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A presente obra já estova pronta para 

ser impressa tres anos antes de Faris 

A . S. Michaele falecer, ou seja em 

1974. 

Foi revisada e datilografada obede

cendo rigorosam ente as anotafóes 

do autor a margem dos originais. 

Foram modificados apenas detalhes 

ortográficos e de eventuais enganos 

de datilografia. 
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PALAVRAS INICIAIS 

"Cepa Estjuecida. 
. Aproximadamente urnas duzentas laudas datilograf a das, mais ou menos 

mil vohimes na bibliografia, resultado de quase trinta anos de pesqnisas. 
Trata-se de trabalho único no genero, pois pela primeira vez, no Brasil, 

o fenótiP2 caboclo, mameluco ou indiático é estudado, acima de tudo, do ponto de 
vi;ta;itropológico-fíifCO-:-- - - ... .. - - · 

De Euclides da Cunha a D~miana da Cunha, e de S11vio Roméro ao Car
deal Arcoverde, passando por Plácido de Castro, Capistrano de Abreu,Pereira Passos e 
Benjamin Constant, o mesti~o glorioso das bandeiras e de inúmeros outros cometim~n
tos históricos, está aí, para pronta consulta." 

Sao palavras do autor que revelam o empenho com que se dedicou, du
rante grande ·pa,rte de sua vida, a fim de elucidar a verdade científica a respeito do 
caboclo e em benefício da cultura brasileira. 

Estava ele com o livro pronto ·e resolvido a editá-lo, quando a morte 
surpreendeu-nos brutalmente. 

Desde logo assumimos o compromisso de que haveríamos de publicá-lo, 
assim, também, como o "O Direito entre os índios do Brasil", que já em 1979 pode 
ser lan~do. 

Infelizmente com o presente livro muitos foram os obstáculos, retar
dando assim o seu aparecimento. Houve necessidade de ser datilografado e revisado por 
inteiro, sendo que, nessas tarefas, contamos com a colabora~io valiosa e inestimável 
do prezado Prof. Sérgio Monteiro Zan, ex-aluno do autor, e de Florence, nossa cunha-

' . 
da, aos quais apresentamos, na oportunidade, nossa profunda gratidio. 

Nio fosse, também, o caos em que nossa vida se transformou coma au
sencia do saud<>So companheiro, tal retardamento nao teria alcan~ado tao expressivo 
período. 



Porém, o imp?rtante é que atingimos o objetivo. 

Esperamos que o resultado de tanto estudo, pesquisa e dedica~ao, seja: 
valioso para elucidar a verdadeira origem da etnia brasileira; para o já estudioso do 

-a"S"Sunto um complementayao e, para aquele que vai come~ar ou já se iniciou no estudo 
das coisas pátrias, urna f onte de informayóes honestas e preciosas. 

Para o autor que, desde muito cedo, abr~ou a "causa dos índios", a 
conclusao e divulgayao da presente obra representavam o ápice de sua carreira de es

critor. 
Depois de sua morte, quando examinamos sua correspondencia, pude

mos- aquilatar a importancia de tal estudo e também tomar conhecimento do enorme 
llúmero de brasileiros, verdadeiramente patrióticos, que se dedicam a tao nobre tare

(a e que o incentivaram, a fim de se fazer justi? ao ''dono da Terra" e colocá-lo no 

devído lugar na nossa Hístória. 
Sao palavras de um dos correspondentes : 
" ... Cepa Esquecida é a pedra que falta no Edifício que sustenta a Fé." 
O autor em um trecho do livro diz: 
''Que nenhum louvor credencie o aparecirnento do livro, a nao ser esses 

qualificativos - científico, objetivo, humano e patriótico - e dar-nos-emos por feli

zes." 
É o que também almejamos. 

Ponta Grossa, outubro de 1982 
. . 

Vva. Feria Michaele 
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EVOCACAO DE FARIS MICHAELE 

Faris Antonio Salomio Michaele foi um polímata e um tapejara. Ou se

ja, foi ao mesmo tempo um sabedor de todas as coisas e wn guia dos caminhos da 
cultura para <?S jovens. 

Sua erudi~io come~ou muito cedo, no ambiente familiar mesmo. Seu 
pai, ao contrário de muitos imigrantes sírios e libaneses vindos para o Brasil no início 
do séc~lo, era bastante letrado. Daí que, além do portugués e do árabe, línguas falacias 

em sua casa, Faris talvez ja tivesse tldo n~Oes, quando cri~a, do francés - falado, 
também no Líbano ao tempo em que seus país de lá saíram. Em Ponta Grossa, na Es
cola do Padre Lux, onde absorveu as primeiÍas letras, o pequeno Faris, com a facili

dade que as crian?s tem para as línguas, aprendeu logo o alemio. 
Assim, tres línguas radicalmente diferentes entre si como o portugües, 

o alemao e 9 árabe foram suas "línguas maternas''. Fom1aram elas o embasamento 
de sua cultura, adquirida através de urna insaciável fome de livros. 

Seu autodidatismo - qualidade essencial nas décadas de 1920 e 1930, 

quando sua personalidade se formou - o levariam a estender o leque· de conhecimen

tos de línguas a um ponto que nunca chegare~os a descobrir. Dominou, por exemplo, 
o ingles tao completamente que, além de inspirá-lo pa fund~io em Ponta Grossa do 

·Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (onde, natbralmente, lecionou), foi assun
to de estudos_ dialetais de Faris entre as línguas faladas na Inglaterra e nos Estados 
Unidos. Poetou em Ingles - e a poesia exige o conhecimento mais íntimo possível 

da língua - e também em castelhano, francés, latim, tupf.guarani além do portugués, 
naturalmente. Deu aulas e publicou um livro didático de nheengatu, o tupi moderno, 
mas dominava perfeitamente o tupi jesuítico, hoje língua morta, e outras línguas 
indígenas. 

Certa vez, vi-o corrigindo uns originais italianos que preparava para se
rem compostos para o jornal ''Tapejara". Levantando os olhos do papel, deu um sus-

piro e lamentou que o autor - um colaborador romano ·que enviara o artigo de lá -



' fosse tao descuidado a ponto de mandar-lhe originais mal revisados, com erros de or-
tografia. Outra feita , estava estudando, na Bíblia, o holandes, através da compara~ao 
com o texto em alemao. Gostava de ir a feira conversar com os japoneses vendedores 
de verdura, para treinar aqueta língua. Conhecia o grego. Lia o hebraico, já que esta 
língua é aparentada com o árabe, urna de suas "línguas maternas" comentadas acima. 
Isto sem falar nas línguas africanas haussá e iorubá sobre as quais escreveu um livro 
erudito. Sabia, quer lendo, quer entendendo, línguas e dialetos dos quais nós, os po
bres mortais, nem suspeitávamos existissem, como o copta antigo, a língua dos hiero
glíf os f araonicos, o malaio , etc. 

E, nq entanto, rebelava-se quando o chamavam de poliglota, querendo 
agradá-lo. Era, naturalmente, polido o bastante para nao protestar junto a quem as
sim o denominava (Aliás, Faris foi urna das pessoas mais gentis que conheci). Mas, cer
ta vez, enquanto andávamos por urna das avenidas de Ponta Grossa, queixou-se do fa
to, explicando: "Qualquer rnarinheiro é poliglota!" E eu, entao jovem engenheiro, 

que nao podia nern siquer imaginar como podia alguém ter alcan~do tamanho poder 
lingüístico, admirei-me de sua rea~ao. 

Na verdade, as línguas erarn para ele meros instrumentos para alcan
c;;ar o que realmente amava : a cultura. 

Amava a cultura acima de tudo, e sem egoísmo. Seu amor pela cultura 
era no modelo cristao, aquele que é feíto mais de dar do que de receber. Faris foi, na 
verdade, um sábio, e urn sábio humano, principalmente. Quería e sabia transmitir o 
seu entusiasmo pelo saber aos seus discípulos. Advogado por imposi~ao de urna estru
tura social que exige das pessoas urn título universitário para serem consideradas, na 
verdade nunca advogou. Coerente com sua voca~ao de tapejara da cultura, como advo
gado limitou-se a dar aulas rnagistrais em sua cátedra na Faculdade de Direito de Pon
ta Grossa, que ajudou a fundar. 

Conheci-o como professor, quando eu fazia o curso científico no Co
légio Regente Feijó, de Ponta Grossa, em 1946. Professor de portugués e de literatu
ra, Faris mostrava-nos que, apesar de ser tomado como mode.lo da língua e poeta clá~ 
sico, até Camoes era capaz de errar. E que errar nao é nenhuma catástrofe, pois sim
plesrnente errar é humano. E mais: para ter o direito de errar, é preciso fazer. Só quem 
faz, quem se arroja a palrnilhar caminhos, especialmente os caminhos novos, pode er
rar. Para seus alunos, Faris era o professor mais acessível, aquele que gostava de con
versar com eles dep0is da aula. 

Tanto que, quando já afastado da cidade, estudante de engenharia em 
Curitiba, nao perdí o contacto com ele. Mais ainda: ele me convidou em 1948, num 
gesto definitivo para a rninha carreira de escritor e poeta, a colaborar na página literá
ria que mantinha semanalmente no "Jornal do Paraná". Depois,já formado engenhei
ro, minha primeira coloca~ao foi na Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, onde passei 

.os anos de 1954 e· 1955. Foram aqueles os anos de meu maior contacto com Faris. 
Houve época em que diariamente, depois do alm~o, antes de retomar meu turno da 
tarde na Prefeitura, eu o encontrava no Centro Cultural Euclides da Cunha onde se 

' 
reunía a intelectualidade local. Conversávamos, trocávamos idéias. "Trocávamos" é 
maneira de dizer. Faris ensinava, sem parar - e o que é mais importante, sem inter
ferir na personalidade do interlocutor. Devido a esses dois anos de convivencia agra
dável com sua figura introspectiva, discreta mas extremamente estimulante, posso afir
mar com orgulho ter sido discípulo de Faris Michaele. 

Af astado de minha cidade natal por imposi~0es profissionais, nunca 
perdi o contacto com Faris, quer epistolar, quer visitando-o nas minhas cada vez ·mais 
esva~adas visitas a cidade. Sempre o encontrei preocupado com a cultura'. As vezes, 
queixava-se de seus concidadaos, pois se sen tia solitário no meio de seus conhecinlen
tos, um pássaro cujo vóo alcan~ava alturas inalcan~áveis'. No entanto, nunca desejou 
sair de sua cidade, sua querida Ponta Grossa. Poderia ter vivido em Sao Paulo, no 
Rio de Janeiro, ou mesmo em Buenos Aires ou outros centros universitários, se qui
sesse. Nao lhe faltaram nem convites nem oportunidades. Mas ele preferiu projetar 
sua pequena Ponta Grossa no mundo da cultura através de seu trabalho, especial
mente através do seu jornal "Tapejara" e dos seus livros. Esses tinham guarida no 
mundo. inteiro, e o nome de Ponta .Grossa era pronunciado com respeito nao só nos 
rneios universitá~os e cul_tur~s brasileiros, corno ern toda a América e na Europa. 

Nao admrra, portanto, que Faris tivesse urna visao pioneira e total
mente imparcial do mundo e do seu tempo. Numa época em que ainda nao se fala
va seriamente em ecologia, em índios e nos problemas cruciais da civiliza~ao e da 
sociedade humana, Faris os estudava e os discutía com conhecimento de causa. 

· Urna das conseqüencias de sua ansia de valoriza~ao das coisas brasi
leiras foi o presente livro, "Cepa esquecida", que deixou pronto para publicayao, 
ao falecer, e sobre o qual muitas vezes me escreveu e me f alou com entusiasmo. 

Faris significou muito para Ponta Grossa, em termos de centro cul
tural respeitado. Um exemplo? Quando visitei, em Natal, no ano de 1978, o grande 
folclorista e escritor Luis da Camara Cascudo, ouvi dele sinceras palavras de elogio 
ao sábio pontagrossense , lamentando profundamente o que sua perda representava 
para o mundo cultural brasileiro. 

Faz-se necessária, sem dúvida, urna revisao crítica geral do legado 
de Faris Michaele para com a cultura brasileira, ou seja, a publica~ao de sua Obra 
Completa, incluindo, além dos seus livros publicados tudo aquilo que deixou esparso 
pelos jornais e revistas do país e do exterior. Seria a melhor homenagem que se pode
ria fazer a um sábio do porte de Faris Antonio Salomao M-ichaele. 

. C7 M./1~ 
,, __.//Eno Teodoro Wanke 

~ Rio de Janeiro, 30 de julho de 1982 A.., ~/ 3 



1 - INTRODUCAO 

Está na moda f alar sobre o-índio. 

Está na moda, antes, tecer inúmeras estórias a respeito das tribos do 
Brasil interior, coisa geralmente feita sem muito compromisso, as pressas, pratican

do-se inomináveis injusti~as, o que, na verdade, agrava o problema. 

Diariamente, os entendidos no assunto, de par com o público leigo, 
nos enchem os ouvidos com frases como: "restam 100.000 ( 1) índios ~do milhio que 

havia, na época do Descobrimento"; "o nativo com quase nada contribuiu, no tocan
te a nossa História"; Ha sua cultura era das mais rudimentares"; "os indígenas eram 
antropófago~ inveterados, amantes da carne dos brancos" ~ "esse elemento vadio de
via ser eliminado, para nio atrapalhar o nosso progresso"; "essa popul~ao neolítica 

jamais alcan~á as outras r~as"; etc., etc. 
Ora, nesta época de trabalhos sérios, de estudos extremamente obje

tivos, de incontestável au&Encia de etnocentrismos, quando as palavras assumem signi
ficado mais compreensivd, dentro das estrutur~oos das culturas, traduzindo riqueza 

inimaginável, tal processo s6 nos pode envergonhar e deprimir (como vamos demons
trar ), internacionalmente falando. 

·O índio, de um m~do g~ral, é ainda olhado como "pobre diabo", sem 
f é, nem leí e nem r~~ A moda quinhentista, incapaz de criar e desenvolver qualquer es

pécie de complexo, ou de elevar-se acima da animalidade bruta, que lhe embota a in

teligencia, como disse, recentemente, ilustre catedrático da Faculdade de Direito de 

Sio Paulo (la). 
~ essa triste marca de imperialismo dos séculos anteriores; essa notável 

capacidade de 'distorcer, usando o superado "pré-logismo" de ·Lévy·Bruhl (2); essa de

monstra~io de auséncia absoluta da n~o da relatividade, a imprimir conceitos novos 

.1. 



a todas as cria~óes culturais; enftm, essa perpetuidade de pensar e agir como qualquer 
catequista ingenuo da fase colinial (3), própria de eméritos polígrafos flor de Iaranjei-

' ra (4), no dizer abalizado de Mestre Gilberto Freyre, está na hora de acabar. 
Quando se ref erem a um Radin, a um Lévi-Strau8$, a u~ Lowie, a um 

Métra~, a um Lynn Smith, ou, entre nós, a um Baldus, a um Schaden: a um S~hultz, 
com seus preciosos trabalhos· esclarecedores, por via de regra, atribuem tais "trouvail
les" a causas ignoradas ou se safam, dizendo que houve produto de imagina~ao ... 

Exemplifiquemos com a portentosa ceramica marajoara ( ou de Mara
jó ), ou a do Tapajós. Outro caso: a civiliza~ao tupi-guaraní dos Omágua_s, no Amazo
nas ... 

As primeiras (que, de fato, abrangiam várias) tem sido pesquisadas por 
arqueólogos, antropólogos e estetas, desde 1870, mais ou menos. 

Goeldi, Ladislau Neto, Ferreira Pena, Barbosa Rodrigues, Gastao Cruls, 
Heloisa Alberto Torres, Angyone Costa, Raymundo de Moraes, Orville A. Derby, An
tonio Serrano, Raimundo Lopes, Verneau,. Clifford e Betty Evans, Hartt, Hilbert, 

Helen Palmatary (a mais notável), Nordenskiold, Lange; Farabee, Curt Nimuendaju, 
Estevao de Oliveira, Mordini, Quadrone, nacionais e estrangeiros, sao alguns dos no
mes que merecem o nosso respeito, pela dedica9ao, espírito de sacrifício e· relativamen

te proficiente trabalho. 
Mas há os estudiosos em geral, como Arthur Ramos, por exemplo, que, 

em sua lntrodUfiiO a Antropologia Brasileira (Casa do Estudante, Río de Janeiro, v. 1, 

p. 58), se mostra entusiasmado pelo alto valor das cria~óes ameríndias do Brasil: 
A illia do Pacoval, do lago Arari, situado ~na parte leste de Mara
jó, foi a que forneceu as jazidas de maior valor paleoetnológico. 
A lou~aria encontrada consistía em potes, bacías, pratos, ídolos 
antropomórficos e urnas funerárias ou igafabas. Outros objetos 
sao: tangas de barro, discos, limpadas, rodelas, amuletos. As iga
~abas de Marajó sao as pe~as mais bem fabricadas da arte oleira 
dos povos pré-colombianos. 

E o sereno e bem informado Gastao Cruls, em sua Hiléia Amazonica 
(Ed. Nacional, sao Paulo, 1955, p. 163), consigna as seguintes palavras a Ceramica 
Marajo3:ra: 

2. 

\ 

Na verdade, já pela gra~a dos seus contornos, já pela beleza dos 
seus desenho.s, já pela diversidade dos objetos a que deu motivo, 
essa ceramica trai um povo de grande acultura~ao e que, por vá
rios tra~os, nada fica a dever aos seus innaos que, na América 
Central e sobre os Andes, chegaram ao mais alto grau de civili
z~ao. Urnas antropomórficas ou nao, de vários tamanhos e 
feitios, ídolos maiores ou menores, ig~abas, alguidares, potes e 
tigelas, vasos, pratos e copos, maracás e tangas, cada qual dispu
tando ao seu congenere a elegancia das linhas ou a primazia dos 
adornos - sao estas as pe~as em que mais se requintou a arte do 
oleiro marajoara. 

' 

1 

. . 
Dos pesquisadores da arte marajoara destaca-se, porém, como dissemos 

acima, a Professora Helen Palmatary, que primeiro reuniu num volume as suas desco-

bettas no Tapajós, com sugestoes preciosas e inéditas sobre origem e parentesco, e, por 
último, com referencia a ilha de Marajó, onde vamos encontrar centenas de gravuras e 

imagens da ceramica marajoara. Foi gra9as a interferencia dessa autentica cientista que, 
hoje podemos sofrer confronto comas cria9~ artísticas estrangeiras de identico ge
nero cultural. Ela classificou, sumarizou e torn_ou prático e acessível aos pesquisadores 
todo um patrimonio que, doutro modo, teria perecido. 

Tapajó Pottery e The Pottery of }Jarajó lsland, Brazil sao dois magní
ficos estudos monográficos, que deviam ser traduzidos para o portugués. 

Vejamos agora o caso da Civiliza9ao dos Omáguas ou Cambevas (isto 
é, cabe9as chatas), famosos desde os tempos de Acuña. 

Southey,. Alexandre Rodrigues Ferreira, Métraux, Lima Figueiredo e 
muitos outros, em diferentes épocas, se referiram aos "fenícios do Amazona8" que, 
por igual, foram os descobridores do uso da borracha. Relativamente sedentários, che
garam a produzir urna civiliza9ao um táñto elevada: trajavam urna túnica; tinham co
mércio regular, em ambas as margens do Amazonas; eram regidos por um sistema de 
institui9oes acima do comum dos tupís-guaranís e tudo indica que estavam em franco 
desenvolvimento. Até La Condamine se refere a eles com entusiasmo, dizendo que 

tinham conhecimentos de astronomía. Pois bem, a presen9a dos nossos queridos por
tugueses fez que, em boa parte, se retirassem para o Peru. Ao lado deles, ternos os Chi-

riguanos, da fronteira da Bolívia, também tupis-guaranís, e que usavam pala, chineÍos 
e, segundo os estudiosos, formavam com os Omáguas os índios mais civilizados do Bra-

sil pré-cabralino. ·Hoje sabemos que também os Tapajós, da célebre ceramica, foram 
tribo das mais ativas, originais e produtivas, mas, pelo que nos veio de Curt Nimuen-

daju, dos jesuítas e da leitura de vários sertanistas, foi aniquilada pelo barbarismo luso

bandeirante, em pleno século XVII, dizendo outros que no XV.111 ainda havia rema
nescentes no local do florescimento. 

Aí está o ponto de nossa rebeldía e condena9ao: generaliza-se a respei
to do índio, aponta-se-o como primitivo e brutal, encobtindo-se o formoso mundo 
espiritual de certas tribos, seguindo, os nossos demagogos "civilizados", as trilhas exe
crandas de outros séculos! 

Em boa verd:ide, o número de sociólogos e antropólogos conscientes, 
substanciais e em dia com a ciencia, é relativamente grande, embora no Brasil, em 
parte, se nos apresentem "apegados" a certos cliches, estereótipos ou marca despi-, . 
cienda dos tempos da colOnia e do nefasto imperialismo racista do século XIX. 

o que queremos ajuizar, de maneira sumaria, a guisa de introdu~ao ªº 
presente livro, produto de tantos anos de elabora9ao, no que se refere a geneal~gia da 
estirpe cabocla, é o alcance de determinados conceitos, aprecia9oes ou lugares-comuns, 
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esposados tradicionalmente pelo vulgo ignaro, pelos capitaes de ciencia comprometida 
e, até, por luminares da antropología geral. 

Exemplifiquemos ainda com a velha indoléncia cabocla, heran~a indíge
na, dizem os mestres da psicología étnica, lado a lado com a mentalidade infantil do 

índio. 
Sao qualidades facilmente atribuíveis ao índio. Mas, ao mesmo tempo, 

inexplicavelmente, dizem que o índio nao contribuiu com quase nada para a forma~ao 
étnica do povo brasileiro. 

É um modo de pensar que faz lembrar, francamente, o "pré-logismo" 
de Lévy-Bruhl, já referido, e que tanto mal causou a compreensao do homem emes
tado natural. Por outro lado, o espírito infantil do ameríndio (5), como o espírito in

fantil do negro ou qualquer outro, é apenas algo que nao compreendemos, por vários 
motivos: ecológico, lingüístico, religioso, socioeconómico, tudo isso, amalgamado, 

através dos séculos, interagindo livremente em todos os sentidos, dando novos proces
sos e criayoes, num ambiente diferente de tudo quanto imaginamos. 

O emérito e objetivo antropólogo Egon Schaden pós isso muito bem em 
pratos limpos: nas chamadas sociedades primitivas há de tudo, a presentando-se os tipos 
com mu ita personalidade. Há as inclinayoes, tendencias e foryas monopolizantes; mas, 
também existe o fenOmeno pessoal, subjetivo e extremamente distintivo de chefes, fi
guras carismáticas, vultos ligados as práticas xamanicas, etc. 

Pois, nós, os civilizados do século XX, ainda continuamos acreditando 
na escravizayao do índio ou negro as suas pretensas superstiyoes ou coisa parecida ... 

Ora, foi exatamente esse erro grosseiro e incompreensível que procura
mos enfocar em nosso livro Breve Introdu~áo a Antropologia. Física, em 1961, numa 
tentativa de explicayao de relayoes íntimas da ciencia, filosofía e religiao, no seio das 
comunidades ditas primitivas: 

\ 
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Em sua origem, diziamos cié'ncia, religilo · e filosofia, sem li
rihas divisórias nítidas, eram confundidas pelos homens. O medi
cine-man ou pajé era tanto médico como sacerdote e depositário 
das verdades eternas. Mas isso nao qÚer dizer que, entre os cha
mados selvagens, nio haja também especializa~o relativa, no 
que se refere a certos aspectos da vida tribal, e, mesmo, na des
cri~'º de temperamentos. Além do pajé, pode haver os especialis
tas treinados que, de memória, conhecem os nomes dos vegetais; 
o contador de histórias, fábulas, etc., que por todos é ouvido; o 
caraíba ou homem santo, que vai de aldeia a aldeia pregar a res
peito de coisas futuras ; o orador ou agitador, que faz verdadeiros 
comícios; o cantor, que comp0e trovas e faz acompanhar, as 
poesías, de dan~as; o introvertido ; o líder político; o homem va
lente; o cético, que pouco ou nada acredita das maquina9oes en
tr~ o feiticeiro e o cacique; etc., etc. 

' . 

Pelo visto, já vai longe o tempo de urna sociedade selvagem ter todos os 
indivíduos, sem exce~ao, obedecendo ao mesmo padrao de conduta, num cabresto 
inexplicável, ou num curioso sistema de psicologia dos caracteres identicos ... 

Isso tudo, como vimos, já foi estudado por eminentes representantes 
da antropologia, da sociologia e da própria história, como Radin, Uvy.Strauss, Lowie, 
Baldus, Schaden, Florestan Femandes, Estevao Pinto, Métraux, Mauss, Kroeber, Mon
tandon, Hoebel, Lester et Millot, Schreider, Hersk9vits, Thurnwald, Deschamps, Fro
benius, Boas, Graebner, Padre Schmidt, Westerrnann, Diamond, Highet, Gilberto Frey
re, Ross, Lips e muitos outros. 

Depois de tantas décadas de autenticas pesquisas, investiga~óes e estu
dos eruditos, em tantas universidades e ·entidades culturais notáveis, nao se justifica de 

maneira a)guma a _existencia de~s aberr~éSes discriminatórias contra o antepassado 
ameríndio, perpetradas, por via de regra, por catedráticos de tanto saber das nossas 
metrópoles, conforme dissemos. , 

. J á é tempo, pois, de pormos de lado essas parvoíces farfalhantes, en
gendradas justamente pelo desejo de assomar, e tomarmos trilhas mais seguras no exa
me das culturas indígenas, essas culturas que, como vimos, abrangem tanta coisa mis
teriosa, como a ceramica de Maraj6, a do Tapajós, as inscri~oes rupestres, as tribos ex
traordinárias dos Omáguas e Chiriguanos e dos irmios tupis-guaranis ( sob certos aspec
tos), divulgando o que os antropólogos lúcidos e capacitados vem pondo em rel~vo há 
mais de século, sem nenhuma preocupa~io com a superada divisio em idades dos me
tais, método considerado clássico e devido aos dinamarqueses Vedel Simonsen, 
Thomsen e Worsaae ( 6). 

Falernos em cerimica, de maneira digna e superior; escrevamos sobre os 
seus tecidos; a respeito da sua agricultura, própria e bem conduzida. Tratemos, firme e 
serenamente, dos conhecimentos que os índios tinharn dos astros (7), do corpo hqma
no e da terapeutica vegetal. Penetremos no seu mundo de contos, mitos, provérbios e 
lendas, antes de entrar, tudo isso, em choque coma mentalidade medievalesca de co
lonos, padres e sertanistas em geral, para podermos aquilatar o quanto lhes deve a neo
cultura brasileira. E os seus absolµtamente negados ou amesquinhados valores e cria
~Oes de índole moral e jurídica (elementos consuetudinários, hábitos de longos di~ 
cursos, etiquetas de recep~ao lacrimal aos hóspedes, diálogos com posturas delicadas, 
como em certas tribos amazOnicas, ou de inegável alcance prático, como em Léry, 
etc.) (8), que, agora mais que nunca, f azem falta na reabilita?o dessa gente. 

Outros muitos aspectos dessas culturas, multiformes e cheias de gra
da~oes, se nos deparam, ao estabelecerrnos contato com a indiologia. lsso, porém, 

faz parte de outro livro, a sair, Aspectos Espirituais das Ollturas Indígenas. 
No presente caso, o que nos preocupa é mostrar, após alguns dignifi-

cantes e interessantes sumários, a presen~a, no mundo cultural brasileiro, de inúmeras 
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fig\!ras mesti~as ou caboclas, o que dá, logo, a referida influencia um significado in
teiramente novo e cheio de indizível fascínio. 

Podemos, mesmo, dizer, sem nenhum medo de errar, que esta é, no 
Brasil, a primeira obra que se publica, com o claro propósito de real~ar a etnia cabo

cla, tomada como um todo, merecedora que ela é de tantos aplausos e tantas demons
trayoes de justo orgulho dos seus patrícios de outras etnias. 

Foram escritos de Froes da Fonseca, Gilberto Freyre, Romário Mar
tins, Couto de Magalhaes, S11vio Roméro, Humberto de Campos, Gonzaga Duque, 

Affonso d'Escragnolle Taunay, Manuel Bomfim, Luís da Cámara Cascudo, Carlos Xa
vier Paes Barreto, Fernando de Azevedo, Alberto Rangel, Pedro Calmon, Cel. J. B. 

Magalhaes, Gen. Salm de Miranda, Gen. Dionísio Cerqueira, Gen. Rondon, José Ve
ríssimo e tantos outros, que, na verdade, deram início a este trabalho, unidos a mui
tíssimas cartas, diários de familia, manuscritos, opúsculos, fotografías, depoimentos 
de contemporaneos e amigos, relatos das próprias personagens e outros recursos, que 
tornaram viável a elabora~ao do mesmo, como se irá ver. 

Nao se pode negar que, no Brasil, nunca se ligou a mesti~agem que vem 
do índio, por vários motivos: menor diferen~a física entre brancos e mamelucos que 
entre brancos e afrobrasileiros, como observavam Humberto de Campos e Capistrano 

de Abreu ; menor pressao sobre o caboclo, mameluco ou indiático que sobre o afrone
gro, por ser o primeiro mais da zona rural ; menor interesse do mameluco pela sua es
tirpe, como tudo neste vasto país; menor organiza~ao étnica ou racial, confrontada 
com a afronegra, porque o que se conhece por "caboclo" toma, as vezes, sentido so
cial ou cultural antes que antropológico-físico; etc. 

É claro que todos sabem que Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu, 
Floriano Peixoto, Joaquim Murtinho, Café Filho, Plácido (le Castro, St1vio Roméro, 
Coelho Netto, Almeida Júnior, Humberto Castelo Branco, Conselheiro Crispiniano, 
Cardeal Arcoverde, Conselheiro Joao Alfredo e tantos outros, eram francamente ca
boclos, mamelucos ou indiáticos. Entretanto, ninguém se abalaría a reunir todas estas 
pessoas e muitas mais sob o mesmo título, transformando o trabalho em algo científi
co, objetivo, humano e patriótico. 

Que nenhum louvor credencie o aparecimento do livro, a nao ser esses 
qualificativos, e dar-nos-emos por felizes. 

Froes da Fonseca (Gilberto Freyre e a Antropología, in Gilberto Freyre: 
Sua Ciencia, Sua Filosofía, Sua Arte, Ria de Janeiro, José Olympio, 1962, p. 237-8), 
numa bela observa~ao sobre o fenomeno antropológico no Brasil, diz: 

. 6 .. 

Ponto de especial rélevo na obra de Gilberto Freyre parece-me a 
exata focaliza~ao da contribu~ao do indígena na forma~ao da 
cultura brasílica. E nao só pelo que fomeceu em bases economi
cas, como o tabaco, a mandioca e o milho, como sobretudo pelo 
contingente racial, comumente subestimado . 

' 

I 

Sao do Mestre as seguintes palavras, que se podem confiantemen
te subscrever: " . .. o elemento comum de caracteriza~ao social 

e até psicológica do americano foi e é o ameríndio." (Problemas 
Brasileiros, 2~ed. , p. 124). 
Antes, muito antes da introdu~ao do elemento africano , larga 
mesti~gem se processara entre lusos e ameríndios do grupo tu
pi-guarani. Ninguém ignora o seu concurso no bandeirismo. Co
mo explicar entao que até mesmo as pesquisas rotuladas de Ana
tomía ttnica, feítas no Brasil, ignorem habitualmente o coefi
ciente indígena? Como entender-se que, ao falar-se entre nós de 
mesti~o . subentenda-se comumente o mulato? Quando mesti~os 
ilustres se evocam, lembra-se o sangue negro de um Teodoro 
Sampaio ou Juliano Moreira. Esquece-se porém o sangue índio 
de um Rondan ou de urna Heloísa Alberto Torres. 
Talvez resida a causa no impacto emocional da cam.panha aboli
cionista que, empolgando os espíritos, fez esquecer o índio, já 
desaparecido quase como índio socialmente visível em benefício 
do negro, ainda bem presente. Nao esquece Gilberto Freyre o 

ameríndio. 
Certo, variam as propor~oes do contingente indígena. Se em to
do o Brasil é substratum básico a cultura "luso-tropical", da su
gestao de Gilberto Freyre, para urna reinterpreta~ao de parte 
considerável da civiliza~ao moderna, já vao fisionomicamente di
vergindo a subárea· amazónica, preponderantemente ameríndia, 
a subárea baiana, preponderantemente afrobrasileira e a subárea 
meridional, preponderantemente neoeuropéia. 
E, mais certo ainda, é ser o homem brasileiro ainda um grande 
desconhecido nas su as potencialidades psicof ísicas, nas suas ten
dencias culturais, nas suas carencias de instru~ao e saúde, e isto 
nao obstante o pioneirismo de um Gilberto Freyre e de toda a 
magnífica pléiade de cultores atuais da Antropologia física, cultu
ral ou social. Urge a coordena~ao dos estudos fragmentários na 
grande síntese do homem-ambiencia. 

Tem razao o insigne Mestre da Antropología, ao lembrar a campanha 
abolicionista e o desaparecimento do índio como socialmente visível, em beneficio do 
africano, como causas do apego brasileiro a mesti~agem afrobrasileira, a ponto de se 
cometerem injusti~as na classifica~ao de muitas figuras ilustres, o que, em parte, nos 
levou a empreender o presente trabalho. 

E mais: a massa, muitas vezes, e o próprio indio integrado ou assimila
do, tem vergonha de indentificar-se como indios, indiáticps, mamelucos ou caboclos, 

por vários motivos, o que contrasta com certas altas esferas, principalmente os intelec
tuais que, sempre que possível, até mesmo em Sao Paulo, proclamam pertencer ao san
gue bandeirmte de 400 anos.'Também, na Bahía, em Pernambuco"em Natal, no Nor-
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deste em geral, e no Brasil todo, enfun, constitui prova de boa estirpe a ascendencia 

materna da gente da terra. É Sílvio Roméro, Gilberto Freyre, CarlosXavierPaes . Bar
reto, Almeida Prado, Pedro Calrnon, Mário Mello, Cirnara Cascudo e tantos outros, 
que nos informam a respeito, sem que tal, no entanto, represente menoscabo a outras 
prog~nies. 

De qualquer modo, estudar tal particip~io étnica ameríndia, no seio da 
populayio branca, é tarefa das mais meritórias, patrióticas e científicas, repetimos. 

A popula~o branca, por definiyio, ou brancarana, principalmente no 
Norte e Nordeste, é, em sua maioria, de inegável origern amerindia, como tivernos oca
siao de ver pelo interior (jos Estados que se estendern da Bahía ao Maranhio e, ern se
guida, pela Amazonia afora. Mas se perguntarmos a urn desses individuos se tem ante
passado caboclo brabo, ele poderá negar, nao por racismo, mas por questio do atraso 
que ve no arneríndio. 

Os af ronegros sio rnais beneficiados pela civiliza~io, vivem conosco, 
aprendem e tiram proveito das nossas cri~Oes e obten~Oes culturais ern geral. Os mo
vimentos afronegristas sao mais freqüentes, pela existéncia de blocos náo digeridos, 

assimil¡lzdos ou integrados racialrnente (pois a nossa meta é a arianizafáo de todos, di
zem os tratadistas) nas grandes e pequenas cidades; pelo contínuo culto da mulata; 

pela consciencia racial internacional (americana, corno "Black Power", e das jovens 
nayOes africanas~ como o caso da "Negritude", por exernplo); pela rnania de certos 
escritores de tudo atribuir ao negro, provocando assim um verdadeiro racismo as aves
sas; e por muitas outras razoes mais. 

Corno terernos ocasiáo de verificar, na leitura deste livro, rnuitos con
ceitos sao deturpados, ou nern sequer chegam a apresentar ~onfigura~io nítída, -~as es- , 
tatísticas, censos demográficos, círculos antropológicos ern geral, estudos regionais a 
base da rnest~agem aí vigente ou predominante, etc. 

Que, no Brasil, ern determinadas regi~s, existe preconceito de C<?r 
(nao de ra~a) é coisa já verificada e estudada. Que a palavra 'flfª nio tem quase sen
tido, mormente em rel~o ao branco, outra verdade. Que os que tratam de tais as-
suntos sio, muitas vezes, inteiramente alheios ao mister, originando, assim, confus0es, 
cada vez maiores, é algo que nio podemos negar. Que a massa chamada branca (por 
definM;io) compreende, pelo menos, um ter~o de seus elementos, mais ou menos che
gados ao oaboclo, é também ponto pacífico, em tais matérias. E que, finalmente, a pró-

, 

pria design~o antropol6gica usada nas diferentes re~s, de quando em quando, 
entra em conflito com outro uso diferente, geralmente depreciativo, da própria pala
vra, como é o caso de CURIBOCA, ou melhor, CARIBócA, que, no sul do país, passa 
a ser sinonimo de CAFUZO ou CAFUSO, ou ainda, CABOIIB (mistura de negro e in
dio), ao contrúio da semlntica primitiva, que se prende a mes~o de branco e indio: 
Clll'aí (ba) maisoka, isto é, tirado do branco, segundo alguns. 

.8. 

, 

Estas sfo apenas, algumas das dificuldades que se of erecem ao estudio
so das coisas pátrias, e que devern ser, a todo instante, contornadas ou prontamente 

esclarecidas, a fun de nio tomar impraticável qualquer tentativa de solu~ao dos pro

blemas. 
Nada, porém, irá deter-nos. 
Coma razio do nosso lado, porque ternos em vista urna das m~is nobres 

tarefas, s6 descansaremos quando concluida, divulgada e continuada a empresa, em 

benefício da cultura brasileira. 

. -
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- NOTAS EXPLICATIVAS -

( 1) - A popula9ao indígena da época dos Descobrimen_tos continua sendo um 
problema de difícil solu~ao. 

As causas sao muitas: vastidio territorial; caráter belicoso ou hostil de 
uns para comos outros; nomadismo pronunciado da maioria de tais tribos; falta de cri-

tério adequado e eficiente, da parte do dominador "civilizado", etc., etc. 
Antigos estudiosos falavam em 3.000.000. Mais tarde, através de cál

culos ditos sociológicos (Wagley e outros), chegou-se a um mísero rililhio de almas, 
cifra por demais baixa, diga-se de passagem. 

Entretanto, pelos informes dos cronistas e missionários, que neste Brasil 

escreveram nos primórdios, e levados pela circunstancia de serem os atuais indígenas 
residuais, nao seria exagero consignarmos uns 5 ou 6 milhoes, como queriam os que 

mais de perto ainda se achavam daqueles primórdios. Alguns desses cronistas, sem titu
beio, afir~avam que "nao havia lugar em que o portugués desembarcasse e nao encon

tras~ abunc;Jáncia deles". É bem verdade que houve massacres, escraviza9ao, doen9as 
mortais dos "civilizados", fugas inúmeras para o sertao e outras coisas mais, mas, o 
número dos que ficaram aldeados e o dos mestiyados foi sempre muito elevado, a pon
to de constituir, ainda hoje, o sangue ameríndio maioria incontestável, como iremos 
ver em muitos Estados da Uniao: Amazonas, Para, Acre, Piauí, Ceará, Rio Grande do ' . 
Norte, Para1ba, Alagoas, Mato Grosso e territórios, estando em segundo lugar, após o 
branca ( esse branco, sempre suspeito !), em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do 
Sul. Em Goiás, constitui o mesmo tanto que o afronegro. 

