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Com a morte de RoQUETTE-PINTO ocorrida no dia 18 de ou tubro de
1954 perdeu a antropologia brasileira uma das suas figuras m ais representativas .
Embora afastado dos meios profissionais e das atividades regulares
de pesquisa nesse setor desde 1935, quando deixou a direção do MusEU
NACIONAL, RoQUETTE-PINTO continuava a ser admirado pelas gerações
mais novas, que seguiam as mesmas trilhas por êle palm ilhadas, graças
ao forte cunho de originalidade e ao sabor personalíssimo dos seus trabalhos, os mais destacados, sem dúvida, do período da história das
pesquisas antropológicas e etnológicas no Brasil, que precedeu a r enovação dos métodos e dos valores operada entre n ós nos dois últimos
decênios .
EDGARD RoQUETTE-PINTO, nascido a 25 de setembro de 1884 na cidade
do Rio de Janeiro, iniciou a sua carreira científica no MusEu NACIONAL
em 1905, ao ser nomeado assistente da Seção de Antropologia e Etnografia em virtude de concurso, e encerrou-a em princípios de 1936, quando
foi encarregado pelo govêrno de organizar e dirigir o INSTITUTO DE CINEMA
EDUCATIVO .
As suas atividades como cientista do MusEu NACIONAL abrangem
portanto, um período de cêrca de trinta anos, dur ant e os quais desempenhou numerosas com issões e pôde realizar importantes estudos .
Os trabalhos de campo iniciou-os ainda em 1906, logo depois de
nomeado assistente do MusEU NACIONAL. De setembro a dezembro dêsse
ano percorr eu o litoral do Rio Grande do Sul, a fim de r ealizar um
estudo dos sambaquis daquela região. Os resultados das observações só
foram entretanto, divulgados seis anos mais tarde, e êle próprio lamenta
que isso tivesse acontecido, por motivos alheios à sua vontade.
Desde 1884 K . VON KosERITZ S'{licitara a atenção do MusEu NACIONAL
para as jazidas de Cidreira e a viagem de RoQUETTE-PINTO foi a resposta a êsse apêlo . As jazidas da região já estavam no entanto em grande
parte destruidas ou desfiguradas. Por essa ou outra razão o ce rto é que
os resultados da pesquisa sôbre sambaquis, como reconheceu francamente o próprio autor, foram bastante precários. O seu trabalho foi
por isso mesmo intitulado com absoluta propriedade Relatório da excursão ao litoral e à região dos lagos do Rio Grande do Sul, sem n enhuma
referência explícita, por falta de conteúdo suficientemente expressivo, ao
problema dos sambaquis .
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não comentar os trabalhos até aquela data publicados sôbre sambaquis,
RoQUETTE-PINTO afirmou com admirável senso crítico: "É cedo para tentar
um trabalho de síntese, capaz de abranger os documentos dessa espécie
que aqui tem sido encontrados. Convém esperar pacientemente verificações seguras; é preciso saber resistir ao desejo de conjecturar" . O
autor deixa transparecer claramente que os resultados da sua pesquisa
sôbre sambaquis do Rio Grande do Sul ficaram muito aquém da expectativa.
A maior parte do trabalho (pp. 3-27) é um relato da viagem, de
admirável sabor literário, feito com aquela sensibilidade e argúcia que
encontraremos mais tarde, em forma já definitivamente cristalizada, nas
páginas encantadoras de Rondônia.
Em 1909 RoQUETTE-PINTO participou do Quarto Congresso Médico Latino Americano, realizado no Rio de Janeiro, para o qual escreveu um
pequeno ensaio com o título de Etnografia indígena do Brasil (Estado
atual dos nossos conhecimentos) .
Trata-se de uma síntese correta, na qual o autor historia as tentativas classificatórias realizadas por MARTIUS, voN DEN STEINEN e EHRENREICH. A necessidade de distinguir e denominar convenientemente agrupamentos de tribos de nomes diferentes mas de evidente e comprovada
afinidade lingüística e cultural foi sentida desde o século XVI, mas
só a partir de MARTIUS é que se estabeleceram em bases mais sólidas os
primeiros agrupamentos definidos.
O trabalho de RoQUETTE-PINTO, que termina com um Esboço de classificação dos povos indígenas do Brasil, baseado na obra dêsses últimos
autores e de acôrdo com o critério básico de zonas e regiões geográficas
adotado por EHRENREICH, deveria certamente desempenhar um papel importante na difusão de conhecimentos sôbre etnografia indígena do
Brasil e na correção de conceitos erróneos, como a antinomia tupi-tapuia,
ainda hoje não completamente desenraizados.
Na época da publicação dêsse trabalho de RoQUETTE-PINTO, devemos
acrescentar, já estavam divulgados em português os estudos de EHRENREICH Divisão e distribuição das tribos do Brasil, segundo o estado atual
dos nossos conhecimentos e Etnografia da América do Sul ao começar
o século XX. O primeiro, em ótima tradução de CAPISTRANo DE ABREU,
apareceu no tomo VIII, de 1892, da Revista da Sociedade de Geografia
do Rio de Janeiro, depois de ter sido publicado no Jornal do Comércio,
de junho de 1891. O segundo, igualmente traduzido por CAPISTRANo DE
ABREU, apareceu também no Jornal do Comércio e logo em seguida no
volume XI, de 1906, da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de
São Paulo, e no Almanaque Garnier (1907) .
