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Querendo concorrer por nossa vez para a solu
ção do grande problema da catechese e civilisação 
dos nossos indigenas, julgamos azado. ainda que 
modestamente, reunir em algumas paginas as notas 
e reflexões que adiante se vêm, e que são o fructo 
de algumas leituras sobre os nossos usos e costumes 
para com os pobres e desprotegidos filho~ das 
selvas. 

· E' um pequeno auxilio, não ha dl:lvida; mas 
fossem todos os nacionaes animados do mesmo sen
timento e ha muito_que não teriamos necessidade de 
affirmar que ainda no seculo XX ha selvagens. nas 
livres terras da America do Sul. 

Temos lido e acompanhado todas as questões 
que se prendem a este importante problema de 
catechese dos selvicolas e é com grande magua que 
vemos o descaso com que os governos se manif es
tara a proposito de tão imprescindivel obra. 

Não fôra a ousada iniciativa dos Capuchinhos 
em Campos Novos, Maranhão e Paraná, - dos 
.Dominicanos no Araguaya, dos Salesianos em 
Matto Grosso· e, finalmente, .dos ~enedictinos no 
Amazonas, e te riamos de coniessar que nada se faz 
em prol da civilisação dos nossos irmãos das selvas. 
E é bem de ver que estas congregações pouco ou 
quasi nada percebem do governo em proveito de 
tão palpitante serviço. 

Pois seria de grande vantagem para o bom 
nome do Brasil que o governo auxiliasse largamente 
esta obra que não só produziria altos interesses para 
a lavoura, fonte de todas as riquezas, como tambem 
para o progresso de nossa pretensa civilisação. 

zs 
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Foi reconhecendo esta verdade que as diversas· 
nações em cujo territorio vagueavam tribus selva
gens trataram de sua catechese e da consequente 
reintegração desses povos nas suas diversas apti
dões. Seria, portanto, de grande alcance para o 
nosso paiz a catechese geral das hoje dizimadas tri
bus, em vez de gastar largas sommas com o defi
ciente serviço de immigração de povos que nem 
sempre offerecem as condições necessarias para 
resistir aos· trabalhos e climas brasileiros; povos 
nem sempre expurgados de vi cios e defeitos, e que 
não raro só servem para perverter os bons costumes 
dos nacionaes, daquelles que, filhos deste paiz, têm 
como brazão o triplice attributo da honestidade, 
honradez e operosidade. 

E' ainda de superior vantagem para o governo 
brasileiro desenvolver a catechese dos indios, não 
só para entrar na definitiva posse de mais de uma 
terça parte de seu territorio, como tambem porque 
isso lhe traz o concurso .de alguns milhares de 
braços. 

E' este o grande proveito que advirá ao paiz ; 
porque si é fãQ!o que elle gasta com esse trabalho 
de catechisar e manter' em colonias apropriadas essa 
multidão de gente, tambem está livre dessa chaga 
ou desse mal necessario que se chama a 1mmigração. 

Com a necessidade que o paiz tem de gente 
para povoamento de seu vastissimo te:".'ritorio, está 
sempre en entente coni as diversas nações que nos 
abastecem, relações que nem sempre nos ficam 
baratas e que muitas das vezes são causa de serios 
desgostos e attritos internacionaes. Se entudarmos 
com rigorosa imparcialidade esse problema da 
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immigração, o resultado será francamente desani
mador, porque 70 por cento dessa gente é simples
mente deleteria e má. 

Precisamos convir que a população laboriosa e 
honesta jamais immigra, a não ser illudida ou illa
queada na sua boa fé; a outra, a perniciosa, essa 
vem forçada, corrida por necessidade, muitas vezes 
para se furtar á acção penal (como temos visto até 
com pessoas que aqui ostentam certa posição) e 
para perverter no meio de suas aventuras pouco 
escrupulosas a boa fé e a ingenuidade do·s,nacionaes. 

Esta é, com franqueza, a opinião corrente entre 
todos quantos tratam destes assumptos, quer sejam 
~acionaes, quer extrangeiros. Além disso, aqu~lles 
que se vêm illaqueados na sua boa crença e simpli
cidade de camponios pelos agenciadores mercena
rios a soldo de empresas ou sociedades pouco 
serias, logo que obtêm quaesquer recursos, voltam 
saudosos á desejada patria. Ha, todavia, grandes 
excepções. 

Estes serviços de propaganda, entretanto, cus
tam rios de dinheiro ao paiz, e sem grandes resulta
dos. Occorre ainda um grave inconv~niente, e este 
não é de somenos importanci~ - é a acclimação. O 
phenomeno social mais notavel e sug·gestivo, que 
resulta do exame comparado dos climas e das 
modificações que elles imprimem ao organismo, é 
que o homem está em perfeito equilibrio com o meio 
em· que habita. Ora, se este meio varia, o organismo 
necessita exaggerar certas funcções, reprimir ou
tras: e, ou como consequencia destes factos, ou 
como sua condição inicial, o estado do sangue e o 
dynamismo nervoso modificam-se mais ou menos. 
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Torna-se preciso mudar de regímen, contrahir novos 
habitos, escolher novo meio de vida, afim de que o 
equilíbrio se restabeleça e o individuo se adapte ao 
novo meio. A estas provações j áma1s se poderão 
furtar os povos emigratorios, e as consequencias 
desta luta da natureza com o organismo nem sempre 
deixam bons resultados. 

Na apreciação dos phenomenos da acclimaçã<? 
cumpre - nem acreditar que o organismo possua 
uma tal faculdade de adaptação que por si proprio 
se modifique tornado-se incolume contra as violen
cias do meio, nem imaginar tambem que nenhuma . 
força espo~tanea elle possa desenvolver para lutar 
contra as novas influencias climatericas. E' sabido 
que a simples mudança de uma estação traz a mui~ 
tas pessoas certas perturbações organicas, e ha 
outras que adoecem, e que por isso são obrigadas a 
procurar clima mais ameno, nas cidades do littoral. 
Ora, se isto succede com a transição do verão para 
o inverno, e muito simplesmente porque o orga
nismo não está gradualmente preparado para mudar 
de temperatura, porque em · geral essa passagem é 
sempre rapida• ~brusca, que somma de energias não 
terá de consumir o immigrante para se acclimar ao 
novo meio? E' ainda debaixo do ponto de vista cli
materico que convem ao governo o povoamento do 
solo por esses ultimas descendentes das famosas 
tribusque formaram a epopéa mais cara de todas as 
nossas luctas, e que comriosco collaborr:tram na con
quista de todos os grandiosos commettimentos. 

!riamos longe, se para aqui quizessemos trans
portar os feitos, algumas vezes hoJ.?1ericos, desses 
hoje abandonados indígenas. , 
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Como vimos, ainda que mal esboçado, a cate
chese é de subida vantagem, em contraposição 
á imrnigração. Não diremos que se devam fechar as 
portas ao extrangeiro; mas o que não se deve des
prezar é a indispensavel selecção do pessoal immi
gratorio, não só para não nos perverter o caracter e 
outros attributos de nossa raça, como tambem para 
evitar uma fusão de sangue degenerado . 

Foi animado destes nobres intuitos que o sr. 
Dr. Luiz Pereira Barreto, ainda ha pouco, pelas 
columnas d'O Estado de S. Paulo, pug~ou pela in
troducção dos colonos italianos em detrimento dos 
nippões. 

Discutindo este asumpto, s. s. mostrou vantajo
samente a superioridade daquelles sobre estes, para 
o effeito do forçoso cruzamento .( 1) 

Desde que possuimos bastante povo que, com 
um pouco de sacrificio, se integralisasse nas diver
sas manifestações da lavoura, para que tr~tarmos de 
attrahir, á custa de grandes e onerosos dispendios, 

(x) «A immigração japoneza parece não produzir os resultados 
esperados. Os 781 primeiros immigrantes, introjuzidos na vigencia 
do contracto de 6 de novembro de 1907, deram !ntrada na Hospedaria 
da Capital em junho do anno findo; !las na maioria indivíduos sol
teiros e pouco habituados á lavoura. esquivaram-se a certos serviços 
agrícolas, que abandonaram os poucos. Sómente ficaram nas f azendas 
a lgumas f amilias constitui das por verdadeiros agricultores, que tra
balham muito a contento dos f azendeiros em cuj as propriedades se 
localisaram. ~ 

A' vista de taes circumstancias. foi modificado o contracto com 
a Companhia Imperial de Emigração de Tokio, ficando estabelecido 
que as levas não excederiam de 650 individuos, cada uma, e redu
zindo-se os preços das passagens e os fretes para o café. A companhia 
tem encontrado difficuldades para executar seus compromissos, pois 
até hoje não fez aviso de embarque da primeira leva que deve ser 
introduzida no corrente anno >. 

