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Primeiro Congresso Brasileiro de Geographia 

-PROTECÇAO AOS INDIOS 

Amparo aos seus artefaetos e ossadas 

ME M ORIA 

apresentada ao 1.° Cong resso B rasileiro de Geographia 

EM SF.TEMBRO DE 19V!J 

PELO 

DR. ANTON!O CARLOS S!MOENS DA SILVA 
Bacharel cm Direito pela Faculdade de Stio l'aulo , Advogado no Fôro do Rio 
de J aneiro, Socio Hunora rio da Sociedade Nacional de Agric ultura d o Riu de 
Jancirn, Presidente H unorario do Circulo d e La Prensa de Mcnduza e Sodo 

H unorario do Circulo de La Prensa d o Rusario ( R. Argentina), etc., etc. 

Um assumpto de tra13scenáente importancia 
para o Brasil, solvendo necessariamente em grande 
parte, o constante e difficil problema da nossa colo
nisação, é o que se refere aos Indios, á esses pobres 
desprotegidos que ainda vivem, embora já um tanto 
desimados, em seu interior, esparsos por differentes 
e extensas zonas, em estado quasi que geralmenté 
selvagem pelo abandono em que se acham, por 
méra desidia dos nossos Governos e pela continua 
reacção, em que se vêm forçados a operar, todas as 
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vezes que são perseguidos por quem, ao contrario, 
devêra acolhel-os, experimentando ainda, além de 
tudo, a maior somma de miserias e privações. 

Sendo mais para lastimar que n' esse vocabulo 
lndios,estejam comprehendidas mulheres e crianças. 

O termo Selvagem lhes é dado por nós, da 
mesma f órma que elles em seu idioma nol-o darão, 
talvez com muito mais forte razão ; porque as vio
lencias partidas de quem conhece o prejuizo que 
ellas produzem, a extensão do.seu damno e as repre
salias naturaes que provocam são positivamente 
mais fortes, mais condemnaveis e muito mais sujei
tas a rigorosa censura, do que as provindas daquelles 
que tudo ignoram. 

As nossas leis o~ taxam de: menores e incapa
zes, mesmo aos velhos e aos de mens sana. 

· Por essa forma, ainda devem ser elles mais 
protegidos, competindo ao Governo applical-as em 
favor dos mesmos com todo rigor. 

Não menos valor têm, por sua vez, os seus arte
factos, com especial menção os occultos no subsólo 
do nosso territorio e bem assim as suas ossadas, • 
embora tidas corpo res nullius. 

Assim, impõe-se• a urgente necessidade de 
medidas attinentes a protecção e util aproveitamento 
d' esses brasileiros e a garantir ao paiz o exclusivo 
direito ás ossadas dos mesmos e aos seus artefactos, 
principalmente aos de pedra e aos de ceramica. 

Como se vê a presente memoria, por sua mate· 
ria, divide-se naturalmente em duas categorias : 

I. Quanto a pessoa; 

II. Quanto a cousa. 

••• 
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Embora distinctas uma da outra e merecendo 
cuidados tambem diff erentes, devem, no emtanto, 
ser tratadas com a harmonia de vistas precisa, por 
causa do immediato contacto e dos laços de união 
entre ambas existentes. , 

I 

Quanto a primeira categoria, temos, antes de 
tudó, a parte historica referente ao tratamento dos 
Indios, a qual não poderíamos, de prompto, encon
trar mais perfeita, nem mais concisa do que a cons
tante na grande obra do illustre homem de lettras 
Oliveira Lima, da Academia Brasileira, intitulada 
- Dom /oão V l no Brasil- de paginas 773 á 783. 

.. 

Eil-a, resumidamente : 

Todas as catecheses religiosas ou lei
gas têm sido inhabeis até agora: 

Destacamentos militares os têm desi
mado, dando-se isso até por lei que lhes 
foi facultada contra os Botocudos, segundo 
affirmam Spix e Mar-tius e o Correio Bra
siliense, que cen~urou acremente ao Conde 
de Linhares essa guerra cruel, vestígio de 
antigo barbarismo, que elle decreté).ra. 

Quando não se exterminavam os sel
vagens bravios, eram os Aborígenes 
mansos abandonados nas suas ald~ias . . 
m1serave1s. 

No seculo XIX a desconfiança do 
Indio contra o Branco continuava como 
logo depois da descoberta do BrasiL 

'• 
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Eschwege dá absoluta razão aos 
Indios, descrevendo a situação dos mes
mos, ainda com mais exactidão, por ter 
residido mais tempo no Brasil do que os 
naturalistas acima citados, que percorren
do-o em breve tempo, observaram) no em
tanto, muito sobre elles, descrevendo suas 
impressões com intelligencicf e probidade. 

