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"Coita!dos ! Elles não têm historiadores: 
os que Jlres escrevem a historia ou sã.o 
a:quçlles que,'Nt : pretextp de irelig·lão e civl
liza<}f,i.o, querem, viv'el'. â cus~a do seu suor, 
reduzir suas mulheres ·e fl:U:ias a. concubi
nas ; ou são o·s' que · os : encontram degrada
dos por um ~ystema de catoohese, que, · com 
mui raras e honrosa·'s excepções, é inspi
rada pelos move.is 'de ganancia ou da liber
tinagem 'hypocrita, e que dá em resultado 
uma es·pecie de escravidão que, fosse qual 
fosse a Taça, .havia •forçosamente de pro
duzir a preguiça, a ignoranci.a, a embria
guez, a \devassidão e roais vlclos que lnfe
lizmen te .acompanham o homem quando se 
degrada. 

Os escravos dos Gregos e Romanos eram 
de raça branca, e não sei que a historia 
tenha conservado noticia de gente peior. " 

Couto de JJ.fagalhães (Carta a Joa
quim Serra - Sel\ragem, 1 a edlç.) 
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Exn1as. Senhoras, 

Meus Senhor! $ : 

7 

·O 'problem.a indige.na do Bra~il ·é' u1n assunto 
doloroso, 1de doloriosa e deprimente 'rerniniscenclia. 
Não ha homem de coração ·que possa de•lle tratar 
d-e animo frio, nem 1ha coração de ho1nem que se 
não confranja e dôa 1deante .do seu eterno aspecto 
de ferida ·aberta; .porque, sen.do uma chaga maior 
de quatro seculo:s, exposta a todas as vistas, cla
ma.ndo sooorr-0 pelas s·uais ·bôcas sangrenltas, só 
encontra .piedade, só •desejos de curai-a em quem 
não dispõe .dio remedio, aliás indicado, ex
pe·rimen·ta,do e de fac'i1l aplicação. Percorrei os 
Esta:dos do BraziiT on·de ainda ·s·e encontram ín
dios (e são a ·maioria delles, são dois terços) des
de 19 s·upe:vcivilisado ;~. Pau.:Io até ao s.elv.a.g·em 

. Goyaz, ao lpnginquo Mato-:Gros'So, ao ~emo·to 
Amazonas, e vereis, , aqui nas visinhanças da 
Capital ·da Republica, ou. lá nos confins quasi 
ignorados ·da grande Patria, vereis o nosso ab
origine á ·sen1elhança de ·um hon1em ·que ·e·stan
do a se afogar nun1 rio sem ·pelago debaldl' eis
tende ao seu irmão, con1odamente assentado á 
margem, os ·braços desfaleci.dos. 
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Ah, n1as não p ensei·s que sej a esse o p eior 
n1al. Bo1n é quando, em vez do auxilio r equerido, 
não lhe cae sobre a cabeça o golpe fraterno que 
aumenta a aflição ·e acaba o ·a fogo. Podeis 
achar o nosso indio no meio da massa civilisa da, 
segregado em miseras aldeias, .ar ranchado em es
tabelecin1en tos de pa;dres ·ou· agren1iado á som
bra do serviço oficial cr.eaido t 'Ill 1910: n ão o 
achareis .e.in bôas condições, ou 'Si1quer b em an1pa
rado, ~1n ·p.111~te alguma. Uá, no' seio do povo, é u1111 
·.clesgraçadó, ludi1brio ido seu ' proxhno, ·.alvo . d e 
todos os vicios; lá, n.o isolainen'fo da aldeia, é U.111 

pária incapaz, ' assediado p elas necessidades ·e 
pelos d esmandos alheios; iltá, no regaço ·das .com
panhias pseudo-religiosas, é um vil ·escravo de 
quem tudo · se exige e a quem se faculta ap en as 
o que é indisp ensavel para ·Inanter , apesar ·da 
n1iseria, a vida; e isi é certo que aqui, sob -0 patro
cinio federal que em prof delle s e inv·entou, en
contra ho1n 'trato e ensino adequado, é ·desgraça
dan1entc certo ta1nbem .que, á n1ingua de recur 
sos, por toda a parte escasseia o beneficiQ e fa
lha o intento que 1de tal obra se esperava. 

• 
Quer o Congresso e ·quere.~ os Governos 1na1r 

ter o ··S.e.tviço de Proteção ·aios · lh·dios -com· ·:ve~bas . 
que apenas che.ga1n para nun1 ou noutro ponto do 
territorio nacional conserviar debaixo d!e vistas 
algumas populações indigenas. •Con1 ·essa:s verbas 
e con1 essa vigi1lancia, verd.a de é que se 1podem 
n1uitas vezes e vitar as depre:dações e n1a1rtyrios de 
que são aiv·o , !()S ·selvicolas; n1as só. D este n1odo 
si- não fôra Çt d edicação do p essoal que lhe <?stn 
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afeto -- e nunca n este paiz nenhun1a n1issão en
controu n em n1ais. devo'tados ne111 mais audacio
sos servid1ores - f icar:i1a a insti tuiçã·o r eduzida a 
ser, eomo tant as outras, un1·a inuwr n1achina bu
Tocratica, Sienão m ero pretexto de enscenações es
palhafatosas - deploravel n1oda a que varnos 
dispensando demasiado gost•o. 

1A incoherencia de semelhante procedhnento 
não fica, porém, 1isó :nisto. Ao mesmo te1n.po que , 
,se votam os creditos do •Serviço . de Proteção, vo
tan1-s·e ,outros para auxilio á ·cateches'e ·r eligiosa. 
Pqndo de parte a evidente i·nconstitueioJnali.dade 
destes ulti1nos - .e falo assim porque fôra ·es
cusado insistir nesse ponto, dada a inútilidade das 
demonstrações en1 tal senti1do feitas - tun grande, 
um inominav·el . absurdo r esulta dahi, a saber: 
cada indio ·de catechese custa aos -cofres publicos 
annualmente 70 vezes n1ais ·do que ·Cada u1n dos 
que o governo pretende sustentar pelo seu pro
prio s·erviço. Em outras palavras niais. claras: dá
se ao padre a ·quantia de 240$000 pa·ra cada indio 
que ellc n1an tén1 sob o seu tecto (veremos. depois 
para ·que fin1) e rdá-.se ao serviço oficial, nas mes-
111as condições, com o 1nesmo0 des\tino, 3$600 ! · 

A · diferença é, como 'vêdes, n1uito sensivel. 
Elia se verificç1 facilmeutfe de ;tJ.m '.calculo em que 
se to1nou para base, de u1n lado .a média ·dais do· 
tações orça1nentat.ias da chan1ada catechese sale
,sian.a e iqo Serviço de P.rroteção, e do outro lado 
o nµrn ero, ar1·edondarlo, isto é, augn1 cntado, d·e 
índios jungidos ás fazendas Inato-grossenses des
sa congregação, e un1 ininin10 exagerado, exage· 
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r'1dissiino, <los que o governo deixa a cargo da
quelle Serviço. 

Oiante desse confronto não é de ad1nirar que 
'Os amigos da catechese, o que vale dizer - os ini
migos do Servtiço .de Prot.eção - proclame1n o 
.exi:to daquella e a falencia .deste, buzinando aos 
quatiro rumos as vallltagens della .e os inconve
nientes ·delle. 

Este é, ieon1tudo, u1n conceito duas vezes fal
so, e o primeiro. fim desta conferencia é ~i101s:trar 

essa· dUipla .f alsidaid·e·, não· para agr.edir nem pata 
agradar a alguem, mas verdardeiramente ·para in
teressar as ·bôas almas, as brazileiros, -0s patriotas, 
numa .questão ·nacional, imperiosa -e sobremodo 
oommovedora. 

Nilo ha no ;Brazil todo nenhuma grande ou 
pequena missão religiosa de calf:C-chese: ha syn
<lica tos, não direi religiosos - que a palavra me· 
rece tl'le&peito - mas eclesiasticos, de exploração 
do indio. 

Isto, pouco mais ou pouco menos, escreveu 
no Pará o mes·mo homem obscuro mas ·honrado 
que agora o repete solem·nemente na 'Capital do 
seu Paiz, sen1 partid'.arisn10 e ·sem solicitação pes.:. 
so:al, antes animado do m~ior .espl,tito •de ve:tdade 

' ' ' 

e justiça .e tendo deahte ·dOls olhos a ima1gem da 
Pa~tria, de c,ujas aras. se1npre foi ·devoto, ·hun1ilde, 
i1n.as fervoroso, mesqulinho, n1as inflamado. 

Ah, e quem não 'º fôra nesse triste as·sunto 
do nosso tri1sle aborigene, tendo conte1nplado de 
r.erto a sua miseria, o seu sofrimento, toda a sua 
r econdita infelicidade, todos os inuteis clamores 

co1n ·que os seus am.igos recla1nam piedade, auxi
lio ou pro't~ção ao n1enos? 

Já num desabafo de magua patriotica disse-o 
o nosso insigne coronel Rondou nestas palavras 
ar.dentes: 

"Hoje nos commovemos e nós indignamos á 
simples noticia das ait:rocidades e torpezas que se 
comm·etem na hedionda guerra européa e, com
tudo, .essas mesmas atrocidades e essas inesmas 

· torpezas, com. 1di,fferença <le gráos apenas, prati
cam1S1e · dia:l'ialmente no ::nosso ,teNitorio, .contra 

0

pat:r;icios nossos innocentes., e · não ha voz, ·não ' ha 
tes·te·mun·ho, não ha supplica que -consiga co1nmo
ver siquer a infinita :minoria dos ·que gover-
nam !" 

Sabeis qual sejam esses pa:t:rici'D!s a·ssim tra-
tados num paiz que se orgulha, com toda a ra
zão, de ·ser sentimentalista? 

São os nossos selvioolais. São os r estos dos 
noss-os asc·endentes a1neri1canos. 

..,Elles nos ·dera1n sen1pre 'ª 'Sua experiencia e 
a sua dedicação; nós sen1pre lhes demos em troca 
a escravidão e .a morte. E aind.a agora, 'quando se 
extin·gue a pobte rgça velada a:pena.s ·pela sau
·dade d e meí·a ·duzia 1d1~ oor.ações 1sensiveis, máo ' 
grado á '.sua · tradição ·de ·:fer0icidade e · .perfid.ia, 
Ji1mi!tam seu~s actos 1de 1guerr:a ·á ,defesa ' a .peito des-
coberto clo!s 1ultimos ·recantos a que 1se abrigaram; 
já nem siquer empregam as s·etas env·enenadias 
com que outr'or:a facilmente eliminavam l()S ini-
1nigos; .e nós,i4()s eiviris-ados, apesar ·da nossa fama 
de humaniid·ade e cavalheirl·smo, nós os 1natamos 
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por n1otivos friv1olos, por injusta prepotencia e al
gumas vezes chegamos a n1atal-os por sin1ples co
vardia. 

R•epitan1os esta phrase de ·dor e de oprobrio: 
- Por simples covardia, isto é, ·por infundado 
inedo de ataque dio mais f.raco ! 

Desta sor.fe, quando o ultimo representan1te 
1dto pobre aborigene ·tiver desap.ar.ecido do sce
nario hrazileiro, irá ·com elle só1nente a ulthua 
·vitilna ·da nossa crueldade, não . irá nunca ess.e 
ra~tro de remota inelancolia, que é o caracteris· 
tico da sua sorte, o signal ·da sua passagem sobre 
a terra, o perfum·e ·da sua palma de 111artyrio. 

E comnosoo, .a'i! - comnosco .ficarão o estig
ma ·do rem.orso, .a ·execração ·da historia ·e ·a mago·a 
de termos transf<>nnad-0 aquella se:mente de vida 
·em pasto ·de ·guerra e morte, aquella doce flor de 
poesia e ingenuidade num fruto ap·odrecido p·or 

' 
incontaveis corrupções que lhe transn1i timos. 

·O que f<•.re a nossa in1aginação~ o q'tlc prende 
a IlOS·Sa curiosidade, O ql're ·rtos encanta, O que nos 
agr'ada, o que .nos. •embala e : deleita, o que nos 
coi'nm·ov,c e enthus:ia·sma, o que adn1iramos, o 
que a1nan1os, o que nos enche o espirito de so· 
nhadoras divagações e a alma de •suave e indes
critivel nostalgia quando lemos ·as velhas pagi
nas idos nossos primeiros chronistas;•não é a auda
eia qos navegadores; não é a avenfura dos inya· 

. 
' . 

-iS ~ 

sores·; ·não é a situação .par~disiaca dos. colonisa; 
dores; - é a vida n1y.steriosa e primitiva do indio 
no meio ~a selva rude; é a sua natureza inno· 
cente e corajosa, sua indole afectuosa e fiel, são 
os seus p cnsa1nentos simples ~ claros, seus costu· 
ines, suas festas, ·seus · i-d')~l'.ios; a -conf.iança con1 
que recebeu o .estrangeiro .poderoso, o prazer com 
que o instruiu idas .cousas da terra, suas crenças, 
seus desejos, seus temores, e ·todo esse n1undo de 
representações poetica.s que . m:ais se adjvinha1? 
do que se conh·eeem~ e de que· poyoar.a1n 1as solr 
dões im1ne11sa·$ do :s~u ·doininio. 

1 
. 

E'ran1 ~orno gra11des creahças hab~lando um 
n1un<lo infindo, e, co1no creanças qtJe tudo igno· 
·r.am ,e tudo desejam .a:1;>render, familiarmente s·e 
entregara·m aos invasores. 

Que não os recebera1n estes como f a1:nilia, 
.como filhos an1ericanos, que devian1 ser, da pa
tria cxpcdici:onaria, é n1ateria de1nasiado conhe
cida para que não se tenha necessidade de insis· 
tir nella. Mas si á ação dos colonos oomo educa
dores e ' patronos nunca faltaran1 .en1bargos, o 
meSin10 não ,s·e dá :con1 ·a da catechese religiosa, a 
,que se· atribuem · geralmente ex,ágerad~s conq~is
'tas ·que a .hi~l'oria, .longe d~ ·confirmar, r~pud1a ·C 

1 1 ' ' 1 

nega. · . · . · · . · 
Quen1 ·quer qhe já' leu o Gen.io . elo Christianis-

rm<JI, nã·o pó de ter esquecido a . des.crição que .f e.z 
Chateaubriand, resum~ndo nesta parte o padre 
Charlevoix~ da Republica Christfã do Paraguay. 
São trinta aJ.defi s risonhas, que a vigilancia do~s 
padres segregou do mundo e que, como ultimo 
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e pacifico refugio das populações devastadas pe
}Qs ·hesp:anhóes, portuguezes e bandeirantes, lá 
ficaram no seio das flore.Stas, á margem dos gran
des rios, unidas na sua identidade, afortunadas 
na ·sua sin1·p1ici·dade, com.o si em novo·s moldes 
'houvera resurgido na America uma d'heocracia da 
antiguidade. 

Mansão de ordem e paz, tudo nella concorre 
e todos nella convergem para ~ ·bem estar ·Com
n1urn. Ahi .abrigou.,s:e a pur~za, •ahi reina a co.n
.cor.dia, moTa a alegria, vive a . .doçl.:1-ra; .e a ,pro
ilria suav.issima fr:.;igrahcia das inatas, é para nós · 
- tristes ibaldões de innum·eraveis ·embates - um 
traço perfuma.do, un1 v·est·igio inebriante e doce 
·do ·espirito :har.monioso deissa ·gen·te. A amizade, a 
justiça, a hQspitalidade, t'odos os ternos sentimen
tos, rassün para ros patrieios como para os estra
nhos, ~ra·m cuidadosamente cultivados, e longe de 
excluírem a coragem, fortaleciam pelo contrario 
o valor na defesa -da Republica. A indole branda 
e obcdient·e do ·povo, a ·dedicação dos dirigentes, 
a veneração dos ·dirigidos, o concurso de todos 
para a ·con.stituiçã-0 •religios1a do Es·ta1do, levara1n 
Mura·tori a conferir a ess·a am·avel sociedade Q 

. Htul-0 .de - II chistianesimo feiice, dando assim a 
entender que alli 1só, e não no regimeh ·d·as naçõ.es 
ca.tholiicas do seu .conhecin1•ento, encontnou uma 
âm,agem de ·tranquilidade, um typo de f 1raterni
dade, um exem.plo de felicidade sobre a terra. E 
é certamente um.a das mais enc·a·ntadora!S do mun
do a ·historia i·deal d-ess·e ·povo jesuitico. 
~ "Lendo-a - escreve ;Chaleaubriand - pa-

rece-nos que ninguem te:rá outro desej~ sin~o 
0 ·de atravessar ·e>S in.ares ·e ir, longe das ~nqu1e
tações e das ·revoluções, .procurar uma vi·da ob-. 
scura nas cabanas ·dessaes sec1:vagens e un1 tumu-

. . '' lo á sombra das palmeiras ·de seus cem1ter1os. 
Não era, oomtudo, sem erros ou !Sem eivas <> 

systeJna em questão. Quem -examina .a sua chro
nica minuden1te.mente conlf.ada pelo padre Anto
nío ·Ruiz de M·ontoya, -~ ~s:obretud;«;> que1n póde en
tender um pouco a traduçã~ em ~baneenga 1desse 
escrito~ cla:ra.mênte vê ' q:ue os jeis•uita.s prepara
vam mais ,para o f.anatism~ id!O que para o ~raba
,Jho os seus catechúm·enO's. Mas ·com es·se so de
feito ou alinda com n1uitos outr·n&, ·e com todos os 
crim~s ·e abominações que lhe imputam os leigos, 
onde .foi que exis.tio, senhores, quando foi que 
houve em todo o territ<>r.io br.azileiro, de norte 
a sul e de leste a oeste, uma organisação de 'lri· 
bus indigenas semelhante a essa nostalgica rep_u
hJ:ica ·das reduções paraguayas? E por que nao 
houve? ' 

Si os nosisos catec1hista·s ·do Norte, Vieira e 
seus •companh~iros, ·e;m vez ·dos ?ucleos. civilisa~ 

. dqs a que sempre se apegar.a~, t~~essetn . d~J;>ra 
vado 0 interi1or, fundando seus estabelecimentos 
·nos. Eei•tõ.es·, lon·ge 'de qualquer ;(5onta~tó estranho, 
á serrJ:elbança do que fizeram seu·s ir1nãos hespa
nhóes outros in·du·bit.avelmente :deviam ·Sier os re
sulta·dors que obteriam. Elles preferiram a pralii
ca absurda ·de 'ti;-ansportar para os centros pQpulo
so!f aquelles pob~es selvagens que ·h•aviam passado 
toda a vida .no mato e que no m ·ato -encontra-
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vam todas aiS suas traqições, isto é, flizeram exa·ta
n1en·te o contrario do que fazia·m os missionarios 
de Loreto. Quizeram -isolar o indio no m·eio da 
massa ·ocidentalisada (e dsto era iimpossiv·el). mas 
não se quizeram isolar eH:es mesmos ·des-se meio. E' 
claro que o insucesso não póde ser ·atribuído ao 
selvicola, mas ·deve cair inteiro iSobre os seus pa· 
tronos. O gentio era o mesmo, com os mesmos 
habitos, as mesmas tendeneias, o mesmo gráo de 
civilisação. N·o Brazil~ .conto no Paraguay, ~·:rata
va·s·e de hom;eng. infa:n1'es, '.cujo futuro dependia 
me.nos da pro.pria n~túreza ido que da educa:ção 
que :re.ce'beSIS!em·. O padre 'Ch,arlevoix lis.amente o 
diz por ·estas palavra.s :, - "T<>·das as suas faltas 
são faltas de meninos·; em muitas cousas ficam 
ell·es a vida inte'iira meninos, tendo, aliás, todos as 
bôa·s qualidaides ida meninice." 

·De p<>s:se dessa pasta ·maleavel que podia, 
portan•to, modelar-se á feição do ·esta'tuar.rio, vamos 
ver o que f.izeram -entre nós os catechisadores 
ca tholico:s:. 

Em 1549, em ·companhia d·e Thom·é de Sou
.za, chegou ao Brazil, ·a p~quena leva de padres 
jesui1ta.s presidida pelo· · ·egregio ·. Manoel . da 

, N'9bt·ega. 1Esta ··prim,eira :tµrnia .foi seguida, ;em 
1550, ·d~ 011tra .em .que. vieram Manoel de Paiva 

. \ 

e Afifionso Braz, ·e, ·em 1553, com o Governador 
Duarte da 1Costa, ·de uma ·terceira trazendo Luiz 
da Gra.n, J.osé de •Anchieta e mais ·quatro ·com· 
p anh·eiroiS·. 

·Fundaram ·esses padres ·em S. Vicente, Pira
.tininga, Porto Seguro, Espirito Santo, Pernambu-

co, Ilhéos e Rio de Janeiro -estabelecimentos ·de 
preparação religiosa a que chamaram "casas" ou 
"collegios" ·da Companhia de Jtesus, não espe
cialmente ·para a·gr.emiar e civilí~ar o aborigene, 
m38', conforme a ·ex·pressão dos seus chronistas, 
" ·para acudir á:s necessidades .espiritua·es, tanto 
de portuguezes como de índios. " Não resta d·u
vida que ·elles se ocuparam desde logo d.a edu
cação e sobretudo da defeza do selvagem, pade
cente da cobiça e d·a •ganancia do1s ·colonos. 

· E' ta1nbem notav.el ·apures.a~ e é inoontes!t~ve1 

q heroísmo .com que ·esses homens se entregavam , " 
de .corpo e abn·a ao santo ministerio que ·esco
lheram; rnem a historia regateou jamais louvo-
res aos ·Nobre~a, Anchieta, Luiz da Gran, N.a
va~o e tantissimos outros nobres .e valeroso:s' re· 
presentan'les do sacerdocio catholico. 

Não tendo sido, porém, esta, e sim outra, a 
parte do paiz em que se assentaram as grandes 
missões exclusivamente dedie.admç; 'á catechese', 
,iusto é"que, para traçarmos um quadro dos tr.a
balhos e dos resultado~ da obra commum, aban
·doneml()S ·esisa região dê esforços apenas indivi
,duaes, .ainda, ,que ·gra_ndes e, i·mm~T'I"ediou:vos, ·e to
·m-em1()S p~1r:a 1n·odei1o a ·qU.e ·empregou a: energia 
1colectiva e un1 -programa syrs:tetnatico. Somos 
as·sim tr.ans·por.tados .ao Ma·ran·hão -· scenari!O 
grandioso ·do ma1r.tyrio de um:a raça que no1S seu.s 
m-esmos protetores, sem d·ar para isto motivos, 
acabou .por encontrar algozes, e cujas .aspirações, 
cujos sofrimen·tos, cuja indole, só despertaram 
interesse entre os ·homens sem pod·er; só encontra-
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ran1 expressão nos estros de algu111s po·etas ; e só 
nos cantos dmn1ortaes ·daquelle vate que r espirou 
ao nascer as nlesmas aura:s impregn~das· ainda 
dais vozes m•elanoolircas desse la1nentoso passado, 
tiveram tra·dução fJ.el. 

En1 1615 aportara1n ao Maranhão os prhnei-
, ros jesuitas destin·ados á catechese dos indios. De 

·então .por deante ,até 1870, nunca -cessou a cor
r ente de padres ·que arinuahnente se ·estabeleceu 
en1tre a .metropolc e os ou·tr-O:s Estados ·de ium 
lado e do outro) ·a p~ovincia especiahn·e~té ·esco-: 
lhida .para a f~~inaçã·~ ·da repu'blica religiosa. 

Ja encontr:aran1 o aboirigehe a•torm.entado p·e
los colonos ·e não tardàr.am .a ter con1·panh·ei·ros de 
111inister:io em monges d ·e outras Ordens, taes 
con10 ·OS carmelitas, os capuehin·hos, «>s inercena
rios, etc., qu·e procuraram de preferencia os rios 
a1nazonicos. 

Desde logo se implantou a dissidencia e dé
pois a rl'uta ·entr.e os mis·sionarios e os habitante s d:o 
Ma·ranhão, p1~our.ando estes ·a ·todo custo ·escravi
s·ar o inaior numero poss'i1veI de ,indios e tomando 
aquelles abertam·ente e ·denoda·dam·ente a defesa 

, . dos infelizes. Esta ·can1p.an·ha, com variante fortu
na, ·e111 1que Ql~a V1encia o pad-te ·~ iora ltrhim·phava 
o · seu 'rj·v·al, ·pOlsto .que n1ais áquelle· do que a este 
baf eJa;sse a vitoria - o que se per.cebe nas •alter-
nativas da i·nfin1ita legi1slação relativa ao oaso -
·durou, co1n vantagens reaes para o selvagen1, até 
ineados do seculo XVII e ·pr-0longou-se .por mais 
um 1secuil:o ainda, inas Já sem aqueHa nobre signi
ficação dos seu'S primoirdios. 

Efetiva1nente, os jesuítas que co1neçaram 
patrocinando desinteressa·d.anl'en te ·a ·causa dos 
seus catechun1cnns, e que nesta grande obra não 
poucos ·trabalhos, sacrificios e até n1arlyrios sofre
ram, já eslavan1 nessa época transfor1nados ·en1 
coneurrentes e competido11es- dos colonos e, com 
escala p ela ·exploração, pela vioJ.encia e p elos 
n1áos tratos, havia111 chega.do, por sua vez, a 
instituh~ a escravidão. 

,Em 1649, por :excesso de castigos infligidos a 
1 ' ' 

uma indli·a ·e pelo·s de$-gostos acümulados de seu1s 
-cónversos, "forçadio·s a rudes .trab.alhos e sujeitos 
a un1a dis·ciplina s,em ,doçura, foi sa1feada uma fa
zenda :administrada pelos religiosos e inortos os 
seus ultin1os -dirigentes - dois padres e u1n h111ão 
leig-0." (1) 

Em 1661, e·m treplica á resposta que dera An
tonio Vieira a uma representação do Senado da 
Camara dos Deputad'OIS· d'O ·Pa·l'á, diziam áquelle 
padre os r epresentantes ·dessa Camara: "Vossa 
Paternidade se lembre da pro1~.ess·a que os mis
síon~rios fiz·eram ·a sua M·aj es:tade, de que não 
haviam tirar lucro dos Indios forros, ne1n com 
elles fabricar fazendas, nen1 'cannaviaes, e só tra· 
tarem de doutrina espiritual; e se acaso ·vossa l)a-, 
ternidade te·m alguma orden1 ·de Sua Maje1stàde no 
temporal, será :servido man·dal-a apresentar neste 
Tribunal, ·para qu'e nos consfe della .. : .. . " (2) 

(1) Lnci<> de Azevedo - Os Jesuitas no Grão-Pará. 
pag . 42. 

(2) BERREDO - Annaes - Livro XIV, S 1 . 032 . 
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Estes dois .factos dão u1na idéa da Jllttdança, 
1nas não lhe dão absolu tarncntc a n1cdida. 