(Extrahido da mensagem apresentada ao Congresso ~egislativo, 
em 14 de Julho de 1909, pelo Presidente de São Paulo, Exmo. 
Sr. Dr. Albuquerque Lins) • 

.. 

. . 
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gentes que absolutamente não preenchem os fins 
pata que são chamadas? São estas as restricções 
que preliminarmente, julgamos indispensavel esta
belecer, com o intuito de melhor reforçar as nossas 
idéas acerca do grande e momentoso problema da 
catechese e civilisação dos indigenas. 

Oxalá que outros mais competentes se revistam 
destes mesmos sentimentos, de modo a em breve a 
catechese geral do gentio se tornar uma realidade. 

Mas que essa obra obedeça prome1ro que tudo, 
aos ensinamentos de N. S. Jesus Christo, porque 
só Elle é quem póde dar coragem e energia a em
prehendimentos tão nobres e de tão alevantado 
alcance; e a prova do que affirmamos encontra-se-á 
nas paginas adiante. 

* ** 
. Encarado sob este ponto de vista immigratorio, 

o problema da catechese é um dever inilludivel do 
governo, ao qual compete resgatar esses pobres 
americanos da selvageria em que vivem e bem assim 
restabelecer as antigas leis ou votar outras que os 
colloquem a~ t-abrigo da pretensa civilisação dos 
posseiros e escravoca1:as. 

E' esta a obrigação que assiste aos legislado
res; mas como nesta terra se cogita mais de eleições 
e de intrigas politicas do que do bem estar da colle
ctividade, nenhuma providencia se aventou neste 
sentido, a não ser a idéa d.o aliás erudicto director 
do Museu Paulista, sr. dr. H ermann von Ihering, 
a aconselhar a destruição dos genuninos brasileiros, 
que ainda vivem nas densas florestas. Ainda bem 
que essa deshumana e pouco criteriosa solução não 

• 
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passou sem os protestos de alg uns estudiosos, entte 
elles o illustrado publicista e laureaçlo educador, sr. 
dr. Silvio de Almeida, bem como de alguns institu
tos scientificos e Iiterarios . 

Não foi má, todavia, essa nova theoria scienti
fica, perfilhada pelo notavel sr. dr. H . von Ihering, 
porque, com a exteriorisação de tão absurda idéa, 
coincidiu uma nova campanha em beneficio dos de.s
protegidos selvicolas. (2) 

Embora pareça duvidoso este nosso asserto, é 
convicção de muitos indianistas que essa barbara 
medida de catechese pelo total exterminio ·dos já 
poupcos brasileiros, sobreviventes a tantas Il\Onta
rias do civilisado europeu, só serviu para despertar 
o interesse dos patriotas e a attenção adormecida 
dos governos da U nião e dos E stados. 

E , como confirmação do que dizemos, aqui 
archivamos, como um brado de patriotismo, o solem
ne protesto que, em sessão de 4 de D ezembro de 
1908, foi apresentado pelo sr. dr. Sergio de Car
valho, professor da secção de anthropologia, ao 
Museu Nacional. (3) ., .., 

(2) O P rincipe Imperial do Brns1f , no seu bril hante MA.~IFESTO, 
dirigido aos srs. membros do Directorio .Monarch ista, este a nno, 
não se esquece deste magno e importante problema. D iz S. A. no · 
período V, que se amplie a « Viação, senão f e rrovi<tria., ao menos 
de estradas de rodagem, de modo que não havendo mais terras invias 
até ao sultimos recantos elo paiz se espalharão logo a instrucção pri
maria e a catechese ». No periodo VII , tratando das relações do 
Esta<lo com a Santa Sé, diz S. A. que é necessario um novo aj uste 
« pn.ra a regularisaçilo dos negocios de reciproco interesse, não sendo 
o menos importante a calccltese dos indios, servipo de qtu só é capaz 
com e/ftcacia a caridade inextingu.ivel das ordens reli,r;iosas » . 

Como isto é dif ferente do modo de pensar dos nossos estadistas! 
E é assim q ue os srs. do gove rno julgam attender aos reclamos das 
necessidades sociaes. ?vlirem-se neste documento os srs. republicanos. 

(3) Em Appendice publicamos esse bello <l ocumento. 

' 
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E' um documento muito Íl.nportante, e que 
muito concorreu para estimular a acção dos que se 
dedicam a este ramo de estudos. 

Não colherá resultado, qualquer que seja o 
processo de catechese do indigena, desde que esse 
plano não obedeça ás theorias já postas em pratica 
com exito inconcusso pelos arrojados e destemidos 
missionarios catholicos. 

Só elles é que podem trazer ao gremio da civi
lisaÇâo ·os perseguidos índios. E se não ·fosse a 
celebre carta do marquez de Pombal, primeiro 
ministro de D. José, expulsando os jesuitas, já hoje 
não haveria um unico indio por civilisar, nem um 

I • so para spec1men. 
E' isto o que dizem todos os historiadores. 

Roberto Southey, historiador inglez e protestante, 
diz, com plena insuspeição de crenças e tempera
mento, que os jesuítas « eram zelosos_ da sa1vação 
das almas, tinham-se desprendido de todos os laços 
que nos ligam ávida, e assim não só não temiam o 
martyrio, como antes o ambicionavam ». (4) 

O dr. Mattoso Maia, concordando com a opi-
"" nião de Southey, sancciona a idéa de que era uma 

w • 

necessidade a reforma da Companhia de jesus, no 
fim do seculo XVIII, mas bate a sua aboliÇão e 
expulsão dos colonias no Novo Mundo, executada 

. (4) Cbateaubriand, Genio d o Christianismo, t raducção de Ca. 
mi llo Castello Branco, revista por Augusto Soromenho, P orto, 1864, 
::i.ª edicção, tomo 11 , ljvro 4.°, .cap . 5. 0

, pags. 242- 256. 
- Dr. Antonio de T oledo Piza, na Revista d o Instituto Hz"sto. 

r ico e Geo.~raphfro de S . Paulo , vol. III , 1898, pg. 44. 
- lnsignes Missioneros de la Campania de Jesus en la Provincia 

·d e! Paraguay. 
- Dr. Estcvam Leão Bourroul, H ercul es Florence, 2.• parte, 

:eap. yI, pags. IJJ-141. 
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pelo marquez de Pombal e as outras côrtes visinhas 
da Hespanha, França e Napoles . 

Não resta duvida quanto ao Brasil foi desas 
trada a medida promulgada em 1773 por Clemente 
XIV, mal informado (5), pois perderam-se os bellos 
fructos da catechese e civilisação dos indigenas, pri
vados da carinhosa e constante. protecção dos incan
saveis padres, expostos e sujeitos á brutalidade e 
á ganancia, oppressão e tyrannia dos colonos victo
riosos com a exclusão da concurrencia jesuitica no 
excellente negocio do captiveiro. E' isto o que nos 
diz o erudito escriptor patrio, sr. dr. Nelson de 
Senna, no seu sincero e interessante trabalho - . Os 
jesuítas no Brasil colonial - e seria larga a exposi
ção, se para aqui quizessemos trazer tudo quanto 
s. s. ventila sobre este assumpto. 