Diz ainda Eschwege, que os directo
res civis, substitutos dos missionarios na 
tutela dos Aborigenes eram perversos, 
por demais, com seus tutelados, servindo~ 
se dos Indios aldeiados e confiados á sua 
guarda como escravos, espancando-os, . 
espoliando-os, permittindo serem elles 
maltratados pelos colonos das aldeias, que 
os roubavam ·e até trucidavam. , 

Os sacerdotes que os acompanhavam, 
successores dos j esuitas, exigiam de tão 
miseraveis fieis pagamento adiantado 
pelos serviços ecclesiasticos, vexando-os 
e tornando a religião que pregavam e que 
era nova ~ara os lndios, que não a podiam 
comprehender, •aborrecida e inaceitavel. 

Os soldados dos destacamentos espin
gardeavam um Indio aldeiado por causa 
de uma espiga_ de milho tirada de . uma 
plantação de um Branco e, entre outras 
barbaridades, vendiam crianças das tribus 

. que encontravam. 
Tem-se dado o facto de serem trazi

dos Indios pequenos para o ·:>eio de certas 
familias do interior, que não sabendo tra-

o 
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tal-os, vêem-se sem elles em pouco tempo, 
devido a fugirem os mesmos para o sertão, 
onde viviam livres, desobrigando-se do 
que lhes parecia escravidão. 

Os soldados mandados atraz d'elles, 
os matavam, destruiam suas plantações e 
immolavam infinidade de innocentes, como 
affirma Eschvvege no / ournal von Bra
zilien. 

O impaludismG de certos pontos do 
sertão, que tanto extermina e martyrisa o~ 
Indios, é devido a.s aguas . estagnadas, por 
falta dos canaes ou vias de escoamento, , 

seccas depois que, pelas missões foram 
cortadas as mattas, que as protegiam. 

Por outro lado, os terrenos doados 
aos colonos, ~esmarias de conquistas, · 
arrendamentos de longo prazo a outros, 
despojavam, pouco e pouco, os pobres 
Indios que, cada vez mais, se retiravam do 
centro de civilisação. 

Pelo exposto, se vê qua~ fôra o tratamento, 
que, até a retirada do Prill1cipe Regente, do Brasil, 
se dispensou aos pobres Indios. 

Durante o I .º lmperio, D. Pedro I pouco, ou 
quasi nada, póde-se mesmo dizer, · se interessou 
pelos mesmos, parecendo até não mais existirem os 
primitivos habitantes do Brasil. 

Já no 2.
0 Imperio, a cousa foi bem diversa, 

embora digamos hoje que ainda em pequena escala, 
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mesmo porque em attenção ao tamanho do pai1 e à 
falta de meios de communi~ação, era difficihmo 
naquelle tempo acudir-se ao grande numero de 
Indios que existiam; o venerando D. Pedro II, de 
grata e immorredoura memoria para todos nós e para 
esta casa, para a nobre Sociedade de Geographia 
do Rio de .Janeiro; onde tem a sua séde o r .º Con
gresso Brasileiro de Geographia, que, de certo pro
duzirá muitos e salutares resultados scientificos e 
praticos para nossa querida patria, multo se dedicou. 
aos Indios, (acilitando-lhes prazos de terras, ferra
mentas e ut~nsilios de lavoura, fornecendo-lhes 
patentes e fardamentos, tecidos, armas, etc., dando 
hospedagem na Imperial Qu.inta da Boa Vista aos 
qu~ vinham até a chamada Côrte e, finalmente, 
'leservando-lhes em pessoa algumas horas para inte
ressantes audiencias, nas quaes entretinha-se con
versando com elles em puro Guarany, cujos estudos 
muito prendiam ao mesmo Monarcha. 

Durante a Republica, ºl:l nestes ultimas vinte 
annos, de evidente progresso em todos os ramos de 
actividade do paiz~ um iacto é notavel, torna-se 
isolado de todos os outros pra_ticados até agora. 

O desprezo dos Indios é patente, nenhum dos 
Chefes de Governo, nem dos Ministros, cujas pastas 
têm ligação com o assumpto, se tem incommodado 
com elles, afim de protegel-os, trazendo-os a civili
sação, aproveitando-os nobremente co1no colonoc; e 
assim sabendo utilisal-os, como os melhores bra1;os 

• 
que são, para varias misteres que o paiz reclama. 

1 • 
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Como continuam a ser ellés tratados : 
Todas as faltas são commettidas com os Indios, 

dando-se como motivo serem os mesmos peiores 
que as f éras, vingativos, ladrões e antropophagos. 

Em verdade nenhum desses epithetos lhes 
cabe ; porque, def endendô-se dos que lhes querem 
tirar a vida, muito justamente exercem um sagrado 
dever, qual o da conservação da existencia. 

Soffrem os Indios torturas infligidas pelos res
Pt>itaveis membros das chamadas catecheses (gru
pos de verdadeiros exploradores da ignorancia e da 
pobresa), na maioria missões estrangeiras ; pelos 
contingentes armados das nossas forças em se!'Viços 
de demarcação de limites; pelos grandes tróços de 
operarios, tambem municiados, das commissões de 
estudos de estradas de ferro, etc. 

