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EDGARD ROQUETTE-PINTO 

1884-1954 

por 

L. DE CASTRO FARIA 

Com a morte de RoQUETTE-PINTO, ocorrida no dia 18 de ou
tubro de 1954, perdeu _a antropologia brasileira uma das suas figuras 
mais representativas. 

Embora afastado dos meios profissionais e das atividades regu
lares de pesquisa nesse setor desde 19351 quando deixou a direção do 
Museu Nacional, RoQUETTE-PINTO continuava a ser admirado pelas 
gerações mais novas, que seguiam as mesmas trilhas que êle palmi
lhara, graças ao forte cunho de originalidade e ao sabor personalíssimo 
dos seus trabalhos, os mais- destacados, sem dúvida, do período da 
história das pesquisas antropológicas e etnológicas no Brasil, que 
precedeu a renovação dos métodos e dos valores operada entre nós 
nos dois últimos decênios. 

RoQUETTE-PINTO iniciou a sua carreira científica no Museu 
Nacional em 1905, ao ser nomeado assistente da Seção de Antropologia 
e Etnografia em virtuêle de concurs;:>, e encerrou-a em princípios de 
1936, quando foi encarregado pelo góvêrno de organizar e dirigir o 
Instituto Nacional de Cinema Educativo. 

As suas atividades como- cientista do Museu Nacional abrangem 
portanto um período de cêrca de trinta anos, durante os quais desem
penhou numerosas comissões e pôde realizar importantes estudos. 

Os trabalhos de campo iniciou-os ainda em 1906, logo depois 
de nomeado assistente do Museu Nacional. De setembro a dezembro 
dêste ano percorreu o litoral do Rio Grande do Sul, afim de realizar 
um estudo dos sambaquis daquela região. Os resultados das obser
vações só foram entretanto divulgados seis anos mais tarde, e êle pró
prio lamenta que isso tivesse acontecido, por motivos alheios à sua 
vontade. 

Desde 1884 K. VON KosERITz solicitara a atenção do Museu 
Nacional para as jazidas de Cidreira, e a viagem de RoQUETTE-PINTO 
foi a resposta a êsse apêlo. As jazidas da região j á estavam no en
tanto em grande parte destruídas ou desfiguradas. Por essa ou outra 
razão o certo é que os resultados da pesquisa sôbre sambaquis, como 
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reconheceu francamente o próprio autor, foram bastante precários. 
O seu trabalho foi por isso mesmo intitulado com absoluta proprie
dade Relatório da excursão ao li toral e à região dos lagos do Rio Grande 
do Sul, sem nenhuma referência explícita, por falta de conteúdo sufi
cientemente expressivo, ao problema dos sambaquis. 

Excusando-se de não ir além daquilo ·que realmente e bservou, 
e de não comentar os trabalhos até aquela data publicados sôbre sam
baquis, RoQUETTE-PINTO afirmou com admirável senso crítico: "~ 
cedo para tentar um trabalho de síntese, capaz de abranger os documen
tos dessa espécie que aqui têm sido encontrados. Convém esperar 
pacientemente verificações seguras; é preciso saber resistir ao desejo 
de conjecturar." O autor deixa transparecer claramente que os re
sultados da sua pesquisa sôbre sambaquis do Rio Grande do Sul fica
ram muito aquém da expectativa. 

A maior parte do trabalho (pp. 3-27) é um relato da viagem, 
de admirável sabor literário, feito cem aquela sensibilidade e argúcia 
que encontraremos mais tarde, em forma já definitivamer_te crista
lizada, nas páginas encantadoras de Rondonia. 

Em 1909 RoQUETTE-PINTO participou do Quarto Congresso 
Médico Latino Americano, realizado no Rio de Janeiro, para o qual 
escreveu um pequeno ensaio cem o título de Etnografia irzdigena do 
Brasil (Estado atual dos nossos conhecimentos). 