Em abril de 1911 RoQUETTE-PINTO viajou para o velho mundo, a fim
de tomar parte, como delegado do govêrno, no l.º Congresso Universal
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O outro delegado do Brasil ao congresso das raças era o DR. J oÃo
BATISTA DE LACERDA, então diretor do MUSEU NACIONAL e antropólogo de
renome já firmado . LACERDA levara ao congresso de Londres a sua discutida tese - Sur les métis au Brésil.
Apesar das repetidas e calorosas manifestações a favor dos negros
e mestiços brasileiros, verificou-se a partir dessa época um grande açodamento em tôrno das provas de embranquecimento da população brasileira, seguido de uma indisfarçável sensação de desafôgo, em face dos
resultados obtidos .
Foi RoQUETTE-PINTO que preparou o primeiro Diagrama da constituição antropológica da população do Brasil, organizado segundo as estatísticas oficiais de 1872 a 1890. Para LACERDA, os dados dêsse quadro
permitiam concluir que dentro de um século o negro teria desaparecido
da nossa população. O embranquecimento do brasileiro passou a ser
considerado daí por diante não apenas um ideal, mas uma verdade científica; portanto, além de altamente apreciada, incontestável.
Ao XVIIIº Congresso Internacional de Americanistas, realizado em
Londres em 1912, RoQUETTE-PINTO enviou uma Nota sôbre os índios Nham
biquáras do Brasil Central, baseadas nas coleções e informes fornecidos
pela Comissão Rondon. Trata-se, portanto, de trabalho anterior à sua
viagem à chamada Serra do Norte. Êsse trabalho foi reproduzido na
Brasilianiche Rundschau (II, 1, 1912), com o texto em alemão e por~
tuguês.
As peças etnográficas descritas nesse trabalho faziam parte de duas
coleções apreciáveis, oferecidas em 1910 e 1911 ao MusEu NACIONAL,
pela famosa Comissão Rondon. Por êsse trabalho vemos que RoQUETTEPrITo antes de empreender a sua viagem ao planalto de Mato Grosso
j á possuia uma soma importante de conhecimentos etnográficos sôbre os
indígenas da região e principalmente sôbre a cultura material dos Nambikwara.
No dia 22 de julho de 1912 partia finalmente RoQUETTE-PINTO para
a Serra do Norte, com o objetivo de estudar as tribos indígenas da região
devassada pela Comissão Rondon. No dia 26 de novembro do mesmo
ano regressava ao Rio de Janeiro. Dessa viagem originou-se a obra que
consagraria definitivamente o seu nome.
Os resultados do trabalho de campo foram inicialmente divulgados
em conferências proferidas no MusEu NACIONAL nos dias 5, 12, 18 e 30
de dezembro de 1915, sob o título geral de Série Rondon . Essas conferências constituiram de certo o primeiro esboço do livro Rondônia, publicado dois anos mais tarde.
No arquivo da Divisão de Antropologia do MusEu NACIONAL encontramos os sumários das quatro conferências, cujos temas foram os seguintes:

-

(i -

"l.ª Conferência - Os trabalhos de exploração da Comissão Rondon
e as populações indígenas de Mato Grosso e Amazonas . índios da Bacia
do Paraguai. índios da Bacia do Juruena. índios da Bacia do Gi-Paraná.
Distribuição geográfica e classificação. Notícia histórica dos descobrimentos do noroeste de Mato Grosso (1718-1907) . Expedições de Rondon
(1907-1915) . Excursão RoQUETTE-PINTO (1912). Descoberta dos Nambikwara. Classificação dos Pareci. Identificação dos Kabixi. A questão
dos Tapanhuma. Os Cajabi e a Expedição Pirineus ao rio Teles Pires.
Distribuição das tribos. Estudo geral do meio cósmico; a terra (solo,
rios, quedas, etc.); a flora; a fauna. Estudo comparativo das condições
de vida.
2: Conferência - Os Pareci. Antropologia e Etnografia .
a) Tipo morfológico dos Pareci. Uniformidade. Comparação. Proporções. Antropometria. Os dois sexos. Idades . Caracteres fisiológicos.
Notas de patologia.
b) Estudo do capital entre os Pareci:
1 - Capital industrial: habitação, alimentação, vestuário, produtos
industriais, cerâmica, trançados, tecelagem, confecções. Caça, pesca, agricultura . Comércio e transporte.
2 - Capital artístico : escultura, desenho, pintura, plumária, música,
poesia.
3 - Capital científico:
conhecimentos matemáticos (numeração),
geometria, etc. Conhecimentos astronômicos, físicos, químicos, biológicos,
sociais e morais.
c) Estudo da família entre os Pareci: constituição da família, casamento, a criança, etc.
d) Estudo da linguagem entre os Pareci: mímica, oral, gráfica.
Classificação do idioma . Suas relações e seus caracteres .
e) Estudo do govêrno entre os Pareci:
1 - Govêrno político ou temporal (chefes, leis, costumes, hábitos
sociais, escravidão, etc . ) . Guerras, caçadas, organização do trabalho em
comum, etc.
(sacerdotes, dogmas, culto,
2 - Govêrno espiritual ou religioso
regime. L endas teogônicas, etc.) .
3: Conferência - mesmos tópicos a respeito dos Nambikwara.