. 4 

· Já, na Republica, Governadores de certos 
' Estados não trepidam em consentir na chamada 

Batida dos lndios, onde varias ficam mortos e mui
tos gravemente feridos, sem receberem curativo de 
especie alguma. Outros, porem, não permittindo 
previamente, quando sabem do occorrido, sem pro
testar, sem inquirir como e p..;>rque•foram praticados 
tantos delictos, calam-se, sanccionando dest'arte · 
todos os actos de pura selvajeria perpetrados, con
tinuando no gozo das delicias palacianas. 

São de hontem, pode-se dizer, os clamores que 
nos chegam do visinho Estado do Paraná, os dous 
telegrammas do f ornal do Commercio, aqui trans
criptos, um çle 26 e outro de 27 de Agosto do cor
rente anno, provam perfeitamente o tratamento que 
vão tendo os Indios. Eil-os : 
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CuRITYBA, 26. 
Em Palmas os « bugreiros >> repetiram o m0r

ticinio de indios, assaltando os ranchos e extermi·
nando até criancas. 

> 

Rio, 27 de Agosto de 1909. f'ornal do Com-. 
mercio. 

CuRITYBA, 27. 
Estão causando pessima impressão no publico 

as repetidas matanças de indios. 
A R epublica pede a repressão desses crimes, 

attribuindo á impunidade destes a sua c·onstante 
reproducção. 

Accrescenta ainda a mesma folhJ. que confi2 
na acção energica do Chefe de Policia Desen1bar
gador Costa Carvalho, mas que nada ha esperar das 
autoridades locaes, que neste particular não cum
prem o seu dever. 

/ ornal do C ommercio. Rio 2 8- 8-<)09. 

Por ahi se vê claramente que os chamados civi
lisados, independente de barbaramente assassina
rem os Indios (oseelvagens chaniados), ainda assal
·tam-lhes os ranchos e e~termina.m crianças. 

Pergunta-se: Que providencias tomaram os 
Governos? A resposta é intuitiva. 

Dos dizeres do 2. º telegramma verifica-se, não 
cumprirem o seu dever, para com o assumpto pre
sente, as autoridades locaes. 

Nestas circumstancias, para não continuarem as 
cousas como se acham, tornam-se necessarias as 
medidas adiante reclamadas das nossas autoridades 
superiores em favor dos Indios. 
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Ha porém,- uma razão importante para o que 
se está verificando agora em Palmas, na zona con
testada pelo Estado do Paraná. ao de Santa Catha
rina, á dous dias da Capital da Republica e foi 
exactamente o que p~opoz, ha bem pouco tempo, o 
Director do Museu de outro Estado, que por sua vez 
é limitrophe com aquelle que poz em pratica a these, 
pelo mesmo apresentada aos quatro ventos do paiz, 
que o tem sabido dignamente hospedar e do qual tem 
fruido, em.hora honestamente, . os meios de sua 
subsistencia. 

O inf elicissimo programma desse homem de 
sciencia, que, ainda attribuo á uma erronea interpre-
tação, é: O Exterm.inio dos lndios. ' 

Ideia de todo criminosa, por consistir em suc
cessivos e multiplos assassinatos, perpetrados con
tra creaturas, na maioria indefezas e a quem as leis 
patrias sempre consideraram não só menores como 
tambem incapazes. · 

A revolta co_ntra esse pessimo movimento do 
referido scientista, estrangeiro de nascimento, foi 
geral, por todos nós apresentada em termos energi
cos, porque além de sermos filhos da mesma patria 
que é a mãi dos desprotegicios ln~ios, como brasi
leiros que somos conservamos comnosco uma vir
tude que, creio j ámais se apagará do nosso intimo, 
que é a Caridade na sua mais alta accepção. 

Entre os protestos levantados contra esse 
absurdo, salientam-se os dos scientistas do Museu 
Nacional do Rio de Janeiro, que vieram a publico 
combater o attentado. 

Ao envez dessa desorientada these se oppõe a 
seguinte: 

8 
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PROJ.:ECÇÃO AOS INDIOS 

Torna-se verdadeiramente necessaria a con
servação dos Indios no Brasil, como seus primitivos 
habitantes, que são, podendo os mesmos nos pres
tar ainda bem bons serviços para o futuro e ser
virem, além de tudo, de forte e poderoso elen1ento 
de tradição, mórmente para nós, filhos de um paiz, 
onde quaesquer dos antigos habitas ou costumes 
são tidos, cada vez mais, por detestaveis e desprezí
veis, tratando os ref orrnistas, os de gosto apurado, 
de extinguil-os para decoro da patria. 

A estes incommoda a versão corrente em certas 
localidades do velho mundo, com referencia ao 
Brasil, de serem exclusivamente Indios os seus 
habitantes e andarem nús, de arco e flecha e enf ei
tados apenas com plumas, nas praças e vias publi
cas ; o que, entretanto, á outros não preoccupa abso
lutamente a attenção, pois lastimam que assim não 
seja para poderem mais gozar o paiz devido ao seu 
clima, especialmente nas proximidades do equador. 