Trata-se de uma síntese correta, na qual o autcr historia as 
te11tativas classificatórias realizadas por MARTIUS, VON DEN STEINEN 
e EHRENREICH. A necessidade de distinguir e dencminar ccnveniente
mente agrupamentos de tribos de ncmes diferentes mas d.e evidente 
e comprovada afinidade lingüística e cultural foi sentida desde o 
século XVI, mas só a partir de MARTIUS é que se estabelecera.m Em 

bases mais sólidas os primeiros agrupamentcs definidcs. 
O trabalho de RoQUETTE-PINTO, que termina cem um EsbOço 

de classificação dos povos indígenas do Brasil, baseado na e bra dêEses 
últimcs autores e de acôrdo e< m o critério básico de zc nas e regiões 
geográficas adotado por EHRENREICH, deveria certamente des€mpe
nhar um papel importante na difusão de ccnhecimentcs Eôbre etnc
grafia indígena do Brasil e na correção de ccnceitos errônecs, ccmo 
a antinomia tupi-tapuia, ainda hcje não ccmpletamente desenr&izadcs. 

Na época da publicação dêsse trabalho de RoQUETTE-PINTO, 
devemos acrescentar, já estavam divulgadcs em português cs estudes 
de EHRENREICH Divisão e distribu,ição das tribos do Brasil, segundo o 
estado atual dos nossos conhecimentos e Etnografia da América do Sul 
ao começar o século XX. O primeiro, em ótima tr::-.d.ução de CAPIS
TRANO DE ABREU, apareceu no temo VIII, de 1892, da Revista da 
Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, depcis de ter sido public2,do 
no Jornal do Comércio, de junho de 1891. O segundo, igualmente 
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traduzido por CAPISTRANO DE ABREU, apareceu também no Jornal do 
Comércio e logo em seguida no volume XI, de 1906, da Revista do 
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e no Almanaque Garnier 
(1907). 

Em abril de 1911 RoQUETTE-PINTO viajou para o Velho Mundo, 
afim de tomar parte, como delegado do govêrno, no I Congresso Uni
versal das Raças, que se reuniu naquele ano em Londres, e durante 
quatro meses percorreu a Europa, em missão oficial. 

O outro delegado do Brasil ao congresso das raças era o Dr. 
JoÃo BATISTA DE LACERDA, então diretor do Museu Nacional e an
tropólogo de renome já firmado. LACERDA levara ao congresso de 
Londres a sua discutida tese - Sur les métis au BréS'il. 

Apesar das repetidas e calorosas manifestações a favor dos 
negros e mestiços brasileiros, verificou-se a partir dessa época um 
grande açodamento em tôrno das provas de embranquecimento da po
pulação brasileira, seguido de uma indisfarçável sensação de desafôgo, 
em face dos resultados obtidos. 

Foi RoQUETTE-PINTO quem preparou o primeiro Diagrama da 
constituição antropológica da população do Brasil, organizado segundo 
as estatisticas oficiais de 1872 a 1890. Para LACERDA, os dados dêsse 
quadro permitiam concluir que dentro de um século o negro teria desa
parecido da nossa população. O embranquecimento do brasileiro pas
sou a ser considerado dai por diante não apenas um ideal, mas uma 
verdade cientifica, portanto, além de altamente apreciada, inconteste. 

Ao XVIII Congresso Internacional de Americanistas, reali
zado em Londres em 1912, RoQUETTE-PINTO enviou uma Nota sôbre 
os indios Nhambiquáras do Brasi,l Central, baseada nas coleções e 
informes fornecidos pela Comissão Rondon. Trata-se, portanto, de 
tràbalho anterior a sua viagem à chamada Serra do Norte. J;;sse tra
balho foi reproduzido na Brasi,lianische Rundschau (II, 1, 1912), com 
o texto em alemão e português. 

