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O Valle e os Indios do Río Branco. 
O. Pedro Eggerath. Obra de carldade-e de patriotismo. -- -
Na actual organizac;ao ecclesiastica do Brasil, figuram 

as provincias, compostas de u111 arcebispado e diocéses 
suffraganeas, as prelazias e as prefeituras apostolicas. 

Entre as prelazias, cujos titulares tem a dignidade e 
func<;oes episcopaes, estao a de Santarem, a do Registro 
de Araguaya e a do Río Branco. 

Esta ultima, criada ern Agosto de 1907, teve como seu 
primeiro Prelado D. Oerardo van Caloen, da Ordem de 
S. Bento, Bispo de Phocéa, o qual, depois de exercer o 
cargo por muitos annos, o resignou. 

A 13 de Maio de 1921 , foi no111eado para o n1esr110 
cargo o actual Archi-abbade da Ordern Bened ict ina no Brasil 
e Abbade do Mosteiro de S. Bento desta capital, D. Pedro 
Eggerath. 

Nascido na Europa, rnas ha~tando o nosso paiz ha 
longo tempo, falando e escrevendo admiravelmente o nosso 
idioma, ex-reitor do Oymnasio de S. Bento en1 S. Paulo, 
dotado de lucida intelligencia e vasta cultura, a par de ac
tividade, perseveranc;a, zelo exen1plares, qualidades caracte
rísticas dos bened ict inos, D. Pedro Eggerath, que conhece 
como poucos a sua prelazia e varios Estados brasileiros, 
tem lan<;ado 111aos de todos os elementos a seu alcance 
para rnelhorar e prosperar a extensa regiao confiada a sua 
direcc;ao espiritual. 

Nao ha muito realizou ern Sao Paulo applaudida con
ferencia sobre ella. 

Sabbado proxin10, 31 do corrente, vai effectuar outra 
nesta capital, sob os auspicios do Onstituto J<istorico e Geo
graphico CP.>rasileiro. 

Dividir-se-ha o trabalho em duas partes: a) O valle do 
Rio Branco; b) Os indios do Rio Branco. 

Na primeira, analysará o orador a situac;ao geographica 
da zona, o Estado de Amazonas, lin1itrophe com a Guyana 
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lngleza e a Venezuela; sua superficie, - mais ou rnenos 
260.000 kilometros quadrados; sua topographia e respectivos 
aspectos, comprehendendos as zonas do Baixo Rio Branco, 
de navega<;ao permanente, mas doentia e com diminuta po
pula<;ao, a zona de transi<;ao, ou sejam as Cachoeiras de 
Caracarahy, que se interp6em entre o Baixo e o Alto Rio 
Branco, e este que por isso mesmo, só é navegavel durante 
4 mezes do anno,, de junho a Setembro, mas representa a 
zona salubre, a regiao dos Campos Geraes, onde clima, terra, 
tudo é bonan<;oso. 

E' sede de tao immenso municipio e ta1nbem da prela
zia a povoa<;ao de Boa · Vista, com niil o poucos habitantes. 

Quem chega até lá nao póde exitnir-se á dolorosa im
pressao, verificando 111ais do que favoraveis, - excepcionaes 
condic;oes de prosperidade, das quaes, entretanto, nada é 
aproveitado, ou nao o póde ser.' 

. faz-se ali a criac;ao do gado, mas de··modo o mais ro
tineiro possive1. 

Calcula-se que ali exista111 200.000 cabec;as de gado 
bovino, 10.000 de gado ca valar e algarismo insignificante 
de gado muar e lanigero. 

Poderia haver milhoes de todas as especies, dadas a 
extensao e a excellencia dos pastos nativos. 

Agricultura, pratican1ente, lá nao a conhecem, en1bora 
a extraordinaria fertilidade do solo autorize a certeza de 
certas colheitas abundantes, 

Nao faltam riquezas do reino vegetal, como por exemplo, 
a copahybeira, de oleo precioso, a borracha, a balata, a 
castanha, etc., das quaes só as tres ultimas especies sao 
exploradas, porque dao resultado seguro e nao dependem 
do emprego de rnuito tempo e dinheiro. 

Infelizmente, barbares sao os methodos usados na 
explorac;ao. 

No Alto Rio Branco, encontram-se tambem crystaes, 
diatnantes, ouro, salitre, a exigirem estudo e e~plora<;ao con
venientes. 

E' de l O a 12.000 almas a populac;ao civilizada do rnuni
cipio, cotnposta na mór parte de fazendeiros e de filhos 
dos Estados do Norte. 

Alén1 da falta de estimulo ern geral, avulta corno causa 
de sua inercia a ausencia de urna via de co1nmunicac;ao 
pern1anente. 

Dahi inconvenientes graves, qua! o do contrabando para 
a Guyana ingleza, cujo governo busca atrahir, sob promes
sas falsas, os indios brasileiros. 
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Acha-se em adiantada construc<;ao urna estrada de 
ferro ingleza até á fronteira do Brasil. 

Esta situac;ao foi exposta ao actual governo da Re
publica, que prometteu providenciar para melhoral-a. 

Acha-se elle autorizado pelo Congresso Nacional a abrir 
o credito necessario para se construir no Alto Rio Branco 
urna estrada de rodagem de 118 kilometros de extensao. 

Incumbir-se-ha de tal servi<;o a Prelazia Ecclesiastica, 
sem o menor interesse ~1aterial, ·visando apenas o bem estar 
da populac;ao rio-branquense. · 

lniciou, além disso, a Prelazia a fundac;ao de urna fa
zenda Modelo e projecta levantar um hospital, estabelecer 
escalas de ensino primario e profjssional, bern como póstos 
de assistencia aos indios, tudo isto sem prejuizo de sua 
funcc;ao principal, que é a cura d'alma da populac;ao civili
zada e a catechése dos selvagens. 

Ha ali innumeras possibilidades de se exercerem satis
factoriamente os encargos e attribuic;oes do sacerdote 
catholico e do missionario da Santa fé, incumbencia que, 
do: melhor grado, aceitam os monges benedictinos, cuja 
idoneidade é assegurada por experiencia secular. 

Trata-se, pois, de urna obra eminentemente catholica e 
patriotica. 

Na segunda parte da conferencia, occupar-se-ha D. Pedro 
Eggerath dos indios do Rio Branco. 

Ao ponto de vista ethnographico, enun1erar-Jhes-ha as 
rac;as, suas divisoes e sub-divisoes, seu HABITAT e familias 
linguisticas. 

Descrever-lhes-ha os costumes, construcc;ao de casas e 
aldeamentos (malocas), roc;as, agricultura, cac;a e pesca, ar
mas, lar domestico, organizac;ao, superstic;ao, cura de doen
c;as, danc;as, feiticeiros, usos por occasiao da puberdade, 
casamento, morte, etc. 

Estudará o caracter dos indios, concluindo por mostrar 
a necessidade da sua convers;lo e tutela protectora. 

Recordará paginas da nossa historia, comprovadoras 
dos excellentes resultados obtidos por outros missionarios. 

Rematará com fervoroso appello, para que a patria, 
brasileira se lerrrbre dos ~eus filhos habitantes das selvas 
que, no Rio Branco, necessitam de patrocinio urgente e 
efficaz. 

Como se ve, todo~ os variados assumptos sobre os 
quaes versará a conferencia de D. Pedro Eggerath sao inte
ressantissimos, dignos da attenc;ao do culto auditorio que 
sem duvida, comparecerá. 
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O esfor«;o que ella traduz, o objectivo collimado sig
nifican1 tnais u1n servic;o prestado ao Brasil pela benen1erita 
Ordetn de Sao Bento, fundada ha cerca de 1.400 annos, 
tendo por fins primordiaes, alen1 do aperfeic;oamento 111 oral, 
a guerra incessante á ignorancia e á ociosidade 

Que inestin1avei s beneficios tem ella feíto á Fé e á 
Civiliza<;ao ! 

Os henedictinos, cujo nome se tornou synonimo de 
tenacidade, paciencia, labor, evangelizaran1 os barbaros, 
fertili zaratn terras safaras, instruira111 gerac;oes, soccorreram 
rnultidoes de rni seraveis, exerceram de modo incon1paravel 
a hospitalidade, professara1n com primazia a Sciencia, as 
Letras e a Arte. 

De suas hutnildes céllas sáhiram Papas, cardeaes, bis
pos, artistas, theologos, pro-homens en1 quaesquer esphéras 
do· pensa1lle11to e da acc;ao. 

Ern Portugal, a salutar influencia benedictina se 1nani
festou desde a fundac;ao do reino. 

Que111 ali desconhece o Real Mosteiro de Santa Maria 
de Alcobac;a, erigido em 1147 por Dotn Affonso, vencedor 
dos rn ouros, junto a Santaren1?! 

Por occasiao do terrernoto que, a 1 de Novembro de 
1755, destruiu grande parte de Lisbóa, pcocederam com 
tarnanha gal hardia os benedictinos portuguezes que o 
propri o rnarquez de Pombal, terrivel inimigo das ordens 
1no11asticas,calorosan1ente, e1n docun1ento publico, os elogiou. 

Vindos. para o Brasil e1n 1581 , chamados pelos mora
dores da Bahía, entao capital da colonia, tao uteis ali se 
fizeram que os habitantes do Rio de janeiro, annos depois, 
ta111be111 lhes solicitara111 o concurso. 

f oram elles quem, con1 os jesuitas, ensinara1n a ler o 
Brasil colonial. 

Bastava este servic;o para os constitui r credores irres
gataveis da gratidao nacional. 

E contam 1nuitos outros, igualn1ente relevantissimos. 
corn o por exemplo, auxilios as autoridades em epocas 
angustiosas, avultados donativos para os dispendios do 
Estado, obras e rnelhorarnentos publicos, emprehendin1e11tos 
agrícolas. cessao de predios do 1nosteiro e do proprio 
111osteiro para aquartelan1en1o de tropas, educac;ao e sus
tento de numerosos rapazes pobres, etc. 

Na abolic;ao do captiveiro, desempenharan1 conspicuo 
papel. 

E quantas sun1 n1ili<1dcs nao produzi ra111 ! 
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Lembren1os apenas o de nome de Frei Gaspar da 
Madre de Deus, o qual exerceu eminentes cargos na Ordern 
e escreveu a bella 1<istoria da Capitania de S. Diciente, 

D. Pedro Eggerath é o digno representante de tao 
nobres tradi<;6es. 

Por isso e pelos seus meritos pessoaes in1p6e-se ao 
geral acatamento . 

Ouc;amos-lhe a palavra sal u tar. 

(~J o 1·n a l tl o Bras il, 27 de Maio d e 1L24) . 
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Exmos. Snrs. 

Devo á gentile.za do Exn10. Snr. Conde de Affonso 
Celso o valioso patrocinio dessa preclara aggremiac;ao para 
esta conferencia, n1áo grado tratar-se apenas de un1a pales
tra despretenciosa e de fei<;ao es~encialn1ente pratica. 

Tao grande distincc;ao muito me desvaneceu, pois nao 
ignoro o valor deste Instituto, justa1nente apreciado entre 
seus congeneres, onde os fulgores da intelligencia de tantos 
brasileiros deixararn trac;os indeleveis, ao qual pertencer é 
até 1notivo de orgulho e satisfacc;ao aos sabios estran
geiros e cujos 1nen1bros actuaes, brilhantes expoentes da 
n1e11talidade nacional, eleva1n ainda mais alto o seu prestigio. 

Acanha-1ne, pois, o facto de produzir a 111inha narra<;ao 
perante tao culto auditorio, acostu111ado a ouvir 1nestres, e 
confesso que nao me anin1aria a realizal-ü aqui, si nao esti
vesse seguro da generosidade e da paciencia de quantos 
n1e honraran1 co111 seu con1pareci1nento, si nao estivesse 
convencido dt agir en1 prol de un1a causa boa. 

Trata-se da regiao do Rio Branca, no Estado do Ama
zonas. 

Non1eado, ha tres annos, Prelado desfe ir11111enso terri
torio, por acto da Santa Sé, fui visitar a minha Prelazia 
e o que entao 111e foi dado a conhecer e o que observei, 
i1npressionou-111e de tal for111a que resolvi dedicar-lhe a 
111aior attenc;ao; só assim cheguei á noc;ao exacta da gran
deza do emprehendimento e figuei tao empolgado pelo 
assumpto que nao 111ais abandonei nieu objectivo que, 1nerre 
de Deus, espero· levar a bom tenno. Consintan1, pois, que 
lhes pe~a aco111panhar-1ne na minha digressao sobre o nosso 
extremo septentrional e perdoem-n1e as falhas e !acunas 
que, certarnente, hao de notar. 
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O Valle do Rio Branca 

F :Ji P ero Vaz de Ca1ni11ha que, e 11 thu _,iasn1ado e n1ara
\'i1hado dia'nte do que \'ira , e.;cr<'veu esta phrasc 

" inge la, 111as lapidar e de u1n a rcpt: rrussao no velho 
1n u ndo, jama i ; r;o r e 11 e p rcv is ta : 

« ... e c i;, ü1 rcrra . . . dt> ta' 111 r1neira é grar-iosa que, 
querendo-a a¡.roi eitar, dar- ... e-rí nel/a tudo 1 . 

[)eve o Rrazil a e . .-te cscriYao el e b:) rdo, no 111 eu 
111 odo de· ve r assig nal ado se rviGO; posL) que ell e se 
houvessc referido a penas écl pequrna pa rte costeira que 
Ihc fó ra da do conhcce r, abra ngern tac3 pala vras quasi 
propheti camentc o Brazil in teir0 e a justam-se de ma
neira particular e ad1nira\·e l ~ Regíao do Alto Río Branco 
no Estado do A1n azonas, o <, El-Dorado » da lenda, a 
zona de ri quezas naturacs incal culavcis, de terras ferteis. 
de clima sa lubc rrimo, n1as ta1n be111 de existencia quasi 
ig no rada ou, pelo me no..; , 1nal cons idera da. onde ha ¡)ra
zil ciroc:. que necessitam de 1nelho ramentos em nome da 
( i\· ili ~ a ~ao. e1n 11 0 111 r dos in teresscs nacionaes, em uome 
do prog resso, em non1 e da hun1 anídade, e1n 11on1c de 
110ssa Santa f<clig iao. 

l)e~pe rtar a atten<;ao da Mae-Patria para estes seus 
iilhos. apontar o que se pode e se deve fa zer em be ne
ficio do seu dcsen\·o lvin1e nto e to rna r, e1nfim, conhecido 
amplamente no.;so extren10 septentri ona l, é o firn desta 
conferencia ; a inda o attinja en1 parte apena3, cla r-rr1 c-ci, 
rncsrno <i ssim po r 111 uito feliz. 

Entremos, pois, no ass umpto : 
/\ regiao do Rio Bra nco, no E:;tad o do Amazonas, 

limitrophe com a Venezuela e a G uya na Ing leza, de, 
1nais ou menos, 260.000 Kn12. de supe rficie . pouco in
ferior á do Estado de Sao Paulo e superio r á dos 
Estados de Pernambuco, Parahyba e Río G rand'e do 
No rte, tira seu nome do proprio Rio Bra nco, ct!ja hacia 
abrange desde aque11es confins do Brazil até o Rio N egro. 

Já rio feíto na cabeceira , onde é fo rmado pe los 
rios Uraricoc ira e Tacuhí, ,iunto do Fortc de Sao j oaquim 
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9aisoQem do <Baixo ~io CBranco 
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e em frente á Fazenda Nacional de: Sao Marcos, é 
a sua réde fluvial n1uito dcscnvolvida. Cortado pelo 
Eciuador quasi em angulo recto, pouco abaixo da po
voac;ao dC' Carmo., alean~ a sua extensao o respeitavel 
algaris mo de 610 km. 

É , pois. facil de concluir que esta estrada fluvial 
in1porté1ntc deYa em seu percurso, offerecer aspt:ctos in
teressantes, e realmente assim é. 

De accordo com a configuravao topo:~·raphica da,; 
re~pt=>ctivas zonas ,marginaes, poden1.os dividir este río 
ern dua . .; zonas, f ranca1nente distinctas: , 

O « Baixo Río Branco » até as cachoeiras e1n Cara-
earahy, e o « Alto Rio Branco » dalli até a fronteira. 

O Baixo Rio Branco imp're _; siona f orc;0samente pela 
·magnificencia de s ua natureza exuberante e pela vas
tidao de s uas aguas, represadas nas cnchentes pelo 
Rio Negro. 

A fl o resta ribeirinha, luxuriantc como p~ucas, corn 
suas variadas matizes de verde, sobresahindo, qual eno r
mes guardasoes abertos, bellisirnos exemplares da « Su-
1nahumeira e 111attas densas de Assahyseiros, palmeira 
que di ~puta ~ eleg ante Burity o primeiro logar de fre
qu encia, cncerra thesouros sern fi111, pois vemos allí a 
zona da borracha, da balata (considerada a melhor ), 
da castanha1 das essencias valiosas de o leos vegetaes, 
co1110 a C~opahyba, de n1adeira·~ preciosas, cujos no111es 
citar seria fastidioso e de outras mais riquezas naturaes. 

Aquí , acolá, em toda parte vem-se ilhas de 1naior 
ou menor tamanho, habitadas algun1as, 111as na sua 
maioria imprestaveis á permanencia humana . E nas suas 
praias que desovam as tarta rug a -:>, ainda abundantes neste 
rio, apezar de sua destrui~ao louca po r parte de ca\a
dore3 inconscientes, con1 0 abundantes sao os p~ixes, cujo 
representante mais valioso é o « Pirarucú » que substitue 
vantajosamente o bacalháo e cujo consu1110 , quando sal
gado, já foi en5aiado nesta Capital co111 mag níficos re
sultados, o que nao impedio que este cnsaio ficassc 
en:;aio, quando deveria ser o inicio de urna industria , 
capaz de reter no·~ cofres da Na~o milhares d : cJntos 
de réis. 

Mas tambem a magestade i111ponente deste aspecto 
nao foge á regra geral: por ser constante, torna-se 1110 -
notona e deixa no expectador um que de de·;Jun1bra
rnento dolo roso, augmentado pela quasi ausencia de po
voa<;oes. 
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CBalateiros em preparafioos de sua expedi~óo (CBaixo ~io 'Bronco) 

<Deposito da C:firma g. G. 'Araujo de 9Tianáos em Gapitary 
(CBaixo ~io 'Bronco) 
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Passam-sc horas inteiras, sem que o viajante, can
~do de ~nta magnificencia possa descan~ar sua vista 
em urna casa ou mesmo numa mise ravel cho<;a de palha. 

« Santa Maria }) fundada pelos missionarios Carme
litas no seculo XVI 11 e, antigamente. de promissora flo
rescencia, é o prin1eiro nucleo que se encontra, após 
12 horas de viagem. 

Contando hoje talvez urna duzia ou pouco mais de 
pessoas, occupam -se es tes moradores_, como quasi todos 
os habitantes desta regiao -excep\Ao feita dos aven
tureiros adventicios e exploradores dos seringaes - da 
ca~a, pesca , de urna- lavoura rudimentar, na qual pre
dum ina a mandioca, e da extrac<;ao de len ha que en1 · 
pilham á margem do rio para abastecer as lanchas. 

E a$Sim po.r diantc. 
, Carmo, por exemplo, já teve urna populac;ao de 

qua si 400 almas e encontra-se hoje reduzido a duas 
casas ; Caracarahy mesmo, ponto final da navega~o 
permanente e entrepo3to f.on;ado entre o Alto Rio Branco 
e o resto do Brazil , consta apenas de meia duzia de 
casas e barracas . 

É aqui qu e te rn1ina o « Baixo Río Branco » ou seja 
a regiao lacu.:;t re con1 todos os seus penosos inconve
ni ente<> de cli1na tropical ern logares baixos e humidos 
ou, con1 0 allí , s u jeitos á inundac,:ao: O itnpaludismo en1 
todas as :\Uas 111 a nifesta<;oes, a \'e rminose. enxames de 
m osquitos. entre os quaes a terrivel « mu tu ca » e a « pium », 
calor dcprin1ente, agua dctesta,·e l e tantos o utros mais. 

E, nao obstante, já tive ram estas paragens seu tempo 
de real dese nvolvi1nento, a exemplo do que aconteceu 
ben1 pe rto dcsta Capita l, ond e os non1 es de Mauá,· Sao 
Bento do lg uass l:Í , Estre lla e outros rnais evocam pe
riodos de g ra ndeza e prosperidade, hoje desapparecidas. 