E ' necessario a um paiz conservar as suas tra
dições, sejam ellas quaes forem, como bem se 
observa, por exe~plo,. na Inglaterra, onde ainda 
hoj e, entre outras cousas dignas de nota, as suas 
Public S chools, praticam e usam os mesmos habitas 
e costumes da época da sua fundação, algumas das 
quaes datam do seculo XIV, evoluindo, no em
tanto, com grandes vantagens, de accordo com as 
épocas e reformas de ensino, a instrucção, para a 
qual não poupa esforças aquelle paiz modelo. 

Independente da tradição, é sempre agradavel 
poder-se contar com exemplares vivos das raças 

--
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primitivas de um paiz, para confronto com as gera
ções modernas e para os estudos de alta indagação 
ethnographica. 

Pois bem, 
Para isso, torna-se mister a decidida protecção 

do Governo Federal, como centro de acção, em 
plena communhão com os Governos Estadoaes, 
como factores immediatos e de prompta influencia 
local, em favor dos Indios. 

Assim, como primeiro passo ; 
A creação de uma repartição publica ou, por 

emquanto, de uma secção nos Ministerios do Inte
rior, Viação ou Agricultura, que se dedique exclusi-

. vamente a proteger os Indios, tratando e resolvendo 
logo tudo o que lhes disser respeito, a começar pela 
- Catechese - regular e systematicamente feita 
pelo Governo, por intermedio de delegados secula
res de toda sua confiança, com restricta observancia 
dos preceitos ao fim a que se destinam, agindo com 
pertinacia, calma e abnegação. 

A catechese será forçosamente morosa e, no 
principio, um tanto extenuante e mesmo dcspen
diosa; mas com a sua contiAuaçã~ e com a pratica 
de actos, todos verdadeiramente humanitarios, as 
difficuldades irão desapparecendo e as despezas se 
resumindo notavelmente, porque os proprios Indios 
bem catechisados serão os melhores elementos para 
o fim almejado, como têm observado alguns abne
gados ethnographos, dos quaes muito se salientou o 
eminente Dr . . João Barboza Rodrigues, infeliz
mente já desapparecido do rol dos vivos, que teve 
sobejas provas disso na Pacificação dos Crichanás. 
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A respeito do que tambem a intrepída Prof es 
sora Cathedratica D. Leolinda de Figueiredo Dal
tro, verdadeira heroina, que por varias vezes tem 
privado com os I ndios dos nossos sertões, poderá, 
com vantagens para o 1 .º Congresso Brasileiro de 
Geographia, do qual faz parte, dizer o valor que 
tem para a catechese cada Indio convertido a civi-
lisação. , t . . : ·. 

Como base para a cate_chese, que necessaria
mente, durará varios annos, deve o Governo tratar 
de prohibir já, quanto antes, a perseguição exercida 
contra os Indios em quasi todos os pontos $f o paiz, 
punindo com toda severidade os delinquentes, .até, 
se possível fosse, estabelecer penas em dobro para 
os crime~ de offensas physicas ao pudor, assassi
natos, raptos, roubos, etc. 

A punição em questão será extensiva as pro
prias autoridades locaes, que concorrerem para per
petração de taes crimes ou que não procuraren1 cas
tigar, responsabilisando os respectivos delinquen
tes ; assim como para os officiaes e praças dos bata
lhões em serviç.o no interior, operarias de qualquer 
commissão ou cotonos o.tacantes e para os represen
tantes ·ou membros das missões religiosas estrangei
ras, que porventura incorram em taes faltas. 

A prcporç?.o que forem os Indios se civili
sando, facilitar-lhes-ha o Governo todos os meios de 
locomoção e aliinentação até os lagares em que se 
queiram estabelecer. 

Em seguida lhes fornecerá ferramentas, uten
sílios de lavoura, tecidos e sementes com a abundan
cia precisa, a exemplo do que era feito, se berri que, 

.. 

' 
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em pequena escala, nos tempos passados da ultima 
1\1 onarchia. 

Pari passu com esses favores, fundará escolas 
modestas, bastante praticas e de f acil mechanismo 
para adultos e crianças, nos povoados mais proxi
mos a cada tribu, entregando-as .a professores de 
capacidade reconhecida e de espirito docil e carita
tivo; ensinando-lhes quaes os ramos de cultura, 
apropriados á esta ou áquella zona e quaes os de 
industria a que se devem dedicar, como já se vai 
verificando no Norte da Republica Argentina, onde 
os lndios 7'óbas vêm de suas malócas, ao alvorecer, 
para o serviço nos EngeJ:lhos de canna de assucar 
e em outras uzinas, retirando-se ao anoitecer. 

D elimitar, o quanto possivel, as areas, dentro 
das quaes possam elles viver tr~nquillos, porém 
durante algum tempo sempre sob a acção benefica 
da catechese, afim de terem alli o tempo preciso 
para conhecer as vantagens offerecidas pela civili
sação, podendo, afinal, entregarem-se definitiva
mente á ella. 

N'isto é que consiste propriamente todo exito 
da Catechese, posto que sem area'5 determinadas e 
protegidas das invasões, chamadas do progresso, 
todo trabalho, embora bem comecado, termina sem 

;, . 

o menor resultado; porque depois de varias e 
patentes provas de amizade, sympathia e protecção 
dispensadas aos Indios, basta um méro inicio de 
hostilidades contra elles, mesmo um só tiro de espin
garda á falsa fé, para atrazar enormemente o que 
já estava feito, apparecendo então insuperaveis 
difficuldades. 