A falta de braços para a lavoura, num paiz de 
ayenturas en1 que os a:dventicioS' tudo ifazia1n 
para enriquecer rapidan1enre, foi o pretexto ·eter
no ·d:a compulsão ·do :s1elvioola. Havendo á mão in
nu1n~ras ;tribus que se pod1ian1 dom'in:ar pela força 
e CUJOS elementos parecia1n inesgotaveis não se 
lembrou ninguem de fomentar 'ª in1111igr~ção eu
ropéa, ·e, deante da falta de adaptação do indio 
- ~ue pela 1nai<>1J: parte antes morria do que sq 
;afeiçoava aos 1duros e methodicos trabalhos de 
que não tinhan1 nenhum habi.to - ·em vez de pro
c?.rar o remedio em uni.a racional mudança de re
gunen ten·do por base o ·en1prego do bom tr~fo e 
a <;ljminuição das e~igencias, contentava~s1e o ·Co'" 
lono c0J11 a suhstituiçã-0, fosse co·n10 fosse, dos que 
inorria·~n sob "O jugo. As leis da metropole, aliás 
·quasi semp~e inspiradas pelos jesuitas, regula
n1entaram essa substituição por formas diversas 
a que derain os .nomes de cativ,eiros, resgates ~ 
descimento-s. Eram cativos ·o·s ind-io'S aprisiona
dos no que então se chamava justa gueN'a·, is.to é, 
guerra pretensamente defensiva e guerra para 
castigo ·de yerdadeiros ou supostos maJ]eficios 
por elles praticados; ·era1n resgatados, isto é, co1n
~ra.dos a troco de ferramentas ·e n1issangas, os 
ind1os de corda, quer· dizer, os que, sendo· pris·io
neir-0s ·de alguma tri.bu, aguardava1n o momento 
do s:acrificio; chamavam-se, finalmente, de.~cidos 
aquelles que, aoeitando o eonvite dos br.ancos, 
abandonavarn1 o sertão e vinham acampar junto 

ao.~ povoados, onde era111 procurados para o se.r" 
viço par.tieul.ar. 

·E' facil de ima-ginar quanta injustiça e quan
tas mi:s:eria1s se praticavam ·á sombra da lei. Bas- · 
ta para isto lembrar :aqui um d-0s capítulos da 
justa guerra: - Iam os brancos á floresta, plan
tav·am um·a grande cruz e voltavam para o seu 
povoado. O.s indios não sabiam o que significava 
a.quelle sym'bolo; nos seus rU:dimenfarés des:ehhos 
é .muito eommum .a disposição de d·uas linhas re~ 
ta,s form·ando ide~tica in1agem; 1nada, pois, mais 
natural do que to·ma.rem a cruz civilisada por u1na 
sim.pies iobra ·em madeira, se~elhante áq·uellas fi
gurais que éll1es, com .as suas' ti1ntas, pintavam. Mas 
a cruz dos branoos 1fiinha .grandes· .pregos, e isto 
constitui.a ·pa·ra os indias um achado precioso, não 
só porque reduz~am '°s pregos a iinstrumentos cor
tantes e .. perfu:t'lantes qu1e lhes eram de inca1culavel 

' ' ' ' ' " ' 

utilidade, como porque com elles 1nelhores setas 
preparavam. Por cons;eguinte, ·derrib.avam a cruz 
(.: carr.egava111 ·~s pregos. ' 

... 
Quando voltavam os brancos, encontrada por 

terra a ·sua propo•~ita1 ou involuntaria arm1a•di1lha, 
declarava-se ·a juSil'a guerra .em que S·e colhiam os 
cativos, ,isto é, os escravos. 

Taes eram · .os fru:tos Clessas d~1spórsi'ções le
,gaes. E, comtu.do, os .agentes de!las foram, duina-~te 
longos an·nos, os .proprio'S padres 1e, · ,aigutna:s ve~ 
zes, o proprio A.ntonio Vieira. 

, Eis. aqui . o que em contestação á já .citad~ re
presentação ·do ·Senado da Camara do Pará" escre· 
veu o illus.tre chefe da catechese m~ranhense: 
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"Respondendo, ·con10 que1n· tem a seu cargo 
as Missões, digo, que o que <>rdena o Regim·ento 
de Sua Majiestade, é que o anno en1 que houver 
de ir Missão ao Certão, os escravos que se acha
rem legitimamente cativ-0s, oonforme os caisos da 
lei, ·depois de .examinados, se resgatem: e ·neste 
particular se Vossas M.ercês lançarem as contas, 
acharão que não só ·alguns, ann.os (como suppõe 
o Regim·ento) houve Missão, mas que foram mais 
as Missões ·que ·os annos; porque desde · o ·anno de 
1865, .em q:ue veio o dito Regimento, se fez ~ Mis· 
são dos Tupâti.aínbaz rfelo ·pa.dre FranciSICo Vello-
1 l , • 1 

~·o, a dos N·heingaí·bas pelo pad·re João de Souto-
Mayor, a dos Pacaj az pelo mesn10 padre, a dos 
Aruaquizes ;pelo padre Francisco Velloso, a do 
Rio Negro p·elo padre Francisco Gonçalves, a dos 
Carajaz pelo padre Thomé •Ribeiro, a dos Poquiz 
pelo padre Manoel Nunes, e a de Ibiapaba p,e]o 
padre Antonio ' Tieira; e agora actualmente está 
outra no rio das Amaz-0nas, em que morreu o pa
'dre Manoel de Souza, e ficou o padre Manoel Pi
res; :nas quaes ·Missões, -e em outras de ·1nenos en1-
penho, se tem descido mais de .tres mil almas . de 
Indi-os .forros ·e 1nais de' mil e oitpce:Qtos escra-
vos." (3) ' ' 

. !A só apreciaçãp de&ses num_;er9s pód~ ·d'ar 
' ' ' 

\lma idéa das · violencias de · que ·eram objeto 
'os lindigenas. 'Üon10 ·er.a possível que s·e . ·encon
.t.,a1sise1n 1. 800 indios de corda, isto •é, á espera d-0 
sacrifício, em •excursões que rendiam apenas 
3. 000 forros ? 

(3) BERRÊno - Idem, S 1. 030. . ' 

' 

Observ1emo1s, de passagen1, que essa institui
ção dos indios de corda, veio a ser inais nefan·da 
e triste do que todos os artigos da justa guerra. 

Esta·belccendcrse des:te modo :a ganancia en
tre <>S selvagens, em ·breve estavam as tribUs co~
vizinhas fazendo guerra umas ás outras co1n o fito 
principal de a.presar um ·gnande num·ero d.e inin1i
gos para se venderen1 co1no 1escr.avos. ( 4) 

.M·ais ·tarde a raça branca, á se1n·elhança do 
que já fi.~era na Africa, lançava á . conta do cara
·c.ter il1digen~ essa vilania ·que fôra ensinada, que 
'era·· "én1sinuad~ e de qu.e .o in.di('), n:a sua ~ngen~ida
de, sem ·per.feita C-O'll.S'Ciencia 1d1ô mal que prati1cava, 
tornara-s·e raperias o instru~erito ·direto. 

Mas os forros serian1 porventura mais felizes 
·do ,que os •e.ativos? 

Estes fo1nros ·eram, não obstante a classifica-
ção, outros tantos I·udibrios da cu·pidez comn1um, 
assim do padre ~orno dos isenhores . 

( 4) Escreiv;e .Frei V·i·oe~re .do. S.ar~vadlor (Hjstori~ 
do Brasil - Livro Ili, capitulo v1ges1mo) : Com estes 
enganos, e co1n ·algumas dadivas de roupas e ferrame?
tas, que davãto. aos .p1íiin1cipaes, e r 1esgait.es, <1ue 11bes da1vao 

, ,pelos que tinhão pr·eso's ·e111 c'Ord•as ;par~ i0:s com·el'.·em, 
·nba'lavão aldeias i:n,reira·s, e 1en1 che~anªo .a v1st:;i .d~ ·mar, 
aipaici'iavã-0 •OS f.HJh~ d!ú·S 0paes, o:~ 11rJJ1aos do~ 1rro~, ·e 
ai1nda , â:s . v.ezes a mol~e~ d.o marulo, .1.ev~nd& . huns º· 
Çapitãó l\'la'n1aluca, . º~~tros os ~oldad?s, outros os arma
dores, out·ros 1os ·qu~ nnp.etrarao· a J1cença (palta ·º. ~·eis
cimento), outros quem lha concedeu; e todos. ~e ~erv1an1 
d-en·es em stias lfazend·as, ·e alguns -O's v·e.n;d1a~, tp1or·ém 
oo·n1 .d:eclaração que erão indios :de >C-O.nscu'enci·a, e ·quie 
•lhes :não v·en.diã.o sinão 'º •s·erviç-0, e .quem os .comprav·a, 
peila primeira ·culpa, <>u fugida.?. qu~ ·fa~ião os ~err.av.a 
1na face, .dizeinldo <1ue lhe .cuSlta·rao d1nbeJJro, e. ·erao seus 
captivos · quebravã:o ·os pregadores os pul•pitt()S s<>bre 

' d t " isto, mas era como se pregassem no eser o. 
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Demos porém a palavra a un1 escrítol' ca
tholico, a1nigo dos je:Suitais: 

"Os da ultima categoria (os forros), apezar 
~a b:an~dura ~ecommendada não escapava·1n por 
isso a v1olenc1a, q·ue er.a a fórma natural de taes 
emprezas (os descimentos). A cubiça dos colonos 
era nesse ponto patrocina1da pelos missionarios . ' 
interessados ·em augmentarem o numero e a po-
pulação .das aldeias, onde qtlasi exclu·sivamente 

_ do~inavam; e assim :se cre0u uma distincção ca
pc1osa, na qual logo à .primeira vista se 'desco:bre 
o dedo ·dos regulares . . Os descimentos podiam ser 
de dous mo1dos: o primeiro voluntaria•mente indo 

• • lt . t ' 

os ~l~1on·ar1o:s ao sertão capta•r os indios e per-
S?~~s .da convenien·cia de viverem com gente 

· c1vi~~nda; -0 segundo pela coa•cção, obrigando~os 
" f d " . por orça e me o a aceitarem esta convivencia 

' que lhes repugna~a. Semelhante proce.der (diziam 
·os. th·e.ologo.s. e letra·dros) "si não é rigoroso capti
':e1ro em .certo :n1·odo o parece, pelo que offende a 
1lrberdade." Mas logo p11'ose.guiam: "·Comtud-0 si . . ' 
estes ind10's são como . os outros tapuyas bravos, 
que . andam nús, Hão reconhece1n rei nem .. gover..: 
nadar, não -vivem com modo e fórm.a de Republi
ca", j.ustifica-;se ia violencia .empregada contra , 
elles, "ainda .que liv·re's e J.sentos da real jurisdi
.cção ". o .esta maneira - continúa o ·me&mo ·aut-0r 
- .se ha•rmonisava ;a ganancia dos colonos .com os 
afif·ectados escrupulos dos mission.arios, e se fazia 
lei a pratica abusiva de todo,s os tempos. Os indi
genas, desci•dos por meio de ·sin1ples persuasã.0 ou 
pelo engôdo de mesquinhas dadivas, eram consi-

• 
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derados fôrros, .e nessa qualidade tinha111 dir~ito 
a salairi10, Dias .de facto vivian1 tãe escravisados 
como os demais. Dis·trihuidos pelos .habitantes, a 
cujo serviço :deviam ficar po-uc-0s inezes, viam 
protr.aihir-.se indefinidamente o dia .d.a liberdade. 
Esquecidos, ·confundiam-se em ·o numero dos ca
·ptivo.s e não ra1rio passavam ··de paes a filhos. no 
.acervo da herança, eternámente escravos com 
seus ,des1cendentes. Os outros, que tinham a viveza 
de por si reclamarem, ou protecção ·dos mi.ssiona
rios que os restituísse ·ás aldeias, só uma .differen
ça conheciam: .a de mudarem frequentes vezes ·de 
senhor, não se .achando por isso mais liv•res nem 
menos n1àltratadiois." (5) ·· . 

Desde que o espirito de co1n1nercio sobrepu
jou o de religião, ficaram ós .pobres rindios· ao d.~s
amparo, presas .de todas as voracidades ou, para 
·empregar a ·p·hra:s.e do poetà - pasto universal ·da 
1Alnierica'. Aquelles ·m.esmo's que se ent1•egava1n 
e1spontaneamente er.am; t-anto .q·uanto· os cativos 
legàies, sujeiti<>s n todas as .vexações. Si .. se con
tratavam para o serviço ·particular, não ·re
cebiam jámais a paga do seu trabalho, ao pass~ 
que os castigos eorpora1es aum.entavafll: conti
nuamente ·até no seio das Jnissões, á propo-rção ' . 
que se exigia · delles rendimento superi.or ás suas 
forcas ou á sua fal.ta de adaptação. Quando al
gue~1 denunciava ·algum crime contra o selvicola, 
chamado este a ·depôr, insinuava-lhe o senhor .a 
dizer que eira de corda, o infeliz fazia ingenua-

(5) L. DE AZEVEDO - Obr. cit. pn·gs. 136 e 137. 
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111e11t~ a declaração que o re.ca1nbiaria ás garras 
do algoz; e, e1nqua·nto Vieira, ainda que por in
teresse da Con1panhia, votava pela ·liberdade, os 
padres das outras Ordens, para ag:radar aos po
derosos, .decidi.an1 ·pela escr.avidão. 

Ajustadas as forças coloniaes á exploração 
desapiedada, nenhun1 ·m ·ei0 senão a repressão di
tatorial poderia dair-J1he ·geito. 

En1 ·dezoito· n1ezes .de governo, desgostoso d.a 
impotencia de seus esfo·rços parn suavísar a sorte 
do indio, e, 1nais· do que nos ou.tros habitantes do 
Maranl1&0, vendo nos religiosos, por sereln dissi
mulados e ordenados na mys·tifieaçào, o verda
·deiro e 1na1ior esto"tvo a-Os iseu,s intentos, a grande 
alma d.e i\.ndré V·idal de Negreiros aceitou pres
surosamente, con10 u1n ·alivio, a transferencia 
que lhe of e1~eceu a Metropole para :P·ernan1huco. 
M·áo grado á sua bôa vontade, e a1>ezar da intei
r~za do seu animo, os casos de desahnada prepo
tencia contra o gentio repetiam-se jndefinidamen
te . "disfarçados uns ·em sophisn1as juri·dicos, 
outros escapando pela distancia á repressão"; e, 
quando esperav.a encontrar nos catecl1istas .dedi
cados protetores da raça perseguida, 0 contrario 
desconriu. "Po.r leves cut~ípas - es·crev.e 0 aut•Oír 
·dos "J esuitas no GrãQ P.ará" - por leves culpas 
os mand.avam açoitar e m·etter em ·tro11cos; e· nem . . . . . 
s1qq.er tOS prznczpaes, que o p.vest1g10 ·de sua aU:to-
rldade devêra resguardar, escapav:am aos humi
lhantes castigos. Al1gun1.as vezes chegaram os cla
mores á ·CÔrte, de onde sai·ú orid.em paira serem 
os missionarios admoestados com moderação pelo 

• 
Governador, mas, ·se1n embargo, os aclos de seve-
ridade repetiam-se, não ·raro .da·ndo lugar á vin
gança em ·que varios desses evangelisadores per
·dera·m a vida." (6) 

Ora, si assin1, e .entre os religiosos, era1n tra
tados os indios livres, não é. de admirar que 'OS ca
tivos fossern marcados com ferro e1n b-raza para 
serem conhecidos como tal e distin.guidos pelos 
donos. Pois apesar t.a1nbem disto e, ain'da, de sa
berem que os selvioola1s ;a1rran·cado-s . . aos seus ma
tos mo·rri.am pela meta·de, de doenças, de esgota
m.ento e até .de saudade do torrão nativo, os pa
dres aprovava1n o cativeiro dos taes resgatados e, 
sob pretexto de 1regularits;ar :e&sa hedionda opera
ção, elles me,sn1os, como vin1os atraz, se encarre
gavam .della. 

Eis aqui a esse. respeit9 a palavra de Viei-ra: 
" ... . e vindo ao r~medio, que se aponta dos escra
vos do Certão, po.st'o que eu o aprovo . muiito, e o 
solicitei con1 El..:Rey, in1&istindo Sua Magesta.de 
que tpdo$ fossem ,livres, vejo porem, que ~ dito 
re1nedio por si só não é suffieiente, porque po.r 
mais que sejam os escravos que se fazem, muitos 
mais . são sempre os que morrem~ eomo mostra ·a 
experiencia de ca:da dia neste Estado (o Grão 
Pará), e -o mostrou no .~o Brazil, (queir ·dizer -
no sul do Brazil) ond·e os morador.es nunca tive
ra•ni ren1edio, senão depois que se serviram · co1n 
esôravos de Angola, por :Seren1 os in:dios ·da terra 
menos capazes de 'trabalho, e de 1nenQs resisten
cia contra as doenças, e que, por estarem perto 

(6) Obr. cit., png. t42. 

$41 
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das suas ter.r.as, n1ais facibnente, ou fogem, ou os 
matam as saud·ades dellas. ~, (7) 

Era isto, comtudo, nos bons tempos, nos au
reos tem·pos indigena.s, em que o nl'estno Vieira, 
·desafiando os detratores das m~:ssões, · podia de 
frou.t c m ais ou 1nenos erguida sustentar ·que pa
trocinava os r esgates porque: - "quanto mais 
larga foss.e a porta <los ·Ca tive11ros licitais, tantos 
mai~ es·cravos ·entrariam n a Igreja e se pori.am a 
cam:inho da salvação." 

Era no tempo e1n que :elle apostrophando 0 
procu·ra·dÔr do M.aran.hão exclamava indignado:-
"P . d ois os ·pa l'le·s occuipavam ·e divertian1 infinitos 
indios, <liga ta1nbem em que os ,divertiam ou ·em 
que os occupavam. Tinham engenhos? Tinham ea
navia·es? Tinham lavouras de tabaco? Faziam al
guma lavoura ou beneficiavam alguma droga das 
que ha na1quelle Estado?" 

·Era,, emfim, no tem·po em que elle aconselh'a
va a intro.duçã.o d e ·escravos africanos e -a entrega 
a~s_:>luta dos indios á Compan·hia, sem ·despertar, 
s1nao em alguns espiritos menos cre·dulos, a sus
~eita de que a sua congregação queria ter as mãos 
livres pa·ra escravisar, ella só, ,g·em co1npetidores, 
os supo'stos catechumcnos ! 
• , 

1~magi?1e-se ·o qu.e não seria quando os padres 
.1ª nao cuidavam acima de ·t·udo da conversão re
ligiosa! quando não s·omente ti·nham os engenhos, 
os canav1aes e todas as 'lavouras, inclusivé a do 
tabaco, <lc que fala Vieira, sinão que possuíam 

(7) BEnnfino - Ohr . rit., S 1 . 030, (Os gri-phos são 
desta transc1~ição), 
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tamhem o j1nonopodio das drogas! E se .pactuavam 
com os governa.dores concussionar.ios para exer
cer livremente o contrabando! E, sob f als·os no
mes, dissimulav.am snais merca;dorias por não pa
.r eGere1n exhorbitantes ! E commerciava.m aberta
mente sem pagar impost os ás alfandegas, nem 
dizimos, ao Esta•do ! (8) Quando tinha.1n fragata 
co1n flamula, bandieira ·e exceHenfe artilharia! (9) 
E se fortificavam com os canhões dos frades alle
mã·es Anselmo Eckairt e A:nto·nio Meisterburg! 
Quando se serviam de caceteiros assalariados! 
(10) E era1n convenaidos de prevaricações esbu-

. ' 
lhos e mercimonias ! 'Quando em seus :r:equisito-
rios podia Paulo da 1Silva Nunes 1dizer que os ·Col-
1egios ·da Companhia mais par;eciam grandes al
f d.ndf!gas .do que logares de oração! Quan~o o 
padre Domingos An~onio, r eitor do collegio do 
Pará, justifiean.do o que elle cha,ma os direitos da 
Communi·dade, escrevia á rainha .d:e Por.tugal 

' estas t;ristes palavr.as: 
" ·Sendo nós os protectores ,das liberdades., por 

cujo respeito temlOS padecido tanto neste Estado, 
não. queriamas nem .J,lodiamo& possuir algum es
~ravo <JUe não fosse legitimo, assim como tamibem 
não estamos para perder os que são verdadeiros 
e que .po1s~uimos ·com bon1 ·e seguro titulo, -dan.do
os, ,com10 quer o .gover.nad1or, por liv.r.es." (11) 

. Ah! não a.branl'os iessas pa'ginas .de usura, con
cupicencia e lama, não poucas vezes tintas do 

(.8) Os J eis·uita.s no Grã.o..:P·ariã - p assin1. 
(9) .BAZILIO DA G AMA - ·Nota .ao U·ru:guay. 
(l0) ·L . DE AZEVEDO - Obr . ·cit . , .P R~ . 185. 
(11) Os Jesuitas no Grão-ipará, pag . 273. 
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sangue dos nossos pobres ,fetichistas! O padre 'fa
zendeiro, o .padre negociante é uma aberração 
·execrav.el. P-0de-se acaso .admitir que a mulher, 
transf1orinada em a giota, conserve a .delicadeza 
feminina, seu desprendimento, sua candura, sua 
ternura, nu1na palavra, a superioridaide mro·r.al 
que é apanagio do s·exo e o 1nais hon~oso fito das 
homenagens 'lnasculinas? Certo e e1aro que não. 
Como, pois, aceita1r que o padre, cuja função é 
igunbnente inoral, po~sa conservar a ,pureza do 

t 1 ' ~ 1 

seu santo ·ministerio si menos delle cur•a do que 
de azinhavrar as mãos nos lucros das fazendas? 

Quando 0 padre Antonio Vieira, representan
·do, aliás, o sentin1ento e traduzindo o pensamen
to de sua ,c

1
lasse, aconselhava a .e~cravisaç&o · dqs 

negros de Angola; quâ·ndo o padre Domingos An
toni 0 apresentava documentos de legithna posse 
sobre indios, qua-esquer que fossem os intirnos 
propositos de um e do Olltro, ~stavan1 ambos, ·de 
fa·cto, .fornecendo cabalissin1a.$ pro,vas ida . degra-
dação a .que ch1egára .a catechese. · 

No caso elo padre Domingos é patente a des
ea•hi·da; no de Vieira, não ·ha cort:ina que possa 
encobrir o .inonstro, ne1n el·oquencia que lhe. con
siga dissh11nl!ar a deprin1ente feição! 

Pois que nasceu tã·o livre o preto da Af·rica 
~orno o amarelo da A'Inerica; e que são um é 
outro !igualmente vitimas .da preponderancia do 
branco; . •e 'que são ·dignos de proteção ·e 'piedade; 
pois que á luz de qu~lquer philosophia somos 
todos uns dos out·ros irmãos; e que 'Segundo a 
doutrina catholica somos tambem -· bran.cos·, pre-
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tos .e an1·are~os - fil1hos ·do n1es1110 D·eus, com a 
m·esma fatallda,de sobre a terra e o mesm·o desti
no além da vida, em que moral religiosa poderia 
o pa·d·re Vieira encontrar apoio á sua innovação ! 
Colll() entender que •Se .queir.a salvar uma parte 
da familiia ·de Deus, s·acrifiicando outwa parte, 
igualmente bôa, ·da f amilia .do m·esmo 1Deus ! 

O catholicismo estava tmorto. Perdido -0 seu 
regimen, restava sóm·ente a doutrina quasi inutil 
e .esse culto claudicante que. ,ainda hoj:e, g.r.aças á 
l·êit da persistencia, 1du·ra e su!bsiste. 

A' semelhança de um rio magestoso que em 
certa parte do curso desaparece sob a terra, .clei
xan.do á superficie os fios div·ergentes que mal 
poden1 assig11alar . ~ cor:rent~ sumptuaria de 
outr'ora, aquellia gran•de f:heoria · de abnegação e 
de amor, qu-e pela voz de ·S. Paulo enchera o 
mundo, ·des.pejiára no abY'.smo os seus mananciaes, 
~estando apenias junto á borda tumultuosa um 

' màrultho indefinido ·:que .j;á n~ngueru : claram,ente . 
percebe. · 

Que ·homeni de coração, que ho·mem sincera
mente catholieo, entraria jamais, sem uma dor in
cohsolavel, naquell~ nova cathedral do .1Maranhão, 
cuja .construção, oonforme a ea;r.ta régia de 30 
de Maio de 17'18, foi auxiliada ·com o resgate, isto 
é, com a venda -de 200 indios·? Não h.a .duvidar que 
Manoel da N!Obr~ga, Anchi·eta, Luiz da Gran, Fi
gueira~ · J9ão G~nçalves, N.ayarr~ - · todos es.se~ · 
prefereriam .se:r freguezes ·da cathedral v·e.Lha; 
podemos afirmar que S. Bernardo ·amaldiçoaria 
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com palavras .de fôgo essa .athominavel igreja de 
·escravidão, de martyrio e . . de morte! 

_ 1Def~ndamos, po-rém, o ca tholicismo : não era, 
nao podia ser elle: eram os seus falsos ministros· . ' 
er~m os ignorantes dos seus preceitos, i0s incon-
scientes, e os meroador.es .do a~tar, os traficado:res 
",da crença e da sup·erstição. 

? mise~o selvagem, entretanto, tinha perdido 
o un1co ~brigo .em que ·por algum tempo se pode
ra r efugiar. 

"c · l • resci:a o -e amo.r ·- ·escreve."º Sr ... Lucio .de 
Azevedo - crescia o clamor á lnedid~ que· os 
sertõ;s, tão populosos em outros tempos, se cx
hau·r1am. Em todas as obras de publica utilidade 
s~ ·:mpre~avam indígenas. Fóra das leis dia repar-

. ' tiçao, ·d.av·am-:se a partieula1res, como auxilio e ':fa-
v-or especial; .entravam nas congru~s e apana!rl:os 
d f 

. . õ 
os uneci1onar1os. As missõe-s tintham o ·&eu nume-

r? mar~ado n~s r egulamentos: aos jesuit·as perf:en
c1~m . vinte .e ci:ico casa:es po7 cacla u~li~; com qµe, 
alem ·das ·pensoes, que receb1an1 da corôa deviam · 

, ' 
occorrer a manutenção .dellas; mas .as necessida-
des do grosso commerc~ exigiam muito mais, e 
assim, devemos convir, não era .exaC1gerada a voz 

' o ' 
qu.e o~ , a~g9-~ª de m.a11;opolisarem os, 'indi9s e1n pro-
veito ,propr110. Contva ·este · prpce.der falan1 bem 
alto os docu1nentos publicas. Expré>bam-lhes tra
zere1n os indigenas inteiramente occupados na 
extracção das drogas, negan:d-0-os aos moradores 
quan,do os pediia1n1., . ·e até .os .que ·eram solicitados 
para ·o real serviço, como dissemos; manifestam 
quanto é desagr.a.davel aio 1nonarch-a verificar que 

" 
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os religiosos empregam o seu maior cuidado nos 
negocios temporaes; . prohibe1n~lhes terminante
mente o lav·rarem roin os neophytos canaviaes, 
tabacos ou engenhos de nenhuma maneira em 
tempo algum. •E a censuva não é exclusiva aos je
suitas: attinge todas as ordens. Uma vez, o escan
dalo chega ao ponto ·de se ·mandar.em retirar .das 
missões os padres das Mercês e .do !Carmo, "por 
ser certo (diz a or.dem régia) se estão servindo 
.dos indios co:mo ·escravos para suas grangearias e 
co~m-ercio. '' (12) 

Na sociedade Jesuitica essas · g1-ia·ngeariais· su
b11a'm . a importaneias fabulosas. Temos disto 
uma idéa geral na carta que a res·peito escreveu o 
Governador ·do Grão Pa•rá, ·Francisco X.avier ·d·e ' 
.Me~donça Furt.a:do, ao mini~tl'!o da mari:plia Cor-

\ . . ' 

te Real. · 
Diz elle: "T;amben1 é facto patente e noto

·rio que, desde que os navios .dão fundo no porto 
,desta cidade, até que completam a sua carga, se 

• oons,er:va u1n feir.a' grossissiima, dentro ~nos ditos 
armazens em que os mesmos padres ·vendem a 
maior parte dos generos, reservando somente uma 
pequena porção para fazerem o commercio .parti
cular em seu nome, o qual ainda sendo de uma 

' parte ·tão diminuta, iro.porta . na .gxiossissima sôm
ina que abaixo .demon1stra.rei a V. Ex. 