As já citadas povoa~ocs, a lem de outras como N. S. 
da Conccic;ao, Sao Fc li ppc, Sao Martinho e Santa Ba r
bara, ctC'., ia1n en1 con:.tantc progresso até que un1a 
rebelliao dos indios Uapixanas e Pa ravianas e conse
quentc tnassacre de gente branca daque!Jes logares, 1110-
tivou cn1 1798 urna cxpcdic;ao nlilitar, cujo re3ultado 
foi outro n1assacre de refrega e castigo dos indios. 

O lo:ga r destas atrocidades passou a chamar-se « Praia 
do Sangue », hoje « Ponto da Desgra<;a ». 

Data dahi a absoluta decadencia das citadas po
Yoay5es, hojc 111 cramcntc non1inaes. 

Seu reerguimento se rá possi,·cl, a inda que lento, mas 
depende c1n a b:;o luto da prosperidade do Alto Rio Bra nco, 
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nao o bsta nte te r sobre e lle ass ig nala da vantagem : .a 
navcgac_;ao franca e perma nen te . 

De Ca racara hy para cim a, esta só se faz por oc
cas iao das cheias de Junho a Setc mbro , no rmalm ente, 
o u seja apenas dura nte quatro rn czes. 

lnte rp-Oem -2e a llí , qua l ba rreira intra nsponivel. a s 
cachoeira :: de Caracarahy que o rio atravessa ve rtig ino 
san1entc. fo rmando quedas, rapidlos e estreitos . empi
na nd<> f d iante das consta ntes cristas de penhascos que 
fo rma m as cachoeiras, para p rojecta r-s e con1 in1peto n8s 
ca nae.s d e nivel iü fe rio r. La.~e da ()nea , Bola-Pane!la , Pa11-
C(Jda (/ronde , C'ctovello sao os n·:)lll CS de a lguma~ dessas 
q ueda~ . 

Ma ~· a natu rcza incurnbio-sc de co nt:) rna l-as: pouco 
a<.: in1 a do trecho encad1:·.e irad (). bifu rca-. .;l' o rie> , abrindo 
un1 br::ic;o pa ra lé:; te, o Furo do .Cll j ubi1n, cujo Je ito. 
po rén1, fi ca qua ; i secco nas ~Tande~ cstia~~·en s . po isque 
regul ~ a d iffe ren \a clérs 111 a '\i111as de \'O lum es d'a~~1.1 a 
entre a .~ . chcia s )' e a-; :< s eccas de 1 O a 13 m etros. 

f .. po r a ll i que d urante quat ro nH~/.C; passam o s 
d e~confortaYe i s bate lo c-; ¡;ara cnntl ucc;ao de carga e de 
pessna~ . q ue, an1rna rado:; a o costado de lan ..:has a va po r 
de pcq ucno ca lado, co n :; t ituc111 o u11 ico e penoso rn cio 
de loco1no\ao . 

E quen1 nito co nh ecc r a dcx trcza , a habil ida de, o 
sang uc f rio e a co ra ~;e111 daquell cs p iloto.;; , se nte t emo r 
d ia ntc do.; e1nba r~~os e d iff icu lcladcs que o p ro prio Furo 
do Cu jubi111 off c rece. 

H a a pena :; u rn ca na l na\'cg ave l, 111as inda a ss im é 
prcci~o sa her conto rna r com pe ricia 0s tres pened os do 
« Cujurn bi », de onde o « furo » t ira ~ cu llf>lllC 1nu ito ad equad o. 
A co rrcntcza da ; ag uas é in1prcss io nantc e, s i e lla na 
descida itnp rirne á crnba rcac;ao velocidaclc :.1ssustad ora, 
faz co1P que, ba :) tas \·czes. na s ubida e lla tenha de se r 
amarrada á p ro.x ima a rvorc fJ 'J r mcio de cabo ; resis
tentes. ú espera de maio r prcs3ao nas cald eiras, sob 
pena de na o pode r a\'an <;a r ou 1n c~1n o sc·r arrastada. 

Este trecho de a Ig uns ki lo rn ct ros de extensa o po 
demos cha n1 ar de zona de transicao. 

Ao en\'CZ das ag uas se111 f irn - o Ba ix8 Rio Branco 
chcg-a a 3tt i n ~ ~· ir e1n algu n ;; lr>g a rcs a la rg ura de -L000 
met ros, qua 1 ma r de a5;ua doce 1na r~·cados por urn 
ho ri7ontc de fl o re :; tas vr rdcs, 4ua ndo nao po r ter ras 
a lagadi c,;as, obsc r\'a-s c m udanGa radical da pa isag·em. 

O rio est rcitado co rre e ntre barra ncos ·a ltos, a fl o
resta é rn a is cotnpacta , a t e rra enxuta. 
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Urna virai;ao constante annunc1a os «Campos 
Geraes », as proximidades do Alto Rio Branco e. de 
facto. vencidas ·mais algumas horas de viagem. corre 
o Rio Branco sereno entre as campinas verdes, acari
ciadas por brisas que amcnisan1 o clima, apezar da 
posic;ao geographica do logar, a ponto de to rnal-o sup- · 
portavel scm sacrificio especial ao pr-oprio estrangeir~. 
a d('~peito de sua linha isothermica que :> incluc na 
70na torrida . 

Nao ha quem se possa furtar á im1')ressao de rnagna 
surpreza, quando se v·e em frente a estas encantadoras 
pai~agcns, entremeadas de ag uadas optin1as e crysta l
linas, pontilhadas por verdes ilha~ de Burity - ou Meri
t~r~ae5 e outros arbustos, e cercadas. ao longe , por u111 
cordao azul de serras distantes. 

A surpreza augmenta ainda, quando após ciocoenta 
e poucas horas de Caraca rahy ou 200 horas de Manáos, 
tal seja a rapjdez do percurso, chega 0 viajante á 
s~de do Municipio de Ria Branca, a Villa de Boa Vista . 
situada á marg e1n direita , en1 posi\ao vantajosa . 

O conforto que proporciona, a quem pa ;sou por 
tantos t tao penosos incomn1odos, só o aspecto das 
suas casas, construidas em parte de pedra e cal, co
bertas de telhas e dispostas ao longo de ruas largas, 
é diffi cil de descrever, muito einbora esteja a sédc deste 
cnorm<· Municipio representado apenas por 200 edifi
ca~oes, entrf" casas e barracas. distantes um.a das outras , 
o que explica a razao da~ rn uitas ruas e o fa cto de 
parecer Boa V h.; ta, de longe .. muito maior do que real
mente é. 

A sua popula\:ao que se pode estim ar em l .3DO 
habitantes, compoem-se na sua maioria de familias de 
fazendeiro.; do Rio Branco. 

Perto do legar de de3e1nbarque, vé-se e1n urna das 
pra<;as a lg reja de N. S. do Carm o, de construct ao 
antiga e, até ha pouco temp :..>, ba5tante estraga da, tnas 
que actualJnente está sendo conc'2rtada cot1dignamente. 

() edificio da Municipalidade fica logo ein frente 
ao porto; é de feitio sin1 p les, n1 as solido. 

A.; demais edifica96es sao na s ua mó r pa rte casas 
de familia :;, afóra alg uns neg ocios e ba rracas. 

Encontra-.;e alli egualmente, installada provisJ ria
mente em ca3a de construc~ao ímpr::>pria, a séde da 
Prelazia que tenho a honra de superintender, vnde moram 
os M-0nges Benedictinos, e tambem. em predio alugad'o, 
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a re~ idencia das abnegadas 1 rn1as Missio na rías. por sua 
vez da Ordem de Sao Bento. 

(~uando da minha viagem áquell a rcg·iao, fe ita em 
o anno passado, tivc opportunidade de avaliar a triste 
sorte da minha Prelazia; passei pela m esma dccepc;ao 
afflicta que ~e apodera d e quantos 'lá ap--.• rta1n de passagen1 
o que, aJiá~ . a ninguem do Rio Branco surprehende, tanto 
assim que o Snr. Ernesto E. P. Pinto, dirigindo-me um di > 
curso de sauda\()es em nome d o Superintendente Munici
pal , Snr Joao Diniz. di ' se entre outra~ conside ra\o~s as 
seguintes : -

« Qual nao deve ter· sido a i'mpressao deste Pre
« lado ao contem piar as altaneiras se rras que nos 
« circumdam, os verdejantes campos que n"Js cercam _, 
~< toda c~sa natureza exuberante e promisso ra, com 

todo n seu accumulo de energ,ias perdidas, des
« prezadas e inuteis, en1 cotnmunhao C..)m urna fauna 
« brilhante e encantado ra, com te rra .> fertilissimas. 
<1 co·m urna flora estonteante, levando á sua alma 
« un1.a v1sao insophismave l de tristezas. de: 
r observador consciencioso, utna triste docun1en -

dc observador consciencioso. urna tris t e docu1nen-
11 tac;ao da inercia que nos trabalha. do descaso que 
<' nos envergonha, 1nais um ti tu lo de descred'ito :í 
« nossa actividade e iniciativa. 

« Nao sou pessimista ; mas ante essas crueis lcrn 
branc;as n1e sinto confundido e envergonhado c::>mo 

( hrasiJeiro. por viver pobre entre riquezas. inert(' 
< quando a natureza trahalha. pedinte quando p~dia 

dar ». 

'{ Pobre entre riqueza s. ped intc . qua ndo pod ía dar ., 
- qut; \·erdadc betn dita! 

O{· facto assim é. 
F preciso que todos saibam que a a rea do Alto 

Hi o Rranco só em campos nativos, limpos e scm sJ
luc;ao de continuidade, indicado :l pela propria na turrza 
para a cria~ao de gado vaccu111, cavallar. muar e la
nigero, independente de trabalho e3pecial. comprehende. 
sen1 exag~e ro 35.000 kilometros quadrad os. territori~ . ao 
qua l se dcvem ;;iccrescentar os campos esparsos, as fl o
restas e as ser ras com suas encostas. 

Foi exactan1ente ne.;sas excepciona~s pas tagens, pro
vida~ das m elh.ores aguadas que. já em m eados do se
cnJo XVII , r stabe1eceram os po rtuguezes as prin1ciras 
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feitorias de cria~ao, ainda hoje existentes sob o Home 
d e « Fazendas Nacionaes », si bem que apenas a d'e Sao 
Marcos possa merecer este nom e em toda a sua ex
tensao. As duas outras, Sao Bento e Sao José estao 
sendo disputadas, porque intrusos e outros de hoa fé 
pretendem ter adquirido o direito de u3ocapiao. J que. 
porern, lhes contesta o Governo Central. 

Podendo embora alimentar milh5e,:; de rezes, nao 
pa5=sa a popular;ao bovina talvez de 200.000, alcan-;ando 
a ca\'allar o algari31no de I 0 .000 . e nao ínerecendo o 
g~u.io rnuar, lanigero e :> uino men~ao especial. de tao 
diminuto que é.. · 

() gado vive entregue a si·, sen1 cuidados. sern sc
l<:c~ao e cm estado quasi bravío. resultado tamben1 da :· 
eno rm e:; extensoes des3as fazendas. 

Nao obstante, é forte é de bom tamanho. o que 
pro va o bom sangue de sua origem, a rara barros.?,· 
todavia ,;eu peso nao é grande e o leite muito insuf· 
f ich·ntc-, tu do i: so devido antes ao pouco trato que lhc 
di 5pensam (e na maioria na-0 1he dispensam nenhurn · 
dn que. .f1 fa Ita de boa·3 qualidades. A selecc;ao d entro 
do proprio gado daquella·.> reg ioes já produziria resul 
tados excellentes: o cruzamento intelligente, porem . com 
íac;as importadas e aclimataveis naquella zona, daria 
producto:;; soberbos e invejaveis. 

Comprehendendo o alcance desta medida e julgando 
conveniente por um lado o cruzan1ento com a ra<;a zehú, 
conhecida por suas qualidades de resistencia, crescimento 
rapid o e grande peso, e por outro lado com a rac;a 
caracú. por ser creola, já enviou a Prelazia a primeira 
leva d<: reproductore.; a titulo de experiencia, e com a 
rnaior satisfac~o e reconhecimento registro aqui que 
o gn do caracú f.oi doado pelo benemerito Governo do 
Estado de Sao Paulo e pela patriotica generosidade do 
Exmo. Snr. Coronel Luiz Alve3 de Oliveira, importante 
criador, tambem paulista. 

Q uanto ao gado cavallar, é 3eu numero insignifi
cantt· e re~cnte-se egualmente da introduc~o de sangue 
novo. lJsam o cavallo quasi exclusivamente como animal 
de montaria, apezar de nem ter s ubstituto para os se r
YÍ\0$ de tracc;ao. Os muares sao ainda mais raros, de 
modo que attingem altos prec;os. 

Parece mesmo impossivel que ainda nao se tenhan1 
lembrado 03 fazendeiros de introduzir alguns jumentos 
pastores, para dentro de pouco tempo sanar esta falta 
tao sensivel. 

1(; 



A existencia de gado caprino e ovino, ainda menos 
pode entrar neste computo, tao insignificante é o seu 
nutnero, o mesmo quasi acontecendo aos suinos , em 
toda parte criados com facilidade e co1no, por assim 
dizer, indispensaveis, no emtanto raros exactamente onde 
se criariam e se criam esp<'ntaneamente, devido á abun
dancia do.; miritysaes, cujos fructos comem com avidez .. 
dell es até fazendo a sua alimenta~o principal. 

Inercia ou ignorancia do;; fazendeiros? Talvez em 
parte assim seja, mas nao será tudo isto consequencia 
funesta do mal geral: a falta de vias de communica~o, 
a falta de estimulo por parte das autoridades, a au
sencia de mercados ou pelo menos a impossibilidade 
de attingil-os ? 

Nao tenhamo.3 duvidas a respeito: sao essas as 
maiores causas clestes factos, ' mais evidentes ainda no 
que di z respeito á ag·ricultura. 

· « . . . e querendo-a aproveitar, dar-3e-á nella tudo »: 
eis a synthese da fertilidade do solo do Alto Rio Branco 
que tud0 produz que delle se pode esperar, exponta
neamente 1nesmo algumas especies. 

O feijao, o rnilho,,. a mandioca, a canna de assucar 
dao admiravelmente e, comtudo . sao importados! 

O algodao chega a formar arbustos perennes, o 
arroz, café. o furno offerecem a certeza de resultados 
seguros, dada a facilidade com que se desenvolvem e 
a boa qualidade de seu producto. As fructas, quer as 
oriundas do Brazil, quer as acclimatadas1 como a la
ranja, etc. , dao colheitas abundantes e compensadoras. 

Porque en tao será .que nao se dedicam á lavoura? 
Simplesmente porque nao vale a ,pena! 
Comec;a que um rolo de arame farpado para fazer 

as cercas indispensaveis equivale ao valor de 4 a 5 
rezes, sen1 se fallar nas machinas agricolas necessarias, 
por simples que sejam, mas que ficam por alto pre<;o 
ou nao enoontram quem a.s maneje. 

Note-se, porem. que será difficil encontrar logar ntais 
apropriado para a vantajo3a applicac;Ao dos mais mo
dernos instrumentos agrioolas; basta considerannos ,que 
nem ao menos é preciso derrubar mattas e arrancar 
tócos, o que requer quasi sempre grande dispendio de 
te1n po e de dinheiro. 

O que faz, p.orem, o fazendeir.o do Rio Branco, 
urna vez que falta o pequeno lavrador? 

Exclusivamente criador, alem disso farto de custosas 
experiencias, desanimado com tantos insuccessos. ou nada 
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planta ou pJanta por plantar, para seu uso protlrio~ 
sen1 maior interesse, colhe o que apurar. e continúa 
cruzando os bra~os. 

Vem a propo3ito citar aqui o episodio narrado pel0 
Dr. Luciano Pereira, ex-deputado federal e apaixonado 
pela"I coisas do Rio Branco que percorreu , viagem que 
110 3 vaJeu as s ua:; judiciosas « Observa~oes » reunidas 
cn1 ia~ciculo e publicadas em Manáo..; : 

l }n1 c~boclo do Rio Branco ouvira impa; sivel que 
~1 e:;cas~ez de fructas, Jegumes e cereaes era inexpli
cavcl. n1a 3 teve que me~er-se, porque lhe perguntaran1: 

< l)iga cntao Yo.ce, meu Amig<>. aqui no Rio BranC(> 
néio dú netn rnHho, nen1 feijao. nen1 fructa? 

(\ Nao, :.;enhor. na ..) dá, foi a resposta. 
<~ Entao vo~e; plantaram ~ nao de11 ? 
<1 Ah, respondeu elle espantado, « se plantando dá )) . 
A psychologia destas duas respostas impoe-se, rnas 

ent ris t ece. 
Outra·.~ riquezas daquelle solo sao pelo m esmo mo

t i\·o inaproveitadas. 
A \.opahybeira, por exempl o _, cujo o leo é do ; mais 

va liosos e que cresce, em toda parte, abundantemente é 
lemhrac.lél apenas para... a lenha, pois dá bom fogo 
e su<t n1adeira é facil de rachar. 

Assin1 é com tudo que dependa do cmprego d~ 
tc·m po e de paci encia. 

Trata111 co rn afinco apena~ (e nesscs casos sao con1 
pouca._, t:'XCep<,,'OeS exploradores que nao podemo::; incluir 
na populai;ao fixa J, da borracha. da balata e da ca_;
tanha, cuja colheita e extrac~ao na o offerecen1 diffi
culdades, rnas s im lucro certo; empregandJ prncessos 
o~ mais rotineirJ3, vi:;and0 apenas a quantidade obtida. 
sen1 respcitar idade, nern se in1portando co1n a rn o rte 
da arYo re, g olpeada vandalicamente. re ta oom ) LOn

. olo apenas a certeza de que J 5 rnanacia ~s da bo rracha 
(He\·<'a Rrasili ensi:; ·e da Balata (Massaranduba o u 1Vli-
1nu.;ops sao quasi inexgo ttaveis no Rio Bran c.:>. 

Porque trabalhar, quando é mai ; faLi l obter lu cr )s 
de outra forma ? 

Assume os foros de amarga iro11ia que a 
lcnha tenha collocadJ naquella.; parag~ns o :. El 
Dorado », cria~a0 apaixonada do3 sonhadores e aven
tureiro:; , cujas imaginaQoes sao empolgadas e attrahidas 
pelo mysterioso. 

V e rdade é que historiadores rn odernos locali-
sa ram esta extravagante cria<;ao do espirito hu-
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ruano, a!guns nas mattas virgens e inaccessivcis 
da cordifheira do Parima, o.u'f~os no rio Parimé, 
affluente da marge1n esquerda do rio U rariooera, mas 
como quer que seja, sabe-se que em meados do se
culo XVI, procuro.u-se alli o « Lago Do.urado », cujas 
aguas se espelhavam em areias de ouro e pedras pre
ciosas; á sua margem devia estar edificada a phan
tastica Manoa del Dorado, con1 seus palacios de pa
redes encrustadas de prata e as telhas de ouro massi~o ; 
de ouro massi~o, diziam .. eram até os objectos mais in
significantes do uso do·mestico. Toda esta fabulosa ri
queza, todo este esplendor era attribuido a indios pe
ruanos, escapos á persegui~ao cruel dos hespanhoes .. 
sendo seu rei um homem chamado « El Dorado >), p:orquc 
de ouro em suas diversas ~ delicadas manipula~es re
fulgia seu corpo. 
. A louca temeridade de alguns aventureiros procurou, 
mal descoberto o Brazil, apoderar-se da cidade encan
tada e de seus thesouros, mráo grado todas as diffi
culdades e a am·ea~a constante de fracasso total. Foram 
elles principalmente Gonzalo Pizarro e Francisco Orellana, 
em 1539, ambos hespanhoes , e, posteriormente em 1595 
Sir Walter Raleigh, fidalgo inglez, alem de outr.o ::; mais 
tarde. N_ada encontraram•, a nao ser fadiga, fome, sede 
e toda sorte de priva96es dantescas, incluindo a propria 
morte. ' 

Ainda hoje ha quem acredite nesta lend'a, como ha 
quem acredite nos thesouros da Ilha d'e Trinidad, etc ... 
o certo, porém, será que estas Iendas nao passam das 
narrac0e.; exaggeradas de alguns que realmente por lá 
encontraram ouro e diamantes, porem em seu estado 
natural ou por facil troca oom os ingenuos indios. 

Mesmo a propalada abundancia nao admiraria, pois
que autorisa a configura¡;ao g eologica do terreno esta 
supposi~o. 

Dest'arte vem tambem o reino mineral com seus 
recursos cubi\ados para valorisar ainda mais o Alto 
Rio Branco. Crystaes, salitre . diamentes e o ouro serao 
seus representantes, mais dignos de men9ao e actual
mente· de existencia comprovada, real. 