4: Conferência - As últimas tribos descobertas. Classificação.
Apresentação do material. Conclusões - as incógnitas resolvidas. O
mapa etnográfico do Brasil antes de Rondon e depois dêle."
Com a publicação de Rondônia em 1917 RoQUETTE-PINTO fincava um
novo marco, ao mesmo tempo sólido e belo, no caminho que deveria ser
erguido por aquêles qu_e no Brasil se voltassem para o problema do
índio. Êsse marco separa duas épocas. De um lado ficaram os historiadores com as suas listas de nomes tribais,
tupinólogos com as suas
etimologias, os indianistas românticos e os eruditos insensíveis; do outro

os
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de estimá-lo.
Rondônia assinala de modo brilhante uma mudança radical de atitudes, do administrador, do homem de estudo, do pesquisador e do erudito
brasileiro, em relação ao índio, e para a etnologia brasileira o seu significado foi indiscutivelmente maior que o de qualquer outra obra de
autor estrangeiro, só tàrdiamente e em âmbito bem mais restrito vulgarizada entre nós.
Em 1920 RoQUETTE-PINTO esteve cêrca de seis meses em comissão no
Paraguai, "a fim de realizar estudos de antropologia, colher material
para as coleções do MusEu NACIONAL, estreitar relações com os cientistas
e departamentos técnicos daquele país". Em 1921 voltou ainda uma vez
ao Paraguai, a fim de lecionar fisiologia na Faculdade de Medicina da
Universidade de Assunção . De volta ao Brasil dirigiram-lhes os intelectuais paraguaios uma carta de despedida na qual se encontra êste
trecho: "Pode voltar para a sua pátria certo de que neste pouco tempo
fêz mais para que o Paraguai se esquecesse da guerra do que tôda a
Diplomacia em 50 anos".
Nas suas estadas naquele país RoQUETTE-PINTO teve ocasião de organizar uma apreciável coleção de peças de fianduti para o MusEu NACIONAL,
e de colher preciosas informações sôbre os vários motivos reproduzidos
nas delicadas peças. Êsse material foi utilizado no trabalho On the Nan
duti of Paraguay, levado ao XXI.º Congresso de Americanistas.
Em 1924 RoQUETTE-PINTO foi designado para representar o Brasil no
XXI.º Congresso Internacional de Americanistas, que se reuniu em Haya
de 12 a 16 de agôsto e em Gotemburgo de 20 a 25 do mesmo mês e ano .
Foi o autor de Rondônia que ali compareceu . O encanto da pessoa e o
brilhantismo do seu espírito consolidaram de certo, no amável convívio
daqueles dias, o prestígio que já havia conquistado entre os americanistas,
com a sua obra original e vigorosa. De volta ao Brasil apresentou ao
ministro um relatório conciso, do qual transcreveremos o trecho seguinte :
"Teve particular importância. para o Brasil a comunicação do prof.
KRAUSE, de Leipzig. Trata-se de um trabalho de relêvo, defendido por
quem realizou explorações em nosso hinterland, mas cujas conclusões
nos vimos obrigados a discutir e contestar, porque eram apoiadas em
dados científicos que os estudos realizados no Brasil, por autores brasileiros, desde 1910, depois das descobertas sensacionais de Rondon, contrariavam decisivamente . Logo depois de haver o prof. KRAUSE terminado
a sua brilhante exposição, em que mostrou ignorar o que se havia feito
em nosso país, o Delegado do Brasil tomou a palavra e aproveitando-se
dos próprios esquemas deixados no quadro negro pelo professor de Leipzig, demonstrou que as descobertas de RoNDON, e de outros, alteravam
completamente as condições da etnografia indígena do Brasil, tanto ou
mais quanto já as haviam modificado as descobertas do prof. VON DEN
STEINEN, em 1884, no Xingu. Entre os cientistas que ouviram a discussão
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VON DEN STEINEN, de Berlim".
Dêsse congresso o Prof. RoQUETTE-PINTO trouxe uma lembrança
bastante original: um mapa da América do Sul, sôbre o qual os mais
renomados americanistas presentes grafaram os seus nomes, exatamente
nas áreas cobertas pelas suas pesquisas . FRANZ BoAs, VON DEN STEINEN,
FRITZ KRAUSE, NoRDENSKIOLD, RIVET, JOYCE, GusINDE, MAX ScHMIDT, são
alguns dos nomes inscritos nesse mapa, hoje patrimônio da Divisão de
Antropologia do MusEu NACIONAL.
Foi nesse mesmo ano de 1924, e logo depois do seu regresso da
Europa, que o Prof . RoQUETTE-PINTo recebeu o cargo de Professor-Chefe
da Divisão de Antropologia e Etnografia do MusEu NACIONAL. Dois anos
depois passaria a diretor da instituição.