A estimativa mais antiga é a dos Bispados do Brasil (Resumo da Popu- · 
la~ao dos), entregue ao Desembargador do Pa90 e a Mesa de Consciencia e Ordens pe
los Prelados, etc. Era um total de 4.480.468, sendo livres 2.543.799, e índios selva
gens 800.000. Esta estimativa, fornecida pelo referido Clero, foi considerada razoável 
pelo próprio Roberto Simonsen, donde a extraímos. Este é o péríodo anterior a 1800. 

Em 1822, por ocasiio da lndepend~ncia, havia 3.660.000 brasileiros, 
sendo 2 milhoes de escravos negros, 1 milhio de brancos e 600.000 índios e mamelu
cos. Ora, salta a vista, logo, que se trata de simples supos~io de algum político ou jor
nalista, já que nem' os mulatos menciona . .. 

Mas em 1839 Ferdinand Denis, o eminente estudioso francés, calcula-' ' 
va que havia no Brasil 4. 741.558 habitantes, dos quais 2.543.889 homens livres, 
1.136.669 escravos e 800.000 índios selvagens. 

Mais urna vez o cálculo é feito acidentalmente, sem nenhuma prova em 

dados, fatos ou estimativa digna de crédito. 

. 10. 

Por sua vez, o alemio Osear Canstatt, em seu livro Brasil - a Terriz e a 
Gente (Pongetti, 1954, p. 85), trazo seguinte: 

Tota1:!:9.223.620, sendo escravos: 1.476.567, e índios: 1.000.000. 
Em 1872, segundo o censo havido, a popula~áo seria de : brancos, 
38,1%; negros, 19,7%; índios, 3,9%; e mesti~os, 32,4%. 
No Reeenseamento de 1890, tivemos: . 14.333.915, sendo: 
6.302.198 , brancos; 4.638.495 mesti~os; 2.097 .4~6 negros e 
1.295.796 índios, ou seja·: brancos, 44%; mesti~os, 32,4% ; ne
gros, 14,6%;e índios, 9%. 

Em 1940, o recenseamento trouxe apenas: brancos, pretos e pardos, es
tando os índios e mesti~os escuros entre os pardos, ao passo que, entre os brancos, · f or
yosamente deveriam·estar os mesti~os claros, como está explícito no que segue: 

Entre os declarados brancos estio incluídos, além dos deseen
dentes de grupos étnicos europeus e asiáticos dessa. cor, inúme
ros mestiros de tez clara (o grifo é nosso). Os declarados pretos, 
descendentes de grupos étnicos africanos, abrangem também 
MestifQS em. l:{úmeros Considerável Entre os pardos, ao lado de 
urna grande maioria, constituída por mesti~os, oriundos de 
unioes entre africanos e europeus, entre africanos e indígenas e 
entre europeos e indígenas, encontra-se urna pequena minoria 
de indígenas, integrados na coletividade nacional. É, provavel
mente, maior o número dos indígenas ainda autonomos na sua 
vida primitiva· e, logo, nao incluídos no censo. (Brasil, Recursos 
e Possibilidades, Rio de Janeiro, Ministério das Rela~óes Exte
riores, 1948,p.188-189.) 

Infelizmente, pelo que se ve, nao mais podemos saber, ao certo, o nú
mero de índios e mamelucos, os chamados "indiáticos", caboclos ou de sangue am~rín
dio, a nao ser por meio de trabalhos regionais, feítos pelos filhos de cada unidade do 
Brasil. No censo de 1970, suprimiu-se o item Cor, o que, logo, provocou protestos de 
certos intelectuais, como o Sr. Afonso Arinos de Mello Franco, que teima em conside
rar o Brasil a maior nayao negra do mundo. O autor deste livro, empenhado em eluci
dar a verdade científica, só pode lamentar essas demagogias e empolgamentos de racis
moas avessas, onde o caboclo nunca pode ser estudado. 

Antes de terminar, vamos reproduzir a opiniio abonada do grande Cas

tro Barreta que, em Povoamento e Populafáo, Rio de Janeiro, José Olympio, 1951, 
p. 36, assim se expressa: 

Sobre o número de habitantes do território brasileiro, na época 
da descoberta, é difícil fazer quaJquer idéia, dada a vastidáo e a 
inviabilidade do país, coberto de florestas, senhores das quais 
eram os índios. Qualquer aproxima~áo é f alha, mas deve ter si
do grande a popul~io indoamericana do Brasil; pela enorme des
tru~ao que os invasores ftzeram e ainda boje fazem nas tribos, 
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pelo cativeiro, pelo fogo, pela introdu~áo da sífilis, da varíola, 
da tuberculose, da aguardente, nao deve ter sido exíguo o nú
mero de silvícolas. 

E, para contrabalanyar, provando que a maioria foi absorvida pelo mes-

u9amento, opiniao, allás, de Manuel Bomfim, Gustavo Barroso, Herbert Baldus, Da
niel de Carvalho, Mário Ypiranga Monteiro, Djacyr Menezes, Gilberto Freyre, Luís da 
Camara Ca seudo e muitos mais, aquí ternos um trecho de J. B. Magalhaes, extraído 
de seu interessante livro A Comp;eenstfo da Unidade do Brasil, B. Militar, 1956, p. 28: 

O desaparecirnento das popula~oes indígenas, dado o recalque 
das tribos insubmissas para os recóncavos da floresta indevas
sada, faz parecer que el as f oram destruí das, mas conforme ju
diciosamente pensam alguns autores, esse desaparecimento se 
deu mais por cruzamento com os brancos, também processado 
em larga escala com os negros, que por destrui9ao. 
O trabalho fonnidável dos jesuítas para a prote9ao dos amerín
dios, visando a incorporá~los a civiliz~ao ocidental , obteve, des
de que eles aqui chegaram com Nóbrega e Anchieta, em meados 
do sé~lo XVI, até que a sua frente se colocou Vieira, resultados 
inegavelrnente notáveis. 

Em verdade, a sociedade indígena, sede incontestável da sua cultura, 

nao poderia levar a melhor ne~a luta contra o missionário, o colono e as próprias con
tingencias do habitat. Mais cedo ou mais tarde, dar-se-ia a desintegra~ao. Em países 

muito mais desenvolvidos culturalmente (v. Maias, Astecas, etc.), o mesti~amento está 

diminuindo os represent.antes puros do stock ameríndio. O mesmo acontece, ainda, 

como afronegro puro, que quase nao existe nos países em que entrou como escravo. 
No Brasil, houve, sern dúvida alguma, muita rnorte em guerras, cativei

ro, doen~as, etc., mas, se reunirmos o que fez o portugues durante menos de trezentos 
anos, e o que estamos fazendo, os neobrasileiros, em 1974, o saldo, certamente, no 

bom sentido da palavra, estará corn Portugal e seus rnonopólios. . 
Os tempos coloniais eramos mesmos, por toda a parte. Na Ibero-Amé-

rica, na América Saxonica, na Europa, na Ásia, na África e na recentíssima Oceania, 
existiu, e levou muito tempo para desaparecer, a escravidáo, a prepotencia e o aniqui

lamento. Bastaria mencionarmos o caso dos Tamzanianos. 
Dentre os ma~cres célebres em terras do Brasil, lembremos apenas os 

seguintes: ·o Governador Castelo Branco, no Pará, q~e empreendeu urna luta de aniqui
larnento contra os nativos; os Caetés, cujo chefe foi estra?lhado pela boca de urn 
canhio, no govemo de Mem de Sá; os Tapajós, autores da célebre ceramica, eliminados 
pelos colonos no século XVIII; os Ofoes; os Canelas, do Piauí; osBotocudos, da regiao 
fluminense-capixaba ; os Guaicurus, em Mato Grosso, traídos várias vezes, apesar dos 
magníficos servi~os prestados ~ Na~ao; os Xavantes, que ainda continuam levando bor
doadas dos "civilizados"; os Cintas-Largas, em parte atacados a dinamite e água conta-
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minada por rnalfeitores contratados por empresáriós, 1e que ainda estio ern liberdade; 
os Cariris, que durante dois séculos derarn o que faz~r aos lusobrasileiros; osPataxós, 
que só agora forarn "amansados" ; a matan~a de setenta e sete índios pacíficos, em 
194 7, que provocou as iras do grande e benemérito Rondon (os bandidos, que ca~a

vam jacarés, resolverarn divertir-se,, aniquilando os miseráveis); os Caingangues de 

Santa Catarina, exterminados a bala pelos colonos alernaes e pelos chamados "bugrei
ros" ; os nativos do Oeste Paulista, quando da constru~ao da Ferrovia Noroeste, ca~a
dos como feras selvagens, no que, corno devern todos lembrar-se, os sacripantas foram 
encorajados pelo mísero Von Ihering, cientista que dirigía o Museu Paulistal ;·a degola 

de setecentos índios, realizada pelos Guerrilheiros dos Guararapes, mencionada no. 

Valeroso Lucideno; os Canhemboras de Mato Grosso, cujas orelhas foram decepadas, 
após o morticínio, para provar que estavam mortos; etc., etc. 

Seria longo, se pretendessernos prosseguir. 
Mas, por·aí, se pode tirar urna conclusao, a respeito do desaparecirnen

to do ameríndio. Entretanto, continuamos acreditando que o mesmo se deve mais ao 
mesti~amento, em larga· escala, na fase colonial, e, mais dificilmente, na época da In
dependencia, lmpério e República, exceto nos pontos mais afastados. No Amazonas, 
no Pará, em Mato Grosso, e até no Paraná, sempre se pegou índio ou india a lafO, no 
dizer pitoresco da gente simples. Meu avo f oi pego a /a~o é expressao de u8o freqüente 
nas regi<Ses mencionadas. 

Mas, por vía de regra, o mesti~amento era mais comum com a rnulher 
indígena ou cunha. Só rnais tarde, coma civil~ao, é que o índio com~ou a casar 
ou ter rel~es sexuaís com a mullier branca. 

(la) - Ver O Direito Penal Indígena, de Joio Bernardino Gonzaga, Sao Paulo, 
Max Limonad, s/d, há poucos anos editado. 

(2) - Sobre as idéias de Uvy-Bruhl, assim se expressarn P. B. Gimpera e J. de 

Serra-Rafols, em l.As Razas Humanas, Gallach, 1949, p. 5 3 : 

Nio se pode subscrever sem restri~oes a teoria de Lévy-Bruhl, 
precisamente por sua estreiteza. Por um lado, nao há separa~io 
brusca entre primitivos e civilizados, de maneira que as duas 
mentalidades nao possam opor-se, pois entre ambas existe a mais 
variada série de grada~oes. Pode-Se passar insensivelmente da tri
bo mais primitiva que exista sobre o planeta, ao grupo supercivi
lizado, sem que haja possll>ilidade de marcar a linha divisória. 
Ademais, entre os que este autor chama civilizados, encontrai:n
-se grandes reminiscencias de primitivismo. Talvez seja na menta
lidade onde este primitivismo se sustenta com mais vigor, muito 
mais que em outras manifesta~oes que o f oÍclore estuda. Dentro 
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das sociedades mais evoluídas, existem camadas sociais com maio
res reminiscencias primitivas que outras, porém nenhuma escapa 
a certas represent~oes eletivas que os enl~am com os chamados 
primitivos. 

Também P. Radin, em The Worldof PrimitiveMan, Schuman, 1953,p. 
319 e seguintes, dedica algumas palavras a Uvy-Bruhl, mostrando o erro em que in

corre, juntamente comos parciais psicanalistas, ao acentuar o subjetivismo do homem 

primitivo. 
Com o que fica dito, podemos dar como inteiramente rejeitada, hoje, 

essa explica~ao qualitativa das mentalidades, em último caso, nao há dúvida, produto 
do etnocentrismo do chamado homem civilizado ou ocidental. Aliás, o próprio Lévy
-Bruhl, nos últimos tempos, reconheceu que havia exagerado muito ... 

No Brasil, porém, ainda há catedráticos de Direito que jutam pelas bar

bas desse profeta da santa incompreensio! 

(~) - Os missionários espanhóis e portugueses, ninguém nega, prestaram as

sinalados servi~os a cultura ocidental, nela incluída a religiio católica. Mas nao há igual
mente negar que, sob muitos aspectos, eles até eram mais primitivos que os próprios 
catecúmenos. Sabendo da resistencia que os amerindios (e principalmente os pajés) 
·lhes ofereciam, era as mullieres e .as crian~as que eles apelavam. Assim, é ponto pací
fico, boje em dia, que os jesuítas codificaram as línguas nao escritas, estudaram o ma
terial humano que se lhes apresentava, e chegaram, através da conversio, a. criar inúme
ras redu~óes ou missóes, ainda boje, vistas com certo espanto. Entretanto, também é 

deles muita supersti~ao, destru~ao do mundo espiritual dos indígenas, e, até~ a sua 
escraviza~ao, pois, inocentemente, acreditavam nas palavras del-Rey, nao permitindo 

que os catecúmenos se armassem para resistir aos bandeirantes. Foi só no Río Grande 
do Sul, em fase decisiva, que os índios se bateram dignamente, em MBORORÉ, na 

célebre MBORORÉ, onde os paulistas foram miserandamente destr~ados, para todo 
o sempre. Só nesta ocasiio é que os companheirós de Loiola praticaram coisa sensata 

contra os malacostumados de Piratininga. 
Das coisas curiosas dos jesuítas, vamos lembrar a explic~ao que o Pe. 

Anchieta dá dos DemOnios (Espectros Noturnos e DemfJnios Selvagens): 

' 

t o Curupira, o lgpupiara, o Baetatá (sic) e ~utros, que se apos
sarn dos selvagens e os fazem cair no chio ••• 

Convém também lembrar os morcegos que representavam o diabo, no 
Maranhao, e que o Pe. Ivo d'~vreux afirma terem conferencias comos feiticeiros da 
tribo dos Tabajaras: 
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Dois princjpais feiticeiros governaram duas n~0es de Tabajares 
(ne), inim*as recíprocas, das quais abusavam dizendo que ti
nham repetidas conferencias com os diabos tomando a figura 
de diversos pássaros. 

O feiticeiro do lado de THION, mau e desgr~ado (que nunca 
quis vir a ilha, e que dela desviava seus semelhantes o mais que 
podia), criava em sua casa um MORCEGO, a que chamava EN
DURA, que lhe falava em voz humana em língua dos TUPl
NAMBÁS, algumas vezes tao alto que podía ser ouvido a seis 
passos de distancia, nao distinta, porém confusamente e com 
timbre inf~til . (lvo d'Évreux, Viagem ao Norte do Brasil, Rio 
de Janeiro, Freitas Bastos, 1929, p. 303.) 

Compreende-se que fossem, por vezes, objeto de derrisao, por parte dos 
sabidos caraíbas. Nas discussóes sobre a Santíssima Trindade, recorriam, como nos in

formam eles próprios, a chama da vela: Padre era a vela, Filho, o pavio, e a chama, o 
Espírito Santo. (Ver Pe. Manuel da Fonseca, Vida do Venerável Padre Belchior de Pon
tes, Lisboa, 1752, reimpressa pela Cia. Melhoramentos de Sao Paulo, 1932, p. 166: 
"Entao, com a brev~dade que pode,, a instruiu, declarando-lhe, como sempre costu

mava, o Mistério da Santíssima Trindade com a semelhan~a de urna VELA acesa.") 
. Outras vezes, quando nao se lembravam dessas analogías, confessavam 

que os ''perversos" lhes diziam que nao ~conheciam nenhum ser vivo sem pai e sem 
miíe. E, ainda outras, lhes gritavam no rosto por que Jesus nao vinha nascer de urna 

j ovem cunha . . . 
É claro que tudo isso vem relembrado para que se tenha urna idéia di

ferente do antepassado ameríndio do povo brasileiro. Por vja de regra, a corda sempre 

rebenta do lado mais fraco ou atrasado, tecnicainente. · 
Nao obstante, os missionários,os colonos e a coorte inteira de adventi

cios, no fundo, eram um produto da ldade Média, com seus bichos'horríveis seus de-
. ' 

mónios hiantes e perseguidores, seus homens estranhos de olho na testa, suas nefastas 
servidóes da gleba, seus beija-maos eternos e obrigatórios, stias fidelidades incontestá
veis a Fé e ao Império, tudo isso recebido sem discussao e a florescer nos trópicos, com 

gente dividida e sempre em guerra. 
Perdoam-se-lhes muitas coisas, porque todos sofriam do mesmo mal. 

( 4) - Num de. seus magníficos artigas, Gilberto Freyre, noti~iando a respeito 
do Prof. Antonio Austregésilo, disse tratar-se de um intelectual "flor de laranjeira", 
que, inofensivamente, trata de todos os assuntos, a moda do tao celebrado Afranio 
Peixoto. Em boa verdade, é curial encontrarmos, no Brasil, homens de letras desse nai
pe, principalmente no interior. Antonio Austregésilo, certa vez, considerou os bandei

rantes meros áfrobrasileiros, antecedendo-se, assim, de muito, a Cassiano Ricardo e ao 
lingüista Bertil Malmberg, sem falarmos noutros maravilhosos mestres da imagina~ao, 
que tem por hábito elevar uns, em detrimento doutros. . 

(S) - Essa história de "espírito infantil do índio" ou "espírito infantil do ne-
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gro" cheira a racismo imperialista da pior espécie. Nao se pode mesmo conceber que 
um brasileiro (mormente, se se pretende culto) possa esposar tal ponto de vista. 

Pelo observado, dentro da cultura tupi-guarahl, ou na dos aruaques, ou 
em determinadas ou tras, seu mundo material ou ergológico, seu mundo espiritual ou 

animológico, suas criayóes, tr~s culturais, complexos de diversas espécies, conhe
~imentos das plantas, animais, ~stros, confe~óes de ceramica, cestaria, implementos 
de caya e pesca, lendas, provérbios, cantos educativos, costumes com forya de lei, co
nhecimentos de anatomía e medicina, construyóes de cabanas, agricultura de produtos 
inúmeros, aspectos gramaticais de suas línguas, conceitos religiosos e morais de cada 
tribo, peculiaridades de seu mundo guerreiro, sua política de individuos carismáticos 
notáveis, suas assombrosas concepyoos do mundo, maneira especial de encarar a vida 
e os seres, etc., etc., pelo que ternos observado, dizíamos, nao podemos achar nenhum 
a poi o para os sabotadores da boa fama que se deve formar em tomo do indio. 

F azem-nos lembrar os primitivos "civilizados", em pieria mata: vw um 
índio, atira logo, sem saber se é de paz ... 

Pois bem, nestes últimos anos, tem havido transform~ao notável nos 
conceitos da ciéncia antropológica e nas sociais em geral : predomina a relatividade das 
culturas. Urna cultura s6 é RELATIVAMENTE superior a outra. Em muitos aspectos, 
ela pode ser inferior. Outra reviravolta: a das divis0es, tendo em vista o conhecimento 
dos metais. Heranya da Dinamarca, há mais de cem anos atrás. Os Maias, que foram su

percivilizados em tudo, de acordo com esta estapafúrdia teoría, teriam que perder para 
qualquer tribo africana, simplesmente porque os '~gregos da América" nao conheceram 

o FERRO! 
Outra estupidez é a de Lévy-Bruhl,.já mencionada, que estabelece men

talidade lógica (a nossa, sem saber se era a de nossos antepassados) e pré-lógica. Ora, 
como já vimos, isso já é assunto f ora de moda, como o sfo racismo e a insia imperia
lista das nayOes ocidentais, sem falarmos n.a Rússia e fenomenos identicos. 

(6) - Mas, vamos dizer algumas palavras a respeito da Idade dos Metais, para 
ajudar a sua eliinin~io dos compendios pátrios. 

A divido da História da Civiliza?o, por meio das idades metálicas, está 
muito desacreditada. Como bem disse Lowie, em sua História de la Etnología, p. 36, 

um quadro cultural baseado exclusivamente nos achados arqueo
lógicos fica, muitas vezes, grotescamente alterado: os mais hábeis 
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' talhadores na madeira ou produtores de tecido de casca de árvo
res saem for~osarnente perdendo numa oompara~io com cera
mistas ou metalúrgicos; 

E, mais adiante, 
aJguns australianos unicamente lascam a pedra, enquanto que 
seus vivinhos, que em o~tros aspectos nio sao de nenhuma 
maneira seus superiores, costumam polir seus machados, pelo 
simples fato de ter ao seu alcance jazidas de diorita. 

Também Montandon, em sua obra Traité d'Ethnologie Culturell_e, mós
tra que houve, antes da idade da pedra, urna idade do osso e da madeira. É urna que~ 
tao lógica: a técnica depende dos con tatos e da riqueza do solo em minerais. Os negros 
africanos, quase todos, conheceram o ferro (transmitido pelos povos do norte do con-

tinente), embora, sob outros aspectos1 continuem, ainda boje, muito primitivos, isto é, 
com poucos tra~os culturais genuinamente seus. A cultura das capitais é heranya das 

metrópoles européias, a que, de certo modo, se acham ainda ligadas, a com~ar pela 
língua. Em compensa~o, os Maias, que foram sábios, maravilhosamente construíram 
monumentos e trabalharam a pedra como ninguém, deveriam ser inferiores aos·bantos 

do Continente Negro, simplesmente porque, em matéria de instrumentos, nao p~ 
saram da pedra polida, embora conhecessem o ouro, a prata, etc. 

Sao ~s belezas da irlterpret~ao que os arqueólogos dinamarqueses en
gendraram para a Escandinávia e os pesquisadores do Século XIX adotaram ct:gamente, 

levados pelo evolucionismo simplista d_aquela época. 
Com efeito, foi da Dinamarca, por intermédio, primeiro, de Vedel 

Simonsen, e, mais tarde, de seus discípulos Cristian J. Thomsen e Worsaae, que seme
lhante compreensio unilateral e paradoxal da História e da cultura se irradiou pelo 
mundo todo, a tal ponto que, ainda boje, a maioria dos nossos tratadistas latino-ame
ricanos repete, numa demonstr~o de eunuquismo intelectual, numa prova de servili
dade incrível, a clássica e indiscutível divisio : idade da pedra, idadé do cobre e do 
bronze e idade do ferro (hoje, em parte , substituida pela idade do aluminio), etc. 

No caso dos tupis-guaranís e aruaques, por exemplo, pelo simples fato 
de usarem machados de pedra, nao quer isso dizer que se devessem_ equiparar aos ges 
ou botocudos, incapazes ainda de conceber urna ceramica de Marajó, do Tapajós e ou

tros pontos da Amazonia, como tarnbépi nao demonstram nenhum dominio absoluto 
sobre a flora e a fauna, da qualidade que aqueles dois povos agrícolas, ou quase tal, 

apresentaram, em virtude 1de razóes ecológicas, etc. 
O índio brasileiro, como provaremos em outro livro, conhecia mais 

anatomía humana e terapeutica vegetal que o próprio portugués descobridor, tao 

cheio de superstilyoes e inibiyóes de .índole místico-medieval! . .. 
Vem a talho de foice, aqui, explicarmos por qu~ o índio brasileiro nao 

domesticou animais. Simplesmente porque no Brasil pré-cabralino nao havia gado 

vacum , cavalar, ovino e nem asinino . . . . 
Bela resposta de Mestre H. Baldus aos eméritos escritores que, para ani-

quilar com os valores indígenas, f azem tais perguntas. 
Mais duas palavras sobre a Idade dos Metais. É o Prof. Frede.rico Barata, 

ilustre arqueólogo, quem nos informa. Ele, em seu livro As Artes Plásticas no Brasü, 
Río de Janeiro, 1968, p. 86, diz, com muito orgulho e conhecimento, o seguinte a res

peito do assunto: 
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Já longe vai, entretanto, o tempo em que se imaginava ser neces
sário ao homem, para alca~ar determinada etapa da civiliza~oo, 
ter passado por outras inferiores na escala hierárquica das cultu
ras. Mostramos que todos os mais primitivos vestígios culturais 
no Brasil demonstram, ao contrário do que ocorreu em outras 
partes do mundo, nao ter havido aqui urna idade da pedra lasca
da obrigatoriamente antecedendo a da pedra polida. Fenomeno 
identico se verificou na África, onde os negros chegaram a idade 
do ferro sem conhecer a do branze, e ambos os exemplos com
provam quao acertada é a l~io dos antropólogos que, como Ro
bert H. Lowie, condenam a idéia de que todas as ra~s tenham 
necessariamente de percorrer os mesmos caminhos da civiliza~ao. 
Saltos como o dos índios brasileiros e o dos negros africanos sao 
comuns e dependem de condi~oes especiais e múltiplas, que nao 
vem a pelo aqui enumerar. No caso particular da ceramica servem 
ainda os exemplos referidos para fazer-nos melhor compreender 
como póde ser tao superior o grau de adiantamento atingido pe
los ceramistas da Amazonia, em compara~o com as tribos suli
nas, achando-se uns e outras na mesma idade cultural neolítica. 

Fica, entao, esclarecido, até onde possível, dentro dos recursos atuais, 
muito por que da cultura do índio, que todos ternos o dever de conhecer, compre
ender e difundir, para reabilitá-lo plenamente. 

Mas há muitos outros cientistas que pensam de igual maneira: Mauss, 
Haberland, Jacobs, Stern, Thurnwald e outros. 

Por isso nao se trata de simples defesa das culturas ditas primitivas. Por 
outro lado, repitamos, a parte espiritual de cada urna dessas sociedades relativamente 

inferiores contém coisas inimagináveis, de fina urdidura, e só acessíveis aos que estao 
devidamente preparados. 

A influencia do antepassado ameríndio na neocultura mesti~a atual é, 
sem nenhuma dúvida, imensa, gigantesca, em todas as classes. Donde, a necessidade de 
identificar cada qual, pois, além da branca, existe tamb~m a influencia afronegra. Os 
afronegros, porém, em sua maioria, sao honestos e cordiais. Basta mencionar a Umban
da, com sua linha do CABOCLO. Charuto, transe,jurema, catirnbó e outras realidades 
religiosas da prática dos irmáos afrobrasileiros, estao sempre identificados, apesar da 

demagogia e subnutri~io intelectual dos mentores. 

(7) - Que os indios conheciam os astros, o corpo humano e inúmeras plan

tas de valor medicinal, coisa é que se pode f acilmente comprovar. 
Dos astros e estrelas, o conhecimento resultou do grande poder de 

observa~ao que demonstravam. O corpo humano, naturalmente, do ritual antropofá
gico dos tupis-guaranís, em parte, e as virtudes das plantas, pode-se·dizer que foi expe-
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riencia coletiva, acumulada através dos séculos. 
No tocante as estrelas e astros, vamos apenas lembrar alguns pormeno

res para desfazer obra de certos sacripantas. 
Ivo d'Évreux, o sacerdote· frances, é claro : 

... nao há estrelas no céu que eles nio conhe~m e calculam, 
pouco niais ou menos, a vinda das chuvas e as outras esta~oes 
do ano. 

Por sua vez, Claude d'Abbeville , outro maravilhoso pintor dos tupis e 

seus costumes, nao fica atrás e nos transmite quinze ou dezesseis estrelas e constela
~oes: Urubu, Enxu, Souanra, Jaguar, Pirapanema, Joa~aba, Poti, Nhanduti; Guyrá

-Rupiá, Tapiti, etc. Este estudo será desenvolvido em outro livro. 
Ambrósio Fernandes Brandao, o luminoso espírito de Diálogos das 

Grandezas do Brasil, livro que devia figurar na cabeceira da cama de todo amante das 

coisas pátrias, diz, entre outras, as seguintes palavras: 
.•• e também conhecem quase todas as estrelas do céu, que nós 

. conhecemos, posto que lhes aplicam nomes diferentes (p.295). 

·Charles Marie de La Condamine, o grande geógrafo f rances do motim 
de Cuenca, em seu Viagem no interior da América .Meridional, p. 86, confirma igual-

mente os conhecimentos indígenas: 
Notei também que eles conheciam diversas esirelas fixas, e que 
davam nomes de animais a diversas constela~oes. Eles chamam as 
Híades, ou Cabe~a de Touro, Tapiira Raiuba, dum nome que sig
nifica hoje em sua língua queixada de bol 

O Gen. Couto de Magalhles, em -u precioso O Selvagem, p.78-79, 
parte "Curso de Língua Geral", confessa que conhecia menos o céu que os carajás: 

Viajei dezenas, talvez centenas de noites, pelo Araguaia, com 
guarni~0es · de selvagens carajás, - e sempre eles conheciam a 
horas da noite por meio das estrelas, com precisio que bastava 
perfeitamente para regular as marchas. Nao fme envergonho· de 
dizer que, nesse tempo, eu conhecia muito menor número de 
constela~5es do que eles. Urna noite, eles me fizeram observar 
que urna das manchas do céu (que fica junto a constela~io do 
Cruzeiro) f'igurava urna cabe~a de avestruz e que, ao passo que a 
noite se adiantava, aparecia na Via Látea a continua~io da 
mancha como pe~o e depois como o corpo dessa ave. 

Mesmo em nossos días, o Cel. Temístocles Pais de Sousa Brasil, em seu 

Iñcolas Silv ícolas, nos comunica que, no Amazonas, os indios da língua nheengatú dis
tinguem várias constela~Oes e estrelas ainda, dando-lhes nomes de anirnais ou objetos 

caseiros: Jauarete, Siuci, Arapari, Jirau, Boiuu~u, Iuarauá, Pura~arasJ Poti, etc. 
Dos conhecimentos anatómicos do corpo humano, desejo apenas salieri

tar alguns nomes e livros, dando alguns exemplos. 

Primeiramente, o Pe. Pero Castilho escreveu um· Vocabulário das Partes 
do Corpo Humano em Língua Gera/, londe vamos encontrar até ~ DURA-MÁTER . 
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Von Martius, em sua Natureza, Doe1Jfas, Medicina e Remédios dos Iñ
dios do Brasil, traz algumas preciosas anot~Oes do Dr. Pirajá da Silva. 

J. S. Sto mi, na Argentina, bem como Ramón Pardal, igualmente, tratam 
com maestría do ramo guaraní. E vários outros, que se dedicarn a medicina em geral 
dos .índios: Sá Menezes, Estevao Pinto, Théo Bandao, Luís da cam~a Cascudo, Gilber
to Osório, Afranio do Arnaral, Horácio de Almeida e alguns mais. 

E o rnais interessante é que, enquanto na Europa ainda se considerava 
verdadeira profan~ao a dissec~io de cadáveres, aquí, talvez pelo ritual da morte do 
guerreiro, o grupo tupi chegou a bem desenvolvida terminología anatOmica. É tao con
trastante, em rela~ao ao .vocabulário portugués, que dá impressáo de se inverterem os 
papéis, e o branco e-star aprendendo com o índio. Assim, ternos: dura-máter - apyty
ymaoba; esterno - musuá; omoplata - jybapecanga; artéria - sajykosú; veía - ajura; 
costela - arukanga; coluna vertebral - pyyasoó; face - tapity; úvula - aseokaia; con
duto auditivo - apiká; bíceps crural - jybapoiíyia; cúbito - jybacanga; tíbia - tety
makanga; temporal - atyba; cranio - akangapé; cérebro - apytyyma; ba~o - peré; 
tronco - sopytá; etc. 

Também, o poder curativo das plantas foi reconhecido por quase todos 
os estudiosos: Fernio Cardim, Gabriel Soares de Sousa, Pero Magalhaes Gandavo, Am
brósio Fernandes Brandao , Jean de Léry, André Thévet, Ivo d'Évreux, passando pelos 
jesuítas das missoos, Piso, Alexandre Rodrigues Ferreira, Von Martius, os autores do 
século XIX, até Ramón Pardal, na Argentina, Métraux, Sérgio Buarque de Holanda, 
o grupo do Nordeste, Meira Penna, Luís Edmundo, Affonso de Taunay e muitos outros. 
O próprio bandeirante, volta e meia, apelava para a botica da selva . .. A homeopatía, a 

farmacopéia e as mezinhas caseiras muito devem ao índio e jamais o negaram. E o cura
re do Amazonas ainda hoje empolga a medicina internacional, que promove SYMPO
SIUM para tratar do mesmo. Mencionemos algurnas dessas plantas: timbó, tucum, 
umbu, sucupira, jurubeba, samambaia, sapucaia, quixaba, pitomba, petum, peroba, 
murici, amendoim, jujuba, jacá, joá, manacá, mafl$3ba, maracujá, jatobá, jacarandá, 
ipecacuanha, congonha, guaraná, ananás, caju, copaíba, caiapiá, camará ou cambará, 
jandiroba, camaúba, catuaba, xique-xique, macambira, cipó, mandacaru,jenipapo, gra
vatá ou caraguatá, oiticica, ingá, indaiá, ipe, taiá, jaborandi, taiuiá, sumaré, etc., etc. 

·(8) - Fpi o Pe. Fernio Cardim, dentre os portugueses, pelo que consta, o pri
meiro a observar o costume da sauda~áo lacrimosa ou lacrimal, o que, até, faz parte de 
Antologías Nacionais. Mas Jean de Léry, francés da Fran~a Antártica, já fizera relato 
da mesma em seu livro Viagem a Terrado Brasil, em que, na página 214, assim se ex
pressa: 
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Sio as seguintes as cerimonias que os tupinambás observam ao 
receber seus amigos. Apenas chega o viajante a· casa do mussucá, 

a quem escolheu para hospedeiro, senta-se numa rede e permane
ce algum tempo sem dizer palavra. ~ costume escolher o visitante 
um amigo em cada aldeia e para a sua casa deve dirigir-se sob pe
na de descontentá-lo. Em seguida, reúnem-se as mulheres em tor
no da rede e acocoradas no chao poom as mios nos olhos e pran
teiam as boas vindas ao hóspede dizendo mil coisas em seu lou
vor , como,por exemplo: "Tiveste tanto trabalho em vir ver-nos. 
~s bom. ~s valente." Se o estrangeiro é frances ou europeu, 
acrescentam: "Trouxeste coisas muito bonitas que nao ternos em 
nossa -tena." Para responder, deve o recém-<:hega~o ·mostrar-se 
choroso também ; se nao quer faze-lo de verdade, deve pelo me
nos fingí-lo com profundos suspiros, como me foi dado ob8ervar 
de alguns de nossa na~ao que com muito jeito imitavam a lamú
ria dessas mulheres. 

A sauda~~o lacrimal é hoje interpretada como um meio cortes e huma
no de solidariz~-se com o visitante e seus padecimentos de viagem. 

. Os diálogos com posturas delicadas sao principalmente verificados na 
Amazonia. Diz Temístocles Pais de Sousa Brasil que, na fronteira norte coma Colom
bia, quando dois índios falam, voltam as costas, e· um diz, por exemplo, para o outro: 
"ontem a tarde, urna canoa virou na cachoeira e o canoeiro morreu afogado" - (faz 
urna pausa), o interlocutor responde: "eu sei, porque V. está me dizendo, que ontem 
a tarde", etc., repete a afinnativa. Em seguida, o outro continua: "o cadáver nao foi 
encontrado porque o rio o levou" (pausa). Diz-lhe o outro: "estou sabendo, porque 

V. está me dizendo'', etc. "E assim prosseguem sem descurarem essa reverencia de de
clararem ter tudo como verdade." (Iñcolas Silvícolas, p. 56) 

O poder de oratória dos nossos índios nunca f oi pequen o. Atestam-no 
muitos cronistas e missionários. Vamos reproduzir o que diz o Pe. Claude d'Abbeville, 
a página 244 de seu História da Missáo dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranháo, 
M artins, Sao Paulo, 1945 : 

Sao extremamente discretos, muito compreensivos a tudo o que 
se deseja explicar-lhes, capazes de conceber com rapidez tudo o 
que lhes ensinam; e mostram-se muito ansiosos por aprender e 
muito aptos a imitar tudo o que veem f azer. 
Sio 'tao serenos e cálmos que escutam atentamente tudo o que 
lhes dizem, sem jamais interromper os discursos. Nunca pertur
bam o discursador, nem procuram falar quando aJguém está 
com a palavra. Escutam-se uns aos outros e jamais discorrem 
confusamente ou ao mesmo te,mpa que outros. 
Sáo grandes discursadores e mt>stram grande prazer em falar. 
Fazem-no as vezes durante duas ou tres horas seguidas, sem he
si~0es, revelando-se muito hábeis em deduzir dos argumentos 
que lhes apresentam as necemnas conseqüencias. 
Sao bons raciocinadores e só se deixam Iévar pela razio e jamais 
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sem conhecimento de causa. Estudam tudo o que dizem e suas 
censuras sáo sempre baseadas na razao; por isso mesmo querem 
que lhes retribuarn na mesma moeda. 
Consideram-se alguns extremamente obstinados; outros dizem 
que eles sáo inconstantes, volúveis. Na verdade, sao inconstan
tes se deixar-se conduzir unicarnente pela razao pode ser cha
mado inconstancia; mas sao dóceis aos argumentos razoáveis 
e pela razao faz-se deles o que se quer. Nao sao votúveis, ao con
trário, sáo razoáveis e em nada obstinados. Se se obstinam e mos
tram firmes nas suas opinióes é porque sabem ter razao. Isso é 
constancia. E se suas resolu~es parecem absurdas é porque nao 
souberam mostrar-lhes o razoável, ou houve mal entendido, ou 
falta de confian~a nos que nao conhecem. 

O célebre Diálogo entre o chefe indígena e Léry nos mostra C~!Jlº o ín

dio nao é ambicioso e sabe levar urna discussao maravilhosamente. Foi feíto em tupi
nambá, com intermediário para o frances. Vem reproduzido no final do livro Viagem 

a Terra do Brasil e se resume no seguinte: · 
o chef e peigunta donde sao os brancos. 

De Ruao, responde Léry. 
Que viestes fazer? 
Viemos atrás do pau-brasil. 
Para que? 
Para transformá-lo em dinheiro, pois serve para tingir. 
E para que ter dinheiro? 
Para comprar utilidades, f azer casas, etc., enquanto estiver

mos vivos. 
E depois que morrerdes? 
Deixamo-lo para nossos filhos. 
Ora nós nao fazemos nada disso. Erisinamos aos filhos ca~a. , 
pesca, lavoura, e eles se arrumam na vida, sem que lhes deixe-

mos coisa alguma. 