Não podendo haver outra prova mais conclu
dente .que os manifestos .dos livros da Fazenda 
Real, por elles consta que esse pequeno comm.er
cio, que os pa:dr,es reservavam ·para si, ,desde o 

(12) Os Jesuitas .no Grão-Pará, pag. 199. 

• 
I 
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anno de 1726 a té 1756, lhes não importou liquida. 
1nente menos .de 159 :898$000, deixando-se ainda 
por liquidar, por f1alta de noticiais, algum·as das 
parcellas, qu·e constam das! certidõea: da Fazenda 
Real ·e. das contas a :ellas juntas. 

Importando o pequeno negocio uma tão con
sidera vel quantia, quanto so.mmar.á o .grosso com
mercio dos generos mais preciosos ·dó Estado que 
a estes padres são privativos? ·como ambar, tar
tarugas, 1ba unilha ... 

· ~fambe1n ·deve accres·cer, ao negocio occulto. 
o que estes r eligiosos fiz:eram no J avary, no con~ 
trabando, que havia entre elles e os jesuitas cas
telhanos , o qual deixando o excesso a que aqui 
chego, e r egulando..ime pela.g mais prudentes in
formações, é sem a menor duvida que lucram 
ncHe mais ·de cem mi11 patacas liquidas ... " (13) 

Não se pense que estão aqui infu,ndadas impu
tações oriundas de algum despeito politico. O .car_ 
deal Saldanha, visita.dor e ref o.rm.à.dor da Ordem 
em Portugal, reconh.ece-as como verd.a·deiras no 
Mandamento, que .a pro.posito expediu e nomeada
mente acusa 1esses padres (são pal·avr.aB suas) "de 
mandarem buscar drogas ·a0 .sertão p.ara depois 
as faze·rem vender, de mandarem salgar carnes ·e 
peixes para o m esmo fim e .at é de terem dentro 
nas proprias casas 0de suas .resiidencias tendas de 
generos molha•dos, ou de fazendas c0imestiveis, 
açougues e •outras officiinas so·rdidi155.imas." 

Absorvidos inteir.a•m•ente com os lucros pe-. . . , , . . 
cun1ar1os, Jª nessa epoca se hm1tavam os j.esuitas 

(13) Os .lesüitas n.o 'Gr'ã'O~a.rá, pa·g. 339. 
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á exploração exclusiva dos indios que se haviam 
habituado á escravidão, ex·emplo que não tardou 
a ser .seguJdo pelos seus c.ollegas de outras con
frariJas. Não mais •hav!i:a missionario :que .quizesse 
relações con1 as tri:bus em que o iSentiinento nati
vo 0de liber.dade podia explodir ainda, e menos 
havia catteohist$ que procur.assem aproximações 
com as cabil·das r eputadas bravas. Estas e essas fi
caram abandonadas á crueldade dos aventureiros, 
os quaes na .h·or~ da depreJdação ou captura ;pouca 
ou nenhuma q:uestão fazi~.m d~ nlatar --- igno~il 
ex·cesso a .que - :diga-se .a v:e.rda·de - não chega
ram nunca os padres .de nenhuma congregação, 
em nen·hum te1npo. 

Lamentando .a def ecçã•o, exclamava o Geral 
da Co·mp.anhia ,em 1701: "Q.uem jámais hav).ta de 
acreditar que a .sociedade .abandona&se a outros 
religiosos as ·missões . mais difficei•s ! " (14) 

1Examinados com imparcialidade, é f.acil .de 
ver que não :podiam dar ·bons frot-0·s os meth6dos 
emprega.dos pela catechese entre nós. Nos melho
res tempos tratou o padre antes de salvar almas 
para o céo do que de preparar homens para a 
terra, levando .o exragevo nessa ma.teria ao ponto 
d·e refrearem as ·mais 1egiti-mas·amibições m.ateriaes 
do indi'O; nos peiores ten1·pos, abrirram mão ·de 
qualquer cuidado de educação e escravisaran1-no 
com o unico fito .de obter riquezas. E, nos bons 
como nos máos tempos, . segregaram-no tanto 

(J.4) "Qui.s cred0eret tnnquam honiines So•cie.tatis de
reliqui's·s·e rµ.1ssio·nes diif.fiiciliores, ut ea·s occup'a1rent re
ligiosi alterius religionis?" 
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quanto pu1deram do .meio em ·que elle vivia e, 
para 1nantcr ·ess.e design1o, nem sempre em jus
tos motivos firmado, vedar.am-lhe sempre o co
nhecimento da lingua portugueza. Ainda quando 
;desprezassemos a açãQ meramente com·mercial 
para .apreciarmos apenas aquella cuja elevação 
1noral reconihecemos e proclamamos, quem pode 
hoje saber o que daria <> nosso aurocton1e, si elle 
nunca fioi convenientemente 1educa·do? Desgraça
damente ca·be ·sobretudo · aos pa.dres, neste parti-

il ,!, 

cular, a .culpa do esta.do actuaI delle. 

"Queriam ·êivilisar· os in'dios apartando os fi
lhos dos paes e transformando, de ·um dia para 
outro, selvagens habituados á vida nomade .das 
fl.orestas em trabal·hadores agricol.as e pastoris 
pr.esos á gleba. Por outro lado, encarando acima 
de tudo a salvção das almas, como era natural em 
hom·ens sinceramente religiosos, descuraram a ou
tra parte essencial da .sua grande tarefa, ~sto é, o 
ensino suave do trabalho que faria aos seus ca
techumenos com·preh·enderem as vanlbagens d.a ci
vilii:sação. ·Encheran1-lh·es a cabeça de pha·ntasma1s 
que ·elles não perceb'Lam nem podiam clar.am·ente 
perceber, dada a falta de abstração a que estavam 
.a1t~eitôs e que a sua mesma lingua eloquentemen
te revela. Não cr:earam entre elles as n•ecessidades 
do homem civilisado, muito mais 'tarde proclama
·das ,pelo g()vernador ·Ca1etano Pinto e pelo Barão 
de Antonina como um dos meios mais eficazes á 
transfor1nação do homem indolente e errante em 
tra!ba~~ha·dor systematico e p·erm.anente .da terr.a. 
ArJ'ancavam ... nos ás suas tábas longinquas, e a nos-
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talgia do torrão .nativo, a que tão afeiçoados se 
mostrar.am sempre os nossos abori.genes, não pou
c-0 oontri.buiu para o insuooes-so ·da catechese. 
Quando em 1794 apareceram os iSa·bios oonselhos 
do .bispo Azeredo Coultinho, qu.e .aliás nu·nca foram 
posteriormente experimentados pelos padres e 
com os quaes :ter-se-1i:am .efetivam•ente civilisado 
as horida:s restant~s do Brazil, era demasiado tar
de para salvar. as nações que a .cegueira dos reli-

. giosos havia sacrificado. , 
' ' i t ' 

Foi as.SJim qu·e nunca tivemos uma- só tribu in-
digena que se constituisse .em agrupan1ento social 
organisado e respeitavel, como fizeram -0s Pelle
Vermelha -do~ Estados Unidos, qu·e não são nem 
melhores nen1 ·mais intelligents, nem mais ati
vos do que os indios brazileiros. E ao contemplar
mos hoje a obra de mais de 4 seculos .de catechese, 
o que desgraça1damente v·emos é o triste resultado 
negativo de tanto esforço ás vezes ·em tão boa fé 
dispendido. Os Muras, que, conforme o .depoimt:n
to do Ouvidor Sampaio, ·eram tão valorosos que 
traziam todo o Solimões, de un1a e da ou·tr.a mar.:. 
gem, em perpetuo ialarma ,- transfQrmados na 
mais vil .e deprimida tribu :·que s·e conhece; os Mun
du;rtlcus altiyos de Martius ·-. algozes d·os ·seus ·ir
mãos e servos ·desbriados e humildes do ' civilisa
,do: os valentes Bo1roros de Ricavdo Fran:eo - ig
nobilmente .algemados á ·nefanda escravidão sia

lesiana. P·elo contr.ario, os Parintintins, cuja índo
le docil •elogiár.a Martins, a·hi ·estão amonltad·os e 
amontados tambem grande ·parte dO's ·Nhambiquá-
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rasque vó·n den Steinen encontflá~a amigos. "(15) 
E si olharmos p~ra os in·di-OS remanescentes, par.a 
esses residuos de in.dios que, sendo pelo menos a 
decima geração de aborigen·es já -civilisados, e es
tan,do junto ás povoações, conservam so·ciedade a 
parte, co1no na Bahia da Traição - Parahyba -
como ·em Agua Bell.a --.: Pern:am:buco - veremos 
e&tiianha1si ,populações vilôas que só pela beatice 
se distinguem dos nosSiOs mais asperos selvicolas. 
A não ser esta triste •aquisição .do fanatismo, nada 
ma.is i:e·c~beram do meio .em que vivem 1e ao qual 
permanecem alheiados, . !indiferentes, inad.àpta
veis. 

São selvagens dentro. ·de vilas; f etichistas in
crustados no seio da nossa civilisação. 

* 
* * 

Tal é o qua.dro :da nossa antiga ca techese. 
Uma só ob.servaçã.o basta para patentear o seu 
?1ª~ogro: - Nunca tivemos uma tribu ou nação 
1nd1gena que sob qualquer aspecto s·e. distinguisse 
em -conjunto depois da tutela religiosa. T!ivemos 
hom·ens e1ninentes .que s.e ,eleval'lam acima de ·sua 
raça, como 0 1S 'dois, Camarão Cunham.bêbe Tabi-

. ' ' 
ra, A~arigboia, 'Tib~rirçá, J agua.:Vacy e outros, não 
tive1nos porém .famiil:ias, nem grupos cuj.a1s quali
dades, ·desenvolvidas ou apetf eiçoada·s, recomen
dassem de qualquer ·mo1d.(} a ação dos padres. 

(15) AI.IPIO BANOEIRA - Artigo publicado na Folha 
do Norte (Pará) em 21 de Novembro de 1913 . 

' 

-39-

Daquella mesma f elicissima "1Repu~lica ·ch~s-
tã ", poetisada pe~0 genio de Ohateaubr1and, alem 
de que sómente earolioe era de e-sperar durante 
innumeras .descendeneias, não poucas nem p·eque
nas são as mazelas chegadas ·a:té nós. 
. No Quinto ponto da famosa R.elação abrevia-
'da ·está escrito o segu'inte: 

I "Nos sertões dos referidos rios Uruguay e P.a-
, raguay, se a~hou esta;bel·ecida uma poderosa Re

publica, a qual só nas margens e territorios ·~a
quelles dois ·rios tinha .f~nd.adô não men~s de tr1~
ta e uma povoações, ha1bita.das. de quas1 celn .mil 
almas e tão ricas e opulentas em f ructas e cab·e
daes para os .ditos padres, como pobres e infelizes 
para os d esgraçados Indios, que nellas 1fechavam 
como escravos." (16) 

"-Os indios - depõe Bazilio .da Gama - vi
vi.aro na maior miseria. A penas tinham as cousas 
necessarias absolutamente pa·ra .a vida. ·Üs padres, 
porém, V1Ív.iain to·dos na abundaneia e tinham jar
dins del\ciosos onde recolhiam os espiritos cança
dos de trabalhar na vinha do Senho.r ... " (17) 

Ei.;. carta de 26 d.e J un:ho de 1756 escrevia o 
,gen~ral Gomes F1l"eire á côrte de Li,~·~ºª: . . 

·'•Os padres ~hoj.e, -co~o n:o · primeiro dia, sen
tem per.der, e'°s ~·ndios vive~. a estes em ·uma ob.c
diencia tão cega, que à-0 pres.ente em este Povo, 
estôu vendo .m:anda·r o padre cura aos indios que 
se lancem por terra, e sem mais prisão que o res-

(16) MELLo MoRAES - Historia dos Jesniitas, tomo 2º, 
pag. 509. 

(17) N-0ta a-0 Uruguay. 

• 
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peito, levam 25 açoutes, e levantando-se vão dar
lh·e rus graças e bei~ar-lhe a mão. (18) Essas po
brissim.as familias vivem na m·ais rigida obedien
cia, e em maior escravidão que os negros dos mi
neiro:S·." (19) 

A que celeste impulso cediam os padre~ 
em taes excessos? Que lei divina os movia? 

·A triste ·verdade, que aliás resalta da aprecia .. \ 
ção desses tristes f a-ctos, é que o cath·olicismo j-á · 
1estava ·então reduzido ·ás regr.as exteriores do cu} .. ) 
to, formulas impress1iorta·d-0ras, sim, mas quasi - .. . , . . vas, pois Ja os seus propr1os ministros falseavam 
na pratica os mandamenti0s da grande religião. 

Referindo-se ·especialmente .aO's jesuítas, e 
tendo em vista o iSeu papel junto ·ao nosso indio, 
escreveu o Sr. Lucio de Azevedo: "Ninguem já
mais os livrará da pecha de haverem directamen-

1(18) A'OS indi?s. repugnaiva muito o castigo corpo~ 
ria!. Para ·CO'ns·egu1r que a eHe se submetessem indu'&
tri.aram os j.esuHas um ~enin-0 hespa·nhol, .a1jud~nte de 
missa. o qual depois de surrado beijava a mão do padre 
·que lhe ma>ntdav.a apUioa!I" !() :ac.pi1tie, agradecendo ao mes
mo tempo o ensino recebido'. .. Conform:e narra o jesuíta 
Pedro . Lo~ano,. e .iam.bem s·e vê e·1n ·Gay (pag. 34 das 
Notas a Historia da Republica Jesuíta), e Southey (tomo 
4 º, pag. 27), esteuderàm os _padres esta prov~ ao filho 
d.e um ·ca•c.~que, que nen·huma repuginancla mostrou em 
r~cebel-a, ficando dest'art~ estal>elecida a respe·ctiva pra
tica. Quem conhece o carinho com que os nossos indios 
tr.ata~ seus fi)hos, ·e o ardor co:m rque relp•elem qua~quer 
especie de avlltam·ento, be·m pód-e .por esse .facto avaliar 
o gráo de ada1ptabilidade de semelhante gente - sabendo 
qne. sómente c:a~o. ensino ac.eitavam <le b<>'ID grado 
aqu1ll? que por InJur1a repulsariam, qualquer que fosse 
o per1110 ~ encarar. · 

(19) ~1ELI.o ~IORAES - Obr. cit., tomo 2º, .pa.g. 515. 
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·te con·cor.rido para a .destruiçã<> da ~aça infeliz que 
pretenderam salvar.,, (20) 

Ora, si ·no pa-ssado a cateohese foi o que vimos 
e deu .em resulta.do esse desastre proclamado por 
um autor catholico, não raramente .defensor da 
(i)rdem l•gn·aciana, que poderiamas esperar :da ca
tech~e moderna, depois de mais dois e meio se-

1 cu.los de dissolução das crenças catholicas? 
O caso que vamos narrar, s·erviria para cara

cterisal ... a, si não fos·se certo que ha provas peiores, 
muito peiores, i·ncomp.ara:vehnente peiores: Ao a.s
sün1ir a chefia .da sua repartição no Es.ta,do de São 
Paul:o, :procurou 'O Inispector do Serviço die Prote
ção aos lndios imormar-s·e da situação, e notando 

. que na despesa orçam·entaria figurava a importan
cia .de 10 contos p.ara eateehese, tratou de indagar, 
como lhe competia, onde e por quem eram feitos 
os respectivos trabalhos. Em pouco tempo ve io a 
saber pelos proprios frades capuchinhos descal
ços, beneficiarias daquell.a quantia, que elles a 
empregavam antigam.ente no p·araná por não ha
ver .aplieação qu·e lh·e conviesse em S .. Paulo, ma·s 
que ten.do morrido o irmão ·que naquelle Estado 
se ocupava disto, -transferiram para Mato-Gros-

. · so a consignação. O Jnsp·ector ponderou que exis
tiam em S. Paulo os Caingangs, muito necessita
dos aliás .de consel1ho e auxilio, e os ·padres res-

' ponderam que os Caingangs eram umas féras 
junto ás •quaes nin.guem q·ueria .ou podi1a chegar. 
.Q Insp·ector lembrou os Guaranys, miseras crea
turas abandonadas pelos poderes publicos. explo-

(20) Obr. cit., pag. 139. 
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radas e inaltratadas sem piedade pelos civilisa,dos. 
Os padres replicaram que -0s Guaranys eram uns 
desmoralisados - raça d·e .bêb·edos e ladrões com 
os quaes não valia a pena perder tempo. 

Ora, a uns evitavam os religiosos por medo, .a 
outros repeliam por despreso, onde iriam, pois, 
e-ss·es homens ,di1spender a somma que lhes dava 
annualmente o Congresso ido ·Estado, si no Para
ná, ·que ·elles citavam, não havia tambem senão 
ess.as duas especies de indios, isto é, ~s amonta•dos 
B~tocudos, ·guerreiros como os .Caingan·gs, ·e. os 
tristes Guaranys, da mesma familia dOIS de Sã() 
Paulo e ·de equivalent·e desmoralisação? Si .em 
Mato-Grosso iden1ica situação se apresentava com 
os C·ajabis ·de um lado e do outro os Bôroros os 
Cadiueos, os Chamucucos? A' vista disto, e ;ll~ 
gandio isto, resolveu o Inspector requeireir ~ .. o . Go
verno qu~ lhe fosse entregue aquel~a dotação or-

. Ç~n1en tar1a para que o serviço a seu car:go lhe 
desse adequa.do destino. Durante alguns annos r·e
no~ou a petição que não teve jámais despacho. 
Anunados ·os .frades com sem·elhante sdJução, 
J.embrara·1n-se ·de pedir que a v.erba fosse aumen
tada de .dez para vinte contos e, ao .que parece, 0 
Congress'? paiulista achou a pnoposta .a;}jsurda, 
tanto assim ·que logo cortou por inteiro ~ssa des~' 
p:ez·a. : : , ·~~- ·- : 

" 

Como é sabi.do, as leis pombalinas de 1755 re-
tirara1n aos religiosos o paitroeiinio dos nosrg.ro.s 
alborigenes. De então c1n deante, con10 anterior
mente, a legislação hesitante e contradictoria não . . , . 
serviu Jama1·s para amparal-.os nem contra a 
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crueldade -do colono, nem contna .a ganancia do 
pad·re, ficando ·elles, ·durante as aidministrações ci
vis,. ora ás mã·os deste, oi.ia ás, garras daquelle, 
mas sempre vit!hnas de -ambos. 

"·Os curas - es~eve o conego João. ·P·edro Gay 
-- queriam que os indios ·assi.stiSISlem todos os d1as 
á missa e ao rosar1o, ás horas que hein lhes pa
recia e que muitas vez.es eram intempestivas. Os 
admini.st.riador:es o imp"8diani umas vezes com ra
zão, outras sem ella, e o que 'resultava era que o 
cura mandava açoutar os índios que obedeciam 
ao .administrador, e o administrador os .que obe
deciam ao cura, e estes ·castigos se ·executavam 
nos miseraveis indios, que não tinh.am outra culpa 
sinão a de obedec.er áquelle que lhes inspirava 
mais obediencia." (21) 

:E·m 1845 publicou-se o ultimo re.gulamento 
que, na n1onardhia, encarou de um inodo geral o 
problema indígena do B.razil. Com elle se resta
beleceu o regimen de di1,etorio no qual, entl'legues ' 
os indios :a funcionarios .civis g.alardoadoo oom 
honra·s e 'graduações militares, in.as s·em recursos 
pa·ra o·s trabalhos inherenltes .ao car.go, bom era · 
quan.do taes di1retoires s,e ·contentavam com as 
mercês e aban·donavam ·as funções, porque quan
do -tomavam a peito o seu of.ieio, transforrhavam
se em ooncurrentes dos ma~cates, regatões ,e qui
tandeiro:s avesados á ·exploração da.s aldei.as. 

H·ouve certam·ente excepções, m·as tão insi
gnificantes, tão improdutiv.as qu.e em nada afe-

(21) Historia da R.epublica Je~u.iti:ca, pag. 268, 
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tam as consequencias geraes do regimen. Neste, 
como em qualquer outro, não houve jámais ensi
no ou educação r·acional do nosso ahorigene, si
não apenas expoliação e :gana.nela como anterior
menite e como ulteri-O'rmente. Posto .desde mais de 
um seculo não ofereoessem os padres m.e1hores 
garantias de exito, aproveitavia·m elles e seus par
tidistas tod.ars as oportuui-Oade-s .para acusar a 
direção leiga de incapacidade ·e contrav·enção. 

,Oon~ultado pelo Governo · im·perial em 1865 
sobre no:v.,os processos a empregar na catechese, 
res·pon·deu ·D. Antonio de Ma.oedo Costa, biiSpo do . 
Pará, que era preciso~ antes de tudo, "remover os 
obsta:culos que a tornav:am impossível, oomeçan-do 
·por aca·ha•r d,e uma vez co-m os taes directorios 
parciaes e entregar as aldeias .a bons missionarios 
de provada virtude." 

O :alvi'11re foi aceito ·e o ·do mini o ·dos pad:res 
resta:belecido, mas a sorte do indio não melhorou. 

"!Poucos :religiosos - escreve o Barão de Gua
jará, em linguagem que ben1 denuncia a oon-de
scendencia e mal en·cobre a ver.dade - poucos re
ligiosos vieram ás r·egiões am·erica-nas e dess·es 
mesmos alguns não ~e recom;mendaJ'lam por zelo 
e probida,d-e .. Um ou outro não ennobreceu o ~êu 
santo sa·cerdocio. E' .certo .que nenhum maltratava 
e opprirnia os selvagens, porém havia entre elles 
quem lh·es suga'S'&e o suor em proveito pro
prio." (22) 

('22) O:rteDhese .de 1ndios ·no Pará - .Ammaes .da Bi
)>liotheca e Archivo Publico do Pará, tomo 2º, pag. 169. 

" ' 
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Ahi está con10 em nossos dias foi retomada a 
catechese catholica, que é atualmente fonte de 
grossa renda e coito de impurezas. 

"E, pois que falamos de taes malda·des - <5an
tinúa o cita1d-0 barão - refiramos um facto de re
cente dacta, praticado não ha talvez quarenta an
nos, facto que embora isolado e f ~lizmente pouco 
repetido, (aqui o autor atenúa) não deixa ,de con
fi;rmar mais um·a vez as -extorsões· ·ex·ercidas nas 
aldeias. E·m certo affluente do Amazonas houv·e 
um missio.nario que · ·em . cu:vto pe:tiodo de tempo 

. fez-se talv.ez millionario, explóra·ndo sem pieda
de, nem ~scrupulos, os mis·e110s indios confiados 
ao tseu patrocinio ! " (23) 

·Ao ·entregar, em 1875, a administração ,da su.a 
provinci,a escrieveu em relatorio o dr. Pe.dro V1-
cenre de Azevedo: 

"As missões cateolristas que nestes ultimos 20 
annos têm havido no Paro não têm produzido be
neficio algum notavel nem para o Estado nem 
para .a ~.religião." 

E mais. adiante: 
"Mas emquanto se seguir o systema actual 

de missões, a pr~ti'ca de tirar--se ·os índios d·e su.~s 
moradas, boas oU, más, encurrfilal-os· na al;dea 
'para aprenderem o f>.adre..JNos~o ·e faz·el-ó christão 
pelo baptismo qrte elles não comprehendei_n; ;m- ' 
quanto o mission.ario não fôrAprocura·r o. ln~10 e 
com elle habitar nas suas al,deas; toda m1ssao ha 
de oontinuar a ser uma ficção administrativ.a, 

(23) Idem, ibrdem, p-ag. 1-09, 

' 
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uma arte de gastar dinheiro inutilmente, uma ca
ricatura de religião e de civilisação." 

Em uma exposição apr-esenta·da em 1880 ao 
Oongresso Le.gisla:tivo local dizia 0 dr. J<>ão Coe-

' lho da Gan1a e Abreu: 
"O estado da cateches·e na Provinci.a é ,0 mais 

desanimador possivel. Alguns dos directores tén
tendem que .aquell·e Ioga~ é destina.do para provei
to s·eu. Dos missiona-rios que aqui têm estado, bem 
po,uco~ tên1 seguido ,0 exemi;>lo de Frei Egydio di 
G.ares10, antes a m~ior parte segue o 'exemplo de 
Frei P·elino .de Cas·trovalva." · 

Quereis saber o que fez esse frei Pelino de 
Cas·trovalva - typo ·e 1nodelo do atual catechis
ta catholico? 

Eis aqui o testemunho de H·enry Coudreau, 
tão insusp·eito como o .dos presidentes citados, ou 
talvez mais .ainda, a-tenta a .excelente carnarada
gem que fez com u.m -desses -empresarios de ca-te
chese - o famoso frei Gil, sobre quem diremos 
adiante .duas pal·av.ras: 

"·Das ilhas do lgarapé-Assú aos rochedos de 
Cuatacara - . escr~ve o viajia-nte franc·ez - é a 
região d.a antiga mis·são de Baca:bal. 

·Cabe-·me f.a~er aqui o historico dessa mis'São 
h?j e completamente exti~cta, mas que ficJou bem 
vivaz na memoria dos h.abita:ntes ,da região. O 
fun.dador e director da missão de Bacabal, frei 
P·el1ino de Castrovalva, T·eunio a-hi ce~ca de 600 
in.dios quasi todos Mundurucú:S. Elle os recrutou 
ás margens do Tapajós até á altura de Ghaoorão e 
de Aiiré. Eram na totalidade indios jiá civilisados 

1 ' 
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que haviam tra:balhado ou mesmo trabalhavam 
ainda com p.a·trões. 1Ell·e não teve ninguem .dos 
Campinas e não fez aliás nenhuma viagem ao in
terior. 

Os indios fora·m postos .no trabalho. Morre
ram em grande num·ero. Quando fflei P·elino dei
xou .a mi1s-são, dos 600 índios não restavam mais 
do que uns 50: todo o resto tinha morrido. E 
frei Pelino foi inquietado por ter si.do mais feliz 
nos seu~ negocios do que na sua obra. Procedeu
se a um inqueriito que d·eu em .nada. Isto foi a 
uma vintena de annos. ' , 

E si frei Pelino voltasse hoje de Roln1a, onde 
soube se arranjar, parece, uma existencia assaz 
doce, reveria seu pobre Bacabal ·tão deserto como 
no ·dia em que .alli aportou para a sua ob·ra de fé. 

