessivel
no estado em que nós o encontramos?
A história da conquista pela Companhia de Jesus nos mostra bem claramente o propósito dos santos missionarios, na suposta e pretendida catequese do amerába para a civilisação
cristã.
O processo ou ardil que os filhos de Santo lnacio empregaram para resolver as dificuldades, manter a influência e segurar
o domínio dos indios nas suas reduções como se lê na famosa
"Relacion historial~', do padre Juan Patricio Hernandes, "mostra
evidentemente que êles eram senhores da psicologia dos incolas"
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- Incutiam em seus espiritos mediante trespasses magicas tais e
-tais causas ao alcance da mentalidade supersticiosa peculiar á
idade de sua evolução, que, "ao fim de tantos anos de absoluta
e exclusiva sujeição á ComP.anhia, os seus aldeiamentos ou reduções só apresentavam uma população que trocara a fereza
selvatica pelo embrutecimento da incomunicabilidade, e a energia nativa pelos pavores pueris, ·população sem faculdades de
iniciativa, sem sentimentos de fraternidade, sem idéa de patria,
vendada pelo erro, derrancada pela i gnorancia, comprimida
i

pelo artificio, enfastiada da unifàrmidade, e por isso mais saudosa de licença, incapaz em suma de viver por si, e por isso inhabil para dar futuros cidadãos" - Palavras do Dr. Antonio Henriques Leal, no seu livro "Apontamentos para a Historia dos Jesu itas do Brasil".
"Por esse methodo, prosegue o historiador, obtem-se com
efeito instrumentos mas não se fazem cristãos nem homens-! Os
índios da Companhia serviam para ella, .e para mais ninguem,
porque mais ninguem podia empregar semelhantes meios de os
submetter. O systema da Companhia seria, pois, excellente para
os seus interesses; para os da religião e das nações a quem dizia servir, afeitamente se pode asseverar que não - Pesada escravidão era tombem, e escravidão que só aos seus augmentos
aproveitava".
..
"Desta maneira se fez com o correr dos tempos pern1c1oso
abuso o que fora no introito auxiliar fecundei

. Insistimos em pensar . que a solução racional e logica do
Problema do lndio no Brasil consiste na proteção republicana,
consignada no Regulamento de 1O de Setembro de 191 O e recapitulada no de 6 de Abril de 1936 .
. A organisação de Povoações lndiget')as, Postos de atração
e Postos de pacificação permite, respeitando a organisação so-
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cial fetichica de cada grupo geográfico, estabelecer o contacto
com os civilisados. Nêsses estabelecimentos oficiais qualquer sacerdote, representante de qualquer Religião, poderá penetrar e
pregar a sua doutrina; podendo b~tisar, efetuar casamentos, de
acôrdo com o rito correspondente~ contanto que não perturbe a
ordem interna e corra tudo por iniciativa e conta própria do Padre catequista, e seja _de vontade do lndio.
O 5.º mandamento de José Bonifacio, isto é, "favorecer por
todos os meios possiveis os matrimonios entre ln~ios e brancos e
mulatos" - , foi sempre observado pelas lnspetorias de lndios
dos Estados, acontecendo muitas vezes celebrar-se casamentos
entre indias e funciona rios do proprio Serviço.
Na Comissão Telegráfica de Mato Grosso foi muito comum
matrimonio de indias e guardas fios nas Estações da Ponte de Pedra, Utiariti e Arikemes, ao lado de cujas Estações existem nucleos de indios Parici e Arikeme, o mesmo acontecendo em todas
as Povoações e Postos lndigenas dos 65 Estabelecimentos creados e mantidos pelo Serviço de Proteção aos lndios espalhados
pelos territorios do Amazonas, Acre, Pará, Maranhão, Paraíba,
Pernambuco, Baía, Espírito Santo, São Paulo, . Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goyaz e Mato Grosso.
A incorporação do amerába na Sociedade brasileira é obra,
na melhor hipotese para seculo, -como afirma categoricamente o
proprio autor da monografia, segundo o sistema do cruzamento
sistematico de seleção biológica.
O cruzamento do indio CO[íl branco, raramente se faria, por
isso que os nossos trabalhadores são todos mestiços: mulato ou
caboclo .
- Não é possível realizar tal cruzamento sistemático, por
isso que as Povoações e Postos Indígenas só podem existir no
interior, nas localidades em que se encontram as Aldeias dos
lndios, e onde dificilmente se poderia estabelecer colonias militares ou centros agrícolas de trabalhadores nacionais.
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Danças das mascaras - lndios Uananas de Iutica, Alto Rio Uaupés - 1933.
Endumentaria muito artística feita exclusivamente de casca de madeira
com lavôres de pintura á cores.

Nessas condições o Serviço de Proteção aos lndios funcionará e executará o seu programa social de acôrdo com a lei organica, segundo a qual a civilisação fetichica do lndio será respeitada para que a sua evolução se opere naturalmente e pelos
contactos pacíficos que possa êle ter com os civilisados, nas relações comerciais e industriais favorecidas sistematicamente pelas Inspetoria dos Estados, que constroem rodovias para facilitar
o acesso das Povoações e dos Postos ao comercio com os in.dios,
um dos meios recomendados por José Bnifacio nos seus mandamentos de ·c ivilisação do Selvagem .