Be la moral pregada a um europeu dos Quinhento_s! 
Ainda sobre o sentimento de humanidade, dedic~ao, cordura natural 

' 
d'ahna e outras qualidades, seria interessante ler o que o valoroso Gastao Cruls escre-

veu, emHiléia Amazónica, p. 197 a 204. Na página 198 diz, de passagem: 

\ 
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O mesmo sucede ao Príncipe Adalberto da Prússia que, ainda 
guardando nos olhos o aspecto feroz e desconfiado dos Puris e 
Coroados que vira no vale do Paraíba, pasma de surpresa e admi
ra~o ante a beleza, a for~a e a afabilidade de trato dos índios 
que vai encontrar na Amazonia. E vem-lhe esta tirada ao obser
var alguns índios que remavam numa canoa: "Artistas deviam vi
sitar estas regióes. A vista de tao be las formas e atitudes traz a re
corda~io de estátuas da Antiguidade, pois entre este povo o livre 

desenvolvirnento da f or~a e da forma do corpo nao é prejudicado 
pelas roupas e pela efemina~ao; tudo é natural e a af eta~o é des
conhecida, tanto nas atitudes como nos movimentos." 

Na página 200, continua: 
Quanto ~ sua apregoada f erocidade, sao os próprios viajantes que 
a desmentem. Já diz Acuña, o companheiro de Pedro Teixeira: 
"Sio mansos e de natural pacífico, como se verificava dos que 
saíam ao nosso encontro, que com grande confian~a conversa
vam, comiam e bebiam entre os nossos, sem nada temer." E a 
melhor prova desse seu espírito de cordura fornece-nos a viagem 
dos dois religiosos Freí Diogo de Brieva e Frei Domingos de To
ledo que, em 1616, apenas na companhia de seis soldados, pude
ram vir de Quito ao Pará sem sofrer qualquer dano do numeroso 
gentío com que tiveram de se defrontar durante a longa e perigo
sa jornada, pelas águas dorio-mar. 
Propalou-se que os índios nao tinham nas suas línguas o f. o I e o 
r, e que assirn nao podiam ter nem fé, nem leí, nem rel Pura es
tultícia, em todos os sentidos. Se a sua fé era outra, todos eles, 
dentro das suas tabas, obedeciam a urna chefia e viviam na mais 
absoluta moralidade. Esta absoluta moralidade nao é nossa, mas 
de Irn Thurn, o etnógrafo ingles que teve íntimo e prolongado 
convívio com muitas tnbosguianenses. 
Da sua fidelidade, dá-nos testemunho Schomburgk que, por ve
zes, por contingencia de viagem, se viu for~ado a confiar a urna 
ou outra tribo a guarda da sua bagagem, sempre escrupulosamen
te respeitada, ainda mesmo que os silvícolas nao ignorassem que, 
dentro daquelas cabras, que lhes eram entregues, havia coisas das 
mais tentadoras para eles. A Dra. Emília Snethlage, durante a sua 
arrojada travessi'a entre o Xingu e o Tapajós, entregou-se corajo
samente a prote~io de alguns índios que lhe prometeram e cum-

t priram a risca levá-la até as proximidades do prirneiro barracao 
de seringueiros; como muito bem destaca a ilustre omitologista, 
nada mais fácil a esses índios, entre os quais ela vivia sozinha, do 
que abandonarem, pelo caminho, aquela pobre mulher indefesa, 
que já vinha bastante doente, razao pela qual, a marcha, freqüen
temente interrompida, se arrastou por longos e fastidiosos vinte 
e seis dias, pela solidao das florestas. 

Na página 202, ternos algumas frases bem positivas a tal respeito: 

Sempre na sua maloca, ainda encontraremos um índio que nada 

tem de falso e desconfiado, broncp e canhestro, arredio e tacitur
no, mas é antes leal e prestimoso, inteligente e hábil, comunicati
vo e afável, repartindo com o~ que lhe sio caros sentimentos de 
afeto e aten~io. 
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E lembra que Schomburgk chamava aos índios que o acompanhavam 

no interior da Guiana "meus companheiros amados e queridos". 
Para concluir, lembremos que Pero V az de Caminha nao se esqueceu 

de frisar que "eles" (os índios) "sao mais nossos amigos que nós deles." 

\ 
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. .. 

INTRÓITO 

11 - A OISTRIBUICÁO DOS 

GRUPOS i:TNICOS BRASILEIROS 

A matéria que comp0e este capítulo é das mais complexas e desanima
doras. E isso, nao somente pelo fato de estan:nos sempre em carencia de dados, notí
cias e informw;0es, quanto ao awnto étnico ou racial ( conf onne a terminología de 
cada país), como também por se tratar de conceitos e design~Oes que se prestam as 
mais desencontradas interpret~Oes semanticas. 

Com efeito, a simples circunstancia de abrangennos um país, de inegá
vel coloniza~ao lusitana, já seria razao suficiente para que aí vislumbrássemos naturais 
desvantagens e realmente insuperáveis dificuldades técnicas, metodológicas e bibliográ
ficas em geral, denunciadoras de visível falta de eficientes órgios especializados e 
atualizados, quando nao é o caso de meros recursos estatísticos, a base de estimativas · 
e computos de pouca ou nenhuma objetividade. 

Agora, acrescente-se a isso a variabilidade e incerteza que costuma 
acompanhar ~ terminología das ciencias do homem, a com~ar pelas defmj,;óes das pró
prias disciplinas, e teremos, entfo, um~ idéia do quanto nos foge aos pés esse terreno 
das cogita~Oes raciais, delimi~é5es absolutas de elementos étnicos ou, mesmo, mudan
~as ou transforma~oos de status ou classifi~s do indivíduo dentro da sociedade. 

Exemplifiquemos com as coniqueiras expresst'Ses de rafa, tipo, cor, 
cultura, civilizafáo, variedade, etc. 

Realmente, que há de mais vago que a expressio raft1 branca ou cauca
sóide (principalmente no Brasil), mestifo, moreno, ¡xudo, negro; caboclo, crioulo, 

etc., para s6 usarmos palavras conhecidas e de grande penetr~io intercontinental, em 
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virtude dos meios de publicidade e divu]ga~io dos tempos modernos? Por outro lado, 
que é um indio, para os americanos, e que é urn índio, para nós, brasileiros, povo pre

dominantemente mesti9ado, com elementos dos tres troncos principais da humani
dade? Trata-se de conceito racial, isto é, biológico ou antropológico, ou simplesmente, 
mer~ designa9ao ou referencia ao estado cultural ou modo de vida do indivíduo, den
tro de coletividades diferentes das compreendidas pela cu~tura ocidental? Por último, 
a expressao etnia, de tanta freqüencia nos textos sócio-antropológicos, seria capaz de 
preencher todos os requisitos para urna integral identifica9io ou classifica9ao do indi

víduo, nos censos e trabalhos de pesquisa? 
Ternos para nós que, fora do círculo ou ambito das coisas referentes a 

nac;oes ou povos, de nenhuma serventia será ele, entre os nao brancos, ou quando se 

tenha em vista qualquer confronto de fundo racial, para se apurar as origens das popu
lac;oes humanas. Aí, deverá imperar, soberana, a antropologia física, com todas as im

plicac;oes por ela abrangidas, a partir dos caracteres exteriores, como cabelo, nariz, 

olhos, lábios, pilosidade, etc. ( 1) 
É precisamente aí que entram em atrito as diversas divisóes ou classifi-

cac;ües da espécie humana, com os naturais pendores narcisísticos, os preconceitos 
estéticos, os etnocentrismos biológicos, culturais em geral, etc., que sobremodo tém 

prejudicado as rela9oes inter-raciais, as serenas apreciac;oes de alheias obtenc;ües e ex
periencias, enfim, tudo aquilo que ainda (para desgraya nossa) continua a dominar 

os chamados grupos de intelectuais brasileiros, ~ormente historiadores, etnólogos, 
antropólogos, folcloristas, sociólogos e musicólogos, em grande maioria. 

Muitíssimos, ainda, se atém as intolerancias, preconceitos e incompre
ensües dos séculos anteriores, incapazes que sao de sacudí~ de si a nociva poeira dos re
síduos obscurantistas da nefanda fase da escravidao e das préas e massacres indiscri
minados (por sinal, ainda hoje bem vivos e executados, em certas partes do Brasil), 
irnpostos pelo que Herbert Baldus denomina imperialismo cultural lusitano, com 
todo aquele cortejo de outros imperialismos, como o económico, o geográfico, etc. 

Ora, para tais mestres, absolutamente, um b:ugre nao pode ter inteli
gencia, porque é primitivo e feroz. A sua vida de f am11ia, além de denunciar visível 

promisq¡idade, nem sequer mostra sinais de futuro desenvolvirnento ou regenerac;io, 
tamanha lhe é a falta de noyao do que chamamos relay0es de parentesco, coma res

pectiva terminología. Essas e outras aberra90es, bastas vezes, costumam povoar o cére

bro de mtiito aristocrata da cultura. 
Ao que parece, muito longe ainda estamos daquela objetividade exem

plar de certos estrangeiros, que procedem com completa abstrayao do que sao e re
presentam, a ponto de só enxergarem no ser que estudam ou analisam, bem como 

em suas criayOeS, apenas umfato,fenómeno ou re.alidade biológica ou cultural, compa

rável as_proporcionadas pelos setores da física, química e história natural. Finalmente, 
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cabe, ainda, urna pergunta: até que ponto devemos levar a sério os dados e inforina
c;5es dos nossos recenseamentos, no que se refere a classificayao étnica do indivíduo, 

urna vez que todos conhecernos quao falsas e cheias de reflexos dos eternos problemas 
de pressé5es, opressé>es e preconceitos sociais se nos apresentam os mesmos? 

Por experiencia própria, podemos afirmar que, quando nao é o próprio 

recenseado que apresenta as declarayoes, quem se encarrega de preencher o fichário se
rá, quase sempre, um funcionário sem nenhum preparo adequado, manipulando um 
igualmente mal preparado material. Basta dizer que, num dos últimos desses fichários · 
( 1960), havia a seguinte instruyao: "nao devem ser considerados de raya arriarela os 
doentes de amareláo ... " (2) 

Ora, é, tendo em vista todas essas dificuldades e malévolas distor~s 

da mente humana, que nós iremos, na medida do possível, procurar delimitar a contri

bui9ao de cada grupo racial para a formac;ao do povo brasileiro, acentuando, sobretu· 
do, a participac;ao cabocla, que nao tem sido, ainda, suficientemente estudada, através 
da Colonia e, presentemente , no seio do Brasil em desenvolvimento. 

É que pretendemos, ao lado da ef etiva contribui~io numérica ou esta
tí stica de cada ra9a ou etnia, igualmente, mostrar a atuayio ou influencia de seus re
presen_tantes, na evolu9ao histórico-sócio-cultural da nossa gente, como seria, por 

exernplo, o caso de urn literato, de um político, de um dentista caboclo ou afronegro, 
sem f alarrnos nos chamados luso-descendentes ou hispano-descendentes, ou, mesmo, 
euro-descendentes, fazendo, entretanto, estudo mais aprofundado e demorado do refe

rido mameluco ou caboclo, até hoje estudado mais como condiyao social ou regional, 
segundo o ambiente do interior. 

Antes disso, fayamos urna breve exposiyao das designayoes dos diferen
tes tipos da galería antropológica brasileira, partindo das crónicas dos tempos da Co
lonia. O ameríndio tinha e, parcialmente, tem as.seguintes denominayoes: índio, negro 

da terra, pe9a da terra (termo de escravidao), bugre, gentío da terra, caboclo (mais tar
de aplicado ao mesti90), puri, chiru, china, tapuio, etc. O afronegro é: gentío de Gui
né, negro de Guiné, peya de Guiné, tapanhuno ou tapaiúno (dado pelos índios e ma
melucos), cambá ( designayao guaraní), gentío da Costa, alérn de muitos depreciativos 

(v. o nosso livro Breve Introdufiio a Antropología Física). O portugues era ou é cha
mado: reinol, caraíba ou cariba ( design~ao dada pelos índios), mascate, emboaba, 
buava, rnarinheiro e outras alcunhas. (2a) . 

Para o mesti'Yo euro-ameríndio, as express0es sao as seguintes: caboclo, 
mameluco, cariboca ou curiboca (hoje, aplicável apenas ao mestiyo afro-ameríndio), 
jagun90, sertanejo, gaúcho, caipira, capiaba ou capiau,. tabaréu, etc., se ·bem que al
gumas delas sejam, também, de fundo sócio-cultural. 

O mulato, que provém do cruzamento euro-africano; recebe, as vezes, 
a classifica9ao de pardo, que, antigarnente, expressava a mistura de brancos, negros e 
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índios; inexplicavelmente~ nas fichas e formulários dos nossos atuais censos demográ
ficos, significa qualquer tipo de mesti~: caboclo ou mameluco, mulato, cafuzo, ca-

boré, etc. 
O tao discutido cafuzo, cabo-verde, caboré ou curiboca ·vai, cada vez 

mais,. tornando-se escasso e de difícil identific~o, por parte do povo. 
O fato é que, através das inform~óes, dados e relatos dos cronistas, 

historiadores e missionários antigos, melhor que, por intermédio dos nossos atuais 
servidores do IBGE, f~aremos conhecendo a particip~io de cada ra~a na forma~ao e 
desenvolvimento de no~ povo. Quando muito, poderao mudar as ace~óes ou signi
fica~oes, mas isso tem pronta corre~ao ou elucida~io no linguajar do tempo, hoje de
vidamente estudado. 

Parece, até, que os antigos, em sua modéstia, muito se nos avantajavam, 
porque as distancias sócio-culturais nao eram ainda tao grandes, nem os tipos haviam 
perdido tanto de sua consciencia racial. Na fase colonial, o portugues comia mandioca, 
dormía em rede e chegava a tomar parte ativa em cerimónias da tribo, sem f alarmos 
na af ei~ao especial pelas cunhas. Hoje, a técnica evoluiu tanto, com tantas geringon
~as e coisas de pretenso civilizado, que até as crian~as notam a distancia cultural entre 
o " branco" e o selvagem, se bem, conforme disse com precisao e conhecimento de cau
sa Darcy Ribeiro,haja muito índio já alfabetizado e muitos seringueiros, garimpeiros e 
sertanistas inteiramente analfabetos e primitivos, no que a palavra tem de mais asque
rosa e sanguinária. (3) 

Pois, foi em época assim que se deu o mesti~amento, mormente nos 
dois primeiros, sendo entao fácil a comput~o, apesar dos obstáculos e dificuldades 
de todo tipo. Por isso, quando hoje falamos em índios, mamelucos ou caboclos, deve
mos ter em mente, antes de tudo, se há algum preconceitó da parte dos mesti~os, so
cial, economico ou cultural, ou se, na chamada cultura ocidental ou do civilizado, tais 
conceitos estao ainda sendo interpretados na acep~ao antiga, o que, em boa verdade, 
sabemos que nao. Seja como for, tal variedade de mesti~amento nao tem sido tratada 
com a devida importancia, por vários motivos, como veremos, e é justo que se o fa~a, 
precisamente porque é também mestifamenio que se nos depara, na exclama~ao opor
tuna e compenetrada ·do Professor Fróes da Fonseca, a .propósito de Gilberto Freyre 
e seu modo de identificar os tipos raciais da realidade brasileira. 

\ 

DISTRIBUI<;ÁO DOS GRUPOS ÉTNICOS BRASILEIROS 

A distribui~ao racial brasileira, como é fácil verificar, nao con ta ainda 
com bibliografia condigna . 
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Até podemos, mesmo, afirmar que o melhor trabalho aparecido, nestes 
últimos decénios, continua a ser o Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico Bra
sileiro, edi~ao comemorativa do Centenário, mas, por motivos inexplicáveis, ficou por 
terminar, na parte referente a Pernambuco. Aí, vamos encontrar colabora~ües interes
santes de Rodolfo García, Capistrano de Abreu, Oliveira Viana, Max Fleuiss, Affonso 
de Taunay e numerosíssirnos outros. 

Depois, tem surgido trabalhos esparsos, monografias e estudos de fundo 
regional, de par com os censos nacionais, por sinal, pouco informativos, como vimos, 
quanto a isso, e, finalmente , as publica~óes do IBGE. 

Lembremos alguns dos nomes de historiadores, cronistas, ·sociólogos, 
antropólogos e folcloristas, que nos tem adiantado, um tanto : Roquette Pinto, Gen. 
Sousa Docca, Manoelito d'Ornellas, Romário Martins, Nascimento Júnior, Rocha 
Pombo, Ermelino de Leao, Aurélio Porto, Gen. Cavalcanti Proen~, Mário Correia Jú
nior, Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Craveiro Costa, Manuel Diégues Júnior, Nelson 
de Senna, An~s~o Jobim, Raimundo de Moraes, Astolfo Serra, Gustavo Barroso, Luís da 
Camara Cascudo, Horácio de Almeida, Coriolano de Medeiros, José Américo de Almei
da, Caio Prado Júnior, Aureliano Leite, Humberto de Campos, Florestan Femandes, 
Daniel de Carvalho, Fernando Azevedo, Lopes de Andrade, Castro Faria, Fróes da 

. . 
Fonseca, Dante de Laytano, Olyntho Sanmartin, Loureiro Fernandes, Alfredo Ellis Jú-
nior, Thales de Azevedo; Egon Schaden,HerbertBaldus,HaraldSchultz,Pedro Calmon, 
Sérgio Buarque de Holanda, Aroldo de Azevedo, e muitos outros que, em parte, tem 
contribuí do para sanar esta injustificável lacuna, no que se ref ere as possibilidades de 
melhor conhecimento das nossas origens e missio no mundo, mormente agora, que es-

tamos liderando a luta contra a discrimin~io racial. 
De qualquer modo, tentaremos aqui dar urna idéia da distribuiyio dos 

grupos raciais no Brasil, escudados em trabalhos tais, tanto quanto na experiencia dos 
anos de labuta intelectual. 

De maneira geral, tres sao as zonas raciais brasileiras: norte e nordeste, 
com prolongamentos para oeste; centro-leste, com prolongamentos para o sul; e, final
mente, sul propriamente dita. Correspondem, respectivamente, a zona do caboclo ou 
indiática, zona do negro e do mulato, e zona do branco. 

Modificando Arth~ Ramos e Roquette Pinto, diremos que o Brasil é de 
sangue indígena, preponderantemente, como vimos, nos Estados do Amazonas Pará 

' ' 
Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Parai'ba, Alagoas, Mato Grosso e Acre. O negro e 
seus mest~os predominam em Goiás (parte sul, que é a mais povoada), Maranháo, Per
nambuco, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo ~ Rio de Janeiro. Finalmente, 
o branco é senhor da parte sul do Brasil. 

Mas isso s6 se verifica de maneira relativa, porquanto o litoral brasileiro 
. ' 

exce~o feita de SAO Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é preponde-
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rantemente negróide ou amulatado, sendo caboclo, parcialmente, nos tres referidos 
Estados, e quase inteiramente branco no extremo sul. 

Fica assim demonstrada a elasticidade dos conceitos, principalmente 
pela facilidade com que se locomovem as populaiyóes, nesta era dos meios de comuni

ca.yao ultra-rápidos, bem como a mudanc;:a, em virtude do mesti~antento, dessas mes
mas populac;:oes, a ponto de se tornarem mui complicados os tipos e classificac;:oes. 

Dos que intentarant localizac;:ao dos tipos raciais brasileiros, como Ro
quette Pinto, Arthur Ramos, Lynn Smith, Capistrano de Abreu, Jolo Ribeiro e outros, 

talvez a mais razoável seja a do Professor Aroldo de Azevedo, como veremos mais 
adiante. 

Passemos urna vista d'olhos nas poucas, porém perturbadoras, distribui-
. ' 

c;:oes étnicas, para podermos finalmente tirar a nossa conclusáo dentro das limitac;:5es 
a que nos referimos. · 

Comecemos com o Prof essor Roquette Pinto. 

Distingue-se pelo propósito, .assaz louvável, de delimitar, tanto quanto 
possível, o habitat dos tres principais troncos humanos, levando em conta as contin
gencias histórico-geográficas, e sem pretender reduzir a linguagem numérica a descon
certante realidade demográfica do nosso imenso território. 

Mas, por outro lado, para contrabalanc;:ar, o antigo diretor do Museu Na

cional houve por bem empreender a célebre estatística da proporcionalidade das r~as 

(1922), que muitas críticas tem recebido (Lynn Smith, Silva MeUo, Lopes de Andra
de, Gustavo Barroso, Gen. Sousa Docca e outros) e que tem contribuído, infinitamen

te, para a confusao mais completa e desastrada, neste setor de estudos brasílicos. Ex
plica-se o fato -pela inegável auréola que lhe envolvía o nome, num país inteiramente 
virgem de indagac;:oes socioantropológicas, onde nem sequer existiam ainda Faculdades 

de Filosofía, muito menos departamentos técnicos federais destinados a exata verifi
cac;:ao dos processos étnicos do povo brasileiro. As duas mil fichas de conscritos do 

Distrito Federal ainda hoje sao citadas como base para a seguinte proporc;:ao: brancos 
51%, mulatos 22%, negros 14%, caboclos 11%, e índios 2%. 

A divisáo em zonas raciais é a seguinte: ZONA. DO CABOCLO (mistura 
de íI].dio com branco, es~ando aí também incluí dos os índios puros) - abrange os Esta

dos de 1Mato Grosso, Amazonas, Pará, norte de Goiás, os Estados do Nordeste até as 
vizinhanc;:as dr foz do Sao Francisco; ZONA DE INFLuENCIA AFRICANA - abran

ge os Estados de 'pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahía, Minas Gerais, sul de Goiás, Es

pírito Santo, Río de Janeiro e norte de Sao Paulo; ZONA DE INFLuENCIA EURO
PÉIA - compreende os Estados do sul, isto é, Sao Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul (Seixos rolados, Río de Janeiro, 1927, p. 54). 
Arthur Ramos, criticando esta divisa<> diz: 

( . .. ) está sujeita a revisúes sucessivas, em vista (,ia_mobilidade 
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desses grupos de popula~ao , das mesti~agens várias, das novas 
corren tes de imigr~ao. Assim , por exemplo, na zona do cabo
cio, podemos legítimamente incluir a zona dos sertoes da Bahía 
e Minas, de pura influencia ge-botocuda, o sertao paulista e vas
tas áreas centrais dos Estados do sul, onde os contingentes tupis
~aranis fazem notar a sua influencia. Além disso, do ponto de 
vista cultural, a zona do caboclo incluí todas aquetas áreas onde 
os empréstimos de cultura do índio se tornaram evidentes, mes
mo naquelas onde já nao existem índios puros, como nas áreas 
coste.iras dos Estados nordestinos. 

Mas nao se pense que o assunto tem preocupado apenas os pesquisado

res nacionais. Muitos sao também os sociólogos e etnólogos estrangeiros que, nestes 
últimos tempos, tem demonstrado inegável interesse quanto a possibilidade de delimi

t~oes, tanto quanto possível exatas do predomínio· étnico de cada urna das rac;:as que 
formaram o povo brasileiro. E, por isso mesmo, nao encontrando nada organizado ou 

que ao menos merec;:a a atern;ao da ciencia honesta, porque os trabalhos geralmente pe
cam pela deficiencia de dados e excesso· de subjetivismo dos seus autores, quando nao 
é o caso de completo desconhecimento do assunto versado, os referidos pesquisadores 
estrangeiros recebem logo com ceticismo e, naturalmente , manifesta comiserac;:ao es
sas estimativas e investigayoes feítas pelos colegas brasileiros. 

E. P. Hansen, por exemplo, numa pequena apreciac;:ao, de ordem etno~ 
lógica, incluí da no livro Latin American Reptiblics, p. 18-19, deixa claro o modo de 
pensar da quase generalidade dos pesquisadores estrangeiros, ao enunciar as seguintes 
palavras: 

O povo do Brasil tem diversos antepassados. Nas veias dos colo~ 

nos portugueses corria sangue celtibérico, fenício, latino, mouris
co e judeu. Esta heran~a veio a misturar-se , até certo ponto, 
com o Índio aborígene e, mais tarde , como negro. Os portugue
ses nunca alimentaram preconceito racial , e há pouco ou nenhum , 
hoje, no Brasil. Alguns dos estadistas, heróis, ciet_ltistas e artistas 
do Brasil tem sido de origem índia ou negra, pura ou misturada. 
Mas eles sao olhados simplesmente como brasileiros. Nao há es
tatísticas sobre a composi~ao racial do Brasil. A lei proibe dis~ 
tin~c>es de r~a ou cor. Os arquivos da escravidao foram queima· 
dos. As mais destacáveis das importantes áreas, etnicamente fa. 
lando, sao ·aproximadamente as , seguintes: o vale amazónico, 
grandemente índio; a costa central, de Pernambuco a Bahía, 
mais de 60% negróide; o serttlo do Nordeste ou plató elevado, ha
bitado por urna mistura branca e índia · os Estados do su/ cerca ' ' , 
de 3/4 brancos. Alguns historiadores falam de ra~a brasileira. 
Embora isso nao seja ainda um termo adequado, a popula~ao 
que tem emergido da amalgama~ao das ra~s é composta de indi
víduos bem dotados pela heran~a e pelo aju~tam~nto ao ambien· 
te para realizar a promessa que está contida em seu país. 

.31 . 



É urna distribuiyao sintética, porém objetiva, das populayóes brasilei
ras, etnicamente f alando. Notamos, no entanto, que a área de influencia africana es-

' tá ·por demais diminuída, restringindo-se apenas ao litoral de Pernambuco a Bahía, 
quando, na verdade, ela pode estender-se até ao norte de Sao Paulo, através de Minas 
Gerais. Além disso, o Maranhao e Goiás contam também com urna apreciável popu
la9~0 -de origem africana. 

Já Lynn Smith ( 4), brilhante sociólogo que, durante vários anos, resi
diu entre nós, percorrendo o Brasil de ponta a ponta, contribuí com um quadro mais 
minucioso e original, chegando mesmo a lanyar críticas bem fundamentadas a Roquet
te Pinto, Gilberto Freyre e outros próceres da ciencia do homem, no que tem sido 
secundado por vários autores nacionais e estrangeiros. Em seu magnífico Brazil -
People and Institutions, talvez a mais imparcial e moderna obra que se escreveu so
bre o nosso país no exterior, ele analisa, detidamente, cada um dos stocks que cons
tituíram o povo brasileiro, situando-os com pleno conhecimento de ' causa e invejável 
poder descritivo: 

\ 
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Os elementos brancos predominam , na maior extensao, em Santa 
Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e Sao Paulo (talvez aproxi
madamente na ordem mencionada), onde a recente imigrayao da 
Itália, Polonia e Alemanha tem contribuído poderosamente as 
populayoes do tronco racial branco. A cidade do Rio de Janeiro 
também contém grande número de brancos. ( ... ) 
Os elementos índios na populai;ao brasileira sao da maior impor· 
tancia relativa na bacía amazónica. 
Aí, através dos Estados do Pará e Amazonas, do Território do 
Acre, da parte norte de Goiás e da poryao ocidental do Mara
nháo, o tom ou descendencia indígena é predominante, numa 
considerável parte da popula~ao. As vezes, nessas áreas, se en· 
contra muita gente que nao demonstra sinal algum de que corra, 
em suas veías, sangue branco ou negro. Além dessa imensa regiáo 
de escassa popula~ao e indústria extrativa, as características ra
ciais indígenas sao mais pronunciadas na populayáo do grande in
terior ou sertO.es. Este é o corayáo do Brasil, distante da costa, 
que é a que sentiu o contato com o· resto do mundo, nos grandes 
espai;os abertos, onde a populayáo é muito esparsa, até onde a 
agricultura mal chegou e onde a criayao de gado f ornece um ma
gro sustento para os espalhados habitantes. Esta área incluí a 
maioria de Mato Grosso, algumas das partes mais remotas de Sao 
Paulo ocidental, norte de Minas Gerais, as poryoes ocident.ais da 
Bahia, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, os dois ter
i;os sulinos dos Estados do Ceará, Piauí e Maranhio. A populayáo 
dest::rs partes, os sertanejos, mostra evidencia de longo e contí
nuo cruzamento e recruzamento e, sem dúvida, todos os tres 
principais sangues tem deixado suas marcas sobre quase cada um 

dos habitantes, n~sta parte do vasto interior do Brasil. Um gran
de erudito brasileiro, Euclides da Cunha, acentuou a importan
cia da heran~a racial indígena, e~quanto que outros, Gilberto 
Freyre e E. Roquette Pinto, insistem nas contribuiyoes negrói
des para a constitui~io biológica dessa popula~ao. 
Hesitar entre as duas posi~oes torna-se provavelmente desneces
sário. Quem visitar essas po~oes do Brasil verá muitas pessoas 
com iniludíveis características negróides, empregadas na guarda 
de manadas de gado, mas também encontrará, mesmo mais fre
qüentemente, m~as salientes e, especialmente, cabelos pretos, 
duros e corridos, os quais, com seguranya, indicam predominan
cia de sangue índio antes que negro. (p. 157-158) 

Em seguida, menciona os principais pontos de concentra9ao da ra9a ne-· 
gra e seus mestiyos: Babia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Maranhio, litoral dos Estados 
do Nordeste, especialmente Pernambuco e Paraíba. (p. 158-159) 

É evidente que e·ssa distribui9ao longe está de satisfazer as exigencias 
duma pesquiSa rigorosamente científica., .em que os conceitos se apresentem sumamen
te nítidos e insofismáveis, porquanto sem.elhante. inflexibilidade constituí a condi~ao 
precípua da viabilidade de urna disciplina qualquer, mormente em se tratando da 'cien
cia antropológica. E é precisamente por isso que, apesar das contínuas reviravoltas e 
vicissitudes que a tem acompanhado, a ciencia do homem, cada vez mais, procura dar 
um cunho de maior autenticidade e originalidade as suas cria9oes e descob'ertas, dis

pensando, de maneira definitiva, a tutela ou tendencia absorvente de qualquer outra 
ciencia afim. Existe já, por assim dizer, urna espécie de entente cordial entre os pesqui-
sadores e teorizantes, no sentido de tornar, tanto quanto possível, exato, correto, 
translúcido e imutável o vocábulo da terminologia antropológica, como o sao os ter
mos técnicos de· qualquer outro setor científico. 

Ora, nao obstante semelhante preocupa9ao de limpeza e auto-suficien
cia da antropología, tarefa que nao excluí, de maneira alguma, a coopera9ao salutar das 
demais ciencias, repetimos, é comum defrontarmo-nos, quando tenhamos em vista as 
coisas de nosso país, com expressoes pouco objetivas, conceitos visivelmente deturpa
dos, em sua própria essencia, enfim, malabarismos e charlatanices próprios das socieda
des ainda nao amadurecidas, em que prevalece a atividade ou tendencia superficial do 
dilettante ou literatóide sobre a inestimável preocupa9ao científico-prática do pesqui
sador consciente e bem equipado. 

Nao nos deve admirar, portanto, que o trabalho de um genuíno repre
sentante do pensamento científico contemporaneo venha encontrar dificuldades de 
toda ordem, obstáculos mesmo insuperáveis, no trato com as coisas do Brasil. 

No caso de Lynn Smith, por exemplo, deverá te-lo ~borrecido um tan
to, naquele tempo, o sentido que se costuma dar a palavra cor, no nosso país. 
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Também, as tradicionais irreverencias e hostilidades do chamado bran
ca para com o índio que ainda vive a vida tribal. Por outro lado, nao lhe terao, de ma-

neira alguma, agradado os gestos despiciendos e as veleidades absorventes de certos 
mestres afronegristas. E, quanto ao primarismo que encobre alguns atos governamen-

tais, relacionados como índio e sua vida, entao nem é bom falar. 
Nao nos esque~mos de que o nosso Brasil foi o último a libertar os es-

cravos africanos e, até há pouco , era ainda o único que, por bem ou por mal, permitía 
que se massacrassem indefesas popula9oes indígenas. 

Mas, nestes últimos tempos, a estatística incontestavelmente evoluiu, 
conquanto os pontos principais ainda desafiem a argúcia, organiza9ao e preparo ver

dadeiramente científicos de seus promotores e auxiliares em geral . 
De qualquer modo, com a preciosa coopera9ao dos especialistas estran-

geiros, como dos brasileiros que, no exterior, vao aperfei9oar seus conhecimentos, a 

situa9ao tende a melhorar sensivelmente. 
Entretanto, esse estado de coisas aflige, do mesmo passo, alguns escla

recidos espíritos nacionais, que o·s há por toda parte, como é o caso de Herbert Baldus, 
Egon Schaden, Florestan Fernandes, Plínio Ayrosa e inúmeros outros autenticos mes
tres de Piratininga, seguidos de historiadores, folcloristas, lingüistas e etnólogos de 
outros Estados, como, por exemplo, J oaquim Ribeiro, Daniel de Carvalho, Carlos Ott, 

Lopes de Andrade, Silva Melo, Af onso de Freitas, Lysias de Carvalho, Sérgio Buarque 
de Holanda, Alfredo Ellis Júnior, Mfonso de Taunay, Mário Mello, Angyone Costa, 
Donald Pierson, Pedro Calmon, Horácio de Almeida, Roger Bastide , Roy Nash, Jaime 

Cortesao, Nunes Pereira, Curt Nimuendaju , etc., etc. 
Joaquim Ribeiro (5), depois de reconhecer, em seu livro Folclore dos 

Bandeirantes, p. 207, que Roquette Pinto já havia tra9ado as áreas de influencia pre
dominante dos elementos raciais do Brasil, alega que elas : 

I 
nao podem ser aceitas neste estudo porque retratam tao so

mente o aspecto antropológico atual de nosso povo. Ora, no 
tempo dos bandeirantes, o aspecto racial da popula9ao paulista 
era algo diferente. 

Portanto, seria de conveniencia que se elaborasse um mapa da distribui-

9ao étnica de caráter histórico, no caso, que fosse do tempo dos bandeirantes. 
Sem que corresponda propriamente ao referido tempo, existe, no en-, 

tanto, urna distribui9ao das popula9oes indígenas, nos fins do século XVIII , que po-
derá ajudar consideravelmente na identifica9ao dos coeficientes dos demais troncos 
raciais. É o excelente estudo feíto por Caio Prado Júnior , em sua Formafao do Brasil 
Contemporaneo, p . 95-110 (6). 

Primeiramente, aponta a área. amazónica, completamente ameríndia, 

com prolongamento no norte de Mato Grosso, Goiás e Maranhao, excetuando-se pe-
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quenos territórios de predominancia negra ou branca. Ligados, ainda, existem rema
nescentes autóctones em Pernambuco e na zona limí trofe entre Ceará e Paraíba. 

Em seguida, da Bahía para o sul, come9a a segunda área ou oriental, 
abrangendo as matas densas da margem direita do Paragua9u até a Mantiqueira, com 

diversos pontos de concentra9ao, igualmente, em Porto Seguro, Espírito Santo e Río 
de Janeiro. Finalmente, a terceira grande área contínua de territórios povoados de ín-

dios selvagens, diz Caio Prado Júnior , ocupa a hacia do rio Paraná, estendendo-se a 
oeste até o rio Paraguai , e ao sul até o Uruguai. Ao lado desta popula9ao indígena ar
redia ou selvagem , existe a dos índios " mansos" ' definitivamente incorporada a' vida da 

colonia, embora já esteja, em boa parte, mesti9ada. Encontra-se índio mais ou menos 
civilizado em todas as províncias, em quantidade enorme. 

Portanto, Amazonia, Maranhao (ainda o negro era de recente importa
yao), Ceará, Río Grande do Norte, menos Parafba (inexplicavelmente, Caio Prado Jú-

. , 

nior acha que ~ Para1ba deve ser excluída da influencia ameríndia, quando, como vere-
mos, o seu coeficiente de caboclos é dos mais elevados do país), litoral sul da Bahía 

(comarca de Ilhéus e capitanía de Porto Seguro) , Espírito Santo (ainda talvez com pou
cos negros), territórios todos de antigas missoes. Nos altos sertües do Nordeste, igual

mente, encontramos um fundo totalmente de sangue indígena. 

Sao Paulo iguala o Maranhao, quanto ao sangue indígena, que só em 
pleno século XIX é suplantado pelo africano e, mais tarde, pelo europeu. 

Existem ainda muitas outras delimita90es de sangues, empreendidas por 

estudiosos vários, e referentes aos séculos da coloniza9ao. 
. Mas deve-se reconhecer que sempre sao deficientes, porque, de fato, a 

documenta9ao, além de falha, obedece ainda aos preconceitos da época, o que signifi
ca que nao nos adianta muito para o presente livro. 

Historiadores, sociólogos, antropólogos e economistas, todos tem dado 

sua contribui9ao, no entanto, o que, de certo modo, nos ajuda a completar o nosso 
t rabalho. 

Talvez a melhor dessas divisoes e distribui¡;oes étnicas do Brasil atual se 
deva a um geógrafo humano, a testa de urna p·leiade de estudiosos da mesma ciencia, 
da sociología, da antropología e da história. É o professor Aroldo de Azevedo (7) , da 
Universidade de Sao Paulo, que produziu, embora com algum atraso, um belo trabalho, 
suscetível dum mínimo de corre9oes ou emendas. 

Vamos, entao, reproduzir a parte que interessa ao nosso tema, princi
palmente nos pontos mais delicados, que os especialistas. tém, erroneamente, por esta
belecidos seus pareceres, sempre em detrimento do cabocto , indiático ou mameluco. 
No magnífico livro Brasil - A Terra e o Homem, v. 2 , A Vida Humana, por A roldo de 
Azevedo, Companhia Editora Nacional, Sao Paulo, de conúbio .coma Editora da Uni
versidade de Sao Paulo, 1970, p . 175, diz: 
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A regiao Leste contava, em 1950, com pouco mais de 6 milhóes 
de pardos. Sabendo-se que as mais fortes densidades se encon
tram no Reconcavo baiano, na zona da Mata mineira, no sul de 
Minas Gerais, na Guanabara e no Rio de Janeiro, é de se supor 
que a maioria desses pardos seja constituída por mulatos, urna 
vez que, nas áreas citadas, conhecida é a quanfidade de negros 
nela existentes. 
Por outro lado, na regiao Nordeste, o referido censo constatou a 
prese~a de mais de 5 milhoes de pardos. Ora, tudo indica que 
no Sertao nordestino o predomínio deve caber aos caboclos, 
pois a observ~áo obriga-nos a esta constata~ao. Todavía, no vale 
do Itapecuru (Maranhao) e, sobretudo, na zona da Mata nordes
tina (que se destaca por sua alta densidade demográfica), gra~s 
a presen9a inquestionável do elemento negro, é de se presumir 
que o predomínio venha a caber aos mulatos. Em conclusáo: 
entre os 11 milhoes de pardos registrados pelo censo de 1950 
nessas duas regioes brasileiras, a maioria deve ser constituída de 
mulatos. Em rela9ao a regiao Norte, pode-se afirmar que a quase 
totalidade dos pardos registrados em 1950 (mais de um milháo) 
pode ser considerada como constitu ída de caboclos. Situa~áo 
de equilíbrio talvez se registre na regiao Centro-Oeste (cerca de 
570 mil), mas predomínio dos mulatos talvez exista em rela~o 
a regiao Sul (cerca de 700 mil). 
Tais fatos nos levam a afirmar que sao os mulatos ·os mais nume
I osos entre os mesti~os brasileiros: os mulatos demonstram suas 
preferenciais pelas cidades, embora também sejam numerosos em 
certas áreas -agrícolas (sobretudo as ligadas aos ciclos do a9úcar e 
do café) e nas da mine.ra~ao ; os caboclos sao mais numerosos nas 
áieas próximas as em que existam ainda índios (Amazonia, Cen
tro-Oeste) , e em certas zonas pastoris (Sertao nordestino, regiáo 
do Sao Francisco); e, . finalmente, os ca/uzos correspondem as 
áreas em que existe ou existiu um contato mais íntimo entre os 
negros e os índios (Centro-Oeste, Maranháo). 