Em lugar de sua missão, um instante flore
scente, ·elle não encontraria mais do qu·e esta in
util ·e triste ruina .a.e floresta virgem abatida -
a capoeira melancolica. Bac.abal retornou-se de
serto. Comtudo, nesse ponto, como por toda a 
parte, lá onde a empresa tinha mallogrado, a ini-

• • • 4":..: 

c1at1va privada teve bom exito: o Tia·pajós s·e po-
vôa agindo pelo esforço individual e não ·ha para 
isto necessidade de ootJ:rtpanhias .subven·ciondas d1e 
pov:óamento e civilisação." (24) 

Alguns ·artigos' de u.m atual ·regul1amento co
lumhiano dão uma idéa 1ger.al da orga:nisação 
dessas emprezas. 

Mosflr.am, em prime'iro logar, qu·e ·hoje como 
antigamente nã0 sabem os religiosos agir senão á 

(24) V•ia·gem ao Tapajós, pag. 28. 
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sombra da força mrHitar, fornecida pelo gov·erno 
ou organisada por elles. Con10 a propria palavra 
redução I(} indica, o processo dos padres, desde as 
missões paragu1ayas, consistia em reduzir, isto é, 
suj.eitar as tribus -selvagens por interme.dio das 
expedições a·rmadas que capitaneavam e que 
eram for1n·adas, ora por contingentes de milicia
nos, ora pelos in1dios j1á -escravisa1do·s e sujei·tos á 
disciplina jesuitica. 

·Mostram, em segund·o logar, o proposito de 
.. monopolisarem os. índios ·e g~ranti1rem a sua auto

. riidade sobre ~ss-e,s pretensos catechurne·no·s, de 
· modo que nen:hu:m estraniho possa ent~eter com 

elles reJ;ações, ,e, por ultimo, o plano de escra
vi.sação que vai desde a s·egregação até ao aluguel 
dos índios a outrem como obje.cto de rendá. 

1Diz .assim o Decreto n. 614, de 13 de Abril de 
1918, rS-O'bre govern-0 e proteção dos selvicolas do 
Uaupés: 

"A.rticulo 1° - Los índios salvajes de las re-
giones de1 Waup:és, no civ1ilizados a-un, pero si re
ducidos .a Misiones, no estar-an sujetos a las leyes 
comunes de la R·epu'blica y s·eran gobernados en 
f\ot'ma extraordinaria por . }os Misioneflos, encar
gado~ ,de sua redqcion, .de ac~er~o con las f a·cuJ .. 
tad~s , qti~ para el ·ejercicio "de l~. autor~da·d · civi~: 
judi:cial y pet1al se les oto~ga por es·te Decreto. 

"Art. 3°. . . letra f) Impedir que los in·diigenas 
s·eam llevado>s a ,trabajar en caucheros o ef ecutar 
labores fuera de los terminos jurisdicinales de los 
irespectivos Misioner.os batlo cuyo cuidado se ·en
con tren, a menos que se lrv;t.te deil cump.Jimento de 
contrato~ debidamente celebrados con la inter-
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vención de estos ultimos." (Os gryph'Os são desta 
transcrição). 

. . . "h) Impedir que los llan1ados civili
zados, especialmente los que no s.ean colombia
nos vayam a estabelecerse o a pernoctar en las re
ducion1es o pueblos de indios que hayan formado 
los Mision,eros sin la expressa siencia ·de estos." 

"Art. 4.0 
- El Comisario dei W aupés y de 

m1ás autoridades civiles de aquella region presta
~an su concurso a los M'isioneros en la labor de re
ducir y civilizar a los indigenas; haran que ·se 
respeten y cunplan las decisiones que estos pro- · 

· .fieran en el ej eroicio d·e las 1f acultades que les 
estan conf eriidas. 

El Comisari<> inantenerá en los sitios que le 
indique. el Superior de las. Mision·es los Agentes 
de Policia necessarios para lograr el cumplim·en
to de sus manda1tos, y este nombramiento podrá 
recaer en las mismas per.sonas designadas por 
los Misioneros para el g<>bf.erno ·de los índios." 
(Os gryp'hos são desta transc;rição). 

Para comprehender bem o alcance des·tas dis
posições, é n·ecess·ario saber-se. que ·esses intdios do 
Uaupés são

1 
como todos os ido Rio. N·egro, eomo os 

ido Rio Branco e. ~orno · o'.s das missõ·es .salesianas~ 
' ' 1 

pobres homens p.a:cificos, a•mofina~dos pelos de-
trimentos dos civilis:ados e, bem ou mal, os prin
cipaes trabalhadiores de:ssas regiões. 

Não esqueceu, por iss<>, aos missionarias to
mar precauções contra os recalcitrantes, dentro 
ou f ór.a dos seus estabelecimentos, eonf orme a 
importaucia do facto. 
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Lá diz·em as letras b e e .do ·artigo 2°: 
b) "Castigar co·n trahajo correcional suave de 

tl!no a cinco di·as segun la gravidade ·del cas·o·, a 
los in1digenas . que se p.resentoo en lugares pu
blicos en :est.a-do de ebrieda·d, a ,los que renan y 
a los que cometa•n cualquiere otra falta que no 
revi.sta gravedad .contra la moral publica. " 

e) "1Remetir ·CO·n las seguridades n e·cessarias 
a la auto•rida.d civil más imediata, a los indivi
duos ·que haya1n .comet1do :algun delito o f·alta 
grave, con la ins·trucion "· probatQtfia e informe 
correspondi1ente, pa:ra que ··sean jµsgados por las 
autori·da.des con·petentes." 

Como se vê, no art. 1° .são os índios postos 
fóra das ,Jeis co1nmuns .d-a Republica para serem 
ex'traordinariament1e, isto é, á vootade, governa
dos pelos padres, mas desde que os mesmos pa
dres o reputem ·necessario, entram elles de novo 
nas ~·eis communs, -sendo julgados pelas autorida
des eo1npetentes ! 

A' Sieimelhança dos jesuítas da ·decaidencia, -
os modernos catechisado·res catholico.s não des
p·resam nenhum m·eio ·de ampliar o seu lucro 
e reter a ·su:a presa. Si ·OS ·process'os brandos che
gam, não -empregam os da :Vi1ol·encia; sj são insu
ficientes, não os demove nem o recato nem .a 
piedade. Defraudam a fazenda publica po'r in
numeros eJÇ.pedientes, alguns incognitos e outros, 
a maioir parte, tolerados pelos governos ou ·p·e.Jos 
seus agentes. Empregam to.da a especulação nas 
suas compras e toda a ganancia nas suas v:en.das. 
Não escolhen1 vitimas; trabalham as mulheres 
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como os homens; e -OS meninos, desde que possam 
prestar .algum serviço, hão de largar os bri11cos 
infantis, ·ainda que para isso ten·ha de entrar em 
scena o chicote do irmão feitor. E si alguem dis
corda ,desse systema de explorações e vexações, 
e, sobretudo, si vem .a pu:blico denunciar ou con
denar essias revoltai~tes mystificações de cate
ch:ese, ·póde estàr certo ·de que terá trabalho para 
todo o resto ·da sua -vida. A. pTimeira cousa que 

1 fazem os pre.tensos missioniarios é i1nj uria•r Q. dis
~ol~, ·~eja ho-mei;i, seja m,111lher .' Aquel~ s<J(lr/o 
ftrie1 ·Gil, a respeito ·de quem prometemos atraz 
diz~r ·duas palavras, •amargurou a uma despro
tegi1da senhora todos o·s dias que passou no· Ara
~uay~, p~r simples suspeita .das intenções della, 
isto e, por havel-:a lt.omado como uma concur
rente á sua ·mercancia. Entra em jogo nesses ca
sos a calunia .e nin·guem póde calcular até onde 
neste particular chega ·a audacia des-se-S .homens. 
. Na ~evisia "ATh-or", ·de propa·garn•da ieatho

l1ca, revista que se publicava e não sei si ainda 
.se ·publica, nesta 1C;apital, P'~r.a difamar o co
ronel Rondon, escreve·ram os padres que ·elle ga
n·ha v:a .annualm·ent•e como diretor do Serviço de 
Proteção ·aps Ind:i'os 18 :000$000, afóra 7 :200$000 
de diarias e .mais quanto pedi-sse para remedi.os, 
telegramas, etc. ('25). 

O coronel Rondon nunca pereebeu um vin
•tein pelo exerci cio . de taes funções, ·era, portanto, 
facil desmascarar os inv·enta·d-0res, mas .elles po-

(25) Numero de 21 de Dezembro de 1912. 
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deriarn in·genuamente allegar que 1nencionando o 
regula1nento aquelles venciin·entos ~ar.a o c~n·~o 
de diretor, acreditavan1 que o 1ref·er1do of1c1al 
os .recebesse, ainda que na verdade ficava patente_ 
a in·á intenção .na parte r elativa ás diarias, que 
em nenhuma hypothese poderia elevar-se á toda 
a verba que lhes é de&tinada, e m·ais na afir1na
ção ,do quanto pe·diir para re1nedios e telegra
mas, pa·rcela que ·não podia existir, que nunca 
exi·sitiu, nen1 ·m·esmo como s.in1ples artigo de ve
gulam en to'. , , 

10nde, porém, a desfaçatez chega ao auge e . 
qua·ndo escrevem no mesmo nu1nero d1a mesma 
revista, que -como coronel do Exerci,to tem o Sr. 
Rondon 20 con~os de .réis por anno ·de soldo e 
gratificação! Esses veneimentos eoost~m de ta
h el·as publicadrus. oficialmente, oonhec1das e de 
f.acil verificação a qualquer momento, e dellas se 
vê que um c-0ronel ou capitão de mar e guerra, 
isto .é, o seu equivalente .na Marinha, percebe an
nu·almente do·s cofres ·publicas 17 :400$000 ! 

.ora, si em cousas cujo exam·e· está assim ao 
alc:ance de todos, não ilhes .dá pejo mentir e .falsi
ficar, imaginai o ide que serão ieapazes naquellas 
que péla sua .mesma ·na1t.ureza escapam muitas ve-
Z1es a uma inspeç.ão-regU.lar? · 

~;<:·~ A maior e mais fa~osa ~da~ ~ossas atuaes 
s~cie~dades ide exploraçao ·do i.nd10 e a :chama·da 
ml'Ssão salesiana de ·Mato--Grosso. Por isso mes
mo só esta ser.á oonsiderada aqui - ·não com in
tuitos difama to rios, mas para m·ostrar ao Go
verno e ao Publico. que, um com as suas subven-

.. • -. 
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ções e <l oU'bro com as suas esmolas, não sómente 
toleram, como ta1n1bem ajudam <e pagam essa ex
ploração, isto é, contribuem oom dinheiro e fa
vores paira a escravisação dos nossos malaven
tura·dos aborigenes. 

A prim1eira leva de salesianos chegou a Cuya
ibá ·e'm 1894. 

Em 1895 :() Presidente do Estado ·concedeu
lhe.s ia .direcção da colo.nia i·ndigena de "Thereza 

~ 

Ch·ristina '' e .em 1898 dispens·óU-os desse · cargo, 
dando-lhes co1:ho 'substituto· u1n ·O.fieial. ·de polic:ia 

' ' 1 

- "porquanto _ . 'res·a o oficio :respectivo - . sob 
a direcção daquelles padres · -0s índios até en1tão 
mora·dores na referida colonia, .della $e retira
r!lm, ln·do .estabelecerem-se ·em differentes pontos) 
achando-se ~e:tualmente a colonia em completo 
abandono e decadencia, como f 1oi .officialmen•te·· 
averiguado pelo c-0mmissario a ella enviado pelo 
governo para ·esse fim ... " (26) 

Um ·dos factos que .deram motivo a esse desas
tre foi ,(:> seguinte- : - Um irmão leigo .desrespei~ou 
a .esposa de 11m cacique. Este reclam~u ~ punição 
do culipa.do. O . diretor >prometeu de·sagr,aval-o, 
mas na•da 1 fez .. {) indio :reit~rQU Ull)a e~ «dUa'S vezes . 

.·a reclam1açã10 . . e á·' ~ista d.a ·atitude' rilanh«)sa do 
padre, que não dava ·execução á promessa feita, 
Tesol~eu punir pelas suas proprias mãos o •1~1-
brico a·uxiliar ·da catechese. Aplicou-lhe uma 
grande surra e no dia im·mediato,- ao mesmo tempo 

(26) O Paiz die 28 de Outubro~ dê 19'12. 
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,,.que comunicaya o sucedido ao diretor, retirou-se 
com toda a sua tribu para o mato. 

Numa entr,evista concedi·da á "Nt01te", de 15 
de Novembro de 1912, ·disse a esse resp·eito o pr-0-
prio presidente que assi1gnou .a demissão dos sa
lesianos - coronel Antonio Cesario da Motta: -
"Em ·Cuyabá existiam tres j•ornaes, um of ficial e 
d-0us da ·?pposição. :CJm .destes começ-0u em ar
tigos diarios a eh·amar a attenção do governo so
bre. as colonias de i.ndiqs pacificadps ·pelo Te
nente Duarte, e, a .pedido deste, entregues aos su
lesianos. Não liguei importancia .nenhuma. Não 
obstante isso, as reclamações oomeçaram a .suTgir 
·de toda a parte, ·até que o j-0rrial ·officiail 'lambem 
chamo·u a questão a .si e pediu insistentemente 
para que o governo ·tomasse uma providencia 
qualquer. Resolvi, en't.ão, acrlr enviando a "The-

. e· ' ' 
reza .Christina", uma das colonías, o Ma1or Joa-
quim .Vicente, pessoa que i;nerecia toda a con
fiança não só min.ha como tamhem do~ salesian()S, 
de quem era amigo ·e cuja · religião pirofessava 
como u1n verdadeiro christão. 

Meu caro Senhi0·r, o esta:dú em que ·este of
ficial enco.ntrou a col001ia era ·de it.al ·maneira rui111 ' . 
que elle · •po·r ,filais que fizesse .não o ponde enco-
brir e fui obrigado a dispensarr .os salesianos. " 

!Em 1902 consegui·ram esses padres, e desta 
vez .em Iavgà 'escala, j.naugurar os seus estabele
cimentos particut~res dse neg-0cios, sacrilegamente 
deno1ninados missões. A·dquiriram terras ·do Es
tado, compraram uma fazenda e fundaram tf:-re:> 
colonias das .quaes, segundo a · classificação del-
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les, duas são catechis:tas e uma indus'.tri'al. (27) 
Numa dessas duas ·catechistas, todo o tra:balho 
agricola e pastoril é feito pelos indios borôros, pa
cificados pelo atual coron.el Rondon, ao tempo em 
que ·e·ra capitão ajudante do coronel Carneiro; na 
outra, por índios da m·esma tri!hu ha longuíssimos 
annos apa·siguados .pelo citado tenente Duarte 
com o auxitlio decisivo da in.dia Rosa B-oiróro, con
form·e cons1ta ,de um relato~io, 1de 1888, ·do .dr. Mar
condes dos Rei·s, então preSidehte de Mato-Grosso. 

(.27) · A industri·al, i·sto é, não i.ndigena, é a 'C'hama:da 
colonia Grati:dão lNràcional de P'al·métras. 

Apezar dessa olá•ssificação, .um dia o .padre P.edro 
Massia, p·rocurador nesta Gapiltal dos sal·esianps de Mato~ 
Grasso, mequereu ao Min1i.steri-0 .da iAgrieultura, .a .doação 
.de 1nstrume:ntos iagricolas, lfierramie.nta.s -e outros mate
ri'aes, na li·mpor:t;a'll-ci'a :de 50 .con.tJos de réi:s, aMegando 
que •tudo era pa:ra oomeficio .do "elenco mais intelligente 
e tra,batl.hador dos i·ndios .borôros" do nucleo coronial 
ind·igena Gratidão Naci'-0'11Jal é1m Palmeiras. 

Submettid'O esse r·equerimenJto ao Diretor do Servi
ção de ,Pr-oteçã10 aos Indios, pediu 1este informações ao 
Inspecror de Mato (Grosso, o qua,l m·a·ndou a Pailmeiras 
o engenlheiro Ar'J·encaH·e·nse. A .es~e <engenheiro declarou 
então o d!iireto·r da c·o:Ionia ·que 11ã9 havia a.Ui nenhum 
indio, que aqueMe era um estah'eleci·men•to pa.rtdcular da 

. Ordem, de ·Ond·e· se 'haviam ~eH-rado os indio.s que a:ntiga
•mente empr~ga.va e onde, ·por nenhuma coil'sideração, os 
r.eooberi·a de ·Diovo 1 

Nessa ocasião soube o m0esm·o engenheiro que o 
padre Bulos, por ordem do diretor, havia atirado em 
.do.i:~ i:ndios ex-trabal:bador·es da oolo.IJ.li.a pe1o facto de 
estarem ip•escaindo lamtbaãy .n'uma ~choi&ira do rio 
que .corre a'O tlado d·a pll"<>!p1riedade salesiana. J1ruterrGga
do o diretor a esse respeilto, respondeu que -os tiros ha
viam ,sido feitos de ,J.on.g.e e 1só p.ará espaill•tar os .in.d-ios. 
Um destes, ·porém, ficou queimado de polivora no hom-

' bro dir,eiito .e; o ·outro .teve ide mergulhar para e.scapair 
Hleso. 

Tud.o isto ·esM lpubJi.cado e docum.entado no "Paiz '' 
de 24 de Outubro de 1912. 
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Os padres salesianos nunca fora1n ao inato 
á busca de índios pagãos; nunca tiveram ·a menor 
relação co1n i1ndios guerreiros_; transitaram por 
estradas abertas pela Linha Telegraphica Ron- "' 
don; não· correram jamais o· menor risc<>. E' certo 
que, ao contrario do que fizeram ent·re .nós os an
tigos catechisadoires, •elles tomaram os indios o~de 
os encontraram, no sertão. A 1s·s:im procedem mo
dernam·ente todos os religiosos que se ocupam 
de catechese e ha; para isto varios in·otivo·s: 1°) é 
no interior que '.f•ica1n e se n~anipulam as rique-. 
zas extrativas, 1que 1hoj e ·pão .granides lucros e 
naque1la época ,não tinham co!tação; 2°) lá e~is
tem agora nucleos .de população civilisada mais 
ou menos equivaJ.~ntes aos do litoral nos seculos 
XVII e XVIII; 3°) desapareceu de todo o perigo 
de agressão em massa por parte dos selvagens, 
já porque os escolhidos para o agrupame;nto são 

, sempre homens tradicionalmen1t-e inofensivos, já 
porque estes, com Q · mesmo empenho dos padres, 
e por excesso de mêdo não menos cauteloso, evi
tam qualquer contacto com as tribus gue1rreiras. 

Tendo estudaido, nesse particular, a situação 
do ·Estado, logo ~iram os saile.si~nos ·quaes erarrt 
10S, indios :que podiam ser .facilm·ente escravisados 
~ que, individualmente jiá o era.m, de facto, á vista 
do abuso oom que ·OS tratavam os faz•end~irps ·e, 
como o unico fito da sociedade .era o ganho com-
1nercia.I, com esses in.dios dotara1n de trabalha
•dores suas estancias. Delles tudo exigem serrt 
mais lhes dar do que o indispensavel á manuten
ção da viela. Com a ficção de pagare1n 1$000 de 

•. 
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salario a cada índio, f azem-l:he, na ve;rdade, u1n:i 
ext,orsão, porque inc~tando-lhe o csf orço no de
sejo de possuir alguma oousa, vendem..Jhe poi.' 
pr.eços ~ina-0reditaveis os pr-0prios -01bjetos que gra
tuitamente .recebem -do go.verno pa1ra distribuição 
gratuita. :Aor exemplo, vendem ao indio por 
~$000 um machado que o governo en1tregou para 
ser dado ao mesmo in·dio. · 

Nenhuma p·rop1rieda.de territorial cabe aos 
desvalidos colonos, n·enhu1n cuidado hygi~nico, e 

· nem siquer 1m·el.hor .alin1entação· do que a das sel
vas. A 1'2 de Outubro de 1912 ~stampou a "Noite" 
algu·mas photograp.hias .que mostravam ao l~do 
das 'vivendas conf-0rtaveis dos .padres, as 1n•isera
veis palhoças dos· i1n-Oios. A 2 de ·Setembro ·do· mes
mo, anno, em artigo do "·Paiz", escreveu o falecido 
:nacionalista CurvelJo de Mendonça, cuJo airdor 
patriotico é bem con1hecido desta Capital: 

"·Ha longos anillOs que o no.soo governo sub
venciona as taes fazendas cat-echisadoras dos ín
dios da tribu borôros , em :M.a:tto-'Grosso. P·ar.a esse 
fím concedeu centenas de cont·o.s .de réis, alérn 
de isenção ·de dir;eiit•os para instrumentJos, machi
n:;ts e teares. Nunca houve, entreta1n~o, a idéa, .na 
veirdade christã, ·caridosa e intelligente de 1eman
ê.ipar uma f ami.lfa 'de pobres borôros e conceder
lhe um ped·aço de terra que era ·d-eUes e que, ao 
demais disso, f,oi comp.r.a.da oom as subvenções do 
governo brasileiro. 

Só agora, depois que o governo mais bem 
· orientado, creou o serviço official d.e Protecção 
aos Indios, propo.ndo-se com alto patriotismo rea-
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lizar essa obra ·evangeli·ca de emancipação do sel
vicola e de reintegração paulatina de suas terras 
sob u1na fórma a1npla, effioaz, dotada de recursos 
para o ex·ercicio Temunerador ·da agricultura e 
das industTias ruraes, só agora os directores das 
fazendas 1sa1~~ia.nas de Matto-Grosso pron1ettem 
fundar povoaçõe'S indigenas e conceder-lhes lote~ 
de 6 metvos de terra, pedindo, para isso, ao Con
gresso uma isulbvenção de cincoenta contos de réis. 

E' curiosissimo. E, por isso, não admira que 
quizessem abafar a voz civiiea ido Sr. M-auricio de 
Lacerda, quando, a 30 do mez findo, quiz escla'

. recer os seus collegas, pedindo o -ex.a.me da ma-
/teria, mosf!rand<> a necessidade de não ser que
brada a unidade moral ·e administrativa do ser
viço officiaf ·de assiste:ncia e civilizaçao .dos in
digen 'ls ·b•rasileiros." 

Não menos in1pression·antes são os conceitos 
.do Sr. Ministro da Agricultura em seu relatori-0 

. · do rnes1n•o· anno de 1912, no ponto .em. que f.rata 
das fazendas salesianas e dos seus bo·rôros. Di
zem assim: 

"Estão ainda esses i.ndios em grande ·atrazo 
mental, não tendo siquer apre•ndido a lingua ·por
tugueza, não obstante ·contar u1na das ·eolonias 
n'o·ve e a ouitra seis annos de furnd·acão. Ta.mbein 

• 
não fizeram progresso apreciavel nas condições 
habituaes 1de vida, pois moran1 em ranchos seme
lhantes aos. que constroe1n nas .suas aldeias, con. 
linuando a dormirr no chão sobre e8teiras, e não 
praticam ao menos as regras mais elementares 
de ass('io e hygiene, que deviam resultar da su;;i 
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prolongada conviveucia com civilisados. São mal 
vestidos e ·mal alhnenitàdos; con1em em ·conchas 
de molusoos e não uzam tailheres. Posto que plan- · 
tem e cultivem grandes pomares e paq.eiraes, su·1 
alin1entação consta apenas de milho, niacacheira, 
cann·a e, ra.r.amente, arroz e feijão. Náda possuem, 
e nenhuma ·es·peran<;a ha de que venham a possuir 
alguma cous·a, .porque estão sob um regi•men em 
que nunca passarão de aggregados ·das colonias. 

. . . . . . ' . .. . . . . . . . ., . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Os mencionados estabelecimentos salesianos 

I' · .. ·cuidam só dà agricultura, pois ·tambem tra
tam da creação rle gados; .e, na verdade, bem apro
veitados os es'f.o•rços dos índios que ~·elles traba
lham· (cerca de •400) ptoduziriam· muito roais ·e 
poderiam viver em muito melhores condições de 
c-0nfonto. 

E' de esltranhar que nã<> plantem algodão e 
não teçam, ao menos redes q·ue substit·uam as 
esteiras \eu1 que dormem. Tamb.~m já era tero.po 
de terem ap·ren·dido a•lgum offic!o. sinão os adul
tos - dos quaes se póde, com mais ou menos ver
dade, dizer que repeli.em o apren'disado - a·o me
nos. os. menotes, o.~ que·, por exemplo, chegararrt 
á colonia primeiramente fun1dada com cinco ou 
s-eis an·nos ·e .que ·hoje devem ter 14 ou 15. " 

Essas palavras parecem imparciaes, já pela 
serenidade com que ~ão ·es.critas·, já porque per
tencem a um membro do go~erno. Ellas nã<> o 
são, porém, nem poderiam s:el-o pelo· commedi
mento a que, no exercicio de seu cargo estava 

, 

.. 
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atreitio o 111i.nistro; e · não sendo imparciaes,. como 
revelam -clarám1ente desa:bono aos processos sa
}esia1nos, são benevolentes porque dão. ape:nas á 

' ' 

p1ntura desses processos as des1naiaídas eores da 
oonveniencia ofici·al. 

·Um ho1nem a ·quem não· :t'.01lhiam os .movimen
tos . as peias de tão alta representação.; que possuía 
sob:re o Mi.nistl'lo ·a vantagem de ter visto ·e ·exami

, -uado as colonias ;e a 'de ter a alma fer:i1d·a pei'a 
' ' 1 

Çonltemplação das injusti-ças que pesam . sobre o 
• o 

nosso jn~io, co.mo que se arreceiuu d·e quie o aveJ·-
has:sem de "apaixonado, e da negra verdade traçou 
apenas um ·debuxo, ' 1ninticioso. sim,'.1 m .as não pal· 
pitante, porque não ·destacou as pers·pe:ctivas, . qão 
. definiu os detal'hes, não accentnou ·as . sombras, · 
Ul;lnl~. :p~;Iayr:a, fez um esboç<>'· e ·não o q;ua:dro ql,J.C 
lhe sahiria' inatu.ralmente · da palhe'ta ·sé Jhe .n,ão 
re!f reas~ç tanf as vezes ,· o hrt pulso. ' " ' 

·' Refi.ro-;me ~'o ·éôro-n.el ·Ran·d:on. A sua a.pre
~ciação é iguaihn,ente benevola e por issb m'esmo 
serv-e Melhor ·COlllO t ésten1unho. de lim ci.~adão 
cuja 'i:nteir·eza m-0ral rião ,sofir.e restriçõ'es. E·µi um 

· oficilo ,«l·e 1 ·de .. Novembr-0 ,de -1912 ao Ministro da 
Agriculturia, reiterando · '<> teJ.egram·a ·.que lh·e 
p.á-ss.ár.a peh\·tivament~ à i,nspeçãó feit a â1s ·missões 
5.-alesiànas, (liz ·elle, entre outr,as cousas, o"segu1nte: 
· "Fiz ··observações relativamen•te á failta ~e . hy
gi.Che ·~ conforti> ~as 'casas ao,s indios, ' evidentl~
n:ie'nte ' inf,~ri'Or~ aquella~i que elles con~troein µas 
suas 'ma'tifü:ts . . 