r

I

O Serviço de Proteção aos lndios não catequisa lndios; protege-os, respeitando a sua organisação fetichica; local isa-os nas
Povoações indigenas; pacifica os guerreiros que mantêm lutas
com os civilisados nos sertões que a sua tribu. dominava e ' preservava das invasões do homem civilisado a golpes de flexa e de
tacape, como acontece ainda hoje nos arredores de Alcobaça e
de Marabá no rio Tocantis, e no Jauaperi do rio Negro, onde
os aventureiros de toda especie penetrdm· para ocupar os castanhais do Selvagem, que reagindo na defesa do patrimonio da
tribu, abre guerra com êsses aventureiros, que geralmente encontram nas autoridades do interior apoio - á - infração das leis
fundamentais da Republica.
Além do Regulamento que ·codifica todas · as garantias no
sentido de poder o Serviço de Proteção aos ln.dios prestar aos
selvicolas do Brasil proteção e assistência; amparando a vida, a
liberdade a propriedade dos aborigenes; defendendo-os do extermínio, resguardando-os da opressão e da espoliação, bem
como . abrigando-os da miseria, quer vivam aldeados, reunidos
em tribus ou promiscua mente com civilisados - ; a lei n . 5. 484
'
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de 27 de Junho de 1928 consolida o Estatuto que rege o Serviço de Proteção, regulando a situação dos lndios nascidos no
território nacional.

Po~r essa lei ficam emancipados da tutela orfanológica vigente todos os índios nascidos no territorio nacional, qualquer
que seja o grau de civilisação em que se encontrem.
Os seus casamentos não serão efetuados conforme as formas legais que atualmente regem a especie, nem tam·bem reconhecidos oficialmente.
Quando, porém, o estado de civilisação dos lndios permitir
o casamento segundo o direito comum, é facultada habilitação
perante o funcionário . competente da Inspetoria de lndios, o
qual expedirá o respectivo certificado e assistirá ao ato, subscrevendo-( he o termo.
A situação jurídica dos lndios; a discriminação das terras para os mesmos; as disposições de direito penal; regulando o modo
de encarar os crimes praticados contra os índios e pelos índios;
bem como os dispositivos que tratam dos bens dos lndios, foram
consignados nos cinco titulas que encerram a supra -mencionada
lei, cada titulo com o numero de capítulos em que são classifica dos os diferentes assuntos relativos á situação dos selvagens pera.nte a Nação Br9sileira ..
Vê-se mui claramente que a República Brasileira, melhor que
nenhuma outra Nação em que ha ainda lndios em seu territorio,
respeita a organisação fetichica dos Aborígenes existentes no
território nacional, cercando as tribus e nações indígenas de todas as garantias perante as leis que regem os destinos da nossa
civil isação .
Nem se preocupa em transformar o aborígene em trabalhador nacional dentro de período determinado, nem cogita de fazê-lo cidadão.
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Cinge-se a encarar a solução do problema dentro do.s princípios que regulam a evolução natural da mentalidade humana,
favorecendo essa evolução mediante a garantia completa da liberdade espiritual, fortalecida pelo espírito da mais ampla fraternidade .

••
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INCOLAS SEL VICOlAS ..

O PROBlEMA DO INDIO NO BRASIL

,

,

Uma phase da dança das Mascaras -

Iutica -

1933.

INCOLAS :SELVI COLAS
'
(Capitulo do Relatorio da ·commissão Demarcadora de Limites do Sector
de Oeste relativo ao anno de 1934)

.
Não estão- ainda G'.Jevidameo:te~- estuda dos os - selvlcol~s órasileiros, ou melhor,_àmericanos, ·d e -modo a --se ·po.d er tira·r conclu- .
.

.

.

_.

..

. sões seguras ·so~re a sua, o~u as . ,suas p r.o ced énc ias perm·ittindó
ter certeza . dos se.us carocte·res ~oncestrães, êonhec4mento bostante util não só para o ànfh©~Õlq~gi_Q ou historia natural do hon1em, como para ~ª ethn·a.gr~ph:IÕ"'. ~-u estudo dos --g rupos humanos
ou povos, se~s costum~es e suas ~t~ndenéias.
.
Esta singella exposição tem portanto a sua
razõ,o de sér;
.
.
como contribuição a -c onhecimentos tão interessantes, ao menos
com uma feição mera·mente especulativa; senã·o com a finalidade
· da fixação das leis da hereditariedade; basica da Eugenía, tão
debatida hoje, visando o ideal da perfeição humana.
O homem, no consenso da historia natural, já tem a süo .
classificação perfeitamente definida·, de sorte que o problema do
anthropologia abordo sobretudo as m·inucias _
b iologicas e s_o ma.ticas procurando conhecer-lhes as leis. de evolução, para chegar
as roças ou grupamentos de indivíduos a.presentando um con iunto mais ou menos grande de qualidades communs .
O criterio anthropologiéo tem evoluido d~ accordo com a
abundancia do material recolhido na experimentação- e assJm é
que, caracteres que, ha não muitos annos adoptados . como fypi ..
.
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cos, toes como a forma do era neo classificada nos dois typos
d·o fycbocephalos e brachycephalos, o angulo facial ao qual
dava-se grande importancia na differenciação da raça negra, a
mancha ou macula cocygeona que apresentam as creanças de
certas raças em tenra idade e desapparece com o crescimento,
attribuida especifjcamente ó raça amarella, etc., teem sido substi•
tuidos por outros mais precisos ou approximados, baseados nas
mensurações do corpo humano, estabelecendo relações de grandeza denominadas índices, com os quaes procuram os anthropologistas grupar e definir os typos racices, tarefa difficil e demorada que voe plasmando lentamente os objectivos da sciencia.
Desta sorte está hoje a anthropologia calcada na anthropometría, auxilia da pela somatica, auxiliadas ambas pelos tests genealogicos orientados no sentido das pesquisas da hereditariedade.
Não dispondo das medidas e indices, a apreciação que
aqui fazemos é calcada na- simples observação Ql}e temos feito
de um grande numero de agrupamentqs indigenas ~em quasi todo
o Brasil.
Os indígenas que occupam a zona Oeste do Amazonas,
constituindo innume-ros clans ou grupamentos de familias, subor~
dinam-se ao que parece, ó um unico tronco, pois differenças no:.
taveis- no physico, não são observadas. Os caracteres externos
que mais despertam a attenção como sejam, a estatura, a conformação da cabeça, a musculatura, o robustez -physica apparente, não são grandemen.te differenciados entre elles e- bem
assim a natureza dos cabellos e a pigmentação da pelle, a não
ser em indivíduos_jó mestiçados com outras raças.
Porte mediano, estructura muscular proporcionada ao porte, cabellos lisos, tez escura, cabeça ·oscillando entre a brachicephalia e a dolychocephalia, mais ponderando- para aquella,
constitue o typo geral do indio.