Entretanto, como ficou dito, com a abolição da 
Companhia de / esus, o Brasil perdeu muitos annos 
de progresso, porque provado está que « os opera
rios mais fortes do nosso progresso ·interior foram 
então os padres j e suitas, ê as melhores f antes para 
se estudar o passado nacional por este aspec.:to (o da 
historia cultural brasileira), são hCJj e os escriptos 
dos referidos padres » . Quem isto escreve é o sr. dr. 
Sílvio Roméro, que ainda continua affirmando-na 
historia cultural de no~.~-o paiz, que encerra todo 
quanto se refere á vida interna, economica e artís
tica de uma nação, conforme o pensar dos allemães 

(5) L ouis Veuillot, La Guerre et l' homme de guerre, cit.p . II I, 
pg. ',55: « .. . on vit le successeur concil iant de l 'héroi:que Clement XIII, 
cédant à des considérations que le monde ne pouvait pas comprendre, 
remplir, en ef fet, l'attente des couronnes, et leur sacrifier la Com
pagnie de J ésus ! > 
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- é que se póde ver a somma de incalculaveis bene
ficios devidos pelo Brasil áquelles padres, princi
palmente nos seculos XVI e XVII, nos seculos das 
descobertas e conquistas, da expansão e das luctas 
no territorio ». (5) 

Com a expulsão dos j esuitas, diz o notavel e 
inesquecivel Eduardo Prado, talento de escol tão 
cedo roubado ás letras e á patria, - « no seculo 
passado, a civilisação recuou leguas dos centros do 
continente africano e do Brasil. As prosperas povoa
ções do Paraná e do Rio Grande cahiram em rui
nas; os indios volveram ávida selvagem; as aldeias 
do Amazonas despovoaram-se e, até hcje, reinam a 
solidão e o deserto onde já havia sociabilidade 
humana. 

« Em nossos dias, a bandeira da Inglaterra, 
da Allemanha, da Belgica ou da França tremulam 
em Africa, sobre as ruinas de edificações religiosas .. 
num sólo que seria portuguez, si não t!vessem sido 
largadas ao abandono e votadas ao esquecimento 
aquellas terras onde, pelos missionarios, dominava 
Portugal ». (6) 

F olgamo~ "'com o fazer esta citação, porque 
ella para nós se tradu-t num hymno de admiração 
por essa pleiade de «soldados da milicia sagrada de 
Loyola » que foi o braço direito do governo portu
guez na sua expansão, colonisaçã<> e dominio. (7) 

( 5 l Hutoria do B rasil, ensinada pela biographia <los seus beróes, 
pelo dr. Sylvio Roméro com prefacio de J. Ribeiro. 

(6) Eduardo Prado - Collectaneas, vol. I V, pg. 94. 

(7) O que é feito da espada , 
Do poderio e gloria 

Com que altaneira a Hespanha levantada 
Em éras mortas deslumbrou a Historia 
Quando pisou na America ignorada? 

• 
• 
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E a verdade deve ser dita : quaes seriam as 
glorias das conquistas portuguezas, sem o auxilio 
efficaz dos heroicos e desprendidos soldados da 
Cruz? 

Foram os missionarias e muito principalmente 
os filhos de Loyola que em todas as terras onde 
havia sido hasteado o pavilhão immaculo das Qui-. 
nas que procuraram por todos os meios ao seu 
alcance, quer na Asia, quer na Africa e na America, 
implantar o reino da F é ao lado da soberania do Rei 
de Portugal. 

Sem os jesuítas, diz o notavel tribuno e dis
tincto diplomata e competente historiador patrio, sr. 
Joaquim Nabuco, « a nossa historia colonial não 
seria outra cousa senão uma cadeia de atrocidades 
sem nome, de massacres como os das Reducções; o 
paiz seria cortado de estradas, como as que iam do 
coração da Af rica aos mercados da Costa, por onde 
só passariam as longas filas de escravos. E esse é 
que seria o destino da America do Sul, emquanto á 
margem de seus rios restasse alguma raça por escra
vosar ou por exterminar de todo. A idéa do colono 
era reduzir o indio ao captiveiro, e ttão podendo ser, 
exterminai-o ; a idéa do jesuíta era reconduzil-o á 
liberdade christã e preservar em cada um dos seus 

Que fim h:.i. tido a esteira 
Que nas ondas marcou o itenerario 
D essa audaz caravell a aventu reira 
Que Colombo com f é christan e insana 

Guiava temerario? 
Sómente existe a cruz do missionario 
Abraçando esta plaga americana. 

Ricardo Gutherez, O Frade - traducção de Af f onso Celso 
Junior. 
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individuas todas as raças autochtones . . Entre essas 
idéas oppostas não havia conciliação possiv~ 1. (8) 

A vida da C ompánhia de / esus no Brasil, diz 
o mesmo historiador, « desde o seu inicio até sua 
interdicção, póde-se descrever como tendo sido 
u1na lucta incessante em prol da liberdade do gentio. _ 
Quer tomeis a vida de N obrega, quer a de Vieira, ou 
os vejaes no Paraguay ou no Amazonas, essa do 
principio ao fim e a sua missão por excellencia, sua -
utopia, se quizerdes : fazer entrar as raças america-

-nas na grande especie humana, ou, para elles, res
gatar tambem o indio com o sangue_ de Christo. E 
essa lucta do jesuita, na America, é sempre a 
mesma : a conquista da liberdade para os povos 
opprimidos, quer seja na Patagonia, quer seja no 
Canadá. O co~bate é o mesmo por toda a parte e o 
martyrologio jesuitico é numeros9 ». (9) 

Fazendo a apologia do Santo Joseph de 
i\nchieta na - Poesia e nas lendas barsileiras -

· diz o saudoso tribuno e eximio jurista dr. João Mon
teiro - << E assim, pela santa melodia de sua voz 
angelica, rep~ia o jesuita ao gentio indio a palavra 
do Christo,"e tÜdo seJransfigurava: as selvas reco
lhiam o divino verbo, e por sobre as or:dulações do 
vento levavam-no de taba em taba, de oca em oca, 
avolumado pelas suggestões da novidade, ao cora
ção do cathecumeno até então bravio, de então 
avante meio e bom». (ro) 

(8) J oaquim Nabuco, III Centenario d o veneravel Joseph de 
Ancllieta - Aillaud & C., Paris, 1900, pg. 328. 

(9) Ibidem . 

(10) Dr. João Monteiro, III Cenlenario, cit. pg. 218. 

·. 
: 

_ _,,_ .· 

• 
• 

.. 



• 
• 

.. 

.. ___ ..,.. .. -
~ 

• 

.. 
. . "' 

.. 

189 

Eram estes os processos do m1ss1onario na 
conquista do indio ao gremio da civilisasão, falan
do-lhe com meiguice, tocando-o nas fibras mais 
intimas, descrevendo-lhe as bellezas e sublimidades 
da Fé. 

Na historia da America meridional, diz Alves 
Nogueira em seu compendio de Geographia, que a 
Igreja Catholiéa representa o principio moralisadór 
no meio de luctas ferozes, o elemento civilisador no 
conchegamento difficil dos grupos ethnographicos 
os mais heterogeneos. E' a ella que principalmente 
deve o Brasil a integridade nacional. Sem o 
impulso ecclesiastico, seriam hoje · francezes ó Rio 
de Janeiro e o Maranhão, fôra hoj.e hollandez Per
nambuco. E, continuando na sua apreciação sobre a 
salutar acção da Igreja, diz - « Não foi por falta 
de esforços que a Igreja Catholica deixou de salvar 
os indigenas da America ; pelo contrario, foi da 
lucta empenhada em favor delles que lhe surgiram 
os mais decididos inimigos ». ( 11) 

Isto é mais um.a prova que oppômos áquelles 
que negam á Igreja Catholica o dirci,tt1 que ella tem, 
quer queiram, quer não, de lmje como hontem cha
mar a si o serviço de catechese. 

Só ella é que possue esse dom divino de avocar 
ao seu gremio os transviados, quer seja pela igno
rancia em que jazem a respeito da nossa-.çivilisação 
actual, quer pela má comprehensão dos var~s
temas philosophicos. 

E' justo que se lhe reconheça este direito, por-" 

(u) M. T. Alves Nogueira. · Geographia e <!norographia, 
pag. VII. 

. . .. . .. . - .. -
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que, com franqueza, até hoje ainda não appareceu 
escola alguma que se pudesse oppôr á Igreja Catho
lica, não obstante os grandes esforços de alguns 
sabios pensadores. Diga-se o que se quizer, mas a 
verdade é esta. 

Entretanto, como é differente o processo de 
catechese, hoje empregado pelos sabios, pelos 
scientistas, pelos generosos lavradores que, em 
levas, dão batidas, como ainda ha pouco aconteceu 
em Curityba com os botocudos de Iratin. ( I 2 ). 

E' simplesmente vergonhoso e extremamente 
deshumano o meio pelo qual os posseiros se vingam 
das pequenas correrias dos índios. A culpa, · porém, 
não é desses senhores que hoje, como outr'ora os 
colonisadores hespanhóes no Mexico de quem 
mais adiante falamos, nos fazem crer que não são 
<< homens verdadeiramente humanos » e que por 
isso podem destroçai-os, deshonral-os, até mesmo 
matai-os, sem que incorram nas penas <lo codigo. 