E, na ?ágina 190, numa ponderayao madura e cheia de responsabilida
de, pela liyao que contém, e como resposta a pouca importancia dos· 100 mil índios 

ainda existentes, conforme a imprensa e os sábios: 

A contribuü;áo étnica, se é modesta pelo estoque atual estimado, 
é grande pelo que representa a mesti9agem que deu origem aos 
caboclos, tipo étnico tao comum entre nós, e aos cafuzos, ele
mentos que constituem, em certas regioes, a maioria da popula
~ao . 

Pelo acima exarado, fica, de maneira clara e insofismável, estabelecido 
que as zonas correspondem, prudentemente, a maioria do tronco racial humano aí pre
sente. Entr.etanto, na regiao Sul do país, principalmente no Paraná e Río Grande do 
Sul, podemos afirmar que o elemento étnico, depois do branco, é certamente o cabo
clo, indiático ou mameluco, como iremos ver mais adiante. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

(1) - Essa questao de caracteres exteriores das rayas é muito complicada e 
discutida. Para alguns, seria o nariz o elemento mais significativo, apontando, entao, o 

caso dos judeus. Para· outros, seriam os lábios, como quando estamos estudando os 
mesti9os de negro, aplicando-se, igualmente, aos de índio. Hoje, sabemos que os lábios 

grossos nem sempre se relacionam com sangue melanico. Há muitos brancos, amarelos 
e ameríndios de lábios um tanto grossos, sem que haja cooperayao da ra9a negra. Aliás, 
os lábios podem ser: finos, grossos e muito grossos ou vultosos. Os vultosos sao carac

terística negróide; ao passo que·os grossos podem ocorrer entre os brancos morenos, 
malaios e ameríndios, como é o caso dos mexicanos e certos brasilíndios. Entretanto, 
no Brasil , por pura· ignorancia, devida aos imigrantes, há o costume de se considerar 
negróide todo indivíduo de lábios mais ou menos grossos. Um só pretenso trayo antro

pológico! .... A respeito do cabelo, que', 'incontestavelmente, é meio de identifica9ao 
muito mais seguro , dissemos em Breve lntrodufáo a Antropologia Física, p. 131 : 

o yue podemos com seguran~a afirmar é que o cabelo é dos 
mais valiosos elementos para descobrirmos as origens dos indiví
duos. Tao valioso e iniludível que o grande Pruner-Bey chegou a 
classificá-lo, com algum exagero naturalmente, em primeiro lu· 
gar. Sao dele as seguintes palavras sobre o assunto: - Um simples 
cabelo, apresentando a forma característ ica mediana da ra9a, po
de servir para defi ní-la. -

No Brasil, acreditamos ser o elemento número um na identificayao dos 
mesti9os: o cabelo liso ou corrido do índio, por exemplo, encontradiyo no seu descenden
te. 

(2) - As coisas inacreditáveis, contidas nos formulários do censo no Brasil, 
estao felizmente desaparecendo. No último, de 1970, conforme dissemos, foram eli

minados certos itens que só serviam para atrapalhar e fazer política. É o caso da cor, 

que sempre ocultava o caboclo ou mameluco e dava enfase ao afronegro. Ora, tal reso

lu9ao nao agradou a certa gente, e logo surgiram protestos (de Afonso Arinos, 1 osé 
Honório Rodrigues, Edison Carneiro -e outros) , conc.ebidos já com a intenyao de atri-

buir prática racista ao Governo, quand~ sabemos que racismo sempre foi o que eles 
tem feito. Um racismo as avessas, como afirmou , com muita propriedade, o Pr~fes

sor Egon Schaden. Para Afonso Arinos, o Brasil é a maior nayao negra do mundo .. . 
(60%, como disse, há algum tempo). José Honório Rodrigues declara em seu livro 
África e Brasil que a África civilizou o Brasil, várias vezes .. . E assim por· diante, sem 
que saibamos o que querem dizer com isso os referidos mestres da antropología. A 
questao do amare/50 corre por con ta dos agentes censitários de outrora, falta, em par
te, já sanada. 
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(2a) -As alcunhas raciais, no Brasil, nunca foram assunto tao pouco importan
te assim. O portugues, apesar de democrata e despido de preven95es (podemos dizer 
que, repetindo Mestre Gilberto Freyre, "depois de Cristo, ninguém amou tanto o seu 
irmao de outras ra9as") , volta e meia manifesta a sua condi9ao de europeu e de st:pe
rior. Basta, para isso, o que consta nos "Documentos Justificativos" que acompanham 
Vida e Obra de A/varenga Peixoto, INL, 1960, e que se destinam a provar o sangue lim

po do implicado, " sem ra9a alguma de Judeu , cristao novo, Mouro, Mourisco, Mulato, 
Infiel , ou de outra na~ao novamente convertida a nossa Santa Fé Católica ... " , ou 
" .. . outra alguma infecta na9ao", tudo cheirando a Inquisi9aoe assinado pelo Padre 

Thomas Rois Mendes. Sao urnas cem páginas (88-189) de puro arianismo lusocatólico! 
Vej runos o que diz Manuel Diégues Júnior, em Etnias e Culturas no Brasil, Servi90 de 

Documenta9ao, 1952, p. 50-51: 

Denomina~ao 

a caracteriza~ao do mulato e do mameluco como tipos mesti~os 
principais, repitamos, nao exclui a ex istencia de outros, de acor
do com a grada~ao verificada em contatos com os tipos originais 
e os resultantes dos primitivos cruzamen tos, e entre esses cruza
mentos secundários. Podemos, como ponto preliminar para estu
do, estabelecer os seguintes tipos étnicos, no quadro antropoló
gico brasileiro : 

Procedencia Étnica 

l. Branco Branco Branco 
2. Mulato Branco Negro 
3. Mameluco Branco Índio 
4. Crioulo Negro Negro 
S. Cafuzo, também chamado curiboca Negro fndio 
6. Cabra Negro Mulato 
7. Caboclo indio indio 
8. Pardo (descendente dos cruzamentos secundários entre mulato e mulato, crioulo e 

mulato, mulato e mameluco, etc., onde vigora mais nítida a pigmenta~ao morena ou 
tendente a escura). 

Docum entos colo niais: 

Banda-forra 
Salta-atrás 
Mazombo 
Terceirao 

Branco Negro 
Mameluco Negro 
Filho de portugues 
Branco Mulato 

Outras denominayoes, algumas em desuso : é o caso de GUAilRU, mulato de cor aver

melhada escura, semelhante a fruta desse nome; o caso de SARARÁ, mulato arruivado 
de cor clara e cabelos ruivos, mais ou menos encarapinhados; o caso de OLHO-DE-FO
GO, que é o indivíduo albino no Rio Grande do Sul, também conhecido como PE-

TROASSA." (p. 53) Ye-se, por estas transcri95es, como o branco se preocupava com 
os infelizes semelhantes de cor, naqueles tempos em que o índio e_o africano eram sim-

ples NEGROS ... 
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(3) - Hoje, o pobre do índio nao sabe mais o que fazer. Se confia no "bran
co" e se aproxima para civilizar-se (sifilizar-se), só tem desilusóes e acaba por perecer, 

tantas sao as ciladas e velhacarias daquele, com seu elevado teor desenvolvimentista ou 
tecnopredatório. Se o hostiliza, é logo considerado bravio, bronco, animalesco em seus 
costumes, etc. É inacreditável o que as empresas estrangeiras e nacionais tem feíto com 
ele, como é inacreditável que, em 8.500.000 quilómetros quadrados, nao haja lugar pa
ra os escassos remanescentes da gloriosa ra9a que tanto fez pela cultura e pela nayao, 
nestes quatrocentos anos. De dona passou a indesejável, em seu próprio territó~io. 

(4) - Lynn Smith, confessamos, foi um dos que nos fizeram escrever este li
vro. Desde cedo, houve a natural liga\:ªº de matéria e troca de correspondencia, o que 
muito nos uniu, pois defendíamos ponto de vista comum. Que o caboclo é massa de 
milhües e sempre atuante na vida do país, só os cegos ou empolgados por certos racis
mos as avessas nao eonseguem enxergar. Pode ele ter alguns senoes, mas o seu tema é 

dos mais salu~ares e verídicos. Contrasta profundamente, por exemplo, com o que o 
Estado de S. Paulo, jornal de tradiyao e ·largo conceito, inseriu num artigo de fundo : 
"o brasileiro resulta de duas ra~as : a branca e a negra". Foi assim, sem mais explica-
9oes, portanto, renegando os mamelucos bandeirantes, os milhües de caboclos da 
atualidade, as figuras exponenciais como Euclides da Cunha, Café Filho, Capisfrano, 

S11vio Romero, Plácido de Castro e centenas doutros. Por incrível que pare~a, esta f oi 
urna atitude do periódico mais representativo do Brasil . 

(5) - O falecido Joaquim Ribeiro, ao contrário de seu pai, nunca torceu as 
coisas e nunca se deixou levar por modas ou correntes. Em Folclore do Bandeirante, 

como em outras publica~oes, sempre se ateve a documenta9ao e ao bom senso. Assim, 
a respeito do negro, disse o que devia: algumas participayoes esquivas, no come~o, 

porque o portugues nao fria levar o negro (que nao conhecia o país e era artigo mui va
lioso) para ca\:ar o índio. E , em seguida, a palavra NEGRO se aplicava a todos, na lín
gua bronca do lusitano de entao. Nisso, seguía os outros mestres: Affonso de Taunay, 
Pedro Cahnon, Gustavo Barroso , Luís Viana Filho, Jaime Cortesao , Hernani da Silva 
Bruno, Sérgio Buarque de Holanda, Daniel de Carvalho, Roger Bastide, Florestan Fer· 
nandes, Herbert Baldus e vários mais. 

(6) - Caio Prado Júnior, apesar de engajado como intelectual, nunca deixou 
de pesquisar. Mas ternos notado que se entregou , em parte, a corrente da moda, ou da 
reabilita9ao do negro. Nao somos contra isso; mas a reabilita9ao, quando passa de cer
tos limites, vai-se tornando racismo, de qualquer modo. Portanto, somos também, co
mo demonstramos em Arabismos entre os Africanos na Bahia, pela plena integra~io do 

nosso irmao africano no que lhe compete e foi obra sua; mas, contra todo exagero, ex-
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clusivisrno ou nega~ao do índio como artífice da n~io (até mesmo escravizado). Ele 
também ajudou a construir. Antropofagia, por exemplo, houve igualmente na África, 

Nova Zelandia, Nova Guiné, etc.; nao foi, pois, característica puramente indígena. Bem 
assim, a nudez. 

(7) - O Professor Aroldo de Azevedo, em sua Brasil, a Te"q e o Homem, e~ 

creve muita coisa razoável e aceitável. Notamos, porém, que ele muito se preocupa 
com o cafuzo, reservando-lhe, por vezes, um honroso segundo lugar. Sobre tal mestiyo, 
muita falsidade já está desfeita. Ele nem sempre tem cabelo liso ... Ao lado da sua di~ 

tribuiyao, cabe lugar a primeira que M. Diégues Jr ., o abalizado sociólogo das Alagoas, 
fez, nestes termos: 

\ 
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Do ponto de vista de distribui~ao geográfica, podemos localizar 
a regiao litoranea do Nordeste como aqueta em que se verüicou 
mais intensa a mesti~agem branca-negra, gerando o mulato ; 
também o Rio de J aneiro e parte da área rnineira deve incluir-se 
nesta regiao de miscigena~ao afrobranca. Já a regiao interior do 
Nordeste e o extremo norte (Amazonia, Para e parte do Mara
nhao) serviram de palco para o processo de rnesti~agem branco
-indígena, que também se pode observar no extremo sul, na 
chamada área missioneira. Igualmente, dentro dessa regiao de 
miscigena~ao índio-branca, devemos incluir a área do oeste 
brasileiro (Mato Grosso e Goiás). 

111 - OS ESTADOS BRASILEIROS 
E SUA REALIDADE ANTROPOLÓGICA 

. .. 
O Estado do Paraná (8), dizem, está na zona branca ou caucasóide do 

Brasil, aquela que mais recebeu o imigrante dos países europeus. Por conseguinte, os 
outros. troncos sao praticamente inexistentes, isto é, o negro e o índio e seus respecti

vos mesti~os. 
Mas urna observa~ao detida das pessoas e habitantes das diversas loca

lidades do interior nos leva a bem outra conclusao. E, o que é mais interessante, a pre

sen~a do caboclo, indiático ou mameluco é deveras notável e decisiva, em toda a nos
sa história, embora esteja quase extinta a matriz indígena propriamente dita. 

Mas mesmo esses tres a cinco mil índios, ou que vivem como índios, sao 
um saldo considerável, se levarmos em conta o que disse S11vio Roméro, há bem uns 

oitenta anos, isto é, que o Paraná, do ponto de vista étnico, tinha, de certo modo, al
guma semelhanya com a Amazonia e o Brasil Central, dado o contingente enorme de 
índios que aqui vagueava inútil: 

Nos comeyos deste século, para urna popul~ao de quinheritas mil pes- · . . -
soas, calculava-se a existencia de dez niil índios. 

A nosso ver, os motivos para semelhante sobrevivencia do sangue indí
gena, puro ou mesclado, ~evem ser procurados nas seguintes particularidades ou cir
cunstancias da vida na antiga 5~ Co!J1arca de Sao Paulo. 

Primeiramente, ternos esse fato mesmo de constituir o Paraná, até 1853, 
urna parte da Província de Sao Paulo, com enorme territ6rio, que fazia divisa como 
Río Grande do Sul, e pouca populayio dita civilizada. A ·coisa ia a tanto que, em 1930, 

os mapas ain~ traziam um INDIOS ou REGIÁO DESCONHECIDA, e, em pleno sé
culo XVIII, Castro era freqüentemente atacada pelos silvícolas, o mesmo acontecendo 

.41 . 



/ 

a Guarapuava, nos primeiros anos deste século, sem falarmos nas lutas e atritos dos 
construtores da Estrada de Ferro Sao Paulo-Rio Grande, na parte Sul do Estado, 
nem nas tropelias do Antigo Contestado, para só mencionarmos as ocorrencias mais 
recentes. Tudo leva a crer, pois, que o Paraná, aparentemente branco, europeu ou cau
casóide, encobria boa dose de sangue selvagem, aliás persistente, mesmo após o pro
longado mesti~amento a que tem sido submetido nestes últimos decenios. 

Veremos tudo isso mais adiante. 

Em seguida, é preciso que frisemos que, sendo por muitos anos regiao 
de pecuária e indústria ex trativa, o nosso Estado jamais teve aquela necessidade pre
mente do bra~o escravo, de origem africana. É verdade tio palpável, que nem sequer 
merece ser argumentada ou explanada, num trabalho da natureza do nosso. 

Em 1872, quando se realizou o primeiro recenseamento geral do Impé
rio, a populayao paranaense era de 126.722 habitantes, sendo: brancos, 116.162; ne
gros e mulatos, 10.560. É claro que, pelo menos, uns 25.000 caboclos devia conter. 

Em 1890, primeiro recenseamento feíto sob o regime republicano e 
último em que se investigou a tonalidade pigmentária dos brasileiros, a populayao pa
ranaense era de 249.491 habitantes, sendo de 5,17% o coeficiente de negros, urna das 
tres menores percentagens dentre as de todos os Estados, sendo em Sao Paulo de 
12,97%, no Distrito Federal de 26,79%, e na Bahia de 29,30%. Os mulatos, em seus 
diversos matizes, atingiram 18,66% (proporcionalidade do Sul), enquanto que, na 
Bahia, por exemplo, se elevavam a 46,19% . 

E os caboclos? Quantos seriamos descendentes dos índios? 

O mesmo recenseamento consigna (embora nao mencionado por Ro
mário Martins, que é donde tiramos os dados) o coeficiente de 12%. Ora, para quem 

sabe o quanto muda de sentido a palavra caboclo, - pois pode ser condiyao cultural, 
social e só eruditamente racial - , nenhuma dúvida haverá que se trata de pessoal mui

to chegado ao tipo indígena. Aliás, é esta a acepyao usada pelo Dicionário Histórico e 
Geográfico Brasileiro, 1922, quando descreve o Río Grande do Norte. 

Levando-se em conta que os caboclos claros sao considerados brancas 

e os escuros se designam simplesmente pela expressao pardos, junto com os mulatos, 
cafuzos, etc., poder-se-á logo avaliar como deve ser crescido o número de tais mestiyos 
euroameríndios. 

Como se ve, é pura questao de colorayao mais ou menos clara, de situa
yao social, na maioria dos casos de fuga étnica, das conceituadas, ou, finalmente~ de 
falta de conhecimento ou excesso de comodismo do informante. No Brasil, o que con
ta é a cor, nao a r~a, ao contrário dos Estados Unidos, onde há muito louro classifica-
do como negro, pelo simples fato de ter alguma gota de sangue africano. (9) . 

Voltando ao assunto em relayao ao Paraná, ternos a dizer que, ·por expe
riencia própria e como resultado de leituras especializadas e mesmo gerais, podemos 
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asseverar que, nao obstante os anos decorridos e a grande invasio estrangeira e brasilei
ra de outros Estados, a percentagem cabocla continua relativamente elevada. 

Basta visitarmos os diferentes pontos da carta geográfica paranaense, 
para que nos demos conta de quao numeroso é ainda o descendente, quao recente e 
persistente se manteve a miscigen~io , quao errados andam os recenseadores que, 
além da falta de preparo, tem ainda que avir-se com a chamada hipocrisia racial, bela 
criayao de Alejandro Lipschutz, para definir o renegado das outras r~as, ao se preten

der incluir na raya dominante ou branca. 
Efetivamente, a quem quer que se aproxime de qualquer dessas regioes 

do litoral (Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaratuba, Guaraque~aba), ou do antigo 
Contestado (Palm~s, ·principalmente), ou ainda do Oeste (Guarapuava, Laranjeiras do 
Sul, Foz do lguayu), ou finalmente de certos municípios ao redor de Curitiba, ou até 
mesmo nos Campos Gerais (Castro, Ponta Grossa, Jaguariaíva, etc.), lago estará avis
tando tipos sem conta, denunciadores de semelhante origem. E, assim, por quase todo 
o Estado: Sao Joao do Triunfo, Palmeira, Piraquara, Porto de Cima, Rio Branco, Gua
ragi, Teixeira ·soares, Irati, etc. Mesmo rro-. Norte Velho, a presenya do mesti~o luso
-ameríndio é ainda bem sentida, mormente por parte dos estudiosos. Mas nem eles, as 
vezes, escapam as cincadas antropológicas. É que o caboclo ou mameluco de várias 
gerayoesjá se confunde como branco. 

Vejamos agora como os estudiosos tem sentido a presenya indígena no 
Paraná. O saudoso Professor Darlo Vellozo, num de seus magistrais artigos, Valor do 

Iñcola como Elemento Étnico, enumera vários tr~os de caráter, que teriam vindo do 

índio e ainda presentes no caboclo: 
Esses predicados trazidos ao tipo essencialmente brasileiro, 
nao nas cidades, mas no sertao, sao o atestado bem eloqüente 
do valor do íncola como elemento étnico, no Brasil. 

Romário Martins, no artigo Povoamento, em Diário de S. Paulo, p. 1, 
de 19-12-1951, assim se manif esta sobre o aproveitamento do índio paranaense: 

Gabriel de Lara, dos índios se serviu para a explorayao de ou
ro. Assim f oi que os Carijós da costa paranagüense que nao fo
ram escravizados pelas "bandeiras" ou que nao se internaram 
no sertao fugindo as agress0es, passaram a constituir o lastro 
da populaya9 litoranea. Os Tingüis, que dominavam os campos 
de Curitiba, a partir da encosta ocidental da Serra do Mar, nao 
hostilizararn os pesquisadores e exploradores do ouro que se es
tabelecerarn com arraiais no Atuba e na chapada dorio Cubatao, 
inícios da formayao de Curitiba. Qeixaram-se ficacpelas imedia-
9oes desses primeiros núcleos de popula9áo branca e f oram ser
vi9ais das explora9oes auríferas dos sítios da cria9ao de gado, 
etc. Seus mesti9os ainda constituem parte da popula9ao de vá
rios dos municípios dos campos de Curitiba e se uf anam de sua 
ascendencia . 
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E, como nota de cita~ao em artigo de jornal, Nascimento Júnior, em 
Monografia ·Histórico-Corográfica de Paranaguá, na Revista do Litoral, também confir

- ma tal origem étnica: 

A maioria dos habitantes das zonas urbanas e rurais do Muni
cípio de" Paranaguá é composta de descendentes diretos, em alta 
percentagem, dos indígenas que habitavam a regiao no século 
XVI e duma percentagcm menor de mesti~os de outras origens e 
nacionais de outros Estados, além de indivíduos de procedencia 
européia. 

Brasil Pinheiro Machado (1 O), o lúcido polígrafo paranaense, em Histó
ria do Paraná, v. 1, Grafipar,. Curitiba, p. 26-27, esclarece a respeito da sociedade colo
nial paranaense e a degenerescencia do portugues: 
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O Índio foi, no sul do Brasil, o bra-;o de trabalho sobre o qual 
foi possível a colonizai;ao e o estabelecimento das institui~oes 
de fundo portugues. 

Um informante .do século XVII, dirigindo-se ao rei, mostrava já 
perceber esse aspecto fundamental da viabilidade da coloniza~ao: 
"Senhor", dizia ele, "o que vos digo é que carecem muito aque
las Capitanías deste mesmo gentío, quer liberto quer cativo, por
que sem eles nem Vossa Majestade terá minas nem nenhum ou
tro fruto daquelas terras, por ser tal a propriedade daquela gente, 
que o que nao tem gentío para o servir vive como gentío, sem ca
sa mais que de palha, sem cama mais que urna rede, sem ofício 
nem fábrica mais que canoa, linhas, anzóis e flechas, annas com 
que vivem para se sustentarem, e de tudo o mais sao esquecidos, 
sem aptidOes de honra paraestim~a~,nem aumento de casa para 
a conserv~ao dos filhos, porque, para irem a desobriga da lgreja, 
alegam que n~o tem vestido, e os que mais tem, antes de tratarem 
o que h4o de vestir, tratam do que h!o de comer com descanso 
de suas pessoas." (Carta de Battolomeu Lopes de Carvalho - Ms. 
do Arquivo Ultramarino Portugué's. Cópia fotpstática do IHGE 
Paranaense, documento n? 201.) Ne~te impressionante discurso, 

Continua Pinheiro Machado, 
está caracterizada a degenerai;ao cultural do colonizador por
tugues, no sentido de urna "barbariza~ao" do homem europeu 
quando nao podía apoiar seus valores culturais sobre urna massa 
de escravos que lhe assegurasse as bases materiais da vida. 
E isso acontecia no Brasil meridional, já no século XVII, quando 
come~ava a rarear o estoque de índios livres. É que o índio, e 
mais tarde o negro, tanto no período da escravidio, como no pe

ríodo dos aldeamentos, era a mio-de-obra que susteritava todas 
as estruturas superiores da sociedade colonial: nos trabalhos do
mésticos, nas derrubadas e lavouras, na jornada das minas e na 
cohdurao das cargas, como soldados das guerras do sertio contra 

outros índios que deveriam ser ca~ados, nos serv~os públicos de 
estradas, nos transportes de mercadorias, nas constru~oes de for
talezas. 

Por sua vez, Ermelino Agostinho de Leao, em seu instrutivo artigo Os 
Carijós, in Coisas Nossas, Ed. do Departamento de Educa~o e Cultura, Paranaguá, 
1966, p. 54-55, assim termina o mesmo: 

Os Carijós que permaneceram no território paranaense, tendo so
frido o regime de administr~ao que o grande Marques de Pom
bal extinguiu, incorporaram-se a massa da nossa popul~~ao, ori
ginando o caboclo paranaense, que ainda hoje, no litoral, conser
va vivos ·vestígios da ascendencia indígena. 

O estudioso e substancioso Herbert Munhoz van Erven, em seu O Curiti
bano Histórico, Tapejara, Ano 111, n<? 1 O,.maio de 1953, confirma igualmente que o es
toque racial indígena foi f orte na fotma~ao do paranaense: 

Entrou na obten~ao do curitibano histórico, fartamente, o san
gue índio dos grupos Cren (Martius) ou Caiapó (Von den Stein), 
monnente Caingangues (cain, mato, e gang, homem), Carnes, 
Votoroes, Rucres, Curutons, etc. Foi, sem dúvida, o grupo Tupi, 
através das tribos ·Carijó e Tingüi, o grande elemento autóctone 
na f orma~ao do Curitibano histórico. 

Por Curitibano Histórico compreende o ilustre escritor um sinonimo do 

atual paranaense. 
Eduardo Tourinho, o festejado historiador baiano, repete, com muito 

brilhantismo e sugestividade, a significativa contribui~ao indígena a f orma~ao do pa
ranaense, pela reduzida percentagem de sangue africano: 

Povoado por portugueses e espanhóis, recebeu o Paraná reduzi
do contingente de africanos. Em 187 2, e numa popula~io de 
116.162 habitantes, os negros e mesti~os nao eram mais que 

t 10.560. (Esse Continente Chamado Brasil, J. Olympio, Rio de 
Janeiro, 1964, p. 86). 

Finalizemos coma Professora Cecília Westphalen, em Pequena História 
~ 

do Paraná, p. 20 e 21, Ed. Melhoramentos: 
O indígena do Brasil muito contribuiu para a nossa form~io 
étnica, contribu~io material através de novos tipos mesti~os, 
como o caboclo, e espiritual, deb~ando-nos os seus 1,1sos, costu
mes e tradi~oes. No Paraná, sentimos a presen~a dos primeiros 
habitantes da terra no uso do mate, no costume do fogo aceso, 
na lenda do Pai Zumé, na riqueza inesgotável do nosso folclore. 

' . 
Consideremos agora o terceiro e último motivo da inegável existencia de 

densa popula~ao euroameríndia no Paraná, como também. no Oeste de Santa Catarina 

(que já foi Paraná), sem lembrarmos o Rio Grande do Sul, onde as missóes se prolonga
ram até quase fins do século XVlll, e onde o índio comunico u seus tra~s ao gaúcho ou 
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gaucho castelhano e brasileiro. Neste mesmo Rio Grande, em que os valen tes bandeiran
tes foram miserandamente destr~dos para nunca mais voltar, na célebre Mbororé ... 

É a circunstáncia de ser o antigo bandeirante, em boa dose, mesti90 eu

roameríndio ou mameluco. 
Nao nos esque9amos de que o turbulento bandeirante, que tantas estro-

fe s fem inspirado a paulistas e outras gentes, nao era mais que produto híbrido de por
tugueses e espanhóis, de um lado, e mullieres indígenas (cunhas), de outro. Tanto fí
sica como culturalmente, apresentava-se mesti~ ou mesmo índio puro (como no-lo 
demonstram documentos da época, relatando os ataques a Palmares e outros). Portan
to, sempre tra~os culturais indígenas prevalecendo (até o idioma), nos primeiro~ tem

pos, sobre todos: índios, mamelucos e até portugueses. Dormía-se em rede, comia-se 
em cuia e falava-se o abanheenga. ( 11) 

Destarte, nao admira que se comportasse como autentico fura-mato, a 
procura do guaraní e do tapuia, para prear, e de pedras preciosas, se possível, para ga
rimpar, ou ouro nas Gerais para minerar. Mas, a princípio, foi apenas escravizador de 
índio aldeado, reduzido (como nas Missóes) e selvagem (Mato Grosso e Goiás). 

Ora, passada a fase inicial de suas atividades pelo sertao afora, ei-lo se 
instala no Paraná, entao também Sao Paulo, para criar gado e dedicar-se ao míster de 
tropeiro e vaqueiro, ganha-pio que se estenderia pelos ·séculos XVIII e XIX, até o 
advento da Estrada de Ferro. Mas isso já é outra conversa ... 

Entretanto, nessa generaliza9io do caboclismo pelos Estados, cabe 
aquí urna pequena restri~io as aftrm~s de Couto de Magalhaes, em seu renoma
do O Selvagem. Diz ele que os tropeiros, quase todos, em Sorocaba como em Feira de 
Santana, denunciavam o tipo antropológico indígena, misturado ao branco: nem 
sempre era o tropeiro racialmente um mestifO de branco com ·indio. 

Já Antonil, em seu utilíssimo livro sobre as riquezas do Brasil, tinha 
notado que, nas tropas, havia muito mulato e até negro, ao passo que, em contrapo
si~io, nas minas, se encontrava muito índio e caboclo. Allás, o próprio Couto de Ma
galhaes identificara muito cafuzo ou caboré entre os tropeiros de Sorocaba, quepa
ra aí afluíam com o propósito de vender, comprar e até casar, quando nao era o in-
verso que se verificava, isto é, sorocabanos e paranaenses contraindo matrimonio no 
Rio Grande e até na Banda Oriental. 

Diante disso, será lícito entio afirmarmos que os tropeiros, embora 
\ 

preponderantemente caboclos, nem por isso faziarn do tropeirismo um ramo privativo 
de atividade, como tam~m (como tem sido assinalado) nunca deixou de existir aí a 
maior solidariedade, conquanto até nobres do mesmo fizessem parte. 

Portanto, como elemento confluente do caboclismo antropológico, 
prestou o tropeirismo os maiores serviyos ao nosso Estado. 

Examinemos, agora, como parte final da influencia racial indígena, até 
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que ponto será lícito identificar ou classificar como de progenie nativa as familias tra
dicionais, os vultos mareantes da cultura e os responsáveis pela coisa pública, sem ex

cluirmos as classes militáres. 
A um rápido confronto de tipos, fisionomias e caracteres somáticos, 

apoiados em dados, inf orma90es ou . observayio direta, podemos, sem nenhum re
ceio de errar, apontar algumas dessas fam11ias, ainda fortemente ligadas ao torrao, ape
sar do intenso processo de transforma~o e progresso por que passa o Paraná. Podem, 
em sua grande maioria, nao estar residindo nos respectivos locais, mas é aí que lhes 
vamos surpreender as raízes, conforme no-lo transmite a história, quando ne la repre
sentativas, ou, em muitos casos, a simples tradi~o oral, no que a expres8ao tem de 

mais honesto e despretensioso. 
Assim, é fora de dúvida que, em parte, tém antepassados indígenas as 

seguintes fam11ias: Pereira, Nascimento, Viana, Tramujas, Regís, Silveira, Vidal, Neves, 
Munhoz da Rocha, Correia, ltibere, Rocha Pombo, Días (Paranaguá, Morretes, etc.) , 

Martins Franco, Bandeira, Ribeiro, Borges de Macedo, Pinheiro Lima, Martins Gomes, 
Cameiro, Xavier Viana, Moreira, Faria Olíveira, Taborda Ribas, Parigot de Sousa, Tou
rinho, Leite (Curitiba), Ribas, Vargas, Ferreira, Ferreira da Cunha, Ferreira Pinto, Sil
vestre <;la Luz, Silva, Ribeiro, Sant'Ana, Constante de Lara, Pinheiro Machado, Guima
raes, Ribas Silveira, Taques, Vilela, Carvalho de Araújo, Teixeira, Fidelis, Andrade·, Vi
eira (Ponta Grossa), Teles, Novais, Carneiro, B~eno , Rosa, Alrneida, Borba, Barbosa, 
Fonseca (Castro), Rocha, Braga, Miranda, Silveira (Lapa), Ribeiro, Camargo, Prestes, 
Lustosa, Vilaca, Branco, Martins, Bastos, Marcondes, Siqueira, Queiroz (Guarapuava), 
Araújo, Melo, Rocha Loures, Fran9a, Saporiti (Palmas), Quadros, Moura, Nogueira, 
Martins, Lok>la, Lisboa (Sao José dos Pinhais, Piraquara), etc. 

Nomes ilustres como os de Rocha Pombo , Tourinho, Nestor Víctor, 
Leonéio Correia, Bras11io Itibere, Tasso da Silveira, Silveira Neto, Nascimento Júnior, 
Euclides Bandeira, Ermelino de Leao, José Cadilhe, Scharffenberg de Quadro, Xavier 
da Silva, Domingos Nascimento, Manuel Ribas, Jesuíno Marcondes, J. Borges de Ma
cedo, Fernando Amaro de Miranda, Eusébio Motta e tantos outros, estao aí para ate~ 
tar que a participayao cabocla, sem melindres ou falsas interpreta~óes, muito elevou o 
Paraná e muito ainda irá faze-lo. 

Mas o mais interessante é . que o fenómeno se repete por todo o Brasil. 
Estava faltando apenas urna coordenayao e orientayio, em ·bases mais antropoló~icas 
e objetivas, dos diversos traballios que vao aparecendo. É que nunca houve nenhuma 

iniciativa neste sentido, porque o caboclo, além de ser de difícil identific~io, as vezes, 
como dissemos, nunca teve obstáculo algum a llie barrar a 'ascensao, como raramente 
se lembrou da sua verdadeira identidade. Além da falta de informes e dados, sempre 
houve tanibém ·a semántica, com suas conexóes sociais, culturais e até políticas, a lhe 
dewiar a atenyio para outra coisa mais útil e precisa. 
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Na maioria dos Estados, ainda hoje, olha-se com certo orgulho para a 
antepassada indígena, que tanto fez pela cultura nativa, pois era agricultora, ceramis
ta, culinista como ninguém. 

Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Babia, Sao 
Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, o Brasil todo, enfim, louva, 

em termos merecidos e grandiloqüentes, a primeira mae do brasileiro, diz S11vio Ro

méro, mais tarde corroborado por Gilberto Freyre, Manuel Bomfun, Gustavo Barroso, 
Angyone Costa, Affonso de Tawiay,¡ Hemani da Silva Bruno, Romário Martins, Daniel 
de Carvallio, Pedro Calmon, Capistrano de Abreu, Southey, Coriolano de Medeiros, 

Luís da Cámara Cascudo, Humberto de Campos, Rodolfo Garcia, Florestan Fernandes, 
Rondon e tantos mais. 

Isto apenas vem provar que, nesta época de obscurantismos, extremis

mos e incompreensües, a servi~o das mais rasteiras e asquerosas preocup~oes mate
riais, sempre constituí conforto e .bom estímulo o saber-se que, pelo só esfor~o de seus 

elementos básicos formativos, p6de o Brasil e, com ele, o Paraná, dar demonstr~io de 
infinita capacidade criadora, .partindo, neste caso, da desprezada, hostilizada, espolia
da e massacrada estirpe ameríndia. 

País mesti~o por excelencia, nada mais ridículo que o camuflado racis

mo das nossas estatísticas e recenseamentos, onde o ariano aparece como cobrindo 
quase todo o território nacional. -

Que parta, pois, deste peda~o dito europeu do Brasil o grito intransi
gente da dignifica~o da História Pátria, da Cultura e do ser humano, uno e indivi
sível! 

Em rela~ao aos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o que 
nos é lícito afirmar é que, tratando-se de regióes desde cedo em contato com Pirati
ninga e os seus mamelucos, sobram os documentos, relatos e inform~oes, que nos in
teiram da grande massa de indígenas existentes em seu interior. 

Santa Catarina nunca foi um Estado inteiramente branco, como pre
tendem as estatísticas e os recenseamentos. 

O povo de sangue caboclo abunda em todo o Estado (e é f acilmente 
identificável por qualquer um): Sao Francisco, arredores de Florianópolis, Laguna, 
Xanxere, Chapecó, antiga zona do Contestado, limites das Miss0es gaúchas, etc. 

Aliás, a zona de Sao Francisco continua a dos caifaras paulistas ( magis
tralmente . estudadbs, em Sao Paulo, por Alceu Maynard Araújo ), passando pelo li
toral paranaense. 

indios em luta com colonos alernies ·é coisa corriqueira; oiganiza~o 
de bugreiros para dar ca~a ao elemento indígena; missionários estrangeiros tentando 

"civilizar" o gentío; e, i~alrnente, o extraordinário Marechal Rondon, organizando 

o Servi~o Nacional de Prot~ao aos indios, diante dos massacres do oeste de Sao Paulo, 
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interior da Babia, zona do Espírito Santo, sertóes de Blumenau, etc., e da atrevida re
comenda~io do cientista alemao 'Von Iehring,. do Museu Pau1ista, "que liquidassem a 

bala os incómodos e bestiais indígenas". . 
Tem, portanto, Santa Catarina muito que ver com a questao nativa do 

Brasil existindo mesmo, atualmente, uns dois mil · deles, já integrados, no dizer da ' . 

FUNAI. 
A história dos nativos está em livros importantes de catarinenses natos, 

como o Professor Egon Schaden, Professor Affonso de Taunay, Professor Oswaldo Ro- . 
drigues Cabral, autor da melhor História de Santa Catarina, Curitiba, Grafipar, 1970, 
S11vio Coellio dos Santos, Dr. Arnaldo S. Thiago, e outros. 

Aí aprendemos coisas maravilhosas, mas também muito proceder desas
trado do homem branco, que seria aborrecido repetir nesta rápida resenha dos ambien; 
tes prediletos dos nossos indígenas. 

Apesar da arianiza~iio crescente do Estado, o ameríndio é ainda facil

mente encontradiyo no seio da populayao dominante, como nas regioes mais do inte

rior. E eles de'sempenham papel dos mais importantes na História, havendo alguns ti
pos de caboclo que chegaram a ocupar cargos ilnportantes, como: Alexandrino 4e 

Alencar, Coronel Paula Cidade, Governador Herc11io Luz e outros, que se destacaram 
como 'heróis: o pai do General ·osório, a formosa Anita Garibaldi, e por aí vai. 

Já o Rio Grande do Sul apresenta aspecto diferente, pois é aterra do 
gaúcho, da mistura de tipos raciais clásicos, das miss6es jesuíticas, da participayao cas-

telhana em larga escala, e, finahnente, do elemento negro, chegado mais tarde. É tao · 
notória a presen9a do tipo mameluco indiático ou caboclo nas plagas riograndenses 

que, no P~aná e Estados vizinhos, sempre se confundiu gaúcho com missioneiro, cha
mando-se indiadar a moda gaúcha, ªº número crescido desses elementos, em qualquer 
roda. 