As

mulheres são de pequeno porte, porém, robustas e mais
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Grupo de damas Tariana s em endumentaria de gala para o "CacherF'
Iauaretê - 1933 - Rio Uaupés - Estado do Amazonas.
Observar os seios da velha no segundo plano á esquerda.

•

.
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nutridas que os homens, entre os quaes difficilmente se encontra
um exemplar adiposo.
~
Typo em geral, feio, decahe rapidamente com a idade, especialmente as mulheres cuja proJificuidade as leva á velhice
' prematura.
Formas interessantes quando mo ças, abatem-se com os fi- ·
lhos que nascem, sendo notavel a modificação por que passam
os seios que, de forma s abundantes e fortemente entumecidos
na juventude, cahem ao _ longo do corpo, achatados, como
.
saccos vas1os . · ·
Pelas photographias que acompanham este trabalho observa-se nitidamente este fa-eto, que é. attribuido por a~lguns naturalistas como sendo normal na raça i:_tegra. Estes caracteres observam -se -nos índios do te-rritorio brasileiro do alto Rio N eg ro e · seus affl uentes, como ri-os de Motto
Grosso, sejam elles Cadiuéos, rem an ecentes dos a ntigos Guaycutús, que habitam o s pantan aes -fronteiri-ços ao Forte de Coim·bro, se jam Terena$, q ue estão disseminados pelo Sul de Matto
Grosso, ambos já bastanle mestiçados, sejam os Guatós, índios
canoeiros, do alto Rio Paraguay, sejam Chavantes, sejam Rarecys, sejam os Corôados do Sul do Paraná e Santa Cathorina,
etc., em todos observei o mesmo aspecto, com lig_e iras modali dades provavef mente devido a influencias mesologicas, -o u de
crusamento .
Não se
encontram- typos
de belleza plastica, sensorial , e
.
.
quando muito de uma somatica robusta.
Pode-se mesmo affirmar ser feio o typo commum do adulto
entre os indigenas.
São ponderados e notavelmente calmos em ponto de darem a impressão de que as respostas physio,log icas ás exitações
sensoriaes são se_
m pre notavelmente retardadas.
Notavel é a jovialidade de que gosam, estão sempre alegres e bem dispostos. Onde acham -se dois indios acha-se a

-
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alegria, á proposito de tudo riem, o que motivou á alguns exploradores dizerem que são eternas creanças.
Trata-se de um erro de observação evidentemente.
Entre os civilisados, dá-se o contrario, com excepções, onde
estão dois indivíduos, está em geral a malevole-ncia, a predisposição para as causas más, o caminho para a tristeza.
Pode-se quasi concluir que a tristeza nas suas modalidades
é fructo da civilisação .
Para os hypocondriacos, os neurasthenicos, os tristes, ou os
poseurs, a alegria e · a joviàlidade são infantilidades, por isso,
talvez, o conceito de exploradores fatigados das jornadas considerarem os indios eternas creanças. ,
Em conclusão observa-se que o indio, como- animal, é bom,
tem bôa resistencla falte-o embora a esthetica.

ETHNOGRAPHIA
ORGANISAÇÃO SOCIAL

Observa -se entre os indios da zo na noroeste brasileira, fron- ·
· teiriça com a Colombia uma organisação social interessante, que
pode-se denominar differencial, -pela forma elementar que apre-senta .
"

7"' _

Esta organisação, que não é ·aliás, peculiar somente a elles,
pois é tombem existente entre os indigenas da Australia, conforme mencionam os ethnographos, parece constituir uma phase
inicial, anterior ao da organisação das tribus governadas por um
chefe unico.
.
A familia é aqui constituída tendo por base, em geral, a mo.
nogam1a.
O casamento ou o acasalamento é feito pelo rapto, do qual
teem previo conhecimento os paes dos nubentes, dando-se até
casos bastante curiosos, do pae do candidato raptar a pretendida para o filho. Esse rapto e acasalamento tem para elles a me·s-
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ma força de ligação e compromissos que o casamento para os
civilisados.
As l.igações... são perfeitas e os casaes bem constituídos, notando-se perfeita harmonia nas familias com reciproca fidelidade.
Não deve ser isto de estranhar, pois são ellas constituídas
pelos unices e legitimes laços que mantêm a familio, os laços do
coração.
Marido e mulher raramente se separam, tomando as mulheres parte em todos os labores do maridp, nos caçadas e pescarias, no plantação das incipientes roças de mandióca, nas via•
gens e nos passeios.
São carinhosos para com os filhos que se criam na· mais
a mpia 1-iberdade.
Um certo numero de famílias é reunido, sob a direcção de um
chefe, tuichaua, que é por assim d izer um protector ou advogado
do grupo ou clan na expressão consagrada pelos scientistas.
Este chefe em nada se distingue dos ·outros indios nem pelo
porte nem pelo traje e com elles convive como se não fosse o
chefe. .
- Todos o attendem sem vozes de com mando nem violencios.
O clan vive reunido em malocas, habitações collectivas
dimensões grandes, feitas de ·casca de madeira, cobertas de palha, constituindo um unico compartimento onde as famílias se grupam em rêdes em_torno de fogos alimen.todos noite e dia, num
ambiente empireumatico de fumaça que empresta - o cheiro a
todos os objectos e aos proprios moradores.