A culpa é do governo, unicamente delle, que 
não se quer incommodar com semelhantes nonada~. 

Pois, di~lientemente, sempre procederam a 
Igreja por seus comp~entes orgãos e o patriotismo 
encarnado em alguns grandes vultos - dentre os 
quaes surgem em alto relevo as figuras nobilitantes 
do Patriarcha da Iridependencia - José Bonifacio 
- com os humanitarios Apontamentos para a civi
lisação dos in.dios bravos. do 1 mperio do Brasil, 
apresentados em I de Junho de 1823 á Assembléa 
Constituinte; e a do incansavel indianista, general 

(12) Publicamos em appendice a noticia detalhada cfc tão barbara 
e, ificina. 
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Couto de l\1agalhães, na sua longa e salutar convi
vencia com as diff erentes tribus. 

Deste illustre patriota, verdadeiro apologista 
do desprotegido povo americano, muito se tem que 
aprender, porque elle, na sua agitada vida de poli
tico, soldado e industrjal, j ámais deixou de escrever 
trabalhos em que se não destacassem assumptos 
indígenas, e foi por isso que ninguem mais o ultra
passou neste ramo dos conhecimentos historico
ethnographicos. Os seus livros j ámais deixarão de 
ser fonte de apreciavel consulta para quantos tive
rem de tratar dos assumptos patrios. Com a sua 
morte, perderam os selvagens o seu mais deci<lido 
amigo. 

O primoroso escriptor Eduardo Prado, refe
rindo-se aos zelos dos jesuitas, pelo gentio, usa des
tas palavras : - « Sem falar no Mexico e no Perú, 
cujas populações, em parte, foram salvas por elles 
e por outras ordens religiosas, é certo que as tres 
grandes maravilhas dos jesuítas na America foram 
o Brasil, o Canadá e o Paraguay. (13) 

Corroborando estas mesmas o~lavras, diz o ... 
notavel engenheiro sr. dr. Tr..eodoro Sampaio, pro-
fundo conhecedor destas cousas patrias: - «Tanto 
qlJ.e chegaram a S. Vicente os primeiros jesuitas, foi 
seu empenho maio~ regularisar entre portuguezes 
as cousas da religião e da moral, mas, principal
mente inspeccionar a escravidão dos índios, para o 
que traziam do poder civil a competente faculdade . 
Iam ás casas dos lavradores, indagavam da proce
dencia de seus escravos, de como foram captivados, 

(13) Eduardo Prado - Collectaneas, - cit. pg. 90. 
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e. averiguando a injusta causa faziam-n)os voltar 
ás suas terras, exhortando os senhores a desobriga
rem as suas consciencias ». ( r 4) 

Sãô, como se vêm, unanimes os conceitos a 
proposito dos desinteressados missionar1os na 
catechese do gentio. • 

Com e~tes testemunhos quizemos patentear o 
seguinte : só os obreiros da fé catholica puderam 
comprehender o indigena, e só elles puderam colher 
os bellos fructos da catechese, civilisando milhares 
de individuas. Entreguem, pois, aos missionarios 
catholicos o serviço de civilisar, e veremos como 
dentro em pouco não mais teremos esse degradante 
espectaculo que nos proporciona o constante mas-
sacre dos povos americanos. _ 

E' necessario que se emprehenda o « estudo 
.das línguas americanas, não já como simples cul-· 
tura de erudição, mas como vehiculo · civilísador, 

• 
como instrumento adequado á conquista dos vastos 
settões que ainda representam, nos nossos mappas 
geographicos, por me.tade do territorio que possuí
mos, inculto, gesconhecido, abandonado ás hordas . . . . 
selvagens, muitas das.,quaes, entranhadas nos seus 
esconderijos, ignoram até a presença do europeu ou 
dos seus descendentes no sólo da America e jámais 
se avistaram face a face com o homem branco;>. ( I 5) 

Ha pouco o illustrado sr. dr. Candido Rodri
gues, ex-secretario da Agricultura, officiou ao 
revmo. frei Bernardino de La vale, superior dos fra
des capuchinhos, o c:iual mantém missões nos Cam-

14) Theodoro Sampaio - III Centenario, cit., pn.g. 124. 
(15) Theodoro Sampaio - Revista. da Sociedad_e de Ethnogra

phia e Civilisação dos lnàios, pg. IX. S. Paulo, 1901. 
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pos Novos, onde a Ordem já possue aldeiamentos 
de tribus civilisadas, pedindo:..lhe que iniciasse a 
catechese entre os lógares comprehendidos no. tra-· 
çado para a Estrada Noroeste. 

Não sabemos qual a resposta dada ao sr. dr . 
secretario da Agricultura pelo revmo. frei Bernar
dino; todavia, não pode.ria ser ella muito lisonjeira, 
porque a exaltação do indigena, victima de to.das as 
represa lias por parte dos trabalhadores da Noroeste 
do Brasil, como se póde ver pela çarta public~da 
pelo « Diario Popular », de 2 l de Outubro de 
1908, (16) inutil seria qualquer tentativa no sentido 
.Qe. prompta acalmação. 

Chamassem-n' o antes, e então frei Bernardino 
teria procurado conquistar a confiança do indigena, 
facilitando aos trabalhadores da Noroeste os servi
ços de derrubadas e respectivos nivelamentos. 

Lamentamos que mais cedo não houvesse 
occorrido âo digno secretario da Agricultura o alvi
tre tomado de entregar aos capuchinhos a catechese 
dos indios no Estado de S. Paulo. Com este acto, 
porém, o governo paulista reconhece ~ auxilio bene
fico que a religião poderá pr.st"ar a•o Estado, cate
chisando os selvagens, e ao mesmo tempo compre
hende que é indispensavel dar começo á solução 
desse patriotico e inadiavel problema. 

Seguindo os dizeres de um escriptor ethnogra
phico, ainda obtemos isto, referente aos processos 
do missionaria, na catechese do indio : - Só os 
frades os puderam catechisar, e por que? 

(J6) Vai pub~icada em app~ndice. 
25 
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E' porventura um segredo que as extinctas 
Ordens levaram comsigo para o tumulo? Não; as 
sociedades regem-se pelo direito, mas só se fundam 
pelo amor e só a religião as poderia fundar. Os 
padres jesuitas amavam os indios que lhes sup
priam no coração a carencia de familia, patria e 
amigos; amavam-n'os e portanto faziam d'elles o 
que queriam ; os governos civis, que, na phrase 
eternamente verdadeira de Machiavel, têm cabeça 
mas não têm coração, naufragaram 12om muitos e 
melhores meios do que esses pobres sacerdotes que 
se entranhavam pelo deserto não levando ordina
riamente outra cousa além do seu breviario ; -
levavam, porém, uma cousa que parece vulgar, mas 
que raros homens possuem: levavam comsigo seu 
coração. 

O leitor quer uma prova das minhas considera
ções? O governo do Brasil gasta todos os annós 
uma somµia consideravel com a catechese e, desde 
o anno da graça de 1822, ainda não catechisou um 
só indio no verdadeiro sentido desta palavra! 

Esta exclamacão sahiu da bocca de um com-• .) 

petente neste 9assump to, em meiados de 1866, e 
creio que hoje como naquelle tempo, e com dobrada 
razão, se póde repetir o mesmo. 

No anno passado, na Camara Federal, o depu
tado sr. Luiz Domingues apresentou um projecto, 
o de n. 396-A de i908, no qual concedia aos missio
narios capuchinhos com residencia no Maranhão o 
auxilio annual de vinte contos, para fazer face á 
catechese dos índios. ( 1 7) 

(17) Como é documento interessante, publicamol-o em Appen
dice. 
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Não sabemos qual o resultado de semelhante 
proj ecto ; mas podemos assegurar, sem medo de 
errar, que essa proposta dorme o tranquillo somno 
do e~quecimento na pasta das finanças. 

* ** 
Da substanciosa Conferencia, pronunciada 

pelo revmo. padre Malan, no salão da Sociedade de 
Geographia do Rio de Janeiro, destacamos alguns 
excerptos, para melhor documentar estas despre
tenciosas paginas. 