O General E. F. de Souza Docca (12), em seu magnífico IivroHistória 
do Ria Grande do Su/, Rio de Janeiro, Simoes, 1954, p. 80-81, diz textuahnente: 

O sangue indígena na forrna~ao do tipo sul-riograndense nao 
atingiu o coeficiente verficado nos Estados do Nordeste do país, 
mas f oí aquí superior ao ~o negro •.. ( •.. ) sendo a populai;ao 
negra do Río Grande do Sul, em 1814, maís que o dobro da in
dígena aldeada e em.servi~o nas estancias, o número de _caboclos, 
como já dissemos, era e é ainda hoje mais elevado que o de mu
latos. A ooncentrai;ao dos representantes da r~a negra f oi fe ita, 
em nosso Estado, nos tres centros mais populosos de entao, que 
eram Porto Alegre, Pelotas e Río Grande, e aí aproveitados nos 
trabalhos domésticos, industtiais e agrícolas. Nas estancias, ou 
seja, em todo o Rio Grande, predominava o elemento crioulo e 
indígena. · 
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J. B. Magalhaes, em Osório {13), Rio de Janeiro, Agir, 1946, p. 99, 
também favorece a predominancia do caboclo : 

Os escravos, que em 1840 f ormavam mais de um ter~ da po
pula~ao deixaram de existir em 1888, quando a popula~o atin
gira os 14.000.000, com aumento principalmente dos brancos e 
mesti~os, mas a propor~ao destes no Sul era mínima, embora 
bem maior que nas províncias do Prata, porque aí a riqueza era 
o gado e nao a lavoura ou a mina. Nela de fato predominavam os 
mesti~os de índios e brancos. 

Em Gaúchos e Bedu ínos, Rio de J aneiro, J. Olympio, 1948, p. 15 , Ma

noelito d'Orriellas afirma o seguinte, modificado na nova edi~ao, para dar muita sa
liencia ao elemento africano : 

O negro foi o único elemento inexpressivo entre os lastros étni
cos do nosso surgimento. Por um motivo explicável: o Rio Gran
de só conheceu, de início, a indústria pastoril, para a qual o afri
cano f oi elemento secundário. 

Seja como for, a primazia coube ao caboclo, que continuou a dominar, 
apesar de tudo e de todas as modas culturais. 

Pertencem mais ou menos a mesma faixa antropológica os seguintes in
telectuais: Solís Goulart, Olyntho Sanmartin, F. de Paula Cidade, Guilhermino César, 
Alfredo Varela, Florencia de Abreu, S11vio Júlio e vários outros. 

Sao abertamente contra o caboclo e sua preponderancia os historiado
res: Carlos Dante de Moraes, Alcides Lima, Moisés Velhinho, Aurélio Porto, Dante de 
Laytano, F. M. Salzano, Fernando Henrique Cardoso e outros. 

Nao vamos agora debater o assunto, para ver quem está coma razao, 
que salta logo a vista, mediante um exame do Río Grande do Sul e de seus "brancos" 
ou br ancaroes. 

Mas nao podemos deixar de transcrever mais algumas opinioos, em 
abono do que ternos af'rrmado. 

Solís Goulart, por exemplo, já se tinha manifestado sobre a matéria, 

nos anos de 1933, em sua A Fonnafáo do Rio Grande do Sul, Globo, o que, mui re
centemente fez o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, em Capitalismo e Escravidáo, 
Sao Paulo, Difusao Européia do Livro, 1962, p. 126, dedicar-lhe essas palavras de re
preensao: 

\ 
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A cren~a na inf erioridade racial do negro se exprime claramen
te, em Solís Goulart, como se ve no texto citado na nota n ~ 
73 . Correspondentemente, nesse como noutros autores, sempre 
que o "problema racial" no Río Grande é admitido, juntam ao 
mesmo tempo inform~es, dados ou afirmat;óes que procuram 
demonstrar a pequena participa~io do "coeficiente negro" na 
populat;io. Para diminuir ainda mais o número de negros, acres-

centa-se que a participa~ao indígena na popula9ao ga6cha f oi 
bem maior. 

Essa é a opiniao do sociólogo Cardoso, preocupado com o capitalismo 

e a escravidao. Sempre o negro, em primeiro lugar, o negro ... 
O nobre polígrafo Guilh~rmino César (13a), em recente artigo, reconhe

ce que a popula9áo da costa (Porto Alegre ~ Pelotas, Rio Grande, etc.) era ainda mui pe
quena em 1801 para levar a civilizé1.9ao ao imenso território, habitado por índios e ma
melucos, principalmente nas fronte iras de Corrientes e Uruguai. Que já havia gente aí , 
coisa é que nao padece dúvida. "Em 1821", diz o referido escritor, 

ao percorrer a regiao , anota um viajante que era raro ver-se um 
homem a cavalo que nao trouxesse a garupa a sua "china" (ou 
seja, urna Índia). Os mamelucos dessa origem facilitaram , pois~ 

a fixa~ao dos elementos de origem portuguesa em todas as bar
rancas da margem esquerda do rio Uruguai. 

E o erudito José Honório Rodrigues, tao partidário do afronegro, nao 
deixa de tomar posi9ao mais ou menos razoável, em seu O Continente do Rio Grande, 
Rio de J aneiro, Sao José, 1954, p . 45 : 

. ~ 

O povoamento do 'Rio Grande se faz no período colonial com 
mazombos de vári~ origem e a~orianos. Dominam o a~oriano e o 
lagunista , de origem paulista, mas influí também o carioca de 
origem minhota. Em propor~oes equivalentes menos significa
tivas, indígenas e negros. A liga~ao com a índia é dos primeiros 
tempos, mas o negro também aparece desde Silva Pais. 

Estamos continuando a ver o ponto de vista dos nossos estudiosos que , 

urnas vezes, se atem aos documentos, outras, se deixam levar pelo entusiasmo ou fas
cínio do objeto preferido, iniciado no Nordeste, com outras condi9oes e outra gente. 
Por isso, ou9amos agora o que ensina Manuel Diégues Júnior, alagoano de classe , e que 
só escreve o que acha qu~ deve escrever. Em seu livro Regióes Culturais do Brasl1, 
Río de Janeiro, Centro Brasileiro de Pesquisas, 1960, p. 316, o renomado sociólogo diz : 

A estancia foi um foco de rela~óes étnicas; sobretudo das rela
~oes entre brancos e indígenas. Mais tarde, de outros elementos, 
inclusive de negros. E toda a mesti~agem regional, se nao se fez 
diretamente na estancia, com ela esteve relacionada. A princípio, 
parece ter sido fraca, pelo menos nos primeiros tempos, a partici
pa~ao de indígenas nessa mesti~agem , em face do sistema jesuíti
co das Miss0es, que precedeu a ocupa~áo luso-brasileira do ter
ritório . Todavía, é de crer que, sendo as primeiras penetra~oes do 
Rio Grande feítas por soldados, bandeirantes, por vezes, comer
ciantes, os quais nao se f aziam acompanhar de mulheres, tives
sem as indígenas servido de companheiras transitórias. Daí tam
bém a dissemina~ao de moléstias, como ~ sífili.s, que tao mortí
feras se tornaram aos indígenas . 
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Como se conclui facilmente , ninguém, de bom senso e critério, ousa 
negar que tenha sido fundamental a participayao do indígena na f ormayao do Rio 
Grande do Sul. Comeyou com Missoes, continuou com a coloniza9ao ayoriana, che
gou a bem marcada atuayao nas guerras e guerrilhas do século XIX e, como observa
mos, de viw, nos acontecimentos militares do nosso século. 

Vem a talho de fo ice mencionarmos alguns nomes ilustres de sangue 
caboclo, maineluco ou indiático do Estado do Rio Grande do Sul. Lembremos os se
guintes: Érico Veríssimo, Plácido de Castro, Alcides Etchegoyena, Loureiro da Silva 
(Charrua), F. A. Ferreira da Luz , Reinaldo Moura, Darcy Azambuja, Assis Brasil, Ba
rao do Serro Largo, General Osório, General Lúcio Esteves, Lóbo da Costa, Bernardi
no Bormann, .Manoelito d'Ornellas, Coronel Torquato Severo, General Honório de 
Lemos, Brochado da Rocha, Aurélio Pórto, Visconde de Mauá, Gaspar da Silveira 
Martins, Júlio de Castilhos, General Meona Barreto, Castro Lopes e numerosíssimos 
outros. 

Percebe-se perfeitamente quao difícil é distinguir o caboclo do bran

ca, num país sem preconceitos, se sem preparo suficiente, mesmo da parte dos cha
mados sociólogos e antropólogos. Mas nós aqui nao estamos fazendo escola, nem las
tro político. O que nos interessa é apontar, sem nenhum subjetivismo, até onde o Bra
sil pode ser considerado propriedade do caboclo ou mameluco dos diferentes graus, 
sem que haja confusao ou usurpayao do outro movimento dos últimos tempos: o afro
negro. J á dissemos que o próprio recenseamento contribuía para isso, com os clássicos 
pardos, etc., felizmente hoje já eliminados do formulário. O Rio Grande do Sul nos 
poe ante o dilema: ou houve muito mestiyo de índio, párajustificar o crescido núme
ro de homens célebres, ou entao, o que nao podemos admitir,. trata-se de urna sub-ra9a 
privilegiada, para dar tanta gente notável, com tao reduzido número de representantes. 

Isto vale para todo o Brasil. No Amazonas, no Pará, no Piauí, no Ceará, 
no Rio Grande do Norte, na Parafba, em Alagoas, em Goiás, no Paraná e até em Sao 
Paulo. 

Prosseguindo, vamos examinar Mato Grosso, j~ que estamos estudando 
as Unidades em que o sangue indígena ainda é mais ou menos freqüente em todas as 
camadas sociais. 

Por sua vastíssima extensao, como pelo fato de ter comeyado um tanto 
tardía a coloniza~ao ali, Mato Grosso foi sempre sinónimo de habitat de nativos, lugar 
de missües modernas e centro misterioso de infinitas possibilidades. 

É bem verdade que as Bandeiras se estendiam a Mato Grosso como pon
to de referencia seguro e substancial. E, modernamente, nao esqueyamos que f oi terra 
de figuras ilustres, entre e las o General Rondon. 

A respeito desse Estado, reproduzamos o que diz o saudoso e brilhante 
General M. Cavalcanti Proenya, em seu No Termo de lUiabá (14), Ministério de Edu-
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yio e Cultura, 1958, p. 49-50 : 

l 

O CABOCLO. A influencia do sangue negro no tipo do caboclo 
de Mato Grosso foi pequena, embora tenha havido urna impor
t~ao de negros bem grande para o trabalho das minas. Em 
Cuiabá se pode observar mesmo urna acentuada mesti~ag~m de 
negros, algumas tradi~oes africanas, como a Gongada, na festa de 
Nossa Senhora do Rosário, o tambaque e regular contribuí\:ªº 
para o vocabulário regional. 
Mas parece que o negro nao se espalhou , em virtude da longa pre
dominancia de Cuiabá, sobre as demais povoa\:Ües do · Estado, 
predominancia anteriormente exercida por Vila Bela, a capital 
antiga , da qual se dizia~esmo que só negros lhe suportavam o 
clima e as doen\:as. Negros ou brancas, amigos da cacha~a. esc la-
recia a informa\:ªº· · 
Sao os dois núcleos que, por sua importancia, atraíram a corren
te negra, mercadoria cara, de transporte oneroso, só permitida as 
cidades pioneiras dos séculos XVIII e XIX . 
No sertao quem mandou mesmo foi o bugre; ensinou a pescar de 
flecha, a construir a casa , a cantar o cururu e contribuiu como . , 
por todo o Brasil, para a terminología geográfica. Na carta de no-
mes geográficos de origem africana, organizada por R. Mendon
~a, encontramos apenas tres da geografía matogrossense: Cacim
bas, Caba\:al e Maribondos, aos quais podemos acrescentar, tal
vez , alguns outros, cómo Quilombo, Quebra-Cangalha, Cassange. 
O caboclo cuiabano tem, assim, muito mais de bugre que de ne
gro : cabelo grosso e liso, intrínseca e original concep\:aO de liber
dade e grande desconfian9a para com tudo que lhe saiba a novi
dade. 

Desconfiado, com um candido semblante de ingenuo, é obser
vador e está sempre pronto a criar situa~es de ridículo para a 
gente de fora que nao lhe inspira simpatía, considerando-se mui
to civilizada e sabida. 

Estas, as palavras de Cavalcanti Proenya, imortal filho de Mato Grosso. 

Um outro grande filho do mesmo Estado, Desembargador Gabriel Pinto 
de Arruda, no seu trabalho Um Trecho do Oeste Brasileiro, Río de Jáneiro, 1938, p. 11 , 
falando do homem do Oeste matogrossense, diz: 

Os habitantes primitivos deste fonnoso rincio - os índios - fo
ram as células originárias da sua popula9ao; aos poucos foram-sc 
multiplicando, com novos elementos, genuinamente paulistas, 
componentes das famosas bandeiras que tanto fizeram pela gran
deza deste País e assombraram o inundo com o seu heroísmo 
singular, com o seu genio aventureiro, com a sua pertinácia e 
com a sua espantosa resigna9ao, quase fatalista. 
E assirn a fuslo destas duas r~s admiriveis - índios e paulistas 
- . foi-se operando mm ambiente prdprio, num extraordinário 
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cadinho, no cora9ao destas maravilhosas selvas do Novo Mundo, 
dando em resultado este povo enérgico e valoroso que, merce de 
Deus e da sua origem, em duas ra9as fortes, conserva ainda o be
néfico atavismo que lhe dá o gosto acentuado pelas aventuras, e 
quais novos bandeirantes, em busca das ca9as, poaia e seringa, 
palmilha em todos os quadrantes as zonas inóspitas e as flores
tas virgens, seculares e desconhecidas desta por9ao do Novo 
Mundo. 

Posteriormente, algumas fam11ias de origem Chiquitana, vindas 
perseguidas da Bolívia, o negro trazido pela escravidao com o 
concurso de alguns elementos brancos de origem estrangeira, na ... . sua matona portuguesa, e atualmente quase desaparecidos, aos 
poucos f oram aumentando esta popula~ao, que a tinge a algumas 
dezenas de milhares. 

Isto, sobre Sao Luís de Cáceres, Corumbá e outros pontos. 
Agora, outro brasileiro, este nordestino, assinala o mesmo a respeito dos 

municípios da fronteira: Melo e Silva, Pronteiras Guaranis, Sao Paulo, Imprensa Meto

dista, 1939. 
Finalmente, ouyamos o capacitado polígrafo Professor Virgílio Correa 

Filho, em seu mareante livro Estado de Mato Grosso (15), Rio de Janeiro, Coeditora 
Brasílica, 1939, p. 254, ao estabelecer a proporcionalidade das rayas em todo o Estado: 

Tendencia geral verificada em todo o Brasil, também em Mato 
Grosso, o elemento negro vai decrescend<>.. urna vez extinta, com 
a escravidao, o fator poderoso que o mantinha. 
Assim, o recenseamento de 1890 (Boletim Comemorativo da Ex
posi9ao Nacional de 1908 - Diretoria Geral de Estatística), nao 
obstante as suas f alhas, já registra pequena modifica\:ªº operada, 
que atualmente deverá ser muito mais pronunciada: 

Brancos . . . . . . . . . . . • . . . • . 29 ,83 % 
Negros . • • . • . . . . . . . . . . . . . 13 ,86 % 
Caboclos índios. . • . . . . . . . . . . 14,89 % 
Mesti9os . • • . • . . . . . • . • . . . . 41,42 % 

Como se ve, Mato Grosso é, com razao, um Estado caboclo. Vejamos, 
en tao, alguns de seus filhos ilustres pertencentes a progenie cabocla: Rondon, D. Aqui
no Correia, Estevao Mesquita, General Boanerges Lopes de Souza, J oaquim Murtinho, 
Generoso Ponce, José de Mesquita, Cavalcanti Proenya, V irg11io Correa Filho, Desem
bargador Gabriel \P. Arruda, Rubens de Mendonya, Estevao de Mendonya, historiador, 
Mário Feitosa Rodrigues, Luís Feitosa Rodrigues e muitos outros. 

O Estado de Goiás (16) está íntimamente ligado as bandeiras paulistas. 
Foi, incontestavelmente, Manuel Correia o primeiro "civilizado" a por os pés naquelas 
plagas, donde retornou com dez oitavas de ouro. Depois dele, Bartolomeu Bueno, o 
Anhangüera, e, mais tarde, o filho deste, do mesmo nome, palmilharam o mesmo solo, 
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. . 
com aventuras várias. Mas o apresamento (ou preia) aqui nao foi tao intenso como em 
outros pontos. Houve, por certo, muitas entradas a procura do ouro, contrabalan~adas, 

porém, por meras expedi~oes para explorayao e catequese. 
Em seu interessante livro Goiás - Uma Nova Fronteira Humana, C.I.C., 

1949, J oao Gonyalves de Sousa analisa a conquista e colonizayao de Goiás, desde o 
tempo dos bandeirantes. A colonizayao, para ele, come~ou de fato ero 1726. E, entao, 

vem toda a história de hostilidades, lutas, fugas, destrui~oes e escravizayóes cio nativo. 
"Como se sabe", diz Gonyalves de Sousa, 

o bandeirante, pela sua enorme plasticidade, foi elemento fun
damental na forma\:ªº do tipo lusobrasileiro e dos tipos mesti-
9oes: como o mameluco e, em menor extensá'o, o mulato. 

Segue-se longo trabalho a respeito do afrobrasileiro, para concluir: 
Assim, a popul~ao escrava que outrora quase atingira,a casa dos 
100.000 (Natividade chegou a ter 40.000 negros escravós; Ar- _ 
raías, 16.000; Cavalcanti, 9.000; Traíras, mai.s de 14.000; Cocal, 
17.000), nao alq~~ava 4.000 em come\:OS do século XIX. 

Assim, concordamos que, desde os mais antigos dados, estatísticas e in
formay<5es, já figura grande número de negros nos garimpos e lavouras em,geral. Nao 
obstante o que disseram Joaquim Ribeiro;Affonso de Taunay, Luís Vianna Filho;Jai
me Cortesao, Hernani Silva Bueno e inúmeros outros, o elemento áfronegr~ foi aí 
abundante, em virtude também dos limites com· Estados de fundo essencial mel~nico, 

como o Maranhao (menos que os outros), Bahia e Minas Gerais. 
De qualquer modo, porém, muito longe estamos das líricas afirmayoes 

de Cassiano Ricardo, em sua Marcha Para o Oeste, onde o negro, seguindo os mais 
absurdos raciocínios, chegou a elemento preponderante das bandeiras, segundo o te8". · 
temunho apressado de Arthur Ramos. O que houve aí foi confusio em torno da pa
lavra negro, que era usada> para os escravos em geral, quer ameríndios, quer "tapanhu
nos" ou africanos. 

Ora, no Estado de Goiás, onde houve minerayio, ainda hoje se eviden
cia a existencia de grande populayao de origem africana que, segundo cálculo ou esti
mativa dos estudiosos, deve optar pela metade da populayio. A outra é constituída, 
principalmente, de mamelucos e brancos. 

É bem possível que nao chegue a tanto. 
O recenseamento, porém, é muito falho, pois nao distingue os brancos 

dos mamelucos, nem revela ao certo o que seja pardo africano e pardo mameluco, 
muito chegado ainda ao tipo ameríndio primitivo. Foi por isso que o de 1970 suprimiu 
o ítem cor, aliás, com aplausos de nossa parte, pois só servia para provocar confusao e 
vitória final dos usurpadores antropológicos, tao entusiasmados e empo1gados com o 
racismo afronegrista, vindo de África e dos Estados U nidos. . 
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Nas páginas 174-175, concluí: 
No Planalto Central, como nos outros pontos do interior do 
Brasil, parece que o povoamento só f oi conseguido a custa das 
misturas com negros e índios. Foi o negro principalmente que 
permitiu a fixa~áo do bandeirante e do aventureiro ao solo. As 
primeiras atividades agrícolas foram estabelecidas a custa do ne
gro e do mesti~o. Enquanto o bandeirante, interessado no des
bravamento da terra ou na explora~áo do ouro e do diamante, se 
deslocava continuamente e nao povoava reahnente as regioes que 
atravessava, o negro, o mameluco e ·o mesti~o (sic) se fixaram a 
terra e f undaram os primeiros ar raíais. 

. Fica assim claro que índios e mamelucos tomaram parte ativa na seden
tariz~ao das popula90es, naturalmente aqui índios já catequizados e da fase da agricul
tura. Nao é cabível que, havendo tanto Cf\lZamento euroameríndio, nao houvesse, por 
outro lado, nenhum representante na lavoura de milho, mandioca, batatas e outras 
C(l?isas que vieram do índio. 

É, porém, no Sul de Goiás o ponto preferido para a mistura de ra9as. 
Aí, logicamente, se sobressai o mulato, cabendo ao mameluco o resto do território. Era 

de Goiás o conhecido literato, de fabulosa precocidade, Hugo de Carvalho Ramos, que 
registramos em outro local, tipo antropológico mameluco ou caboclo, e autor de Tro
peiros e Boiadas e outros interessantes livros. 

Goiás, apesar de tudo, faz parte do Brasil caboclo, por diversos moti
vos, que serao estudados noutro livro. 

Passemos a Amazonia, último reduto dos ameríndios, no dizer de certos 
autores. Tanto pela vastidao territorial, como pela circunstancia de ser coberta de ma
tas intrincadas, como, ainda, por acolher tribos de outros Estados e mesmo países, tu
do isso é motivo para que fa9amos válido o cognome. 

Sobre a Amazonia, e seus fascínios, muitos estudiosos nacionais e es
trangeiros já se manifestaram e nao vamos aqui repetir os prós e contras de cada apre
ciayao ou estudo. Apenas lembremos: Gastao Cruls, Mário Ypiranga Monteiro, Raimun
do Gomes, Euclides da Cunha, Artur César Ferreira dos Reís, Álvaro Maia, Anísio Jo
bim, Agassiz, Aires do Casal, Barbosa Rodrigues, Bats, de La Condamine, Alexandre 
Rodrigues Ferreira, Coudreaux, Humboldt, Am11car Botelho de Magalhaes, Markham, 
Von Marhus, lgnácio Moura, Nunes Pereira, Angyone Costa, Ladislau Neto, Heloísa 
Alberto Torres, Goeldi, Orville Derby, Ferreira Pena, Gon9alves Días, Hartt, Hurley, 
Métraux , Marina de Vasconcellos, José Veríssimo, Sympson, Stradelli, Tastevin, Osório 
Nunes, Curt Nimuendajú, e vários outros. 

Num rápido trecho, extraído da Corograflll do Brasil, Ensaio Corográ
fico do lmpério do Brasil, por Alexandre José de Mello Moraes e Ignácio Accioli de 
Cerqueira e Silva, Río, Empresa Typographica Dous de Dezembro, de P. Britto, 1854, 
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p. 31-32, encontramos o seguinte a respeito das duas províncias da Amazonia: 
. .. e terminaremos referindo a popula~ao provincial conforme 0 

cadastro que apresenta o já mencionado Baena no seu Ensaio 
Corographico : 

- Comarca de Belém do Pará: 
Habitantes da Classe Livrc .... 91.307 
Eser avos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. 97 5 

- Comarca de Marajó (hoje extinta) : 
Pessoas livrcs . . . . . . . . . . . . . . . 10.689 
Escravos . .... . .... .. . . .. . .. 2.040 

- Comarca do Rio Negro, ora Província : 
Pessoas livres . . . . . . . . . . . . . . . 17.8 81 
Escravos ..... . ......... . .... 962 

Total dos habitantes da classe livre 119.877, entrando ne·ste nú
mero 32.751 índios de ambos os sexos; escravos 29.977. O últi
mo arrolamento, porém, feíto durante a presidencia do Conse
lheiro Jeronirno Francisco Coelho, dá a esta Província 166.950 
habitantes livres, 200.000 indígenas e 3 7 .6 70 escravos. 

Ve-se por aí que o Pará tinha mais africanos, relativamente, que o Ama
zonas, mas sempre o elemento básico foi o da terra : o caboclo, mameluco ou cariboca, 

mais tarde transformado em curiboca, designa~ao que, como vimos, é erronea para o 
mestiyo de negro e índio ( cafuzo ou caboré). 

Recentemente, o estudioso Vicente Salles, em seu O Negro no Pará, 
Belém, Universidade Federal do Pará, 1971, traz muita coisa interessante e pouco 
sabida a respeito dos afronegros no Pará. Mas, antes de mais nada, ataca José Verís
simo, dizendo que "nao morria de amores pelo negro ... " Injustiya para com o imor
tal intelectual. Foi tao pouco racista que nao negou os "toques de negro" na sua mis
tura mameluca. E, como vimos há pouco, o negro abrangia 30% da popula9ao compu
tada. Por outro lado, ninguém ignora o que tem sido o contínuo afluxo de nordesti
nos, com certa percentagem de sangue melanico , chegando a predominar em Belém, 
como atesta o ilustre escritor Raimundo de Morais e como nós em pessoa pudemos 
corroborar, quando visitamos a Capital. 

Para contar a história do negro, nao é preciso atacar ninguém, a nao 
ser as condiyoes gerais da cultura e as institui9oes nefandas e abjetas da escravatura, 
entao livremente praticada e aceita por todos. 

O negro contribuiu com muito para a Amazonia, mas o seu patrimÓnio 
cultural desaparece logo, diante do do ameríndio, indo da regiáo dos mitos aos pró
prios elementos da cozinha, a difícil arte culinária. 

Houve lugar para todos, pois, na rica e original cultura amazonica, sem 
pressentirmos jamais a necessidade da predominancia de etnocentrismos, da parte de 
de~rm.inados escritores, a isso levados por questoes de preferencia, recalque ou de
fic1enc1a de inf orm~0es. 
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Osório Nunes, em lntrodufiiO ao Estudo da Amazónia, Biblioteca do 
Exército, 1950, p. 68, diz bem claro: 

Na realidade de sua distribui~io ao longo da planície, as popula
la~óes amazonicas podem ser divididas em habitantes das cidades 
e moradores do interior. A maioria, de raízes mais antigas, pro
cede dos portugueses dos A~ores, do Porto, de Mazagao, dos 
índios que constituíam numerosa populai;ao nativa e dos afri
canos introduzidos para a explora9ao agropecuária. Dos 25 mil 
negros trazidos durante o período colonial, conforme a assertiva 
de Antonio Periassú ,, somente restavarn 20 mil, no momento da 
Aboli9ao. Os descendentes se diluíram no " melting-pot" regio
nal O que restou, como elemento preponderante, foi o caboclo, 
nome dado ao mesti~o de índio com portugues. 

Sao de José Veríssimo, nos Estudos Amazónicos (17), Belém, Universi-
dade Federal do Pará, 1970, p. 15, os trechos que vamos transcrever: 

\ 

. 58. 

O tapuio é de estatura baixa, o corpo grosso e sólido, cor carre
gada de canela ou como de urna moeda de cobre em meio uso; 
nariz chato e largo nas extremidades, testa curta; cabelos pretos, 
grossos, lisos e duros; ma~as do rosto menos salientes do que as 
dos índios puros, mas ainda notáveis; mios e pés pequenos; 
dedos curtos e grossos, o índex e o indicador dos pés bastante 
separados (por heran~a física, motivada pelo hábito de usarem os 
índios desses dois dedos na ocasiao de entesar o arco, ou para 
flecharem deitados de costas?); lábios grossos (menos do que nos 
africanos, todavía) e roxos; dentes pequen os e alvos, seios moles 
e cadeiras desenvolvidas, nas mulheres, olhos ligeiramente 
oblíquos, quase horizontais, pretos, fixos, mortos; orelhas pe
quenas e abertas; pouca barba, que só aumenta na extrema ve
lhice. O prognatismo maxilar, a obliqüidade dos olhos, a falta 
de pelos no corpo e barba, só aparecem como casos de atavismo; 
sao muitos, mas nao constituem regra geral. 
Os caracteres físicos dos mamelucos variam infinitamente, con
forme o grupo do cruzamento. No primeiro, no curiboca, se nao 
há evidente supremacia da ra~a branca, como as vezes sucede, os 
sinais externos sao os do tapuio, com diferen~as insignificantes, 
tanto que dio causa a confusao apontada. É a mesma estátua, 
um pouco mais polida e aperfei~oada. As mat;is do rosto aba-
tem-se, a testa cresce, os pelos da barba aparecem com mais 
freqüencia, etc. No segundo ou terceiro grau, no verdadeiro ma
meluco de todo o mundo, já a dif eren~a é apreciável, falta apenas 
a estátua a última demao. É mais alto; de urna cor parda (de ca
nela) que alcan~a todos os tons ; esbelto; fronte ainda relativa
mente curta, mas sem pelos; olhos menos oblíquos e mais vivos; 
lábios finos e arroxados apenas; extremidades notavelmente pe

quenas e bem f eitas; seios duros, espáduas e cofos belíssimos nas 

mulheres, de que se veem nao raro tipos de beleza: dentes alvos 
e pequenos, que usam trazer apontados; cabelos negros, ainda 
grossos; mas já algumas vezes ligeiramente ondeados. Por urna 
regressáo ao tipo primitivo, ainda aparecem em alguns individuos 
sinais do índio, no prognatismo das maxilas, na falta quase com
pleta de ·barba, no achatamento da fronte, da mesma maneira 
que noutros, em quem predominou o tipo branC<?, aparecem 
olhos azuis, cabelos alourados, nariz aquilino, etc. É de notar, 
porém, que estes indícios sao mais raros do que aqucles. 

Isso disse José Veríssimo sobre o seu conterraneo e irmao quase de 
sangue. Nascido e criado na Amazonia, o ilustre intelectual sabia onde metia o nariz. 

Por isso foi que o citamos. 
Mas o insigne alagoano Manuel Diégu~s Júnior, em seu Regióes Cultu

rais do Brasil, Rio de Janeiro , Centro Brasileiro de Pesquisas Educacionais, 1960, p. 
198-199, assim nos apresenta o mameluco: 

Com tais elementos humanos foi que se processou a mesti~agem 

na regiao amazonica, surgindo os tipcs mesti~os que hoje a ca
racterizam. O curiboca, n.ome regional dado ao produto do Índio 
e branco, que é, de modo geral, o mameluco e o tapuio descen
dente .do indígena, já influenciado pela cultura do colonizador, 
f oram os tipos étnicos principais; e, como síntese de todos, o 
caboclo. O tapuio, como resultado hoje de vários cruzamentos, 
foi assim descrito por Artur Orlando : pele acobreada, nariz chato 
e largo nas extremidades, testa curta, ma9as do rosto salientes, 
porém menores que as de Mogol, cabelos pretos, lisos e duros, 
barba quase nula, lábios grossos, dentes alvos, orelhas miúdas, 
olhar fixo, mios e pts pequenos,dedos curtos e grossos. (9) (18) 

Finalmente, o Dr. Rezende Rubín, em Reservas de Brasilidade, Sao 
Paulo, Ed. Nacional, 1939,, p . 29, diz: 

Outro fenomeno interessante no Amazonas é a ausencia do 
negro. No interior dos dois grandes Estados da pl":.JlÍcie quase 
nao é visto o homem de cor. Em Belém, devido ao elemento por
tugues, ajudado ao tempo do Império pelo bra1Yo escravo, ainda 
se encontra bastante preto, mas, em Manaus e quase todo o inte
rior do Amazonas e do Pará, o preto é encontrado poJ um 
acidente. O que existe lá é o caboclo, o índio já trabalhado pelo 
convmo do branco, constituindo a totalidade da popul~io do 

hinterland da plan(cie amazOnica. 

Entretanto, urn ftlho da Amazonia já havja di to coisa semelhante: 
Raimundo de Morais, em seu belo livro Anfiteatro Amazónico, Sio Paulo, Melhora
mentos, p. 157 : 

Entre as popula~C>es manauense e belemense constata-se mais 
sangue tapuio na primeira e mais sangue africano na segunda, 
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porque a onda de flagelados nordestinos que buscava os seringais 
do Pu rus, Acre e J uruá, nas aperturas da seca, mal demorava em 
Manaus, passando no porto apenas 12, 24 horas, tempo necessá
rio ao abastecimento de víveres e combustível das gaiolas. 

O incansável antropólogo, Professor Eduardo Galvao, em seu bem 
elaborado Santos e Visagens, Sao Paulo, Brasiliana, falando a respeito da gente do 

Vale, consigna o seguinte : 
Juntamente com essas condi~oes determinadas pelo ambiente 
geográfico e pelas técnicas que se utilizam para a sua explora~ao, 

outros fatores imprimem características bem marcadas a essa 
regiao. Dentre esses, destacam-se os que se referem a forma'tao 
étnica e cultural da popula~ao da Amazonia. 
O vale era habitado por considerável massa indígena, a que se 
mesclaram portugueses e um pequeno contingente africano. 
Dessa amálgama resultou urna cultura regional, em que repon
tam, com mais intensidade do que em outras regioes brasileiras, 
as tradi'toes ametíndias. 

E, na página 150 e na 151, ao tratar da transf orma~ao do índio em 
caboclo, reserva alguns pensamentos interessantes que deviam ser, ao menos, discuti
dos pelos que se dedicam a tais assuntos: 

Entre os fatore s que favorecem a assimila~ao do índio e sua 
transforma'tao no caboclo, podem destacar-se dois. O grande 
contingente de popula9ao nativa e o fato de ter o índio mantido 
na Amazonia sua importancia na economía local desse tempo. 
Em outras regioes as popula'tOeS indígenas, de menor vulto, 
foram dizimadas pelas guerras e_ d~n9as. Os remanescentes, des
pojados de sua f un~io eco no mica pela introdu~o do escravo 
negro, ganharam o sertao. 
Esse período foi definitivo para a integra'tiO do índio na socie
dade mesti~ada que se formava. O casamento entre portugueses 
e índios foi estimulado pelas autoridades que concediam terras, 
forneciam instrumentos de lavoura e davam accsso a fun~oes 

políticas a portugueses que se uniam legalmente as índias. 
Embora numericamente superior ao colono, a cultura <leste 
último dominou e se manteve através da imigra9ao de gente da 
metrópole , especialmente ai;:orianos. 

Ma.s o índio, como vimos, tomou parte também na Cabanada, como 
na Balaiada e na Sabinada. Eis o que diz Galvao : 
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Ao fim desse período já se havia desenvolvido um espírito re
gional capaz de fornecer a base para um movimento revolucioná
rio de fundo nativista que foi a Cabanada de 1834 a 1840. 
A derrota dos cabanos pode ser tomada como marco inicial de 
novo período. Excetuam-se aquetas regiOes mais isoladas, como 
do Alto Solimoes e Rio Negro, onde a mudan9a se faz sentir mais 

lentamente. A cidade de Ega, por exemplo, na foz do Tefé, 

tinha, ao tempo da visita de Bates, urna popula¡yao de 1.200 
pessoas. A metade desse número, constituída por mamelucos. 
Quarenta ou cinqüenta portugueses brancos, um número menor 
de negros e mulatos, e o restante de Índios. Urna quarta parte da 
popula9ao total achava-se permanentemente ausente da cidade, 
ocupada em explora¡yoes para a busca de drogas ou de produtos 
naturais. Os índios ocupavam urna "aldeia" junto a cidade pro
priamente dita. 

O vale do Amazonas é assunto de pennanente atualidade, principalmen
te agora que o Governo Federal lhe está dirigindo as atenyoes devidas. 

Em relayao ao nosso estudo, veremos que muitas figuras importantes lá 
nasceram: José Veríssimo, Dom Romualdo de SeÍ?{as, Raimundo de Morais, Mário 
Ypiranga Monteiro,RaimundoGomes da Silva, Álvaro Maia, SantaJia Neri, Brandao de 
Amorim e outros mais. 

. Um vizinho do Pará, o Estado do Maranhio, passa por f ortemente 
africanizado, na sua populayao e, principáimente, na sua Capital. 

sao Luís, ao lado do Rio de Janeiro",já fez sombra ao próprio Salvador, 
dizem alguns escritores, inclusive o americano Lynn Smith. E nisso talvez nao haja 
nenhum exagero, exceto que ainda possui urna relativamente grande popula~ao cabocla 

no interior. Podemos mesmo afirmar que a onda africana que lambeu as praias mara
nhenses é da segunda metade do século xvm. 

Assim é que, em sua Corografza Brasílica, Aires do Casal a página 263 
o ' ' volume 2. , diz, sem nenhum medo de errar: 

Todo o terreno que fica entre o río Itapicurú e o Parnaíba está 
de largos anos evacuado de selva.gens, as.sim como também a par
te septentrional do que fica ao poente do primeiro rio, e por 
toda a parte mais ou menos povoado de Brancos e Indígenas 
cristianizados, geralmente ocupados na Javoira de mandioca 

' 
milho, legumes, e sobretudo na dos dois mencionados, e lucro-
sissímos objetos mercantis, arroz e algodao; mas quase todo o 
trabalho é feíto pelas maos dos Negros, cujo número excede 
muitas vezes o daqueloutros. 

Percebe-se facilmente, pois a Corografia B~asílica é de 1817, que os 

~egr~s , no norte e no vale do ltapicuru, já eram maioria ponderável, se bem que, no 
interior, como ainda hoje, nao tenham maioria tao absoluta. Tanto é que, no recen

seamento de 1890, a proporcionalidade das ra~s, foi : br31?cos, 31,63;pretos, 15, 16; 
caboclos, 15, 22 ; mesti~os, 37, 99. · 

Pois bem, nao se pode negar que caboclo está aqui, como no Rio 
Grande do Norte, Ceará, Piauí, Alagoas e Para1ba, por indivíduo próximo do íridio. 

Entre os brancos, também, deveria ser computado um que outro mameluco, confonne 
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tivemos ocasiao de verificar in loco. 
Mas vamos dar de barato que isso nao seja tanto assim. Mesmo neste 

caso, ainda continua relativamente elevada a proporyáo de caboclos. Foi daí que 
saíram, como vimos, Coelho Netto, Teófilo Dias, Odorico Mendes, Joáo Francisco 
Lisboa, Adelino Fontoura, Sotéro dos Reis, Humberto de Campos, Gonyalves Días 

(que tinha também sangue africano), e vários outros, alguns já identificados por Sílvio 
Roméro . 

Em boa verdade, esta é a história, como se viu, durante dois séculos e 
meio, como em sao Paulo e até em Minas Gerais dos primórdios. 

O elemento utilizado na agricultura, como na cria~o do gado, foi o 
índio, e aí, do mesmo modo, se falava nheengatu ou tupi evoluído. Os jesuítas foram 
expulsos exatamente como em sao Paulo, por absolutamente os mesmos motivos. Só 
mais tardeé que come9ou a entrar, sem cessar, a onda negra de escravos, a ponto de 
hoje haver mais negro e mulato que caboclo e branco. 

Por outro lado, porém, nao nos esqueyamos das missoes que os jesuítas 

aí mantiveram e que geraram cidades : Vinhais, Passo do Lumiar, Viana, Monyao, 

Santo Antonio, etc. Foram lugares de pregayao da fé crista ao indígena e, mais tarde 
pontos de confraternizayao das rayas,já na História do Brasil Independente. 

Para um confronto exato e. instrutivo, veja-se Capistrano de Abreu, 
compulse-se igualmente Aires do Casal, com sua soberba Corografia; ou folheie-se 

rapidamente A Balaiada de Astolfo Serra; ou entao Mário M. Mei.relles, que escreveu 

recente História do Maranhiio; ou finalmente História do Comércio do Maranhiio, de 
Jerónimo de Viveiros. Em todos há muitas passagens interessantes, muitos lugares de 
autenticidade discutível , muitas pesquisas feítas com serenidade e grandeza de espírito, 

e muita coisa detestável, como se ainda estivéssemos em pleno século XVIII. Mas pode
mos estar certos que, felizmente, o lado bom dos historiadores já está sobrepujando o 

mau e o f or9ado. 
A respeito do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, 

Bahía e outros pontos mais, irernos valer-nos dos próprios filhos de cada Estado, em 
trabalhos de diferentes épocas. 