. . 

. . 
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A Republica do Chile tem conseguido os 
melhores resultados com os Indios Araucanos, uns 
dos mais antigos habitantes da America. 

Delimitou-lhes no sul do paiz grandes area~, 

que, pouco a pouco, vão se tornando, por si mesmas, 
civilisadas, taes são as garantias e vantagens á elles 
dispensadas pela Nação. 

1'ive occasião de vêr no anno de 1901, em pura 
· Araucania, Indios, que outr'ora não queriam siquer 

avistar os hespanhóes (como ainda chamam hoje 
aos chilenos), empenhados francamente no com
mcrcio de compra e venda com os mesmos, para o 
que alguns se faziam transportar do interior de suas 
terras montados á cavallo, com a originalidade de 
cavalgarem num só animal .duas ou tres pessoas, 
indistinctamente homens ou mulheres, com seus 
apropriados trajos, conduzindo as suas mercadorias 
em demanda da - cidade de T emuco ou de 
Pitruf q uen. 

A c.onfiança desses Indios nos civilisados, nos 
tacs f-1 espanlzoes, é tal, que n1uitos delles procuram 
as casas de penhores, onde deixan1 as suas tão que-

<:> 

ridas,_ como exa~gera~as, joias de prata, em garan-
tia, dos nickeis, chauchas, de que precisan1 e que 
tanto apreciam. 

~ 

Porem, sem me af ~star do Brasil, aqui mesmo~ 
já houve quem decretasse essa proficua medida, 
embora em um só ponto do paiz. 

R efiro-1ne ao digno e laborioso presidente da 
Commissão Organisadora do 1 .º Congresso Brasi
leiro de Geographia, ao Sr. General Dr. Gregorio 
Thaumaturgo de Azevedo, que já em 1906, como 

• 

• 
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Pref ei"to do Cruzeiro do Sul, Alto J uruá, no Terri
torio do Acre, tratando do Elen1ento Indigena, o que 
consta do seu Segundo Relatorio ao Governo. pro
tegeu esses desherdados da sorte e os collocou ao 
abrigo das perseguições, naquelle recanto do paiz, 
que tão sabian1ente administrava; expedindo com 
referencia aos Indios daquella localidade, uma pfO
ficiente e abnegada circular aos J uizes de Paz, pela 
qual declara, o que, na propria, aqui traiscripta, se 

, 
vera: 

«E, nesta ordem de idéas, expedi aos j uizes de 
paz esta circular, em r 2 de dezembro : , 

<< Fazei publico por editaes, para conhecimento 
de todos os habitantes civilisados da vossa circum
scripção, que serão punidos com o rigor da lei os que 
fizerem correrias contra os índios ou nellas c0nsen
tirem, e que ninguem poderá invadir as terras reser
vadas para aldeamento das diversas tabas existentes 
no Departamento, cujas áreas são as seguintes: 

I - A comprehendida entre os rios Catuquina 
e Pupú, no Tarauacá e seus affiuentes, desde a sua 
confluencia -até ao divisor de ~~as com o rio 
Gregorio. "" 

II - A que abrange as cabeceiras do alto Gre
gorio e alto Liberdade. 

III - O rio Douro, no Tarauacá, desde a 
extrema actual do seringai Sienne até ás suas cabe-. 
ce1ras. 

IV - O rio J aminauás, no Tarauacá, desde a 
extrema actual do seringai Torre da Lua até ás suas 
cabeceiras. 

, 
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. - . 
V- O rio Humaytá e seus affiuentes no Murú, 

desde a extrema actual do seringai Boa Vista até ás 
suas cabeceiras. ... 

VI - O alto M urú, desde a extrema actual do 
seringa! M uruzinho até ás suas cabeceiras. 

VII - O igarapé da Cachoeirinha, no Paraná 
do Ouro, desde a extrema actual do seringai Foz 
da Cachoeirinha até ás suas cabeceiras. 

VIII - O rio J aminauás, affi uente do Embira, 
desde a sua confluencia com Furmaya, até ao divisor 
de aguas com o Purús. 

IX - O rio Maronáu e seus affiuentes até ás 
suas cabeceiras. 

X - As cabeceiras do rio Tejo. 
XI - As cabeceiras do rio_ Breu. 
XII - As cabeceiras do rio Amonea. 

, 

:((III - As cabec~iras do igarapé Valparaizo 
e do rio Amoacas. 

XIV - As cabeceiras do Paraná dos Mouras 
e do Juruá-mirim. 

XV - As cabeceiras dos rios Môa, Ipixuna e 
J aquirana. » 

Não está ir1aú minha alçada, nem o comportam 
os recursos financeiros-- da Prefeitura, soccorrer de 
outro modo esses infelizes. » · 

Vê-se be,m claramente quaes as ideias do illus
tre ex-Prefeito, que, ha mais de tres annos~ dava 
um grande impulso a catechese, garantindo aos 
Indios, sob sua indirecta e media ta j urisdicção, paz 
P. local abrigado, sem prej uizo do progresso da 
região que administrava. 