de

Em geral os indios de um clan não casam com mulheres do
mesmo clan, constituindo · isto uma regra geral tradiccional, que
põe os individues em relativa defesa contra os crusamentos -consanguineos, em beneficio do typo ethnico.
Adoptam elles em suas relações sociaes uma modalidade
de communismo.
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Qualquer individuo ao chegar a maloca de -outros é recebido como do grupo e de tudo participa, tem casa e comida.
Nas festa ~ e_
species de bailes a que chamam cachiris, todos contribuem com alimentos e bebidas. São muito attenciosos
uns paro com os outros e muitos cortezes.
Ao chegar um conviva a uma festa, depois de se acommodar recebe os cumprimentos dos presentes, um de cada vez, homens e mulheres, que o saudam delicadamente .

A attenção_e respeito d e uns pelos outros verifica-se mesmo
na conversa. Um. indio diz para outro em convers·a :
Honte·m á tarde uma canôa virou na cachoeira e o canoeiro
morreu afogado. {Faz uma pausa). O interl ocu} or r~spo nde :
Eu sei porque você está me dizendo, que - Montem á tarde
etc., repete a aff-irr~nativa . Em seguida o outro co-ntinua :
~

1

O cadaver nao foi encontrado porque o rio ~evo u . (Pausa)
Diz-1 he o outro: ~-

EstotJ sabendo porque você está me dizendo,-etc. E assim proseguem sem descurarem essa reve rencia de declarem ter tudo como verdade .
As conversaÇões são portanto de pequeno - re~ndimento e affastam as possibilidades de disputas.
As festas ou~ cachiris são muito concorridos. e para elles
adornam-se os-nomens com pen nas de aves, plumas e bugigangas a que chan1am acangataras ás quaes dispe-nsa·m carinho especial .
Pinturas exquisitas adornam o corpo e no preparo dessa endumentaria emprega·m muito tempo auxiliando-se -uns aos outros
como se vê nas -.photographias annexas.
As mulheres ·limitam-se á pintura, com traçados exquisitos
'
que lhes dão apparencias as mais variadas. Os espelhos e os
pentes são dos- objectos mais apreciados q-ue lhes fornecem os
civilisados.
O cachiri é uma das bebidas que mais usam, e é feito de
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Bello exemplar de

jovem indio Cubéu Q uerary - 1933.

Fóz

do Rio

'

mandióca, ou milho, ou pupunha (fructo farinaE:eo da palm eira
Gullielma UtilisJ ricos em-amido, que amassados com agua, for·
necem uma agua de am~do facilmente fermentecivel, acida a prin·
cipio e alcoolica em seguido.
Em com eço de fermentação é refr-igerante e agradavel, de·
pois torna -se embriagante pelo augmento do titulo de alcool .
Fazem nas festa s largo uso dessa bebida, havendo sempre
um encarregado de servi r os co nvivas em cuios de capacidade
de cerca um litro.
O caapi é outra bebida mais parcim,oniosamente empregada. E' o infuso da Banesteria Caapi, planta sarmentoso a que
chamam caopi, que possue um a-lcaloide entorpecente, a banesterina, que produz- emoriaguez semelhante a do opio e a do
cactus Peiotl, trdo pelos índios norte americanos como planta sa- .
gradç:t . Ü · caapi é servido em pequenas cuias como chicaras e
não é aceito por todos os indios ~Em geral os bailes dura m emquanto existe be_b ida, que é
conservada em potes . de barro de uma cera mica gigante e em
cochas de madeira.
As danças são para os _homens, moderadamente movimen tadas pelo som da musica s1mples e monotona, havendo algu ns
motivos musicoes bostante interessantes.
As mulheres só occasionolmente nella tomam parte segurando-se a cintura dos cavalheiros quando já em andamento a
marca.
Todas as danças são acompanhadas de cantos de motivos
simples referentes á Natureza.
O Jurupari é uma das marcas dos cachiris.
Os instrumentos de musica para esta dança , são um jogo
de dez buzi·nas fei tas d e haste de pal meira com pavil hão de
tallas. De tamanhos differentes produzem uma musica soturno
po rém supportavel. Antes de iniciar a marco são retiradas as
mulheres e creanças para a matta bem ao lo nge, porque thes é
vedado conhecerem o jurupari.
.~
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Ha a crença de que se uma mulher o conhecer, ainda que
po-r informação, grandes desgraças occorrem ao clan e assim é
bastante terem a supposição de que alguma conhece, para ser
impiedosamente sacrificada . Devido a isso, ellas proprias evitam
tão perigoso conhecimento.

Juruparí é o nome do diabo e tombem o dos instrumentos e
das danças que a esse deus são dedicados.
Referio- me um padre da Missão Salesiano no alto Rio Negro que procurando, como fazem, destruir essa lenda perniciosa
do jurupari, em Taracuá, séde de um Collegio Salesiano, um
padre italiano levou por muito tempo nos sermões, na igreja
frequentada pel·os índios-, a combater e procurar disprestigiar o
jurupari,- até que em um domingo, a igreja cheia de indigenas,
depois de mais uma vez o achincalhar, para mostrar que elle
.não valia nada, levantou do pulpito um instrumento e tocou.
Foi um raio Que cahiu no a-ud itorio.
As mulherés tapavam os ouvidos e baixavam-se para não ver
nem ouvir o monstro, os homens tomados de indignação acommeteram- o padre que conseguia difficilmente occultar-se e retirar-se da localidade por causa do risco de vida que corria.