Vamos estudar antes o Ceará. Neste particular, é terra privilegiada, pois 
abundam as pesquisas, informayóes, memórias, anuas, dados censitários, monografias 
especializadas e outros trabalhos, empreendidos por nacionais e estrangeiros. 

\ 

Gustavo Barroso, o Barao de Studart, Djacir Menezes, Gilberto Freyre, 
Pierre Dénis, Capistrano de Abreu, Clóvis Bevilácqua, Aires do Casal, José Honório 

Rodrigues, Domingos Jaguaribe, Franklin Távora e muitos outros, em épocas diferen
tes, se tem pronunciado, com firmeza e serenidade, sobre o grande Estado. 

Gustavo Barroso produziu magníficas crónicas sobre os mais variados 
assuntos, indo do folclore a história propriamente dita; o Barao de Studart se ateve 
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sempre a documentayao dos arquivos, sendo por algtins considerado o "Pai da Historio

grafia Cearense"; Djacir Menezes é o sociólogo e pedagogo, sempre em dia com as 
obtenyóes e aquisi9óes dos diversos ramos científicos, como veremos ; Gilberto Freyre 

nao escolhe terreno, mas, quando fala do Ceará, é para ressaltar o antepassado amerín

dio, que aí predominou na mistura;. Pierre Dénis se ocupa das secas do século XIX; 
Capistrano de Abreu, como bom cearense, comeya por estudar a fundo seus problemas 

para depois espalhar-se por outros problemas e oogita9oes; Clóvis Bevilácqua é o ju~ 
rista soberbo, mas também o entendido em antropología, que sabe dizer verdades; 
Aires do Casal, com sua célebre Corografia, tudo explica a luz do século XIX ; José 

Honório Rodrigues, apesar de bom analista, comete as vezes injusti9as e arbitrarieda
des, como quando diz que o negro civilizou ou colonizou várias vezes o Brasil (África 

e Brasil, p. 1 a 8) (19). Mas desculpa-se semelhante etnocentrismo afronegro, pois· o 
negro muito sofreu e se despersonalizou com a escravidao. Já está sobejamente prova

do que os nativos de África eram ainda povos naturais, quando os civilizados para lá 
se demandaram para colhe-los nas malhas do cativeiro. No Ceará, o seu número sempre 
foi diminuto . Domingos Jaguaribe expliea·: muito prosaicamente, civiliza9oes e legen

das. E, finalmente, Franklin Távora, ao lado dos romances imorredouros, soube estu
dar exemplarmente Os Indios do Jaguaribe. É claro que o número de pesquisadores 
hojeé infinito, coma Universidade Federal do Ceará. O que nos interessa, porém, ·pode 
ser colhido nos que foram enumerados. 

Gustavo Barroso, em Terra de Sol, Rio de Janeiro, Sao José, 1956, p. 
160-161, em seu estilo inconfundível, nos afirma: 

Na maioria, o sertanejo resulta do cruzamento do índio com o 
portugues. Alguns traem, no gosto pela vida nomade e nas fei

~oes, as já diminutas parcelas do sangue irrequieto dos ciganos 
que o governo da Metrópole mandara povoassem o vale do 
Jaguaribe. 
Outros, alourados, fortes, de olhos azuis, lembram os holandeses. 
Quem viaja pelo sertao encontra amiúde, brincando na porta dos 
casais, -criancinhas louras, de inquietos olhos cor de safira. Essas 
crian~as tornam-se homens queimados, escuro s. O sol f ana-Jhes a 
cor deliq¡da da meninice, escurece-lhes mais os olhos e dá um 
tom de cobre velho ou de latéio sujo ao cabelo louro, que endu
rece e enrosca com um reflexo metálico. 
O tipo comum é o do mesti~o acaboclado, de pequena estatura, 
metro e meio, cabelo escuro e liso, fronte larga, olhar inteligente, 
cabe~ achatada em cima e no occipital - verdadeiro caracterís
tico do cearense. 
Os mesti~os do negro com o Índio - cabras, e do negro com o 
portugues - mulatos, com todas as suas grada~óes - existem em 
menor propor~ao. O negro é quase raro. lsto porque a escravidao 
nas províncias do Norte,encravados entre as grandes zonas agrí-
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colas e outrora produtoras de Pernambuco e Maranhao, nao teve 
a intensidade que nelas adquiriu, nem durou tanto tempo quanto 
no SuL O Ceará f oi a primeira Província que liberto u seus escra
vos, tendo-os já, aliás, em pequena quantidade. E os seus f azen
deiros, medrosos do abolicionismo, venderam os que puderam 
para o Sul, mais o enchendo assim de elementos africanos. 

O famoso Barao de Studart, que foi quem redigiu "O Estado do Ceará", 
in Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico do Brasil, 1922, v. 2, p . 398, expóe 
seu ponto de vista: 

Os habitantes do Ceará , principalmente os do interior, apresen
tam um tipo étnico muito característico na popula9ao do Brasil 
É o Cearense, como os demais sertanejos, produto do entrecru
zamento das tres ra9as, mas seus tra9os sao mais aproximados 
dos da ra~ aborígine. Estatura mediana ou abai.xo da mediana, 
aparencia débil, mas organismo resistente, cabe9a característi
camente achatada, olhos grandes, maxilares salientes, sua figura 
é reconhecida facilmente em todo o país, distinguindo-se da 
massa da popula9io. 

E o igualmente célebre Professor Clóvis Bevilácqua , em sua Crimino
logia e Direito, Bahía, Livraria Magalhies, 1896, p. 91-92, nos legou este lúcido e irre
torquível trecho: 

No Ceará, avulta consideravelmente o contingente autóctone 
sobre o preto. O que afirma José Veríssimo, em rela9ao a Ama
zonia, tem aplica~io igualmente ao Ceará, embora seja indubi
tável que ali, no extremo norte, seja ainda mais avultada a con
tribui~o do elemento indígena, para a forrna9ao do tipo compó
sito do mesti~o atual. 

E o vigoroso e incansável Djacir Menezes, em O Outro Nordeste, Rio 
de Janeiro, José Olympio, 1937, p. 53-54: 
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Os elementos humanos que se derramam por essas áreas sao, 
em propor~óes diferentes, respectivamente dominantes: na 
caatinga o tapuia com exclusio dó afro ; o negro, o branco e o 
tupi, na segunda; na terceira, a maiOria é ameríncola, equilibran
do-se os demais em propor~io niveladora, branco e afro. 

E, mais adiante, nas páginas 187-188: 

\ Na et no genia das caatingas, a maior contribui~ao f oi inegavel
mente a indígena. Dos dois grandes grupos, tupis pelo litoral e 
adjacencias, e tapuias, pelo sul do Ceuá, f oi este último que 
maior contingente trouxe ao nosso "meltintpot". 
Nos cruzamentos que se aeguiram entre os mesti~s, o elemento 
afro, que afluíra em pequenu por~Oes, em determinados m~ 
mentos de nossa existSncia colonial e durante os períodos seguin
tes, nio encontrou as condi~s do patriarcatismo rural, onde a 

luxúria do senhor de engenho se escapava para a senzala. 

Agora, urna observa~ao de Gilberto Freyre, Mestre Gilberto sempre sutil 

e original , Casa Grande e Senzala, Rio de Janeiro, José Olympio, 1958 , v. 2, p. 401 -

-402 : 
Fique bem claro: nao pretendemos negar ao critério de tipos psi
cológicos a _POSsibilidade de van tajosa aplica<;ao a discrimina<;aO 
de tra<;os étnicos. A introversio do índio, em contraste com a 
extroversao do negro da África, pode-se verificar a qualquer 
momento no fácil laboratório que, para experienc.ias dessc 
genero , é o Brasil. Contrastando-se o comportamento de popu
!:i<;oes negróides como a baiana - alegre, expansiva, sociável, 
loquaz - com outras menos influenciadas pelo sangue negro e 
mais pelo indígena - a piauiense, a paraibana ou mesmo a per
nambucana - tem-se a impressio de povos diverso s. Popula9oes 
tristonhas, caladas, sonsas e até sorumbáticas, as do Ex tremo 
Nordeste, principalmente nos sertoes: sem a alegria comunicativa 
dos baianos; sem aquela sua petular.cia, as vezes, irritante. 

Entretanto, um frances, Pierre Dénis, em seu livro Le Brésil au x.xe 
Siecle (Le Céara), París, Librairie Armand Colin, 1909, p. 271, nao esconde, do mesmo 
modo, a sua surpresa diante de tais mesti~mentos: 

L'élément ethnographique dominant est la race primiti~e des 
habitants du pays, .les Indiens. Au lieu d'etre éliminés comme 
ailleurs par les blancs et par les noirs, et d'etre ref oulés dans 
l'intérieur, ils se melerent ici aux nouveaux occupants du sol. 
Les longues luttes entre Portugais, Fran9ais et Hollandais, qui 
obligerent les conquérants a accepter et a chercher des alliés 
parmi les indigenes, la lenteur meme du développement de ces 
provinces ont permis cet extraordinaire mélange, ou dominent 
presque toujours, surtout parmi la population rurale, le teint 
bronzé, les cheveux noirs et raidcs, les traits um peu plats de 
I'Indien. On voit sur les chemins du Céara plus d'une figure de 
caractere véritablement asiatique. 

Nessas linhas, aqui reproduzidas para dar urna idéia da forma~ao de cada 
Estado ou regiao, ficamos vendo que o Brasil nao é o maior país negro do mundo, nem 

tampouco, como querem uns e outros, ultimamente, empolgados por urna falsa cien
cia, a África civilizou várias vezes o Brasíl. .. 

Falta de antropologia, sem dúvida alguma. 
A esta altura, seria interessante, por sem dúvida, mencionarmos o 

que, em seu sintético porém valioso livro O Negro na · V.ida Social Brasileira, S. E. 
Panorama, 1941, p. 49, 50 e 51 , escrevem Haddock Lobo e Irene Aloisi, a propósito 
de certas regioes brasileiras, dando, porém, enfase ao Nordeste : . . 

É todavía relativamente pequena a propor9io de pretos em 
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Estados tórridos, como os do Nordeste, o Pará e o Amazonas. 
Nao é só ao clima, portanto, que se deve pedir a explica~o das 
dif ere~as ; de percentagens de ra~a africana, as quais também se 
originam de outros fatores, tais como a economía regional, a 
maior ou menor proximidade das costas da África e as facilidades 
de navega?<>. 
( •.• ) No Ceará, porém, e circunvizinhan~as, a preponderancia da 
vida pastoril exigía e exige menor número de trabalhadores ne

~os. Aos próprios índios, desde os primeiros tempos do desco
brimento, nio repugnavam os servi~os de pastoreio, como o ca
racterístico de movimen~ao que estes assumem em toda a 
América Meridional. E a seus descendentes mesti~os continuam 
a agradar tais misteres, bem como aos próprios brancos. Daí ser 
menor, nos Estados nordestinos, submetidos as secas, a conm 
bui~ao demográfica dos negros. (3) 

( • •• ) Quanto aos Estados internos, também nao é muito grande 
a propor~ de pretos. Nos mais afastados, isto é f acilrnente 
explicado por ser relativamente escassa a popula~o de origem 
alienígena (seja preta ou branca), preponderando os ameríndios 
ou mesti~os de descendencia ameríndia. 

No tocante ao Piauí (20), já vimos que, desde os mais antigos tempos, 
foi um chio de passagem para os que iam para o Maranhio e Amazonia. Domingos 
Jorge Velho e outros aí se estabeleceram, fundando feudos. Sobre o Piauí, em momen
tos diferentes, escreveram: Barbosa Lima Sobrinho, Álvaro Ferreira, Pe. Joaquim 
Chaves, Lynn Smith, Renato Castelo Branco, Aires do Casal, Capistrano de Abreu, 
Abdias Neves, José Honório Rodrigues e muitos outros. 

Vejamos o que diz o Pe. Joaquim Chaves, no seu O Imiio no Solo 
Piauiense, Centro de Estudos Piauienses, 1953, p. 30: 

As tribos mais aguerridas foram aniquiladas ou expulsas do 
nosso território. As mais fracas se acomodaram a convivencia 
com o usurpador : disto resultou o lastro da mesti~agem, que é a 
base do nosso potencial étnico, ainda em franco proceB> de 
caracteriza?o. 

E o Professor Álvaro Ferreira, em Estudos, Centro de Estudos Piauien
ses, 1953, p. 15-16, vai mais longe, estabelecendo contrastes, muito do gosto de Mestre 
Gilberto Freyre : 

\ 
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••. É o parente mais próximo do indígena. Cruzamento do 

portugues com o nativo: é mameluco com todas as suas carac
terísti~s raciais. Melancólico era o portugues, calado e descon
fiado o caboclo, o sertanejo piauienae nio solta aqueta risada do 

negro, que quebrou toda a apagada e vil tristeza, como na frue 
de Gilberto Freyre. Até mesmo os aeua folguedoa sio desanima
dos, sem entusiasmo, sem alegria farta. ~ na latada em fren-

te a cuinha modesta. 
• • • Na faixa do Nordeste, onde dominava a pecuária, aobretudo 
no Piauí, o regime da escravatura nio ae fez sentir como na zona 
da cana de a~car, donde o menor contingente de aangue africa
no da nossa popu~io. 

Aliás, o próprio Gilberto Freyre já se manifestara, como mostramos 
noutro local, o caráter predominante do caboclo nas popula~t5es piauienaes e parai-

banas. 
E em seu momumental A Guerra do Fidié o meticuloso e elegante 

intelectual Abdias Neves póe claramente em panos limpos a constitui~o da popula

yáo do Piauí: 
Destes, o primeiro foi realizado no Governo de Joio Pereira 
Caldas, em 1762, em este resultado : 
Oeiras - 1.120 habitantes, livres 6SS. No interior da f¡eguesia 

havia 2.49S habitantes, sendo Jivres 1.411. Aí estio 

incluídos os habitantes de Jai~s - 3S4 índios - e os 
de Sio Joio de Sende - 337 índios. Seja, para 3.61S 

habitantes, apenas 2.066 bran=os. 
Valen~ - 692 habitantes, dos quais 613 índios e negros. 
Marvtlo - l.OS9 habitantes, dos quais S14 livres. 
Campo Maior - 1.867 habitantes, dos quais livres 1.120. 
Pamaíba - 12 habita,ntes, sendo 8 livres. 
Piracuruca - 2.349 habitantes, dos quais livres 1.747. 
Jerumenha (Jurumenha, como era grafado) - 697 habitantes, 

dos quais 371 livres. 
Parnaguá - SOS habitantes, dos quais S76 escravos. 

Isso dá o total de 8.102 habitantes, sendo escravos 
(negros e índios) 4.644. 

~ o que encontramos no referido livro, Rio de Janeiro, Editora Arte
nova, 1974, p. 39. 

No quadro da proporcionalidade das rayas, de fins do século XIX, está 
claramente distribuído o seguinte : Piauí - brancos, 28, 34; pr~tos, 15, 18; caboclos, 
20, 19; mesti~os, 36, 29. 

Vemos assim que aquele Nordeste de pecuária e indústria extrativa 
nao necessitava da ajuda poderosa e cara do escravo africano. Como em muitos outros 
lugares do Brasil, os próprios nativos supriram as demandas, as vezes com muito 
acerto e contento, porquanto se tratava de técnica local, com produ~o de raízes ou 
fruto também locais, enfim, uns tra~s culturais dos mais complexos, submetidos l . . 
perícia da gente nativa, principalmente das mulheres. 

Piauí e Ceará foram, também, como vimos, centros de catequeae, 
contando com muitas redu~s ou miBSes, que, após a expuldb dos jesuítas, ae 
converteram em cidades . 
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De qualquer modo, o sangue predominante é , sem dúvida, o amerín
dio mesclado, principalmente mais para o interior. 

Daí, em tempos diferentes, saíram: Capistrano, Generais Sampaio e 
Tibúrcio, Marechal Humberto Castel o Branco, Paula Ney, Clóvis Bevilácqua, o índio 

Poti, Eleazar de Carvalho, 1\ldemir Martins, Franklin Távora, Pe. Cícero, Pe. lbiapina, 
Leonardo Mota, Juarez Távora, Floro Bartolomeu, Rachel de Queiroz, Jeová da Mota, 

José de Alencar e outros representantes ilustres do sangue caboclo. 
Mas, do Piauí propriamente dito, ternos: Marcos Antonio de Macedo, 

filho de índia (391), Lucílio Albuquerque, pintor honesto e incontestável, Zito Ba

tista, Abdias Neves, Alcides Freitas, Lucídio Freitas, Félix Pacheco, Berilo Neves, 
Ministro Reís Velloso, Permfuio Asfora e outros mais. 

Nao queremos, no entanto, terminar estas linhas sobre o elemento 
desta regiao, sem deixar de mencionar mais algumas palavras do genial Gilberto Freyre, 
tao cioso de sua opiniao e das f ontes em que se llie forma o proveitoso -e modelar 

contexto . Em Novo Mundo nos Trópicos, ~rasiliana, Sao Paulo, Ed. Nacional, 1971, 
p. 93-94 , diz textualmente: 

Os filhos do Ceará - regiao ou sub-regiao árida - destacarn-se 
principalmente pela sua tendencia para procurar cidades mais 
populosas ou para colonizar regioes ou áreas longínquas do 
Brasil, prosperando vários deles em zonas que se caracterizam 
sempre por um dos dois extremos: superpopula9ao ou quase 
deserto. Muitos cearenses - de origem portuguesa com sangue 
índio, e talvez também com a tradi9ao nomade dos índios 
- tem sido bem sucedidos em Sao Paulo e no Rio como ino
vadores ou renovadores industriais e comerciais, enquanto 
muitos outros foram pioneiros da coloniza9ao brasileira na 
vasta área da Amazonia. Por mais de um aspecto de seu ethos 
e da sua atividade, sao eles os modernos Bandeirantes do Bra
sil, sucessores dos velhos paulistas dos dias heróicos das bandei
ras. 

E, na página 94, linhas abaixo: 

\ 

Os brasileiros do Nordeste - das zonas áridas e semi-áridas 
dessa regiao ou sub-regiao - sao, como os primeiros paulistas, 
típicamente caboclos, ou indígenas, e mais teluricarnente e 
tradicionalmente brasileiros pelo espírito e pela conduta do 
que qualquer outro tipo regional. 

RIO GRANDE 00 NORTE 

No Río Grande do Norte, ainda vamos encontrar a mesma coisa. Des
crevendo urna viagem por ele feíta no interior do Estado, assim se expressa o emérito 
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folclorista Professor Luís da Camara Cascudo, em seu livro Geografía dos Mitos: 
Os negros ficaram no litoral mais de oitenta por cento. A seca 
dos dois sete (1877) expulsou-os do Seridó. Foram vendidos 
em Mossoró que, revoltado com o mercado humano, come~ou 

a libertar quanto podía. Em viagem longa que fiz a todo o 
interior · do Estado, em maio de 1934, notei quanto era raro 

um negro. Predomina o branco ou o mesti~o claro, mesti~o ~e 

duas e mais decantalj:oes, que chamamos " alvarinto". 

E, na História do Rio Grande do Norte, Ministério da Ed~ca~ao e 
Cultura, Rio de Janeiro, 1955, Mestre Cascudo confirma o que aquí diz. 

Aliás, nao escapara · ao atilado espírito de Euclides da Cunha essa 

particularidade do povoamento potiguar, principalmente no interior. Citando Aires 
do Casal, o imortal autor de Os Sertóes nao trepida. em apontar a verdadeira causa do 
desaparecimento do índio no Nordeste, mormente no Rio Grande do Norte: o mesti-
9amento com o branco e como negro. "Os negros" , diz o mencionado Casal (Coro
grafia Brasilica ou RelafiíO Histórico-Geográfica do Reino do Brasil, por Manuel 
Aires do Casal, Sao Paulo, Ed. Cultura, 1943, t . 2, p. 158), 

sao poucos nesta províricia, onde os indígenas há largos tempos 
se foram de todo reduzidos (o destaque é nosso), apesar da sua 
ferocidade ; e cu jos descendentes, por meio das alian~as com os 
europeus e africanos, tem aumentado as classes dos brancos e 
dos pardos, que péla maior parte nao se designarn de manejar 
os instrumentos da agricultura. 

Também o lúcido crítico cearense, Dr. Tristao de Alen~r Araripe 
Júnior, no 1~ volume {1868-1887) de sua Obra Crítica, reeditada pela Casa de Rui 
Barbosa, sob o patrocínio do Ministério da Educa~ao e Cultura, no ano de 1,958, 
assim se expressa sobre a composi~ao racial do Nordeste, rebatendo o simplismo 

afronegrista do mamelupo Sílvio Roméro, o apaixonadíssimo polemista sergipano: 
Com igual precipita'faO, em um recente trabalho, aliás nota
bilíssimo, sobre a Poesia Popular no Brasil, foi ele levado a dar 
ao elemento africano maior preponderancia no nosso desenvol
vimento estético. Digo precipita~ao , porque o crítico nao tevc 
tempo de lembrar-se de que , para decidir esta questao, seria 
necessário dividir, primeiro, o Brasil em zonas. No Pará, Ama
zonas, Ceará e Rio Grande do Norte (o destaque é nosso), por 
exemplo, o elemento negro é quase nulo; tudo cabe ao indíge
na; as influencias daquela r~a apenas chegam ali por contra
golpe. No Rio de Janeiro, Bahía e Minas, é onde pode ter lugar 
a aplicai;ao do negrismo em toda a sua plenitUde. (p. 253, 
nota 137) 

Com efeito, tratando-se de um Estado relativamente pequeno e de 
natureza ingrata, como em quase toda a regiáo do Nordé"ste Brasileiro, fica, desde 
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logo, compreendido o motivo da falta de escravaria abundante e eficiente, que che
gasse a predominar, como em vários outros Estados. O africano trabalhou intensa
mente, no litoral e, até certo ponto, segundo Tavares da Lyra, nas caatingas, sendo 
quase inteiramente alheio a constitui~ao do elemento sertanejo, onde a própria manei

ra de vida do caboclo repelía a sua participa~o. Ainda aqui, estamos mais ou menos 
dentro das aptidoes e tendencias que a vida do grupo parece acentuar no indivíduo, 

merce das contingencias e necessidades que a experiencia histórica sói apresentar, 
mormente nos casos de contatos, conflitos, extermínios e miscigena~es de toda 
ordem, como tem sido regra quase geral nas várias regióes brasileiras. Por isso, nao 
podemos inteiramente concordar como referido autor, quando, escudado em no~es 
elementaríssimas de antropologia, pretende reduzir o elemento caboclo ao mínimo 
possível. Esquecido de que a grande maioria dos "brancos" nao passa de mameluca 
(2 1 ), com visíveis trayos ameríndios, e de que muitos "pardos" também traem a 
origem americana, nada valendo, portanto, o designativo cromático que os nossos 
sábios de gabinete engendram, para confus_á'o de todos e da pobre ciencia da mae 
d'água, ele acha que os caboclos só mui remotamente sao indígenas, porque os cru
zamentos se realizaram, há várias gerayoes atrás. Ora, os indios, no Brasil, só sao 
considerados tais, quando ainda vivem a vida tribal, isto é, nao se afastam da cultura 
tradicional do grupo. Por isso, nada mais divertido do que ver um autentico deputado 
potiguara ou tabajara a vociferar contra os bárbaros selvagens do Araguaia ou do 
Xingu, cujo extermínio aconselharia, como medida das mais salutares, porque os 

mesmos, por serem incivilizáveis, podem ainda custar-nos os olhos da cara. É a hi
pocrisia racial , a que já nos referimos, e que, infelizmente, constitui característica 

das mais absurdas e nefastas dos pesquisadores antropo-sociológicos dos países mes
ti~s, principalmente da América Latina ou Indo-América. 

Agora, acrescente-se a isso a espantosa variabilidade semantica das 
palavras relacionadas coma colora~o da epiderme humana, no Brasil, e prontamente 

se verá quáo distanciados do rigor científico e quáo carentes de orientayáo técnica e 
pessoal suficientemente instruído se acharo as reparti~óes oficiais do ramo estatís
tico, fonte perene, como vimos, de dados, informa~óes e elementos de pesquisa de
mográfica pouco satisfatórios. 

Pardo, mesti~o, caboclo e branco, por exemplo, entre nós tem tal 
maleabilidade que servem para as mais díspares situa~oos e propósitos, indo do avil
tamento pessoal aó próprio desejo de maior prestígio e mais bem reml.lnerados cargos, 
através duma série de acepyOes, de fundo social ou cultural, ora enobrecedoras de 
estirpes, ora depreciativas, como forma de convivencia. E nos assuntos das ciencias 
antropo-sociológicas, entao, a volubilidade atinge o ápice. Exemplifiquemos com o 
caso do Rio Grande do Norte. Segundo Tavares da Lyra, o primeiro recensearnento 
da popula~ao do Estado, feito em 1835, apresentou 87.931 habitantes, dos quais 
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6.890 índios. Ora, nove anos mais tarde , em 1844, por ordem do Chefe de Polícia, 
Dr. Joao Paulo de Miranda , fez-se através das delegadas poJiciais, o arrolamento da 
populayao, que deu um total de 149.072 habitantes e 6.795 índios. Mas, em 1872, 
ou seja, vinte e oito anos depois, para urna popula~o , segundo o recenseamento 
en tao feito, de 233.979 habitantes,. nao havia nenhum i'ndio, mas apenas 4 ,72 ou 
11,04 de caboclos. Por sua vez , o recel)seamento de 1890, revelando a existencia de 
268.273 habitantes, discriminou : 44,12 de brancos; 8,98 de pretos; 9,36 de caboclos 

e 37 ,5 1 de mesti9os. 
Pois bem, comentando a referida tábua de discriminayao das ra93s, 

diz Lyra que " os pardos e os caboclos podem e devem ser incluídos entre os mestiyos: 
sao resultantes do cruzamento das tres ra9as, a branca, a preta e a indígena". Portan
to, a palavra caboclo perde seu significado clássico e passa a expressar apenas a mistura 

indeterminada de branco, negro e índio ! ... 
Branco é branco mesmo ; negro é o que escapa de branco ; e caboclo e 

pardo se torn~m expressoes de 1nesti9agem mais ou menos escura, sem distinyáo dos 

caracteres étnicos, essa mesti9agem que; arbitrariamente , po':le deslocar·se para o 
negro, por obra e graya do "branco" que determina e estipula, do "branco" que , 

antropologicamente , legisla em causa própria, do "branco", cujo semblan te denuncia 

tudo, menos tra~s arianos genuínos, como fora de sua vontade (22). 
Entretanto, a coisa nao melhor.ou, de lá para cá. Os recenseamentos 

de 1920, 1940 e 1950, embora já mais aperfei9oados e contero com apreciável con· 
tingente de pessoas alfabetizadas para o desempenho da missao, nem por isso trouxe
ram maiores esclarecimentos para a delimita9ao das influencias étnicas em nosso 
"melting-pot". Basta dizer que o de 1920 nem sequer se referiu a cor do cidadao 
brasileiro (23). Isso, sem dúvida, levou Roquette Pinto a empreender a desastrada 
pesquisa, com as duas mil fichas do antigo Distrito Federal, ressuscitando as obsoletas 
expressües de forma~o grega, como xantoderma, faioderma, etc., que absolutamente 
nao podiam corresponder a finalidade que se lhes estabelecera, porque cor, tra~s e 
até idiossincrasias psíquicas nao podem jamais estar subordinadas a caprichos de di· 
letantes, ou restritas a pouco edificante deforma9ao que a indigencia de recursos da 
palavra em geral costuma apresentar, principalmente para quem escreve em portugués, 

que é por excelencia língua de poetas e burocratas. 
Passemos ao recenseamento de 1940, o primeiro depois da Revoluyao 

de 1930. Aqui, já há a preocupa~o da cor, embora os fichários se refiram apenas a 
brancos, pretos e amarelos. A confusao, por isso mesmo, foi das mais completas. 
Muito mulato foi injustamente incluído entre os pretos, assim como muito cafuzo ou 
caboré, nada adiantando os protestos, como tivemos ocasiao de ver. No Paraná, vários 
mamelucos ou caboclos do Faxinal do Quati e localidades vizinhas, a muito custo, 

conseguiram a classifica~o de pardos, conquanto a mesma, como dissemos, nao 
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consta~ do questionário. Por aí, poderíamos formar urna idéia do artificialismo e 
falta de escrúpulo, de que se revestiu a tentativa, aliás mui louvável quanto ao obje
tivo, de recensear, apontando as cores e ra~as dos cidadaos brasileiros. No Río Grande 
do Norte, o cómputo final acusou a seguinte proporcionalidade: total - 768.018 ha
bitantes, dos quais 333.952 brancos (ou brancóides), 102.790 pretos (inclusive mesti
~os escuros), 101 amarelos e 330.870 pardos (isto é, mulatos, caboclos, cafuzos, etc.). 
Entre os brancóides, naturalmente, ao lado dos caboclos ou mamelucos claros, esta
riam muitos mulatos "descascados''. 

Em 1950, realizou-se o segundo grande recenseamento nacional. Mais 
treinados e experimentados com os trabalhos e atividades ligados ao censo anterior, 
os funcionários já se apresentaram com questionários e fichas mais claras e pormenori
zadas, incluindo-se, desta vez, a palavra pardo para, oficialmente, traduzir toda casta 
de mesti~mento e, até mesmo, o indígena brasileiro. 

Segundo conseguimos depreender da leitura do Censo Demográfico do 
Paraná, IBGE, 19-53, p. N, em nada diferente dos outros boletins, as dificuldades 
continuam a ser das maiores: 

Quanto a "cor", ad'Yerte* que a Ín'Yestiga~ao pretendeu fixar a 
represen~lo numérica dos grandes grupos étnicos - brancos . , 
pretos e amarelos. As pessoas que registraram outras declara-
~0es (pardos, mulatos, cafuzos, caboclos, mesti~os, etc.) foram 
reunidas soba design~áo genérica de "pardos". 
Parece desnecessário frisar as dificuldades que se opoem a 
coleta de informa~óes relativas a cor. Preconceitos e, mesmo, 
reserva de certos informantes, quanto a declara~io expressa de 
mesti~agem, contribuem para que, as vezes, as respostas nao 
sejam fidedignas. Reconhecendo ernbora tal circunstancia, o 
Instituto ju)gou útil proceder a pequisa, urna vez que o Re
censeamento é, no Brasil, o meio mais adequado a obten~ao de 
amplos elementos sobre o assunto. 

Tudo está muito certo; mas, para facilitar a tarefa dos estudiosos e 
pessoas interessadas em geral, por que nao indui o referido Instituto, entre os quesi
tos, a palavra cabe/o Oiso, encarapinhado, ondulado, etc.) ou algurn outro dos caracte
res somáticos de real importancia para a identifica~o dos indivíduos? 

. Seria, além de tudo, um trabalho de justi~ para coma ra~ cabocla, 
CUJOS filhos ilustr~s esti'o figurando na galería dos mulatos e afronegros em geral, sem 
que alguém proteste ou, ao menos, procure desfazer tamanha usurpayio. Nao é que 
envergonhe a alguém pertencer ao "stock,, negro. Masé que se trata de coisa errada 
ou usurpa~o. Vejamos, entfo, como as corea se distribuíram, desta vez, na terrado 

mameluco Presidente Joao Café Filho: 48,18% de brancos; 9,46% de pretos; 41,58% 
de pardos; sem declar~ao de cor 18. · 

Tal acontecen em 1950. 
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Em 1960, as propor~óes se apresentavam quase as mesmas, alcan~ando 

0 elemento preto menos de 10%, ao lado do branco, que era o mais numeroso, e do 
pardo, que vinha em segundo lugar. Dos brancos ou brancóides, pelo menos a metade 
tem sangue indígena, e dos pa~dos, urna ter~a , na pior das hipóteses, conforme ternos 
afirmado. De qualquer modo, o coeficiente de fundo ameríndio, recente ou remoto, 
nao importa, nao pode ser inferior a 35% da populayao potiguar. Os tra~os do índio 
andam por toda a parte, mesmo em semblantes afrobrasileiros (principalmente olhos 
e mayas do rosto). Nao foi sem razao, portan to, que o Professor A. da Silva Mello, 
após conhecer Natal e Fortaleza, teve expresséies como estas, em seu Nordeste Bra-

sileiro , p. 248 : 
Em Recife, verifiquei que o sangue negro é rnuito mais abun
dante do que em Fortale-za e NATAL (o grifo é nosso) .• onde 
parece antes raro, assim ·pelo interior da Paraíba e principal
mente d_o Ceartí. Trata« de um problema demográfico de 
grande importancia, cujo estudo poderá esclarecer muitas qu es
tOes da nossa f orrn~ ao racial, assim corno orle ntar quanto ao 
valor dos seus ~lementos constitutivos. (24) 

Pelo que acabamos de ler, toma.se · claro agora que nada inventamos, 
no tocante a composi~o do Norc,leste, em cuja História o ameríndio ou seu descen
dente caboclo tiveram papel dos mais relevantes, a ponto de chamar a atenyao de 
tantas figuras abalizadas da ciencia e cultura do .Brasil. 

No Rio Grande do Norte, nasceram vários caboclos que muito fizeram 
pelo engrandecimento nacional, destacando~: Café Fill).o, José Augusto, operoso e 
distinto Senador, Angyone Costa, emérito arqueólogo e professor, que foi para a Ama
zt>nia inda adolescente, Jaime Adour C!mara,notável polígrafo , o próprio Mestre Luís 
da Cfunara Cascudo, que num de seus brilhantes livros, teve a franqueza de confessar: 

Depois do elogio de corpo-presente, sem urna palavra, estendeu
-me a ~o, frouxa e maquinal. Eu, neto de indígenas terairius, . 
sorri, e sem urna palavra estirei o br~o para um mole conta to de 
duas klvas de couro, vazias de dedos. (O Tempo e Eu, Natal , 
Imprensa Universitária, 1968,p. 126-7 .) 

Nada mais é preciso dizerl 
Em relayao a Paraíba, as coisas se passam, sem dúvida, de maneira 

bem mais clara. Além das observa~0es. de viajantes, missionários e cronistas de todas 
as épocas, secundados pela a~o estatística dos governos, cumpre mencionarmos. aquí 
a participayao notável dos próprios filhos da terra, figuras representativas dos mais 
variados setores da atividade humana, mas ciosos todos de contribuir para que se 
conhe~a e divulgue a verdade a respeito da Paraíba e suas origens. Exce~ao feita de 
Rodrigues de Carvalho e vultos menores, todos os autores consultados, quaisquer 

que lhes possam ser as orienta~s e filia~s sócio-culturais, sempre vamos encontrar 
es5e tra~ comurn de fidelidade e probidade intelectual, no que tange a tradi~o 
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histórica e a realidade etno-sociológica de sua tena. 
Comecemos pelo sábio históriador paraibano, Dr. Coriolano de Medei

ros (25). Em seu admirável Dicioruírio Corográfico do Estado da Paraíba, 2~ ed., 
INL, p. 161, diz : 

Etnografia: os mais valiosos fatores da forma~io do paraibano 
foram o portugues, o índio e o africano, este, considerável 
somente no litoral, nas várzeas destinadas ao cultivo da cana-de
·a~úcar e no Brejo. 

Palavras mais ou menos iguai~ já estavam, em 1922, consignadas no 
Diccionario Historico Geographico Ethnographico do Brasil, Rio de Janeiro, Imprensa 
Nacional, v. 2,p. 680: 

Desses elementos indígenas de duas ra9as - a tupi e a cariri, 
e dos que vieram do exterior, o luso e o africano, originou-se 
a actual popula~o parahybana, sem que todavía en trassem todos 
em igual propor~io. O coefficiente autochtone em fins do se

culo XVI nao de.vía ser muito inferior a 15 ou 20.000 almas, 
segundo Joffily, concorrendo o tabajara no litoral e o cariri no 
sertao. A fusao, mais completa dos tres factores ethnicos, dos 
quaes o ínfimo f oi o africano, se deu na zona Mamanguape
·Camaratuba, rica em engenhos de assucar, mas pontos houve 
em que circumstancias de ordem local, como sejam falta de 
communica~óes, insignific!ncia das lavoiras, por conseguinte, 
ausencia quase completa de trocas, trouxeram a "insula~áo" 
da ra~a indígena. Na Bahia da Traifáo, a Norte, e em Alhandra, 
no extremo opposto, ainda hoje se encontra o antigo typo 
autochtone puro. 

No interior a propor~o do elemento africano trazido a Pa
rahyba, especialmente por mingua de bra~os para a lavoira da 
canoa, foi muito mais escassa que no littoral, nao só porque se 
tornou pequena a procura, mas sobretudo por preferirem os 
senhores de engenho o indio como auxiliar na crea~ao de gado, 
em vista do seu natural pendor para urna func~ao mais ade
quada a sua índole, que difficilmente se coaduna com trabalho 
sedentario, pertinaz e prolongado. Por isso, encontram-se no 
sertio nucleos onde a fusao dos dois elementos, o portuguez 
e o indígena, se deu, ora com o predominio do primeiro, ora 
com a supremacía do segundo. 

Neste trecho transcrito, verificamos que nenhuma dúvida parece pairar 
sobre a predominancia do sangue indígena ná mesti~em daquele Estado nordestino, 
ao contrário do que ocorre na Bahia, Minas, Estado do Rio, Sergipe, Pernambuco e 
outras unidades federativas do Brasil. É tamanha essa convic~o e tao segura em seus 

fundamentos que, decorridos alguns anos, vamos ainda encontrá-la em José Américo 

de Almeida, o brilhante romancista e sociólogo que tio importantes serviyos tem 
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prestado ao seu Estado e ao Brasil. 
Em seu magnífico livro A Paraíba e seus problemas (26), Porto Alegre, 

Globo, p. 210-1, ele, com pleno conhecimento de causa, afirma: 

A popula~ao sertaneja é quase toda clara. Parece que, além de 
tu do, sempre se f orrou ao recruzamento com o africano por 
essa repugnancia que caracteriza o índio. (• •• ) O fator indígena 
manifesta-8e, também, com o seu caráter primitivo mais pronun
ciado, na orla marítima. ( • •• ) Daí se concluí que a maioria dos 
nossos mesti~os representa o cruzamento da ra~a branca com a 
indígena. 

Falando sobre as ·deficientes estimativas referentes a distribuiyao 
étnica no Nordeste, diz o jovem sociólogo paraibano Lopes de Andrade, em sua 
Jntrodu~iio a Sociologia das Secas, Rio de Janeiro, Ed. O Cruzeiro, p. 135-6: 

De um modo geral atribuí-se 11 % de mesti~os de índios com 
brancos a todo o Nordeste, percentagem calculada pelo Museu 
Nacional do Río de Janeiro, em 1922. Cremos, entretanto, que 
urna revisa<i '(o grifo é nosso) desses cálculos, no que toca ao 
Nordeste, revelaría hoje um acréscimo talvez de 50% mínimo, 
tal tem sido a propor~ao em que mesti~os nordestinos, de entio 
para cá, se tem intercruzado, sobretudo nas zonas profunda
mente rurais de que aqui nos ocupamos. 