Em 1730, relata Barbosa de ,Sá, pereceram 
após uma lucta de cinco horas, cerca de quatrocen
tos christãos, inclusive o celebre dr. Alves 
Lanhas (18). Alliados aos guaycurús, os payaguás 
levavam suas correrias ás proximidades de Cuyabá, 
com um furor e audacia até ahi inauditos. Outras 
tribus conhecidas: parecys, descriptos por um sale
siano ; os cajabys, habitadores das vertentes dos 
rios Verde e Paranatinga, visitados em 1900 pelo 
padre João Balzola, que ia sendo victima de uma 
flecha mortifera; os barbados, ºi morcegos, ao 
Norte; e os terríveis cayap.ós, ini4Tnigos declarados 
dos bororós, que ferem e matam á traição sempre 
que os surprehendem descuidados, no rio das Mor
tes, e mais de uma vez nas immediações da Colonia . 

Seria longo e fastidioso tentar descrever as 
tribus que povoam a maior parte dos 2 milhões de 
kilometros ql,ladrados do Estado de Matto Grosso; , 

( 18) A narrativa deste memoravel feito encontra-se admiravel
mente traçada na impor tante obra de Estevam L. Bourroul - « Her
cules Florence », pag. n3, trabalho que revela o roais assombroso 
conhecimento de certas particularidades de nossa desconhecida 
patria . 

, 
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' c;om um total approximado de quinhentos mil indi-
viduos errantes pelas brenhas, sem Deus, sem 
Patria, numa guerra constante entre •ü., numa lucta 
permanente e desigual, com a natureza e com as 
feras. 

Os bororós, cuja séde é o alto São Lourenço e 
terras circumjacentes, e desde o rio das Mortes ao 
Vermelho e Sucuriú, transitavam por tod~ a lom
bada de terras divisorias do Amazonas e do Paraná, 
precisamente por onde passam as duas unicas vias 
terrestres de communicação com o re~to do Brasil, 
a do Araguaya e a do Piquiry, rumo de Goyaz a pri
meira. e a segunda, transito forçado para S. Paulo. 

Era assim, que transpondo serranias, contor
nando campinas alagadas, iam, de emboscada em 
emboscada, atacar os estafetas postaes e os viajan
t~s, destroçando, após debandadas, o carrego das 
tropas numerosas. 

A -presteza do ataque inutilisou muitas vezes a 
defesa, e centenas de caravanas, transportando 
famílias distinctas e riquezas, foram victimadas 
pelas settas traidoras, desfechadas das derradeiras 
sombras da maft~, ao alvorecer do dia. 

Foi nesta situação~ depois das improfic~as ten
tativas do operoso presidente da Provincia, dr. J. 
Galdino Pimentel, que, em r 886, mandou expedi
ções com o firme proposito de pôr um paradeiro a 
taes .ataques e mesmo ver se conseguia aldear algu
mas tribus, procurando suavisar-lhes os costumes, 
mas que nada obteve além da permanencia, por 
mais alguns annos· do insignificante presidio militar 
á margem do S. Lourenço, colonia que mais damnos 
do que bens produziu na moral dos índios que a f re-

• 
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quentavam, que os missionarias salesianos se atira
ram á conquista das tribus, fazendo essa obra que 
foi a maravilha de todos quantos tiveram o ensejo 
de ver esse grupo de vinte e um pequenos bororós, 
vibrando em harmonioso conjuncto as bellas e estri
dentes notas do H ymno Brasileiro, no grandioso 
certamen da Exposição Nacional . 

Essa obra dos benemeritos padres acha-se 
compendiada no interessante trabalho-As rnissões 
salesianas no M atto-Grosso - livro que desperta a 
admiração e que faz vibrar de enthusiasmo, por 
ver-se que elles, ·embora filh<?s de outras terras, são 
mais patriotas que esses palradores que nos,.enchem 
os ouvidos dos zumbidos nativistas. E' que elles, . 
sem alardes nem estrepitos, vão fazendo o bem. que 
podem emqua11:to não c_hegatn ao que almeja~, 
tendo em vista o amor do proximb e a recompe?-sa 
em Deus. 

Continuando na sua bella conferencia, diz o 
illustre padre Malan: - « Examinei as condições 
da grande planura que forma a lombada divisoria 
das agua? até o Araguaya, e, em principias de 1903, 
fincamos nossas barracas a 45f>.., kilometros de 
Cuyabá, no coração da matta, a poucos passos do 
rio Barreiro, onde as distancias, o irrigamen_to do · 
solo, as mattas e a"s terras de cultura proporciónani 
seguros elementos de prosperidade e garantia a 
uma grande Colonia indigena, central, sob os auspi
cios do Sagrado Coração de Jesus. 

E hoje, que poucos annos são- decorridos, 
viv~-se tranquillo, viaja-se em paz, desarmado ; 
brotam si tios e fazendas e~ toda a longa zona que 
em campinas e mattas se desata de Cuyabá até ás 
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margens do Araguaya, numa extensão de quasi cem 
leguas. 

Que prodigio esta obra dos evangelisadores da 
boa semente, da palavra de Deus, daquelles que 
têm por missão o alheiamento do seu proprio eu em 
beneficio de outrem. 

E' assim que, em tres centros distinctos, os 
salesianos têm alguns centenares de ex-indios) dedi
cando-os ao amanho da terra amiga, encarregan
do-os do serviço do gado, pouco a pouco compene
trados da noção de propriedade, do bem. da cons
tituição c~ristã _e social da familia, cuidadosos da 
prole, que a quatro passos, lá mesmo no sertão é 
educada em escolas, unicas no genero. 

Uma pleiade, emfim, de novos christãos e 
novos cidadãos. E as índias, ainda mais cuidadas, 
entregues aos desvelos imponderaveis de algumas 
heroinas da fé, vivem vida domestica, na aprendiza
gem das artes e misteres proprios de seu sexo, reve
lando" qualidades moraes que fallecem em muita 
sociedade culta, porém, distanciada dos salutares 
princípios do evangelho. 

Eis, pois, ~~ largas citações, expll.cada a obra 
dos laboriosos padres s-alesianos, que desde r 8 de 
junho de 1894 luctam pela civilisação dos povos 
americanos no Estado de Matto-Grosso, e cujos 
resultados não têm sido devidamente recompensa
dos pelo governo brasileiro, não obstante o verbo 
eloquente e autorisado do sr. dr. Serzedello Correia 
tanto haver clamado em prol desta missão. (19) 

* ** 
(19) Publicamos em o Appendice o quadro geral do movimento 

dos salesianos em Matto-Grosso. 
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Exposta como ficou a acção dos salesianos, 
vamos em ligeiras citações, apreciar os trabalho5 
dos filhos de São Domingos, com séde em Uberaba 
e Goyaz. 

Esta Ordem benemerita, por circumstancias 
n1ultiplas, só em J ~neiro de r 878, a muito instar do 
sr. D . Pedro de Lacerda, bispo do Rio de Janeiro, 
é que poude acceitar o convite de enviar dois de 
seus fi lhos ao Brasil. F oi, porém, inf ehz essa tenta
tiva, porque logo depois fallecia u·m e o outro tinha 
que embarcar para a França , com a saude bastante 
alterada, p or haver contrahido a molestia do . . 
pr1me1ro. 

Mais tarde, a pedido de D. Claudio, bispo de 
G oyaz, vieram os missionarios D ominicanos e 
levantaram a sua primeira residencia em Uberaba. 
Em 1883, a capital de Goyaz recebeu uma turma 
de missionarias, que estabeleceu sua residencia 
numa casa hoje pertencente á igreja conventual da 
Ordem. 

R estava , ao N orte de Goyaz, uma região 
immensa, encerrada entre as duas arterias fluviaes 
do Tocantins e Araguaya, com ~©"tões povoados 
indios, ao lado esquerdo d<iSte rio, em terras cuya
banas, goyanas e paraenses, e por christãos ao lado 
direito daquelle, até as f ronteiras dos Estados de 
Minas, Bahia, Piauhy e Maranhão . 

F oram, porisso, em 1 886, sob o espíscopado d €1 
D . C laudio, assentar as suas tendas a 16 0 leguas ao 
norte da capital de Goyaz, em Porto Imperial, nas 
margens do n1agestoso T ocantins, começando o 
serviço de catechese em 1896, e isto devido ao ze lo 
do benemerito frei J acintho L acomme, que nesse 
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anno enviou dois missionarios a descer o rio Ara
guaya, encontrando a umas duzentas leguas de 
Santa Leopoldina, na margem esquerda do grande 
rio, um grupo de familias cristãs, for3.gidas pelas 
guerras fratricidas que ensanguentavam os sertões 
de Boa-Vista, no extremo norte de Goyaz. 