As peças etnográficas descritas nêsse trabalho faziam parte de 
duas coleções apreciáveis, oferecidas em 1910 e 1911 ao Museu Nacio
nal, pela famosa Comissão Rondon. Por êsse trabalho vemos que 
RoQUETTE-PINTO antes de empreender a sua viagem ao planalto de 
Matv Grosso já possuia uma soma importante de conhecimentos 
etnográficos sôbre os indígenas da região e principalmente sôbre a 
cultura material dos Nambikwara. 

No dia 22 de julho de 1912 partia finalmente RoQUETTE-PINTO 
para a 83rra do Norte, com o objetivo de estudar as tribos indígenas 
da região devassada pela Comissão Rondon. No dia 26 de novembro 
do mesmo ano regressava ao Rio de Janeiro. Dessa viagem originou-se 
a obra que consagraria definitivamente o seu nome. 
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Com a publicação de Rondonia em 1917 RoQUETTE-PINTO fin
cava um novo marco, ao mesmo tempo sólido e belo, no caminho 
que deveria ser seguido por aqrê1es que no Brasil se voltassem para 
o problema do índio. :msse marco separa duas épocas. De um lado 
ficaram os historiadores com as suas listas de nomes tribais, os tupi
nólogos com as suas etimologias, os indianistas românticos e os eru
ditos insensíveis; do outro os que souberam conhecer e compreender 
o índio, os que foram capazes de estimá-lo. 

Rondonia assinala de modo brilhante uma mudança radical de 
atitudes, do administrador, do homem de estudo, do pesquisador e 
do erudito brasileiro, em relação ao fndio, e para a etnologia brasileira 
o seu significado foi indiscutivelmente maior que o de qualquer outra 
obra de autor estrangeiro, s6 tardiamente e em âmbito bem mais 
restrito vulgarizada entre nós. 

Em 1920 RoQUE'ITE-PINTO esteve cêrca de seis meses em .co
missão no Paraguai, "afim de realizar estudos de antropologia, colhêr 
material para as coleções do Museu Nacional, estreitar relações com 
os cientistas e departamentos técnicos daquele pais". Em 1921 voltou 
ainda uma vez ao Paraguai, afim de lecionar fisiologia na Faculdade 
de Medicina da Universidade de Assunção. De volta ao Brasil diri
giram-lhe os intelectuais paraguaios uma carta de despedida na 
qual se encontra êste trecho: "Pode voltar para a sua pátria certo 
de que neste pouco tempo f êz mais para que o Paragi1ai se olvidasse 
da guerra do que tôda a Diplomacia em 50 anos." 

Nas suas estadas naquele pais RoQUETTE-PINTO teve ocasião 
de organizar uma apreciável coleção de peças de fianduti para o 
Museu Nacional, e de colhêr preciosas informações sôbre os vários 
motivos reproduzidos nas delicadas peças. :E;sse material foi utili
zado no trabalho On the Nanduti oj Paraguay, levado ao XXI 
Congresso Internacional de Americanistas. 

Em 1924 RoQuETTE-PINTO foi designado para representar o 
Brasil no XXI Congresso Internacional de Americanistas, que se 
reuniu em Haya de 12 a 16 de agôsto e em Gotemburgo de 20 a 25 
do mesmo mês e ano. Foi o autor de Rondonia que ali compareceu. 
O encanto da pessoa e o brilhantismo do seu espírito consolidaram 
de certo, no amável convívio daqueles dias, o prestígio que já havia 
conquistado entre os americanistas, com a sua obra original e vigo
rosa. De volta ao Brasil apresentou ao ministro um relatório conciso, 
do qual transcreveremos o trecho seguinte: "Teve particular impor
tância para o Brasil a comunicação do prof. KRAUSE, de Leipzig. 
Tr8,ta-se de um trabalho de relêvo, defendido por quem realizou 
explorações em nosso hinterland, mas cujas conclusões nos vimos 
obrigados a discutir e contestar, porque eram apoiadas em dados 
científicos que os estudos realizados no Brasil, por autores brasileiros, 
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desde 1910, depois das descobertas sensacionais de RoNDON, contra
riavam decisivament~. Logo depois de haver o prof. KRAUSE termi
nado a sua brilhante exposição, em que mostrou ignorar o que se havia 
feito em nosso pais, o Delegado do Brasil tomou a palavra e aprovei
tando-se dos próprios esquemas deixados no quadro negro pelo prof. 
de Leipzig, demonstrou que as descobertas de RoNDON, e de 
outros, alteravan1 completamente as condições da etnografia indígena 
do Brasil, tanto ou mais quanto já as haviam modificado as desco
bertas do prof. VON DEN STEINEN, em 1884, no Xingu. Entre os cien,
tistas que ouviram a discussão e apoiaram o delegado do Brasil estava 
o venerando mestre professor VON DEN STEINEN, de Berlim." 