O habitante do Rio Branco bem sabe isto tudo, mas 
tolhido nos seus movimentos, ainda que seja apenas 
devido ás grandes distancias de uns para outros, as 
quaes só permittem ac~es isoladas e, por isso mesmo. 
inuteis, nao se mexe, basta-lhe que a sua situa~ao seja 
sem·prc a mesma, que ella nao peiore . 
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<D. ~oaoentura Schroarz, O. S. ~. com um orupo de "curumys" 
(menores indios), seus alumnos. 

<D. <Boaoentura Schroarz, O. S. ~. com seu alumno indio 9osé 



Podemos avaliar o numero de habitantes civilisad'os 
en1 perto de 10.000 e J 2.000 almas, na sua maioria 
piauhyensens, cearenses, parahybanos, 1naranhenses e pa
ráenses existindo tambem portuguezes - nortistas, p o r
tanto, ou sejam exactamente os desbravadores daquelles 
:;ertoe5', os elementos valiosos de penetra~ao de outros 
Estados ; no Rio Branco, porem·, já nao revelaram mais 
e . .-sas suas famosas qualidades. 

Muiti3simo reduzida no Baixo .Rio Branco, fixou-se 
esta popula~ao n-J Alto Rio Branoo e comp6e-se na 
sua quasi totalidade c;ie fazendeiro;. 

Encontramol-03 disseminados por t0da aquella re
giao immen5a de alguns milhares de kilometro('; qua
drado.;, occupando fazendas , ·cujas extensóes mal co
nhecen1 ha alguma~ que s~o superiores em super
ficie a certo3 Estados soberanos europeus --, mas que 
vendew. e trocam pelo verdadeiro ou ~upposto numero 
de cabe~a:;; de gado, sem fazer conta de bemfeitorias ~ 
mesmo porque estas quasi nao existem. · 

() que j'azer ent'iío para despertar o Alt.o Río Branco 
do e<;, tado !eilzargico, em que se encontra? 

Com o agir para que elle occupe 11a economía 11a
cio11a/ o papel que !he está reservado? 

Nao tem faltado iniciativa·:; para resolver este magno 
problema , rnas tratando-se de trabalhos de grande en
vergadura de de5pesas im1nediatas para effeitos lentos, 
nunca pa !lsara111 e lla s da sua primeira phase para deixa r 
cahir tudo outra vez na sua quietude lastimavel. 

Toda-_; ellas, porem . tiveram como co1ulitio sine qua 
.J1 0 11, a que::;tao principal: o estabelecin1ento de vias de 
communica<;ao permanente.;. 

J5 vimo _; que o Alto Rí o Branco está separado 
do re:;to d~ Brazil durante 8 mezes, por isso que s6 
ndmittc navega~o durante o .; 4 mezes de cheia . 

Este isolamento é completo; nem o telegrapho, nem 
a radiographia con _;eg uem interrompel <>, visto nao terem 
<.linda cheg-ado aquella .; paragens estes beneficios da sci
enci~ moderna. 

Na0 admira, portanto) que o _; fretes de Manáo5 
sejam enormes, de rnod·.) que un1 sacco de sal do custo 
de 8$000 na Capital do E·.>tado s6 p .:issa ser vendido 
em Boa Vista por 35$000, que um r.Jlo de arame far
pado custe actualmente mais de 100$000 e as:;;im por 
diante 

Nao admira, outro:lim.. que estejam ao contrabando 
aberta .; todas as portas e que o intercambio commercial 
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para alem da fronteira se ja o recurso indicado pelas 
conYeniencias e aconse1hado pela lei do menor esfor~o. 
diante das quaes o proprio patrio tismo de quem se 
sentr brazileiro. recúa. 

A facilidade de communica <;ao permanente que exi;;te 
para a Guyana Ing leza tem como con; equencia im'me
diata o fa cto inconte;tavel que para lá se vai cscoando 
lenta - , rnas seguramente o c-0mmercio local. 

Oeste recurso aproveitam-se tanto os civilis ados, como 
os proprios indios, de sorte que cresce esse intercambi~ 
día a dia de importancia e será facto consummado, para 
nao dizer fatal , quando a d.á ad'iantada estrada de ferre> 
da Guyana lngleza (de .Jeorgetown para a fr.onteira 
Brazileira ) estiver concluida, o que é talvez questao de 
pouoos 1nezes e é indicio incontestavel do valo r que 
dao lá fora ao Rio Branco. · 

. Vem a propos ito citar a qui a respeito o « J o rnal 
do Commercio » de Maná.os que em seu nume ro 6887 
de Quinta-feira, 19 de Janeiro do anno passado, diz 
após outras considera9oes S·obre « Interesses do Ama
zonas »: 

f: a ssim que, pelo lado da Guyana Ing leza . 
em cuja fronteira corre1n o Mahú e o Tacutú para 
o valle do Río Branco, o governo britannico fez 
construir, pela <'AX.\ Df.\~ P.\CIF H ' H.\ 1 L'"·' \'. a 
via ferrea que parte de Oeorg eto \vn a té nossos 
limites, pa ra canalisar as riquezas da regiao rio
branquense, dessa C·hana an . que o Amazonas ha de 
perder pe lo a bandono e descaso do g-overn o da Rt~
publica ». 

<~ Nao é preciso aponta r o resultado dessa ten-
tativa da poderosa < • _, K _.\ DI.\"'.\ T'.\ Cll•'T< • H \ l L\V .\Y, 
qur tem privilegio dessa estrada e da ex
plorac;ao da balata. Se rá o inevitavel de·,;Jocam ento 
das nossas riquezas do Rio Branco até a pra<;a 
co·n1m ercial de G eorgetovvn >' . « e-.;te foi o hrad8 
de al erta do dr. Erne;to E. P . Pinto em 1919, in
serto na imprensa carii0ca » . . . 

O s proprios indios, quando já acostumad;os ao 
convivio co1n o civiJi sado, que esta o indicado:; a consti
tuir naquella regiao o brac;::> forte , qui~á o unico hra~o 
de que sr pode dispó r para os diversos miste re~ de 
urna vida r ssenciaJm ente colonia l, estcs futuros elementos 
de trahalho e progresso estao sendo attra hidos sob 
falsa s promessas para aJen1 da fronteira . 

.. 
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O nooo 'Aprendizodo 'AQricolo de CBoa Oisla em construccóo 

, . .. 

' 

Sepulchro do Ormóo Gaudencio nos campos~de Garacorahy 
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Credulos e seduzidos pelas vantagens propostas, 
emig ram os nossos aborigenes em grande numero, .o 
que já produzio sensivel despovoamento na regiao fron
teiri~a. 

Haverá quem considere as minhas affirma~oes exag 
geradas, mas elle ficará convencid'O do contrario: quando 
souber que em certas tribus do Norte ig nora-se o portu
g uez, mais entende-se muito bem o ing lez. a ponto de 
haver nomes ing lezes indianisados, e dansas indígenas . 
a.companhadas p:or canto s ing lezes, deturpad1os, mas fa 
cilm·ente reconheciveis. 

Sejan1os alertas; emquanto é tempo. eviteJnO$ este 
·~xodo calamitoso, com'batendo a causa que· o deter-
1ninou, nao deixemo3 que o Rio. Branco., tao brasileiro 
como .outro qualquer rincijo nacional, esteja apenas etn 
communhao politica com a M.ae · Patria, sendo econo1ni
camentc fallando, tributario do e..>trangeiro. 

Nao consintamos que o problema das vias de c'Jn1 -
munica\ao seja resolvid.o desta forma! 

Urg·em pro\'idencias para por fim a este lamen
tavel estado de cousas, cujas consequencias serao real
mente desastrosas para essa zona fronteiri~a, para 
aquelles confins da terra de Santa Cruz. 

Da popula\:ªº civilisada pouoo ou nada se pode 
espera r ; nao esque~m-0s que a seu favo r milita a cir
cumstancia podeTiosa que as duras contingencias da vida 
levam· vantagens victotiosas sobre as demais conside
ra95es, que no Río Branoo principa lmente o « strug·gle 
for life » imp5e a necessidade itniperiosa die aproveitar 
cada utn co11veníentetnente o patrimo nio e os recursos 
de que dispoe e que) ha ta-nto tempo) falta tod10 estimulo, 
todo e qualquer movimento de ac\aO po3itivo, a con
fian~a nos poderes publicos e o exemplo que se1npre 
deve vir dos outros e. no nosso caso. das autoridades. 

Tive a honra de exp·or es ta situac;~o do Rio Branco 
a Suas ExcelJencias, o eminente Snr. Presidente da Re
publica e seus dig nos Minist~os da justi c;a. Viac;ao e 
Ag ricult1;1ra, por occasiao de varias audiencia5 e a sa
ti sfac~ao de ver que S. Excias. ouviram a minha e~po
sic;ao com verdadeiro interesse e que nao olvidaram D 

a.uxi1io promettido. 
Em parte, pelo ineno3, já se encontra .. este con

cretisado ein autorisa~oes, constantes do or~amento annual 
vigente, á espera de que sejam solicitadas na occasiao 
dev ida, em pa rte depende elle da approva~ao legisla
tiva, afin1 de tornar-se real e positivo. 
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Os Exmos. Sms. Senadores Alfredo Ellis, Barboza 
Lim~ e Lopes Gon<;alves, por sua vez.. prestaram-me 
sen inestimavel concurso, fortalecido ainda pelo seu 
proprio e prúfundo conhecimento da que.,tao, de modo 
que come\:O a antever melhores dias para esse seductor 
<( hinterland » brasileiro. 

Será resolvid0, no ·minimo . o factor principal, a 
construc<;ao de uima via de oommunica\.ao permanente, 
representada por urna estrada de rodagem que irá de 
Boa Vista até pouco abaixo das cachoeiras de Cara
carahy, de onde ha conduc9ao fluvial petenne> conforn1c 
já vi·1nos. 1 

• 

De conhecim,ento proprio, possi0: adianta r que a 
construc<;ao dessá estrada nao of'ferece d.'ifficuldad'es es-
peciaes, nem tao pouco será ella dispendiosa em de
masia ; a propria conservaGffo, dadas as condi<.;oes espe
ciaes do logar, será relativam ente facil e nao deve ín
cutir cuidados. 

Como quer que seja, ,offereceu-se a Prelazia do 
Rio Branco ao Ooverno para tomlar a si esta construc~a_o, 
sem lucros ou outros quaesquer interesses pecuniarios, 
mediante un1 auxilio fixo por kilometro e já tem en
genheiro com petente no logar para proceder ao:; indis
pcns:l veis levantamentos topog raphicos e prestar a sua 
informa~ao profissionaL . 

Urna. vez prompta. será esta estrada. o escoadouro 
da produc9ao do Ríi0 Branco e, porisso ·m·esmo, a ,ahl
vanca que ha de pronlovel-a1 será ·ella a vida de pe
netra ~ao de n0vos e1Et1nentos1 111arcará ella o fitn do 
triste isolam entQ do Rio Branca e assinJ será sat\sfejta 
urna das aspirai;,oes rnais ardentes e mais le.gitjn1as 
daquella regiao. 

Este i1nportante melhoramento, entretanfo, ainda que 
seja a chave para a prosperidade do Alto Río Branco, 
nao ba.sta · será p reciso criar escolas para a p0pu
la<;ao civilisada, ampliar as que a Prelazia já mantem ; 
é imprescindivel a installa<;ao urgente de um hospital 
na Villa de Boa Vista, para onde convergem os doent~s 
de toda a zona, inclusive do Baixo Rio Branco e de 
outro:=; ríos infestados por molestias, sem que tenham 
encontrado até hoj-e assistencia e abrigo; i'mpoe~se um_a_ 
demon5tra\ao pratica da lavoura, qual Fazenda Modelo , 
qu e sirva de incentivo, de exemplo aos fazendeiros .da 
regiao, u1na especie de exposi9a.o permaqente de feí~ao 
simples, Jnas radíé.ªl e essencia1tnente pratica., combinada 

26 

i 
• 



• 1 

com posto de monta que facilitará o cruzamento com 
ra~s escolhidas. 

Será conveniente annexar-lhe o aprendizado agrí
cola para os menores indios que serao educados e 
instruidos para lan91r assrm as bases da pequena Ja
youra, da qual serao elles proprios os propagandistas 
nas suas malocas . 

É de summa importancia ainda a criayao de post-os 
de assistencia aos indios, principalmente na fronteira com 
a Guyana Ingleza e depois em outros log ares, esco
Jhidos dentro da re,giao que por elles é habitada ex-
cJusivamentc. · · 

Este'> po,stos servirao de pontos de attrac~ao1 e d·e 
nucleos de concentra~o, onde, ao par dio cnsih.o reli
g ioso, ser-lhes-ao ministradas as noQoes elen1,entares,. 6 
conhecimento da lingtta vernacula, onde ainda poderao 
fan1iliarisar-se com melhores e mais praticos methodos 
de cultura_, adequadas e processos industriaes mais faceis, 
comquanto mais aperfei~oados, onde enoontrarao assis~ 
tencia e .auxilios diversos, como sejam m edicamentos. 
sementes, ferramentas. etc .. onde. finalmente serao inte
grado~ no nosso conviví.o social. com brandura e pa
ciencia, respeitados . tanto quanto p.ossiveL os costumes 
e habite s que Ihes sao peculiareis ou caros por indole 
e tradic~ao 

T.odas estas obtas, todos . estes planos os Monges 
Benedictinos já iniciaram ou estao por corne~aJ-os e 
rea1izaJ-os. 

Nao padec~ duvida, porem , que a nossa 1n.issao prin
c;pa! é a de sacerdÜ.·tes eathoJicos, de m·issionarios da 
Santé1 Fé, é a cura d1 almas da popula~ao civilisada. 
é a catechese dos abortgenes, nobres 1nisteres a qtte se 
tem a Prelazia entregue com fe rvor desde 1907, data 
de sua funda<;ao, tendo sido seu primeiro Prelado iD 
Exmo . e Revn10. Snr. D. Oerardo van Caloen , O. S. B .. 
Bispo da . Phocea, espirito precla ro e magnanifno. in
cancavel em semear a doutrina christa. 

' 
E nao houve solu~o de continuidade neste sentido 

até hoje ; pelo contrario. 4 mi~sao intensifioou seus tra
balhos os monges cuidam invariavelmente de suas at
tribuiQ(5e<; e espalham o confo rto de nossa Santa Re
fig iao por toda parte ém vi -;itas periodicas1 mas regulares. 
por mais inhospita que se ja a regia o, po r ma is que as ,.¡_ 
cissitudes das intemperies t' as r rivac;oes torne111 suas 
viagen.; perigosas. 
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Trabalhando ainda como profe3sores e enfermeiros, 
sao seus .esfor~s secundados p elas dedicadas rr
mas Missionarias Benedictinas que Ian ~am nos lare~ 
a semente de farta rnesse futura , seja acudindo á s fa
milias doentes, seja instruindo as mo~s em costuras 
e outras artes app·licadas, seja ensinando o muito que 
sabem e conhecem. 

As « Jnalocas » dos indios sao tambem visitadas pelos 
monges regularmente e o numer.o de baptis·ados já at
tinge 4.000; devo registrar com jubilo o auspicioso facto 
de set o nosso missionario- recebido pelos aborigenes 
co1n respeito e confianQa, pois s6 isso já vale urna 
conquista. 

Comtudo e querendo següir 10 exemplo daquelles 
aenedictinos que civilisaram o Norte da Europa e nao 
se tontentaram apenas oom ;i christianisa~~To de s€us 
Barbaras, mas sim desbravaram as mattas para trans
formal-as em rid.entes campo5 de lav1oura, que constn1i:
ram estradas e edificaram co1legio3, ainda hoje exis
tentes e qual mais afamado. que collocaram. as bases 
de futura~ e hoje prosperas cidades, desejacnos , ao lado 
da obra espiritual, promover o progresso material. 

Já se Iani;aram os fundamentos do hospital, cuja 
conclusao está prevista para por todo este anno. 

J.á funcciona uma e3cola, frequentada po.r 150 cre
anc;as, provisoriamente em barracas: é verdade, mas 
dentro dt pouco installada em edificio proprio e ade
quad.o; está esperando sua conclusao o novo aprendi
zado agricola que dará: ab.ti.r:;o a 100 in en o res indios 
e já. foram tomada5 as pr1ovide11cias no sentido de., c.om 
a brevidade possivel~. tornar-se facto os campos de ag ri
cultura praticos e séu§ annexos. 

Convictos, pois ~ de nao estarrnos apenas se tvind·) 
á nossa 1missa-0 principal, mas tambe1n d e estarmos · rea
lizando urna obra patri0ti ca . e persuadidos sincera111ente 
de que nao pode ser ,extranha á Uniao a so rte d.e t.un 
do.s mais privilegiados pedai;os do seu territori:0 e que, 
con1 pezar o <ligio, vai tomando ca1ninh ::> differentc do 
que convem ao:; interess-es da Na~a0 , jutgamo-nos c:Jm 
direito de appeJlar para o Oo verno do paiz e pedir 
seu amparo, e bem ass im para todos os brazil eiros pa
triotas, para que s.e interessem por esta ::bra de ta
manho alcance. 

Te1mo-nos valido dos recurso3 de que a Ordem de 
Sao Bento dispoe nesta Capital para fazer o que ·já 
fizemos, mas elles nao ser.a o fina ltn·ente sufficientes. 
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qypo de coso de fozendo no 'Rito ~io <Bronco 

Gasas de fozenda no 'Rito ~io <Bronco 
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T·emos, porem, a firme convíc~ao de s.ermos. efficaz
tti;ente soccorridos para proseguir na faina encetada ~ 
leval-a a bom termo. 

Desde já agradecemo s o intetesse patrintioo de
monstrado por Sua Excellen<;ia o Snr. PresidentC' "d'a 
Republica e seus dignos auxiliares de governo, o qua nto 
j.á tem feitQ. e ainda farao~ apresentamos nossos pr·:J
testoc, d e gratidao ao Exmo . Snr. Govetnadk:>r do E'>
ta~o do A'maz.onas e seus secretarios pelo apo io que 
nO.s tem· propDrcionado, reoonhecemos penht0rad.o-s a gl:
nerosidade das pess.oas caridosas e de em!prezas par
.ticulares. como .o t.loyd Brasileiro que 'já contribuiran1 
coth seus obulos para facilitar a nossa tarefa. 

Assim ampar~dos e ajudados, serao uossos esf .:>n;os 
cor-9ados, si Deus quizer. d~ completo exito e na o le 
vará muito· ternpo e a pro;.;peridade cito Valle do Ri0 
Br:an·co será real, de modo que elle poderá desempe
nh~r $ett justo papel de verdadeiro celleir:J e presta r ~ 
sua contribui~ao valiosa na eoonomia nacio nal. 

Ante'> de concluir estas considera~oes, para passar 
á 2.8 parte que se ref.ere aos ha bitos e co.stumes .'.) ri
ginaes dos nossos irmaos das selvas do Rio Bra nco, 
seja ·m(; licito repr-0duzir ainda alg uns topicos do mesm·1 
discurso. a que já me r~fer.i atráz. g1ois parecem-m e tra
duzir a anciedade· da popula~o rio.-branqueJT;e <: sua 
confiani;a commovedora em um futuro melh or : 

« Urna nova era, era promi-sora, para nós se 
<\ abre com todo o e:;plendor d~ verdade, oon1 todo 
~< o expoente do ·trabalho fecundo. 

« O valle do Rio Branc-0, regiao ..> eductora~ g ran
« diosa e feraz, cercada de todos os favores na
(~ turaes, estupenda e so berba . que entumece os nossos 
~< peitos patriotas de jus tissimo orgulho e nos fa z 
~< exaltar a bondade da Divina Providencia .que ta.r.~ 
« bem nos soube aqainhoar, vivendo numa . exhube
<• rancia de todas as g randezas. mim oseada C:)tn to das 
<~ a~ fortunas que soem offerecer a terra. o; ri o~ 
<, e o clima , até ha pouco no i solarnento e ú u o l
« vido ficada, te m a suprema ventura d'e ver o ap
« proximar-3e de ridentes dias 1 de ter a certeza do 
~~ amparo e protecva-J que lhe ;;ao ag ora trazidos . , 

c::=-:e..~:-=~ 
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Os Indios 

O s ent~ndidos :estima"!- a popula~ao dos aborig~nes 
n.o R10 Branco eim 1 ::>.000 almas, contra 1 O a 12.000 

de gente civilisada. 
,i\.quelle numero, comtudo. parece ainda aquem da 

verdade. : 
o~ indios, em estado propriamente selvag~m~ serao 

potico; no Rio Branco; a maioria, porem, evita ou re
cusa o contacto com1 o branoo, mantendo com elle re
laºóes., quando muito, pel10 intermedio de outros selvi
colas que procuram! trabalho com o civilisado, mas nao 
~e dem-oram, pois costumam ficar ausentes, apenas tres 
(, Jua:;: >~ para voltarem ,ás suas terras, impellidos pela 
~o~talgia e pel~ anceio da ll¡berdade, onde entao va
lons2.m seus m1ng~uadas salarios (pe\(ls de fazendas, 
machados, foices, faooes , etc. ). 