Como .estes sertanejos já estivessem em rela
ção com os indios cayapós, cujas aldei3.s pouco dis
tavam do arraial da Barreira de Sant' Anna, facil foi 

• 
aos missionarios entrarem em communicação com 
os chefes da nação dos cayapós. 

Não foram felizes. na escolha do logar para a 
erecção do novo aldeiamento, porque uma enchente 
enormissima. os obrigou a escolher outro logar, 
mais elevado. 

Acharam-:i;io a umas vinte e cinco leguas abaixo 
na mesma beira esquerda, em terras paraenses. 

Foi lá, a 8 graus acima da linha equatorial, um 
verdadeiro ermo, nas margens do Araguaya, em 
logar secco e arenoso, que frei Gil e frei Angelo, 
depois de superarem todas as difficuldades, ergue
ram uma colonia, que hoje possue mais de dois mil 
christãos, dois ·tepllegios, um para cada sexo, regi
dos pelas benemeritaa- irmans terceiras de São 
Domingos. 

E' lá que se está pacientemente preparando o 
futuro civilisador da nação Cayapó. 
. Além dos Cayapós, cuja catechese foi iniciada 
ha perto de doze annos ~ continúa prosperando, . 
existem no Araguaya e no Tocantins outros nume
rosos centros cuja salvação os missionarias de São 
Domingos anhelam com todas as veras d'alma. 

O revmo. frei Lacomme, n_o seu bello appello 

' . 
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- Salvemos nossos indios, - d' onde tiramos as 
notas que servem de base a esta apreciação, lembra 
a necessid~de que ha da catechese entre as differen- · 
tes tribus : e arajás, aldeiados nas beiras do rio 
Araguaya; /avahés, parentes dos. Carajás, falando 
a mesma língua, que hab_itam na grande Ilha do 
Bananal ; C havantes, habitantes do valle do rio 

·· das Mortes; Tapirapés residentes, no Tapirapé, 
confluente do Araguaya e, afinal, os . Cherentes, 
Carahós e Apinagés, moradores no valle do 
Tocantins. 

E, para levar a effeito ·tão importante obra de 
civilisação, o revmo. frei J acintho, em cartá que 
dirigiu a D. Eduardo, bispo de Goya.t, propõe a 
acquisição de « um pequeno vapor e uma capellinha 
ftuctuante, e lançar nas aguas do Araguaya, nave
veis num percurso . de 200 leguas, e nas dos seus 
principaes affiuentes de ambos ·os lados, esse men
sageira do Evangelho e da Civilisação. O nosso 
Cristo/oro (20) servirá exclusivamente ao trans
porte mais rapido dos missionarios catechistas de 
uma para outra das numerosas aldeias disseminadas. 
nas margens do rio Araguaya ». R:e..i;solveu ainda o 
venerando frade expôr em c~onferencia e artigos na 
tmprensa o grande bem da obra da catechese . dos 
indios, e o bom resultado do Christo/oro, o navio
capella e asylo para os indígenas, fluctuando por 
sobre as aguas do soberbo Araguaya e seus 
affiuentes. 

O revmo. sr. bispo D. Eduardo, aplaudindo o 
projecto do inolvidavel D. Macedo Costa, dignou-

20) Denominação dada ao vapor. 
26 
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se responder-lhe com estas palavras : cc Que o 
Ch,,istoforo seja em breve uma realidade e que tam
bem em breve os corações daquelles nossos irmãos, 
até hoj e privados das luzes do evangelho e dos 
beneficios da civilisação, sejam outros ~antos Chris
tof oros ». 

Como se vê, a idéa teve bom acolhimento, res
tando, porém, que o povo brasileiro a auxilie com 
os seus obulos para as necessarias despezas. 

Oxalá offerecesse o Governo um barco naquel
tas condições do Christoforo, e veriamos como den
tro em pouco frei J acintho e seus irmãos estariam 
colhendo sazonados f ructos. 

Aos intrepidos filhos de S. D omingos, cu j 6 
sangue derramado nessas inhospitas regiões tem 
fecundado a semente do evangelho e da civilisa
ção, um bravo de admiração e louvor, na certeza de 
que a historia de nossa patria saberá um dia recom
pensar condignamente os seus esforços titanicos e , 
os seus immensos sacrificios do alevantamento moral 
de nossos infelizes irmãos das selvas. 

Imitando ~s denodados Dominicanos, tambem 
os Benedictinos~ forrrwram uma missão, cujo fim 
principal é catechisar os indios de Rio Branco, no 
Amazonas. 

A communidade, que tem como chefe D. 
Achario D emerink, vigario geral da prelasia do Rio 
Branco, será provisoriamente installada no territo
rio da Boa Vista, devendo ser construida, além 
dessa, nas margens do Rio Branco ou U rasicoera, 
uma abbadia benedictina, onde será organisada a 
vida regular e monastica e de onde sahirão, dois a 

• 



• 

• 

• 

283 

dois, para a missão . de evangelisar os milhares de 
habitantes selvicolas do grande rio e seus affiuentes . 

E' uma boa e nobre idéa esta agora abraçada 
pelos religiosos benedictinos, porque, cercados 
todos os pontos - de um lado os salesianos, de 
outro os dominicanos e agora por aquelles - ficam 
os indigenas obrigados a entrar em relação com os 
aldeiamentos christãos e consequentemente mais 
sujeitos á catechese. 

Que Deus se lembre desses devotados pionei
ros e que os seus esforços sejam coroados de exito 
são os nossos mais ardentes votos. 

Já que f allamos do Amazonas, cabem aqui 
duas palavras referentes ao illustrado bispo sr. D. 

· Frederico Costa, que, no curto periodo de seu 
governo, já tem feito longas e interessantes viagens 
pelos rios do Amazonas, levando o conforto espiri
tual de sua palavra ardorosa e de suas peregrinas 
virtudes aos sertões de sua vastissima diocese. 

Essas viagens são penosissimas devido á falta 
.de conforto, endo feitas em canoas, nos logares en
cachoeirados. Foi assim que já visitou o Solimões, 
o Madeira e o Rio Negro, tendo ptrretrado até ás 
malocas dos indios M acuchys:> 

A bellissima pastoral que s. exc. revma. acaba 
de publicar, e que é mais um attestado do seu 
grande e eloquente saber, traz um vocabulario de 
termos indigenas, excellente subsidio para o estudo 
do N hengatú, organisado pelo operoso bispo ama
zonense. 1"'rata ainda de outros assumptos que 
entendem com a organisação da raça que errante 
ainda existe nas mattas brasileiras. 

Aproveita mais o ensejo para protestar contra 
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a idéa pagan do sr. von Ihering, quando apresentou 
como solução deste problema o exterminio do indi-
gena, a ferro e fogo. · 

.. 

Fornece-nos tambem s. ex. revma. interessan
tes informações sobre o Rio Negro, que foi outr'ora 
centro de civilisação bastante adiantado. Como 
vemos,_ é mais um precioso operario que se alista na 
grande legião em demanda da conquista deste 
momentoso e patriotico objectivo. 

Cabe ainda aqui uma referencia ao nome do 
apostolico e sempre lembrado antistite, D . José 
Lourenço, bispo que foi do Amazonas, e um valente 
propugnador da civilisação do ge~tio, tendo para 
esse fim elaborado um catechísmo no « suáve e-. 
copioso » idioma tupi, língua que elle manejava 
com perfeita mestria. Infelizmente, a morte, trai
çoeira sempre, não quiz que esse querido obreiro se 
alargasse nas conquistas da f~ e da civilisação. 

Â ...--. · - * ** 
Cremos~ que, com estas notas, deixamos evi

denciado de 'Ú?n modo bastante claro o zelo das 
diversas Orqens religiosas na senda da regeneração 
dos povos americanos, reconduzindo-os ao gremio 
da sociedade cristan, ·as quaes, com estas provas de 
abnegação e desinteresse tão· sympathicas se rios 
antolham, lamentando tão sómente que os governos 
não recompensem devidamente tão heroicas dedica
ções. Ad1nittindo, portanto, a necessidade de acabar 
de vez com o estado de selvageria em que se encon-
tram os povos indígenas, dando-lhes as princip~es 
nações de que carecerem para poder tomar aldeia-

, 

, 
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menta, propriedade, trabalho, respeito ao alheio, 
moral, emfim, tudo quanto se tornar indispensave1 
para a boa ordem da sociedade. Para tanto, ach~- . 