Pouco antes de ser investido nas honrosas funções de diretor do
MusEu NACIONAL, o que só ocorreria em setembro de 1926, lecionou um
curso de Antropologia, sob o patrocínio da Associação Brasileira de Educação . O curso teve a duração de dois meses, junho e julho, com aulas
semanais, assistidas por grupo numeroso e seleto, fascinado de certo
não só pela novidade do assunto como também pelo brilho excepcional do
expositor, que fêz preparar uma série de diapositivos para ilustrar as
suas conferências. Encontram-se no Arquivo da Divisão de Antropologia
do Museu os sumários de oito das suas lições, que versaram os seguintes
temas: O homem e os Primates. Zoologia dos Primates; Anatomia comparada dos grandes Primates; Fisiologia e Psicologia comparadas dos
Primates; Caracteres morfológicos das raças humanas: Caracteres descritivos e Caracteres antropométricos; Fisiologia e patologia comparadas
das raças humanas . As Idades . O crescimento e suas leis . Diferenciação sexual; Os fatôres da Raça; Classificações. Distribuição geográfica das raças humanas. Povo brasileiro; Paleontologia Humana . Origem do Homem . 'P ovoamento da Terra. Foi êsse o segundo curso de
Antropologia lecionado no Brasil e constituiu sem dúvida um dos episódios marcantes do período histórico que designamos alhures como
período de renovação (1910-1930) .
Em 1927 RoQUETTE-PINTO decidiu reunir em livro várias da~ suas
conferências e diferentes estudos. Nesse volume, intitulado Seixos Rolados (Estudo s brasileiros) , hoje infelizmente tão raro e quase desconhecido, encontram-se algumas das mais belas páginas de ensaio já
escritas no Brasil . Não são apenas de uma beleza literária raramente
encontrada em páginas de ciência, mesmo em autores daquela época
em que se moldara o seu espírito, mas ainda de conteúdo sempre original, elaborado com uma capacidade de compreensão e de síntese raramente atingida .
Em 1928, com a publicação em forma definitiva dos resultados da
sua pesquisa sôbre os tipos antropológicos do Brasil, único trabalho
dêsse gênero e de tal amplitude até agora realizado entre nós, RoQUETTEPINTo impõe uma nova orientação aos estudos de antropologia física.
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cujas atividades nesse domínio de investigação caracterizam um período
histórico, que denominamos de período de renovação (1910-1930). Nesse
período ainda tivemos o índio como objetivo quase exclusivo das pesquisas, pelo menos no primeiro decênio (1910-1920), mas o método craniológico foi de um modo geral abandonado, ao passo que a Somatologia
assumia um predomínio quase absoluto . Já no segundo decênio, isto é,
de 1920 a 1930, foi o brasileiro, ou antes os brasiliano, graças à orientação
de RoQUETTE-PINTo, que passou a centralizar o interêsse .
O levantamento de medidas para a determinação dos tipos antropológicos brasileiros teve início em 1919, no laboratório da Seção de Antropologia do Museu Nacional, e o resultado final da pesquisa representaria a contribuição dêste instituto para a comemoração do Centenário
da Independência. Em 1921 já andavam por volta de mil e duzentas
as fichas antropométricas de indivíduos de sexo masculino e nesse mesmo
ano eram adestradas em técnica antropométrica duas turmas de senhoras
para o levantamento de mensurações de indivíduos de sexo feminino.
No relatório do diretor do MUSEU NACIONAL referente ao ano de 1922
e publicado no ano seguinte encontram-se os primeiros resultados da
pesquisa. Percentagem dos elementos, estatura, índice cefálico, índice
nasal foram divulgados com o caráter de comunicação prévia.
O trabalho completo seria publicado pela primeira vez em 1928
no volume XXX dos Arquivos do Museu Nacional, juntamente com a
copiosa documentação apresentada pelo coronel Dr. ARTUR LOBO DA
SILVA, no seu estudo de antropologia de militares. Foi depois reproduzido nas A ctas e Trabalhos do l.º Congresso Brasileiro de Eugenia, realizado no Rio de Janeiro em 1929, e um pouco mais tarde novamente
divulgado nos Ensaios de A ntropologia Brasiliana.
Empregando instrumental e técnicas somatométricas convenientes,
RoQUETTE-PINTo elaborou os resultados da sua pesquisa na base de 2 . 000
fichas de indivíduos brasilianos sadios, filhos e netos de brasileiros
e natur ais de todos os Estados do país, com idade compreendida entre
20 e 22 anos .
A seriação dos caracteres permitiu o traçado de curvas de freqüência, bem mais expressivas que as médias aritméticas. A distribuição
final dos tipos antropológicos caracterizados na população brasileira
em quatro grupos - leucodermos, fai odermos, xantodermos e melanodermos - tornou-se de uso corrente e vulgar na literatura nacional .
Essa pesquisa representou para a época, menos pelo resultado que
pela orientação, um esfôrço realmente notável e um exemplo digno de
ser seguido. Infelizmente RoQUETTE-PINTo nesse particular não teve
continuadores. Foram muitos os que se utilizaram dos resultados da
sua pesquisa, e não raras vêzes sem espírito crítico . Muitos a consideram ainda como algo de definitivo e plenamente realizado . O próprio
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população a amostragem não poderia ser considerada satisfatória e a
dinâmica racial raramente permite que se estabeleçam valores inalteráveis e absolutos.
A pesquisa sôbre os tipos antropológicos do Brasil, realizada há
mais de 30 anos, foi um esfôrço pioneiro, um caminho desbravado com
clarividêµcia, mas que requeria continuidade . Um trabalho intenso e
persistente, orientado no mesmo sentido, teria impedido que os resultados
obtidos na etapa inicial perdessem gradativamente grande parte do seu
valor, impiedosamente desgastado, além do mais, por descabidas e infundadas generalizações.