Dêsse congresso o Prof. RoQUETtE-PINTO trouxe uma lem
brança bastante original: um mapa da América do Sul, sôbre o qual 
os mais renomados americanistas presentes grafaram os seus ncmes, 
exatamente nas áreas cobertas pelas suas pesquisas. FFANZ BoAs, 
VON DEN STEINEN, FRIT.Z KRAUSE, NORDENSKIÕLD, RIVET, JOYCE, 
GusINDE, MAX ScHMIDT, são alguns dos nomes inscritos nesse mapa, 
hoje património da Divisão de Antropologia do Museu Nacional. 

Foi nesse mesmo ano de 1924, e logo depois do seu regTesso da 
Europa, que o Prof. RoQUETTE-PINTO recebeu o cargo de Professor
Chefe da Divisão de Antropologia e Etnografia do Museu Nacional. 
Dois anos depois passaria a diretor da instituição. 

Em 1927 RoQUETl'E-PINTO decidiu reunir em livro várias das 
suas conferências e diferentes estudos. Nesse volume, intitulado: 
Seixos Rolados (Estudos brasileiros), hoje infelizmente tão raro e quase 
desconhecido, encontram-se algumas das mais belas páginas de en
saio já escritas no Brasil. Não são apen.as de uma beleza literária 
raramente encontrada em páginas de ciência, mesmo daquela época 
em que se moldara o seu espírito, mas ainda de conteúdo sempre 
original, elaborado com ttma capacidade de compreensão e de síntese 
raramente atingida. . 

Em 1928, com a publicação em forma definitiva dos result ados 
da sua pesquisa sôbre os tipos antropológicos do Brasil, único trabalho 
dêsse gênero e de tal amplitude até agora realizado entre nós, RoQUETTE
P1NTO impõe uma nova orientação aos estudos de antropologia física. 

No nosso ensaio critico e bibliográfico sôbre as Pesquisas de 
Antropologia FiS'ica no Brasil (Boletim do Museu Nacional, série 
Antropologia, n .0 13, 1952) já apreciamos a contribuição de RoQUETTE
PINTO, cujas atividades nesse dominio de investigação caracterizam 
um período histórico, que denominamos de período de renovação (1910-
1930). Nesse período ainda tivemos o índio como objetivo quase ex
clusivo das pesquisas, pelo menos no primeiro decênio (1910-1920), 
mas o método craniológico foi de um modo geral abandonado, ao passo 
que a Somatologia assumiu um predomínio quase absoluto. Já no 



• 

300 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. X 

segundo decênio, isto é, de 1920 a 1930, foi o brasileiro, ou antes o 
brasiliano, graças à orientação de RoQUETTE-PINTO, que passou a 
centralizar o interêsse. 

O levantamento de medidas para a determinação dos tipos 
antropológicos brasileiros teve inicio em 1919, no laboratório da 
Seção de Antropologia do Museu Nacional, e o resultado final da 
pesquisa representaria a contribuição dêste instituto para a ccme
moração do Centenário da Independência. Em 1921 já andavam por 
volta de mil e duzentas as fichas antropométricas de indivíduos de 
sexo masculino e nesse mesmo ano eram adestradas em técnica antro
pométrica duas turmas de senhoras para o levantamento de mensu
rações <;le individuos de sexo feminino. 