Este convivio, ·mesmo a proximidade de alguns nu
cleos de civilisados, sempre tem influenc~ado as tribus 
mais proximas, cuja vida e costu1nes perderam bastante 
de suD originalidade em certos sentidos; já vero.os, por 
exemplo, indios perfeitamente habituados ao uso de 
roupas, como camisas, calt;as e paletot ou saia e blusa; 
encontramos aldeamentos com tantas cafúas, quantas fa
milias existem, outros habitos nossos vao sendo imitados, 
cmfim o inicio de urna transforma~o que acabará sendo 
total. 

Mais para longe, porem·, rnostram-se os indios ainda 
no seu estad.o primitivo e oonservam .t@nazmente as tra
di t;oes, recebidas dos seus antepassados. 

O numero das tribus é grande; cad!a quaJ tem seu 
nome especial, as divisües e subdivisoes sao constantes, 
as proprias linguas modificadas peLos varios contactos 
e cruzamentos; o a-specto physico, ainda que seja de 
rac;a5 differentes, pelos ·mesmos m.otivos torno u-se geral 
para todos, de ·m.od'o que a divisao ethnologica se torna 
difficil. 
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Comtudo nao erramos talvez, quando distinguimoii 
1ios indi()s · do Rio . Br~nco diois grupos differentes: O 
grupo dó5 ca,,,aib·as Invasores, a{). qual pertencem os 
;}f,1.cuéhys, Tautipans; A1ekaanás, P·lfrU/áotós\ Yanarrínás e 
os Mayong¡ongs, para citar os principaes, e o grupo 
d•'.iS Arruik, autochth.one, cujos representantes, dign.os de 
men~ao, sao ,os Uapichanas. 

Os r.hirianás, e outras tribus mais, · parecem per
tencer a outra3 familias linguisticas, o que faz acre
ditar, tenham vindo accossados de outras paragens, cren~a 
~utorisada ainda mjais por sua infedoridade numerica. 

· Quanto ao ·« habitat » pe:dert10::) <;:Iistinguir entre 'os 
indi<Js das tlotestas· e o-s indios dos campos, c;onvindo 
cit~r) quanto ao:.; ultim,:;s os U.apichanas e quanto ao~ 
priméiros os h1acuchys, tribu, das mais numerosas. poh> 
conta arjproxilnadament~ 3.000 alma5. 

Salvo as condi-~-Oes especíae~ d.~ « habitat » que in1-
·prfmem á vida desta ou daquella tribu, modifica~oes sen
. iv'eis, approximam-se os demais habitos e costumes . no 
qlle te·in de essencial. 

Oera.1-m:ente moram o::; selvico las ein pequenos al
<ix-amentos de 5 a 10 habita96es, sen.do raros aquelles, 
que exceden1 ~ste ·ñumero para attingir 20 ou mais. 
O typo original, p.ü rem, foi certamente o da habita~ao 
colle'ctiva. unica. Ve-se, pelo menos. que chamando-se 
cada habita\ao de _ s< inaloca: » de3ig nam tambem o al
dearn ento todo pelo mesmo nome. 

Redonda, (ma; tambem já. rectangular devido á m
fluencia do 'meio ), aom seu trabalho e,m forma de c.:>JH.: , 
~ ~r n.¡.aloda cobe'rta de f.o.lha·5 de palmeira Burity, dis
posta8., a 1m1aneira de telha. etn sentido ho rizontal. () 
madeira1nento, con1 ::> ~~ejam os pés direitos. caibros. ripas. 
etc., é srguro, de pe~a a pe~a1 por cipó habihnente la
\ado~ As paredes sao re\'cstidas ás vezes de barro, feito 
r3o a pique, ás ·vezes (ou quas·i se·m1pre nas mattas 1 
de folhas de paln1eira. A unica entrada é fechada corr1 
1nan'ta~ o u esteiras. Jan e lla~ nao · se us_arn, nem outra 
ábertura se'melhante. Feita co111 perieia e dextreza e po
dehdÓ attingir g 'rande.; rdhttens.Oes (18 m. de dia1netro 
por 8 1n dé altui·a ), nao in1pede o~ e3for<;o empreg'adQ 
que se abandone á thaloca facilmente; basta para tanto 
mort-c' na familía, _irr3ucc~sso na ra<;a: ~falta de ca~a. 

O 'primeiro cuidado, após a oonclusao da cabana1 

é a lar~ira , o fogo · .que se sustenta dia e nouteJ para 
que riao apague; 00-stumam até leval,o nas suas mu
dan~as · de logar p:ara logar. 
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Os " Gampos <;eroes" do 'Atto ~io <Bronco 
( ua esquerd1t para a direita os Snrs. José de Souza, fazendelro, Cel j oao Oiniz, 
Superintendente .\1 unicipal, Dr. Snmuel UchOa, Director eta Proph ylaxin Rural 

no Estado de Amazonas) 

·-

'l.Jm lote de oado prompto para o embarque ('Alto ~lo <Bronco) 
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Verdade é que este costum·e já se encontra inuito 
attenuado em algum:as malocas, seja devido aos is
queiros, seja devidó aps phosphoros de caixa .. conquistas 
moderna ¡ que o indio nao desp1reza, quando pode obt·el-as. 

Fóra dahi, produz-.se nov.o frogo por me'io da fricc;ao 
giratoria de duas varas de madeira de qualidade es
pecial, que produzem apó3 algum tempo, no logar do 
contacto, um pó fin.o que chega a esquentar e a fu
megar. Cuidadosamente colloca-se entao capim secco, al
godao, etc., e o shpro humano oonsegue o resto. 

lsto tudo é. feíto pelos indios em tneno.s de dois . 
minutos; verdade é que o esfiotr;.o d'espendido em tao 
diminuta parte de tempo é tao g-raude. que can~a vi
sivelmente o « pae do fog¡o >~, por mais f.orte que seja. 

O preparo da comida é feito tanio pelo hon1em, 
como pela mulher, cabendo áquelle o servi~o de assar 
e grelhar as carne.s e a esta o oozinhar, quer de carnes_, 
quer de outro~ alimentos, oomo bem o fazer os bolos 
de mandioca , etc. 

Como condin1e_nto nao se dispen~a a pünenta ma
lagueta, usada até en1 detnasia) a ponto de tornar a 
comida insupportavel ou um supplicio para que1n nao 
estiver acostun1ado. O sal é conhecido, rnas é artigo 
de luxo. Obtem-n'-0 os indios ou p.or traficancia ou 
pelo _cozimento de terra salobra que se enconira nus 
campos e é assignalada pela falta de vegeta~ao. O re
siduo cinzento escu.lio é o sal local. 

A ro9a é situada nas immediacoes da maloca. O 
hornem ~e incumbe do trabalho de ro~ar e semear, a 
1nulher do dr capinar e · colher. Rotineiro, con10 é o 
mfthodo do plantio, difficultarn as suas linhas irregu-
1are" sobremodo a limpeza e a cap:ina~ao, a carg-0 da 
n1ulher, ronforme fic-0u dito. 

Todo:; estes trabalhos que sao para o indio das 
·matta(; relativamente' faceis e de e_xito quasi seguro, sao 
·mais penosos para o habjtante dos c~rnpos., onde. alen1 
do mais, basta. a falta de chuva rta ·epoca p·ropría pa:ra 
cótnprometter toda a lavoura, o que . muita vez, Ihe 
traz fi fom:e e a miseria. 

Mandioca e milh-0 sao as planta~es principa<."s, ha
vendo ainda corno modalidade de sua lavoura, p.~rem 
~m t'scala diminuta, o cultivo de feijoes . canna de as
SJt.car, arroz e aigodao, tt·ma especie de an1endoim, mamao, 
bananas, aboboras e abacaxls. 
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A colheita, apanhada e carregada pela rnulher é 
g uardada em paioes, s1 é grande; porQ5es m·e_nores ficam 
na propria maloca que tem seu giráo obrigatorio. 

lnteressante é o preparo e .o beneficiamentn do 
miJho e da mandioca. 

AJem de cozerem e assarem o milho verde ou mal 
n1aduro, teduzem seus graos a fubá para fazet bolos 
chaü1~» tamben1 feitos de farinha de 1nandioca. Toda 
maloca ¡>ossuc diversos piloes, feítos de pezada ma
deira e semi-enterrados. Na sua cavidade, bastante pro
funda, colloca-se o milho que é triturado e reduzido á 
fubf1 pela « ·m1ao », feita de outro páo pezado . que te r
n1 ina err: u111 bloco arrendondado.. O grao na;o é ;~oc
cado: a india imprime á « mao » um movimento· de ro
ta~fi<\ mai$ ou mengs constante até obter o effeito 
dcsejado. · 

A mandioca é reduzida, depois de descª'scadla e 
limpa, sobre taboas, etn que e,ncrl.lstararn_ en1 linhas re
gulares peqttenas lascas de p1edras que dilaceram a raiz 
no set• m0vimento· de vai e vem. Vale a pena mencionar 
que e~tas taboas sao de fabri co orig inal dos A-tayongongs 
e sao por elles vendidas ás demais tribus em transac~o 
.á vista e a prazo, neste caso religiosamente respeitado 
e cumprida. 

c:omo contenha o producto deste ,proces,so -- urna 
massa moJhada - ainda todo ·o veneno, c;oJlocam-n'a 
depoi . .; no « tipity 1>, especie de 1nangueira, tran~ada pelos 
hom·ens de junco Araruá, fechada em baixo e aberta 
em cima para receber a rnassa. Dependurado o tipity 
em tuna d~s extremidaa·es, dependuram-se na nutra para 
espichal-o o mais p.ossjvel, do que resulta forte com
pressao sobre a massa, cujo liquido, o veneno, come~ 
a .gottejar pelos intersticios do tecido até ficar enxuta. 

Peneirada, é a farinha aproveitada para o:; bolos 
de ma ndioc~a que consfituem um .dos alimentos diarios 
do indio, especie de nosso p1ao: e acompanham-n'o em 
todas as viag.ens; tambem sao aproveitados, comio os 
de fuhá , para o fabrico de bebidas alcoolic.as, cuja fer
menta~o prov.ocam oom peda~os de canna de assucar 
e outro..; do proprio b.o.I,o, • ·mastigados primeiramente e 
cuspidos depois para denfr.o de urna ·gamelJa que já 
guarda eerta por~ao de bolos ittteiros. Pr,01cessú ver
dadei ramente repugnante, é geralmente o usado. Addic
cionada a ~ecessaria quantidade de ag:ua, amassam o 
conteudo, cobrem-n'o oom folhas de bananeira, exp5e1n 
a garnella durante 2 a 3 días ao calor de fogo brando 
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e coa·m o producto, um liquido g·ri0sso e escuro, o « Ca
chirí » para o uso na .occasiao: diluido a titulo de re
fresc.o sempre q.ue 1hes appetece, e forte, quando de 
acontecimentos espe~iaes, como dansas, festas, marte, 
etc. Apezar de urna proporvao relativamente pequena 
de alcoo.l conduz á embriaguez, sendo tomado, como é, 
en1 grandes quantidades. O paladar, apezar de todos os 
pezares, nao é desag·radavel; lembra o de refrescos de 
fruetas 

o~ hom ens oorttribuem para o sustento das familias 
com· seus 1productos .de ca<;a e pesca. 

Exi·mios en1 um e outr10- sentido, of'ferece-lhes a fauna. 
tao rica naquell e paraíso terrestre · varíava.o constante, 
quer en1 ca~a de pello, quer de penna, alem de muit6 .; 
outro.; animaes que nossos estomagos promptamente re
jcitarian1, 1na_; po r elles sao tido~ em a·Ita conta : be-
10uro .;1 lagartos. tormigas (a tanajura, por exemplo .1 ga
í'é1nhoto:;, sap0s, a propria cobra nao sao desprezados. 

Os peixes, como um dos alimentos principaes , sao 
muito estimados e as tartarugas apreciadas dupfam.ente, 
já por causa da carne, já por causa dos ovos. cujos 
ninhos nenhun1 indio perdoa ; até os ov-0s do Tiú -
lagarto g rande - sao aproveitados. 

Nao resta duvida que os indios usam de todos os 
pro<.:es~os que lhes piossa1n g arantir exito nestes nlis
teres, pouco importa qu_e ·seja1n ás vezes verdadeira
mente condemnavei~, mas o selvicola é o filho da 8p
r:ortunidade e o e5J:rav ::> da leí do m1enor esf:o·ri;.01 em
bora po.::sa rivalisar C3ffi todos em vigio·r e perseveran<;.a, 
sempi;t demonstrados, quanclo p·reciso. 

A ~, armas indigenas sao ge ralme11te as tao l'1Q§sas 
conhecida .~: O arco

1 
flecha. a azaga ia e a sarabata.na. 

O arco tem o csh1primento 1nedio de 1,70 a 1.80 
e é feíto de madeira peiada e re:ústente, esculpida a 
golpe~- de machado e dep ois alizada pacientemente c~n1 
urrla faca , occa~iao . em que se dá ao arco o feiti:3 
dfse jado: exteriormente em form a de meia lua, inte
rio rmentt concava ou c:hata. A.> extremidades ~a.0 en
gro~sadas para evitar que a corda e..;correg ue. Esta é 
fcita normalmente da fibra « Curaui » o.u entao da') fibras 
da palmeira Tucwn e · con.;ta de duas cordas, to rcidas 
com a mao sobre a coxa da perna. 

A flecha co5turria ter de t ,30 a 1 >60 de con1pri
mento, tal seja a ca~a a que se destina ; feita ·da ·canna 
de junco, introduz-se-lhe p•ela ponta urna V'\reta de m{l
deira, de talvez 20 a 30 cm,, a qual, por sua vez, ter-
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mi.na ·em ponta fina. Para fo·rtale.cer este enx~rto, apertatJI 
(1 cano contra a vareta po r cordas finas, pr10CeSSO que 
ta mbem usam para segurar as pennas da outra ex
tremidade. Sete flechas costumam constituir a municaü 

3 

do indio; ne1n sempre sao eguaes entre si: a lem cto 
t)1 po normal, já descripto) ha as flechas de ponta cega 
e pezada 1 destinada a tontear apenas aves como pa
pagaios, aráras, tucanes, mutuñs, etc., que os indios 
gostain de d omesticar, p or causa de su.a s pennas colo
ridas, tendo taes flechas aind'a a vantagell! de nao ~e 
perder, pois cahem no mesmo log ar, feito petécas. 

Ha out ras d e· p,ontas entalhadas 10,u recortaqas, u sadas,. 
quando o ahitnal, dentr,o da floresta., poderia livrar-se 
da flecha na s ua fuga atravez o ma tto; com este sys
telna, porem . a ponta quebra, p erma nece na ferida dó 
a nimal e es te cahe finalmente nas maos do seu per
seguidor. 

Ha ainda as flexas, e nvenenadas nas p9ntas que.~ 
neste caso sao cuidadosament~ embrulhadas p1ara que, 
a ntes do seu uso, ·nao firam o proprio dono. 

Este veneno, chamado C ur.áre é tirado da casca 
de um cipó que vegeta tao sómente em certos logares 
pa ra o lado da serra dJo C.anucú, o que augmenta seu 
valor, a ponto de se.r oonsiderado entre ·C>S indios mer
cadoria preciosa que vendem e tr.ocarn por alto pre~o . 
Seu preparo é conservado ém seg 1redo pelos feiticeiros 
e outros c.onhecedores da formu.Ja, tanto a ssim que nao 
se cortse;guio ainda aviar a respectiva « receita » por des
conhecim~nto do.s demais ingredientes. Encerram e guar
da·m este veneno em piequenos potes de barro ou cuias, 
bem fechadas e á prova da hum·idade que lbe tira o 
effeito É esta a razao po r que os indios sejam· par
cimonio:sos no seu ga sto e g uardem as flechas enve
nenadas e nao usadas em logar ben1 secoo. O effeito 
é seguro nas doses no rma es: a parte atfingida pela 
flecha accusa desde log o para1ysia que se -extendc ra
pidamente a todo ,o corpo, pro v-0cando uma m orte ap
pa.retenmente suave, sem contors9es ou convulsoes. As 
aves sutcumbem dentro de 2 minutos, macacos e outros 
animaes menores em 5 a 10 e veados, .on~as . po rcos, 
antas e:tc. dentro <te 20 ,ninutos no maximo. 

Antídotos nao sao corthecidas, d e modo que se deve 
considerar fatal o ferimento produzido por essas flechas . 
Verdade é que, em doses propositalm ente reduzidas .. nao 
passa seu effeito de tonteira ou estado lethaPgico, mais 
ou 'meno.; p·r.oJ.ong·ados, mas venci(iios por completo após 
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algum tempo. Veados, macacos) e outros an~maes . d:0~ 
me3tiraveis sao assim facilmente apanhados ·vivos. Este 
effeito terrivel nao ímpede a ingestao da carne, pois . 
nao actúa sobre o estomago ; consideram até estas carnes 
ma is sabor-0sas. 

A~ azagaias tem perto de 2tn. de · comprim ent·:J , 
sao bem· redondas e ~ao d1minuindo de girossura para 
a extremidade d e baixo, para que o pies.o ptincipal per
mane~ na parte ~uperior, onde collocam' a ponta aguda 
e fo rte. feita a3 vezes de madeira especial . as vezes 
de osso~ de va ri.os animaes, outras vezes de la minas 
de faooes velhos. · . 

A sarabatana .é a a rma nobte do selvicola e po r 
e lle tao es timad<:! como por nós urna boa espingarda 
ou carabina. Feita do tronco óco de urna palmeira, é 
e;;te cuidadosam ente escolhid:o, .'para que seja absoluta
mente rectilíneo e nao a pre -.;ente outro3 defeito:;; é secc·:> 
po r · m·eio de fogo brando. N'uma da;; extremidades 
dao-l'he um boccal , e:nnsta.nte de metad!e da noz d e coco 
da palmeira Tucumá, furada no centr-0 e segura por 
corda~; finas , cuja firmeza augment~m por m eio de un1a 
rezina, es pecie de pixe. Como viseira collocam dois dentes 
da cutia, o que. no eintanto, na.o é essencia l. Oua rdarn 
os indios es te canud,0 em urn a especie de estojo, ou 
seja outro canudo, feíto da palmei ra « Paxiúba )) , quando 
nova. 

As flechinhas, muito delg adas . sao feitas do pe
ciolo de fo lha da palmeira Inajá ; sua ponta bern ag u
<;ada é coberta com o vene no « Curá re » e a outra ex
tremidade é revestida de alg.odaó ou fibras sedosas, 
para que 3e ajuste bein ao calibre e possa ó s opro hu
mano actuar em toda a su.a efficiencia. 

O uso da sarabatana exige fon;a especial. poisque 
segurarr: o cano (de 2 a 3m~ de cornprim ento ·. com 
ambas as 1naos log10 adeante do boccal, pos i ~ao 4ue 
nao se sustenta facilmente, rnaxirné oom o eano hori 
zonta l ou Jigeiramente inclinado. 

As flechinhas, bem g ua rdadas na a ljava . para na') 
ferir o portador e ficarem protegidas contra a humid'ade, 
sa0 sopradas a urna distancia de 40 metr~s com adn1i
rave l precisao. 

O u::;o da esping,arda, poucó conhecido ... ·n1 as c11tao 
exercidn con1 im pre3siona nte habilidade, nao conseguirá 
facilmente desthronar a sa rabatana. poisque_. confonn e 
1nc disst um indio intelligehte, offerece eUa vanta!;ens 
in~ttp<' raveis , si bem que a sua esphera de ac~ao seja 
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tnLútissimo limitada em relai;ao ao alcance da espin
garda. Um. tiro desta, p1Jr exemp_lo. apaterá un1 animal 
ap·ena.s, espantando os den1ais) ao passo que a fl e
chinha da sarabatana parte silenciosame.nte, o que per
'mí:tte a.bater de utn bando de macaco'j~ ou' de pomba$. 
cujubins, emfim de animaes em convivio social , muit-1s 
exemplares s~m assustar os outr.os. 

u~ar estas armas aprende o indio já na infancia: 
é muito divertiao vel-03, os pequenos . a experimentarc .. n 
sua habilidade com os arcos, flechas . sarabatanas en1 
rniniatura , especie de brinquedos que lhes fazem pac.:i~ 
entemente· os pae-S e avós. 