E' essa uma· crendice fortemente arraigado nos indios dessa
zona , parece que a tradição vem de longe enconfrando na grande superstição do índio- o terreno proprio para se manter.
lnterJiogado por mim uma índia bastante velha que havia
convivido com balateiros colombianos e foliava o brasileiro, para
- quem a idéia da morte já deviá ser familiar, sobre o que sabia
do iurupari procurou evitar o assumpto. Acalmada do pavor em
que ficou disse: iurupari nasceu e o tiraram da mãe delle, ella
até hoje chora muito, porisso as mulheres não podem ver o iurupari para não contarem.
Retiradas as mulher~s e creanças, sahem da matta da beira
do rio, os tocadores com os seus instrumentos e com . passos cabalísticos e toques entram na ma loca prosseguindo as danças.
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Repetidas duas .ou tres vezes essas danças está terminada a
marca, retiram-se pelo ~esmo caminho e vão guardar no fundo
do rio, debaixo d'agua, os instrumentos que ficam disfarçadamente amarrados a galhos de arvores por meio de finos cipós.
Chamam então as mulheres prosseguindo a festa.
Parece, somente retirando o indio dessa comunhão, poderá
ser combati da ta l perniciosa crendice, q ue tem uma feição reli.
g1osa.
Acceitam elles as praticas relig iosas catholicas que muito
apreciam, mas não abandonam as suas tradiccionaes.
J

Andam em geral nús os homens,_ com o cueio, faixa de fazenda com 15 centimetros de largura, que presa pelos extremos
ó um cordão na cintura passa entre as pernas protegendo os
orgãos gen itaes.
As mulheres andam em geral de saias e núas da cintura
para c i ma. Hon1ens e mulheres ç:iuando dispõem de ro upas,
usam-nas para comparecerá prese·nça dos civilisad_o_s.
Os índ ios Uananas e C ubeus praticam festas funebres por
morte de algum índio, cerca de trinta dias depois do passamento.
- São cachiris com numeras de dança das mascaras a que chamam em Uana na iacó suti baço e uarrô carré em Cubeu.
- Vestidos com p·hantasias vistosas representando animaes .estylisodos, iauareté, pipira, borboleta·, ·periquito, etc., f~itas com
casca especial de madeira e pinturas cuidadas, dançam cantando canções funebres em que relembr~m o morto e apostropham
o paié q ue é o medico e o feiticeiro do clan, resporisavel pela
morte.
Es1os accusações, porém, não l_
he diminu em o grande prestigio de que gosa. E' que os índios não morrem de morte natural,
são sempre mortos por alguem e o matador só podia ser o paié
que os tratou.
Deus não faz essa crueldade de matar os índios.
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CULTURA ESPIRITUAL
INTELLIGENCIA

São os indios em geral intelligentes e meticulosos, aprendem
fa cilmente os trabalhos manuaes, as profissões elementares, escrever, a desenhar motivos simples de ornatos, mas são inhabeis
para as concepções abstractas.

a

A arithmetica é uma das grandes difficulddades para elles.
A idéa de numero só comprehendem objectivando com os
dedos . São portanto deficientes para assimilarem com vantagem
a civilisação. Difficilm-ente- evolu·e m.
Os resultaâos colhidos pelas Missões Sa~esianas do Alto Rio
N egro são po uco an imado res quanto ao obiectivo de trazer os
i nd ios para a civil isação .

.

.

SegLrndo as observações, a catheches~, ~no sentido de ené -ae· res~ltados praticamente. null.os nos adultos insinamento, _
digentis e bdstante diminuto partindo das creanÇ!ls ..
Internadas aos 6 annos de idade, ficam n<?s· collegios até
cerca de 14, passando assim oito annos" num- meio civilisado,
obrigados a fallor o brasileiro, aprendendo offié'ios e trazendo
sempre roupas vestidas. Ao deixarem o collegio, porém, de regresso ao clan, a ·primeira cousa que fazem é despir as roupas
e entrar na vida primitiva da maloca, reassimilando os habites
a ncestraes.
Casos isolados de índios que chegaram a occupar posições
já notaveis na civilisação, acabaram quasi sempre por uma decepção, o retorno ó vida primitiva.
Tal é o caso, que se conta em Cuyabá, de um indio que chegou a ser mestre escóla exercendo por 22 annós o cargo e desapparecendo u_m dia pa·ra -ingressar no clan, tal-o outro caso de um
que chegou a ser sacerdote tomando ordens. na ltalia e manda-
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do para uma parochia no Pará, de onde era filho, ,,Po.ra como
'
índio qv-e era auxilia-r: ·os seus co-i(mã-Os, deixou a botina em um
tronco de arvore e seguio os seus impulsos ancestraes.
UNGUA

A linguagem é um dos predicados do desenvolvimento intellectual dos povos.
Entre os clans indígenas que examinamos, cada clan tem o
sua língua differente, todas bostante pobres conforme estudos
feitos em muitos delles, sendo esta _pobresa natural porque com
a vida simples que levam limitado d-eve ser o vocqbulario.
Em todos elles existem individues previlegiados _que follam
línguas de outros e servem de elemetitos de ligação eotre os differentes clans.
Os clans tomam nomes em geral derivados do natureza .
Indicamos alguns nomes:
Tarianos
Tucanos
Uananas
Cubeus
Topuios
Pira-tapuios

Deçanos
Siucy Tapuios
landé Tapuios
Juruparis
Quatis Tapuios
Tuiucas

...