J á antes desse feito, S. Ex. havia em 16 de 
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Junho do mesmo anno creado o Dec. n. 36, pelo 
qual instituindo a Caixa Economica J uruaense. pro
tegia-os, estabelecendo, como em seguida se verá 
pelo Tit. II do mesmo Decreto, a Caixa dos l ndios: 
tudo constante do seu R~latorio do I .º semestre de 
I 906 ao Governo Federal : 

TITULO II 

DA CAIXA DOS INDIOS 

Art. r 1 . A Caixa dos Indios tem por fim arre
cadar, guardar, administrar e restituir as quotas esti
puladas no art. 37 da Lei .do Trabalho do D eparta
mento. 

§ 1 .º O s patrões dos indios menores de 10 

annos pagarão 5 $ mensaes e. 10$ dahi até á maiori
dade, por trimestres adiantados, a titulo de salario. 

§ 2.° F eito o pagamento á Caixa, os patrões 
receberão uma caderneta em que se irão lançando as 
quantias entradas. 

§ 3.0 Dessa caderneta constará o nome, a 
idade, a residencia e a occupação do indio, que só
mente ·em pessoa poderá lev~ptar o deposito, 
perante duas testemunhas idoneas, quando se eman-. 
c1par. 

§ 4.0 Não será em caso algum permittido aos 
indios fazerem levanta1r-.:ntos parciaes dos seus 
deposites. 

Art. I 2. Em caso de morte do indio deposi
tario, os deposites feitos reverterão em favor da 
fundação de um instituto de instrucção officinal dos 
indigcnas, sendo essas importancias escripturadas , 
a parte. 

' 
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Art. r 3. O fundo da Caixa dos Indios será 
cobrado pelas Agencias de arrecadação da Pref ei~ 
tura, nas épocas opportunas, sendo immediatamente 
remcttido á Caixa Economica J uruacnse. 

§ 1 .º Da cobrança não se poderá nunca des
contar mais de 5 % para o agente arrecadador. 

§ 2 .º Das quantias remettidas directamente á 
administração da Caixa pelos patrões ou tutores dos 
indios não se deduzirá porcentagem alguma. )) 

Com esses passos, be1n se pode dizer que esta
vam ap.resentadas, sinão todas, duas das principaes 
preliminares ao fim almejado. , 

Como S. Ex., varias têm sido os homens de 
sciencia e os de provada abnegação que muito se 
têm interessado pela sorte dos Indios, mas cousa 
alguma conseguem, pelo facto de requerer o 
assumpto em si, uma acção de con j uncto, chefiada 
pelo Governo Federal e auxiliada pelos Governos 
Estadoaes, onde elles existam, tudo sob completa 
harmonia de vistas e por não pequeno lapso de 
tempo, sem dispensa de todo elemento, que for con
siderado bom. • _ 

""1 

Assim pois, a prot~cção, óra reclamada para os 
nossos Indios, deve provir do Governo Federal, 
sendo o momento actual de todo propicio ao 
assumpto, visto ser o estadista que presentemente 
occupa a Presidencia da Repubica, um verdadeiro 
homem de acção, o que ha muito reclamava o paiz, 
para que tivessem prompta e immediata execução 
as medidas attinentes ao seu desenvolvim.ento em 
muitas das differentes espheras de acção que o 
cercam. 

• 
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II 

Quanto a segunda categoria, com referencia a 
cousa, não tem por fim a presente memoria impedir 
a quem quer que seja, que chegando ao Brasil, 
adquira, comprando, trocando ou recebendo á titulo 
gratuito de qualquer amigo, um ou mais artefactos 
e mesmo ossos dos nossos Indios, embora estes ma~s 
raros ; nem tão pouco que qualquer particular pos
suindo-os, os venda, troque ou dê a estrangeiros, 
aqui ou fóra do paiz. 

Não é isso, nem tal pretensão deveria ser lem
brada, por ser de todo inaceitavel. 

O fim é todo outro. 
No Brasil, já é sobejamente sabido que exis

tem, além de outros e mu ltip los cemiterios indige
nas, esparsos por varias localidades do seu subsólo, 
os até aqui conhecidos como principaes, marcando 
mesmo periodos distinctos para estudos chronolo
gicos, na seguinte orde1n : 1) A Caverna do Sumi
douro. 2) Os Sambaquis. 3) O P ac9val. 

il Da mesma forma comc.,existem os Mounds nos 
E stados Unidos da America do Norte, Mexico, etc., 
e os proprios Sambaquis ou os K jockkenmoddings 
nos tres paizes da Scandinavia; Suecia, Noruega e 
Dinamarca. . 

Pois bem, para esses nossos jazigos, para esses 
tumulos e cemiterios é que são pela presente recla
madas medidas energicas e urgentes do Governo, 
afim de podermos, sinão já, dentro do tempo que 
mais nos convenha, fazer as devidas extracções das 
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verdadeiras e valiosissimas raridades que nós mes-. 
mos possu1mos. 