·mos que só bastará ao governo decretar certas leis 

; 

e restaurar outras, e encarregar officialmente da 
nlissão as diversas Ordens, já installadas nos ser
tões, e favorecel-as com o auxilio necessario ás des
pesas com esse serviço. 

A prova do quanto ellas poderão prestar a tal 
empresa está nos trabalhos dos salesianos em 
Matto Grosso e dos dominicanos em Goyaz. 

Para ellas, pois, o auxilio official, sem o ,que 
jámais se obterá o exterminio da selvageria entre os 
infelizes indios, cuja vivacidade, intelligencia, 
sobriedade e moralidade causaram a Pero Vaz 
Caminha a melhor das impressões ; esses índios, 
cujas lendas teceram a corôa de gloria do nosso 
romancista nacional José de Alencar, na magnifica 
epopéa que immortalisando seu. autor, levou tam
bem ao patheon da gloria o nosso genial conter
raneo Carlos Gomes no Guarany~! 

Para demonstrar a riqueza e ex~rancia dessa 
raça, bastava esse facto ; ahi rtão fica, porém, o seu 
veio aurifero, porque o seu estudo ainda hoje em 
nossos dias exalta os patrios historiadores. E' isto 
um eloquente testemunho do quanto é nobre inves
tigar, estudar, descrever e conhecer a genese, usos 
e costumes dessa gi-_and.ê f amilia que desde remotas 
éras habita o solo americano, e a quem · cumpre 
imperioso dever de darmos ·humano tratamento. 

* ** 

. ,, 

·. 
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206 

A catechese ministrada aos povos de V era 
Cruz, pelos portuguezes, foi de accordo com o 
Evangelho, porque os jesuitas que formavam 
naquelles primitivos tempos as missões enviadas ao 
Brasil eram quasi todos verdadeiros eleitos do 
Senhor. 

Foi por isso que a palavra de Deus, prégada 
por taes homens, produziu os milagres que se 
conhecem, attestados solemnemente pela Historia. 

Nós, brasileiros, devemos-nos orgulhar de ter 
tido como civilisadores tão santos emissarios, e Por
tugal, reconhecendo o muito que essas Ordens lhe 
prestaram, deveria recompensar os seus serviços, 
facilitando a sua missão, que é toda de paz, amor, 
concordia e civilisação. 

Como já deixamos dito, a Portugal, naquella 
epocha gloriosa dos descobrimentos, teria sido 
impossivel dilatar o seu dominio até ás terras con
quistadas, sem· a mão forte das diversas Ordens 
religiosas. Apezar de todas as controversias, resalta 
este ponto : foi a Semente do Evangelho qüe fru
ctificando, d~~ gloria ao dominio portuguez. 

E si assim não iôra, cada missionario procura
ria manter ahi outro dominio, que não o existente, 
porque os membros da Companhia de f esus se divi
diam em varias e antagonicas nacionalidades. 

Quão differente, entretanto, o processo empre
gado na conquista e submissão do gentio, nas terras 
descobertas pela Hespanha ! Graças a Deus, a Por- · 
tugal não cabe semelhante injuria, porquanto os 
meios empregados foram brandos e consentaneos ' 
com o mais humanitario e caridoso espirito. 

Vergonha, e bem cruel, deve sentir a cavalhei-

• · 
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resca Hespanha, dos feitos de seus conquistadores ; 
porque, a ser verdadeira a historia narrada pelo 
veneravel Bartolomé de Las Casas, na Destruição 
das lndias, por modo nenhum se devêra conservar 
nos seus annaes semelhante documento, que é um 
perpetuo padrão de opprobrio arrojado á face 
daquelles deshumanos colonisadores. 

E' de arrepiar os cabellos o que nos conta 
aquella testemunha insuspeita, taes os horrores pra
ticados contra os indios. 

Eis como elle r~lata alguns desses feitos : 
« outra cousa não têm feito os hespanhoes senão 
saltear, matar e roubar ouro áquellas gentes ... 
Indo certo hespanhol á caça com os cães e 
não achando o que caçar, parecendo-lhe que os 
cães tinham fome, tirou uma creança de mama de 
sua mãe, com um punhal cortou-lhe em pedaços os 
braços e as pernas dando um bocado a cada cão e 
depois de comidas essas rações, atirou o corpito ao 
chão a todos juntos ». 

E continua : « Atado ao poste (o cacique 
Hatuey, de Cuba), dizia-lhe um ~gioso de São 
Francisco, santo varão que al~i estava, algumas cou
sas de Deus e da nossa fé, que elle nunca tinha 
ouvid<?, o pouco que podia naquelle instante que os 
verdugos lhe davam, e aconselhava-o a crer no 
que elle dizia, porque assim iria para o céo onde 
teria gloria e eterno descanso, e senão que iria para 
o inferno a padecer perpetuamente tormentos e 
penas. E pensando um pouco, perguntou ao reli
gioso se iam os hespanhoes para o céo. O religioso 
respondeu que sim, mas que só iam os que eram 
bons. Disse logo o cacique, sem mais pensar, que 
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não queria ir para o céo, mas para o inferno, para 
não estar onde elles estivessem e para não vêr tão 
cruel gente ». 

Foi o supplicio desse cacique que Las Casas 
não poude evitar, que o indignou a ponto de ir á 
Hespanha, oncje se · tornou verdadeiro apostolo 
das Indias, protestando com vehemencia contra a 
destruição systematica dos indios, um dos maiores 
crimes da Historia Moderna. 

Quem ignora o modo barbaro porque a liber
rima republica dos Estados Unidos da America do 
Norte, numa das mãos a bibl~a truncada, e n' outra a 
carabina, trucidou até o exterminio mais f etoz os 
Pelles Vetmelhas, os Sioux e os indios da Calif or 
nia e do Texas, na segunda metade do seculo XIX? 

Que contraste com a poetica e saudosa carta de 
Pero Vaz de Caminha, descrevendo a El-Rei D 
M ànuel o descobrimento deste rico e poderoso 
paiz J Pero V ~z . diz que os portuguezes se conf un· 
diram com. os .aborigenes, cantando, dançando e 
tocando, e que os naturaes procuravam imitar com 
interesse tod~ os rp.odos dos portuguezes. 

Foi um; allia~ça de portuguezes e brasilei . 
ros, que mais tarde devia dar em resultado essa 
magestosa civilisação, que é hoje o nosso orgulho 
ele p'ovo culto, euja ascendencia nos colloca na van
guarda. de t<?das as nações da America do Sul e ... 
de muitas do Velho Mundo, sem temer o confronto 
com qualqver d'ellas . 

O illustre historiador Faustino da Fonseca 
assim termina a apreciação da carta de Pero Vaz, 
no topico referente aos dois degredados (dois chris
tãos, escreve D. Manuel) deixados em terras de 
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Vera Cruz, á mercê de Deus: - « E o Brasil na~· 
ceu assim, naquelle sólo. orvalhado das lagrimas 
dos nossos, na piedade com que os afagaram, nos 
abraços que lhes promettiam uma nova patria, 
naquella instirtctiva solidariedade manif estaçla ao 
conta.cto ·da · ruidosa e communicativa alegria, do 
carinho aftectuoso, da riqueza de sentimento e de 
poesia caracteristica da nossa . raça naquelles dias 
inolvidaveis em que fraternizámos com os indige
nas, em vez de exterminal-os como fizeram e fa~em 
outros povos, nessa admiravel intuição colonisa
dora, qu~ foi em toda a parte a nossa força e é hoje 

.. o nosso glorioso-orgulho! · » (21) 
Como isto é differente do que praticaram os 

outros colonisadores, que mesmo hoj~ não gosam 
de sympathia nos- povos que fallam a mesma lingua. 
E se não rompesse as trévas da barbaria a bulia 
luminosa de Paul_o III (de 9 de Junho de 1537), 
declarando os indios homens· raciona~s e libertos, 
não ha negar que os· instinctos de ferocidade dos 
aventureiros recrudesceriam e attingiriam a um auge 
desconhecido. 

Cumpre observar que se attefldermos ao que 
diz o illustre dr. João Mendes (22) « os indígenas 
do Brasil não mereceram dos portuguezes senão o 
rigor e o máo trato, e, por sobre carga, o. desprezo 
dos proprios que d' elles descendem e que consert· 
tem no apagamento de todos os signaes da sua 
natural procedencia n. 