Barás
Epamaçãs
Epamaçãs Ebaetanas
Epamaçãs Tariras
e outros muitos.

Esses clans differenciam-se bastante dos austrci4ianos, neste particular: não têm símbolos ou -totens, não teem regras cohibitivas ou tabús.
~
A ASTRONOMIA ENTRE OS INDIOS

Não seró, de certo, motivo para risos e mofas dizermos que
esses índios · teem a sua astronomia, que além de idealista é
utilitaria.
Um leigo que percorra a lista da nomenclatura das consteilações stellares toes como a nossa sapiencia scientifica a formou e montem, ficorá admirado e a comparará talvez 6 um
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zoofogico ou, quem sabe, se a um muzeu, pois de mistura com
animaes figuram nomes de variados objectos.
Pois bem, o indio primitivo seguio a mesma marcha na sua
rudimentar nomenclatura celeste, baptisou com nomes de animaes e objectos os grupamentos stellares que os impressionou.
· Conseguimos identificar algumas constellações.
A nossa Grande Ursa ou Ursa Maior,· constellação polar,
do Norte, que é visivel na latitude em que vive!TI, é para os indios
lauareté (onça) .
As Pleiades da constetlação Taurus (touro) são chamadas
Siucy que é seguida de Muquentaua {girou para fazer muqueado) que lhe pertence e é constituído pelas estrellas de Taurus
que formam um A.
Diz a fenda que, quando Muquentaua apparece no nascente de madrugada, pelas 4 horas, ao raiar do dio, mez de Novembro, é necéss-a rio que homens, mulheres e creanças cheguem
. ó beira do rio para o banho e pronunciem està supl-ica: "Siucy,
Siucy, lta ce anga ce ceté santá". - Que a minha- dln}a e m·eu
corpo fiquem fortes e duros como a pedra por muito tempo" .
Aquelles que deixarem de fazer annualmente esta pratica
ficarão fracos e não durarão muito .
Siucy é a dona de Muquentaua que nelle moqueia as pessoas que não tomam o banho indicado . Abaixo de Muquentaua
vem Ararapari que é a bella constellação de Orionis (Orion) .
A constellação Scorpio (scorpião} é chamada Boiauàssú,
cobra grande, que enguliu um ovo de arara, Arara.s opiá, que é
representado pela estrella Antarés, alpha de constellação, e ficou preso na garganta.
Quando a cabeça de Boiauassú desapparece no poente ao
pôr do Sol, dá-se a enchente dos rios, o que tem- logar pelo mez
de Novembro, -é o boiauassú iuquicé enchente de boiauassú.
Antes de Boiauassú fica o Tatú, que é a constellação Corvus, (corvo), pequena cruz com 5 estrellas, que quando deita-se
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ao escurecer, pelo mez de Setembro, âetermina muito grande
enchente,- que como o tatú, animal, escava os barrancos dos rios
e corróe os terreiros das moradas. A enchente de Boiauassú voe
até Siucy deitar-se ao pôr do Sól (m·e z de Abril). Marcam assim o período da cheia dos rios, cuja approximação acompanham no céu pela posição das constellações.
Pelo cheia do Tatú é a epoca da piracema, da subida do
peix'e aguas acima. Por essa occasião as aguas enchem os
igarapés, tornam-se estacionarias, é a epoca de azafama das
pescarias ao timbó e aos cacuris, armadi-lhas de varas para pe ..
gar peixes, que são montadas desde que_Siucy an~uncia as pri·
meiras aguas.
Todo o olan movimenta-se, interna-se pelos igarapés na
faina da colhida do alimento.
Pegados os peixes envenenados pela gomma do timbó nas
aguas paradas, são elles moqueados, isto é, expostos ao calor
e ó fumaça em cima de giráos de varas (muquentaua) até ficarem completamente seccos e negros pelo fumo.

E' a provisão para o peri_o do de carencia, ~ a conserva de
peixe, de sabor detestavel.
luarauá, o peixe boi, é a nossa constellação Crucis, o Cruzeiro do Sul, que é perseguido por dois Puracaçaras, pescad_
ores que são as 2 grandes estrellas alpha e béta Centauri, que
ficam ao occidente e proximo ao Cruzeiro.
Uma descoberta interessante fiz inesperadamente.
Um tuichaua pediu-me para explicar os elementos das armas da Republica que em place de bronze estava collocada num
marco divisorio do nosso territorio com o colombiano.
Tudo foi explicado e entendido, ao -chegar porém, ao pedaço de céu que tem ao centro 1 figurando o Cruzeiro do Sul, não
.havia meio de fazei-o conhecer a constellação, quando lembreime da denominação pela qual elles conheciam: iuarauá, peixe
boi.
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Comprehendeu então rapida_ ment~ o t_yichaua
coberto que o peixe bo i está no meio das _o rmos- da -Republica
cercado pefos tradiccionaes café e fumo, todos, riquezas decahidas para penuria da nação, sobrando somente as estrellas
como a esperança e o sabre como a 9arant·ia.
O Camarão é constellação sem fi~alid_ade pratica, é constituí do pelo Lupus (lobo) e parte do Centaurus que rhe fica proximo, formando as mai~res estreUas uma figura cparecida a um
-escorpíão, sendo as e?trelf6s de Lupus, as garras~
Junto ao Camarã·o fica }acuodá (uma especie de peixe) formado de estrellas pequenas.