· 1Mostrei então que 
um . vasto quintal, em 

' ' 

era 'Pr~ciso c.nnceder-l·hes 
que pud~ssem cultivar e 

J . 

-~ . . ' 
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erear alguma ·cousa, habitua~-os a morar em casas 
semelhantes ás nossas, fornecer-lhes os utensí
lios domesticos mais rudim·eintares; como panei,.. .. , 
1las para prepara1r o seu alimen.to e talheres co1n 
que o servissem. E, emquanto: o dr. Murillo ~pe
.rava ~ ourava muitos indios, ·em cujos corpos os 

' . .bichos tinham ' :feito vivei~s, insistia eu ' na ne
cessi•dade de ' dar áos selvagens epsejio -e motivo 
.de preferirem a nossa civiliza.ção, pondo justa
,me:DJte aó alcance delles os · recu'rsos ·que ella ·nos . 
Jaculta e que lhes. são d~sconhecidos .. O padre 
.Mala·ri r éspondeu.;.ine, que pretendia · 4en,arcar na 

: . ! 1 .,, 1 . p 1 ~· • • 

~lon1a., do San'gra;d•o-uro, P.a:ra cada um do·s in-
dios -c~sados· · -~ Já c1yilisados~ uma area· ~~ · 6 me,. · 

' ' .. " . 1' 1 

,tr·c;)'s1p '.Qr. 2,5 1net:rc>s. (28) · ,. . 
. · Pr.o~ei-ilhe · .. que semel:ha.nte p-vo·vid.eucia não · · 

',, re~~lv~ã a qu1estãó,, ' vi~to ·que . ess.e 'pequeno lofe' 
encravado ·~a 'grande pro·prie,d'ade salesjan#a, ~léu:t . 
de ins.ufficiente,, era, àpena~ na .apparencia,. tjma, ' . 

l ' 1 ' 
1 

po~se .do ·in·dio., s·endo, de .f acJfo, um terreno de . que 
nuncâ PRd~ria, Ia.nçar mão. ·. . 
" ·!Como · desfácal-.o, · effectivamente, de . "dentro : .. 

l 1 ' ' 1 ' ' ' ! 

da ·co.Jo-nia :pertencente á Ordem?. : Com.o apr.ovei!. 
tàl"'.o <~m tã'o reduzi~àas dim·ensõc.s ?: · · · . 

1J;ssa m:ed:ld!it·, po1is,, '. só ~J)roveita'rá 'á unis.:. 
são e ,nu,nc'a ªº' 'índio que p·or ella, ~iq~ria inde,fi

: nida1il·e·nfe preso á .gl:eba sal.esian·a. , Mos.~ne!i~ p,elo 
' ' 

" ' , r "' t 

' (-28)° Con:io se. vê, ~srta· prov·idencia re'lati:v:a â pr(rp·rie .. 
dade territorial dos indios e a que se re.feriu ,Qurvello de 
:Jf-enidQ'nÇa~ f-0i sugeri&a pelo coron'el RondOln e · não d:e 
espontanea iniciativa dos J)adr es , Não ' c~nsta, ·,entre
tanto, que ·ella houvesse tido jamais execução, ap:ezar 
da eJfiguida.de das suas proporções. , 
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contrario, que toda a terra trabalhada '.pelo gentio 
devia ser de piiopriedade sua. Nem .era justo cha
mai-o para ·o nosso iseio ·e negar-lhe aquillo de que 
nas suas mattas ·podiam á vonta0de dispôr, mesmo 
porque, conforme José Bonifacio affirmou e os es
piriirtos 1nais eminentes ~a Humanidade reconhe
cem, as te~ras lh~s pertencem e lhe;s . estão sendo 
usuir·padas desde o descobrimento. 

Discordei da pratica de alugarem indios a 
fazendeiros, m·ediante pagamento que os aluga
dores recebem ·e que, segundo · a.ffirmam, gastan1 
em objecto·s destinados á communidade indigena. 

A esse proposito lemib:rei qu·e os índios po
diam encarregar-se da lim·peza e oonservação da 
pica1da da linha telegraphica, o que lhes daria re
cursos para adquirirem p de que, .com s~as fami ... 
11ias, carecessem, proporcionando-lhes ao mesmo 
~ein·po certas regalias de emancipação neces-

• sanas. 
iExtra·nhei o uso . de se pagar o trabalho dos 

indios com fichas, o que, além de outros in~on .. 
venientes, era um meio i•nvoluntario de induzil-os 
á falsidade ou contrafacçã-0, como já succedera 
a alguns 1delles. Extranhei tam·bem que se dés-

. sem aos indios tão esca~sos e rudes alimenJt!os, 
quan•do dis1punham os padres de tão ;grandes re
cursos, aliá1s provenient~s do tra!balh·o indígena. 

!ExtTanhei ainda que só houvesse nas colonias 
carpintarias e uma olaria, havendo, sem nenhu-, 
ma duvida,, recursos para montar officinas e 
machinas de outras · elspecies, destinada:s á in
~trucção dos selvagens. Chamei a attenção do ·pa-
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dre Ma;lan para as .queixas ·geraes levantadas con
tra o padre Salv·eto, accusado de tratar os indiob 
com repr.ovavel violencia, chegan1d·o ao po·nt-0 d~ 
castigai-os a ponta-pés, e ~irigil-os no serviço das 
roças, de carabina em ·punho, consoante infor1na
ções que 'tiv·e. · · 

E devo accrescentar que só aceitei essa grav~ 
<lenuncia depois que, com sorpresa e pesar facil
mente imaginaveis, notei que havia na colonia 
arm~n1-e}ltos mais proprips de estab,elecimentos 
militares do que de casas onde se deve pregar a 
11>az e se ha d.e ensinar a fraternJ.dade. 

A proposi:to do pa.dre Salv.et-0 disse--me o pa·· 
·dre Malan que aq·uelle s:eu companheiro só ·era 
ríspido n~ apparen'cia, p:ossuind.o, ',de facto, um 
coração .bondog;o, ~ q·uanto á irascibilidade. ·que 
lhe era imputada, .provinha de ter sido soJtdado. 
profissão em que contra1hira ha-bitos de man
do! (29) 

E, c~mo ·eu insistisse pela necessidade de af as~ 
tar semelhante missionario do .oonvivio dos in
dios, retruoou que o ·não podia dispensar por ser 
uni excellente agronomo. " 

Des1se esboço, a•pezar ide palido e . ineom,plet.o 
-·' palido porque assim o 1quiz a magnanimidade 
·do autor, incompleto porque não foi co.nsiderada 
a parte relativa á exploraçãt0 salesiana de que são 
vitimas os civilisados, pois é certo que se collo-

(29) .Si tratando !OS indios a ponta-ipés te·m o padr.e 
Salveto um coração bondoso, imagine-se como estão per
to da santidade, na opinião salesiana, aquelles que em-
pregam atpenas o murro ou a palmatoria. · 



64-

caram os pa·dres em pontos d·e· !passagem obriga
<loria para os viajantes 1e sendo ahi os unicos donos 
de mercadorias vendem-·nas por preços fabulosos, 
abusando clamorosament~ da situação - dess.e 
esooço vem·os: 

1°) que os in·dios das fazendas do bispo Ma
la.n (·todas ais 1:erras, doadas ou compradas, figu
ra1n no nome d~ndividua·t desse bispo) moram em 
. 2°) que es·ses indJos são de tal modo. descura
casas inferiore'S á·que~las que os mesmo1s indios 

, 1constroern na1s suais m.àtas; · 
dos ·que, .apezar d~ ·ter ,anunciado a sua visita, o 
coronel Ro,n·don os enco·ntro•u cob·ertos de' para
sitas imn1undos, que não pouco trabalho .dera1n 
ao dr. Murillo; 

3°) que os p·adres alugam indios a fazendeiros 
como si se tratasse de alimaria-s; coono quem aluga 
um cavaillo para viagem ou um burro para carga 
- o que p'Or si -só bastaria pa·r.a ·mostrar o carater 
d.e escrav.idão a que estã-0 sujeitos esses infelizes; 

4°) que o trabalho do indio - que ganha 
• 1$000 por dia e com.pra por 25$000 cada machado 

ou cob~rtor q•ue l•he torn·eçam QS padres, conforme 
está no oficio do coronel Roridon em ponto q·ue 
, deix~mos de ,transcrever por não · alongar ,mais 
est;e ,escrito, ' - é pago a ftl;cha'-s, i,sto ·é, com uma 
esp~cie :de moed1a que só na ·p.ropria missão te1n 
curso; 

5°) .que ha pelo menos um pa1dre - o italiano 
Salveto - que trata os indios a po·nta-pés e QS 

leva para o serviço armado de ~ar.abina, com o 
que vai conseguindo manter-se nesse emprego. 
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Que é mais p!'leciso para mostrar que nenhu
ma preocupação ireligiosa, senão apenas a mais 
abominavel ganancia com·mercial, existe na cha
mada catechese salesiana de Mato-Grosso? 

Pois o nosso Congresso entrega todos os an
nos da fazenda publica não pequena contribuição 
em di·nheiro para que ess·es .padres continuem a 
lograr e rnartyrisar os nossos mais desam·parados 
paltricios.. Ai·nda este anno, p<>T'.que f:ossie pequena 

. a ve:vba de trese contos já ;votada, engen.draran1 
·etlles unia pacificação ide indiios fa,drões e vis as
sassino,s, ·como, para ar1nar ao !efeito, o.s cha·mam 
em certa pulhl.icação salesiana, e o Congresso deu
lhe.s mais 50 contos. E, como o Estado de Mato
Grosso deu-lhes tambem 18 CO'ntos, te·mos que ao 
todo, e que indubitavelmen!tie se saiba, pois ha nos 
orçamentos outras vierbas que vão ter ás mãos 
salesianas, 81 contos pagou este anno o Brazil a 
u1na co~pan·hia de pa-dres estrangeiros para ex
plorar. alugar, surrar ·e, por fim, di.f amar os fi-
I·hos ·d'O· mesmo Brazil ! ~ 

·Conven·h·am.os, senh·C>res, que é de1nais ! Si, 
,eint:retanto, aman1hã se revoltarem aquelles indios, 
a que vai oontentdo o trabuco do padre Sailvet<'.>, 
e si dessa revoltia ['lesultar a morte de um·só·desse·s 
.homens crueis, enganosam·e:nte ·rev.estidos de b·á-

. ti·n.a, podeis ter a certeza 1de .que o epith.eto de fe
r.ozes e i.ndomesti:caveis rnaculará infalivelmente 
essas pobres bestas de carg~~ cuja inoomparavel 
paciencia tiver falhado um dia! Serão felizes si 
wna pronta expedição p•olicial não fizer entre 
elles o que fez com os Jauaperys do A·mazonas, 



.. 

-66-

levantados e1n 1905 -por abusos de outra ordem. 
J•á houve ·no passa1do quen1 .dissesse que o 

Brazil ·é a unico paiz -Oo inundo que eserav.isa os 
seus .proprios filhos. 1Era uma triste e odesgra
ça·da verdatde, mas .quaintio mais yer.g_onhosio1 e 
triste é ver que hoije o Brazil paga, e paga a es
trangeiros, para cscravisar seus filhos? 

Vós que me o·uvis, e. que ·nun·ca estudastes 
esfas questões, estranhareis natural.mente quanto 
digo m·a'.t da cate·ch~se e, ·como só louvores ten.des 
conheci·do a ess·e Tespeito, objetareis c<)m· incre
duli.dade que sendo esses padres rée>s de tantas 
culpas, como :é possiyel que encontrem defenso .. 

, ' 

T-es e até pro1tetores? 

. Desses defensores uma parte está de bôa fé 
e, · acredit·ando ·mais ·na propaganda multi~ 
foTme dos padres .do que nas acus-ações do-s pa
triotas que tomam por ·exageracbis si não falsas 

. -·· no que são ainda induzidos a erro pela ma
n1hosa politica dos 1nes-mos padres, os quaes av·er
ham ·essas acusações de frutos ,da competição, 
·da inv(•j'a, da .divergencia . religiosa e de qu!ln.ta.s 
outras in·lrajices lhe_s dê a e11es na c.abeça inten-

' tar; ...,.. .. ou.tra parte, preteri~do os interess-es so
eiaes, postergando a piedade pelo aborigerie etn 
beneficio do s~u inlreresse pessoal, sabe perf eiia·· 
m.ente ·que :defiende e protege homens deN:tuo:sos. 

E' que os salesianos, a.o passo que estabele
. cem fazendas de ·escravisar indios, armam lam
bem fabrica:s de fornecer atestados graciosos aos 
.fil·hos dos potenta0dos que se preten,d·em doutorar 

"' 

. ' 
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e que maior questão fazem da carta do que do 
saber. 

E, posto que os padres neguem algun1as - · 
i·epara;i bem - algun1as somente, das imputações 
que lhes são feitas, não pens•eis que todo o· Con
gresso, que todos os In·embros do governo os l'e
'nham co1no isentoiS de culpa. Não! O espirito de 
tolerancia, porém, vai entre nós até ao crim·e --
excet-0 qu-ando se trata de ·punir o indio, a que1n 
nad~ se perdôa, ,graças á sua fama tradicional de 
ferocildaide e incapacidade que é hoJe, eomo an
tigamente, uma fonnula civilisaida d·e velhacaria 
e malvadezt 

Lembrou por isto a algu:us brazileiros . que se 
preocupam da sua terra e ·do seu povo, to1na.r
vos como iteste.mun·has da seguinte notificação que 
solenemente fazem, c·omo si ·a voz qu·e daqui 
inte:rpreta o pensam·ento- delles .fosse de todo o 
paiz e ;de todos · os s·~us conci1dadãos ouvida: 

.sen·hores ·Membros do C·ongresso Nacional, . 
S~nhores Membros 1d•<> Po1de·r Executiv-0 : 
Ha u·m grupo de 1estrangeiros que afinna. d~

dicar-se á cateehe&e dos índios e que so·b ess.e pre
texto recebe todos os a·nnós uma certa parte da 
fortuna publi.ca. Ess·es horn·ens vos sã•o· in!teira
mente desconhecidos; não· sabeis de onde vieram 
nem, ique dest~no têm. 

Ha -um grupo de b·razileiros, cujo passado é 
publico : são na m-aior parte oficiaes do Ex•erci ro, 
homens que nunca se envolverram em n-egocio de 
especie alguma e que mais •d·e uma vez, ·ou no 
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campo da luta def endend-0 a Republica, ou nos 
sertões inhospit-0s abrindo· a terra á civhlisação, 
mostraram que amam a sua Patria; esses asse
guram formalmente, sobranceiramente, clamoro
samente, que tal oatecJhese, como todas a.s outras 
que exis·tem n-0 paiz, é uma illusão .de ho1nens ·de 
boa .fé, uma burla, .uma contravenção de ·ho:m·ens 
·de ·m•á fé. Não deci·daes. Colocai no mesmo nivel a 
palavra dos' .av.entureiros e. a dos patriotas; mas si 
tendes, na :verdade, zelo pela .aplicação dos di
n·h·eiros nacionaes, m.andai inspecionar as chama-
1das missões salesianas. Afim de q'ue não poss:a ha
v.er impugnação, mandai um catholi<?O, ·mas u·m 
homem de bem .qu·e ·ponha a veir,dade acim.a do 
animo pa•rtid.ario, e sej.a suficientemen·te despido 
d e interesse pessoal e do!fado de energia cívica 
para não 'Vacilar ·no .cumprimento do dever. 

Si, termina1do esse exame, suas conclusões fo
r·e1n favoraveis aos pad.res, pu1blicai em todos os 
jornaes - que esta v.oz que aqui se leva1nfa é o 
verbo ignobil da caliinia, 1e .dai-lhe qualquer ou
tro .castigo que .m.ereça -0 caluniador; ·mas si 'no 
inquerito s·e provar que os patriotas têm razão 
·e que a voz. que agora -po·r elles fala, é verdadei
ra e justa - tende. piedade dos nossos · desdiltosos 
irmão:s das ..selvas, antes ·que perdido 'º' temor, es
gotada a ,pac~encia de sofrer, reajam re morran1 
pelo bacamarte do padre Salveto ou ás pontas 
das baionetas policiacs. 

Ah, não .concorraes para que sobre a me1noria 
.delles recáia eo1n atparencia'S de ju·steza o des-
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cabido epitafio 6alesiano - ladrões e vis assas

sinos! 

* .. 

Nã-0 nos espantemos d.as cousas que estão na 
ordem nalt·ural. No meio da anarcihia de senti
mentos e pensamentos que por . toda a parte la
vra, tambem aos padres lhes 1ha ·~e caber uma 
parte, por minima que seja, da ;?e~ori.dem ~ E'. ~d- t 
1nissivel que u~a tal ou qual .d1scl'pl1na trad1c1~
nal os m·antenha em .ca·s<>s no:rmaes um pouco aci
ma .do eommtirm ,.dO'S homens. Mas si elles abrem 
mão ·do -0fici.o religioso 1e vêm para .a . vida civil 
concorrer em neg-0.cios dom -0s regatões e trafi
cantes, entãQ padres e le~gos - t<>do1s ficam no 
mesmo plano. Não se distingue o padre ·em ser 
mais ganancioso ou mais cruel. A nós nos parece 
ist-0 ·porque sendo a função ,delle moral, a degra
dação é maior, maior pO'rtanto a estranheza que 
nos causa. Mas não espereis tambem que .possa 
algu.em f az·er tamanho mal como -0s padres n.a ex
ploração de indios, .e .a l'azão é .que só .elles f O'rmam, 
,.e mais ninguem· atualmente, ·Companhias: p~ra tal 

· .fi•m. · Os el'V'is são ex·ploradore~ isolados, elles são 
associações, comman.ditas, .c;onfra:i;ias, .polV!Os . de . 

0 'mil ,.tentacul1os, que de toda a parte car~etam ma
t.erial ·para a Jnes·ma bô.ca insacivel. Taes são 
-0s salcsjnnos . Mas 'Para que qu;erem os pa·dres 
tanto dirrheiro, f~ntos recursos, tanta f~ortuna '! 
Nã-0 esqueçamos que a n1esma pergunta já se fa
zia nos tempos da degenerecencia jesuitica, lá 



-70-

qÚando o padre Vieira e Fraileisco Xavi·cT de Men
·donça F·urtado podiam .dizer que era a co1nida 
delles "p-eior que em algun1a outra pa1rt.e" .e que á 
confeção de suas batinas bastavam o a lgodão e 
o tijuco da terra. Para que o querem ninguem 
sabe, porque, ·si é verdade que já não se content am 
co1n aquella anitiga parci·monia, não é m enos ver
dad·t- que tambem não vivem de orgias, ne1n de 
dissjpações. Não indaguemos para que o querem: 
ôQ ce·rto é qu.e o queren1. Sendo· ·as:s~hn, não é de 
admirar que fá'i;a da·s commun1id1ad·e1s ·ps·eudo~ir-e-

. Jigiosas existam hom~ris qu·e estã-o e1n nivel moral · 
superi<>r ·e que, portanto, conde.ne m o abqso. 
Na época em que. os jesuítas prégavam a escra
visação do africano e até já publicam·ente aplau
·dia·m a dos índios, um simples homem político 
escr evia o seguinte: - "A escravidão dos ind~os 
não póde jamais conduzir á prosperidaid1e : eman
ci pal-os será o meio unico de os levar ao traiba
lho; acceitem isso os colonos, e terão serviçaes 
tnntos quanitos lh1es totem nece~sarios. Estas ma
ximas f aça o G.overnador por incutil-as no espí
rito das p~ssoas illu&trada.S, e n1ais influentes da 
terra." (30) · 

Eslta superioridade sob.re os padres, que t~s-
1 

leve outr'oTa .c-om o Marquéz ·d.e Pombal, ~.stçl hoj-e 
com <>S fun1ciionario.s ,dio- :Serviço ·de Prot.eção aos 
lndios, · - a. instituição oficial republícana, en
carregada de velar pela existencia ido nos·so sel-
. . vagem. 

(.30) Os Jesuítas no Grã-0-Pará, pag. 243. 
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E por qu1e esttiá com el:les? Porque sendo ho
mens ·de sentimentos communs, isto é, não sen·do 
aberrações da especie, praticam a theoria do in
dio, que. a:prendera1n com o Ma:rquez d e Pombal, 
con1 José Bonifacio, Azerêdo Coutinho e não pou
cos padr:e·s do quilate de Nobrega, Anolitiet·a, Luiz 
da Gran, Navarro, Figueira, J,oão Gonçalves e 
tantissimos outros. 

Elles sabem por isto que os indios guerreiros, 
os chan~:ados indios b1r.avos, .são creanças que a 
citVilis.ação .ape1rriou, ·~os i'ndios· viciados~creançiis 
·que a civ ilisação per\nerteu. Pa1ra elles, pois, os 

' 

eaingangs não são féras eomo pen·sa o frade câpu-
chinho descalço, nem são os Guarany.s b ebedos e 
ladrões inoorrigiveis, oomo supõe o mesmo bom 
f ra·de. E de 1que têm sobrada razão dão provas 
cabalissimas esses m esmos Cai1ngangs 1e esses rnes
mo·s Guaranys - aquelles pacificados ha m ais 
.de um lustro já, e estes :reunidos em Araribá e ti
Tando da terra, com :rielat_iva deligencia, o de que 
precisam para viver - uns e -0utros ·conquistados 
CO'ffi amor por e sses f.unci1onarios. 

10 :Serviço d.e P.roteção aos Indio.s - oomo o 
seu proprio nome o indica, .nãio cogita nem cuida 
.de it~ousa algm;na que não vise o am~paro material, 
o apoio f.ratevn~l 'a,o· nosso aborigene. Nada tem 
a ver 1co1n as crenças, ou crendices delles, quaes
quer que ·ellas s ejam; e, mesmo nos seus habitos, 
não procura influir sinão moderàdamente, co1n a 
maxima cautela, só introduzind0: aquellas modi
fi.c"'rões que elles possam de bom grado aceitar e 
cujas vantagens ni:tid·amente percebam. 1Daqui se 
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vê 'CfUanto é descabido o titulo de catechese leiga 
que lhe emprestam habituailmein.te as pes~oas que 
ainda não apanharam a diferença capital que se
para uma da outra 1instituição, isto é, ia ação 
.d~utrinaria ·da intervenção simplesmente repu
blicana. A p.al·aV1l"a cateches:e supõe o ensina
mento, o :proposito de conversão em materia re
ligi1osa, política, philo8'o·phica, etc., e, portanto, em 
·nenhuma circumstancia póde caber ao Servico de 
Pro:t:eção, que nã•o cura ahsolutam·ente d:is·to. 
Vê-·se ta1nbem que é p-ossivel .que existam, que 
1trabalhem concomitantemerite, la.do a lado o Ser
viço ·de Proteção 1e á catech.ese, .seja de ~ue es
pecie fôr - catholica, protestante, theosop·hica, 
espiri+a, con1tanto 'qlle se não violente com esse 
pretiexto a vontade dos indios. Esclareçamos: si 
em um 1posto indigena do Serviço de Proteção 
·encontrar aideptos o catechista, e si esses adeptos 
quizierem voluntariamente ouvir os seus preceitos. 
seguir as praticas de sua religião ·a qualquer hora, 
em qualquer tempo - nada •h·a que objietar. Mas 
si esse ca·techista esta:b·elecer excessos prejudiciaes 
á saude dos indios; si os quizer .de algum modo 
obrigar a 1receber.em a .sua instrução; si lhes pr.e
screve, apesar delles, costume:S ,que repugnam; si 
lhes infJ:ingem ;punições hviltante·s, en:tão é claro 
que a .sua catedhese não· póde ser aceita nem to-· 
lernda .. · 

A principal obrigação. da assiste·ncia que o 
ServiÇo de :Ar·oteçã-0 deve ao 1ndio é a defesa 
do •seu tutelado contra a opressão dos civilizados. 
Como, pois, ad.mitir qu·e .essa opressão se exerça 
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pelo simples facto de ser feita por hom~ns de ba
tina? Prova completa ·de tolerancia é já o permi
tir quie se tome o tempo ao indio para encher-lhe 
a cabeça de pha.ntasias que ·elle não entend·e nem 
póde ·claram·ente entender, dada a falta ·de abstra
ção a que está su}eito. P1rova incontestavel de tole
raneia é sofrer que -se queiram fazer mudanças 
instantaneas .de .crenças .e de habi:tos, que só eom 
inuito tempo e 1avanço ·gradual seriam possivei.s. O 
Serviço :de Proteção apanha a i1rraciona1idade do 
processo, mas não in:t.erv1em, n•em protesta, desde 
que o ·ensino seja 1ninistrado sem imposição. 

0 .s seus met'hodos, pois, são outros. Elle sabe 
' 

.que a alma do indio é a mesma al1na do homem 
civilisado, apenas com ·as diferenças resultantes 
da situação feti·chista ·em que aquelle se encanitra. 
Sabe mais, por u·m lado, que o índio só ataca, 
geralmente, em r epresalia, atual ou :rte1nota -
pouco importa - mas em represalia, e, por outro 
lado, que não é possivel transforn1ar da noite 
para o dia individuos hereditarian1ente nomades 
.em trabalhadores n-or1naes adstti(tos· a 1horas e 
contratos. Assim s·endo, age .de acordo· com •as 
suas convicções: Não teme os in·dios guerreiro~ 
como se :f.o·ssem f·éras, n-em co·nsidera 'º~ viciados 
eomo sie fossem ab,errações da especie. Sabe ainda 
que uns e outros, sendo da nossa mesma natureza 
humana, pode1n estar pervertidos, mas não são, 
em regra, perversos. Q1I'ando, portanto, 1encontra 
indios degradados cuida de regeneral-os; quan1do 
vai á floresta procurar os índios selvagens, t•rata de 
resguardar-se, mas não de responder ás agressões 
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1que porventura receba; e quando agren1ia esse& 
altivos con1;ba1lentes ou aquelles submissos escra~ 
vos, não exige delles sinão o que é indispensavel. 
·Não perturba a cabeça de uns com innovações 
descaib1das, nem agrava a dos outros com exigen
cias i•nexequiveis. Para um, como para o outro 
bando, tem amor e te1n es·cala. E co-m essas dis
posições sympaticas, apezar da iná vontade de 
que esteve sempre cercado, obtem resulta.dos que 
honram :a nossa Pa:tria e que só não são devid·a
n1en te apreciados porqu•e contra elle -conspiram 
o silencio, a manha, a maledicencia, a insidia, as 
miseraveis armas da 1f1raição, as da mentira~ as 
do suborno, todas as cons·pirações subterraneas 
da intriga. 