E, páginas adiante, ao referir-se a participayao do negro, afirma: 
Duraram séculos esses vaivéns da conquista dos desertos norde~ 
tinos, neles tomando parte portugueses, mamelucos e índios. 
(NOTA) A participa9ao dos negros nas "entradas" aos sertoes 
nordestinos foi quase nenhuma, · o que ainda recen temen te 
tivemos ocasiao de verificar em pesquisas etn<Uógicas, que po
dem a qualquer hora ser comprovadas por qualquer viajante, 
mesmo leigo em assuntos antropológicos, que venha percorrer 
o interior do Nordeste. Também, o prof. Djacir Menezes, em seu 
excelente O Outro Nordeste, p. 72 e seguintes (Rio, 1937), 
ocupa-se do assunto tendo opiniáo identica a nossa. (P. 154) 

Mas, incontestavelmente, o mais lúcido defensor da participa~io do 
indígena, de maneira intensa e especial, na formayao do paraibano, é o historiador e 

polígrafo Dr. Horácio de Almeida , em cuja bibliografia avulta a História da Paraíba, 
Joao Pessoa, In1prensa Universitária, 1966, v. l. Nessa interessante e imprescindível 
obra de pesquisa, ternos, pela primeira vez, nao só lan~ado o grito de injusti~ para 

com o elemento que tanto fez pelo Brasil, como tambétn, em magní~cas páginas, 
\ 

iniciada a reparayio de tanto mal ao Brasil e sua ciencia. E o mais curioso é que, na 

parte final do trabalho, estao elaboradas as linhas mestras da interpreta~o dos nomes 

geográficos paraibanos de origem indígena. O preclaro historiador nos acena com 
inúmeros topónimos, mostrando-nos novas vías para melhor e mais peñeito conheci-
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mento da nossa história e geografia. 

Até a parte dos remédios é aí contemplada, o que nos faz crer que, 
neste vastíssimo Brasil, muito erudito ainda existe, de cuja profícua luta pela elucida
~ªº do passado, muita glória advirá coma dignifica~o da nossa civiliza<ráo, apontados 
os principais erros e imperfei~oes. 

O livro todo (páginas 43, 49, 50, 93, 122, 163, 183, 200, 220, 233, 
240, 243, 269, 284 e 289) está a nos sugerir que, felizmente, já sao terminados os 
tempos da omissao do que <levemos ao antepassado índio e, por conseguinte, des
truídos os perniciosos etnocentrismos, onde o 1ono da terra só imperfei~es e anima
lidades exibia, ante o civilizadíssimo e cristianíssimo portugués, para nao falarmos no 
moderno africano, num racismo as avessas. 

Mas isso é assunto para outro livro. 
Citemos apenas o que está em consonancia com o propósito deste 

livro, ou s~ja, a enuncia~o duns tantos conceitos da insofismável presen<ra do tipo 
antropológico indiático em nossa história .e cultura, partindo da nossa forma~ao. 

baila: 
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Destarte, a páginas 49-50, assim se expressa: 

Tamanha era a falta de mulheres para os enlaces condignos que 
ruto havia como obviar as ·amiga~oes de portugueses com índias. 
Desse cruzamento resultou o tipo étnico do mameluco, que deu 
em soldado, artista e aventureiro, donde se tira o argumento de 
que o selvagem, desde muito cedo, se tornou um associado 
valioso na empresa de coloniza~io. 

Nas páginas 122 e 184, novamente a qµestfo do cruzamento vem a 

\ 

Do cruzamento com o indígena saiu o bra~o livre para o traba
lho, oficiais de todos os ofícios, pedreiros, carpinteiros, ferreiros, 
oleiros, tanoeiros, sapateiros, alfaiates, músicos,. etc. Saiu tam
bém o soldado valen te, da mesma forma que a gente de prol, 
em cujo número estio os Cavalcanti de Albuquerque, os Lins, os 
Arcoverdes, todos descendentes de Jeronimo de Albuquerque 
e da índia Maria do Espírito Santo Arcoverde, a numerosa 
prole de Joao Ramalho, o célebre bacharel de Cananéia, gran
jeada entre a indiada de Sao Vicente, tronco quatrocentio dos 
paulistas de ra~a, os ramos ilustres de Diogo Álvares, o Caramu-
rú, e de Catarina, a Paragua~ú, um de cujos netos, Belchior 
Días Moreia, esteve em ponto de ser agraciado como foro de 
fidalgo. 

Mas adiante, página 233, afirma com muita razao: 

Os que desdenham de admitir o indígena como urna das ·pila~ 
tras da estrutura social terao dificuldade, certamente, de demon~ 
trar a resistencia épica do homem do nordeste, as características 
físicas e mentais do chamado "cabe~ chata'', as tendencias 

supersticiosas, os costumes, a coragem física, a peculiaridade de 
cozinha, os desafíos de viola, as cantigas de louva~ao, enfim, o 
Iinguajar do povo, em que milhares de palavras entraram a en~i
quecer o patrimonio lingü(stico. Na ignorancia de todas essas 
influencias, atribuem ao negro muitos dos elementos espirituais 
herdados do nativo, entre os quais se destacam os mitos e lendas 
já incorporados na literatura folclórica. 

Da página 264 em <liante, trata da terapéutica indígena, a base de 
ervas, coisa que se transmitiu entre o povo e entre os sábios, também. Ninguém ignora 
o que a Medicina moderna e a homeopática tem produzido com a riqueza vegetal que 
nos veio dessa gente. 

Mas a mais notável de suas "trouvailles" está certamente na bela e des-
temerosa passagem da página 164: 

O índio da Paraíba nao sofreu cativeiro. Ao contrário, mistu
rou-se depressa com o branco, caldeou-se com ele e foi . dessa 
fusao que saiu o homem forte do nordeste, o cabei;a chata, o 
cabra machó 'que pegou do bacamarte e ajudou a expulsar o 
invasor holandes, o caboclo sorumbático da roi;a curvado ao 
cabo da enxada, o homem da terra, que tem amor a terra' e ja 
adquire a consciencia de que a terra é bem comum de todos. 

O que nao padece dúvida, em semelhantes pesquisas, é o papel prepon
derante que o sangue indígena, puro ou caldeado, nao importa, desempe~ou no 
povoamento e conquista definitiva do solo paraibano. . 

Quer como bandeirante ou sertanista, quer como aliado do portugués, 
ainda vivendo a vida tribal, quer, finalmente, como catecúm~no dos jesuítas ou outros 
religiosos mais, o que é certo é que o povoamento se processou a base do conúbio 
Iuso-ameríndio, mais tarde, e apenas em certos pontos, como já foi assinalado erri ou
tros capítulos, engrossado com a intromissao do elemento servil, de proveniencia 
africana. Basta dizer que até cidades importantes da atualidade tiveram como fonte 
primordial pequenos aldeamentos de cariris e várias outras tribos nordestinas. 

Na Corographia Brasilica, do já referido Aires do Casal, vamos encon
trar, em pleno século XIX ( 1817), ainda muitas cidades parcialmente habitadas por 
índios: Pilar do Taipú, outrora Cariris. "Cariris", diz o autor, 

f oi o seu primitivo no me, enquanto aldeia de Índios, seus pri
meiros habitadores, e que ainda hoje formam com as suas ex
tra~oes o grosso do povo, que bebe do rio, e nos seus arredores 
cultiva boa quantidade de algodao, mandioca e outros manti
mentos; Alhandro, originalmente' Uratauí, vila medíocre ( ..• ) 
O povo, que a habita, compóe-se de índios e brancos, ou puros 
ou combinados, agricultores e pescadores; Vi/a do Conde, nou
tro tempo Japoca, ainda pequena e sem notabilidades ( ..• ) 
Seus habitantes, índios, brancos e mesti~os, cultivam diversidade 
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de víveres, e bebem duma boa fonte; Vila de Sáo. Miguel, situa
da na proximidade da baía da Trai~io ( ••• ) Seus habitantes 
sio índios, agricultores e pescadores; Montemor é urna vilota 
de aborígenes, obra de urna milha arredada da margem seten
trional do río Mamanguape, e quatro léguas longe do ·mar. Teve 
princípio seis milhas mais aml>a, onde está a paróquia de Sáo 
Pedro e Sao Paulo, para habita~io dos avós de seus atuais habita
dores. Tendo crescido muito o número de brancos, que ali se 
llles agregaram, para evitar as desaven~as, que lls vez es se origina
vam entre as duas jerarquías, conveio« em separá-las, fazen
do« nova aldeia,com o nome de Preguifa, para estabelecimento 
dos primeiros no s(tio onde está a vila. (P. 153.S). 

E, segundo lemos no Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico 
do Brasil, p. 680, 

depois de terminada a longa e sanguinolenta guerra contra os 
Carirís (que abrangeu os dois primeiros decenios do século 
XVIII), os indígenas sobreviventes foram aproveitados, nas 
suas aldeias, as quais, com o decorrer do tempo, se transforma
ram em diversas vilas e cidades da atual Paraíba. As nove aldeias 
carirís que serviram de origem a vilas e cidades sio as seguintes: 
a dos lcós Pequenos (Sousa); a dos Pegas (Pombal); a dé Nossa 
Senhora do Rosário de Curema; a de Sao José do Panatí (Pian
có); a de Sao Joao do Brejo de Fagundes; a de Nossa Senhora 
da Conceifao de Campina Grande; a do Pilar; a de Santa Teresa 
e Santo Antonio da Boa Vista; e a do Boqueirao no Rio Paraí
ba. (27) 

Tudo como escreveu o grande mestre Capistrano de Abreu, contrarian
do certas afirmativas de antropólogos modernos, tanto brasileiros como estrangeiros, 
por via· de regra, de atitudes comprometidas, ou mal informados em dados, documen-
tos e material histórico em geral, principalmente da fase colonial. 

Os aldeamentos se transf ormaram em cidades e o elemento indígena 
passou a preponderar, por seu vulto, no mestiyamento. 

Aliás, essa questao da catequese no Nordeste, principalmente, tem 
importancia, por causa do interior e suas zonas de "isolamento indígena", conforme 
afirmamos há pouco. 

E, para melhor compreensao da própria História do Nordeste, vamos 
passar em revista o caso das miss0es jesuíticas, nos diversos Estados, a COnte?f pelo 
Rio Grande do Norte, excluí da já a Paraíba. 

Aí tivemos Villaflor, Extremoz, Portalegre, sao José de Mipibu, entre 
outras. 

De Pernambuco, ternos notícias das seguintes: Piláo Arcado, Vila Real 
de Santa Maria, Vila de Nossa Senhora da Assunyáo, Simbres, etc. 
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Alagoas: Atalaia, Colégio, Anádia e outras, como veremos. 
O Estado de Sergipe, antigamente pertencente a Província da Bahia, 

apresenta: Miss0es de Vila Nova de Santo Antonio, Freguesia de Sao Pedro, de Pro

priá, de Tomar, etc. 
· Na Babia, destacam-se muitas comarcas. Na comarca de Jacobina, 

ternos a missáo do Saí. Na comarca da Babia propriamente dita, pfiem-se em relevo 
estas: Abrantes, Pombal (primitiva Cannabraba), Soyre ou Natuba, Abadía, Belém, 
Muritiba, Vila da Pedra Branca, etc. Na comarca de Porto Seguro, divisamos _algumas 

já famosas: Vila Verde ou Patatiba, Trancoso, Alcoba¡;a, Vila de Sao Mateus, Belmon
te, etc. Na comarca de Ilhéus, basta citar: Oliven~, Ilhéus, Barcelos, Santarém ou · 

Serinheem, Valenya, D'Almada, Sao Boaventura, etc. 
Ora, pelo que sabemos, as missües d~sempenham papel importantís-· 

simo na aproximacrao de selvagens e ditos civilizados, e carece de. veracidade a · tradi- · 
yáo que se formou a respeito das mesmas, de que, após o Ato de Pombal, expulsando 

os jesuítas, os . índios voltaram a vida que levavam seus país e avós. Isso só pode caber . ~ 
em cabeya ingenua ou mal intencionada. 

Foi daí, portanto, que surgiram aldeias, vilas e cidades, com muitos 
habitantes de semelhante origem, ainda em pleno século XIX. E, hoje, ·quem viaja 
pelo interior tem impressao de estar na Amazonia, até certo ponto, e nao ~ncontra 
outra explicayao para o grande número de caboclos que por toda a parte se veem. 

Vamos mostrar um pequeno trecho, escrito pelo ilustre nutricionista, 
professor A. da Silva Mello, em Nordeste Brasileiro, (28) Rio de Janeiro, José Olym
pio, 1953, p. 248, em que ele, sincero e cheio de .experiencia, diz o seguinte: 

' 

Um fato, que a mirn próprio muito surpreendeu, foi o da pe~~ 
centagem baix íssima de negros e mesmo de mulatos em ·toda 
a regiao que percorri do Nordeste. O tipo predominante é o do 
caboclo descendente do índio ou da mistura dele com o branco, 
dando indivíduos ora mais aproximados do Índio, ora mais do 
branco. Parece que o elemento negro encaminhou-se mais para 
o sul, como demonstra a popula~ao da Bahía e mesmo dos Es
tados do Rio e Minas, como posso julgar pela minha própria 
observayao. 

Nao há dúvida, o caboclo impera em toda aquela zona e é de lá que 
saíram tantos vultos ilustres, uns mais, outros menos, aproximados das origens amerín

dias, como demonstr_amos na documenta~o estribada em escritos e depoimentos de 
pessoas da época. 

Até nas guerras, revoluyé5es e comoyoes sodais se aprendeu a levar em 
conta o sangue caboclo. Em todos os grandes historiadores, cronistas e antropólogos, 
sempre vem mencionado o fato de existir tanto índio nas diversas zonas, que chegava 

até a formar batalhoes. Dava-se isso por toda a parte, Nordeste, Sul, Amazonia, Mato 
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Grosso e mesmo em Minas Gerais. 

Ouyamos Manuel Correia de Andrade, em A Guerra dos Cabanos, 
(29) Conquista, 1965, p. 204: 

Por isto, os quadros revolucionários eram formados, em grande 
parte , pelos índios de Jacuípe, que viviarn miseravelmente da 
ca~a. da pesca e da explora~io da madeira na floresta e eram 
freqüentemente recrutados para o servi~o militar ; por negros 
escravos que, fugindo ao cativeiro, embrenhavam-se nas matas, 
alimentando-se também da ca~ e de frutos e mel silvestre 
(daí derivando a alcunha de papa-méis), de habitantes Jivres da 
regiio e milicianos desertores, habituados a vida selvagem e que 
facihnente se adptavam a aventurosa vida das matas. 
lsso no ano de 1834. 

E, na página 47: 

Seus principais che fes em Pernambuco eram Manuel Af onso 
de Mello, na regiao de Una, e Antonio Timóteo em Panelas, 
destacando-se eril Alagoas J oao Batista de Araújo, em Barra 
Grande, e Alexandre Gomes de Oliveira, que era diretor dos 
índios de Palmeira e alardeava dispor de "600 caboclos para 
combater os federalistas (1)" . Também os índios de Jacuípe 
eram muito influenciados pelo Capitao-Mor de Barra Grande. 

Bis aí o que ocorria no Nordeste, há mais de cem anos. 
Sobre o mesmo fato, na Sabinada, em linhas gerais, dizia o extraordi-

nário Manuel Bomfim, O Brasil na América, Sio Paulo, Francisco Alves, 1929, p. 122 : 
Nos seus días, Mello Moraes ainda calcula o gentio do Brasil em 
2.000.000. Reduzarno-lo a um quarto: ainda é urna forte cifra, 
se consideramos que se trata de restos. ( ••. ) Ele teria sido levado 
a esse cálculo, pelo fato de que, na Sabinada, ainda havia tantos 
índios na Pedra Branca, que com eles se formaram corpos de 
tropas especiais. 

Cauto de Magalhaes con ta que, na Guerra do Paraguai, havia regimentas 
de amazonenses, que falavam língua indígena e se entendiam com os paraguaios, sendo 
muitíssimo deles índios puros. 

E, na mesma guerra, todos devem lembrar-se dos grupos numerosos de 
Guaicurus que, com sua cavalaria rápida, muito castigavam os inimigos. Finalmente, 
ainda na mesma desastrosa luta entre irmáos da América, nos cronistas, isto é, em 
Dionísio Cerqueira, Visconde de Taunay e outros, quantas vezes nos foi dado encon
trar notícias de regimentas quase completos de caboclos ou mamelucos, chegados do 
Rio Grande do Sul? 

Esses mesmos caboclos ou índios chirus, como em 1930 e 1932 presen
ciamos passando pelas cidades do sul do Brasil ... 

Mas o inesquecível Jean Baptiste Debret, em sua Viagem Pitoresca e 
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e Histórica ao Brasil, Sao Paulo, Martins, 1954, p. 53, 55 , 59 e seguintes, nos dá notí
cia de "Soldados de Curitiba", "Soldados de Mogi das Cruz.es", "Soldados Guaranís", 
"Soldados Guaicurus", "Soldados Charruas" , etc., muitos deles servindo no Río de 

Janeiro! (30) 
Aconteceu isso nos come9os da nossa vida de povo autónomo, lá por 

1825 ou pouco mais tarde. 
Ora, do exposto, sem muito esfor90, podemos tirar a conclusao de que 

0 índio brasileiro se transforma rapidamente em cidadao, principalmente se as condi-
90es de existencia, como outrora , eram ainda quase as mesmas da sua tribo ou , entao , 
pouco diferiam, acentuadamente no meio rural. Mas mesmo nas capitais, -percebia-se 
logo que estávamos defrontando com locais velhos, atrasados, com ruas estreitas e 
sujas, sem nenhuma no9{o de higiene, portanto longe das tremendas surpresas que um . . 
nativo levaria no·s países mais civilizados. 

A massa indígena, repetimos, por mais que fosse dizimada e massacrada, 
deixou um lastro demográfico difícil de entender, se formos atrás das apregoadas e 
sistemáticas campanhas de descrédito contra o portugues. Este, por mais que matasse 
(e, na verdade, nao foi tanto assim) ainda sobrariam muitos milhoes de caboclos, por 
aí, a deixar embasbacados os representantes de todas essas ideologias ... 

ALAGO AS 

O coeficiente caboclo no Estado de Alagoas é dos mais elevados do 
Brasil. Pelo mapa da proporcionalidade das ra9as (1890), verificamos que, naquela . 
época, atingia aproximadamente 20% da popula9ao . 

Hoje, talvez baja aumentado, visto nao existir nenhuma corrente imi
gratória de europeus e, mesmo, no que tange a classifica9ao, nenhum critério genuina
mente científico. Daí que muitos caboclos ou mamelucos passem, facilmente, a inte

grar as fileiras dos "brancas" ou "caucasóides". 
Para explicar a notável concentra9áo de lusoameríndios na tena de 

Tavares Bastos, os nossos antropólogos e historiadores se tem valido do fator fluvial , 
no caso representado pelo Sáo Francisco .. Por meio dele, teriam, seguidamente, descido 
as hordas aborígenas, compostas principalmente de cariris e tapuias. 

Sendo Estado raso, de pequena área desmembrada da província de 
Pernambuco, onde constituiu , até 1817, a Comarca das Alago as, com as seguin tes 
vilas: Porto Calvo, Alagoas, Anadia, Atalaia, Poxim, Penedo', Maceió e Porto de Pedras, 
logicamente o elemento indígena de~eria , logo , ser reduzido ou assimilado. 

A popula9ao, segundo Craveiro Costa, seria de uns 100.000 habitantes. 
Mas um recenseamento real só muito mais tarde iria realizar-se, como, aliás, ocorria em 
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todo o Brasil. Por conseguinte, os cómputos e estimativas das diferentes épocas, até 
1872, apresentariam os maiores absurdos. Basta dizer que, em 1819, o conselheiro 
Velloso de Oliveira pretendeu haver recenseado 111.973 pessoas, naquele Estado 
nordestino, das qua is eram livres 42. 879 e escravas 69 .094. 

"Mas deve haver exagero no cómputo", diz Craveiro Costa, "porque 
nunca mais, mesmo nas fases de maior prosperidade que se seguiram a época do in
quérito, a populayao cativa das Alagoas atingiu aquela cifra." 

Com efeito, pelo que nos foi dado investigar, em rela?o a demografia 
daquela valorosa unidade brasileira, os escravosjamais ultrapassararn 1/5 da popula?o 
total , chegando-se, finalmente, no mencionado ano de 1872, ao seguinte resultado: 

populayao total 348.009 habitantes, dos quais 312.268 pessoas livres e 35.741 escra
vos. Portanto, os escravos erarn apenas 10% do total l ... 

Realmente, após os sanguinolentos encontros com os caetés, a resisten
cia amer índia, embora ainda continuasse por algum tempo, ou parecesse renascer com 

cada ameaya provinda de norte e do interior, ela, no en tanto, nunca mais constituiu 
obstáculo sério a coloniza?o, que se processou do litoral para o sertao, conquanto, 
como dissemos, o rio Sao Francisco f osse sempre urna vía de concentra?o dos grupos 

caboclos, já agora atraídos pelos padres franciscanos. E é precisamente isso que nao 
deve ser esquecido, no caso das Alagoas: gra~s a a?o dos missionários, pioneiros e 
sertanistas de Piratininga, cujo poderlo foi, principalmente, experimentado nos Palma
res (donde, portan to, a obten?o de sesmarias e cria?o de currais e aproveitamento de 
pastos), o interior passou tarnbém a contar. E a massa, logicamente, seria composta de 
mamelucos, cafuzos e mesmo índios puros (31). 

O interior, en tao, seria menos afetados pelo africano, donde a maior 
percentagem de sangue cariri e tapuia. "Por isso", diz ainda Craveiro, 

quando, em 1888, a aboli~ao, abrindo as senzalas e desertando 
os campos agrícolas e pastoris, derrubou o prestígio do senhor de 
engenho, a zona pecuária nao chegou a desorganizar-se para o 
trabalho. Outro tanto nao aconteceu na zona assucareira, onde 
a desorganiza~ao do trabalho abalou profundamente o edifício 
economico, social e político, que os senhores de engenho haviam 
construído sobre o dorso frágil do escravo. (P. 68-9) 

A conclusáo que se tira de tudo isso é, entao, a de que a participa?o 
indígena na formayao do povo alagoano é muito maior do que pretendem certos his
toriadores e antropólogos. Se até 1870 ainda havia oito aldearnentos de índios! E 
quanta coisa bonita nao existe, cujos alicerces se vao perder no interior da tabat Talvez 
Palmeira dos Índios seja simples homenagem a ra~a indomável, que fez estragos condi
deráveis nas hostes lusobacamarteanas. Mas, entre outras, estas localidades surgiram de 
antigos aldeamentos de indígenas: Atalaia, Anadia, Colégio, Cabrobó, etc. Atalaia, se
gundo Aires do Casal, tinha, nos come~os do século XIX, mil quinhentos e setenta 
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habitan tes: "parte deles sio ca bocios, brancos e de f ei~óes mais regulares do que 
nenhuma outra tribo dos indígenas conhecidos" (p. 134, v. 2); Anadia, "vila me
diana" ( . .. ) "Seus moradores sao índios, europeus, brancas do país, e mesti~os em 
número de mil vizinhos, incluindo os do seu termo, quase todos ou cultivadores, ou 
compradores de algodao, sua principal riqueza" (idem); Colégio, entao, era urna pa
róquia, cujos moradores, quase geralmente índios, pertenciarn a tres na~óes diferentes: 
Aconans, que viviam no distrito de Lagoa-Comprida; Carapotos, que habitavam na 
serra Cuminati, e Cariris (o autor escreve Cairiris), que viviarn encostados a se~a que 
deles tomou o nome. "A matriz foi urna capela de jesuítas, que possuíam o território. 

Pode vira ser povoa~o consideráv~l." (P. 137, ídem), Corografia Brasz1ica. 
Mas vamos ainda ao rio Sáo Francisco, com sua considerável atra~io de 

gentío, no dizer de Oliveira Viana, repetido pelo grande mestre alagoano Estevao 
Pinto, com residencia no Recife. 

Nao é preciso muito discernimento para verificar como, entre Estados 
mais ou menos tocados do sangue africano (como Pernambuco, Sergipe e Babia), 
al~-se Alago~s, como seu espantoso caboclismo, a mesma Alagoas do Quilombo dos 
Palmares, mas que ainda continua diferente do que a· circunda. 

No volume l da Encyclopedia e Diccionario Intemacional, p. 255, 
encontrarnos a respeito de Alagoas; 

A imigra~ao em Alagoas tem sido pequena. As melhores classes 
sao em maioria de descendencia portuguesa, mesti~ada até certo 
ponto com indígena, ao passo que as mais baixas sao consti· 
tu ídas só de negros ou índios, mulatos ou caboclos. No geral, 
o sangue indígena domina inquestionavelmente. 

Certa vez, O. Prazeres, visitando uns alagoanos e paraibanos, recém-che
gados das respectivas terras, escreveu interessante artigo, admirando-se de sua seme
lhan~a com os antigos habitantes do Brasil. 

Em verdade, o fenótipo indígena, repitamos, está em todas as camadas, 
mesmo na superior: Marechal Floriano, Tavares Bastos, seu ilustre pai Conselheiro José 
Tavares Bastos, Embaixador Pontes de Miranda, Théo Brandao, Alfredo Brandao, 
Barao de Penedo, De Plácido e Silva (residente no Paraná), e muitos mais. 

Quem é que, olhando para os Góis Monteiro, Cavalcantis ou Jatobás, 
poderá negar a existencia do ascendente indígena na gente alagoana? 

Como vimos, Capistrano de Abreu, Aires do Casal, Craveiro Costa, 
Arthur Ramos, Manuel Dit!gues Júnior, Théo Brandlo e muitos outros se ocuparam 
com a demografia das Alagoas e suas fei~Oes caracter~ticas. , 

Feítas estas ligeiras considera~s, é justo agora que mostremos como 
tem evoluído demograficamente o Estado. . 

Já vimos o censo de 1940, que nao esclarecia sobre a cor, como fara , 
de desejar. Examinemos, entio, o de 1950. Para urna popula?o de 1.093.137 habitan-
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tes, havia 40,55% de brancos, 7 ,43% de negros (um dos mais baixos do Brasil) e 
51 ,84% de pardos. Ora, no meio dos brancos, pelo menos wn ter90 deve ser caboclo 
ou de sangue indígena, como em todo o Nordeste, de Alagoas para cima, zona onde 

nunca houve imigra~o européia. O mesmo acontecendo com os 51 ,84%, rios quais, 

talvez, atinjam a metade, dado o tom mais ou menos escuro das baixas camadas. 
O elemento alagoano que ternos examinado se inclina mais para o 

nativo, pela baixa estatura, cabe~ achatada, pouca ou nenhuma barba, nariz saliente 

ou um pouco chato, lábios mais ou menos espessos, cabelos lisos ou ondulados, etc. 
Em 1842, durante o govemo de Campos de Mello, fez-se em Alagoas 

um recenseamento: 207.294 habitantes, sendo: 167.619 liVres e 39.675 escravos. 
Urna apura9ao, feita em 1849, deu aproximadamente a mesma coisa. Em 1860, o Dr. 

Tomás do Bonfim Espíndola promoveu um censo provincial e cliegou a seguinte 
conclusao : populayao livre 205.296; popula~o escrava 44.418. Sete anos mais tarde, 

Alagoas tinha 250.000 habitantes livres e 50.000 escravos. Em 1871, finalmente, o 
país todo conheceu um verdadeiro recenseamento. O resultado, segundo Craveiro 

Costa, foi o seguinte : 312.268 habitantes livres e 35.741 escravosr Daí para a frente, 
nunca mais se falou em escravos, nem em colora?<> da pele, é óbvio. Apenas, antes 
de 1940, divulgou-se um gráfico, dito de 1890, que clava a distribui~o racial da seguin

te maneira: brancos 31,08%, pretos 10,14%, caboclos 18,40% e mesti~os (sic) 40,38%. 
Falta o de 1960, o último a especificar o item cor, embora de maneira nada clara ou 
exemplar. De qualqtler modo, fica estabelecido, de maneira irrefutável, o aumento 
de brancos e pardos, o que coinciqe com o que vimos afirmando, principalmente 
entre os primeiros, onde o teor de sangue caboclo é dos mais elevados. 

BAHIA 

A Bahía é a terra classica do elemento de proveniéncia africana. Mas, 
se nos demorarmos um pouco na aprecia9fo de suas particularidades e na inegável 
variedade de seus climas e ambitos gerais, ficaremos logo grandemente admirados da 
abundancia de outros materiais da espécie humana. 

Com ef eito, tanto nas partes do su1 como do norte, como ainda do 

sertao longínqu~, seguidamente afluem para as letras e cultura figuras caboclas, níti
damente caboclas, o que desmente a no~ simplista de que a Bahia s6 tem pretos e 

mulatos. Exemplifiquemos com Augusto de Mend.on~, Xavier Marques, Constincio 
Alves, Paulo Dantas, García d' Ávila, Robério Dias, Anísio Teixeira, Wilson W. Rodri
gues, Sá Nunes, etc. 

As causa sfo muitas: antigas missóes, antigos currais, vastidáo territorial 
com pontos para refúgio de tribos, o Slo Francisco com suas subidas e descidas de 
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gentío, ao lado da fixa~io, pela persuasáo dalgumas dessas n~<Ses índias, por ve7.es, 
coisa muito comum no Nordeste, como é o caso dos janduís, etc. 

Para urna visfo total do assunto, mostremos como dois ilustres baianos, 
ambos da Academia Baiana de Letras, viram a questao. 

Luís Viana Filho {34), em O Negro na Bahía, Rio de Janeiro, José 

Olympio, 1946, p. 128-9, diz: 
Sobre o Bandeiri:rmo. Duas fo~as atraírarn o hoinem , fazen
do-o desprender-se da praia para alcam;ar o interior da Babia, 
ainda desconhecido - a bandeira e a cria~o de gado. Em ambas 
o negro, pode-se dizer, esteve ausente. 
Da bandeira, que foi o primeiro condutor de homens brancos 
para as regióes centrais do país, o negro nao participou. Nao faz 
muito que Cassiano Ricardo, contestanto Aff onso de Taunay, 
Alfredo Ellis Júnior, afi.mlou a presen~a do negro nas bandeiras 
paulistas. O poeta paulista poderá ter razao se quisér dar a essa 
presen~a um sentido matemático, absolutamente rigoroso. 
Fora daí, estará em equívoco. Na bandeira, o negro é um elemen
to imponde~ável Se um ou outro participou de alguma das 
expedi~oes, pouco importa. Jamais, porém, terá ·tido a sua 
contribu~io um vulto capaz de a fazer notada no panorama da 
história. O conquistador portugues era bastante inteligente para 
compreender que o negro nao tinha as qualidades necessárias 
para ser, no interior do Brasil, um varador de tenas, vencendo 
obstáculos, transpondo ríos, enfrentando perigos e prova~é>es, 

em que o índio já estava perfeitamente amestrado, e como qual 
o negro, nesse trabalho, nio podía concorrer. Naquele a educa
~io formara um sexto sentido , o sentido da defesa diante de 
todos os perigos dessas travessias ousadas pelo cora~io do país. 
O índio, melhor e mais barato, era o colaborador imprescindível 
das bandeiras. Netas, o negro, se existiu, foi como parcela míni
ma, insignificante. A sua presen~, ignorada pelos cronistas, 
nao terá sido de modo a marcá-las com a sua cor e os seus 
hábitos. Terá sido a presen~a de um elemento falhado, f adado 
a desparecer. 
Matias Cardoso, ao chegar a Babia, em 1690, traz "mais de 
100 homens brancos com os seus oficiais de que se formou 
um regimento e grande número de índios armados para aquele 
efdto". Nenhuma referencia ao· elemento negro. A bandeira 
Adé>rno tem 150 portugueses e 400 índios auxiliares. Também 
Cristóvio de Barros Cantoso leva 150 brancos e'manuwcose ••• 
3.000 frecheiros tapuias (35). Assim, sio as bandeiras. Brancos, 
IDIJllU&coa e índios sio os elementos que as compc)em. Nos 
índios repousa a sua fo~a numérica, a sua eficiencia militar 
maior, nio só como estrategistas, pelo conhecimento profundo 
do teaeno em que vio lutar, mas também pelas virtudes guerre~ 
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ras, pela bravura com que se batem. Sem eles a conquista seria 
impossível no momento em que se realizou. Aos índios, o único 
elemento a opor eficientemente é o próprio índio. 
Por isso Bartolomeu Gon~lves ao chegar a Bahía, contando o 
ataque realizado pelos silv1'colas no Slo Francisco, dá conta de 
ter Francisco Días d'Ávila marchado "com 40 homens brancos e 
hlamalucos e poucos índios por se nao fiar do gentío que tinha 
temendo a sua trahi~io e que por nao levar índios sem os quais 
se nao pode fazer guerra ao Gentío Bárbaro nao sabia se tería 
bom sucesso" (36). Sem o índio era impraticável desbravar o 
sertio. O negro, porém, sem oferecer, para a empreitada, as 
vantagens deste, ficaria adstrito as planta~oes do litoral, onde 
era incomparavelmente maior o seu rendimento economico. 

E, na página 131, continua o estupendo historiador·sociólogo: 
A ausencia do negro no sertio deu a essa regiio baiana a sua 
fisionomía peculiar, diversa da regiio litoranea. Separa-as a 
distancia racial, Entre as popula~oes de urna e outra regiao 
existe o desajustamento de duas culturas diversas, formadas por 
fatores étnicos e económicos diferentes. Se no sertio, afastadas 
as zonas das minas, o índio foi o elemento quase que exclusivo 
no cruzamento com o branco, no litoral, ao lado do índio, 
tipo predominante foi o negro. 

Concluindo, na página 132: 

Muitas das profundas divergencias que distanciam o sertanejo 
do praieiro devem ter a sua origem no fenómeno étnico, agra
vado pelo antagonismo económico. Sio as diferen~as existentes 
entre o cariboca e o mulato. A. perseveran~a e a sobriedáde da
quele se opunham a volubilidade e a imprevidencia deste. Aquele 
é o filho do índ io criado numa sociedade pobre. Este é o descen
dente do negro , nascido numa sociedade rica, Diferenciam-se 
pelo sangue e pelas tradi~Oes. Só o tempo poderá fazer que se 
entendam algum dia. 

Vejamos agora Wilson Lins, no seu Médio Siío Francisco, Progresso, 

\ 

Os primeiros povoadores do vale do Sio Francisco, cruzando 
com os nativos, numa época em que o elemento negro nao estava 
nas cogita~OeS dos colonizadores lusos, criaram as margens do 
grande rio urna ra~ de homens f ortes. Mesmo depois de iniciado 
o tráfico de negros para o Brasil, era raro, no Sio Francisco, o 
elemento africano, mais utilizado nos engenhos do litoral e 
nas fazendas do SuL ( •.• ) O sertanejo sao-franciscano, com sua 
pele bronzea, seus olhos meio oblíquos, é o mais autentico 
representante dos primeiros cruzamentos raciais havidos na 
terra recém~escoberta. É ele o mais velho exemplar humano 

r.# concerto das ra~as e su~ra~s do BrasiL ( ••• ) Nas cidades, a 
margem do rio, ainda podem ser enc~ntrados alguns negros. 
Nas aldeias do interior dos municípios, porém, o elemento negro 
é praticamente nulo. O campones das caatingas distantes e dos 
brejos remotos é quase sempre branco, cabelos avennelltados, 
nariz e · lábios de constru~io mac~a. Quando nio é assim é 
acaboclado, olhos oblíquos, lábios grossos, cabelos lisos, exibin
do em tudo a predominancia do elemento indígena. 

Sao dois trechos, como dissemos, de autores baianos credenciados, 
gente honesta e imparcial, que nao tem interesse algum em prejudicar a fama do afro· 

negro, t!o exaltado nesses últimos tempos, no litoral do Brasil. Isso que eles dizem 
aqui será exatamente reproduzido em outros escritos de autores paulistas, mineiros 

e até portugueses, como é o caso do maravilhoso Jaime Cortesio, comas suas mono· 
grafias sobre as Bandeiras. 

SERGIPE . ' 

F.stado dos mais pobres, no que tange ao caboclo, é o Sergipe (33). 
Sempre o coeficiente aí fof dos mais baixos do Brasil, se bem que tenha nascido 
em Sirigype del Rey o imortal .Manuel Bomfim, autor de tantas páginas de relevo his· 
tórico ~ penetra~o sociológica, num tempo em que quase ninguém cuidava dessas 
coisas. Aí igualmente viu a luz do dia o General Firmo Freire; o incansável batalhador 
pelas boas causas, Gal. Moreira Guimaraes; o mavioso poeta Cleomenes de Campos, 
que pertencia a Academia Paulista de Letras; Joáo Ribeiro, o mestre inconcusso do 
vernáculo, que nunca negou ter os tr~s sangues em suas veias: "E, muitas vezes, ao 
mirar·me no espelho, tenho a impressio de ser mais tupinambá que negro mina." 

(-Colabora~io no Estado de S. Paulo); o irrequieto e notável S11vio Roméro; e muitos 
outros, em todas as profissóes. 

Entretanto, apesar de visivelmente afrobrasileiro, o pequeno Estado 
nao está absolutamente isento do caldeamento indígena, como pretende demonstrar 
o estudioso Felte Bezerra, em seu Etnias· Sergipanas, ao tratar da quase inexistencia 
de caboclos no seio da popula~ao. É obra da Cole~o E. de Sergipe, 1950, v. 6. Na 
primeira parte, que vai da página 71 a 143, ele estuda o ariano, para dizer que também 
descende dessa privilegiada gente. Da página 147 a 196, é o negro o objeto dé suas 
indaga~óes, concluindo entio pela permanencia bruta do homem de cor em Sergipe, 
e, finalmente, da 199 a 212, ele dá por eliminado da demografia sergipana, náo só o 
índio, como o próprio caboclo ou mameluco: nao há caboclo que nao tenha sua pinta 
de negróide, nos assevera Felte Beurra. 