lacy é a lua. iacy peçassú, lua nova; iacy suassú, Lua ch~ia;
iacy piréra, lua ming ua nte ; Piréra sig nifica resto.
Explicam numa lenda que lacy era moça bonita e v1v1a na
malo.ca em companhia de uma irmã
casada .
.
Um atrevido, que -era o cunhado, horas. mortos da noite_, no
escuro da habitação . ia mecher com ·a do:nzellGJ -sem- que ella
pudesse descobrir quem era. Preparou então uma cuia de tinta
de genipapo e collocou ao alcance d'a suà rêde para com -ella
ma redr o ousado.
Acontece porém que o . cunhado ao approxim·a r-se tacteando metteu a mão na tinta e qua_ndo passou no rosto da virgem
rnanchou-o de preto. - Por iss.o a lua tem a face manchada de
preto.
Deve ser poetice para éll es o idealismo da lenda.
ARTE

E' embriona.ria a arte entre elles, manifesta-se ape-nas numa
ceramica grosseira, nos desenhos ó côres das vestimentas poro
a dança das mascaras, aliás curi_
osos- pelas combinações geo- metrices e estylisação de qnimaes sefvagens, na confecção dos
adornos das acangataras, que poucos primam pelo esthetica,
na confecção de ralos de madeira incrustados de pontas de -sílex
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Na sua expr;essão mais simples, - m~ito simples mesmo; que
apenas servirá paro
nossa argumentação, podemos dizer que .
do cruzamento de dua·s varied·o des differentes· da mesma . espe- ·

a

cie os _productos resulJantés o9eclecem a. _seguinte · proporção:

do

um' quarto traz os caracteres
el_e'1lento genitor masculino, outro q _
u arto 0.s do fe~·in-ino .;e os dois quarto·s_restantes· ,trazem caracteres fundidos dos dois elementos, muitas. vez~s· com à apporencia de um só dos tygos primitivos;_.ma·s de -factó,· com caracteres dos dois, conforme mostrôm ~as experiênc ias. ··
P9r esse .m.odo vê-se que os ty pos puros ancestr~es SÕ<?

sem~

pré reproduzidos nas g~rações subsequénté~~ ~e) passo que os
productos do cruzamento -sé differe_n:eià m ~ uccess°ivomente ~ ,
O caso é bem -.ma.is complexo que o 'quefv-imos de dizer, mas,
sufficientemente nitid·o ., para ser pos·sivel oriegtar á réprodução
'
num sentido determinado. · -.
"' . E' -o GJU_
e foz 'zobtechniã_.~
"' Se a-pplicassemos-·tal· _processo ·Ós ~vari~da:de.s "htJmdnas po.deriamõs chegar a modificar ii '~deste fa:dencra nõ senti.do dé umo ·
meÚ1ora, fosse q-ual fosse o-asp~cto
dessa -m_e lhora
" ·tomadâ-. para
obfectivo.
~
.~

-

• •

•

4

a

·"

-

de ·sucçessão

a relação de, :p ro·porção acima indica.da e à

correlato,

cheg~remos

te por ciréu~stancias fortujfa$,_com~o

'

.

-

~

Se admitti rmos
lei

:._

.

a éonclüsão

'q~e so~_~n

a mort~- prémafurá _'not~rol

ou occiÇéntal, poderó desapporecef 6 ·typo p·uro qnce~tral que
em todas as 'gerações deveró se .reproô.uzir. ".
Por ~ outro lado o :v olume·. ou n·u-mero
·dos n1·esfiço~ -se.rido
.
-~

\

.

· '. ~ . .muito. maior que o dos puros acaba- dominando-o_:. Desta sorte,
se imçgínarmos ~ x:ruzamento-.do .ci~ilisado -c om ~ -tnd:fo, · hav~n

do i-nteresse em co.nservar o~· ca:racte:r~:s <do civilisadol multas ge~
raÇões s.erão precisas pora :uma dom~ nancia dos. predicados . do
civili~ado.
~

'

_
T ornando-se ~aro..padrão ~âa medida. ·d a _duraç.ão de uma
geração a m~.dio das id~des e·m.que o homem co_n trahe nupcias, ·
que pode ser fixada em 30
mesmo en:{ 33 annos, idade do ·

ou

'

..

Christo (a precisão·-d os nu meros pouco interessa) u.ma segunda
geração começaró nessa idade com o apparecimento dos filhos e duraró até os 33 annos seguintes, quando começaró u~a
terceira geração, e assim por deante.
Ha assim cerca de 60 gerações decorridas do advento do
christianismo para hoje.
l':Jo cruzamento do indio com o civilisado pode-se estimar
que seriam necessarias pelo menos cerca de tres gerações para
melhor fixar os caracteres convenientes de accordo com a lei
de Mendel.
Decorrerá então um seculo para isso se conseguir.
,,
Esse valor será ai_nda fraco se attentarmos em que os factos
não se possam com tal simplicidaE{e e que não será possível impedir os cruzamentos dos elementos semelhantes, isto é, indio
com índio.
Apezar do seculo de démora será o processo mais rapido
e seguro.
Este cruzamento porém visa só o typo physiso-physiologico,
isto é, o somatico.
Experiencias de ha poucos annos, de um naturalista francez, cujo nome com pezar não podemos no momento referir
por não termos presente o artigo da revista scientific-a franceza
"La Nature" que publicou, porpoz-se a verificar a possibilidade
da transmissão por" hereditariedade -de faculdades adqueridas
pela educação, entre os animaes.
Para isso operou sobre uma variedade de ratos brancos
muito prolificos e orientou a experiencia do seguinte modo.
- Educou um certo numero de casaes a attender ás rações alimentares por toque de campainha, conseguida essa educação,
foi experimentando nas gerações que se succederam para verificar se os descendentes attendiam ao chamamento sem educaçã_o previa. O re$ultado foi interessante: se não nos falha a
memoria, ó paJtir da setima geração alguns dos descendentes

•

-

começaram a ottende_r expontaneamente ao chamado, conseguindo-se a totalidade, na decima primeira geração , .
Ficou assim provado experimentalmente a hereditariedade
das modiçações dos i-ndividu_os pela eduéaçõo.