No relatório do diretor do Museu Nacional .referente ao ano 
de 1922 e publicado no ano seguinte encontram-se os primeiros re
sultados da pesquisa. Percentagem dos elementos, estatura, índice 
cefálico, índice nasal foram divulgados com o caráter de comunicação 
prévia. 

O trabalho completo seria publicado pela primeira vez em 1928 
no volume XXX dos Arquivos do Museu Nacional, juntamente cem 
a copiosa documentação apresentada pelo coronel Dr. ARTUR LoBo 
DA SILVA, no seu estudo de antropologia de militares. Foi depois 
reproduzido nas Actas e Trabalhos do 1 Congresso Brasileiro de Eu
genia, realizado no Rio de Janeiro em 1929, e um pouco mais tarde 
novamente divulgado nos Ensaios de Antropologia Brasiliana. 

Empregando instrumental e técnicas somatométricas conve
nientes, RoQUETTE-PINTO elaborou os resultados da sua pesquisa na 
base de 2.000 fichas de indivíduos brasilianos sadios, filhos e netos 
de brasileiros e naturais de todos os Estados do País, com idade 
compreendida entre 20 e 22 anos. 

A seriação dos caracteres permitiu o traçado de curvas de fre
qüência, bem mais expressivas que as médias aritméticas. A distri
buição final dos tipos antropológicos caracterizados na população 
brasileira em quatro grupos - leucodermos, faiodermos, xantodermos 
e melanodermos - tornou-se de uso corrente e vulgar na literatura 
nacional. 

Essa pesquisa representou para a épDca, menos pelo resultado 
que pela orientação, um esfôrço realmente notável e um exemplo digno 
de ser seguido. Infelizmente RoQUETI'E-PINTO nesse particular não 
teve continuadores. Foram muitos os que se utilizaran1 dos resul
tados da sua pesquisa, e não raras vêzes sem espírito crítico. Muitos 
a eon8ideram ainda como algo <le definitivo e plenamente realizado. 
O próprio RoQUETTE-PINTO sabia perfeitamente que assim não era: 
para a nossa população a amostragem não poderia ser considerada 
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satisfatória e a dinâmica racial raramente permite que se estabeleçam 
valores inalteráveis e absolutos. 

A pesquisa sôbre os tipos antropológicos do Brasil, realizada há 
mais de 30 anos, foi um esfôrço pioneiro, um caminho desbravado 
com clarividência, mas que exigia trabalho intenso e persistente, afim 
de que não se perdessem irremediàvelmente os resultados obtidos 
na etapa inicial. 

RoQUETTE-PINTO realizou brilhantemente, como sempre, a sua 
parte na imensa tarefa de caracterização antropológica da população 
brasileira; os que vieram depois limitaram-se a repetir ou a criticar, 
mas não fizeram mais, nem melhor que êle. 

Rondonia e as Notas s"bre os tipos antropowgicos do Brasil devem 
ser consideradas como obras de pesquisa de significação equivalente; 
o que a primeira representou para a etnologia indígena, representou 
a segunda para a antropologia física do brasiliano. 

RoQUETTE-Pmrro foi o 11.0 diretor do Museu Nacional. A sua 
obra administrativa, iniciada em setembro de 1926, encerrou-se ofi
cialmente em março de 1936. O seu afastamento do Museu foi com
pleto; não deixou apenas o cargo, mas desfêz também todo contato 
com a instituição. Depois disso somente como membro do Conselho 
Nacional de Proteção aos fndios manteve-se em relação com os pro
blemas indígenas e antropológicos em geral. Os pesquisadores da 
nova geração, que iniciaram a sua carreira científica em data poste
rior a 1935, não tiveram nenhum contat-0 direto com o grande mestre, 
cujas atividades no campo da Antropologia foram virtualmente en
cerradas com o afastamento da direção do Museu Nacional. 