RoQUETTE-PINTo realizou brilhantemente, como sempre, a sua parte
na imensa tarefa de caracterização antropológica da população brasileira;
os que vieram logo depois limitaram-se a repetir ou a criticar, mas
não fizeram mais, nem melhor que êle.
Rondônia e as Notas sôbre os tipos antropológicos do Brasil devem
ser considerados como obras de pesquisa de significação equivalente;
o que a primeira representou para a etnologia indígena, representou a
segunda para a antropologia física do brasiliano.
RoQUETTE-PINTo foi o 11.º diretor do MusEu NACIONAL. A sua obra
administrativa, iniciada em setembro de 1926, encerTou-se oficialmente
em março de 1936 . O seu afastai:riento do Museu foi completo; não
deixou apenas o cargo, mas desfez também todo contato com a instituição . Depois disso sàmen te como membro do Conselho Nacional de Proteção aos índios manteve-se em relação com os problemas indígenas e
antropológicos em geral. Os pesquisadores da nova geração, que iniciaram a sua carreira científica em data posterior a 1935, não tiveram
nenhum contato direto com o grande mestre, cujas atividades n<Y campo
da Antropologia foram virtualmente encerradas com o afastamento da
direção do MusEU NACIONAL.
Como administrador do tradicional instituto de pesquisas RoQUETTEPINTo teve ocasião de realizar algumas obras de inegável significação.
Em 1927-28 conseguiu remodelar uma grande parte do edifício e melhorar
consideràvelmente a apresentação das coleções etnográficas, não somente
indígenas, mas também regionais, ou de Etnografia Sertari,eja, de acôrdo
com a sua denominação e conceito . Foram igualmente iniciativas suas
a criação de uma nova seção, dedicada exclusivamente à Assistência ao
Ensino e a publicação da Revista Nacional de Educação (1932-34), belo
e malogrado esfôrço no sentido da "vulgarização de ciências, letras e
artes".
Essas duas iniciativas demonstram de maneira inequívoca o profundo
sentido da sua divisa Crer e agir, cujo valor pragmático seria evidenciado pela absoluta coerência de pensamento e de ação. Desde 1920,
quando visitara Buenos Aires a caminho do Paraguai, em missão oficial,
firmara um conceito altamente esclarecido e definitivo sôbre o papel
dos Museus : "Creio bem que no Brasil há demasiados centros de instru-
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dos que pensam como eu, de pouco ou nada valem. Mas o que desejo
tornar bem claro, citando o fato, é que na Argentina os Museus já não
são simples arquivos de material científico, ou centros de elevadas investigações para alguns eleitos. Entram em comunhão com a mocidade,
mostram-lhe novos horizontes, facilitam o ensino, divulgam as ciências
naturais como verdadeiras escolas ou faculdades". Como diretor do
MusEu NACIONAL agiu decisivamente no sentido de tornar real e atuante
a sua crença no destino educacional dos museus .
Um dos mais caros projetos de RoQUETTE-PINTo era o estudo e a
caracterização dos chamados "tipos étnicos". Leitor de RATZEL, familiarizado com a obra de EHRENREICH, euclidiano fervoroso, considerava a
interdependência dos elementos culturais e geográficos como uma condição irrecorrível . Desde 1912, na sua admirável conferência O Brasil e a
Antropogeografia (Seixos Rolados, 1927: 47-79), procurou distinguir as
áreas que lhe pareciam bem características: "Nenhum outro país apresenta, como o Brasil, aspectos antropogeográficos t ão interessantes . Aqui,
por tôda parte, os elementos humanos postos em contato foram, mais
ou menos, os mesmos, porém, os tipos resultantes não se espalham de
maneira equivalente, pelo território. Uma carta da população atual mostra três zonas mais ou menos nítidas, cada qual correspondente a uma
das raças fundamentais aqui reunidas. A primeira mancha irregular,
delimitando a zona do caboclo, cobre Mato Grosso, Amazonas, Pará,
Norte de Goiás e os Estados do Nordeste, até as vizinhanças da foz do
São Francisco. Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas, sul de Goiás,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, norte de S. Paulo, formam a zona de
influência africana. A fita litorânea e os Estados do Sul, a partir da
Capital da República, constituem a zona de influência européia".
Dentro dessas áreas RoQUETTE-PINTo procura descrever e fixar os
"tipos étnicos" representativos:
caboclos, tapuios, paroáras, jagunços,
pra1eiros. . . O mapa com a demarcação dessas zonas foi publicado na
face interna da capa da Revista Nacional de Educação n.º 11-12 (1933)
e reproduzida nos números seguintes, até o número 15 .
A respeito da sua iniciativa nesse particular esclarece: ''No MusEu
NACIONAL inauguramos uma coleção para onde deverão entrar tôdas as
peças que documentam a vida do nosso povo: utensílios, instrumentos
próprios, material aplicado, etc. Chamei a essa coleção: Etnografia Sertaneja, porque o sertanejo é, como estamos vendo, o mais típico dos
nossos elementos étnicos". A conferência "O Brasil e a Antropogeografia" fôra proferida em 1912 na Colméia. A Colméia, informa o próprio
RoQUETTE-PINTo, "era uma sociedade de propaganda nacionalista, constituída por estudantes das escolas superiores do Rio de Janeiro".