-

Conhecidas as minucias- do mendelismo, chega-se com esta
experiencia a uma conclusão: é q·u e os chromosomas com -os
seus genes que sõo os elementos embrionarios transmissores dos
caracteres somaticos, recebem modificações ou alterQ_ções lentas com a educação do ser _organisado ou organico. _
E as-sim deve ser, ·porque,- a educação exig:e o · ~e~envolyi
mento de acções interiores no individuo, ha a prodttcção de
,,
trabalho e esse trabalho certamente produzir_
á modificações
que vão se fixar tombem nesses chro.mosomas e genes. Vê-se-assim que o cruzament9_actua sobre_· o typo physi-c o e sobre_ o
.-'~..
~
mental.
-

O cruzamento entre os civil isa-dos e · os indios mostra que
deve-se levar em conta a modifica.ç ão dos habitos e _~costunies
pela convivencia o que implica em -educação directa ~-uxiliando
a hereditaria do cruzamento ~
-~
- Passando uma vista retrospectiva na experiência -multi secular da -catechese e no estado .primitivo--actualmente -existente
entre os grupa.mentos indigenas que- mais -t-eem -r ecebido o influxo· dessa catechese, vê-se a defici~encia e inecerteza Qos processos empregados, ao passo que pelo cruzamento, as previsões
scientificas autorisam a crêr em um resultado seguro.
~

Observa-sé na Amazonio, com.o em outras regiões, um notavel trabalho de absorpção do elemento indígena pelo civilisado com a producção -de typos physicamente bons e -bastante
ev9luidos mentalmente, em confirmação do que ~ dieta hoje a
biologia.
..
Por essa forma, o _modo de abreviar a solução do oneroso
problema ~do indio no Brasil _é unicamente facilitar o cruzamen·
. -

..

~
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lndios Cubéus do Rio Querari tocando Jurupari -
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~

to, os outros são palliativos de más consequenciâs e_conomicas -e
de inferiores cc:>nsequencias morqes. '
-- '
~

O índio no Brasil é úm cidadão· oneroso

6- Naçõa.
-

-

-

Nada produz, nem o sufficiente para <?= proprio conforto, é
nomade, não obedece ós leis e nem dellas tem conhecimento,
não tem a noção da Patria senão raramente e quando muito é
conscio do seu domínio na zona em que vive,
sem ·conhec~r di..
visas politicas.
O trabalho que presto ao civilisado· é insignificante, desorganisado, sem. system~ ou ·methodo, espo~adico,: __
com o qual não
se pode organisar'_Jndustria a não ser pela ~-escràvis~ção, recur-so inadmissivel ~
~
' "'·
..
·Perante
as leis deverão ser assimilados a ·menores. carece.
dores de tutela.
.,.
., ~
""
•

H

Felizmente não possuem ~ens que represe-ntem riquezas -e
gssim ficam _os senhores iu•zes -e xonerados dó-trÓbalho des-sa torefa pesada de_dar-lh~s tutor~s e de fiscalisar-ffles ·os ·haveres..
~

-~

_Tombem n-ada reclamam, es"tão: conformad:os com ci-< sua
sorte porque noda,to~hecem ~lé~ do-meio e:m que _
y ivem, quan·
do muito, iosinuados por =civiltsados ·em.prehenãem longas via.gens e vão aos Presidentes de ~Estado·
_go Pres1de(lte da R_
e publica, que para elles é-o Tuichauçt Turu96! o Grande ~hefe Poderoso, ped_lr machados e terÇadós para a sua,"gente. _ ·

9u

A lnspectoria de Protecção aos lndio-s do Brasil- presto_'"' um ~
~

grande serviço a causo da Humanidãde-~-e do GiviHsação, acabou com o costume e a mentalidade que' havia,-de que o indio
era apenas o animal irracional qu-ê 9evia ser domesticado ·para
uso e goso dos seus domesticado_
re·s, que se iul"Qavam com drreito de vida e -morte sobre elle, como o fazem_com qualquer
animal domestico.
-

As scenos _de brutalidade, as partidas para pegar indios
ou pãra delles tirar vindicta de q.ualq-uer acto mau que a, igno:-

-

.
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Chefe e medico da Commissão Brasileira de Limites do Sector Oeste entre
indios Tarianos de Iauaretê - 1933.
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A outra concepção sobre estradas que é a expontanea:
avançar a população e pedir a estrada é mais segura, menos
onerosa, porém bastante lenta. Uma solução mixta _seró a aconselhavel.
Attenuar-se-ia esse mal se se fomentasse · officialmente a
collocaçã.o d-os c.ivil.isados
a par dos postos indigenas,
tentativa
.
.
ainda não experi-mentoda, por essa forma s~ poderia conseguir
melhorar o índio e distrfbuir a população ;
· Resumindo, dizemos que a solução do problema do.· índio
no Brasil está na sua me~hora e esta só. será efficaz_mént~ conseguida pelo· cruzamentó com o ç:ivilisado, o resto é pa-lliativo.
Dizemos o problema do indio porque o seu amparo constitua uma preoccupaçõo~ naciongl, pela tutela especiaf que necessita, para que possa a Na,ção gosar dos fóros de _civHi.soda.
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