Como administrador do tradicional instituto de pesquisas Ro
QUETTE-PINTO teve ocasião de realizar algumas obras de inegável 
significação. Em 1927-28 conseguiu remodelar uma grande parte do 
edifício e melhorar consideràvelmente a apresentação das coleções 
etnográficas, não sõmente indígenas, mas também regionais, ou de 
Etnografia Sertaneja, de acôrdo com a sua denominação e conceito. 
Foram igualmente iniciativas suas a criação de uma nova secção, 
dedicada exclusivamente à Assistblcia ao Ensino e a publicação da 
R evista Nacional de Educação (1932-34), belo e malogrado esfôrço no 
sentido da "vulgarização de ciências, letras e artes". 

Um dos mais caros projetos de RoQUETTE-PrNTO era o estudo 
e a caracterização dos chamados "tipos étnicos". Leitor de RATZEL, 
familiarizado com a obra de EHRENREICH, euclidiano fervoroso, con
siderava a interdependência dos elementos culturais e geográficos 
como uma condição irrecorrível. Desde 1912, na sua admirável con
ferência O Brasil e a Antropogeograjia (Seixos Rolados, 1927:47-79), 
procurou distinguir as áreas que lhe pareciam bem características: 
"Nenhum outro país apresenta, como o Brasil, aspectos antropogeo-



302 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. X 

gráficos tão interessantes. Aqui, por tôda parte, os elementos humanos 
postos em contato foram, mais ou menos, os mesmos, porém, os tipos 
resultantes não se espalham de maneira equivalente, pelo território. 
Uma carta da população a tual mostra três zonas mais ou menos 
nítidas, cada qual correspondente a uma das raças fundamentais aqui 
reunidas. A primeira. mancha irregular, delimitando a zona do caboclo, 
cobre Mato Grosso, Amazonas, Pará, norte de Goiaz e os Estados 
do Nordeste, até as vizinhanças da foz do São Francisco. Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas, sul de Goiaz, Espírito Santo, Rio 
de Janeiro, norte de São Paulo, formam a zona de injluênc1·a africana. 
A fita litorânea e os E stados do Sul, a partir da Capital da República, 
constituem a zona de influência européia." 

Dentro dessas áreas RoQUETTE-PINTO procura descrever e fixar 
os "tipos étnicos" representativos: caboclos, tapuios, paroáras, ja
gunços, praieiros. . . O mapa com a demarcação dessas zonas foi 
publicado na face interna da capa da R evista Nacional de Educação 
n.0 11-12 (1933) e reproduzida nos números seguintes, até o n. 0 15. 

A respeito da sua inicin.tiva nesse particular esclarece: "No 
Museu Nacional inauguramos uma coleção para onde deverão entrar 
tôdas as peças que docttmentam a vida do nosso povo: utensílios, ins
trumentos próprios, material aplicado, etc. Cb.amei a essa coleção: 
Etnograf ia Sertaneja, porque o sertanejo é, como estamos vendo, o 
mais típico dos nossos elementos étnicos." A conferência O Brasil 
e a A ntropogeograjia fôra proferida em 1912 na Colméia. A Colméia, 
infor1na o próprio RoQUETTE-PINTO, "era uma sociedade de propa
ganda nacionalista, constituída por estudantes das escolas superiores 
do R io de J aneiro". 

RoQUETTE-PINTO quase nunca se deixou levar pela erudição 
fácil e de tanto efeito entre nós. Procurou sempre distinguir, ou me
lhor, compreender, os grandes problemas da antropologia, não de 
um modo puramente acadêmico, mas em função dos problemas mais 
graves da sua própria gente, pois buscava soluções e não simples 
temas de estudo. 