As obras .do Se;rviço .de LProteçã10 estão, en
tretan•to, á vista de quantos 'queiram ver. Antes 
de tud-0, ipela ação ·pessoal do ooron-el Rondon, 

· elle pacificou os Bo:rôros ·do Rio das Garças, uma 
tribu -de Chavantes, a nação ·Nhambiqua:r.a, os Ke
pikiri-uats, os Barbados. Pacificou lambem con1 
. os seus agentes, os -Caiíngarrgs de S: ~aulo, que . 
seg~egavam um quinto .4as mel·hares ter.ras ·do Es
tado; os Giporocas e Nac-nanucs do Espírito San
to, qu•e ·viviam em desavenças co1n os colonos ita
I;ianos; os !Patachós da Bah1ia; os Jaua-pe.rys do 
Amazonas, senhores inteiramente do rio do mt's
n10 nome; os Cor.oa:dos ~de Santa Catharina, cujas 
sangrentas lutas eom os aLlemães d:e · Blumenau 
são ·bem conhecidas; e ainda os menos famosos. 
mas não menos temidos Camacans da Bahia, Ja
vahés de G-0yaz, Nac-hererê do Espi·rito Santo. 
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11entou a pacificação .dos Urubús do Mara
nhão e, varias vezes ataca1do por esses indios, não 
desanim-0u, e só por falta de r c.cursos deixou de 
ir ao tenno da :em preza. 

·Agremiou os 1Guar.anys paulistas e os Bo.rô
r-0s ·de S. Lourenço e, na medida das suas parcas 
1dotações, prestou auxilio material e moral, inter
n1itente ou ·constante;1 a individuas de to-das as tri
b·us conhecidas do Rio Grande do Sul ao Ama
zonas. 

E fez mais.: - 'E1n '.J.1912,' ca.ns1ado.s de sofr.er, 
os índios 1Cunibas do J ava1ry mata:ram o coronel 
Cornelio Chaves e sua mulher e raptaram as 5 
fi:lhas d-0 casal, levando ... as para o m1ato. Pois o 
Serviço de Proteção conseguiu, depois de dois 
mezes .de trabalhos inenarraveis, descobrir iess:es 
indios' ·e libertar as '1noças, as quaes· durante 
todo esse tempo - diga-se em a•bono do nosso 
aborigene - haviam sido tratadas com respeito, 
atenções ,e delicadezas que certa1n·ent-e não teriam 
encontrado si em lugar dos 1Cuni!bas houvessem ' 

. e.staido os civilisados daquellas baindas . 
Fez mais ainda: ·Com o seu ex1em1plo e a stia 

energia refre-ou o despotismo· de que por toda a 
parte eDa vitima o selyicola ·e ·propagou com 
exito os seus metho.dos de paciencia e bondade, 

, que só entre 1os salesianos - é necessario dizel-o, 
, -- digamol-o .. ·pois t . ..._' não encontraTam segui .. 

dores. 
Tudo isto fez e muiito mais teria feito o . Ser

viço de Proteção, si, em vez da má vontade com 
.que é tratado (inelu~ive pelas nepartições publicas 
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onde os ·exploradores de indio.s valem mais do 
que os seus 1d1e.fensores - ainda que na verdade 
não ha neste paiz nenhuma instituição como 
;aquella tão unanimemente 'Servida ·de .funciona
rios honestos, d:edicçi.dos e trabal1had-0res -) ob
tivesse verbas .equivalentes aos seus encargos e 
apoio nos governos federal e estadoaes. 

Movi;dos apenas por considerações de ordem 
civica conseguem .ess,es homens e fetuar con
quistas que ne1n siquer passam pela imaginação 
dos .padres, cujo intuito, entretanto, de'Vêra ser 
mais elevado ainda. · 

E' que elles têm fé: acredita1n na possiibilida
de de incorporar os selvagens á nossa civilização, 
creem nas vantagens mutuas dessa obra .e estão 
convencidos dos processos ·que para isso ~m·
pregam. 

Os -padres não têm preocupações tão alta:s . 
Para elles -0 indio é a machina da producÇão, o 
motivo· da pedincharia, o Jn,strumento da for-
tuna. Mais nada. · 

Quen1 .Quviu jama13 diz;e-r que os salesianos 
de Mato Grosso pr<>CUJ.'lassem relacões com os Ca

. bixis ou com os Caja,\)is? Quem, que os f:rades do 
.. \mazonas cogitassem ·dos Parintintin~? 

Ha mais d é 50 annos, ha talvez mais de cem 
~1nnos, não s;e encontra noticia dt n~nhum padre 
que haja t·~ntadq a pacifi l:a~ão d.~ nenhuma das 
nossas tribu1s r eputadas pr.avas. E, com·tU!do, é in
con1lestavel que são' essas as que mais necessitarr1 
da .assistencia ,religiosa, jà por serem pagãs, já 
por serem perseguidas e ba1idas pel:Os cauchei-
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ros, que são ro:s bandeirantes da atuali.dade. 1,udo 
isto -não obsta que os amigos ·d·a catechese alar
deiem temeridades e h·eroismos della ! Nessa 
eomprovação de abnegados .arrojos citam frei Gil, 
fl"ei Pelino e até - por mais que isso pareça in
crivel - os salesianos de Mato-:Grosso. 

iEm 1915, de viagem para o Rio Branco, o Sr. 
Bispo de Phocea, .allegando iu1tuitos de ca iechese 
~aquella região, solici1tlQ•u '.do govierno a doação de 
instrumentos, . ferramentas .e . utensilios. O ·1ninis
tro da a:gricultu.ra d,e entã:o:, Sr. João C·alogeras 
dispon•do ·da fazenda nacional como si .delle fôra: 
n~o sóm1e·nte deu-lhe tudo quanto pediu, co1no 
ainda of.ereceu-lhe outras cousas de que se não 

· lcn1brára o bisp~. O "Paiz" ,in1pugnou .esta ar:bi
trariedade ministerial e .. <e'lltre outras · cousas, disse 
que os habitantes indígenas .do Rio ·Branco eran1 
mais que muito cateohisaidos e que ·aos Parintin
tins ou a outra qualquer das tribus amontadas 
devia dirigir-se, .e á custa da Ovdem, aquelle pre
lado, si de facto queria catechisar, isto é, conver
:ter á sua religi~o individ~ús a ella estr.an'hos. 

O Sr. Bispo r espondeu que não fazia garbo 
,de "amansar indios bravos", mas, s~ndo pastor 
·dh Rio Branco, ·era natural que ~uidas5e dàs ove
lhas a!borigenes ta1l 1qual como 1das outras. Abra-se 
:rµã<> do desaire que semelihante rd·eclaração in1-
plica e resta ainda esta irre·gularidade, a sa:ber: 
que para pastorear os civilisa·do.s nada pedira o 
Sr. Bis·po, sen.do, portanto, natural que igual pro
cedimento ~ivesse em r elação aos indigenas. 
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-Ora, coincidio com a partida do Sr. Bispo 
para o Rio Branco a exploração que do Rio Ne
gro - inesgotavel n1ina ·de i·nrdios escravisavteis 
- anidava en·tão fazendo um padre que é ao mes
mo tempo feitor e factor na chàmada missão sa
lesia·na. 

Que haveria d·e commum entre esses dous ten
tamens? Segredos de eontfrarias. Não procuremos 
desv·endal-os. Ma-s uma cousa havia ficado de 
pé: - a ·confissão inyolu1ntaria do Sr. Bispo, de 
que · ~lle não curava prop.riamente de catechese, 
pois abandonava os chamados in·dios bravos ou 
:'elvagens. . / 

Quereis agora ver o que r esa o art. 88, n. 22: 
da lei orçamentaria da despesa do corrente anno: 

"Idem - De réis 10 contos á Escola de A.gr)-· 
cultura Pratica na Villa do Ri-0 Branco, Estado do 
A·mazonas, e ao serviço ;de cateohese dos indios 
pela respectiva prelasia. : . ! " Ou, em linguagem 
mais intelligivel: - Doação de 10 contos de réis 
ao Sr. Bispo de .Phocea po.r uma escola de agri
cultura ·de· que não ha noticia e para uma cate
chese que 1não existe, que não ·existirá, que não 
p6de ·existir, e que seria pedeitamente inutiil ... si 
exist~sse, visto que · os fndios do Rio ll.l'·anco sao 
tão bonJs ch•ristãos ·em theoria oomo o geral 
dos civilisados e a muitos parece que excedem na 
pratica. ' 

Nã10 co.nsta, efetivam.ente, que elles h-0uv~s
sem jamais expulso do &eu seio os velhos irmãos 
enfermos e cegos como, sem que o podesse evitar 
o governo abaci1al do mesmo ·Sr. Bispo de Pho-
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cea, e confor1ne os jornaes da época, fizeram os 
henedictinos des•ta Ca>pital ao bis·po brazilei.ro 
D. Joaquim .de Almeida, exatamente quando o 
seu oollega se preparava para tomar posse da 
prelasia amazonense. 

Eis ahi, pois. Tudo esquecemos; tudo esque
ceu o Congresso: esqueceu o tratam·ento r ecebido 
por D. Joaquim de. Almeida; esqueceu que o pro
prio Sr. Bispo de Phocea ;h·avia de:clarado que não 
pretendi'a cuidar -de "índios hravós" e, ao primei
ro pedid·o de'Sse biis1po, . 'deu-lh·e 10 co?,lo$ de .réis. 
para fazer no Rio (Branco o ·que fazean eiµ Mato
Grosso, e estão pre.parando no Rio' N-egro, os sa
lesianos. 

Não p·enseis, senhores, que se dá grande in·1-
portancia aqui ·a essa misera quantia de 10 COJ1toc;. 
Tu·do é secundatri-0 deante da infração do sábio 
preceito constit ucional que separa çompleta1nen
te o poder tempora·t do espiil"itual; tudo é secun
dario deante da escravi:dão do gentio. Po<lia1n ser 
10 ou 1.000 contos, - si ·elles não r epresentassem 
u:n1a di·sposição anti-Tepublicana, si não se1rviss·em 
para .a·gravar a infelicidade 0do nosso abo.rigene, 
não serian1 s·iquer consi.derados. Mas ·esses 1,0 con
tos são o:s ·pr1mordios d~ ~ma nova missão da es;pe
ci-e salesiana 'q.ue t{lnto inal tem feito ·aos. indi-01s e 
.ao Estado. dte Mato..:Grosso~ 

J1á o previa em 1910, u1n dos nossos m·ais es
f.oTçaidos patriotas, o Sr. 1\fano:el Miranda, quando 
no seu vel·atorio, como dhef;e da segun1da sub~dire
toria do 1Serviço de Proteção, apreciava o facto 
su·rprehendente :d·o Superior da Ordem Benedicti-
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na, o mesmo Sr. Biispo de Phocea, requerer a posse 
de uma gran·de zona aigrioola e pastoril par.a os 
índios Ma·cuxi·s e outros que - .dizia o padre -
lhe havi·am .enviado um ~' abaixo-assignado" pe
dindo-lhe que ·os fosse catechisar! 

São estas as palav1ras do Sr. Miranda: 
"·Outra ,questão está ainda affecta a·o Inspe

ctor ido Amaz-0na;s. E' a que se refere ao pe·dido 
do Superio~ da Or:de~ .dy, S. Bento, afim de. qp,e 
sefa ass·egurada .aos i-nqios . Macuxis e outros, no 
Rio Branco, ·:a posse ·das .e:Xt.enis1as terras .e1n que 
vivem no seu noma·dismo, allegando que esses in
dios pe·diram .ao's frades da O:r:dem, e pediram ex
pontaneamente, ·qu·e os fosisem catechisiar!. . 

O vosso despacho, .decisivo ·e legal, 11qu1dou 
,o caso no ·dominio, .por aS!Siim dizer, do direito; 
!flesta a questão de facto. 

Es ta é, talvez, ·de certa gravidade, de1nandan
do p erfeito tino na direcç~-0 dos acont~cimentos -e 
impondo, a paT de uma ·d1·gna prudenc1a, uma es
clarecida e persistente energia d•e acção. A verda
de acerca das intenções .da Ordem mal .se vela na 
allegação alt•ruis1tica .qa cateche~e. Tr.~bal.ho, obri
·gaçã10, impetios10 dev·e.r .. d!o fuµcc1?nar10 encar~~g~
do d'e cui.,dar, no A111iazo•n:as·, ido 1nteres1se do in.d10 
não·1se ·~omprehende .. como alguem possa vir ass1~, . 
num acto m·ettediço, avocar funcções que ·estao 
claramente commettidas a ouroem, por força de 
lei positiva. . . 

Cabe-me aqui, num :r.ap1do parenthes1s, ab~~-
dar a séria questão do respeito á liberd·ade esp1n
tual no que .ella se possa :velacionar com o nosso 
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Serviço. Encarregados o.fficialmente, nã.o de cate
ch·es·e, que seria violação dos principios republi
canos, mas de méra assistencia, de protecção sys
them·atica. é bem de ver que a e>bediencia aos 
mesmos principias nos não póde impor a impas
sibilidade deante de factos que representam exa
ctamente um dos typos daquella violação pratica
da por indiividuos que, al.ém disso, preparam ter
reno ·para o as:sessoram·ento .do indio, visando o 
aprovelitam·ento do seu trabfilho por fór1na não 
compensá·dorà. Ainda aqui, .em. face ·dessa 1espec'ie 
de locação ide serviço, ca:beriam a ingerencia e fis- , 
calrsação do lnspector, de modo a defender o tra
balhador dessa .exploração, a qu·e se pretende qu·e 
o anterior amanho catechisador dê um certo ver
niz ·de obra benemerita. 

·Ten·h-0 para mhn que o conjuncto dos n<>Ssos 
dever.es moraes, sociaes e civioos nos impõe u1na 
conducta de defesa, de assistencia, .de protecção 
à'O indio contr.a as tentativas de ·escravis:ação espi
ritual e' material, partam ;ellas de quem quer 

• que seJa. 
·T:al conducta, é .clavo, só póde 1Ser mantida em 

face dos promotores .de rs:~el·hante si1:uação de
prim,ente, enme os ·quaes seria desrespeitoso e in
grato ·collocar os verdadeiros apos·tolos do bem., os 
filhos de Anc:hieta e N·olhrega. 

IDeante destes ou de seus verdadeiros conti
nuadores, .a altitude seria a do maioir acata•mento, 
da .mais subi:da sympa1thia, mestreS que elles são 
na benem.erenci·a e no altruismo. 
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Mas, posso .af firmar, qualquer delles não pen
saria nunca ·en1 possuir te1rra1s por meio de um 
pedido par.a ·que se asseguratsse ao indio protegi
do a po·sse das mesm1às terras ... 

O respeito á liberda1de ·espiritual e a garantia 
á obi!'.a de conversão promovida pelas religiões, 
quaesquer ·devem merecer o 1nàior cuidado por 
parte dos verdadeiros republioan()s, mas não é, 
nem ·póde ser admissivel que, á sombra d1e tão 
bellos principios, ·Se queira fazer exactam·ente a 

. 1 ~ \ sua 1m1mo aça:o . 
. o momento, portant-0, requer o m.ai1s fino 

tacto, a m..ais viva penetração, de modo a ser per
~ feitamente diffe:r:e·nçada a acção nobilissima e al
truistica do hedion·do. e sordido egol·s·mo . disfàr
çado." (31) 

U1n ligeiro historioo .da iatividade dos bene
·dictinos no ·Rio Branco mostrará ·que não de te._ 
'mores vãos, mas de ponderada·s reflexões, nasceu 
esse grito ide alarma. 

Estabeleceram-se ·esses pad:res na fazenda 
C·a1p·ella, de·.Paulo Condeiro da Cruz Saldanha, e, 
terminado o praso do arrendamento ·em 1916, 
como não conseguissem eh.egar a um 1acôvdo com 
o p·rioipri.etario para re·novação do contrato, oh·· 
tiveram no acervo ·estaldoal ·Um gra·nde tracto 
junto á foz do Cauiamé, afluente do Rio Branco, 
a u1na hora de canôa da villa d·e Bôa ·vista e nas 
lindais m.eridionaes da fazenda nacion,al de São 
Bento. 

(31) Relatorio do ;\fiuistro da A·gricultura para 
1910, pag. 278. 
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Criam gado, trahaliha:m em ferraria e apaire
lh·amento de madei,ras, têm um.a excelente .e vas
ta lavoura na serra fro·nteiT.a .e vendem legum·es, 
.fa.rl-nha e outros produtos do seu Iaho1r. 

Nunca ensinaram ou educaram nenhum 1ne
nino indi1gena, nunca promoveTam o casam·ento 
ca:tholic0 de nenhum indio ·e, apesar de se encon
trarem :perto os J aricunas ·e os Ingaricós, que, ,, ~ 

sendo pacificos e de boa indol-e, conservam-'se, 
lO!d~via, na maior parte inteiramente a'r:redios; 

. e; apesar de não muito longe ficaTem os Por.oco
tós, os ·Manhodons e OrS Tapiocas, de quem pouco 
se sabe, ma1s de quem se sabe que são igualmente 
inofensivos e que, ~trahido1s p·elas vantagens da 
Guyana ,Ingleza paTa ella frequentemenite se tran
sferem, apesa,r de tudo isto, nunca fize·ram os pa
dr·es o menor esfo1r·ço, a m·enor viagen1, em pro
cura ou em beneficio dess:es selvagens. 

Elles têm indios no seu estabeleci'm1ento como 
os tem qualquer outro fazendeiro, á soldada, oom 
essa .di.fierença - que os -leigos paga:m m 1al, quan-
1do pagam, o salario ajustado, e elles, em yez de 
din·heiro, dã·o-lhes roupa. · 

Es.sa roupa consta de um calção, curt·o pelo 
joelho, e uma blusa, e são de propriedade :d-0 in
dio .einquanto permanece no trabalho. No dia en1 
que ell•e, saud-0so de sua mata, pede para v.oltar 
a ella e resiste ás ponderações ·do seu patrão, ,este, 
o paidre benedictino, toma-lhe a roupa ,e .entrega· 
lhe a tanga com qu,e o desgraçado chegára á f a
zenda. 
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Ora, estas cousas são sabidas de quem quer 
que 1fenha ido ·ao Rio Branco; dellas devem ter 
pleno conhecimento pessoas de representação que 
se .enoontram atualmente nest·a 1Capi:tal, inclusive 
um chefe de secção do Ministerio da Agricultura. 
, ·Pois, Senhores, <>is proce~sos da catechese ca-
tholica são taes, que ·ha bem poucos dias un ho
mem que já tem dado provas do seu ,amor 
ao nosso aborígene e da !Sua dedicação ás ·causarS 
nacionaes; (32) que é, além de 1tudo, ·membro de 
uma ativa ,sociedade ·pa·triotica - o Sr. Hann'ibal 
Porto - escreveu o seguinte em um artigo que 
püblicou no "Jornal do Commercio": 

"Os mission·arios (os henedictinos do Rio 
Branco) fazem a catechese educando as creanças 
ind·igenas ·e, ,depois ·que ellas a ttingem a adoles·· 
cencia, 0casa1n--nas, ·dão-,lhes uma pe·quena casa, as 
fierram•eutas n1ais .necessarias para o t.rabalho 
agrícola e continuam a prover-lhes á assis.tencia 
moral. 

1Para uma obra destas, n·uma região em que 
existem 15. 000 lndios, claro é que uma subvenção 
;de 10 contos é simplesmente ridícula.'' (33) 

Não '.ha uma só .afirmação verdadeira nesse 
trecho, a não ser a d-e que os pa.dres tiv·eram 10 
contos de réis dados. pelo Congresso. 

J:á vin1os que elles até hoje, ou para .falar· 
mos com •absoluta certeza, até Fevereiro de 1918,· 
não totyà1~a;m ·pata educar nem um .menino indi-

. (~2) V-eja-se o Jiv.ro - Em deifesa da Amazonia - par 
H.ann1•bail Porito. 

(33) Edição de 15 de 1Fev.ereiro de 1919. 
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gena; que não 1dera1n assistencia religiosa a ne
nhum indio; assim, patria a oont1estação completa, 
aliás indispen:sav•el, do .. que? certan1ente em boa fé 
mas certi·ssimamenfe illudido, assegúrou o Sr.· 
Hannibal Porto, resta-nos apenas asseverar que 
só uma casa -até agora fizeram os benedictinos 
no Rio Branco - é ~quel1J:a em que moram; que os 
casa1m-entos catholic-0s de índios que se têm ef e
tuado naquell·e rio são muito poucos, e todos de
vd.dos á iniciativa do S1r. Alipio Freitas, adminis
trador da .faz·enda n:acional de ,s. Mar.co~; e emf:im, 
que t9dos -0s indios conhecidos daquella região 
não chegam ifalvez a 10.000, ·dos quaes os padres 
nunca tiveram nos trabalhos de sua fazenda mais 
de vinte e ·Cinco i.ndividUO!S de um·a só vez, numero 
muito m.eno~ do que o dos selvicolas que servem 
a div·ersos ouf.ros tfaz.endeiros, 's-e:m que por isso r.e.:. 
cebam estes auxilios ou -subvenções do governo. 

Posto nada ,até agora ·conste a res.peito de edu
.cação :e ensino , de creança~ indigenas, assim como 
não ha noticia da escola agrícola, que -com a ca-. 
tech·ese, serviu de pretexto para a dotação d·e 10 
contos, é pos8ivel que 1de· um anno para , cá te
nham os padres reçehi.Q.o ·em sua fazenda alguma 
dessas ·creanças para aquelle fim. 

A veracf,da·de, porém, 'ou falsidade desta alle
gação num momento póde tirar a lilnpo qu,e1n 
quizer dirigir--se ao . cit~do funcionario do Minis
iterio da A.gricultura, que ha um mez mais ou 
menos regressou do Rio Branco. 

,SeJa como fôr, porém, o que é fóra de toda 
duvi1da é q-ue dentro de u·m anno não ha milagre 
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que consiga transfonmru- um só de taes educan
ados em adulto - para -0 fim de casar-se e receber 
uma ·pequena casa da mão dos padres. 

Esses, ·assim, tão audaciosos que parecem in
vcrosimeis, rs.ão os processos positivos ida cate
ehese, mas ·devemos observar que os ha ta1nbem 
n : gativos. 1Por exemplo: na conferencia que ha 
pouco tempo fez na Sociedad~ Nacional .de Agri
c-. Itura, o ·Sr. Bispo ·d~ Phocea fatou de tudo que 
interess·a ao Rio Branco - . do d.esvio das 

· çaehoeiras pot ·es.trada•s, da. 
1 

i:ntrod.ução de auto
moveis, dos melhoram,entos ' mais prementes, da 
e.pidemia 1de impaludismo, dos selvicolas. . . e não 
deu uma só palavra a respeito do Serviço de Pro
teção aos lndio1s. 

E', co1ntudo, no Rio Branco, onde esse Serviço, 
por .motivos que facilmente .se explicam, tem mais 
·efioacia. Ahi está, sob a direção d-0 inspetor 
dell•e, a Fazenda Nacional de S. Marcos, fazen.da 
que faculta emprego a dezenas e fornece recursos 
a centena·s de gentios; ·ahi estão diversos rema· 
nesoentes .da Defesa d,a Borrach.a, que hoje são 
·aproveitados em beneficio do indio, para cujos fi
l~<>s ~e~am uma e~cola agrícola .e µm·a de primei· 
ra:s lettras; '.é a·hi, sobretudo, encqntra·se um chefe 
ativo e vigilant•e, que defende o nosso aborjgene, 
tanto qua'nto isto estiá ·en1 suas mãos, ·das fraudes 
e ·das viol1encias dos civilis-ados. Porque é sabÍdo, 
constatado oficialm,ente e afirmado pelo pro
prio Sr. Hannibal Porto, que o trabalh·ador quasi 
unico do Rio Branco é o indigena. Da·hi prova
velmente a informação que lh·e deram de cuida· 
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rem os padres das creanças, pois, quanto aos ho
mens, aquelle digno cidadão sa'bia e sa•be que não 
precisam de catechese mais do que qualquer dos 
uossos sertanejos do nordeste, .do interior de Mi
nas ou .dos pampas rio-.grandenses. 

Deanite de tudo isto, examina·dos os preceden
tes ·e consideradas as proba:bilidades futuras, fa
çamos votos para que sejam bôa:S ias intenções. do:s 
padres henedictinos ·e, sobretudo, para que elles 
consigam apenas as subvenções, mas não -consi
gam os in'dios, porqu'e ~i ! · destes ;Si uma organ'is·a
ção semelhante á dos .salesiano:s toma pé no Rio 
B·ranco. 

.Dada a situação do selvicola, ·a operação é 
certam,ente ·mais difícil ahi, ·mas o scenario é 
mais vasto e os r-ecursos maiores-. 

Meditando wn :s.ó instante que seJa sobre essa 
immensa região fronteiriça, ,tã-0 bem dotada de 
condições naturaes ·e ·de população genuína, ha
verá coração de patriotn que se não dôa de ver 
quanto .abandonamos ao .estrangeiro ? 

1Quando chegará o dia de trocarmos as tricas 
po1iticas e a bacharelice de toda a especie pelo 
utilisação 1da nossa terra - legado opulent'iss:imo 
que T1eclama todas ~s maràvilhas da ind'ti~tria e 
to

1

da a energia da ·r.a ça ? · 

Nossa Patria é .materialmente gran·de, é n10-
ralm1ente das inelhores e, pela propaganda qtte ha 
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trinta e oito annos recebe, devia ser politicamente 
unica e incomparavel no mundo. 

Si a voz d~sa propaganda houvera sido es-
cutada estaria o noss-0 a-bonigene a·mparado e, , . . 
porventura formando no seio :do grande pa1z esta-
dos . rudim·entare.s, peq·uenos sim, mas r es·peitados 
e .felizes. Desde quasi o seu inicio o Apostolado Po
sitivista pregou a verdadeira theoria do indio e 
d'l.fundio os ·ensinamentos que a es,se 1respeito es
crevera José Bonifacio. Com o apoio do ·excelso 
Patr:ira1rcha demo:n.strou, de plano, como era.mos 
usll:rp·adores e com.o nos cUlillpria re;p'arar os erros 
dos nossos antepas:sados occidentaes socorrendo 
e salvando o ·que restava dos desprotegidos auto· 
ct-0nes, injusta .e in.gl'ata-1n·enite martyrisados. 
Mostrou - e outros neste ponto fizeram o mesmo 
- como nos ajudaram elles desde a des·co:berta 
do Brazil, como e .em que gráo contribuíram para 
as conquistas internas que realisámos, para os 
estabelecimen·to·s que fu,ndámos, para as industrias 
que encetámos e até, e sempre, e com espontaneo 
~acrificio, para as guerras que susten:l'ámo.s. Pro
clamada a Republica propoz. que as diversas tri
bus foss·em ·consideradas co1no outros tantos E.s· 
tados, cuj:o~. terri1torios ·haviam-os d1e re:s·p~itar, .cµja 
in~ependencia, cujo desenV,olvimento, ·cabiarq..os 
proteger, · ifantó por . obrigação moral co1no por 
interesses materiaes reciprocos. ·Elles ficaria:in as· 
sim sob a .nossa 'égide, como nações ir.mãs, fracas 
e atrazadas, mas livres. 

Não faltou que1n achasse absurda e até ridí-
cula sem elhante proposta. Prevaleceram sobre os 

-89-

ditames da justiça e da razão as phantasma·go
rias juridicas, sem que <>s opugnadores da idéa se 
lembrassem de que uma ·tal organisação ·era a 
mais adequada á segurança e aproveitamento dos 
destroços .da raça. 