RoQUETTE-PINTo quase nunca se deixou levar pela erudição fácil e
de tanto efeito entre nós. Procurou sempre . distinguir, ou melhor, compreender, cs grandes problemas da antropologia, não de um modo pura-

-12 mente acadêmico, mas em função dos problemas mais graves da sua
própria gente, pois buscava soluções e não simples temas de estudo.
E poucos terão conseguido, numa obra polimorfa e de ciência aparentemente pura, ser mais objetivos ou mais úteis; ninguém estudou com
maior devotamento os problemas do seu povo, nem foi a êle mais dedicado
que êsse extraordinário pioneiro. Em RoQUETTE-PINTo o humanitarismo
positivo, geralmente áspero e infecundo, dos intelectuais da sua geração,
aparece transfigurado por um humanismo autêntico, superior, mas luminosamente compreensivo, belo e construtivo.
No espírito, ou antes, na obra fecl:lllda de RoQUETTE-PINTo encontramos os resquícios de uma certa contradição intrínseca, que poderia
ser expressa pela antinomia tradicionalismo-renovação .
Tradicionalista, cultuava o passado com um respeito cheio de unção.
Nos ensaios sôbre os operosas trabalhadores intelectuais que ergueram
os alicerces do imenso edifício de saber sob o qual nos abrigamos hoje
- ensaios compreensivos, luminosos e transbordantes de ternura sôbre
ALEXANDRE RODRIGUES FERREIRA, VON MARTIUS, FRITZ MUELLER, FREI LEANDRO, EucLIDES DA CUNHA - encontramos a explicação para o harmonioso
equilíbrio que êle conseguiu estabelecer entre aquelas fôrças contraditórias .
A sua obra de renovação inspirava-se num profundo e quase religioso
respeito por aquêles que o haviam precedido. Por isso, construiu sem
destruir. Reformou, sem desvirtuar. Sobressaiu sem calcar . Só foi
intransigente e mesmo intolerante diante da incompreensão e do falso;
do conformismo descrente e do ufanismo superficial e vazio. Mas fêz
da crença no homem do Brasil e na civilização que êle criara a diretiva
da sua obra sadiamente inspirada e corajosamente defendida.
A OBRA CIENTÍFICA DE E. ROQUETTE PINTO
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1909 -

1912 -

Ethnographia Americana . O exercício da medicina entre os indígenas
da América . These/ do Dr . . .. / Natural da cidade do Rio de Janeiro/
(25 de Setembro de 1884) / Filho legítimo de Josephina Roquette Carneiro de Mendonça/ e de M . Menelio Pinto. / Assistente (por concurso)
do Museu Nacional . Ex-sócio, secretário e presidente do Grémio dos
Internos . / Ex-interno de clínica da Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro ./ (Ann o escolar de 1905) Rio de Janeiro, E . Bevilacqua & C.
Etnografia indígena do Brasil (Estado atual dos nossos conhecimentos) .
Relatório apresentado pelo Dr. . . . (Museu Nacional), Rio de Janeiro.
Quarto Congresso Médico Latino Americano. Rio de Janeiro, 1909.
Rio, Imprensa Nacional. Folheto de 18 pp.
Os índios Nhambiquáras do Brazil-Central .
International Congress of Americanists. Proceeding of the XVIII Ses s"ion: London, May 27 to June 1, 1912; pp . 382-387 .
Reproduzido na Brasilianische Rundschau, II (1), 1912: Die Indianer Nhambiquáras aus Zentral-Brasilien. Ethnographische Ergebnisse der Expedition Rondon - vorgelegt dem XVIII Amerikanisten-Kongress, London 1912 von E . Roquette Pinto am National
Museum in Rio de Janeiro . Edição bilingue - texto em alemão
e português.
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1912 1913 -

1913 -

13 -

Relatório da Excursão ao litoral e à região das lagoas do Rio Grande
do Sul. Rio de Janeiro, s. d. - 38 pp ., 1 mapa e 16 fotografias.
A data de publicação (1912) é mencionada pelo próprio autor na
relação dos seus trabalhos, que figura na tese de docência "Dinoponera grandis".
O Guaraná, Sociedade Nacional de Agricultura. Propaganda Agrícola,
XII. Rio de Janeiro. Folheto, 10 pp., 5 figs .
Archeologia e Ethnographia, In "Impressões do Brazil no século vinte.
Sua história, seu povo, Commercio, Industrias e recursos", pp. 52-58 .
Londres.
As grandes questões antropológicas e etnográficas do Brasil moderno
Discurso de recepção no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
Rev. Inst . Hist. Geog. Bras., 76 (2): 587-597 .
Êsse mesmo discurso figura in "Seixos Rolados" com o título de
O Segrêdo das Uiáras.
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Dinoponera grandis, (Memoria apresentaria à Congregação da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro para obter a Livre Docência da
Cadeira de História Natural) . Rio de Janeiro, 38 pp., 2 figs .
Anthropologia (Guia das Collecções) . Museu Nacional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro,
A condição da criança entre os índios do Brazil. Primeiro Congresso
Americano da Criança. A realizar-se em julho de 1916 em Buenos
Aires, em Comemoração do 1.º Centenário da Independência Argentina.
3. 0 Boletim . Maio e junho de 1916. Conclusões das theses, Memórias
e Comunicações de Membros do "Comité Nacional Brazileiro" enviadas
por intermédio do Dr . Arthur Moncorvo Filho. Rio de Janeiro, Imprensa Nacional, 1916, p . 85.