E poucos terão conseguido, numa obra polimorfa e de ciência 
aparentemente pura., ser mais objetivos ou mais úteis; ninguém es
tudou com maior devotamento os problemas do seu povo, nem foi 
a êle mais dedicado que êsse extraordinário pioneiro. Em RoQUETTE
PrNTO o humanitarismo positivo, geralmente áspero e infecundo, dos 
intelectuais da sua geração, aparece transfigurado por um humanismo 
autêntico, superior~ mas luminosamente compreensivo, belo e cons
trutivo. 
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to June 1, 1912; pp. 382-387. 
Reproduzido na Brasil?"anische Rundschau, II (1), 1912: 
Die Indianer Nha1nbiq uáras aus Zen tral-Brasilien. Ethnographische 

Ergebnisse der Expedition Rondon - vorgelegt dem X VIII. Ame
rikanisten-1{ongress, London 1912 von E. Roquette Pinto am Na
tional i\Iuseum in R io de J aneiro. Edição bilíngue - texto em 
alemão e português. 

1912 - Relatorio da Exctu·são ao litoral e á rcjião elas lagoas do Rio Grande do 
Sul. Rio de Janeiro, s.d. - 38 pp., 1 mapa e 16 fotografia.'). 
A data de publicação (1912) é mencionada pelo próprio au tor na rela

ção dos seus trabalhos, que figura na tese de docência Dinoponera 
orandis. 

1912 - O (}u.araná. Sociedade Nacional de Agricul tura. Propaganda Agrícola, 
X II. Rio de Janeiro. Folheto, 10 pp., 5 figs. 

1913 - Archeologia e Ethnographia. l n " I1npressões do Brazil no seculo vinte. 
Sua historia, seo povo, Commercio, Industrias e recursos", pp. 52-58. 
Londres. 

1913 - A.s grandes questões aotropologicas e etnograficas do Brasil moderno. 
D iscurso de recepção no Instituto His torico e Geografico Brasileiro. 
R ev. l nst. Hist. Geog. Bras., 76 (2):587-597. 
Êsse mesmo discurso figura in "Seixos Rolados" com o título de O 

segredo das Uiáras. 
1915 - Dinoponera grandis. (Me1noria apresentada á Congregação da Facul

dade de Medicina do Rio de J aneiro para obter a Livre Docencia 
da Cadeira de H istoria Natural). Rio de J aneiro, 38 pp., 2 figs. 

1915 - Anthropologia (Guia das Collecções). Museu Nacional do Rio de Janeiro. 
Rio de Janeiro. 

1916 - A condição da creança entre os índios do Brazil. Primeiro Congresso An1e
ricano da Creança. A realizar-se em Julho de 1916 eu1 Buenos Aires, 
em Comemoração do 1.° Centena.rio da I ndependencia. Argentina. 
3.0 Boletim. Maio e Junho de 1916. Conclusões das theses, .Nlemorias 
e Communicações de Membros do "Comité Nacional Brazileiro" en
viadas por intermedio do Dr. Arthur Moncorvo Filho. Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1916, p. 85. 

1917 - Rondonia. Anthropologia. Ethnographia. Archivos do M useu Nacional, 
XX 
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Varias edições, inclusive uma em língua alemã, de 1954. A partir da 
3.ª ed. - Brasiliana, XXXIX, 1935 - enriquecida. com anotações 
de diferentes especialistas. 

1917 - The Indians of Serra do Norte, Matto Grosso, Brazil. Proceed. oj 
the Second Pan Amer. Scient. Con{Jr., 1 (1):358-362, Washington. 

1922 - Conceito actual da vida. Conferencia inaugural do curso de Fisiologia 
da Universidade Nacional do Paraguai, realizada em Assunção, aos 
20 de maio de 1920. Rio de Janeiro, Serie "Cultura Contemporanea", 
vol. 1, pp. 15-51. 