Nao é, pois~ para admirar que, fe.it.os homens. en
ttentetn com e.;tas armas, tao simples.) quao p erigos:tS, 
o civilisado intruso apezar de seu~ engenhos de de'.S 
trui~o1 anim-ae..; bravíos como a onc;a ou a queix;:i :la 
- alcancem egualmente o \·eado veloz e o .; peixes irre
quietos, as aves no seu voo e os pequenos corredore~ 
nos seus rapidos movimentos de zigue-zague. 

Sabem, no eimtanto . 03 indios reduzir seu trabalho 
ao minimo, quando ¿e lhes offercce :0ccasiao. Arapucas 
e armadilhas para toda especie de anün:al, elles saheH1 
fazel-a~ mui engenhosan1 ente ~ dellas. tiram muito r~
sultado Cercados, jiquis , etc. prop.orcionam pescadas fa 
cej~ que, nao obstante. mu itas \'.ezes nao lhes basta m. 
Tocam entao 10~ peixes para . dentro de un1 baixio 1n :) r to 
do rio ou da .- lagoas , constrocm rapidamentc u1n dique 
i.rnproY isa do r por mei.o de cabac;as e outros utensilios 
atirarn a agua para traz até que o.:> peixes fiquem des
coherto.~. Nao ha ta.manho que escarie; qu.ando pequeno$, 
cozinham~n'o~ sern "previa li1npeza, de mistura com seus. 
t:ondimentos. petisco. ao qual dao 1nuito valor> e quando 
g randes, sao seccos a ~) so l e constituem alimento ele 
i-eserva. 

Outro processo. o mais prejudicial. é o envenenar 
da s ag ua $, usado principalmente em fins do estí o , Jll 

do ve rao, quando o:; peixes procuram as aguas caln1as 
:i a ra de~-ovat. Raize~ de tiínhó e canap,ú (da familia da :; 
sola.neas _; sa.o batida~ de encontro as pedir.as até forrnar 
feixes que· se depe,nduran1 no log.ar e $e esf regan1 den tr ) 
d'agua até sahir um liquido brauco, cujo veneno .. pouc.) 
tempo depoi ~. · faz a pparece r as Yictimas: os peixes pe · 
4ueno~ mortos e os maiores tontos, a nadar de barriga 
para cima á superficie d'ag ua. Assim sao apanhados 
con1 facilidade. mas tarnbem suc.:cumbe toda a repro- · 
duc~ao . Sob e3te ponto de vista é u1nia felicid'ade qut 
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os ríos sejam tao piscosos e a densi'dade da populac;,ao 
tao reduzi<Ja. 

Caes de ca~a existern e sao muito estimados, ha
vendo trocas que disto cfao prova eloquente, p0is chegam 
a dar por um bom animal urna esP'ing1ardat machad.o.s 
e outros objectos apreciados; tem fama de criadores ih
telligentes os indios Macuchis e os Uapichanas. Os caes 
sao .geralmente pequenos, de orelhas compridas e pello 
arrepiado; essencial·m·ente ca~adores> tem -0 fáro multo 
desenvolv~do e mostram-se muito coi'ajosos. Para outta 
cousa os Jndios nao os queretnl raza0 por que nao 11is
pensam ao melhor amigo do hof!Iem· frata1mento especial , 
nem carinhos. Magros, vivendo das sobras da meza. sao 
hosteis a tudo e a todos, fara os s,eus donos. Sa.o elJes 
tambem ós incubadores e pr~pagadores do <( Bicho de 
pé y, que vive nessas caban~s e nao dá. descan\o a·J 
indio e muito menos ao visitante civilisado. 

Nao para, porem , na ca<;a e pesca a habilidade 
do indio. Sao mestres em artefactos de ceramíca e olari.a 
e nao menos perfeitos nos officios de cesteiros, em
palhadores e semelhantes. 

Trabalho exclusivo dos h.omens, fazem estes de certos 
juncos (a,rumá e outros ) e de material das palmeiras 
Baoába e Burity as cestas de carreg1ar1 chamladas {( pa
nacú~ », jacás. aljavas, _m1antas . esteiras, tipitys, peneiras 
e outros utensilios mais, qos quaes algruns ficam tao 
berilcfeitos que a agua nenes nao penetra. 

Applicam até desenvolvido sentido artístico, quando 
entremeiam no seu trabalho desenhos de Iindb aspecto, 
tanto feítos de linhas regulares, como representando fí- -
guras· phantasticas de hom1ens e animaes. Para isso C()[

locam parte do seu n1aterial dentro d'agua1 misturada 
com folhas de certas arvores, para retirarem-n'o. algnm 
tem:po depoL~ , como que curtido e d'e brilhante cor preta. 

A ceramica pertence em algumas tribus exclustva'" 
m·ente á mulher, em outras ao horném. sendo mais de~
envolvida na raya Aruak do que na ra\a do·.s c:araihas, 
mais guerreira e ca~adora por excellencia. O pr.Jces~o . 
no emtanto, é o m·e:srno. Feito o fundo . sohre·poem erh 
forma de espiral cordoes de barro, cujas fenda:; alisarn 
em seguida para, depois ct·e prompto. cozerem o pro
ducto ao fogo lento de galhos verdes, folhas de bana
neira" e outras. 

Com a rezina conseguéh1 produzir urna especie ele 
esmalte vidrado que fecha os poros e P'ermitte o co
zinhar. Os desenho.s exteriores nao sao muito usados, 
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nem apresentam o gosto artístico reveladq em outros 
artefactos, como . por exemplo, cuias, cabassas e outros 
mats. 

Quanto ás cores é o branco. ~ o amarell-0 g~ral
m1ente mineral (urna es pecie de Kaolim ), o vermelho 
vegetal, obtido de folhas do cipó Carayurú ou de se
mentes do Urucum; o azul pr.ovem do genipa,peiro 
brabo que tambem· fornece a tinta preta, obtida ainda 
pelo priocesso já descripto ou da fuligem. 

Urna especie de leite, tirado de varias arv.ores) serve 
de veh1culo e ·meio de applicac;ao. 

A vestim·enta ·é tant0 mais simp;les, quanto ma1s 
af·a.stado o indio vive dos nucleos cívilisados até d'es
a.ppatece.r por completo. Habitualm'ente, porem·. usam os 
hom-ens o rabo que consiste em urna facha de tecido, 
passada por entre as pernas e segura por um cinto de 
corda, ao passo que as mulheres empregam a tanga. 

Esta nimia simplicidade do vestuario nao Jhes pre
occupa, porérn , seu espirito_. nem lhes m:erece reparos. 

Para n1ostrar que .sa.o realmente ingenuos, bastará 
a seguinte scena hilariante ~ Obsequiado com unia camisa 
de córe..1 berrantes ficou utn dos ind'io,s muito satisfeito 
e vestio-a co,m rapidez. Olhando.-se em seguida, julg¡ou-a. 
porem, muito comprida e) sem demora, cortou-a da al
tura do estomago para baixo ! . Esta descoberta valeu-th~ 
applausos g·eraes e seu exemplo foi seguido sem mais 
demora pelos outros, por seu turno contempJados com . 
camisas ... 

A tanga é fejta pela ptopria 1nulfl.et e varia no:; 
:-eus tam1anhos . O uso das missan·gas é necessariamente 
o resultado do intercambio com o civilisadio, mas ada
ptou-se aos costumes originaes com felicidade rara, tal 
a maestria, com que as empreg am as indias, tal o g-nsto 
artistico que ellas reve1arn. Desenhos dos mais va riadüs 
tomam as tang as ag radaveis tambero ao apurado. g osto 
artistico do branco. A reg ularidade, a symetria estilisi 
tica :sao rigorosas e imp5em-se pelo grosto em des·enhos 
acurados. Sobre fundo branco, destacanr-se, harmoniosas, 
as figuras que as indias im1ag inam, sem que tenham es
tud~do artes bellas, nem saibam o que sej.a º' me
andro greg o ou a classica Iinha ro mana. As cores pre
ferida...; sao o branco, ·o vermelho e .o azul. Tem as 
indias contra as dem1ais cores das missángas viva an
tipathia, de modo que muita vez rejeitam-na~. ainda 
que dadas de presente. 
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A fia~ao e tecel<J.gem sao conhecidas; os apparelhos 
que usam·; sao pórem, absolutamente primitivos. 

fiar e tecer pertence ao.s servi~Q3 da m ulher que 
com seu fuso torce o fio de algodao óu dJe fibras ve
getaes diversas (sobresahindo a d:o Curauá que pode rí
valisar com o n<Jsso linho perfeitamente ) e com elle 
produz no tear fachas para carregar crean~as, redes de 
dormir e o mais que Ihes seja preciso. 

Exactamente por ser rudimentar o processo usado, 
é a fabrica~ao de fios e tecidos ·muito morosa; o pr-0-
ducto, porem, nem p<)risso pode ser chamado de gros
seiro, pois é bemfeito, muito regul:a.t e apresenta até 
complicados desenhos. ~ pena que a .crescente intro
duc~ao dos tecidos nos~os, oo·m seu sem-numer.o de 
feitio.; e applicac;oes, ameace seriamente esta industria,. 
digna de melhor sorte. 

feítas essas apreciayües, quera demorar-me ainda 
um pouco com o.s costumes da familia. 

Sao elles essencialmente patriarchaes. 
A chefia das ·malocas que abrigam de 100 a 500 

pessoas, pertence ;;to Tuxaua, especie de ca,cique, cuja 
dignidade pode ser hereditaria e, e1n ternpos idos~ talvez 
o houvesse sido incondicionalmente, mas que, em reg.ra, 
é attribuida á pessoa mais indicada para este logar. 

A$ respectivas attribui~oes nao obedece-m a deter
minado regulamento, como · diriamo3 nós, antes sao di
ctada$ e limitadas pelo respeito á dignidade em s\, e 
aos conhecimentos} sabedoria e idade do escolhido. 

Verifica-se tambero o caso de ser o cargo de Tu
x:aua ·meramente ·nominal ou de fJ:essoa apenas repre
sentativa. Em principio, poretn. temol-o funccionando 
como juiz de contenda, como nrg:anisad!or de festas e 
primeiro danc;arino, como superintendente de cavadas e 
pcscarias em commum, cujo producto é por elle dis
tribuido equitativamente, como con·_ tructor que preside 
a.o Jevantamento <las malocas e distribue os respectivos 
servi~os, como m·estre de cerimonias na recepi;ao de 
hos.pedes, extranhos e outras s.olemn.idades .. emfim c.omo 
chefe da comn:iunhao. N,ao lhe cabe, J)Otem . itnpor ca[?
tigos ou punir .os outros, pelo simples motivo de nao 
~e conhecer sem·elhante processo, a pünto de nao existir 
palavra ou verbo que corresponda a estes sentidos, nem 
mE'smo tratando-se das creancas que nunca apanham 
dos « papás ». 

Com toda ess~ liberdade, impressioila o facto de 
notar-se geral1m·ente na vida familiar do indio ausencia 
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de rixas, brigas, zangas, discuss5es. tao communs entre~• 
os civilisados; tambem a sua moralidade pode servir ~ 
de exemplo a muitos ! ! 

Vejamos c<>mo decorre UIM dia entre aquella gente i j 
e escolhamos para a nossa observa~ao uma das malocas , : 
que serve de habita~ao collectiva para diversas familias, 
entre ~ app~rentadas, onde se des~nrola a yida em 
commum, ao. Fedor da grande lareira. Assentos ern 
forma de tripé, bancos, redes, p·elles de on~as e outros 
animaes, arcos, fleclu¡,s , etc. dao-nos a im.press.ao de 
certo conforto e oonunodid.ade familiar. 

O chao é batí.do · e, poriss;o, sao estas habitac;.C»e.s 
inf·estadas, aleim do, «bicho de pé·», p·or ·esco·.r.pio,es, la.
craias e outras prag:as tnais. 

A ~alva~ao periodica d e t~es hospedes inconv·enient.:~s 
é a « correc~ao.» de formigas - nós tambem conhec,~ 
m.ol-a sob o n.ome de « lava-pés » -- a quaJ póe-n' os, e 
á s vezes os propri-0s habitantes em debandada. 

Já antes de alvorecer estao os indios accordad::>s e 
desfazem a preg.ui \ a, innata ao corpo humano. por u1n a 
animada palestra que se estabe lece de rede á redé . 
atravez a maloca. Trar;am e11es enta-0 seus plan:)s para 
o dia que iniciam c-0m um banho matutino no pro
xim o rio . Os bomens voltam ás s uas redes, ao passo 
que as •mulheres cuidam · d~ esquentar as sobras do 
alimento do dia anterior, urna es pecie de cozidoJ ser
vido em panellas grandes e. acomparthad:o de ca\ a ou 
peixe e de bolos d.e ma.adioica, s·endo tomado de cócoras. 

Depois ~ ~o~lq~ todo$ la,.vam bocea e maos com 
agua fresca; as mulheres, c0mern separadas após a re
fei~o dos h0mens. j-á entao a caminho da ca\a ou 
da pe$ca.. · 

A::, indias, por s,eu turno: vao cuidar das pJarr
taQ()eF., de mod0 que a maloca fica entregue ás cti
an~a.~ e aos velhos que se entret&n nas suas recorda_\:óe.s 
do passado, quando nao ensinem a os 1neninos as artefl 
de ·guerrear e ca~ar. 

As meninas cuidam de seus irmaosinhos meno res 
e o fazem muito compenetradas do seu papel. 

Logo que o sol vai esquenta ndo o ambiente, volta ni 
os habitantes, aos poucos_. á s ua maloca . As mulhetes 
vem carregadas com raí.res de mandioca o u lenha que 
transportam nos seus p_anacús sobre as costas. Os bebés, 
emquanto mamam, acotnpanham a mae em todos est~s 
mi steres1 ou enfachados ou a cavaJleiro sobre o quadriL 
confiormc a i:dade. Folhas. largas proteg·em estes re· 
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bento$ novos, quando o sol castiga e·m demasta. Os 
homens v.oltam da ca~ e pesca ou de outros trabalh·~, 
como ro~r, fazer canoas, levantar armadilhas, etc._. e 
abrigados contra .o calor pela . sombra da maloca, cui
darr1 de outro.s affazeres ou sejam os servi~os de oleiro 
e cesteiro, para citar alg,uns. O jantar é servido á tarde 
pela forma do almo~o; em seguida fumam os ho.me!Js 
commumn1ente 1g·rossos cigarr.os de fumo, envo lvido pela 
flnissima casca da arvore « T,auari », folhas de bananeiras 
e outr.a~ ·mais para irem conversar ao relento e discutir 
os assumptos que mais_ .os interessam·, quando nao seja 
occasiao de enalte.cerem seus feítos na cat;a e outros 
misteres. Depois· de novo banho recolhem-se ás suas 
redts 

Esta vida simples e regular repete-se com poucas 
varia~oes todos os dias e só é interrompida por ac-00-
teci~entos especiaes. 

Neste r,1umero nao podemos, contra toda expecta
tiYa, incluir o casament~" cujo acto se realiza sem qualquer 
cerimonia, nem merece esse nome. O pretendente á 
mao da mo~, o qaal pode ser de outras malocas .e 
mesmo de outras tribus, apresenta-se aos paes para 
obter seu oonsentimento, já segur-0, na maioria dos 
casos, de obtel-o. devido á sua previa combina~ao com 
a escolhida. 

Sati sfeito n-0 seu {X!dido, -retira-se 10 mo~ para só 
voltar no día seguinte, munido de ca~ e pesca que 
offerecc á m-0~. 

Si esta acceitar a dadiva e offerecer, por seu lado~ 
bebidas e .alimento, estao os noivos oompf;omettid·os .e. 
passam desde logo a.o oonvivio em comimum, conside1. 
rado definitivo ou de pessoas realmente casadas, só
mente apó~ o nasciment.o do primeiro filho. O divorcio 
é desconhecido; ha casos .de abandono, mas elles sao 
acremente censurados. 

A polygamia, apezar de nao repugnar áquelles indios, 
nao está em voga, sendo n1esmo desprezada por grande 
numero de tribus. Mesmo nessas, po·t~, costumam .os 
« tuxauas )', mais para patentear um privilegio ou para 
dar mostras de luxo, viver com duas ou tres mulheres. 

A crea\aO dos filhos se faz dentro das normas 
naturaes, limitando-se a educa~o a ensinar-lhes tudo 
que lhes possa ser util na sua vida, de accordo com 
o e$treito ho rizonte dos paes que, de resto, dediearn á 
sua pro le muito cuida.do, o que já fica patenteado pór 
occasiao do nasciment-0 de um filho, acontecintento aus-
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piciosó e; porisso, sujeito a um certo cerimonial. -Quer 
a• parturiente, quer seu marido ficam deitados nas suas 
redes durante 5 ou mais dias, e~ regimen de rigorosa 
dieta e prohibidos de fazer qualquer servi~. 

Outros se incumbem de cuidar dos paes durante 
este curiosissimo resguardo, explícavel apenas por qual
Ql!er creni;a supersticiosa, no intuito. d e afastar da cre
ani;á influencias malignas, razao por que prohibem ao 
pae o uso de armas e ferram entas, etc., po is poderia 
reflectir sobre a vida do recemnascido. 

O periodo de aqiamenta<;ao prolongia~se por dois 
annos ; o nome é dado pouco depois do nascimento e 
é cotl.s iderado parte jnt-egrante da pessoa, especie de 
objecto do seu patrimonio individual, sujeito·, porisso, 
a poder ser roubado, o que , explica a su.a r.eluctancia 
ern dal-o a oonhecet a extranhoJ, em cuja pres·cn~a se 
chamam pelos grá.os de parentesc0, como « rneu irm~[o . 
m·eu cunhado, meu JJae >> e a:;sim por <liante. 

A ep.oca da puberdade que já occorre aos 12 e 
13 anno.s em ambos .os sexos é assignalada por outro 
cerimonial, a que todos se d evem submetter. Para o 
rapaz significa o passar por esta prova a entrada na 
communhao dos homens, de cuja vida participará para 
o futuro, para a menina importa no inicio de um· novo 
cyclo da sua existencia) na sua habilita~ao para o ma
trimonio. 

Reunem entao o~ diversos candidatos de urna só 
vez, tratando.,se dos rap:azes) e inflingem-lhes1 quasi 
semprc- um dos indios, mais velhos ou o Tuxaua, duro~ 
ca$tigios oorporaes que consis.tem prüneiro e1n avoital~os 
fortemente por úma esP'ecie de chicote e peJ.o corpo 
todo. 

Sobre os vergoes que rnuitas vezes rebentam o.u 
sobre cortes feitos de proposito por meio de conchas 
atiadas, passam urna pasta de raizes. folhas) e sementes 
de determinadas plantas, tudo is to macerado e mistu
rado com agua para ficar pastoso. Querem assirn asse 
gurar-lhes o exito na ca\a, na pesca e demais misteres 
de sua vida . Ha innum'eras qualidades desta pasta, cujos 
ingrediente:; variam, conforme seu destino: remedio para 
para o veado, para a anta_, para a on~a, para a 
cu tia e demais representantes daquella fauna . rica, re
medios para isto, remedios para aquillo. Um conjunct-0 
de todos estes « remedios » é ainda passado sobre um 
cordao de fibras de palm·eira1 fino em urna das ,extre
midades e bastante grosso na .outra, onde termina em 
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urna franja. · A ponta fina enfiam no nanz do pobre 
candidato .até attingir a pharing e e sahir pela bocea, 
e com um só arranco fazem passar ,o cordao todo 
~trave:?: estas partes delicadas e sensiveis, e communicam 
asr,im ao corp'O essas maravilhosas qualidades. 

A ultima prova, ainda mais barbara, é a da for
miga : Collocam grande port;ao dellas (principalmente 
a grande e temivel Tocandyra] . em pequenas cestas apro.
priada.3 que, em· seguida, applicam aos po.uco.s a todas 
as partes do corpcL As formigas, irritadas e excitadas 
pre"Viamente, morclem ·entao raivi(:.1.samente as suas vi
ctimas e como . as suas mordeduras sao 1muito •dolo:
ro.sas e de .prolongado effeito, é facil de acreditar qqe 
o paciente acabe doen.te e tenha de se reoo.Iher a s'Ull 
rede. Nem todos os candid.atos aguentam estes mar
tyrios que devem ser supportado.s com resigna~ao ¡es
toica e sem i0 menor queixume i0u manifestar;ao de 
dór; os repr.ovados só depois de algum tempo sao re
admittidos a ·esta prova. Os outros, porem, sao con
siderados homens de facto e como taes tratados dahi 
em <liante. 