·O Brazil é da Hu1nanidade, ·e a republica é 
o regim,en natural da fraternidade. M·as o Brazil 
pertence mais ao povo hrazilei·ro ~do que a outro 
qualquer, 1e ,d1entre todos os povos do mundo, ne
nhum é mais nosso irmão do que essa pobre gehte 
aborigene, da qual em pante descertden.'los·. 

·Dessas verdade1s intuitivas, elementares, axio.:. 
maticas, não .ha, de ·certo, um só homem que dis
corde, ·tenha e.m·bora nascido entre nós ou nos con· 
fins da C·hin·a. Mas si 1quereis vel·as coJnbatidas, 
despTezadas e quasi que systematicamente contra
riadas, contemplai-as na aplicação politica, oh-

~- servai-as no dominio pratico. 

Ahi, apesar da nossa arrogancia verbal, nem 
sempre justificavel, nós entxegamos a nossa terra 
ao estrangeiro, -e, ao passo ·que abandonamos os 
trabalha·dores nacionaes q~·e temos á n1ão, ·vamos 
buscar os da Europa, que só por excepção no~ 
podem prestar ·melhores serviços, que ·en1 regra 
nos ' des.prezam visceralment-e ·e que não 'râro . são 
~lem·entos d·e .per.turbação, de desordem e de anar· 
chia. Mais: ·si alguma vez ha -en·tr.e ·as duas classes 
concurrenci:a, nós escolhemos a dos estrangeiros. 
Mais ainda (tenhamos a coragem desagradavel de 
falar contra ·os no-sisos proprios compatriotas ·e ir· 
mãos, desde que o reclama o serviço da Patria) 
m·aiis ainda: na ordem a1dministrativa damos -em 

' 
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geral ·preferencia áquelles dos nossos patrícios que 
sã-0 p.artidarios da opre&S·ão e da casta,· a~~elles 
que são indiferentes á fórma de governo, s1 e que 
não optam pela monarchia como :nais f avoravel 
ás suas inclinações; áquelles que 1gualm·ent·e nos 
têm como raça inferior .e que, conscientemente ou 
não tra·balham contra os nossos sentimento'S, con· 
tra 'os nossos ha1b1tos, con·fra as ·nossas tradições. 

Estes conhecendo o meio e a situação ·em ·que 
' ' 

viv.em, organisiararn .sociedades s0ecretas e, para 

1riais facilmente s·e ap()derarem dos logares, pro
palam uns .dos outros competencia:s que de fact~ 
nãp exi:ste1n ou que a'ssentam ·e:n nona,das. ·~·mag.1 
nai um ·m·edico que gastass·e seis m:ezes a discutir 
as diferenças .externas idos dois pulmões hu~a
nos; um engenheiro que empregasse i•gua.l tempo 
'ª .demonstrar · que a aplicação dos ma'l-er1aes das 
oonstruções depende ·da resistencia de cada um: 
um prof essior .a provar que o calculo das rela
ções ·é do dominio da algebra, ao p·asso ~ue. o dos 
valotres pertence á arimetica; um artilh·e~ro a 
debater pela imprensa os .pontos de pontaria que 
os seus goniometros lhe podem dar e1n toda a 
6ircu1nfeiie·ncia, cujo .,~entro ocupa o canhão. 

. Pois ·é de ninharia:s taies ·que se com·põe o sa· 
ber de tal gente. , . . 

.c()m isto invadiram as secretarias e reparti-
ções; com isto frequentemente anula.m. ~lguma 
liberdade publica, que a nossa iConsbtu1çao . de 
modo claro res·gua1idou, co-m isto, e com o seu des
amor á língua vernacula, não poucas vezes dão .a 
assignar aos chefes e.rros e ·disp_sirates que tanlo 
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mais desagradav·elmente impressionam quan.t'o 
mais e'levada é a posição social de onde dimanam. 

São por outro l·ado af.eiçoaveis e aoomoda
ticios. 

Mudam ás vez·es -de proceder, conf orm·e s·eus 
interesses pessoaes, mas não muda1n de convi
cções -e, portanto, continu·am a trabal'har su:r.da e 
sorrateiram·ente no mes-mo rumo da autocracia 
quando' o ambiente não lhes p-ermite agir de ca
·beça alevantada. 1Dahi a dobrez eom que enganá1n 
a muitos que lhes dão de 1bôa fé apoio, •acredi·tan
do que elles se modificaram ou que tendo opiniões 
retrogradas ·em certos pontos, maorcham, ou 1po
dem ·marchar, ·em outros ·de acôrdo com a evolu
ção nacion:al. 

Ha uma superstição indigena que nos forne
ce uma imagem vivaz des>Sa duplicidade. ContaJn 
os velhos padres das missões paraguayas que os 
Guaranys tinham tanto m·edo aos tupys, seus ini
migos, que acredi·tavam não terem ·dedos· os pés 
destes ultimos, e sim dois calcanha·res, de tal 
modo ·que se não podia saber quando elles iam, 
n·em quando .vinham, isto é, que direçã-0 assila':' 
varo as suas pégada·s . 

Taes são os ·nossos patrícios arreghne.n·tados 
no partido da J>.rutalidade ·e da insolencia. São os 
hom·ens de dois calcanh·ares. 

Mas, sejamos justos: - Esses brazi.leiros a·m
biciosos e transviados, ao que parece, por uma fa
lha de intelligencia e não por fa·tta de senti:m-ento, 
têm incontestavelmente o seu lado .estimavel. 
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Elles são p·el·a ·maior parte honestos cumpri
dores da.s suas obrigações e se esforçan1 louvavel
m·ente por bem saber o seu oficio. Além disto, a 
maioria ·deles acredita sinceram·ente estar servin
do ao seu ·paiz, ainda ·quando uma parte das suas 
cogitaçõe:s ·sela ou redunde e·m vantagem propria. 

Toda a questão, pois, é saber aproveiltal-os na
quillo que cada um pód·e razoavelmente dar, e não 
co-nsideral-;os os mais com.petentes porque falam, 
porque intrigam, e até . porqu~ fornecem provas 
de incapacidade· nos -mesmos Aitulos de compe· 
tencia que <3pre.senta·m; e não ·consideral"'Os os uni
eos afeiçoados ao seu oficio pelo ftac:to de exa
gerare'm êStolidam\énte a respectiva aprendiza"" 

gem. . . . 
Ab ·essa f·a:lta de 1ta·cto na ·escolh·a !das aptr ' , 

dões é, como a falta de confiança em nos ffii:smos, 
é como o desconh·ecimento das ~ossos propnos re
cursos apanagio ·an·tigo nosso! ' . , 

Nos .E$tados .Uniqos, Joihn Joseph ~·ersh1ng e 
promovido de capitão a general por hav·e~ p·a
cifioado e governado algumas tr1bus. Feita a 
reduçã-o .do·s indios, administrou-os com bonda
de, e do.s seus esforços patrloti.cos foi 1duplamente 
recompensado pela grÇttidão dos governados e . ' pelo reconhecnnento do .governo. 

Quando a grande nação precisou de um chefe 
para comm·andar milhõ·e.s de soldados 1em teITa 
·estranh·a, não foi ·buscar os professores de mano
bras, nem os f etich'istas do jogo da guerra, mas 
aquelle hom1em que havia passado longos annos 
~m regiões .diversas, de dificuldades sempre no-
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vais, a dirigir soldados e civis de todas as indoles; 
porque 

"A disciplina militar, .prestante", 

como diz o Poeta, não se aprende' na ,pibanta1sia, 

"Sienão vendo, tratando e pelejando." 

No Brazil, . o coronel Rondou .se entrega de 
cor.po ·e alma á obra mesma do capitão Pershing, 
com a diferença de que a sua é dez vezes mais 
difícil, d ez vezes m.a1i's prolongada e dez vezes 
maior e m·elhor,. ·e isto é motivo para que, .na opi
niã<> de ·muita gen.te, ·não ~:ereça promoção. 

Elle ,es·tá fóra do Ex·ercito, dizem candida
mente os seus impugnadores. 

Na v·erdad·e,, nunca •houve no Ex·ercito hrazi-
. ~elro, nem ain·q·a con1sidetada .a guerra contra Q · 

Paraguay, quem durante ta·nto tempo tiV'ess·e como 
elle necessidade .de pôr á .prova, ·quasi que dia
riamente, sua coragem, sua energia, sua decisão; 
a h•abilidade, a prudencja, a perspicacia, a pacien· 
eia, a fortal•ez;a de animo. .. · 

Elle vive ha quasi 30 annos ·em uma das mais 
asperas regiões do ·mundo, e dirigindo uma obra 
que por si só, dadas as ho:stilidades locaes, bas-
1l~ria para absorver a ·capacidade 'de u·m hom·em 
não 'commum, .ahi temeomm·anda1do, dut'ant11e: todo 
esse tempo, o refugo ·dos batalhões, que lhe é 
enviado nos contingentes, af óra trabalhadores de 

1 ' 
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todas as classes - · tudo isto cercado de nações 
indigenas 1nais ou ·menos agressivas. 

Quem já venceu iguaes perigos ·e ·estorvos ? 
Quem já lutou neste paiz com id!enticas di-

ficuldades de trans·porte? 
Qual o homem que já esteve, como ·elle, tantas 

vezes, na contiingencia de deliberar .em situações 
complicadas e em casos inesperados ? 

Qua l ·o que já formulou planos mais vastos de 
ação sobre o tereno, afim de resolv•er ~~oblemas 
em que ·enfra1J.n as cer\e,ias e as pro'ba.h1hdades e 
para cujo ex·ito não ·só 1a sua vontade ·mas tain'" 
b·em a cooperação de centenas d'e homens con-
corre? 

E serão, por acaso, outros os dominios da ta-
tica e ·da estrategia? 

n ·eu·nos o destino o mais formoso, o m·ais fer 
til, o mais oom=odo paiz deste planet a e nós sus
piramos por outras terras menos bellas ·e menos 
uberes, onde em certas épocas recorre a nossa es· 
p·ecie a-0 ·arti.ficio para poder viver. 

. T·emos a felicidade de desc·~nder das tr·es ra· 
ças humanas, o que quer dizer que trazemos em 
nosso cerebro as 1qualidad·es, con1~0 carregamos· nas 
veias o s1a111g~e de todas, e, 1em vez de bemdizermos . 
essa situaçãq privilegiada, maldizemol·a, pelo con
trario, como estigma ·de inferioridade. 

1P·e:r:guntai aos detrato:r:es da mestiçagem onde 
esitá a lei natural em ·que assenta esse descredito ,e 
·elles responderão com innocuas phantasias; nem 
siquer perceb'em que 1a mistura physiologica con-
'1tin úa a se fazer por toda a parte, em todo o mun-
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do, rtal como o caldeamento sociologico, sem que 
contra isto tenham nenhum poder os apuradores 
de raças. 

Deixemos, pois, que Já é tempo, aos homens de 
entendimento ourto essas visões estr-eitas em que 
se não podem enquadrar os destinos da humani
dade. ·E, olhando do alto a nossa terra e o nosso 
povo, r econheçamos a grandeza do patrimonio 
physico e moral que nos ·coube. Falta-nos-isto sim 
__: ,cultivar syistematican1ente um e oµtro ·pela iJ;1-

, dust:ria e pe1J:a r eli'gião - ihdust.ria que podemos 
transportar quando ·quizermos, religião cuja auro
T.a ha 38 annos illumina o nosso h-orizonite. Não 
nos faltam elem entos de progressó, senão apenas 
eneaminhamento ·e coo·rdenação dess es elementos. 

Quem já uma vez contemplou a n·atureza no 
seio virgem do Brazil, sabe que não ha no mundo 
paiz 1nais ·encantador, nem mais ·suave. 

.E quem ·Watou com o nosso homem primi
tivo no amago das florestas em que se Tef ugia, 
sa1be tambem que não ha selvagem mais brando, 
m.ais af e:tuoso, leal e oonf:iante. 

N·em lhe negaram jamais os velho!s. chronis· 
tas eS1sas qualidades., antes acentuara1n ·e p:ropa
gara1n todas ·eMas, ainda ·que na verdade i>revaleça 
hoje a opinião dos viajantes levianos, segundo a 
qual mudaram os aborigenes, ia.e afetuosos que 
·eram, em fierozes, de fieis ,-em traiçoiros ·e de in
genuos em 1naliciosos e desconfiados. 

Prevalece a lenda cavilosa da incapacida de, 
em detrimento ·da ap:r:eciação im.parcial e justa. 
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Assim, recordeµios, par~ f1echar esta conferen
cia, dois factos historicos, que além de compro· 
varem ·em casos ·elevados ·a boa indole do gentio 
·am·erica:no, servem, sobretudo, para mostrar quan · 
to uma educação conveni·ente poderia ti'rar de tal 
.gente. 

1Con:ta o padre Dutertre que havia em Gua
dalupe uma joven india tão convencida da sua mi· 
seravel condição que não quiz j.amais transmitil-a 
a outrem pela maternidade. R:esistio ás ordens de 
casam1ento que lhe· deu varias vezes o s·eu serihor, 
e quando, intervin·do o padre, lh·e designou .est~ 
certo m-0ço como sen·do um bom esposo que ella 
·devia acei·tar, r espondeu-lhe com firmeza: -
. Não, meu pai, eu , não ·quero este Iie1n qualquer 
·outro; hasta que eu sej à desgraÇatla :em ·mim mes" 
ma, se·m .dar ao mundo fi1ho.s que seriam mais des
graQa·dos ainda d-0 que eu e cujos sofrimentos me 
seriam muito mais sensíveis ·do que os meus pro-
pri~s. . · 

1 
• • 

· Esta é a historia da Donzella das Ilhas - tr 
tulo .que lh.e atri.buitr.am os civilisadOis, por haver 
cons·ervado sempre, com aquella convicção, o seu 
esta·d<> virginal. 

O o-q.tro:jfacto encontra-se no ya1dre MontoyJi e 
passou-se em ·Itapuam, nas ·missões paraguayas: 

Um indio muito devoto, que desposáTa uma 
india tamibem devota e muito honesta, no mesmo 
dia ·do matrimonio propoz á ·esposa qu'e se con· 
ser:vassem como irmãos um ao lado . do outro, por 
que - dizia elle - posto f oss·e o casamento umà 
vida "bonita e sem pecado", eonforme prégavam 
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os padres, mais pura e mais bonita ·era :a de cas
tidade em que até ·então tinham vivido. A moça 
aceitou a proposta e os dois viveram felizes na 
situação com.binada até que muitos annos depois 
moITeu o ·esposo; 

Para consP.rvar o seu :sabor d e ingenuidad·e e 
poesia transcreva·mos agora as proprias palavras 
·de Montoya na continuação da naITativa. 

"·O padre João de Tovres tendo cuidados e con
siderando sobre a virgindad·e da mulher d-este f al
lecido moço, a fez chegar-se a si 1e perguntou-lhe 
se não queria casar-se outra ·vez, afi,m de se poder 
livrar ·das tentações continuas do demonío. A 
moça, porém, respondeu-lhe assim: Pois si em 
.eompanhia do meu d efunto marido conservei-me 
virgem, quanto mais agora que m e acho sosinha . 
O paidre fez lembrar muitas cous·as a ·esta moca · 
porém ella tornou a dizer·lh·e: O maior desejo d~ 
meu coração agora é levar ·até á morte conservada 
esta minha pureza, porém eomo tú é s o pai ·da mi
nha alma, si quiz~res que me case outra vez, casar-
. -..• , ' '• .. ' 
me"".e1, porem conversa pr1m·e1ro com D·eus, sabe . . \ -
primeiro qual seja bem a vontade de Deus." (34) 

Eis ahi, pois. até ond,e chegava a capacidade 
de&Ses povos que o.s rooildenta·es perverteram e 
;dlestrniram. 

'Coube-nos a nós, descendentes de uns e' de 
outros, isto é, das vitimas e dos destruidores, oon
templar impotentes o triste crepusculo dos venci
dos - visão de -0probrio e dOJ! _, que é p·ara os 

(34) A1nnaes da Bi1bliofJheca Na·ci001a~ vol VI, fas-
ciculo 2º, pag. 296. ' · 
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rorações s.ensiveis, e foi, e será sempre, um dolo
roso m'o.tivo de piedade e tristeza. 

A luz ·da liberdade apagou-·se para os indios 
no dia da descoberta, e nós os seus irmãos espe
ramos debalde a aurora ·da redenção. 

"Nascidos extem·poraneamente, cedo ou tarde 
de mais, temo·s ~ofiri1d~ todos o'.S horrores da t·~m
pestade sern podermos gozar deste sol qu·e só s'e 
levantará sobre nossos tumulos." 

As:sin1, da felicidade, escreveu mela:ncolica· 
mente o p·hilotSopho José de .Maistre. 

Nós, nem essa .espera•nça p'Ostuma podemofS 
alimentar: o sol que illuminar os nossos .tumulos 
co:brirá tambem o pó da raça infeliz que s.e terá 
extinguido no ·captiveiro e no infortunio. Nossa 
esperança ·é apenas um eo-nsolo, e nosso consolo é 
que el1'a encont·r.a·rá na· mürte aquella absorção 
phyisiologica e social que lhe negou .em vida a 
irmã adianta da e forte. 

A maberia ·elementar ·entrará de novo no Ia
boratorio universal e renascerá u.m dia nas cousas 
e nos s·eres porvindouros, •e quiç~ ·naque~las cou
sas ·e naquelles s·eres que · o indio mais amava: na 
pe~17a meren<?Oria do pouso, no ca:nle da:s palmei
i:as, no ootrpo dois beija-flo.res, , na luz errante do:S 
fogos f·atuos, na al·ma das cr:eanças, na voz .d 10 ~h"a
-gurú, no p:erfmne das margaridas ... 

l 

APENDICE 
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Desmandou-se o Sr. Hannihal Porto na apo
lo.gia qe D. Ge,raldo von Caloen, bispo ·d·e P·hoc·ea, 
prelado do Rio Branco. E tanto, pela im:prensa, 
alard·eou as iniciativas, "patrioticas" 1do Sr. Bispo , 
.errt favor daquella região 'do extremo norte (D. Ge~, . 
raldo é allemão ou belga e vive .no Rio Branco 
desde 1915 ap.·ena.s) ·que o Sr. TheophH.o ·Leal, ai .. 
retor de secção do Ministerio da Agricultura, jul
gou-&e :p..a obrigação de ool)lf utar. 

. 1. " 
10bti<)a a necessaria licença, vamos aqui tras-

ladar a sua contestação tal como foi publicada no 
"·lmparcia·l" de 30 de Março ultimo, fazendo ape
nas notar que a historia de educação de meninos 
~ndJgenas e proteção de indios adultos pelo ois
po von 1Caioen :e seus com.panheiros - ·historia 
publicada ·e exaltada - acredito q~e cum fide -
. p·elo mesmo Sr. Hann:ihal Porto, merece tanto cre-
dito como a da "terminação" da estradâ e "valo
risação '~ de bois, de que .trata o ·sr. Theoph1lo 
Leal. 

.· 
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Eis .a c arta estampa·da no ref-m-id'O numero 
do "Imparcial'': 

"A DEFESA 1D1A UBmRIMA REGIÃO 
AM·AZON·ICA 

A iproposito da .entrevista que hontem publi
cá1mos., escreve-nos o ·Sr. T.heophilo Leal, diretor 
d.e secção da Secr:etaria .d·à Agricultura: 

" .Sr. r edactor - . Na ·entrevista .con·cedida no 
·seu num·ero de '.:Qont.em, ~o. ~'O Imparcial", pelo 

· ·Sr. IJ.annib~l Porto, ·sobre as ri'qu.ezas e necessida- · 
,des da VaJsta região do Rio Branco, existem al
guns ipontos que não são '.exactos e, por isso, per
mitta-m·e V . . s. que os conteste á bem da verdade 
de que, no .caso, precisa o governo federal para 
sua orientação. · f 

A estrada r{:; "rodagem" que diz o entrevista
do ter sido "recentemente terminada", é apenas 
.uma antiga estrada para passagem de .gado, aber
ta ·ha mais de 25 annos e que, ultimam·ente, com 
recursos do governo federal, pretendeu o governo 
do Amazonas melhorar. 

1Isso, porém, não a~onteceu., .. A falta :de ·~stu
dos ·pre·eis-0.s, a · insignitfi'G-anciá Cio . recurso conce"" 
di·dq, a incpnipetencia n:o assumpto da pessoa qu'e 
.dirigiu os trabalhos, tu.do isso concorreu para 
peiorair a·s condições de transito da estflada, ou, 
melhor, da picada, notadamente nas partes onde 
existiam atoleiros, devido á má qualidade do ater~ 
ro ,empregado. 
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Assim p·ensam todos os criadores, que criticam 
tal m elhoramento e com .elles pensam tambem os 
encarrega.dos da passagem das ·boiadas ·por aquel
le caminho, com os quaes tive occasião de conver
sar quando ali -es·tive, ·ha poucos mezes. 

Não e xiste, portanto, Sr. redactor, a tal estra-
·da de "rodagem" de Boa Vista a Caracar ahy, que,. 
depois ·de taes "melhoramentos" veio valorizar,. 
como diz o Sr. Hannibal Porto, ~ gado daquella 
região, que de 30$000 •que valia antes, alcança ho~ 
j.e, o preço de 180$000 por c:!b'eça. 

·O ·Sr. Hannibal ·Porto está . -tam·bem mal inf or
mado neste •ponto. As·sisti ali, ainda ba pouco, u·m 
leilão ·de gado, de 300 caibeças de bois escolhidos 
e o maior lance alcançado foi de 95$000, isto. m es-
mo devido á cdncu·rrencia que se .estabeleceu, ca

. prichosa, entre os marchantes. 

Quanto ao impaludismo que o entrevistado 
diz ter -toma do "proporções de uma ca·lamidade", 
posso tamb.em asseverar a V. ~., Sr. r edactor, que 
não tive essa observa~o;. ao •contrario, o impalu
dismo ·que existe no Rio Branco não tem grande 
iI1.tensidade, tanto àssim ·qu·e percorren.do diversa·s 
localidades da região só encontrei um· impaluda'
dQ :e<>m os verdadeiros earaoteristi·cos do mal ·e 
,por signal qu·e'. era um estDangeiro.' · 

. Fi•n.a1mente, Sr. red:actór, devo inf-01r1nar a 
·v . . S. que o Ministerio da A.grictlltura possue to-· 
das as informações sobre o Rio Branco, podendo, 
assim, com ·dados officiaes e quando tiver os r e
cursos financeiros necessarios, enfrentar a solu-, 
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ção dos seu•s diversos e complexos problemas eco
nomioeos e sociaes. 

E é assim ·que, exclusiv~ente com e~ses da
dos officiaes, antes de outros illlformes, o Dr. Pe
reira Lima mandou ali ínstallar .uma estação de 
monta, ·e o actual titular, Dr. Padua Salles, ol'de
nou que a Directoria do Serviço de Industria Pas
toril if-0rnecesse á Inspectoria de Indios no Amazo
nas, para melhoria dos rebailrhos ·die S. Marcos 
(Rio B·ranco), cinc-0 tou.:r.os Her:eford, cinc-0 tou
l'O's Caracús, 'dois jum·entos h·es.pa.nhóes ,e dez , ~ui
nos Duro·c-Jersey, .deteirminan.do que de lá viessem 
para estudos de cruzamento, etc. quatro touros e 
oito novilhas. 

Muito grato pela publicação desta, sou de 
V. S. - (A.) Theophilo Leal." 

·Estava ·este opusculo no prelo e já paginado 
até aqui, quando o .sr. Theophilo Leal publicou 
mais os dous .arti·gos seguintes que, com · um ou
tro ·do .Sr. Horta Barbo:sa, transcrevo tambem. 

Servem ·essas transcrições para mostrar: . 
a) que as antigas F.azenda'.s Na.cion.aes do Rio 

Branco, ho1·e cobiçadas por estrangeiros, e que 
até serem .entregues ao Serviço de PDO·teção aos 
Indios só ~erviam para dar despeza ao Thesouro, 
logo ·depois ·d·essa entrega co·meçaram a prosperar 
de modo notav.el, da.ndo atualmente a."·enda supe
rior ás melho.res esp~tativ.as; 

' ' 
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b) que quando os indios sofrem i.nj ustiças, 
perseguições ·e crueldades, não são os padres os 
que saem a campo em .defeza delles, mas os fun
cionarios do Sertiço de Proteçãio.; 

e) que o Sr. bispo von Caloen ·deixa a impr·es
são de ser, .entre ou·tros, o empreiteiro mor de um 
vasto plano de assalto á!s. terras e riquezas publi
eas do Rio Branco. 

Eis os artigos.: 

A:S FAZENDA·S :NACIO·NAES D10 Rl10 BRANCO 
• ' t p ' 

Escr.eve-nos o Sr. Th·eophilo Leal: 
"Ha no extremo norte do paiz uma vasta re

gião, cortada .de riachos e bordaida de lagôas que 
leva,m á terra, nunca feri1da do. ancinho e da char
-rua, a :Qum~dade n·ecessaria á germinação, e ;divi-
di.da em. tres tractos ·qu·e se confinam no ponto em 
q·ue os ri:os Urari.coéra ·e 1.iacutu !reun·etn suas , 
:aguas para formarelll o Rio Branco: são as Fazen
das Nacionaes. Alli, .as sementes de cereaes não 
fiairam ai.nda confiadas a longos sulcos e as mana
idas selvagens ·e bravias, apascentam-se da gram
minacea que, ·espontaneamente, brota do humus 
f.er~1Iizali te. 

Denominàdas S. Marcos, S. Bento e S.' José, 
desde a época de sua oreação, nos tempos colo
·niaes, faz.em aquellas fazendas parte do iPatrimo
.nio da Uniãio. 

S. Marcos limita-se ao N. com o terreno neu
·tr-0 que termina na cordilbiei:ra de Par~caima, e o 
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rio Surumú; ao S. com os ri<>s Uraricoéra e Ta
cutú que fazem confluencia; a L. oo,m os ·rios Ta
cutú e Surumtú; e a O. com os rios U.raricoéra e 
Parimé. S. Bento: .ao N. com o rio Uraricoéra; ao 
S. com o. Cauamé; a L. com o ·Rio ·Branco ·e a O. 
com o rio U.raricoéra e com o ter.rit<>rio da Repu
blica da Venezuela. São J:osé: ao N. com rO· rio Ta
cutú; ao S. com o Igarapé do Sul'll'ão, com a fazen
da particular S. Pedro e terras idevolutas; a L. 
com o rio Tacutú e te.rras que se ·extendem ao Es
tado do P·ar:á; .e .a o·. conie Rio ·Branco. ·. 