Para sabei:-se do valor que tem o que ainda se 
acha no nosso subsólo, basta lêr-se. 

S OBRE OSSADAS INDIGENAS 

Os esp lendidos estudos craneologicos feitos 
pelos Srs. 

Dr. João Baptista de Lacerda, distincto homem 
de sciencias e provecto Dir'ector do Museu Nacional 
do Rio de Janeiro e 

Dr. J . Rodrigues Peixoto, tambem homem de 
sciencias e collaborador dos Archivo!:> do referido 
Museu. 

SOBRE AaTEFACTOS DE PEDRA E CERAMICA 
• 

As descripções e c~assificações scientificas feitas 
pelos Srs. 

Carlos Frederico Hartt, Naturalista notavel. 
Dr. Ladislau Netto, ex-Director do Museu 

Nacional. 
Dr. João .B~boza Rodrigues, Ethnographo e 

Botanico notavel. '> 

Domingos S. F erreira P enna, Collaborado1 
dos Archivos, citados. 

Carlos Wiener, Naturalista notavel. 
Dr. Luiz Gualberto, ex-Deputado Federal por 

Santa Catharina, e outros. 
Assin1, conforme se vá verificando a extracção 

desses artefactos e ossadas, irão cons1.guintemente 
mais se valorisando as collecções indigenas dos 
nossos ~useus, relativamente ainda bem pobres, e 

. --
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. . 

av.olumando-se os preciosos estudos anthropologi-
cos e ethnographicos bra~.il eiros, afim de, em uma 
epoca de não remoto futuro, ficarem conhecidos, de 
parceria com os demais estud.os feitos nos diversos 
paizes do nosso continente, todos os primitivos 
habitantes da America· e decifrado d~ vez o grande 
e intrincado problema da sua origem. 

Mas, para que tudo isso se verifique é mister 
que, já, sem a menor perda de tempo, venham medi· 
das de garantia para esses nossos thesouros . que 
fe lizmente ainda os possuímos em não pequeno 
numero, porem ainda todos occultos, por falta de 
acção dos nossos Governos, que ao assumpto- não 
têm ligado, até a presente data, a menor importancia. 

Basta aqui lembrar que as poucas explorações 
· regulares q~e se tem feito, verificaram-se ha muitos 
anno~ passados, praticadas com gran<le sacrificio 
pelo Museu Nacional, que com diminuta verba, 
mantinha um ou dous naturalistas em viagens, tas
sando os mesmos toda sorte de privações pc- los 
exíguos ordenados que percebiam. 

Mesmo assim um dos Governos passados cor .. 
tou do referido estabelecimento e~ã'. pequer..io:;:_,;ma 
verba, nunca mais sendo a rrlesma restabelecida. 

Isso é o que se deu e continua a dar-se com 
nosco, permanecendo os museus brasi leiro<; l·om 0 

que possuíam ha dezenas de annos. 

N aturalmente aproveitando-se da ::::ossa pal
pavel incuria, o Velho Mundo e a America do 
Norte, procedendo de modo bem diverso, organi
sam commissões scientificas, chefiadas por indivi
dualidades de · todo merecimento, mandando-as 

... 

. . 
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amiudadamente para o Brasil, com todas as garan
tias e perfeitamente bem pagas, porque para fins 
scientificos não poupam sacrificios, nem medem 
assumptos de preço, afim de colherem o maior 
numero de exemplares dos artefactos dos nossos 
Indios, procedendo a longas e profundas excava
ções nos pontos verdadeiramente mais importantes 
do nosso subsólo; resultando, como inevitavel con
sequencia, enriquecerem-se de anno' para anno, 
avantajadamente, os Museus Estrangeiros em puro 
detrimento dos Museus Brasileiros. 

Estão dando provas do exposto os museus de : 
Vienna d'Austria, Londres, Berlim, New-York, 
Philadelphia, Chicago e outros. 

Para mais prova de tudo o que ficou expendido, 
transcrevo o telegramma abaixo do ! ornal do e om
mercio de 9 de i\gosto do corrente : 

ESTA DOS-UNIDOS 

NovA YoRK, 8. 

Regressou" e.esta cidade, após uma permanen
cia de 18 mezes no Alt~ do Rio Negro, o explorador 
Norte-Americano Weiss. 

Em entrevista concedida a um redactor do 
N ew York W orld, referio-se o Sr. Weiss aos costu
mes mais caracteristicos dos indios brasileiros, exal
tando tambem a prodigiosa riqueza da zona referida. 

O explorador declara ter colhido grande cópia 
de specimens valiosissimos para os Museus de His
toria Natural de Nova York e Philadelphia, taes 
como vestuarios, louça, manuf acturas em vime, ins-
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trumentos, con10 flautas e apitos feitos de ossos de 
diversos animaes, lanças festivas e guerreiras, 
arcos, flechas, tambores e numerosos outros objectos 
usados pelos indios. 

O Sr. Weiss tornará a partir dentro de seis 
mezes, com o seu collega Schmidt, para o Brasil, 
onde proseguirá nos seus estudos. 