A ttribuem a .estas torturas effeitos ta.o certos que 
voluntariamente se sujeitam os homens a repetil-as de 
quando em vez. 

A.:, proprias mo~s passam por pr:ocesso semelhante, 
applicado, em geral, pela mae ou avó. Ainda que na.o 
scja taQ extenso,, nao falta o supplicio de a90jtar,. nem 
a pTov.a da fiormiga. 

Rapazes -e mOftOS s·ao egualmente sujeitas á certa 
dieta (peixes ·s-ómente p·equenos, mingáos, carnes brah
·cas ) que dura 5 mezes na mo~a, p1odendo attingir um 
anno no rapaz. 

Esta dieta, aliás, é imposta ainda por muito.s outros 
motivos e quasi sempre exagg'erada, quando nao rd'e- · 
veria passar do term.o medio, em que a collocam ~JS 
verdadeiros preceit~ medicos e hygienicos, afim de se 
tornar benefica. 

Muitos do.entes, por exemplo.. succumbem devido a 
esta dieta que chega a equivaler em certos caso3 a 
completa absteni;a-o de alimento, pois nao podem com 
o oorpo, exf~nuado por este jejum insensato , reagir contra 
a 'molestia. Doen~as leves, como o defluxo se complicam 
e tomam -se fataes. 

· lsto explica de certa forma o girande coefficiente 
da mortandadle entre· as crean<;as. 
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Pode-se calcular para cada familia apenas duas 
crean~s sobr.eviventes; isto importa na melhor hypo
these na conserv.avao. da especie, mas nao no seu au
gmehto. Verminose, grippes, sara1npo,, variola, infec~·es 
inlestinaes, g1rassando, na.o raro,, epidemícruniento, ceifam 
os filhos dos selvicolas ainda em tenra idade. 

Os recursos de que dispüem para se defender oontra 
estes insidiosos ataques de molestias, sao insignificantes 
e nao passam, nem mesmo podem passa¡ do emprego 
desordenado de algumas plantas e raizes. Alem disso, 
incumbe-se das cur,as o « pagé », medioo, feiticeiro e sa
cerdote a um só t~mpo. Elle é a. piers·onag.em· mais im
portante, 1muito superior ao « Tuxaua » que podem10s 
chamar de « primus · ínter pares ». Basta dizer que elle 
é o intermediario exclusivo entre a terra e o mundo 
sobrenatural, privilegio que sa6e explorar oonveniente
mente para assegurar a sua supremacía e garantir sua 
influencia, muitas vezes nefasta. 

Ventriloquo e prestidigitador, é elle quasi sen1pre o 
1nais intelligente da tribu; pelo menos ser.á .o mais as
tuto,t -0 mais sagaz. 

As suas curas se reaHzam sempr<e após o escu
recer; pouco importa que o do ente necessitasse de soc
corro durante o día, quando talvez se poderia ter cu
rado ainda facilmente . Sem empregar témedio3, é seu 
diagnostico sempre o mesmo . . É um máo espirito que 
se introduzio no corpo do doente, onde ag'e sob di
versas formas. N'um cas.ó de co.licas, p.or exemplo_, será 
em forma de um veado, cujas chifradas _prioduzein ,as 
violentas dores abdominaes; numa pneumonia será em 
forn1a de pequenas varas agudas que es_petam os pu1-
moes e assim mais. O trabalho do feiticeiro consiste, 
pois, em remover ou fazer sahir estes rnáús esp,iritos 
e é justamente o que elle simula fazer; auxiliado pela 
ingestao de bastante « cachirí » e do sueco. de fumo mas
tigado, o que o oolloca num estado ct·e enthusiasmo 
fanatico, apropriado á sua actua~ao na cerimonia. O 
<~ pagé >/ ü1icia seu servü;o, sop.rando por cima dos lo
gares, onde o doente accusa dores; depoisJ so1lem1ne
m1ente poe-se a chupal-os e fingie qu€ tirou de facto 
qualquer cou:5a, pelo menos oospe o « resultado» fora ou 
tira-o da boca oom um rapido m-0viment-0 das suas 
m·aos, J>ara arremessal-0 debai~o de phrases cabalis
ticas e imp~eca~es para longe. Evidente é que nada 
tira; sempre podemos admittir que o effeito desta suc\:ao, 
especie . de sangue-suga. ou, qui~á, ventosa, nao seja con-
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traindicado, ainda qu~ praticado apena~; em:pyrican1ente _. 
e deJle nao . resulte ~nhwn da1nnp ao doente, mas tudo· 
isto nao será bastante para cural·o. 

Convem sempre fazer mais alguma c.-0isa e, por
isso, fazem acreditar e, quem sabe~ sao mesmo con
vencidos disso, que a sua alma vai á serra pro.xima 
para trazell-lhes o au:xilio dos pagés m:ortos, Qujas almas 
lá se encontram, ca9ando em oompanhia de on~as ·que 
lhes sao caes fieis. A alma s.ó regressa depois de 
obtido o auxilio e, portanto, apó3 certa demora, abre
viada por mais cachirí que tambem é bebido, sem res
tric~es, pelos assistentes. 

Ent~a ~m ac~ao a ventriloql!ia .: tal s,eja o caso 
ouve .. se o rugir de urna on~a escondida, o piar do mocho·, 
o latir dos caes, o silvar das cobras, o canto de certas 
aves, emfim de tudo que ao: pagé parecer adequado. 
inclusive supposto.; dialogos entre o espirito m1áo e a 
afana do feiticeiro, e mai'3 as almas que mandou bus·car 
em auxilio da boa causa. Si fór ·preciso, deelara o fei
ticeiro que foi agraciado con1 o poder de elle mesmo 
transformar-se em ,ont;a para estr~~alhar o máo e:;pirito, 
o que basta para todos fugirem sem perda de tempo, 
aterrorisados, l.á fóra, ,pelo que ouvem de lá de dentro e pelo 
que a sua imaginat;ao lhes pinta estar aoontecendo. Só 
podem voltar, quan<io chamados·. por maior que seja 
a preoccupa~o que . lhe3 cause o estado do dioente, 
cuja afflic~ao procuram alliviar, abanando ramaihetes de 
folhagens apropriadas, cujo esc-0lha e compiosi~o é se
gredo do « Pagé » e entóandio canto:) mono.tono·s e tris
tonhos, p.osto que de harmonia agradavel. 

Este · processo age sobre o dóente oomo q_ue hypno
ticamente. 

A fé na ac~ao cro « pagé », producto d'a suggestao 
e da superstivao, augmentada pelo ambiente de com
pleta escuridao, pois a pag.am ,os fogos para que os 
bons espiritos na.o se assustem na entrad~, todo .este 
scenario e apP'arato, emfim. hahilmente predisposto pelo 
feiticeiro, parece acalmar o paciente, elle declara sen
tir-se m·elhor, quando nao adormece. Victorioso levan
ta-se o feiticeiro e dextram·ente espalha, sem ser pre
sentido, finas varas de páo, dentes de queixadas .ou de 
on~, pequenos chiftt:·s de veado) ere. , tal tenha sido o 
respectivo diagrnostic0, convidand'ó . .Js dem\ais a procurar 
a «causa removida ». Naturalmente encontram os obje
ctos em .. questa-0 e depois ·de admirar e critieal-os, pro
testam· sua absoluta confian~a a convic~ao no trabalho 
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do <( pagé » que reoolhe tudo para, apparentemiente _, 
lan~ r o~ ·causadores do mal na ag ua o u matta mais 
proxima~ . Resalvando sempre a p.ossibilidade de ainda 
ter ficado alguma oousa no corpo do doente - potleriam, 
por exemplo, ter sido dous veados em Vlez de um só -
elle se retira para voltar na noite seguinte, si fór pre
ciso e para o m·esmo processo, salvo· as modificaQ()es 
necessarias para sustentar vivo o fogo da fé, factor 
unico que talvez tenha ajudado a cura do d.oente, - si 
elle ficar curado. Em caso de mo rte, é facil a dies~ulpa. 
preparada corn a necessaria antecedencia para sa-
hir-se bem. . 

N:a.o r.esta duvida que os indios acreditam· píamente 
nestali bruxarias. Ha feiticeiros de farna que se manda:m 
buscar de longe e cu1os servi\X)S s.ao bem recompen
sados, consistittdo os « honorarios » em boas redes, facas;, 
m~chados de a~o e o que de mais precioso possuirem. 

Como excep~ao, para confinnar a regra, acontece 
urna o.u outra vez que oo parentes do morto ou, digamos , 
da victima, dao ao feiticeiro em pag amento· urna boa 
e merecida surra, graduad1a conforme a estima ao fal
lecido e, sendo elle forasteiro, chegam a matal-o. 

O 1morto é enterrado 12 horas após o fallecimento; 
si este si deu .á tarde, fazem-lhe g uarda durante a 
noite, onde nao faltam as carpideiras e outras mani
festa~es de peza.r exterior, como meio de demonstrar 
a sua grande tristeza e a saudade, sentimientos que 
existem tao profundos como entre nós. O « cachirí >) e 
comida em abundane'ia nao faltam ; o primeiro até au
xilia as lamentawes dos homens, po rque a embriaguez. 
sóc produzir o effeito de d'esespero em um dos seus 
periodos. 

A sepultura é cavada dentro da maloca. exacta
me nte por baixo da rede do mo rto e nao chega ;;e 
ter um metro de profundidade. Enrolado na sua rede, 
deitam o corpo na cova, com o rosto inclinada para 
ci·ma e em direc~o ao sol nascente. lsto tudo se faz 
sob novas lamenta~es, augmentadas, quando chegram 
e pisam a terra e quebram sobre o lugar objectos do 
fallecido: si for homem, arco e flechas, si fór mulher 
as suas panellas, cestas, etc., e Jan\am fogo para quei
mal-os . O luto dos parentes mais proximos é obser
vado com rigor por um a dous mezes e oonsiste em 
urna determinada dieta, na prohibi~ao absoluta de qua1-
quer servi~o e em1 constantes e lascinantes larnenta-\{)es. 
para que tenham sempre presente o motivo de sua 
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tristeza. Fora da •maloca, andam munictos de varas ver
m•elhas, de dia ,, e de um fogacho á noite para afu
gentar o ·m,áo espirito da mi0rte que os anda r.od'ando. 

Estes temores sem limites, estas supersti~oes. estas 
criaQ(>es phantasticas de bons e máos espiritos consti
tuem a unica religiao ou cren~a naquella·3 paragens. 
mas indicam o reconhecimento innato de p9d1eres que 
escapam á comprehensao humana. 

A ignorancia da unica verdade leva-03, mui logi
ca·tn~nte, á pratica de innumeros absurdos. que até nas 
dan$aS e demais festas . de alegfias e regosijo·, demons
tra·m sua influencia. As dansas do·· jacaré, da ony..~ . do 
urubú. da pacca~ do jaeú e tantas outras tn1ai-s_, preten
dem a.fastar o perigo dos animaes ferozes e apazigual-os, 
como constituem meio ex~ell~nte para agradar aos 
ani·maeis uteis e obter ca{:as abundantes. Outras dan\.3-S, 
exclusiva-mente rituaes, sao dedicadas aos bons e máos 
e.sp·iritos e, neste casol sempre presididas pelo « pagé >' , 
cuja presen~a é o penhor segur.o do boru extto. Nestas 
danc;as usam ás vezes as mascaras, cujas formas bi
zarras, se nao abjectas e hediondas facilmente impres
siona'trt' a assistencia. 

Realizam os indios suas festas quasi só no tem·po 
secco, cuja. estabilidade perm·itte os festejos ao ar livre. 
Sem• motivo esp·ecial, bastando ás vezes a existencia de 
muito cachirí e a abundancia · do alimento, convoca :0 
tuxaua a visinhan\a da maloca com a necessaria ante
cedencia, enviando mens ageiros que levam diversos 
cordoes com tantos nós, quantos días faltam para a 
fes ta; desfazendo· cada dia um do~ nós·, nao é facil 
perder a conta e, realm1ente.. no dia certo :.;e apresen'ta111 
os convidados, vindo por canoas ou por terra. 

Os hom1ens vao á frente, a:; mulheres e as crean~as 
atraz em marcha de ganso. Os seus haveres, armas . 
redes, utensilios dom1esticos ·carregarn com elles, ainda 
que seja para a ausencia de apenas u1n dia. Antes d1e 
chegar á maloca da festa, param e se enfeitam. 

Os homens collocam a sua ooróa de pennas e as 
vezes vistosos manteletes, tambetn de pennas) alen1 de 
pulseiras e cordoes em grande numiero, feítos de dentes 
de ·macacos, on~as. jacarés, queixadas, etc., ,ou de se
m·entes coloridas que abunda•n nó mattof Sobre as costas 
dependuram pelles de papagaios, tucanos_, pica-páos. m:ar
recos, azas de gan;as, rabos de macacos ou de veado. 
casca5 de tatú e outros productos mais efe ~ua fertil 
imagina~o, de modo que seu aspecto seja imponente . 
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o que conseguem~ alem de dar assitn . com todas estas 
cores, urna intensa nota de .a l~gria , pr,opria da festa. 
Os corpos, o utriosim'1 sao pintad os de cores e desenhos 
variegados e bastante regulares, predominando o ve r
melho e preto sobre fundo branco. 

Os eollares e as p~Jseiras das mulheres sao de 
missangas, dentes cte pequenos · animaes, como a cutia 
e a •pac-ca, e de p elle-; d o beija -f1ór. Costumam ta1nbem 
em'Pregar as azas reluzentas de varios bezouros. C intos, 
dos quaes p endem castanhas de piquí ou mesm o g uizos 
e dedaes dos civilisados, chocalha m a cada n1omento 
de ·maneira interessante e orig1inal. 

Assjm entran1 na maloca~ o.nde. após a ce rin1 onia 
ba~tante com·plicada e demo rada, procuram logar e se 
servem· das boas ig uarias, que lhes offerecem. 

Podem juntar-se desta - maneira d1e 200 á 500 
pessoas. 

Depois das tres hor~s, qua.ndo o calor co1ne~a ~ 
declinar, principiam aL~ dansas que diuram ,. emquanto 
houver cachirí, distribuido profusamente entre os as
sistentes, como boa reg ra e dever de hospitalidlade. 

o rythmo da dansa é tna rcado r>e lo canto e p elo 
bater dos pés, interrornpido de vez etn quando por 
apitos estridentes de fla utas de junco, ou seg.ue o ru:fa r 
de tam1bores, feítos de 1nadeira inteiri<;a d_e quasi dois 
rn1efros de comprirnento co111 urna separa~o interna e 
urna serie de aberturas) de n1odo que cada urna destas 
metade.5 ócas produza som o.u, digamos rnelhor, ba rulho 
differente O som destes tambores .ouve-se die long.e, 
razao por que u saram1-n',os antigamente piara t rans
mittir s·ig1naes á distancia, faci1me11te ouvidos e c.om
prehendidos pelas demais tribus. O uso da tuba e bu
zina ou instrumie_ntos de snpro. quer de bambú ou d'e 
chifre de 'bo i, é conhecido, porem nao 1g-;enera1i:3ado·. 

Parecendo, qO come90. de2e>rdena das, no ta o eXpé'
ctador p1ouco depois compasso firme e cadencia regular 
naquellas dansas de cordoes de hom ens, alh'.!.rnados oom 
mulheres e ve que dansam todos d e accordo com <> 
m-estre, o feiticeiro ou o tuxaua . cujos movimentos re
petem· com preci~ao; assim avani;am ou retriocedem_, 
pula·m, bamboleiam o corpo .todo. inclinan1-;Be ou joga 111 
os oorpos para traz, enthus1asmados e compenetrad..;)s. 

Descan~o nao oonhecem nestas occas ioes; as dan~as 
prolong am·-se durante a noite e só sao int errompidas 
pelo calor para reeome~a r logo em seguida, emquanto 
houver cachirí. 
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O fllho de um "tuxaúa" e sua irme 

'Urna "9Tlaloco" 

(Reproduc~Ao da obra de TH KOCH GRUENBERO - " Vom Roro1ma zum Orinoco'' 



Nem sempre terminam estes festéjos bem; excitados 
p~lo alcool ; ficam os homens alterados e a festa corre 
risco de acabar em' grave desordem. Na m.ai.oria dos 
casos, pore1n, é a 'occasiao de reatar conhecimentos e 
amizades, de travar relac;oes novas, de trocar ilnprcss5Ps 
e relatar novidades, e.. tal e qual entre nós . sao o 
inicio ou a causa de ,muitos casamentos. 

Por isso tudo sao muito apreciadas. 
Interessante é observar como se reunem diversas 

tribus, de physico e lingua ou dialectos dífferentes, trá
zendo cada qua] seu$ costumes, sem que a harmonia 
fique prejudicada.. · . 

Estes aspectos diversos até g-1anhª"m pelo lad0 pit
toresco e a oommunhao dos indios se torna mais ' intima. 

Triste é apenas que est.a uniao se dirija ·m uitas 
vezes apenas contra o civilisado, encarado pelos seivi
colas, apezar das excep~oes , como inimigo ou pelo menos 
comü ser que autorisa toda precau~ao e grande cautela . 

Verdade é que, infelizmente. incum·bio-se o proprio 
civilisado de afastar o aborigene, deix~ando dos seus pti
meiros contactos, já verificados ha secttlos, resentiinentos 
profundos, p,reven~óes . senao odios que só m,esm.o muita 
paciencia~ brandura e criteriosa appr-0:ximia~ao poderao 
fazer desapparecer. 

No Rio Branca cabe a maior culpa disto aos ha
lateiro~ que, rivalisando com outros civilisados máos e 
inconscientes, sao os que perseguem o indio_, espoliando-o 
de suas terras, escravisando e matando-oJ si lhes pa
recer conveniente, C!onspurcando-Ihe a mulher.. quando 
nao Jhe desgra~am a filha, abusando d<t sua ig'no.ranchi 
para roubal-o na r~tribui~ao do serví~o prestado) e rc
petindo, em nossos temp.os , as paginas inglorias da es
cravatura, para. prepotentes, satisfazerem seus interesses 
pessoaes. 

Nao esque~amos jamais que o civilisado age con
sciente do ·ma1 que pratica, pois c.o.nhece a ·existencia 
da lei e da autorídaüe constituida para, em no,me da 
nossa sociedade, reprimir tuc:fo que ella entendeu pas~ 
&iVel de sanc~ao, ao passo que o selvicola só p1r~tica 
aquillo que o seu estado primitivo presume realmente 
legal= a élefeza illirnitada contra o u~urpador, o civi-
lisado ou como elles dizem, o « branco ». • 

Inclinados a olhannus tudo e todos pelo nosso 
prisma, tanto de individuo para individúo. como de na <;ao 
para na<;ao e de ra~a para ra\a - e quanto a huma
nidade já nao s,offreu por causa d'esta intolerancia -
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enxergamo.; sempre ;l aresta no olho dos outros e nao 
vemos que no nosso ternos uma trave, ceimo já diz 
a Sagrada Escriptura, applicando este noss&>. precon
ceito tambem .ao indio que se accusa, ,geralm•ente.. de 
ser indolente, trahidor, egoísta, desprendido de affei
Qé)es, portador, afinall de um caracter d·esprezivel. 

As opinioes a res·peito do cháracter do indio sao, 
aliás, m ujto variadas. 

Assim refere-se o Conde E. Stradelli de modo fa
voravel aos nossos aborígenes e protesta contra o 
« eterno systema do julgament-0 com dous pes-OS e duas 
medidas ». . 

Mr. CoudreaQ ·na sua « V.oyage a travers les Ouya
nes et l' Amazonie », encara-.os sob o ponto de vista 
de ra~a inferior, á qual só reconhece como bom, ;a 
seriedade. : 

O Capitao-Tenente Louren~o da Silva Arauj.o e 
Am·azonas, publicando seu <' Diccionario topo·graphico, 
historico e descriptiv·a » des ta regiia.o, proGura ser justo· 
nas suas aprecia95es, o m·esm·o occorrendo a Mr. Elisée 
Reclus, cuja obra, a « Oeographia ethno,g raphica e es
tatistica dos Estados Unidos do Brazil », foi traduzida 
com peculiar competencia pelo Exmo. Snr. Barao d ~ 
Ramiz Oalvao. 