Esta severidade de julgamento para com o~ . - . ' 

{2r) Faustino da Fonseca - A .DescolJerta ti.o Brasil, Lisboa, 
1900 ~ pag. 2~2. . 

- ~ · · (22) Dr. João Mendes - Algumas Notas Gene4logicas, pag·. 322. 
27 
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portuguezes é, porém, attenuada pelo rigor com 
que tambem trata aos naturaes. Assegurada como 
estava aos jesuitas a catechese do indio, como já 
demonstramos com os testemunhos insuspeitos de 
illustres historiadores, não achamos muita proce
dencia naquellas palavras, porquanto os jesuitas, 
austeros e cumpridores severos, como sempre foram 
em suas normas de proceder, não consentiriam que 
os portuguezes se excedessem em crueldades para 
com os povos americanos, a .quem dedicavam os 
melhores dos seus cuidados. 

Citando a opinião do notavel indigenista, qui
zemos apenas mostrar a inteira imparcialidade na 
apreciação historica dos factos, e fazemos votos 
para que outros mais comp~tentes elucidem este e 
outros pontos de igual importancia, para gloria 
immarcessivel da colonisação portugueza. 

Estamos certos de que os portuguezes, em 
tempo nenhum, igualaram os hespanhoes, cuja dis
cripção nos fez Bartolomé Las Casas, e bem assim 
frei Agostinho de A vila, na sua C hronica da Pro
vincía do M exico, atrocidades que motivaram a 
bulla de Paul• JII. 

E, para não irmo1 muito longe, nem rebuscar
mos longas datas, cremos que os portuguezes 
nunca excederam ás scenas de selvageria que nos 
relata o telegramma de Curityba, publicado no 
Estado de S. Paulo, de 25 de Maio, ferocidade que 
arrancaram da penna do illustrado jornalista, sr. 
Alberto Veiga, da Tribuna, de Santos, duas colum
nas ardentes de indignação e horror. 

Póde ser que se tenha. isoladamente praticado 
qualquer atrocidade, como ainda hoje se commette ; 
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mas indigna de figurar na historia, como um stigma 
contra os emboabas . 

Concordamos, entretanto, quando elle diz que 
o que mais deve doer ao brasileiro é que, mesmo no 
Brasil, ha muita gente que não conhece os indigenas 
brasileiros senão pelo que francezes, allemães e 
inglezes escreveram e ainda escrevem. (23) 

A isto, porém, •se quizessemos, poderiamos 
adduzir algumas considerações de outro escriptor: 
- « Emquanto que o Brasil cruza os braços, inerte, 
deante dos )nteress~s mais Cél;ros, o extrangeiro, e 
notadamente a Allemanha, envia expedições scien
tificas a esse paiz para lhe conhecer todas as rique
zas, toQas as suas condições de vida e todos os seus 
usos e costumes ». 

Além _de Alexandre de Humboldt, explora
ram o territorio brasileiro : Ma~imiliano, principe 
de Wied-Neu-Wied, de 1815 a 1817; Sp1x, de 
1817 a 1820; Pahl, de 1817 a 1821, s~m que quei
ramos fazer constar muitas outras commissões, tal 
como .a de que foi encarregado pelo Czar Alexan
dre I, em 1825, o barão Jorge Henrisue de Lan~s
dorff, da qual fez parte saliente o nt>tavel scientista 
Hercules Florence, de queifl o velho historiador 
paulistano, dr. Estevam Leão Bourroul, evocou a 
agitada existencia num paciente volume de mais de 
600 paginas. 

Em varios livros apresentou von Eschwege os 
optjmos resultados de ·seus estudos geologicos 
durante onze annos de permanencia (1810-1820) . 
em o nosso pa1z. 

(23) Vide Appendice : O congresso dos americanistas de Vienna, 
de Oliveira Lima. 
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A este, succederam muitos outros investigado
res illustres, P. W. L_und, que se occupou do 
período archeologico do Brasil; Burmeister, que 
systematisou as nossas riquezas zoologicas; ·Agas
siz, que, aléni de muitos outros assumptos, explorou 
a nossa fauna ichthyolica ; von Delden Laerne, que 
descreveu o nosso estado economico ; Augusto· de 

. Saint-Hilaire, J}.~turalista e literato, cujas obras se 
.tornaram êlassicas entre. nós; Ferdinand Denís; 
· Martius,- na sua obra estupenda sobre a nossa 
Flora, etc. 

Ora, sendo assi·m, é natural .que os extra~gei
ros, qt;te tão interessados . se mostraram · e ainda se 
mostram na investigação do nosso territorio, n9 
conhecimento· de nossas riquezas, nas suas multiplas 
formas .e nos seD;s reinos differentes, saibam melhor 
do que nós aquillo que possuimosJ be1n assim tudo 
quanto nos possa· engrandecer ou humilhar. 

Esta é a dur~ verdade; e assim fallando, não 
queremos crêr que seja um desd:ouro : - quando 
muito um perdoavel desf allecimento até certo ponto 
natural, um indiff erentismo ·pelas cousas patrias, 
que, em resuf.i:.>, constituem o patrimonio que mais 
devemos prezar. • 

E, corroborando as palavras do insigne mestre 
dr. João Mendes, a proposito do nosso desconheci
mento dos assump.tos patrios, devemos dizer que só. 
no anno passado - (1907-1908) é que o honrado 
governo dó sr. dr. Jorge Tibiriçá mandou f aze.r os 
competentes reconhecimentos .e consequente levan

, .. tamento de plantas das terras que em o nosso 
mappa figuravam como sendo desconhecidas! 
Pois, se só agora é que se cónhecem aquellas. 

'• 
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regiões j.usto é que ·os nossos historio.dores 
patrios . d'aqui a alguns arinos possam ensinar com 
~rigoroso criterio scientifico e ·historico as cousas de 
nossa terra . 
. 

Demonstrada como ficou a inaçtividade patria 
na investigação dos factos ·que ,nos dizem respeito, 
fica sem assento aquella accusação irrogada 'aos 
nossos historiadores . - primeiro, porque o numero 
d' elles. é muito limi~ado, se bem qui~ermos apurar 

~ o seu saber, - segundo, porque, · sendq elles, em 
geral, homens alheios ao _sentimento religioso, ou 

--sectario~, repugna-lhes o terem de ir haurir conheci-. ' ·mentas· em papeis empoeirados e bolorentos, tres- · · ... \ 
andando ·ao bafio vinte vezes secular da lgrej a de · · 
Deus, e, principalmente, quando. esses documentos 
são. firmados pelos nomes. pavoros.es de alguns . , 
padres,. ainda mesmo quando esses padres hajam, 
com o fulgor do seu nome e a vastidão da sua 

· sciencia e de suas letras, .illuminado o seculo .em 
que viveram e contribuidó poderosamente .para a . 
marcha ascencional do espirito humano. 

.. 

.. 

O maior e mais cruel embaraço que se depára 
. ú àcção do escriptor parcial ou se~io, imbúido dos 

prec<,>nceitos do « .livre-pe!fSamentq n e da hostUi-. .. : ·--~ ..: 
dade prévia e preconcebida á lei do Decalogo e aos · · · .. 
ensinamentos do Evangelho, ~é ter de ir procu- ·· 
rar nos archivos das Igrejas e nos clausti:os dos ·con
ventos e das abbadias a.s. bases ·para seus estudos e 
investigações. 

Sendo-lhes,. pois, vedado despir-se de · seus 
preconceitos e libertar-se de sua parcialidade syste
matica, prefere, mentindo á ·sua consciencia de his
toriador digno desse nome, falsear a verdade, para 

' ~ . 
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não reconhecer e proclamar a inanidade dos princi·
pios e das escolas que negam a acção civilisadora da 
Igreja, mestra infallivel, fonte inexgotavel de onde 
dimana a Historia em toda a sua philosophia 
divina, em toda a sua pureza e em todo · o seu 
esplendor! 

- 25-8~. 

Conclusão: -_ E'· necessario que os governos 
da União e dos Estados se congreguem o quanto 
antes, afim de se dar prompta ·e efficaz iniciativa á 
da Catechese e civilisação dos indios para o seu 
aproveitamento na economia nacional. 

S. Paulo, 30 de Agosto de 1909. 

NoRBERTO JoRGE • 
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