1924 - On the :fitanduti of Paraguay. XX/e. Congres I nternational des Ambi
cani8tes, Sessicm de Gõteborg 20-26 a.otlt, 1924, pp. 103-112, 26 fi~. 
Reproduzido no Boletim do MU8eu Nacional, III (1):21-27, 1927. .t 

a melhor edição, pelo aspecto gráfico extrema.mente cuidado. 
1925 - Um manto real de Hawa.ii. Boletim do ~fuseu Nacional, I, (1):69-77, 

Rio, 1923-25. 
Reproduzido in "Seixos Rolados", 1927:19-30. 

1925 - Nota sobre o material anthropologico do Sambaqui de Guaratiba.. Bok
tim do Museu Nacional, 1, (6): 397-399, Rio, 1923-25. 

1925 - Nota sobre a ação fisiológica. da fava Tonka.. Boletim do Mu.seu NacWnal., 
I, (2): 127-135. Rio, 1923-25. 
Reproduzida. com alguns acréscimos nos Arch1'vos de la Sociedad ~ 

Biologia de M ontevideo - Suplemento - Fa.sc. III: 639-650, 1931 
- Actas del Congreso Int. de B iol., Montevideo, 7-12 octubre, 1930. 

1925 - Notas anthropométrica.q sobre os Inclios Urupás (Em colaboração com 
A. Childe). Archivos do M useu Nacional, XXV: 7-31, Rio de Janeiro. 

1926 - Contribution à l'anatomie comparée des races huniaines: dissection d'une 
indienne du Brésil. Dessins de A. Childe. Archivos do Museu Nacimaal, 
XXVI: 7-25, 30 figs. 

1927 - Seixos Rolados (Estudos Bra.sileiros). Rio de Janeiro. 
Nesse volume o autor reuniu vários estudos e conferências que documen

tam a sua atividade de pesquisador e de ensaista a partir de 1913. 
1928 - Nota sobre os typos anthropologicos do Brasil. Archivos do Museu Na

cional, XXX: 301-331. 
Reproduzido nas A ctas e Trabalhos do 1.° Congresso Brasileiro de 

Eugenia (1929: 119-147) e nos Ensaios de Antropologia Brasiliana 
(Col. Brasi.liana, XXII: São Paulo, 1933). 

1029 - Gloria sem Ru1nor - Discurso em homenagem a Fritz Müller, pronun
ciado em Blu1nenau, na solenidade da inauguração da sua esta.tua, 
em 20 de maio de 1929. 
Reproduzido in Ensaios Brasilianos (Col. Brasiliana, vol. CXC, cap. 

I, São Paulo, s.d.). 
1933 - Ensaios de Anthropologia. Bra.siliana.. (Col. Brasiliana, XXII, S. Paulo). 

Reunião de artigos, de crônicas e de pesquisa.'3 divulgadas anterior
mente em diferentes periódicos ou em publicações oficiais. 

1933 - Frei Leandro do Sacramento. Boletirn do Museu Nacional, IX (3-4): 
109-125. 
Reproduzido in Ensaios Brasilianos (Col. Brasiliana, vol. CXC, cap. 

II. São Paulo, s.d.). 
1937 - Estilização. Rev. Patrirn. Hist. Artístico Nacional, I: 51-67. 

Conferência pronunciada em 1928 na Esc. Nac. de Belas Artes. Re
produzida mais uma vez in Ensaios Brasilianos, (Col. Brasiliana, 
CXC), cap. XXII. 
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1940 - Contribuição à antropologia do Brasil. llev. In1ig. Col., 1(3): 4~7-454. 
Rio de J aneiro. 

1940 - Ensaios Brasilianos. (Col. Brasiliana, vol. 190, São Paulo, s.d.) 
Coletânea. de estudos, conferências, crônicas e discursos de vá.rias 

datas e sôbre diferentes assuntos, publicados anteriormente em pe
riódicos. 

1942 - Contributions to the Anthropology of Brazil. Proceed. VIII An1er. Scieut. 
Congr., 2: 241-243. Washington. 
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