Os seientistas Theodor l<i0·ch-Oruenbergf' .(V.cm Ro
roima zuín Orinooo ), allemao. e Richard Schomburgk 
(Reisen in Britisch Ouyana ), sao abertamente adeptos 
da corrente favoravel. 

O primeiro destes dois ultimos proclama, por exem
plo, a hunestidade <los Taúlipans (1nais pr~priamente 
dos Arecúnas ), a 'sua intelligencia_, amor á familia, seu 
temperamento alegre, -seu fino tacto, suas disposi~es 
para o ~rabalho, sua criteriosa orienta~ao p.ara com 
terceiros, mesmo quando inimigos) etc. 

Ha egualmente quem lhes gabe apenas a-s boas 
qualidades, oontestandzo a existencia das más; e ha quem 
os c.ondemne em absolut:O, com:0 o ainericano Herndson, 
segundo o qual « nao valem nem mesm.o o simples 
logar que -0ccupam ». 

Tenho para mim que uns e .outros peccam pelo 
exaggero.: ou sao nimiamente severos ou excessivamente 
generosos. 

O indio ter.á, oran.o todos nós, qualidad.es boas e 
más, pare.cendo-me que as boas superem. 

Refiro-me com· estas palavras ao aborigene em seu 
estado natural; o indio, pelo menos o do Río Branco, 
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depois de prolongado contact<> com elementos civili
sadns inferiores ou mal intencionados, flca escravo desta 
nefa sta influencia1 aprenqe depres3a os vicios do branco. 
d~sce ás suas bai~esas e itriita-lhe 'ª corr4P\:ªº para, 
ern pouco tempo, ficar virtual1nente estragado e con
stituir elemento pernit ios·-:> para os seus p·toprios irmaos. 

Comtudo é elle apena'3 a infeliz victima do « civi
lisa d n )), unico culpado de tanta desg:ra~a. 

Este estado de cou.;as exige, é bem de ver. re
medio imrnediato e e:..te c-onsiste, nao hesito em affir
rnal-01 na catechese dos indios. É a nos:sa santa Religiao 
que d evC': conquziJ..,O:i ao bo1m can1inho e conserval-os 
no trilho do bem, da moral, da jti'~t~~J do amor cao 
proximo> dó progresso e da civilisa¡;ao. 

E i ~ to exactam·ente o q4e querem r ealiza r e já 
realizaram em boa ·parte 0 3 missionariós franciscanos, 
Capuchinhos, Dominicanos, Salesianos, Servitas e os Padres 
do Espirito Santo, espalhados por este vasto Brazil ) todos 
elles valiosos pioneiros em pról da mes tna causa boa. 

Haja tambem visto o que consegutram em tempo 0 
idos o s Jesuitas com a sua fin a percep·\'.ªº e seu excel 
Ien'te tino governc;iti~o. 

A Hi; toria Patria proclama bem altó3 03 seus feitos; 
nom es oomo os dos Padres Anchieta, N·)b rega e An
tonio Vieira tr0 rnaram celebre e digna da g ratida.o na· 
cióhal a s ua obra de fé, pacienc~a, ooragem e dedi
ca\.ªº· No Pará, Maranhao , P ernambuco, Bahia, E3pirito 
Santo, Sao Paul.o, Río Grande do Sul co·m o:; seus 
« reductos », as « missoes )) do P a rag uay e nao sei quantos 
lógare:; n1ais. mo:;.traram o que se oonségue do indio 
e que e11e é apena::; urna crean~a que necessita de tu
tela _protectora que se d eve manifestar nos meno res de
talhe:; de sua existeflcia, posto que com discrec;ao e 
m uito crite rio. 

Porque nao repr.oduzir em nossos tempos est a obra 
patrin tica no Rio Branco? 

Nao é a nossa f~ a mesm.a? Pr0r acaso nao evoluio 
a inda n1ab a nossa co·mprehensao dos ·direitos que 
assistem· ao selvicola? 

Si nao no .; faltar a perserveran~a devida, havemos 
de completar a obra que se quer ih iciar e que deveinos 
levar adiante, para que no.esos días nao sejam para 
o indio do Ri<> Btanco a sua ultima jornada. 

O emprehendimento é g rande, mas de urna g ran
deza que ein'P-0lga, que seduz, que enthusiasma, que 
tanto interessa á religi~o, com.o á patria} valores s-0-

• 



• 

• 

• 

, 

ciaes que, mais urna vez, marcha ra.o de 1naos dadas 
en1 busca do mesmo ideal. 

Esta obi;a de fé e de patriotis·m:o quer rea1izal-a 
a Ptelazia do Rio Branoo . 

Se-us Monges, t.odos elles benedictinos.. auxiliados 
pelas abnegadas Irmas Missionarias, tambem da Ordem 
de Sao Bento, nao ·medirao sacrificios. 

Brazileiros, ·por nascim·ent.o ou por eleic;ao:) dedi
cam-se sem vascillar a esta níissao, úao temem obsta-
culos, nem r éceic,lm a morte prematura. · 

Cinco por lá morreram e tiveram morte santa. 
N;ao falta, porem·, quem os substitua ! 
Nobremente, chri_stamente se offerecem, co.mtanto 

que nao haja s·olu~ao de continuidade. 
Rendo gra\aS a Deus por pro,porcionar-me tamanha 

alegria e recordo-m·e dos tempos, em que os m onges 
benedictinos, levaram a fé e a civllisac;aó a toda parte da 
Europa barbara, sem hes itar, sem temer, diante de si a sua 
unica divisa: «Ut in omnibus glorificetur Deus». 

Parto para o Rio Branca em principios de Junho, 
lev·ando com1tnigi0 n.ovos miss1onarios e novas 1nissio
narias, ·mas quero tambem levar a certeza de que o 
Brazil nao se esquecé'rá do seu trabalho, que seu de
nodo encontrará a uxilio, que seu sacrificio nao será em 
vao, e que o Rio, Branco e os seus indios podem ·Con
fiar no Governo de sua patria e nos irmaos .civilisados, 
pois sabera-0 amparal-os generosamente. 

E disse . 
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Opin.ióes e commentarios 
- . -o -

O Evangelho n~s Selvas 
A obra civilisadora dos Missionarios Benedictinos 

no Valle do Rio Branco 

D. Pedro Eggerath, archi • abbade de S. Bento, 
entre os Indios da Amazonia 

« O valle do Río Branco e os Indios que o .ha
bitam » - .c.! is o titulo suggestivo da conferencia que D. 
Pedro Eggierath, p relado do Rio Branco e archi-abbade 
de Sao Bento, realisará amaoha, ás 8 ho ras d'a noite, 
no Instituto Historiéú. 

Fomos procurar o g rande m1ss1onario, afim de 
obtenn os aJgumas jmpre$s6es suas a respeito da obra 
real isa cla pela missª-0 Benedictina naqueJle vasto re .
canto do, Bras il desconhecido e semi-barbaro. Chegados 
a.o Mosteiro de S. Bento.t nao nos foi d'ifficil obter ~) 
que queriam·os, p1ois S. Revm a. nos acoJheu com um 
so.rriso de bond:ade christa, accedendo ao nosso pro
posito. 

U11u1 inieressa11ie palestra rom o ab1Zep:ado 1111issionario 

í). Pedro Eggerath, em pa lestra corr1nosco, expli
cou-no~ entao que a Prelazia do Rio Branca se encontra 
no Estado dlO Amazonas, nos confi ns com a Venezuela 
e a Guyana IJ1g1Jeza, e nao deve ser confundida co111 o 
Rio Branco, situado no Acre. 

Municipio de extensao territoria l c110rn1e, resente-se 
ell e: de u111 maJ g~eral, apesar die se r feraz e .$audavel ; 
a fa lta de vías de co1nmunica~a.o, pois que está sepa-
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rada do resto do Brasil durante oito mezes, ou seja 
por occasiao da secca, urna vez que o Rio Branco só 
admitte naveg·a<;ao franca no tem1po das « cheias », .isto 
die Caracarahy para cima, logar e,ste que separa o ,< Baixo 
Río, Branca » doentio, do « Alto Rio Branco », a zona 
sa udavel, a regiao dos immensos «Campos Qer:aes ~\ 
onde a populac;aro civilisada conseg:uiu fixar-se tacil
mente, embora nao passe seu num:ero de 12.000 alm-as 
_contra 15.000 de indios, « nossos irmaos das selvas ». 

A Pre1azia do Rio Branco que actualmente superin
tende, além de cuic:\ar com ded!icac;ao de su.a missao es
piritual, quer ~ntre a pop u l a~ao civilasada, quer entre 
0s aborig·enes, que.r t on1ar a s i a tarefa de tnelhorar 
a situavao cl es.sa seductora regiac e o que já se con
segluiu, me autorisa a ante,;er melhores dias para es.se 
extremo Norte do Brasil. 
. A construc~ao de urna -estrada de rodagem que será 
executada pela Prelazia, se1n visar lucros, mediante au
xilio promettido ¡'.lelo governo federal, resoh ·erá a questao 
p1rincipal e constituirá o escoadouro da produci;ao do 
Rio Branco, sem estar suj,e ita ao collapso fatal de .oit.6· 
rn'ezes, comJo agiora aooi1tece. 

Está se construind o um hospital, falta de que íQ 

Rio Branca se resentiu muitr0 até hoje; sua conclusa:o_, 
á expensa~ cla Prelazia, taJyez se realise ainda este anno. 
Escolas, um AprQudizado Agricola para 100 meninos 
indios, combinado com os ca tnpos de lavoura p·raticos, 
postos de monta, etc.1 para . qua) Fazenda Modelo, servir 
de incentivo aos fazendeiro.s e pro1n Q\rer a lavoura pe
ql.1ena1 e.spa lharai0 . no~oes praticas ~ elem.entares, cuj10 
resultado nao p6de deixar de appareder. 

Postos de assistencia a.os ind'ios, fundados de pre
ferenci;i perto das fronteiras e dentro da zona por elles 
habitada, facilitarao a approxirnacao deste valioso ele
mento e acabarao -po r inte~ral-0 no nosso convivio social 

A distribui yao de med ica1nent.os1 ferramentas, se
mentes, peq¡,1en o~ campos de den1onstra~ai0 de culturas 
.adequadas ao meio:,. a0 par do ensino relig ioso serao 
os mei<0s praticos d..e que se c;e:rvirao os missio-narios 
benedictinos para a.ttrah ir o aborig¡ene e incutir-lhe con
fiani;a. 

Outros melhoram entos 111ais irao surgindo aos poucos 
e trarao nova Yida ao Rio Branco, a zona do legen
dario <( El Oo,rad0 "> e realm ente a zona de riquezas 
natu.raes inca lculaveis, 5 espera da mao que os fa~ 
apparecer. 



As altas autoridades e a generosidade de alguns 
particulares te·m amparado este emprehend'imento, mas 
dcsejo tornar mais amplo o interesse pelo Río Branco, 
que m erece sem duvida ser auxiliado efficazmente. 

É neste sentido que r ealizarei a annunciada ~on
ferencia, a convite do Sr. conde de Aff.onso CeJso; 
frizando resumidamente todo o alcance social desta obra, 
espero que seu aspecto catholico e patriotico a tornem 
m,erecedora ellas symp:athias g,eraes e que me seja dado 
despertar . tO Rio Branco d o estado letha rgico .em que 
actu,almenf.e se encontra~ . 

Dividindo, a rninha palestra ,em duas partes., trat.o 
na prilneira do valle Qlg Río, Br.a1100 en1 :Sentido g·:eral 
e na seg1unda dise,orro S{)1bre ,os indios e seus 1costumes 
e habites, 10 que talvrez cons titua 1u1n ponto de attrac~o. 

()s senhores da imprensa, qlle sernp re estao pr.om
ptos para auxiliar as boa$ iniciativas, bem poderiam aj.u
dar-m e na minha tarefa, certos de que o Río Branco 
saberá ser g rato aos seus bemfeitore:; e a todos que por 
s ua sorte 1mostrare1n interesse. 

Tudo isto nos d.isse S. Ex. Revdma. com gentileza 
captivante e tivemos nitida impressao de estar D. Pedro 
Eggerath firme1n ente disposto a le\'ar sua tarefa a born 
termo. 

('2ue as:>im seja, sao os nos.:;os votos. 

(A N0-ite d e 30, de Maio de U~24) 

Desenvolvendo o valle do Rio Branco 
Importante conferencia de D. Pedro Eggerath 

no Instituto Historico 

O que nos diz o Archi-Abbade da Ordem Benedictina no Brasil 

Nao era a primetra vez que su biam o.;; ao Most eiro 
de S. Bento para gozar por alguns quartos 1de hora 
da palestra instructiva, <lesse grande guia e missio nario 
qLtC é D. P edro Eggerath, abbade daquelle Mosteito 
e prelado do Rio Branco, o longinquo e feraz valle 
da Amazonia. 

Bem nos lembravainos de havel-,o procurado de seu 
prüneiro re.gresso, ouvi ndo-lhe cousas extraordinarias da
quella reg1iao esplendida, e edifi cando-nos com os exen1-. 



plos. da ac1~ao, patrrotica e infatigav,el do en1inente ·pre
lado.. H.Oje, guiava-nos ,os passos .ao Mosteiro o <le
sejo de col her~ por antecipa~ao alguns pontos da nn
portante conferencia que D. Pedro Egigerath vae 
faze.r amanha, sob os auspicios do Instituto Historico e 
Oeographic.o Brasíleiro . 

D. Archi-abbade recebeu-n0s g:entillnente e, p.ediindo 
ficas3emos á v1011tade, iniciou sua palestna interessante, 
após haver agradecido o interesse da in1prensa, e, no 
caso presente, d'A NOITE, da qual se d.eclaro:u ieitor 
obrig.atorio, e ami~o, Para njo tr.air o sabor da origi
nalidade, reproduzí1nos e.m segiUidia, fiehnente , i0s <1p0 11-
ta1nent0.s que S. :Ex. Revma. nos f-0,rneteu: 

- Esta n1inha conferencia é antes wna palestra 
simples) destituid!a de rhetorica e despida d-as pretensóes 
technicas ou o utras quaesquer. Dei-Ihc umoé! fei~ao -t~
sencialmeute p.ra,ti.ca e a falta de temgo, nem· ªº' inenos1 

pennittiu concaten'l.r 1nelhor os div1ers.os as8umprtos. Devo 
á gentileza do Exmo. Sr. co.nde Aff.onso Celsü a .op
portunidade de realisal-a sob os auspicios desta illustre 
agremia9ao e confesso.-mc por isso 111úito penhorado, 
pois facilita meu n1aioir desejo: intt.:ressar o paiz 1no 
progres·30 de u111 dos m.ais precios.os rüú:~,oes bfasileiros 
e nos trabalhos que a Prelazia do Rio Btanco já exe
c.uto.u e está p:or executar ».' 

- Desde quando existe essa prelazia e quaes ,as 
suas attribui~oes - perg untámos, entao, ouvindo o se
g uinte: 

- A Pre lazia do Rio Branco foi fundada cn1 1907 
e seu primeiro prelado toi o Exmo. e Revm-0. Sr. D. 
Oerardo van Cah~en, O. S. B., Bispo de Pho-cea, a quem 
succedi ha t res anno:.3 1 p0r acto da Santa Sé; sua inissa-0 
principal, exercida por mong.es benedictinos, ajudados 
pelas abnegadas irmas missi1onarias,, tam bem da Orde1n 
ele Sao Bento, é a cura d''.almas da popula';;ao civili
sacla, é a catechese dos indios, sao as multiplas attri
bi~oes do sacerdote, do Missionario da Santa f é, quer 
seja no sentido s trictamente religioso, quer seja ensi
nando e instruind;o, quer seja acuuindo aos enferm,os. 
Ao par do lado espü·itual, pretende, p0ré1n, a Pr,eJazia 
do Ri.o BranCO¡ promovrer o progresso material des.te 
enorme territorio, onde a vid:a é. por assim dizer, ainda 
colonial até hoje. 

Imagine que Iá no Norte-, na zona limitrophe ido 
Estado do Amazonas com a Venezuela e a Ouvana 
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lngJeza, nesse « Hinterland », quasi do tamanhi0 do Estado 
de Sao Paulo, tudo ainda está p1or faz.er. 

Come~a que a popula~o civilisada nao passa de 
1 O a 12r-OOO a lmas que vivem espa1hadas po.r essa im
n1ensa regiao, cuid.:ando) quando muito da cria~ao de 
gado nos ca1mpos nativos, mas pelos processos 11nais 
rotineiros possiveis, ou entao da extra,c~ao da borracha) 
da balata e da castanha, en1fim daquillo, que dá ren
dimento certo sem g-ra nde traba lho. A agricultura é 
quasi nulla, nao obstante o terreno ser fertil e o clima 
salubre. N ote que é p redso distiµg¡uir entre :0 « Baixo 
Rio Branc.o » e o· «~Alto Río Branco »; o primeiro é 
in-festado pe lo ünp:aludismp¡ e quasi deshabHadn, ao passo 
que o segundo (de Caracarahy até a fronteira j é sau
<lavel, de terras altas e enxut~s. 

É precisamente no Alto Rio Branco que se en
centra a cséde do Municipri·o da Villa de B·oa Vista, .onde 
tan1 bem funcciona a sédle da minha prelazi,~L 

A minha Prelazia nao se propoe a reali.sar mi
lagres, mas quer realisar alg uns melho ramentos que con
sidero essenciaes; o resto virá por si. O senhor sabe que 
é muito perig1oso querer resolver depressa certos pro
blemas que exig,en1 inicialn1ente en1pregr0 de tempo e 
dinheiro para obter effeit.os muitos lentos. f: sempre me lhor 
a gente revestir-se de pac1encia como no presente caso. Náo 
penso em dispensar o auxilio do governo, antes,. pelo 
contra rio, por elle me tenho empenha.do e estou certo 
do verdadeiro interesse e do efficaz auxilio que o Sr. 
P resident€ da R'epLtblica e seus mitlistros me dem<0ns
tra ram e prometteram com tela~ao a-0 meu projecto. 

Será, pelo menos . realisada urn a das asp1iray6es 
mais imµo rtantes do Alto Río Branco, a s ua comrnu
nica~ao permanente com Maná.i0s po r meio de u111 a es
trada de rodagem, fe íta pela Prelazia mediante u1na 
subvenc;ao fixa, já autorizada na ultitna l~i or\:an1en
ta ria. 

A certeza de atting1r os mercadas de consum.o, de 
poder val·orisa r o producto de accnrdo com a procura, 
t ra nsformarao p,or oom·P'leto o .actua l aspect9 de Rio 
Branc.o. Virao. noves elen1entos e a prosperid]ade <leste 
verdadeiro celleiro será real. 

Com se us recursos pr<Jprios, já está a Prelazia edi
ficando u,m hospital e iniciou a construcc;ao do novo 
ap rendizado agrioo la, ao qual serao annexos pos tos de 
1nonta e ca1n pps de cultura pratic.o.s . 
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Devern estar chegando a Manáos 30 reproductores 
de garlo zebú, caracú e u1n jumento de ra\a j.á en
viados por 1nim para aproveitar a « cheia » do Rio Branco, 
occasiao unica em que é naveg·avel no seu percurso 
superior. Escalas e pastos de assistencia aos indios serao 
complementos valiosos das obras já iniciadas e serao 
a semente de farta n1 ésse futura. · 

Quanto ao:; abo,rig1enes dedico-lhes na minha con- • 
ferencia urna parte espe'cial, na quaJ de::;crevo seus ha
bitos e costumes, sua índole e inenciono os meíos que 
julgo. conv1e11ientei:l para del!es fazer .o. bta90 forte do 
Rio B.{anco, pata eivilisal-1os. para integral.,os, emfim) 
e1n nosso oonvivio. 

Brandura e paciencia sao 03 factores principaes nessa 
d elicada missao a que me dedicareí, e 001nmigu todos . 
os monges missionarios, de alma e cora~'ao } esperancados 
de conseguir os resultados desejados, e certo de melho
rar-lhes a sua condi\:ao actual que é das mais lamen
taveis 

- Esta parte sobre os ind1os despertará seguramente 
interesse especial e quem sabe, conviria mesmo, reunil-a 
em um fascículo para tornal-a mais conhecicfa? - avan
~mos. 

- O senhor nao é o primeiro que o diz, foi a re.s
posta, talvez o fac;a dep,ois de minha volta do Rió 
Branco, para onde sig.Q em 6 de junho proximo, W.11ª 
vez que assim augtrhente o interesse .dios « irm·a;os c1v1-
1 isados » por seus {( irmaos das selvas ». 