Rondonia. Anthropolog,a. Ethnographia . Archivos do Museu Nacional
XX. Várias edições, inclusive uma em língua alemã, de 1954. A partir
da 3.ª ed. - Brasiliana, XXXIX, 1935 - enriquecida com anotações
de diferentes espe:::ialistas.
The Indians of Serra do Norte, Matto Grosso, Brazil. Proceed . of the
Second Pan Amer. Scient. Congr., 1 (1) :358-362, Washington.
Mineralogia . Rio de Janeiro.
Euclides da Cunha - Naturalista. Conferência realizada a 15 de agôsto
de 1917 na Biblioteca Nacional e a 11 de abril de 1918 no Conservatório
Dramático de S. Paulo. Por Protesto e adoração. In memoriam de
Euclides da Cunha - 15 de agôsto de 1909-1919. Edição do Grêmio
Euclides da Cunha. Reproduzida in Seixos Rolados . pp. 263-301.
Conceito actual da vida. Conferência inaugural do curso de Fisiologia
da Universidade Nacional do Paraguai realizada em Assunção, aos 20
de maio de 1920. Rio de Janeiro, Série "Cultura Contemporânea", vol.
1, PP . 15-51.
On the Nanduti of Paraguay. XXI.° Congres International · des Américanistes, Session de "Goteborg 20-26 aout, 1924, pp. 103-112, 26 figs.
Reproduzido no Boletim do Museu Nacional, III (1) :21-27, 1927. É a
melhor edição, pelo aspecto gráfico extremamenté cuidado.
Um manto real de Hawai. Boletim do Museu Nacional, I (1) :69-77,
Rio, 1923-25 . Reproduzido in "Seixos Rolados", 1927: 19-30.
Nota sôbre o material anthropológico do Sambaqui de Guaratiba Boletim do Museu Nacional, I (6) :397-399, Rio, 1923-25.
Nota sôbre a ação fisiológica da fava Tonka . Reproduzida com alguns
acréscimos nos Archivos de la Sociedad de Biologia de Montevideo
Suplemento - Fase. III: 639-650, 1931 - Actas del Congreso Int . de
Biol., Montevideo, 7-12 octubre, 1930.
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Notas anthropométricas sôbre os índios Urupás (Em colaboração com
A. Childe) . Archivos do Museu Nacional, XXV: 7-31 , Rio de Janeiro.
Contribution à l'anatomie comparée des races humaines: dissection
d'une indienne du Brásil. Dessins de A . Childe. Archivos do Museu
Nacional, XXVI: 7-25, 30 figuras.
Seixos Rolados (Estudos Brasileiros). Rio de Janeiro . Nesse volume
o autor reuniu vários estudos e conferências que documentam a sua
atividade de pesquisador e de ensaísta a partir de 1913.
Nota sôbre os typos anthropológicos do Brasil. Archivos do Museu
Nacional, XXX: 301-331. Reproduzido nas Actas e Trabalhos do 1.º
Congresso Brasileiro de Eugenia (1929: 119-147) e nos Ensaios de Antropologia Brasiliana (Col. Brasiliana, XXII: São Paulo, 1933) .
Glória sem Rumor. Discurso em homenagem a Fritz Müller, pronunciado em Blumenau, na solenidade da inauguração da sua estátua, em
20 de maio de 1929. Reproduzido in Ensaios Brasilianos (Col. Brasiliana,
vol. CXC, cap. I, S. Paulo, s .d.).
Goethe naturalista - in Goethe - 1932. Exposição comemorativa da
morte de Goethe - Pro-Arte . Rio de Janeiro, 1932 .
Ensaios de Anthropologia Brasiliana . Col. Brasiliana, XXII, São Paulo.
Reunião de artigos, de crônicas e de pesquisas divulgadas anteriormente
em diferentes periódicos ou em publicações oficiais .
Frei Leandro do Sacramento . Boletim do Museu Nacional, IX (3-4):
109-125. Reproduzido in Ensaios Brasilianos (Col. Brasiliana, vol. CXC,
cap . II, S . Paulo, s .d . ) .
Estilização . Rev . Patrim. Hist. Artístico Nacional, I: 51 - 67 . Conferência pronunciada em 1928 na Esc. Nac. de Belas Artes . Reproduzida
mais uma vez in Ensaios Brasilianos (Col. Brasiliana, CXC), cap. XXII.
Contribuição a antropologia do Brasil. Rev. Imig . Col., 1(3) :437-454 .
Rio de Janeiro.
Contributions to the anthropology of Brazil. Proceed. VIII Amer .
Scient . Congr . , 2: 241-243. Washington .
Ensaios Brasilianos. Col. Brasiliana, vol. 190, São Paulo, s. d . Coletânea de estudos, conferências, crônicas e discursos de várias datas e
sôbre diferentes assuntos, publicados anteriormente em periódicos.

Prefácios -

Foram publicados com prefácios de RoQUETTE-PINTo as obras de
GASTÃO CRULS, A Amazônia que eu vi (Brasiliana, vol . 113, 1938),
de C. F. HARTT, Geologia e Geografia Física do Brasil (Brasiliana,
vol. 200, 1941) e de S. FRóEs ABREU, Na Terra das Palmeiras.