Rio, 9-8-<)09. jornal do Commercio. 

Sendo para mais impressionar-nos, que o ref e· 
rido explorador norte-americano Weiss, não satis
feito de ter vindo só e de já ter colhido para sua 
patria, valiosíssimas collecções, como ufanall}ente 
declara, está resolvido á voltar ao Brasil, não como 
veio, porém em companhia do seu collega Schmidt, 
para proseguir, como elle chama, nos seus estudos. 

Por conseguinte, nos achamos sob a pressão de 
uma ameaça, que se tornará effectiva, caso não 
sejam tomadas as precauções devidas. 

Como protesto publicamente lavrado contra as 
explorações do Sr. Weiss e reclamando justas medi
das, veio o operoso Director do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro com um conciso artigo, pelas varias 
noticias do / ornal do e ommircio de I o de Agosto 
do corrente, que vai transcripto abaixo : 

« Escreve-nos o Dr. Lacerda , Director do 
Museu Nacional: 

« Lê-se em um telegramma de Nova York, 
inserido hontem em vossa folha, que alli chegara o 
Sr. Weiss, explorador americano, levando para os 
museus dos Estados Unidos uma valiosa collecção 
de artefactos e objectos indígenas, procedentes do 
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Alto do Rio Negro. E ste, assim C01'lO outros factos 
semelhantes, serve ao mesmo tempo. para mostrar 
o grande interesse que têm os americanos do Norte 
de encherem os seus museus com as collecções 
ethnographicas. dos povos indigenas do Brasil, e a 
indifferença com que deixamos sahir do paiz essas 
riquezas que, dentro em poucos annos estarão com
pletamente extinctas. Ha dous annos passados o -
Conde Stradelli offereceu á venda ao Museu N acio
nal do Rio de Janeiro uma das mais bellas e com
pletas collecções de artefactos indigenas dos indios 
U aupés ; e o Museu, apezar de todo o empenho da 
sua directoria, deixou de adquiril-a por falta de 
verba no orçamento. · 

E ssa collecção importante, segundo consta~ fol 
vendida a u.m museu dos E stados Unidos. A' libe
ralidade dos americanos do norte para essas cousas, 
que fazem crescer o mostruario das suas riquezas 
ethnographicas, representativas de todos os povos 
do mundo, contrapõe-se a indiff erença e a penuria 
com que os Governos do Brasil têm até hoje olhado 
para ellas. ., 

Oxalá o Sr~ Miniotro da Agricultura, que tem 
em mente realizar uma grande reforma no Museu 
do Rio de Janeiro, dotando-o de recursos e meios 
sufficientes para o seu progressivo desenvolvimento, 
chegue a levar a effeito uma aspiração nacional, 
qual a de levantar ao alto nível, em que ella deve 
pairar como instituição, que, ao lado de outras, deve 
representar o nosso progresso e gráo de civilisação! 
como é o Museu Nacional do Rio de Janeiro. >> 

/ornal do Commercio. Rio, 10--8-909. 

·. 
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Corroborando no pedido do illustre Dr. J. B. 
de Lacerda, parece-me que todo o auxilio deve ser 
prestado pelo Governo aos museus do nosso paiz, 
com especialidade, está bem visto, ao da Capital 
da Republica . 

Porque se o Governo não dedicar boas verbas 
as referidas instituições, de certo, nunca poderão 
progredir as nossas collecções ethnographicas e 
anthropologicas, que, como bem sabem os es8'an
geiros, têm subido valor e são .,extraordinariamente 
apreciadas em todo universo. -

Nestas circumstancias, precisamos que sejam, 
quanto antes, votadas medidas que vedem, de vez, 
a deprimente devassa do nosso subsólo pelÓ ele
mento appellidado de « Scientifico Estrangeiro ». 
no tocante a extracção dos artefactos dos nossos 
Indios, principalmente os de pedra e ceramica e das 
suas ossadas, para com elles enriquecerem-se os 
museus estrangeiros, permanecendo pobres e para-
1 ysados os do Brasil. E' bastante imitarmos o que 
fez o Governo Argentino, com referencia a paleon
thologia existente nas cavernas da Patagonia. 

o 
CONCLUSÃO 

• 
1.0 - E' de urgente necessidade para o paiz a 

protecção official aos Indios. 
2.0 - Para garantia dos Museus Brasileiros, 

progresso das suas collecções anthropologicas e 
ethnographicas e respectivos estudos ; - lembro aos 
Governos da União e dos Estados, por um lado, 
auxiliarem aos referidos estabelecimentos directa-

~ 

. ' 

• 
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mente no tocante a explorações e augmento das 
mesmas collecções e por outro : 

a) - Prohibirem, o quanto passivei, a extracção 
por estrangeiros e sahida para o exterior do paiz dos 
artefactos e restos dos nossos Indios, existentes em 
terras publicas. 

b) - Providenciarem por lei especial para que 
seja dada aos mesmos Governos Federal e Esta
doaes a preferencia na acquisição dos referidos 
objectos, quando encontrados em terras particulares. 

ANTONIO CARLOS SIMOENS DA SILVA • 

• 
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