Na faz·e,nda S. Marcos, mo:r:am alguns her"'." 
deiiros do antigo arrendatario, Sebastião Jo.sé Di
niz, oocµpando ainda .áreas de antigos retiros tra-. 
balhados, apezar da sentença de 1907, id!O Supre
mo Tribunal Federal, na acção de fiorça nova es
poliativ.a, intenta•d.a contra a União em 1905, por 
D. A.nna Francisca Diniz, na .qualidade de unica 
herdeira do avrendatario, sentença essa que con
siderou aqu·elles retiros com-0 de .posse da Nação, 
visto lhe perten·cerem as terras 1dev1olutas do s·eu 
domnio "solo animo", não sendo precizo par.a 
conserval-.as que nellas esteja presente .e ininter
ruptamente p~·r meio de seus rep~esentantes e se
rem táes terria:s front·eiriças a nação· extrangeir.a. 

O mesn1Jo, não acontece em relação ás f azen
das S. Bento e S. José. Não existindo alli creação 
de gados .do governo, focam 1e continuam a ser in
vadidas e occupa·das por grande num·ero .de cria
dores; muitos se 1d·eclar:am já seus p·l'IO·prietarios 
pelo "usueapião" e alguns p<>r titulos definitivos 
concedidos pelo Governo do Estado do Amazonas, 
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·que nenhuma attençãio presta aos protestos op.p0ir
tun-0s que lhe têm si1d-0 dirigidos, nellas apascen
tando para mais de 100.000 bovinos. 

Nestas . condições, urge provideneia imme
diata por parte 1d!0 ·Governo F 1ederal. 

Grande é já o numero ·de seus moradores e 
não menor<> dos que desejam alli montar a su.a 

· 1enda. Escolhidas e separadas as teriras sufficien
tes ao .desenvolvim·ento das f.az·endas :de eveação 
-Oo Governo Federal, .poderia e.ste dar em emphy
t,euse, methodo adopt~do p·elo Govern,o Inglez ·ein 
sua Guayan:a, cerca de 2.000.000 de hectares. Esse 
arrendam·ento dev-erá ser subm·ettido a certas oon
·dições, .como a ,de desa·propriação por parte .do Go
verno por serem terras fronteiriças ~a nações ex-
1rangei.ras .e sujeitas, portanto, a serem ~tiliza~as 
em serviço de defesa nacional. Es1abelec1do o in-
dicado estatuto jurídico, fica·ria as-s~m assegurado 
o Patrimonio Federal contra as usurpações que o 
mesmo vem soffrendo de ha ·muito. 

Alé1n da vantage1n acima assignalada, o af<>
ramento traria co1n:o consequencia a delimitaçãio 
,das grandes ,extensões de t.er.renos .em mãos de pes
soaiS ·que não as podem aproveitar totalmente, e 
·garantiria o p·equeno ·criaidoi' ~ontra as. violencias 
do arhitrio. Areas co'n1siderav·eis. ·de terras da fa
z•enda S. B·ento ·estão em mãos .de firmas com
merciacs da praça de M.anáos e não menores. da 
fazenda S. José, na de proprietarios de .s.eringaes 
que .demoram no Rio Madeira, os quaes activida
de alguma de uti:Lidad1e geral lá podem exercer. 
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Já Plinio, estudando a decad-eneia de 1Ro.ma dizia 
"que os latifundios tinham perdido a Italia". 

Assim, o afOO'amento idas terras daquellas 
·duas fazendas se im·põe como medida indis.pen
savel e imprescindível: estabelecendo-s·e a taxa de 
$040, ao hectare, por ·anno, jaté 1.000 e augm·entan
do..;s-e progressivamente .essa taxa, na razão quin
tupla para cada mil hectare.s outros ou fra<?ção a 
iserem accr.escidos .aos já ,adquiridos, o que evita
ria grandes ár.eas s·em aprovE1itamento 1e:m mão 
.de ca.da ·e1riphyteuta ·e ohrigaria o creador ~ me-, 

lhorar' as ·pastagens. 

Aos bovinos que alli existem, producto dos 
exemplares tr.ansportados para aqu·ella região nos 
tempos da •Colo,nia, sem haverem recebido conta
cto de reproduQtores nobres que lhes dessem no
vas energias e melhor ·plastica, que já não pos
suem devido ao .definhamento progressivo que 
lhes produzem o proprio meio e o abandono em 
que vivem, necessario se tornava 'º enxerto de vi
goroso e sadio sangue. Não só a bovinocultura da
quella região devia ser .modificada, de modo a au
gmentar o peso ·e a qualidade da carne, a quanti
dade e riqueza .ao leite, mas o~tras culturas ,pó-· 
·di.am e 1deviam ;ser iniciadas alli, 1como a creação 
de muares, cujo preço e aproveitamento nos s~
ringa·es são promissores .e de ~~nde 1emprego no 
transporte .da borracha. _ 

1Foi attendendo 'ª essas razões qu-e. o Dr. Pe
reira Lima, alli mandou inSltalar uma estação de 
monta e o .actual titular, Dr. Pa-dua Salles, orde-

f 
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nou a remessa, par.a .a fazenda do Governo em 
São Marcos, de diversos reproductores nobres. 

Mas não bastavam essas medi·das. A melhoria 
dos campos se imipun·ha, cultivando-os de novas 
e succulentas gra·minaeeas forragi.nosas, assi·m 
como de leguminosas indígenas e exoticas, que 
devem constituir co·m aquella.s .a aSls.ociação vege
ta.tiva dos prados de u~a f azend:a orientada pe
los methodos e processos da ·zootechn_ia moderna, 
par.a ~ ·que as :culturas devem .:ser ~ec~nicas, ha
vendo· a irrigação necessari:a para os mezes 1de've
rã(), e construin·dO-s·e -Cercas e ce~cados que per
mi ttam a facil :selecção 'do gado, e outras installa
ções que se tornassem 'necessarias. 

1Desta parte não se ·d·escuraram o funcciona
rio sob cuja ·direcção se encontr.a aquella fazenda, 
o operoso Inspector do Serviço de Indios, Dr. 
Bento Martins Pereira de Lemos, e o respectivo 
adminiistrador Alipio Vieira de Freitas, homem 
pratico nos 1trabalhos campesinos. e devo!f:a·do 
zelador ·do Patrimonio Nacional ·confiado á sua 
guarda. 

,Lá os deixei .a plallltar.em ·QS cçimpos de novas . 
.. graw\;nea.s ~ a con·struirem c'e.~cas ·e ,c~rcados para 
. a selecção e' melhoria do gad-0. Que. ·sirvam estes' 
tr~balhos de incentivos aos cri.adores do Ri'o 
Branco! . 

F1oram entregues ao 1Serviço de Prot-ecção aos 
Indios, quando aquelle proprio passou para a .di
recção ·do Ministerio ·da Agricultura, aos 10 de Fe
vereiro de 1915, 3.842 cabeças de ·gado vaceum. 
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Tres annos depoiiS o inventario accusava a 
existencia de ·6. 386 bovinos e a Delegacia Fiscal 
recol1hera .aos seus cofr.es a importancia de 
40:000$000, renda daquella fazenda; convindo ob
servar que o numero de vaccas, por 9ccasião do 
recebimento, en1ibora grande, era eonstitui·do em 
não pequena parte ·de animaes velhos e impres
taveis ·para a padreação. Tudo iist;o foi obtido sem 
verba sufficiente para o seu custeio, sem mesmo 
ter sido dist:rihuido o credito votado par.a o ando 

• 1 . 

de 1916, e estando ainda todo o seu pessoal no 
desembolso _dos seus '!{alarios re1aitivos .áquelle 
anno. 

E é assim que ª 'qµeHes dous· funcciQnarios 
empregam suas forças conjugadas no sentido de 
transformar ·em fonte de receita e de beneficio 
publico' a-qu'el11à fazenda, qu1e só servio para os a.r"
rendataTios e administradores ;ao ,tempo em que 
a mesn1a se achava sob a direcção de outros de-
parta·m.entos da administração publica.~' 

(J ornai do Co.mmercio, de 3 ·de Abril de 
1919). 

OS TRANSPORTES E O PRCXBLEMA INDIGEN'A 

Escreve-nos -0 Sr. Theophilo Leal: 
" ·A nátureza não rall"as vez·es .reune em um 

po:nto da terra os elementos necessarios á satis-

.r 

..... iii - ' 

fação .das exigencias, de mais a mais mai:ores e 
n1ultiplas, •das .sociedades e, <>s ·ap·resentando. ce.r
cados ·de obstaculos, ,que ;desafiam a coragem e es
timulan1 a ·energia, mostra que ,a sua consecução 
importa os trabalhos ·e as fadigas .que ennobrecem 
o home1n. En1 Rio Branoo. existen1 esses elemen
tos; mas Já tambem estão as cachoeiras que retar
dam e difficultam -0 desenvolvimento da região. 

:Co1no resolver o .p-roble1na dos transportes do 
gado ·e d9s seus productos durante metade do 
'ai1no '? , · · · · · 

Varios são os alvitres que s-e apresentam. ou 
construi.l1dfD-.se un1a .est.ra1da de. Manáos a Boa Vis
ta, ou ·rompendo-s·e a parte ·encachoeiiradà do Rio 
Branco, ou ra;sgando~e un1a ·estrada de rodage111 
id'e Càra.car-ahy· a Boa Vista, .ou, ~inda, m·elhoran
do-se a que ,evita as cachoeiras. O prim·eino alvitre 
não passa de vagas cogitações: ,n·enhun1 exam·e, 
.:nenhuin estu.do . f <!>i ' tenta'do s·obre a possibilidad·e 
dó traçado, que parece inexequível devido ao 
grande numero de .rios .caudalo:sios que atravessan1 

1 ' , ' 

os ferrenos por ondé .poderia a ' estraida passar. A 
desobstrucção da parte encachoeira·da não modi-

, ficá:ria 'º Tegimen das aguas, pr-ejudicand-0-·o? Não 
são ellas repres~s ·naturaes ás aguas de~ n1~11laute, 
que assim são conservadas para as pequenas en1-
barcações e para a p~·pria vida do~ . seres q,ue de
n1oram aquem das caohoeiras? ·A estrada de roda
gem de Boa VJsta e Caracarahy noã traria vanta
gens im1nedi~tas. E' justamente a ·parte do Rio 
Branco que não possu,e ~riação "de 1gado.: f:l ~ can1-
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mia, e os rios nã10 são os conduetos naturaes para 
escoamento da producção? 

Só a estrada que livra as cachoeiras, seja 1ne
Jhorand-0-se a que lá existe, seja construindo-se 
nova com todas as condições technicas indispen
saveis offerece actualm.ente vantagens. 

A' q·uestão •dos trans.poirtes. prende-s·e outra 
porventura muito mais im1poriante, pela delica
deza -e· moralidade de ~ua sólução, que viria iqte
gralisar :os "p,roblenias economicos e sociae'.s do 
Brasil. ' · 

· .São 06 índios das tribus Macuxy e Uapixana 
·os unicos trabalhadores ru~aes e braçaes da re
gião. Já nas culturas, Já nas eam·peadas, já nas· 
lutas eontra as cachoeiras, que, oo,mo acima disse, 
retardam e 0di'f.ficulta·n1 <> ·desenvol·vin1ento -da
qu€lla zona, são os índios dessas tribus, r epito, 
que traze1n <> seu esforço e a sua coragem ao ci
vilizado que os ·explora, os despreza, os mal/tra
ta, apezar d e facilitarem ao civilisado alim.~ntn
ção, que este não proc,luz, e off erecerem-lhe valor, 
q'Qe t•ambem nã<> pas·súe. 

• ' 1 • 

Ein Boa Vi,sta .encontrei .,. qu~ndo lá estive 
ha ' poucpis ·mez·es, un1 ·sargéntiq, ·'mandante iü
cons.ciente ·de barbaras sévi1cias; expulso dà po ... 
licia unicame nte pela acção devotarda do iDr. 
Benlto Martins Pereira de Lemos junto ao com
n1andante ·daquella força estado ai. 

E sobre a mesa tenho um "Diario Official" 
daquelle Estado, em que se lê o acórdão do Su-
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premo Tribunal de JttiStiça do A1n~zonas, c?n
cedendo, a r equerin1ento da Inspector1a de Ind1os, 
ordem de "habeas-corpus" para uma india ven
dida no 1Rio N egro. 

•Eis o facto : 
No dia 23 de Fevereiro ·do anno proxilno 

passado, o individuo Ludoviz F. ·de ·Oliveira Reis 
e Benedicto Salazar ·de Abreu, subdelegado de 
policia da vHla .de Barcellos, apparooeram no 
barracão d e Ernesto .. de Av:ila . :e · Souza, en1 São 
Gabriel, e , alli ·0hegando, explicou .Salazar o mo
tivo ·da- visita·. rpisse que recebera um offi'<~io do 
Del<~gado d e Poli'cia de Barcellos, exigindo a e~
trega da.s índias ·Rosa do Ta1tú iPirêra e lgnac1a 
(qu~ ·estavam sob a prottecção de Avila), as 
quaes d evia1n .garantir com ms suas p~ss..?as as 
dividas de seus ·maridos, e, .en1 taes oond1çoes, se-
ren1 ent r egues aos visitant~s. 

Re cusou-se Avila a ·fazer a alludida entrega. 
Mas, o Subdelegado Salazar deu-lhe a escolher 
entre a entrega e o pagame.nto de 5:300$, ~~s
trando-lhe u.n1 papel a1ssi1gnado p,elo es.cnvao 

. Leonidas (de Baric.~llos), no qual ~e yia que, _no 
tr'1ste. caso ' estava. iffi.plicad~ o Juiz de · ·Orphaos 

' 1 ' ' 1 

. dess·a Ioéalldade . ·· · , 
1

~ • • 

. À.vila, não p~dendo -~enellir ~t' · agg~essão, ~i-
quidou por 1 :200$ a colllta .(lo n1arHjo de 1.gnac1a, 
que continuou por isso em seu .poder, de1x~n~o, 
para não ser pr.eso, que Ludoy.iz F. de Ol~ve1ra 
Reis e Benedicto Salazar de Abreu conduz1sse111 
a india Ro~a. 

I 

\ 
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Horas ·depois era esta vendida a José Rodri
gues Bentes por 1 :000$000! 

·Difif icil 1é, portanto, a acção ·da Inspectoria 
de lndios no Estado do Amazonas, pela vastidãt0 
do tenritorio, obsltaculos nos transportes, m:á von
tade das autorida.des ·estadoa.es, ganancia ·e s.en"7 
sualidade ·dos seringu.eirois, ·e tambem pela exi
guidade das v,~rh:as vot1ad1as para attendeflem a 
todos os trabalhos de protecção aos aborigenes, 
que demoram e1n numer'osos bandos de peque
nos agrupamentos em todo o vall;e ·do A·mazonas. 

' ' 
·O pro.J:Hema do ln.dio consist·e e1n sua loca-

lização ou na passargem do :estado nomade para 
o sedentario. Basta esta observação para se vêr 
·quão chei.a de difficulâades é a sua solução.· To
do o p~ogresso da humaD;idade nos ,cen1tros in-
duslriaes dais grandes communida.des políticas, 
que hoje causan1 · ad1niração, depend.eu · desse 
facto. 

A industria, a lavoura e o oomm·ercio <Só po
dem ser considerados .. çomo forças so·ciaes, nos 
lugares em que a vi.da do ·homem se prende a 
um certo "(habitat". 

·l\i.las, a1pezar dessas difficulda·des, .ao contr-a-
rio ·estimuladas por· ellas, o Inspector do Serviço 
de Jndiôs ·Do Amazonas dedica-s·e aô proble1n.a 
da localização dos sel-vircolas. 

' 

U1na questão primordial se apresen1ava pa~ 
ra a solução ilesse problema e o In~pector ·a re
solveu obtendo do Poder Legislativo do Esitado 

' ' an1azonense a lei n. 941, de 16 ·de Outubro de 
J9·17, que autoriza o res:pectivo Governador ia 
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conceder coino posses immemoriaes, havidas. por 
- · · 'tod :as terras po~ssu1das occupaçao pr1mar1a, . as • . . 

l di. l'' ge11s ou sem1-c1v1-actualmente por n os se "ª · · 
lizados , 

Para a effectividade dessa concessão torna
se necessario que as respectivas ·medições e de
marcações seja'.m realiz·a·das pelo Governo da 
Uniã.o denltro do prazo de tres annos, a rcontar da 
data da promulgação da citada lei ~ 

.Pois bem; já foram medidos e demar.~ados 
sete lote~ dessas terra.s, emhor.a a Inspector1a se 
componha só-mente ·do Inspector e um ajuda~te · 
E~ com .amior, evitando attiritos ·com as autor1.da- . 
eles .e~tadoaes, •que o Dt. :Ben>to Martins Pereira 
·de ' I.;emos zela pelos' direitos con.f.eri~os. aos ln
dio~; garante a effecti~idade da po~se .das. terra.s 
o:ccupadas' por indigenas; ·põe em. p~ahca .ºs 
n1.eios ·eff.icaz·es .para evitar que· os, c1v1hzados . 1p
vada1n as suas tenras; faz res·peitar .a -0rganiza
ção interna dais ·diversas tribus, sua" independen
cia, s.eus h.abitns e instituições, não intervindo, 
para a~te~al-os, senão ' con1 brandura e eonsultan.-
, do semp·re a vontade dos respec'tivos chefes; .pro
inove por ·meios legaes, a punição , .do'S crimes 
comn;ettido:s contra os Indios; fiscaliza o niodo 
P«)r que ·elles são tratados nos al.deia1nentos e e~., 
sa.s ·p.articulares; exer~ v:irgilancia para , que nao 
'sejam coa:gildos a prestar serviços e vela pel'os 

. contratos que são feitos com elles 1para qua.}q~er 
t·ra1bal1ho; ·e, finalmente, procura n1an.t.er relaçoes 
e .desenvolvêl-as 001n as tribus, velando sempre, 
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se111 descanço, pela segurança e pela tranquilli
dade dos filho·s das selvas.'' 

(D-0 J<>rnal do Commercio de 4 de Abril ·de 
1919) . 

OS INDI:OS D.O RIO BR.ANCO 

U~{{\ CARTA DO SE~.VIÇO DE ~ROTECÇÃO AOS INPIOS 

l 1 • ' 

Escreve-nos ·o Dr. L . . ·B. Horta Barbos.a, di
recto.r do Serviço •de 1Protecção a1o•s Indios: 

""A Noticia" .de hontem, publ1cando .a expo
sição que ao S·r. Presidente da Republica fez 
agora ·D. 1Gerardo van Caloen, dos trabalhos que 
diz ter emprehendido na prelazia ·do Rio Branco, 
para a·ssistencia aos indios .daquella. região, afir
ma que " ·com -os processos prelte~c1osos ?ª ca
tech ese leiga t udo falhou e o presidente viu cla
ramente, não apenas as promessas, n1as as rea
lidades, que lhe foi ex pôr D. Gerardo, dos fru
tos abençoados ·que e1n sua ·catechese os r eligio
so$ de su.a Ordem 1têm sconseguido 'obter". 

. . Quer-e1nos ·Crer qQe ~ ~stima~o ves~erti;io te
nh.a ·pretendido aludir, co1!1 a ·de·nom:inaçao de 
"cat~chese leiga", . . ao 1Serviço .de Protecção aos 
Iudios, serviço official a .que, não rar-0, ~e cortam 
r ecurs os para prodiigaliisal-os a instituições e ini
cia tivas privadas que se propõem a fazer o que 
áquell.e .cabe por effeit-0 d·e lei e a quem, de ha
bi·to, se inquina de falho e inutil, 1des·con1hecendo 
o que elle faz ou ·escurecendo o que se coll'hece. 

•! 

• 

Se a8shn 1é, o brilhante verpertino con1metteu, de 
boa fé, uma seria injustiça que se :faz mister cor
rigir. 

' Ao contrario da .affirn1ativa de que "tudo fa
lhou", todos os factos se encarregam ·de provar 
que, na appellidada "cait·echese leiga", tudo tem 
confirmado a ex1cellencia idos seus processos. 

Esses processos visam ·duas acções dis'tin
otas, comquanto connexas, por ser uma a se
quencia nastural e necessaria .. da , outra ~ A prim·ei-

r . . , 
ra é a pacificação dús índios. bravios; a !Segunda 
·é. a protecção a:o's mansos, ,def eudendo..iOs contra 
a<& violencias e ·ex1plorações ·dos proprio.s civi1isa
dos, assegurando-lhes ais terras em que vivem~ 
não tpermittinido o ·esbulho do producto de seu 
trabalho, oppondo-se aos que -os procu:ram ·es
cra visar ou illudi:r, estabelecendo, ·em muitos 

1 

pont-0s, a e ducação da ao1ivida·de do índio, pelas 
povoações e postos indigenás, on1de se os localisa 
e se lhes dá o ensino rural e u1na instueção con
dizente á sua situação. 

Que os processos 'do Serviço d.e Protecção 
• 

aos 1ndios não 'falharam quanto á primeira, evi-
dencia-o a ipacificáção dos Nhambiquaras, de 
·l\-.fa.tto Grosso, 1<Jos Caingangs,, de ' ~· . ,Paülo, dos · ' 
.BOtoeudos, ide S~n.ta , CaJ.harina, e, , no que toca 
ao Am.azonas, dos Jauapecys, para não citar si
não estes; e quanito á segun-da, prova-o o ·que es
tão realisando a inspeict1oria do Paraná na Bo
voação Indigena de S. J eronym'o, de indi'Os "co
roados", e nos varios poistos da sua região; a de 
S. -Pau!-0 na de A·raribá, ·de indios gnaranys, e 
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11os postos da Vanuire .e Ieatú, a do Espir1to San
to n:os do Pancas e .do Eme e ainda .a do Amazo
nas, para não alongar a relação, na F~enda 
Na·cional ·de ·S . Marcos, na propria r~gião do 
Rio Branco, onde Q illustre ·missionaria benedi
~tino tão 1devotadamente se propõe a a.rro1nbar 
u1na porta aberta. 

· Nessa fazenda de S. Marcos, assenlte em ter
ras da União e o·nde existem, só -de gado bovino, 
6. 380 cabeças, segundo o ultimo senso, os i.ndios 
mansos Maç.uchys, J aricunas e U apichanas, que 
fl()rnecem a quasi,_ senão a totalidade dos vaquei
ros,, trabalhadores ruraes ·e canoeiro.s .da região 
do Rio Branco, encontram, ·en1 grande som·ma, 
terras, a.ssistencia e trabalho conscienciosamente 
re1nunerado; .e fór~ desse impoiitantissimo nu
cleo, a Inspectoria do Amazonas tem desenvolvi
do, qom muito esforço e pou·co~ r ecursos, a · acção 
protectora a'os indios, já mansos, já selvagens, 
em v.arios postos de arttracçã·~ e vigilancia. Ain-

• ,., ~ • f """ "\ 

da r ecentemente para nao c1tarmós senao este 
tra1balho, a Inspectoria f.ez ia demarcação .d-e sete 

' . 
lotes de. terras, com a area total ·de 38.286.126 .1n2., 
nos Autazes, no baixo Amazonas e ,no lago 
Murutinga, oom o, que assegurou a propriedade 
legal do ":habi:tat" dos indios Muras, objOOto con
stante, como outros, de ulSurpações de .extranhos. 

Não pretendem-0s ~smiuçar quaes is1ão "as 
·rea·lidades" :apresen.tadas tão claramente ao Sr. 
Presidente da Republica, conforme diz ,esse esti-
111a.d'<> ·diario, pelo ·pr:elado do Rio Branco_; p-ode
n1os tr~fir1nar, ent~etan.t·o, que em maiteria quer 
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de :pacificação, quer de protecção, nenhum ca
ltechista nada tentou, nem pensa tentar nessa re
gião e muito menos adeantou ao negad<> e com
batido e:sforço do serviço off1cial. 10 facto de ter 
D. van Caloen alguns indios trabalhando na sua 
fazenda não .lhe dá .benemerencia superioz: á -dos 
outros fazen·d.eiros, que empregam tam·bem in.:. 
dios e .em es·cala mui.to maior. E a affirmação de 
D. ·caloen, de que para faz·er mais necessita ape
nas de .auxilios oftficiaes, que }the faM:am, é bas
tante estranha para quem póde v·er 11.a lei orça
mentaria que esses não lb-e têrn sido' .absoluta
mente regateados. 

·Com'o se vê, a assistencia ben.ed.ictina ·não le
va .tantas va·nta,gens, como fiz-eram crer á "Noti 
eia", á "catechese 'leig~". 

A questão, n-o s-eu ponto de vista justo, se 
resume em saber si o .governo federal, .além -de 
ter as tterras das · faz·endas na.cionaes de S. Mar..: 
cos, S. Bento e S. JO$é invadidas por int·rusos, 
que ali se estabeleceram em falsas iproµriedades, 
poderia ·ainda iSubvenciona:r o missionario lbe
n·edctino, dono ·de uma dessa:s propriedades, pa7 

ra que elle desenvolva as suas lavouras e reba
nhos, ficand.o, ainda, por conta do erario publi-

. · co~ como administrador de todos os serviços de 
u1ilidade geral que o -governo entenda crear em 
uma região fronteiriça da V1enez~el{l e da Guya
na Ingleza. 

E' que D. Gerardo van Caloen, prelado do 
Rio ·Branoo e condoido protector de uma .região 
"abandonada ", onde só de civilisado.s existe uma 
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p_opulação superior a 10.00() _alm,a~, muito maior 
que a dos in(lios, tem ple.ite~qQ : _{o. q.ue vOtS pas
sou, de certo, desperceb~.<:l.9) ~p~n~~ :9 · seguinte: 
o .estah.elecimrento ,4~ umt:l: linha fçle .nay1egação no . . 
rio BTanco, dand~ ~ UH~~9 as · ~aµ-oh~s. que pos-
súe e uma s~bvenção pa~a ·O -~u~t~io da linha, 
que elle superinten·derá; ~ :~ntrega (que conse
gu.iu ·do governo do Am~~_c;n~ã.s) ~a q-ganti.a de 50 
contos que ? União deu -á_gueJle E.stª~º par.a 'ª 
construcÇão ·de uma ·e~trada ' d.e rqd~gem entre 
dois ·po)ltots ·da região, , ficando .. 1ell~ . .o cous"." ·~ . 
trucltor e ·dirigente " do~ s·erviços qe viaçã1ó; á di
recção .agora dos serviços de hygiene, ~om medi
cos, enfermeiros e :remedio~ · ·pat~s p elo ~ov-erno; 
a superintendencia, _final.mynte~ _do serviço d-e as
si.stencia aos índios, aos indios i mansos e traba-. .. - .. .. . . "' 

lhadores, com_ a annqll~ção ,da uni~[;t repar.tição 
af eder.al ali existe·nte . e que, por 'i.ssQ: me~mo, p;re

. cisa 'ser des:moralisa'ida ·e . cq~))ati~a ' comp és-
torvo. . ' 

·O plano, como .se vê; ~ , . vas-f?o e audaz.; e p 
imprensa e muitos homens de boa fé dã-0-lhe 
apoio e f o~Ça. E' e~te p~rigoso .. engano que não 
póde •persistir e ·que não pr.e~istirá. ·com o silen-
1cio, ao -menos, da r.eparltiçãó qué ·dirijo. 

Acc~it•e o . br.ilh·ante Vé$,j>·~rtiµo os ' m1eus 
agradecimentos pelá ·pu~lic~Ção destas lin·has .. - · 
Rio, 2 de A.bril de 1919". 

(Da Noticia de 4 de Abril de 1919). 
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