Estudos Brasileiros, (Rio, 1931) .
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E. RoQUETTE-PINTo. Retrato autografado
E . RoQUETTE-PINTO no seu laboratório
Manuscrito de RoQUETTE-PINTO. Súmula da 4.ª lição do seu Curso de
Antropologia (1926)
4. Lembrança do XXIº Congresso Internacional de Americanistas
5 . Obras completas de E. RoQUETTE-PINTO. Fôlha impressa, encontrada
nos Arquivos da Divisão de Antropologia do M. N . :l!:sse projeto de
edição das Obras completas não chegou a ser executado .
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Obras completas dé E . .Roquette Pinto
O uercid,o da Medieina entre os indígenas da An;erica-These
de doutoramento-ltio 1906.
.
-JJloto;ria:
Nota sobre a fauna cadaverica do Rio de Janeiro.-Rio 1908.
$obre um caso de prenhez quadrupla-Ri o 1909
Eciopia congcn it:i do rim esquerdo -(Bol. do Soe. Med . do$
Hospífacl!. Anno 2 n. 7) Rio 1009.
Um caso raro de sin fize renal no hom em. Rio 1909
Din oponcra Ora!ldis. Memoria de doccncia á fac . de Mcd kina.
Rio !915.
·
~;ta sobre o Microaporum feltneum (folha Medica). 19'20
O Ouarana
Nota sobre a acçilo physiologica da fava Tonka.- (Boletím do
Museu N3cional n. 2) Rio 19:!4 .
Relatorio da Viagem ao Par.aguay (folh a medica .)
3'. v0Ju·11e - A.1tkro{JOlogia • Eth11ographía:
.
Ethnograp iíia indí gena do Brasil (Rel a!. para o Congresso Me·
.dico Latino-Americano) Rio 19Q9.
Die indíancr nambiquara (Not.a enviada •ao 18~ C.ongresso de
Amerkanistas) Londres 1912.
The indians of serrà. do Norte (M~lo-Orosso-Brasil).
A condição d3 creança entre os indígenas do Brasil.
Psychologia: da arte indígena (Archivo de Med . Legal) Rio
Anthropology and Ethnography of Brasil-Londres 1912
Um' problema de Anlhropologia applicada Uorn . do Com :) l~ io
1914 .
.
A quest~o das raças em Versailles. Imparcial-Rio 1918
A paz e a anthropogeog raphia Epoca. ~io 1919
Note sur la situation sociale des índíens du Brésíl -Pads 1911.
Nota sobre um caso de simulação (Arcb . de Med . Legal) Lisboa
A caminho de um paraíso-Saudc-1918.
Um manto real de Hawai - 1Bol. üe Museu Nacion al n. 1. 1923)
Rio.
Nota sobre o nhand uty do Para guay
4 ~ v,lum~ - RMdonia- 1 ~ edição- Rio 1916-2~ edição Rio 1917.
5' volume - Contrib11irão para a A::otomia das raras h11mt1nas Dissecç do
de uma índia do Brasíl -(em collaboraç~o com o prof. Benja·
min Baptista).
ó'. volume - Excursão ds lagoas do Rio Grande do Sul. Rela to rio.-~io 1912
7" volume - Ouia de anlhropolo;fz'a do Museu Nacional- Rio 1915.
$ ~ vola m~ - Mburalogia - Rio 1918
9• volume - Discursos e Conferencias: .
Aborigenes e Etbnogra ph.os- Aririaes da Bibl. Nac. vol. V.
Rio 1916.
·,
Discurso do Jnsfüulo Historíco- Jorn. do Cornmercio-1913 .
O Brasil e a Anthropogeographía-Rev. do Brasil- Dez. 1916.
C onceito actual da vida- Assumpçlo 19W-Río 1922.
Nossa gente- Rio 1921.
Tiradentes.-Rí o. 1924
3 de Maio-'iio . 1917
C enienarío do Museu Nacional- Rio 1919
Martius-Rio 1917
·
.
Ethnograpbia sertaneja- lmparcial -Junho 1918
Rondon.:-Epoca- Rio 1919
Euclydei da .Cunha Naturalista - Rio 1917
Palavras na Radio-Socie da de-Rio 1923
Vicente de Carvalbo--Rio 1924
10? volume-Seixos rolatJ.os: (contos)
O Pioneiro - ·Imparcial - Junho 1918
O segredo de Mauer-lmp. fco. 1920
Manchas de Sol- lmp. 1918
·
As borboletas de Wertber - Junho 1918
A poesia das estradas-Saude ·Julho 1918
Aguas e fagu lhas- lmp. 1918
Conto de Natal
. A canoa
A reliqula de Abel
O velho ninho-Jmp. - junho 1918
Maria Carmen.
11? volume-Notas tú estado:
Um informante do lmperador;Pedro 11-RC1•. doBruil-Junho 1918
!.,imites inter-estaduaes.
.
Alberto Loefgren- ReY. do Brasil - Set. 1918.
A Correspondencia do Consul Sturz-Rev. do Jnat. Hist.
Um · jubileu scientifico - Rev. do Sras. Junho 1918.
e outros artigos de vulgarização scientifica
Em preparo: ·
12? volume-A Guerra do PtUOflTUl.Y
13! volume-A vida · dos animaes
••
14º volume-Contribuiçito. ao ntudo anlfrropologlco do povo brasíúiro.
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