De qualquer forma parece-me .que a obra dos . mis~ 
sionarios benedictinos no Alto Ri·o Branoo pode ser en
cara.da sob o duplo aspecto de catholica e patriotica 
e que ella offerece as igarantias d e cxito segu ro, se 
Deus quizer ». 

--- --
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(O Col'reio da l\lau ha de 31 de 1\.1.Hio el<) 1924) 

O Brasil ignorado 
A obra dos missionarios benedictinos 

no VaUe do..,Rio Branco 

A conferencia, boje, do arcbi-abbade O. Pedro Eggerath 

Nos confins septentriunaes do Estado do Aina~onas 
com a R. e publica d:e V ~rtezuela e a Guyana Ing1teza, 
existe, como tantas ·outraS' espalhadas ~ esquecldas ¡por 
este Brasil immens0, urna ~ena riquissin1a) ondie do· 
·mina ainda i0 elemento g1enuina1nenre br.asileiro, o indio, 
e cuja p.opula:9ao civ ilizada naq vae .a lém de u1nas 
12.000 almas, que se entf'egam ao trabalho que rende 
certo ·sem grande esFor~o, ·oomo a cria<;ao de gado nos 
campos nativos e a extrao~O- da borracha, da balata ~ 
e da castanha, tudo pelós methodos os mais primitivos) 
sen1 noc;ao a lg uma de qualquer processo progressista. 

É <> Rio Branc-0, vastissimo territorio de terras _fer
tilissimas, de riquezas naturaes inestimaveis. 

Abandonados á sua natural indolencia, pela incuria 
dos poderes publicas, ignorantes do qu.e valem como 
gente e como possuidores da t.erra fecunda e rica que 
lhes foi be.ri90, desconhecendo os m1ais come3inhos prin
cipios do prog ress:0 nos varios ramos da actividade hu-
111ana, os seus. habitantes: ha p:ouco mais de um lustriq 
1viviam a vidJa rude das scelv.as lonig"inquas. 

Mas, feliro1.ente pata elles. a época dos .Anchietas 
e de tantos outnos de nodados dlesbravadores dos nossos 
sertiOes nao te nninára ainda. A obra santa dos evang•e
lizadores das selvas tinha os seus continuadores. Ahi 
estavam os missionarios benedict-os, os filhos da Ordem 
d e Sao Bento que nao restringe a sua nlissao aos 
grandes centros populosos e vae ao se rtao, ás regioes 
inhospitas e bra\·ias díffundir, conjuntamente c~m a pa
lavra de Deus, as luzes da c iviliza~ao. E assim foi que 
en1 1907 o entao a.bbade dos Ben edictinos, d . Oeraldo 
von Caloen, fundou a Prelazia do Rio Branco. destinada 
justamente a arrancar das trevas as g entes do vasto 
e feracissimo territ·orio, que o rio Branco divide 1em 
Baixo Ri.o Branoo, zona in5alubre. e Alto Rio Branco. 
a regiao saudavel, do3 Camp.os Geraes,. de Caracarahy 
até a fronteira. 
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Desde entao, .n~m eado primeiro pr.elado o. bispo de 
Phocea, a 4uem,, ha tres annos, succedeu d. Pedri0 
Eggerath, os m onges b !~nedictinos1 auxiliados pelos ¡die
votadas irmas miss~onarias de Sao Bento se entregam 
co1n o car inho dos verdadeiros sacerdotes d'e Christo 
á cu.ra espiritU¡al da gopula~ao civilizada e á cateches@ 
dos selvicolas. E -a.o. lado do aperfei9oamento da alma 
educam-lhes o espirito, ministrando-lhes a instruoga<» os 
ensina1nentos necess:arios ,á expilor1a~a-0 intelligente dos 
recursos naturaes 1d,as suas terr.as. 

() trabalho dos· esf¡orQado1s missio nari.os já tem pro
duzido resultado:s apreciav¡eis. O.s ha bitantes de Rio .J3ranoo 
já se encarninhan1 p,ara se familia rizar com· as con
quistas da civilizq.<;a.o. 

Mas a ta refa é por dernais vasta. O que está feit,u 
é 1n uito e é nada em f!a~e do que ha a fazer, ·do que 
falta con10 complemento da obra d e desbravamento, de 

.. c:atechese, tao pacientemente iniciada e praticada pelos 
miss ionarios de Sao Bento 

D. Pedro Eg gerath, o p relado de Rio Bra nco , assim 
com preh endendo quer ampliar a o bra dos evang eliza
do res. Q uer, com o bem diz> que a missao espíritu.al 
se desenvolva lado a iado dos melhoramentos mate ria es 
da regiao, tendo assim o p r.azer de preparar melhores 
dias para aquelle extremo norte do pa iz. 

Ne.;se sentido é que se pri0póz a f.azer a confe t eticia 
annunciada par.a hoje, á. noite., no Instituto Historico rt: 
que o illustre prelado intitulou : « O via llc do Río Branc.o 
e os. indios qu.e 0 1 habitam ~> . 

En1 sua conferencia, qu:e elle classifica, mui 1ácer
tadamente) de pattiotica. desenvolverá a idéa dre « in
teressar o Bras il no r.rog.ressjo d e um dos inais pre
ciosos rincoes b rasileiros e nos t rabalhos que a pre
lazia do Rio Bn!nco j.á executou e está por executar ». 

E o que a prelazia se p ropoe a executa r m erece 
Je facto o a uxilio de todos nós, des de os d irigentes 
do paiz até todo aquelJe que ama o Brasil e deseja 
,·er os seus rin_coes gozando tam bem dos melhoramentos 
que a civiliza <;.ao p ropo rciona e que nao devem 5er 
a penas privilegi o do, centro. 

Fala11do aos jornalis tas, d. P ed ro E·g1g erath resumiu 
o.:; pontos principaes da sua conferencia nos seg.uintes 
termo.e:;: • 

« A minba p relazia nao se propoe a realizar 1nila -
g-res, mas 4uer reaJízar alg1uns m elho-ratn entos que con
sidet0: ·essenciaes; o resto, virá por si. O Senhot sabe 
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que é muito perigoso querer res.al ver depressa cerros 
problen1as qüe exigem inicialn1ente emprego de telT!Pº 
e dinheiro para obte-r effeitos pri0veitosos Na-o pensQ 
em dispensar o auxilio do g:Qverno, antes , pelo contrario, 
por elle me tenho en1p;enhado e estou certo do v¿rda
deiro interesse e do efficaz auxilio que o s r. Presidente 
da Republica e seus ministros n1e den1onstraram e pr.o-
111etter.an1 com relai;,ao ao 1neu projecto. 

Ser.á, pelo. n1enos,, realizada un1a das aspirac;oes n1ais 
importantes do Al to Rio Branco, a sua conununicac;ao 
permanente com Maná$OS por mei.o de u1na .estrada d e 
r.odagen1, feíta P:t::la prelazia tnediante un1a subven9ao 
fixa, já auto.rizada i1a ~1ltitna lei or~atnentaria. 

/.\ ce rteza rde attingi.r os mercado:~ de consum,o, de 
poder valorizar o pvoducto de, accordo com a procura, 
transformar.ao p,or ci0mpleto o acttlal aspecto die Rió 
Hranco. Vitao novas elementos e a prosperidade deste 
ve rdadeiro ceHeir.o será real. .;.. 

Com seus recu_rsos proprios, já está a prelazia edi
ficando utn hos pital e iniciou a constrUC\:aO do novo 
aprendizado agTicola, ao qual se rao annexos postos de 
monta e campos de cultura praticos. 

Oeven1 estar cheg ando a Manáos 30 reproductores 
de g ado zebú, caracú e un1 jumento de ra\:a , já .en
viados por Jnim para aproveitar a « cheia » do Rio Branco, 
oc~siao unica em qu,e é navegravel no seu percurso su
perio.r. Escolas e po-stos de assiste ncia a.os indios se rao 
complem ent0rs valiqs.os das obras já iniciadas e ser.ao a 
sentente de farta n1ésse futura. 

(~uanto.s .aos ahortg:enes de.ctic.o-lhes na núnha con
f1erencia urn a parte e:~p'ecial, na qua] descrevo seus hí}
bitos C' costum e6, suq_ indole e 1nencio110 os 111eios que 
julg,o convenientes p;ara delles fazer o brac;.o fo rte ¡ch1 
Rio Branoo, para civilizal;os . para integral-os, en1'fim, 
en1 nosso oon v1v1t0. 

Brandura e paciencia serao os facto res principaes 
nessa delicada missao a que tne dedicarei, e con1migo 
todos os mo ng es missionarios de alma e cora<;ao, ·es
pcran~ados de conseguir os resultados desejados e certo 
de melhora r-lhes a s 1.1a condi<;ao actual que é das mais 
la111 entaveis. 

De quaJ4uer fónn'a pare{:e-me que a obra dos nüs
s ion a rios benedie:tino.s no Alto Rio Branoo póde ser en
carada sob o duplo aspecto de catholica e patri,o tica 
e q ue ella nfferec'e as garantías de exito segur.o, se 
TJeus quizer ». 



(0 Jornal do Com111eTcio de t.o d<-' Junho <le 1924) 

Instituto Historico e Geographico Brasileiro 
CO~F~~RENCIA DO SR. D. PEDRO EGGERA1'H, 

SOBRE O VALLE DORIO RRANCO 

Attrahio avultada assistencia a conferencia hontem 
realizada no Instituto. Historico pelo Exm10. Sr. D. Pe<l'ro 
Eggerath, archi-abbade da Oi-den1 Benedictina no Brasil 
e abba,dc do Mosteir10i de S. Bento, sobre o V¡(llte do 
do Rio Btianco. · 

O Sr. Conde de Affonso CeJso, que p·residio ao 
acto,, disse., ap· abrir a sessao!, que o orador que ia se 
fazer ouvir, era urna das su~midades ecclesiasticas da 
lg reja Brasileira: Abbade do Mos teir.o de S. Bento nesta 
cidade, Archi-Abbade da Ordem Benidictina no Brasil, 
~prelado - cargo equivalente a o de Bispo, do Rio Branco, 
no Alto Ama:tonas. 

E continu,ou : 

« E um hometn de sciencia, co1no, e1n regra. sao os 
benedictinos, cuj-0 no1ne se tornou synonimo de trabalho 
perseverante e esclarecido, tendo já exercido fun ci;oes 
de reitor do Gymnasio de S . . Bento, em S. Paulo. É um 
apostolo, um missio nario que .á obra catholica e patri0-
tica de catechese e civiliza~ao da sua longinqua pre
lazia ve1n dando, o melhor ·estorgo. 

E precla1io nlembro da bene1nerita associa~o reli
giosa fundada ha cerca de 1.400 annos, que tem f.or
,necido. á Christa.ndade Papas, Cardea es, Bispos, pro
hom ens em todas as espher.as do pensamento e da a c9ao, 
concorrendo para todos os pr.ogressos do espiritq, e que, 
con1 os jesuitas, prestou ao Brasil inestimaveis servi~os) 
qua l o de ensinar a ler a colonia - materia d e que 
com pletamente se descurou o governo da metropole. 

É um grande amigo do Brasil, onde reside ha 
longos annos, de cujo territorio tem percorrido immensa 
parte e ao qual consagra a s ua sa luta r actividad;e. 

O as;; un1pto de que vai occupar-se é interessantis
simo ; prende-se a. vitaes problemas da nossa patria. 

Por todos esses motivos deve ser o uvido com ~s
pecial atten9ao e summo acatamento. 

Agrade,cendo-lhe a gentileza com que attendeu ao 
convite do Instüuto.~ deii-lhe a palavra ». ( . .\pplau.sos ). 

74 



() Sr. Dr. Pedro Eggerath iniciou entao a sua 
c'Onferencia, que dividio cm duas piartes: a) o Valle do 
Rio Branco ; b ) os lndios do Rio Branca. 

Na primeira ·parte analyso u elle a situac;ao geo
graphic.a (Estado do Amazonas, limitrophe com a 
Ciuyana Ingleza e a Venezuela 'i, sua superficie (mais 
ou menos 26Q.OOO kilometros qua.drados ), sua topogra
phia e respectivos aspectos, do que resultam as zon~s 
do <~ Baixo Rio Branco », de navega<;ao permanente, mas 
doentia e com dituinuta p9pula<;ao.1 a ~ona de transi·~ao, 
ou sejam as cach oeiras de Caracarahy que se interp5em 
entre o Baixo e o « Alto Rio Branco », que, por .jsso 
mesmo, só é navegavel dtttante quatro mez.es p0r anno 
(de ,lunho a Dczembro .J, mas repres~nta a zona s a
lubre, a regia-o dos Camp.os Oeracs. ond'e tudo é bo
nan~oso, desde o clima até a terra. 

· Após ligeira refe rencia 5 séde deste immenso rnu
nicipio, Bo.a V.is ta, com in i1 e poucos habitantes. ütldeJ 
tambenJ se ence ntra a séde da Prelazia, passa a. des
creve r a dolorosa imprcssao que se tem <liante de tao 
favoraveis e exccpcionaes co.ndiq:oes de prosperidade e 
diante da t riste realidade que tudo isso nao é apróvei
tado ou nao póde se r aprovcitado. 

Descrtveu as variadas e 111nu1neras riquezas da 
regia o. 

A principal falta é a de uro.a via de commnntca~o 
permanente, o que tern acarretado aiod'a outras cons·e
quenrias g raves, como o contrabando para a Guyana 
lngleza. que tambcm attrahe sob prQmessas falsas tos 
nossos indios, etc. 

Declarou que esta situac;ao foi exposta ao actual 
Croverno da Republica que prometteu auxilio efficaz, j.á 
estando a utorizada a abertura de um credito necessario 
para a construc\ao de urna estrada de rodag1em (de 11 8 
kilometros ), s·etviQo de que se irttumbitá a propria Pre-
1azia sem interesscs pecuniarios, senao o bem-estar da po
pula\ ao rio-branquense. 

Além disto, levantará a Prelazia um hospital e urna 
Fazenda Modelo, já em construc~:ao, fundará cscolas de 
ensino primari,o e p•1;ofi ssional e postas ele assist-encia 
aos indios, tudo isso sem prejuizo da sua func~ao pirin
cip.a1 , que é a cura das almas da populac;ao civilizada. 

Na segunda patte tratou cxclusivam cute dios indios 
do Rio Branc.o. 
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Principiou pelo ponto de vista ethnog raphico, enu-

111 erando as. raGas, suas divis6es e sub-divisoes, familias 
ling uisticas, seu « habitat '> e iniciou. cm se~ida a d·es
cripc;ao de seus costumes, a oonstruc~ao das -casas ;e 
:ildean1 entos (malocas\ roc;as, a.!tricultura . ca\:'a e pesca , 
a rma s, familia , organiza~ao . s upe rs ti c;5es, cura de do
enc;as, dansas, feiti c:ejros . usos por occasiao da puber
dad e, do casa1nenio, da mo rte, etc., e conclue pelo -ca
racter d'1 indio e a 11ecessidade de s ua conversao e tu
te la protectora . 

Reco rdou paginas de nossa historia que S'e re
ferc111 aos ex e.e llente-:; ·rtsultad os obtidos por outros mis
sionarios com a ·cat'ec:ñ ·est: dos indios e tertninou eorn 
un-1 a p•pc1 Jo g·eraI pata que a patria ~e lem·bre dos 
nosso~ i.nnaos das selvas que, ·no Rio Braneo. neces
sitan1 d t' ampa ro urg~ente- e efficaz. 

M uitos applausos recebeu o Sr. O. Pedro Eggerath 
'$.do · cscolhi do aud itorio em que s e viam, além dos Srs. 
Cond e de Affon~o Celso} Dr. 1\~ ax FJciuss, Desembarg ador 
At~ ul ph o de Paiva, Dr. Alfredo Valladao e Monsenhor 
Rang-c l , representando ci Eminentiss imo Sr. Cardeal: que 
com punham a mesa. tnais os Srs. A rn1 ando de Barros, 
pelo Dr. Francisco Sá 1 JV1inistro da Via ~ao; Dr. Perillo 
Cron1cs, pelo Sr. Fe1ix Pacheco, Ministro do Exterior ; 
Dr. Cust0dio de Almeida, p elo Dr. Mig uel Caln1o n. 
J\1inistro da Agrir u1tusa; Tenente r.:orone1 Dr. Rod'olp:ho 
Chnpot-Prevost1 por si e pela « {J niffo Amazonense » ; 
Or. Ge ntil Moura, Deputado Alcides Bahia., Capitao d€ 
f ia Q;:él fat O lavo M.arques e senho·ra, Aquilino Contreiras~ 
Fclípp1r do Rego l3@fro·s, Dr. Paulo Labouriau e se
nhora, Luiz A. Tavare5 de Lyra. A11to11io Tame~a !Cfa 
SHvé1, Ca pitao de JV1á r «~ Guerra Amancio db"s Santos. 
r renin Sil \'eira, Etnilio Araujo. Wilson de Arauio.. Dr. 
O Jv n1 pio dn F.onseca, Arthur Ch ell es, Ernesto Rückert 
Pnd re' Ouilhcrm e Minister, Professor Ma rtín Ousinde. 
O. Joa q11im de Luna, D. Adelaide Lucinda de iV\o raes. 
D O!ivia Leal, O. Odilon Tunding. D. Boaventura 
~.d1\" ~1 17, Padre Dr. M. Roccati. Manoel de Carvalho, 
Dr. J\1\ rndec:; de Aquia r, Br lmiro Sebasti ao da Silvn, An-. ·' 
toni() l. etl l, J. Tiepei. D . A1ice von Riik~rt. Antonio 
rarlo~ de Barros Fa ria, fJ. Antonio Mcver, Padre Ho
r~cio R. Mornes, D . . Amando. Oera ldo -Amorim . Osear 
K. Fcrreir :-i, Didym 0 Paes ria Costa. Sindair . José Gon
<;a lve~ Torre·, Rjchard Schn1nndek. R Reidy e senhora. 
Se n~do r Lopes GoncaJves, Dr. Philad1elpho de Azevedo,. 
Or. l .C' \ 'i c:a rn eiro, Dr. Cid Braune. Carl os f:laud'io tle 
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c:arvalho, Etienne Es berard, D eputado Epihig enio Salles. 
José Menna Barreto, tendo justificado, por teleg ramn1a. 
a ~ ua ausencia o Sr. Ministro André Cavalcanti. 

A conferencia. foi i1lustrada oom abundantes ipro 
jec\oes luminosas, que exhibiam aspect-0s interessantes 
da reg iao sobre a qual falJ ou o Sr. D . P edro Eggcr ath . 

- -~--

(A Gazeta de Noti uíai; ele 1.o de~ J unllo de 1924) 

A ineorpora~ao do Rio Branco á naciona1idade 
Telegran1ma. do deputado Cezar Magalháe~ 

O Sr. deputado Cesar N\ a-g~a Jhaes t rans1n ittiu a o 
Abbade D . Pedro Eggerath, do Mosteiro de Sao Bento 1 

o seguinte telegramma: 

« A exce lsa obra christa, expressa na bene1nc rita J 

cruza.d a dos m,ong¡es benedictinos, que no a lvorecer dos 
primeiros c1 a1·oes nas lo,nginquas parag<ens de Rio Branco 
está articulando. esse fe_i-.oe. trecho de r~-atri-él1 ao dcervo 
das conquistas .00111rnu11s dos brasilciros., conquistas q ue 
desde os seus p rün eifo,s s urtos sen1 pre fora1n rea lisada s 
á som bra sug'.r.;estiva e symbolica da cruz, esta can1panha , 
de alta significa~ao patriotica, impo e o nom c d t vossa 
Rcvere ndissim a á admirayao e ao respeito, como a ra u to 
da fialaV'r:a do me.stre entre os n1 estres, pojs que os 
c:nsina1nentos que encerra, depois de ter salvo a civi
l isa~ao grego-r.011nana dq naufragio do ttop.el cl<i onda 
dos ba rba ros, ecoaran1 nas terras virgen'$" da A111ei•ca, 
lan<;anclo aquí a esplendente sementeira das idéas, de 
justi \:a e de libe rdad e, que foran1 os p rincipios basil a res 
da nossa e da ci v ili sa~ao européa. Quei r?, pois. vossa 
reverendissin1a aceitar as s inceras feli ci ta~5es e o~ pro
testos de solida riedade no t rabalho gigantesco ein qE~ 
está empenhado nas djstantcs terras do extrem0 nnrtc 
da nossa patria eotn tanto zelo e co1n tanta abnegac;ao 
npostola r. - SaLtda'<;a-0. - (Ass . l Ceí',ar Mag:1alhaes .,, , 
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