Vamos reproduzir urnas duas páginas do mestre nordestino. A página 
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224, diz literalmente: 
Quanto ªº elemento indígena, se bem que nao possamos locali
zar nenhuma concentra~ao de seu sangue em terra sergipana, 
reponta nos mamelucos das zonas de cria~o do interior, nas 
matas de Simio Días, ltabaiana, etc. Será, por conseguinte, atra
vés dos mais f ortes tr~os físicos, que enxergaremos sua partici
~ao em nossa gente : a fenda palpebral oblíqua, o angulo facial 
muito aberto, malares salientes, além do cabelo lissótrico, es
corrido, bem escorrido. É de notar, no entanto, que esse tipo 
assim descrito possui também tra~os da ra~a negra, dando lugar 
a forma~ao do conhecido cabo verde. Além disso, a procedencia 
da zona a~ucareira de muitos indivíduos que trazem em si os 
caracteres xantodermas é boa prova de que sao portadores, por 
igual, de sangue africano. 
Por fim, é entre esses tipos que tantas vezes encontramos o 
elemento representativo da combina~io dos tres grandes esto
ques que se misturam no Brasil: o negro, o branco, o amarelo. 
Tais indivíduos d.ificilmente poderiam ser enquadrados no esque
ma de Roquette Pinto. Suas características xantodermas iriam 
falhar na forma do nariz. Sendo o índice nasal um dos mais valio
sos em antropometría, entre aqueles portadores de sangue íncola 
nao encontraríamos tais dados anatómicos bem caracterizados· 

' 
neles predomina a platirrinia ou , quando muito, u'a mesorrinia 

aparente, em que mal se disfar~am as formas achatadas (228). 
NOTA 228 · Para Roquette Pinto o xantoderma é leptorrino ou 
mesorrino. Vide Ensaios Brasilianos. 

Nas páginas 225 e 257, o autor trata do valor dos lábios e nariz para a 
avalia~ao das ra~s humanas, e do critério do cabelo para a ascen~io do mesti~ na 
sociedade, coisa, aliás, que acontece em todo o Brasil: cabelo "bom", liso, escorrido ... 
Hoje, há certa tendencia a encrespar o cabelo, deixando-o crescer a moda papua, da 
Nova Guiné. É o black power, importado dos Estados Unidos. 

Mas tudo isso é de duvidosa valía, porquanto, como bem nos diz o gran
de Estevao Pinto, há índios de todas as tonalidades e caracteriza~es étnicas, como 
os brancos e os negróides. 

Bezerra segue muito Roquette Pinto e outros (34). 

A propósito das varia~es, dentro do grupo ameríndio do Brasil, ou~
mos, pois, o eminente antropólogo pernambucano, Professor Estevao Pinto, em seu 
precioso Indígenas do Nordeste, Sio Paulo, Ed. Nacional, 1935, quando ele estuda a 
obra de Ehrenreich: 
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Sua obra veio demonstrar que dificilmente podemos reduzir os 
nossos índios a um só tipo antropológico. O tom da pele varia 
de acordo como clima (diz o etóógrafo germinico), nao havendo 
motivo para chamar os índios vermethos: vermelhos sao aqueles 

que se pintam de urucú ("Das früher so oft betonte Roth beruhe 
zweifellos grossentheils auf Urucubemalung" /1 /). Mais geral é o 
amarelo-cinzento-claro (23 daescalade Broca), "also ein ziemli~h 
helles •Gelbgrau .... Enquanto a tonalidade epidérmica dos anam
bés (tupis do BaDco Tocantins) ultrapassa, as vezes, a clareza 
do chamado branco europeu, há índios de cor bem escura (29 
da escala de Broca) /2/. As nuan98J dermocromicas sio infindas. 
Nem, tampouco, existe uniformidade no cabelo: o dos bororos 
e carajás é grosso, reto, preto; contam-se outros que o tem fino 
ou mesmo anelado, como se viu entre os bacairís /3/, A est• 
tura também é variáveL Os bororos, os carajás e os caiapós sio 
os mais altos; os auetós, os parecis, os nauquás e os iamamadis 
os mais babcos. 

Por isso, julgamos extremamente precárias certas divisóes e classifica· 
90es rígidas dos troncos humanos. Há negros de nariz saliente e lábios finos, enquanto 
que, como tem acontecido, nao é difícil encontrar branco europeu com lábios grossos 
e nariz esborrachado. 

PERNAMBUCO 

O Estado de Pernambuco tem urna história das mais movimentadas e 
gloriosas. Partindo das filhas de Arcoverde e caciques de tribos identicas, foi-se, aos 
poucos, formando urna espécie de genealogia respeitabilíssima, a exemplo de Pirati
ninga, Bahía, Rio de Janeiro e outros pontos do Brasil. 

Nlo é que se tomasse o índio como motivo para digressóes nativistas 
ou patrióticas, mas ~ que, frente aos mascates, irmáos gemeos dos emboabas, .nao 
havia outra alternativa. 

Entretantd, o sangue indígena sempre foi razio suficiente para alguém 
considerar-se mais da terra e dos n1esti~ntos dos quinhentos. 

As familias Arcoverde, Mello, Cavalcanti, Albuquerque, Cabral, Wander· 
ley, Lins, Gon~es de Mello, Magalhfes, Torres e outras, segundo o testemunho de 
Gilberto Freyre, Francisco de Assis Carvalho Franco, Almeida Prado, Carlos Xavier 
Paes Barreta e vários outros, ao lado de italianos, alemiese holandeses, tiveram também 
mistura com os arneríndios da terra. 

Vejamos o que diz este último. Na página 162 de Os Primitivos Coloni-
zadores Noldestinos e SeusDescendentes, Melso, 1960, diz: 

( ••• ) Famíla das mais importantes, a de Pe590a, a que perten· 
cem os Rego Barros, Barreto, Holanda Barreto e vírios outros, 
é oriunda de Antonio Femandes Pessoa e Maria Barrozo, fiJha 
de Diogo Gon981ves e de urna {ndia, "ao que se sup0e". 
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Filhos mamelucos tiveram Antonio Cavalcanti, Diogo Fernan
des, Diogo Gon~alves, Gaspar Fragoso, Filipe Bandeira de Mello, 
Filipe Moura, Francisco Caldes, Miguel Femandes Táv<?ra, Pedro 
de Albuquerque, Pedro de Albuquerque Silva e muitos que vem 
citados em Almeida Prado. 

E, linhas antes, depois de salientar a reviravolta havida no uso dos no-

mes, afirma o conceituado historiador : 

Período houve em que o prurido da fidalguia exigía que os 
Albuquerques, oriundos do casamento legítimo de Jeronimo 
com Filipa Mello, acrescentassem sempre o Mello ao Albuquer
que. 
Deu-se, depois, o reverso da medalha com a preocupa~ao de 
salientar o nome indígena. 
O Cardeal Joaquim Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque e 
seus irmaos reproduziram o apelido Arcoverde, que nao era o 

de seus genitores CeL Antonio Francisco de Albuquerque Caval
canti e Marcolina .Oorotéia de Albuquerque Cavalcanti. 
O Dr. Antonio Francisco de Albuquerque Arco Verde , rebento 
do casal, transmitiu o nome da princesa indígena aos filhos: 
Antonio, Francisco, Gilberto, Atice e Leonardo. Este, esposo 
de Carolina Lins, deu o apelido Arco Verde aos filhos: Maria, 
Leonardo, Mário , Belmiro, Antonio e Carolina. 
Mas Jeronimo de Albuquerque nao teve liga~o indígena apenas 
com a filha do chefe tabajara. Mamelucos eram também os seus 
filhos •.• 

Em tal linha genealógica, urna coisa sempre persiste: o sangue indt~ena 
que, de um rmdo ou de outro, facilmente se nota nas pessoas. Foi simples resultado 

do casamento entre as faml1ias mais representativas de Pernambuco. 
Mas Pernambuco nao é lugar de predominancia bruta do sangue indí

gena, pois é o quartel-general do monocultivo da cana-de-a~úcar , com sua tremenda 
invasao de escravos africanos que hoje ainda perf azem com os mulatos uns 40% da 

popula~ao. 

Os brancos ou brancaréies, ao contrário, denunciam características 

mamelucas ou caboclas, em grande parte. O Cardeal Arcoverde, Gilberto Freyre, 
Joao Alfredo, Agamenon Magalhaes, Apolónio Sales, Mário Melo, Álvaro Lins, Mauro 
Mota, Ascenso Ferreira, Múcio l..eao, Fausto Cunha, Cabral de Melo Neto e outros 

confirmam a saciedade o que ternos dito. "Duas deunas de filhos de Jeronimo de 
Albuquerque eram mamelucos. Seria mesmo difícil distinguir que, sendo pernambu
cano através de várias gera~<'.Ses, nio tenha pintas de sangue vennelho", declara o 
notável genealogista Pais Barreto. 

Um outro estudioso pemambucano, Vasconcellos Sobrinho, em seu 
grande livro As Regióes Naturais de Pemambuco, o Meio e a Civüiz(Jfáo, Freitas 
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Bastos, 1949, faz um apanhado geográfico e geológico de seu estado, examinando as 
condi~óes de vida, rela~oos e cria~Oes das mesmas, e mostra a diferen~a entre as Zonas 
da Mata, das Caatingas, do Litoral, com as subdivisóes de : Praias, Dunas, Mangues, 

Tabuleiros, etc. , para concluir que nao há absolutamente preconceitos rígidos no ser
tao, onde nao existe quase negro, ao passo que, ao nos aproximarmos da costa, vao 

surgindo as preven~es, os cinones tradicionais, as estratifica~s das classes, os 
preconceitos mais inexplicáveis, estabelecendo assim um abismo entre as duas regióes, 

que nada poderá aproximar. . 
Seja como for, Pernambuco nao é absolutamente zona de predomínio 

das coisas ameríndias, e é apenas como condi~ao de confronto com outras unidades 

que dele estamos tratando. 
Ao contrário do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, Espírito Santo, 

Sergipe, Río de Janeiro, Pernambuco ainda possui uin resto de índios Fulniós, sabia

mente estudados por Estevao Pinto. 

. ~ 

SAO PAULO 

A antiga Provthcia de Slo Paulo na verdade se fez, nos primórdios, ~ 

custa do trabalho do indio. 
Ainda hoje, quando se fala em Piratininga, o que se quer dizer é ban-

deira, índios e mamelucos imperando até bem avan~do o século XVIII, o abanheenga 
como língua geral, exércitos de tupis para atacar os guaranis ao sul, tipo paulista com 

tra~s bem indiáticos, enfim um invencível pendor para as grandes realiza~oos, que de 

fato, constituem o que de mais avan~ado e elevado o brasileiro soube criar. 
Seus historiadores sao bastante numerosos: Affonso de Taunay, Jaime 

Cortesáo, Alcantara Machado, Emani Silva Bruno, Sérgio Buarque de Holanda, Nuto 
Santana, Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Aureliano Leite, Porto Seguro, Mello 
Nóbrega, Francisco de Assis Carvalho Franco, Alfredo Ellis Júnior, Pedro Calmon, 

Basilio de Magalhies, Washington Luís, Afonso de Freitas e muitos mais. 
Incontestavelmente, o fato mais original e brilhante foi o movimento 

das Bandeiras, iniciado pelos mamelucos paulistas, e que se prolongou até quase os 
fins do século XVIII. A princípio, foi inteiramente lusoameríndio, tomando-se, com 
a descoberta das minas de ouro, um fenómeno universal, passando o próprio negro a 
desempenhar papel ativo. 

' 
Basilio de Magalhies, em Expansáo Geográfica do Brasil Colonial, 

Epasa, 1944,'p. 91-2, assim se expressa: 

Disse, com acerto, Joio Ribeiro (ob. cit. 227) que "só a forma
~º de uma r~ intimamente aclimada ao solo e ao céu do 
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Brasil, como era a dos paulistas, poderla preparar tarnanhos 
resultados", quais os do devassarnento e conquista de urna 
grande superfícíe do território nacional. 
Cumpre recordar que a gera~ao mameluca surgiu primeiro em 
Sao Paulo e na Babia. Lá, ao norte, a maior f ~anha de penetra
~ªº do interior f oi devida a um neto de Caramuru, Belchior 
Días Moréia, como já virrios. Aquí, no sul, a prole de Joao Ra
malho, - co~ada a nascer ailuia antes da chegada de Martim 
Af onso e localizada em Santo André, onde se crío u a lei da 
natureza, sem sequer o doutrinamento dos jesuítas, aos quais 
era hostil, - juntararn-se desde logo os outros produtos do cru
zamento entre a r~a indígena e os primitivos povoadores de Sao 
Vicente, Santos, Sao Paulo, ltanhaém, lguape e Cananéia, acre9" 
cidos mais tarde da massa numericarnente pequena de mesti~os, 
que iarn iepontando nas povo~Oes dispostas as margens do Pa
rai'ba, a~im corno em ltú, Pamat'ba e Sorocaba, focos de novos 
esgalhos de ocu~fo definitiva da tena paulista e depois focos 
de il:rad~lo pará a conquista do far-west brasileiro. 

Washington Luís, em Na Capitanía de Sao Vicente (35), Sao Paulo, 
Martins, 1956, arremete, furioso, contra o elemento indígena, de quem, por sinal, de

via ter muito sangue, dado o fato de parecer-se com Pereira Passos e pela circunstancia 
de descender dos paulistas bandeirantes de Macaé. Assim, das páginas 93 a 103, num 
diapasao firme e decidido, póe para fora as piores qualidades do índio, gente que nao 
tinha fé, nem leí, nem reí, velha cincada de Pero de Magalháes Gandavo, do século 
XVI. Pois Washington Luís chega a fazer cálculos de aritmética racial para desacreditar 

os genealogistas do pavo paulista de 400 anos. Mas, mais adiante, dá a mio i palma

tória. 

\ 
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Nessas longas e demoradas, ou nao, estadas no sertio longín
quo, a mesti~m proliferava. 
Nesses testamentos que consulteí, raro é aquele em que o testa
dor nao se refua a f'ühos bastardos, havidos corn índias da terra, 
antes, durante e após casarnento, e neles sempre os recomenda, 
para educa~, aos seus inventariantes e testamenteiros, a seus 
país, a seus innios, Is próprias esposu que, virtuosas, nio se 
descuidavam desses enteados posti~s, aendo a)gumas delas 
designadas com o apelido de Mat10"'11, que as tomavam res
peitáveis na terra em que viviarn. 
Num desses testamentos (v. 20, p. 6), o testador, pouuidor de 
muitos bens e de mais de 500 arcos (Índios), ao lado de quatro 
filhos de seu legítimo matrimonio, diz que nio sabe quantos 
tem bastardos, textualmente diz "que na verdade nio sei quan
tos, sáo meus quantos as mies disaerem!' e todos deviam ser 
contemplados na te~ Um outro, que vivia em um sítio, que 

pela quantidade de casas mais parecia vila, conforme diz Azevedo 

Marques nos seus Apontamentos, nio casou, mas deixou treze 
bastardos com as índias de sua administra~o. que t~das tiverarn 

ger~io: Joio Ramalho, Lopo Dias, Domingos Luís Grou, Pedro 
Af onso, Braz Gon~ves, Pedro Dias, Salvador Pires, Pedro Leme 
(2!1 mulher).Bartolomeu Bueno, Diogo Braga, os Fernandes, etc. 

Auguste de Saint-Hiláire. em Viagens a Provincia de Sao Paulo, Sao 
Paulo, Martins, 1945, p. 99, nos informa de como era Sao Paulo, pela época da Inde

pendencia, mais ou menos: 

l 

Em 1824, o número de brancos era, em Goiás 5 vezes menor do 
que o dos homens de cor, negros ou mulatos, livres ou escravos 
(145); em 1808, o número de brancos era, em Minas, menor que 
a ter~a parte dos homens de cor; em 1816, passava ele, apenas, 
da ter? parte dos homens de cor no bispado de Mariana, forma
do pela regiáo mais aurífera da província de Minas (146) 36 e 
36a. 
Em Sao Paulo (1838), o número dos hornens denominados bran
cos é, ao contrário, de mais de 1/ 5, aproximadamente, sobre·o 
dos mulatos· e~ negros reunidos. !! incontestável que, excetuados 
as Miss0es, o Río Grande do Sul e o Río Negro (147), é Sao 
Paulo, de todo o Brasil, a província em que menor número de 
negrós foí introduzido. 
Contudo, enganar-se-á quem considerar realmente brancos todos 
os indivíduos como tais declarados nas estatísticas da popula

~ao. Os indígenas foram eliminados; mas, da alian~a de suas 
filhas com os primeiros colonos, nasceram mesti~os, que sao 
confundidos com os indivíduos da ra~a verdadeiramente caucá
sica. O sangue indígena nao pode mais ser renovado, e novos 
cruzamentos tendem a fazer desaparecer, cada vez mais, os 
tra~os desse sangue. Há ainda, entretanto, enorme quantidade 
de mesti~os, q~e urna observa~io exercitada distingue sem 
maior esfor~o, e que é, mesmo, repelida, em muitos pontos do 
país, pelos verdadeiros brancos. 

O mesmo fato é ainda mencionado por Américo Jacobina Lacombe, em 
seu Um Passeio Pela História do Brasil, Rio de Janeiro, SimOes, 1951, p. 17 quando se 
refere ao viajante francés: 

Quando St.:-Hilaire visita o Brasil, no início do século XIX, 
pasma diante do tipo racial dos paulistas. Ali estava, porém, 
urna porcentagem respeitável de sangue indígena, dos descenden
tes de Bartira, füha de Tibir~á. Em outras regioes brasileiras o 
tipo é predominantemente o aborígene. Mas, em ·toda a parte, 
venceu a cultura, a Iíngua, a f é e o espírito do lusitano. 

Em diversos de seus livros de viagem, St.-Hilaire, principalmente em 
Sao Paulo, chama a aten~io do leitor ao elevado teor de sangue caboclo existente 
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pelo interior do Brasil. Em 8a'o Paulo, na atual Sorocabana, impressionou-0 vivamente 
o semblante da maioria das cidades: ltapetininga, Sorocaba, Itapeva e regiOes cjrcun
vizinhas, hoje, quase toda, já devassadas e transformadas pelo estrangeiro imigrante. 

No Paraná, foi em Curitiba que viu mais semelhan~ com os europeus, 
a ponto de ser seu juízo ainda citado pelos estudiosos da terra. 

De qualquer modo, nao se pode negar que, apesar do imigrante e da 
forte presen~a do Horno Afer, devido a escravidao, em Sao Paulo, a massa do interior 

conserva muitos dos tra~s étnicos indígenas. No Oeste, na zona limítrofe como Para
ná, na regiao de ltu, Tiete e outras, no litoral de Cananéia abaixo, por toda a parte, 

estamos sempre nos defrontando com indivíduos que apresentam estreito parentesco 
com o genitor precabralino. 

A mistura de ra~as em geral foi benéfica, porque, em poucos anos, 

transformou a província de Sao Paulo, relativamente de pouco progresso, pois o café 
dependía quase exclusivamente do bra~ escravo, no mais progressista Estado brasilei
ro, a ponto de pesar até na política, em fases diversas da nossa história. 

Mas, de quando em quando, nas hostes que se digladiam, surge um que 
outro vulto denunciando o avo nativo, e que é logo reconhecido pelo treinado olho·do 
estudioso em geral, historiador, sociólogo ou antropólogo, como ternos visto. 

Eis a opiniao de dois vigorosos sociólogos. Roger Bastide e Florestan 
Fernandes, em Brancas e Negros em Sfio Paulo, Sao Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1959, 
p. 4-5, dizem: 

\ 
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No entanto, parece que o mesmo nio acontecia com as ativida

des de cria~o (de gado bovino, eqüinos e suínos), nas quais os 
escravos nativos supemvam os africanos, e está f ora de dúvida 
que as bandeiras de apresamento nao poderiam constituir-se e 
operar reguJarmente senao com o aproveitamento em larga e9-
cala do elemento indígena. Ora, o apresamento e a cria~o fo
ram, por muito tempo, os dois eixos da economía planaltina. 
Daí o padrao de composi~ao racial da popula~o escrava, com 
acentuadíssima predominancia dos escravos índios. Na organiza
~ªº da economia paulista da época, as possibilidades de utiliza
~ªº do trabalho do escravo indígena reduziam a lavoura e a 
obten~o de ouro por lavagem as esferas de explora~o regular 
do trabalho do escravo africano. E sabe-se por documentos 
históricos fidedignos que mesmo nesses setores somente os 
moradores mais ricos estavam em condi~6es de beneficiar-se 
com o trabalho do escravo africano, mais produtivo e estima
do (7). 
O fato de a propo~io do elemento negro· na popula~o escrava 
ser muito pequena, nos fms do século XVI e com~s do século 
XVII, nio exclui a particip~o dos negros, ·nas bandeiras o¡g• 
nizadas para a captura de índios. Taunay, autoridade no estudo 

das bandeiras pullistas, assevera que "a constitui?o das entradas 
paulistas nos mostra a coexistencia freqüente, nas mesmas 
mesnadas, de índios e tapanhuno1 (negros) recém-vindos do além 
Atlantico. Sobretudo depois de passadas as primeiras décadas 
da colonizayio." (8) Todavía, o negro nio alcan~a ainda urna 
posi~o d_efinida na estrutura da bandeira. A sua incorpora~io 

a ela pode ser considerada como ocasional, até a descoberta das 
minas de ouro, em que o apresamento de índios come~a a ser 
substituído pela mine·ra~io. Verifica-se que mesmo no período 
de pesquisas estimuladas pela Coroa, em que as band~iras dos 
paulistas logravam decidido apoio oficial, em virtude da ganancia 
pelo ouro, nas instru~oes e regirnentos reais nio se ordena o 
aproveitamento de escravos africanos, mas sirn o de escravos 
índios (9). Ao contrário do que aconteceria mais tarde, a es
cassez de bra~os nio dá origem, neste período, a pedidos de 
intensifica~ao da importa~ao de africanos, mas a altivas exigen· 
cías de permissao da "guerra justa" contra os índios (10). 

E, nas páginas 15-16, ternos alguns cálculos demográficos: 
' ~ 

{ 

Os poucos dados sobre a popular;ao no século XVIII, que pos
suímos, nao só comprovam os principais resultados da análise 
desenvolvida, como ainda deixam patente que se processou 
um verdadeiro refluxo da popula~io livre e escrava das zonas 
das minas para a Capitanía de Sao Paulo. Em 1766, por exemplo, 
toda a capitanía contaría com 39.034 habitantes, pouco mais 
ou menos (38). Vilhena aceita como exatas certas indicarroes, 
concernentes ao mesmo quartel desse século, segundo as quais 
viveriam na capitanía 52.611 indivíduos, dos quais 11.098 
brancos, 32.526 índi9s e 8.987 negros (39). ( ••• ) Ora, esses 
dados indicarn, quanto aos aspectos aqui considerados, que o.ele
mento indígena prevalecía, ainda no terceiro quartel do século 
XVIII, sobre o elemento negro, na propor~o aproximada de 
3,6 para l. 

Também Gilberto Freyre, no prefácio ao livro História e Tradifóes da 
Cidade de S. Paulo , Rio de J aneiro, José Olyrnpio, 195 3, p. XVI, diz: 

Sao Paulo nunca f oi - nem nos seus dias mais humildes - po
voar;ao ou burgo isolado do resto da América, a princípio colo
nizada principalmente por Portugueses e Jesuítas e, de certa 
altura em diante, autocolonizada: f~anha de que a gente paulis
ta participou mais do que nenhuma através de Bandeirantes 
que, ao sangue ibérico - portugues e espanhol - juntavam quaae 
sempre o indígena. 

Mestre Gilberto Freyre nao nega, portanto, como fazem muitos outros, 

a presen~ quase exclusiva do sangue lusoameríndio ou hispanoameríndio nas Bandei
ras dos primórdios. O negro foi, entáo, fator imponderável, no conjunto das Bandeiras. . 
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Vejamos como se expressa um historiador de incontestável talento e 
erudi~ao, a respeito da influencia indígena em Sao Paulo. 

Ernani Silva Bruno, em História e Tradiroes da Cidade de S. Paulo, 
1953, Rio de Janeiro, José Olympio, vol. l, p. 48-50, diz: 
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Os abusos na escravidao dos índios foram sem conta, parti
cularmente na vila de S. Paulo. A primeira vez que esteve na 
povoa~áo, no ano de 1700, Artur de Sá e Menezes - como 
contou em carta ao rei - viu que era grande o número de índios 
que se achavarn nas casas dos moradores e que haviarn sido 
abusivamente retirados de suas aldeias. "Tirar índios da casa 
daqueles moradores é para eles o golpe mais senvível" (56). 
Arouche, na sua memória sobre as aldeias de índios, escrevia 
que, vendo-se os mapas estatísticos da província de S. Paulo, 

. encontrava-se um grande número de brancos. Mas que na verdade 
a maior parte desses supostos brancos era mestir;a, gente oriunda 
"do grande número de gentio que povoava aquela província que 
nao teve a infelicidade de ficar em aldeias" (57). Náo se enganou 

Von Eschwege escrevendo no come~o do século passado que 
moravam na província de S. Paulo muitas farnílias importantes, 
de pessoas cuja estatura babea, cabelos lisos, rosto pálido, olhos 
negros penetrantes, indicavam sua origem ameríndia. Seu brío e 
desprezo pelos perigos, seu espírito empreendedor, mas sua 
aversao aos trabalhos cansativos, sua sede de vinganr;a, mostra
vam "sua origem selvagem pelo lado materno" (58). 
O fato é que o indígena, diretarnente ou através do mameluco 
e depois mais dilu ído no caipira, debe aria marcas lbastante1 vi
síveis em S. Paulo ainda no século passado. O caboclo genuíno, 

da Freguesia do Ó ou da Concei~io dos Guarulhos, participava 
da existencia da cidade - já um tanto cosmopolizada - trazendo 

generos da sua ro~a ou produtos de sua indústria primitiva para 
vender no mercado paulistano. O mesmo podendo-se dizer do 
de Santo Amaro ou de Itapecerica que ainda na segunda metade 
do oitocentismo - segundo Almeida Nogueira e Valentim 
Magalháes - fazia suas feiras semanais de madeira no Bexiga, 
onde se alinhavam dezenas de carros de boi (59). Outra partici

par;io do caboclo na existencia ainda recente da cidade se fazia 
através do sistema das amas ou criadeiras, que recebiam da Santa 
Casa crian~as para criar (60). Como tarnbém através de um 

costume dos séculas coloniais: o de muitas fam11ias entregarem 
a índias velhas o cuidado dos filhos que estudavam na cidade. 
Costume condenado pelo Pe. Manuel da Fonseca: essas índias, 
as mesmas que tinham dado o leite aos meninos, "erarn as 
primeiras a induzi-los a perder a preciosa jóia da pureza" (61). 

Mas, a influé'ncia profunda do índio, do mameluco, do caipira, 
na existencia da cidade, ainda se refletiria na menor polidez de 

maneiras de seus habitantes em rela~áo aos da Corte, e na e~cie 
de dialeto que se dizia ser o falado ern Sao Paulo ainda no come
r;o do século XIX - def eitos apontados quando se discutiu se a ci
dade podia ser escolhida para se.de da Universidade. Dialeto por 
certo resultante do fato de que só no decorrer do século dezoito, 

como se ·sabe, a língua portuguesa tinha suplantado completa
mente o uso da língua da tena no planalto de Piratininga (62). 
Ainda em 1698 em carta ao reí dizia Artur de Sá e Menezes que 
os provimentos de párocos para as igrejas de S. Paulo deviam re
cair em padres que conhecessem a língua geral dos índios, por· 
que a maior parte da gente nao se "explicava" em outro idioma. 
Sobretudo as mulheres e· os servos (63). Sabe-se por exemplo que 

a avó de Francisco de Assis Vieira Bueno, filha do primeiro po
voador de Mogi·Gua~u. o portugues Jacinto Nunes Porto - que 
teve escravatura indígena domesticada por ele - sabia e emprega

va na conversa muitas palavras da "língua da terra" (64). 

Raul de Andrada e Silva, Odilon Nogueira de Matos e Pa8quale Petrone, 
no interessante livro A Evoluráo Urbana ·de Sáo Paulo, Sao Paulo, 1955, p. 17, apon

tam Pinheiros, Ibirapuera (Santo Amaro), Embu, ltapecerica, Itaquaquecetuba, Sao 
Miguel e Guarulhos como núcleos de povoamento fixo, essencial para a futura cidade. 
E, na 21, assim se expressam: 

O elemento humano por excelencia das Bandeiras foi o marnelu· 
co paulista do século XVII, audaz, vigoroso e fragueiro, afeito ao 
meio geográfico em que se desenrolava sua espantosa aventura. 

Depoimento incontestavelmente de grande importancia é, finalmente, o 
do Professor Fernando de Azevedo, feito oralmente ao autor, em visita a casa do Mes

tre. Disse-nos ele, entao, que, nos primeiros tempos de sua vida em Sao Paulo, deparava 
com retratos, em muitas residencias, que traíam fei~<5es pronunciadamente indianóides, 
e, ao perguntar aos donos pela identidade, diziam-~e logo que eram avós ou bisavós, 

da pequen a Sao Paulo de hutrora. 
Por tudo isso, nao há negar de maneira alguma a marca indígena no Sao 

Paulo antigo, o que vale dizer que foi urn fato decisivo e de perene lembran~a nos anais 

históricos da Capital, calcado, como é, na própria constitui~o da ra~ e da cultura da 
gente piratiningana. 

MINAS GERAIS 

Minas Gerais, província interior de larga extensio, pode ser considerada 
como cria~ao bandeirante. 

Com efeito, desde os mais remotos tempos, através do Sio Francisco, 
os denodados paulistas subiam e desciam "a estrada da unidade nacional", levando 

tropas de gentío a Pernambuco e províncias limítrofes, como, em contrapartida, 
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descendo o conhecido rio, com inúmeros produtos de torna-viagem, conquanto a 
maioria se deixasse lá ficar, constituindo bens e fundando cidades. 

Todos os que trataram do assunto, a come~ar com Diogo de Vascon
cellos, Basílio de Magalhaes, Salomao Vasconcellos, Miran de Barros Latif, Nelson de 
Senna, Antonil, J. Felício dos Santos, Saint-Hilaire, Theodoro Sampaio-, Affonso de 
Taunay, Capistrano de Abreu~ Oliveira Viana, Alfredo Ellis Júnior, Augusto de Lima 
Júnior, Daniel de Carvalho, Joáo Candido de Oliveira Torres, Aires da Mata Machado 
Filho, Caio Prado Júnior e até o emérito Professor C. R. Boxer, da Universidade de 
Londres, todos, em boa verdade, abordaram um ou outro dos aspectos do Estado 
Montanhes, como que perdidos diante da riqueza de paisagens e realidades, ora prefe
rindo as afinidades com Sao Paulo, ora com a regiáo fluminense, ora, ainda, coma 
nordestina, ao norte, nos limites da Bahia, ou, entáo, no que tem de típico ou mais 
pronunciadamente montanhes, no centro. 

~ claro que Minas Gerais, como qualquer outro Estado, abrange mais 
de urna fei~io ou característica, donde, portanto, a dificuldade de estudo, mormente 
quando o historiador é pouco objetivo, de método superado ou de parti-pris sem 
discussfo. 

Ora, dos historiadores que mencionamos, poucos, bem poµcos, trata
ram da influencia indígena como ela merece ser examfuada, mesmo sem levar em 
conta o mesti~ento bandeirante, apenas nas várias regiOes em que ela resistiu, por 
tanto tempo: Norte, Rio Doce, Jequitinhonha, Oeste e mesmo parte do terreno sul. 

Basílio de Magalhies, Miran de Barros Latif, Theodoro Sampaio, Al
fredo Ellis Júnior, Affonso de Taunay, Capistrano de Abreu, Daniel de Carvalho e uns 
poucos mais, nunca deixaram de manifestar a contribui~ao do amerindio nas minas, 
ainda em pleno século XVIII, tlo acentuada já pela pena de Antonil, mas foram 
sem dúvida alguma Daniel de Carvalho e o referido ingles C. R. Boxer os reabilitadores 
máximos do homem americano em terras daquele Estado. É de estranhar a pouca 
referencia fe ita por Nelson de Senna, a pesar de sua relativa simpa tia por esse elemento. 
E o conhecido historiador St1vio de Vasconcellos, em seu Vi/a Rica, INL, 1956, p. 48, 
onde diz : 

Do elemento indígena, nio há referencia. Libertados da servidio 
por ordem régia, indolentes por natureza, ferozes alguns e, em 
geral, resistentes aos duros trabalhos das extra~oes, nao seria 
proveitosa a sua utiliza~io. 

Até parece que Antonil, mais de duzentos anos antes, nio deixara 
impressa a sua abalizada opiniio, ao escrever que "n~ minas nio era só negro que se 
encontrava, mas muito nativo da terran (V. p. 213 de Cultura e Opulencia do Brasü). 
Aliás, essa é urna das tendencias da historiografia nacional, que ·só sabe menosprezar 
e omitir, quando deveria tomar outras atitudes, neste século de estudos profundos, 
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de monografias tlo confortantes, como as de Marajó e de Tapa:¡ós, de auséncia quase 
completa de etnocentrismo estereotipado, de acentuado modo de trata~nto estrutu
ralista, ou entlo do histórico.cultural e outros mais, com inteira desmoraliza~lo para 
Lévy-Brühl e seu [Kelogismo, tlo em voga entre certas autoridades paulistanas de an
tropologia, história e direito •.. Pois .bem, n!o vamos estender-nos muito neste parti
cular, que será objeto de outro estudo mais detalhado. 

C. R. Boxer, em seu exemplar trabalho A ldade de Ouro do Brasa , 

Sao Paulo, Cia. Ed. Nacional, 1963 , aponta, com dignidade e consciencia, essa parcia-
líssima atitude dos historiadores brasileiros, usando das seguintes palavras: · 

Embora sangue europeu e africano predominassem no cadinho 
racial de Minas Gerais, correntes paulistas e ameríndias nao 
eram de forma alguma insignificantes. Devemos recordar qµe 
Albuquerque ordenara que emboabas e paulistas deviam estar 
igualmente representados nas Camaras das vitas recentemente 
fundadas (página 88), mas t al medida durante muito tempo nao 
teve cumprimento. Da mesma maneira, a injun9ao da Coroa, em 
1715, em favor dos paulistas mais do que dos emboabas, chegou 
tarde demais para ser eficaz. De 1 71 O em diante, os paulistas 
estavam sendo pesadamente ultrapassados em número pelos 
recém-chegados, a nao ser em alguns poucos lugares, como Pítan
gui; para onde eles haviam "enxameado", depois de avan9arem 
rumo a Oeste. Os p.aulistas t inham a paixao ambulatória quase 
tao grande quanto a dos beduínos, e, além de seu desagrado 
congenito quanto a vida urbana, suspeitavam - e sem dúvida 
estavam certos - de que os emboabas observassem seus hábitos 
e costumes sertanejos com desdenhosa aversio. Apesar disso, 
houve a]guns casamentos entre os dois grupos, e algumas famí
lias paulistas foram absorvidas na popula9io geral , depois de 'urna 
ou duas gera90es. Recorrendo a lista de escravos nos arquivos de 
Minas Gerais, também ternos revelada a presen9a de numerosos 
escravos ameríndios. A maior parte era designada sob o nome 
genérico de Carijós, e, sem dúvida, quase todos pertenciarn ao 
sexo masculino. Deve ter havido, contudo, algumas mullieres, 
cujo sangue, com toda a certeza, veio a -mesclar-se com o das 
famí1ias de seus senhores (11 ). (P. 154-155). 

Daniel de Carvalho {37), porém, como nenhum outro, soube traz.er de 
volta, para urna aprecia~ao mais séria e condigna, o antepassado indígena, tao vilipen
diado e perseguido, nestes tristes tempos. Em seu substancioso e interessante A Forma

~áo Histórica das Minas Gerais, Rio de Janeiro , MEC, 1956, come~ por explicar a 
genese de seu Estado: 

Minas representa principalmente o fruto da energía dos bandei
rantes paulistas na ca~a do índio, as· esmeraldas e ao ouro, e 
ainda dos baianos e pemarnbucanos, que acometeram o território 
pelo norte, nele fundando fazendas de criar. (P. 4) • 
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E, nas páginas 12-16, trazendo a discusdo a participa~o for?da do 

índio, assevera, com muita nitidez e coerencia: 
· Foi míster, entretanto, grande mistura de sangue indígena para 

perf e ita adaptai;ao dos colonizadores ao habitat do Brasjl. A esta 
segunda gera~ao de mesti~s. mamelucos, brasileiros natos, 
e~tava reservada a tarefa ciclópica do devassamento do território · 
mineiro, como da maior parte do território nacional. A mescla 
de sangue indígena em todos os velhos troncos paulistas é hoje 
fato in conteste (5 ). 

\ 
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Nas bandeiras paulistas, se os chefes e os oficiais possuíam 
sangue índio, o grosso da tropa era constituído por índios das 
fazendas, das aldeias próximas e até das redu~oes jesuíticas. 
Tao preponderante foi a contribui~io dos aborígenes nas bandei
ras, que se chegou a negar qualquer contribui~io do negro nas 
arrancadas heróicas dos paulistas. Na de Antonio Raposo, para 
900 paulistas havia de 1.500 a 2.000 índios. Afonso d'Escrag
nolle Taunay afumou que o elemento africano era estranho ao 
sertanismo, no que foi contestado por Cassiano Ricardo (6). 
Cuidadosa investig~ao apurou que, nas primeiras bandeiras, nao 
havia negros e somente índios. Posterionnente, com~am a 
aparecer como carregadores "um ou outro preto", "pe~a de 
Guiné", como diz Taunay, em A Grande Vida de Fernáo Dias 
Pais. 
A afluencia de africanos se vai dar depois da descoberta das 
minas, com a desabalada corrida para a sua explora~ao. 
Para entender as referencias a negros nas narrativas das bandeiras 
é míster ter presente, conforme ensina Taunay, que negro nos 
primeiros séculos tanto podía significar indígena da América 
como da África e para dif eren~ar o preto acrescentava-se a negro 
o qualificativo de africano ou tapanhuno. 
Nao se tem dado a devida importancia a preseri~ do índio na 
alvorada da nossa história, ao passo que se real~a a do negro. 
Vítor Viana, na síntese da forma~io economica feíta para cele
brar o centenário da Independencia, estuda e ressalta o papel e a 
influencia dos negros, bem como dos jesuítas e omite a contri
bui~ao do índio. Entretanto, nio só numericamente, como cul
turalmente, o índio preponderou nos dois primeiros séculos da 
nossa coloniz~o (7 ). 
Manuel Diégues Jr., em esplendida resenha, faz sincero esfor~ 
para ser objetivo e exato. Apesar da simpatía pelo índio, nio 
consegue escapar a influencia dos antropólogos e sociólogos que 
se tem ultimamente ocupado do negro e da sua contn"bui~o 
a cultura do povo brasileiro. No capítulo intitulado "O que os 
indígenas nos legaram", infonna que as princ4>ais atividades eco
n6micas dos tupis eram a c~a e a pesca, ao puso que a agricultu· 
ra seria praticada apenas por algumas tribos (8). Ora, segundo 

testemunhos seguros, os tupis já tinham alcan~ado a fase do 
amanho da tena. Cultivavam, além de outras plantas, o milho 
e a mandioca, base da alimenta~íio das popula~es brasileiras. 
A quota-parte do índio na civiliza~ao nacional cresce de vulto, 
pondo-se na conta, como primeira parcela, o legado dessas 
duas culturas generalizadas em todo o país, cerca de vinte vezes 
maior, em volume, que a do café. 
Em fins do século XVI os escravos africanos existentes em 
Pernambuco or~vam por 10.000, na Bahía 3.000, e 1.000 nas 
demais capitanías. Ao todo, 14.000 africanos (9 e 10). A esse 
tempo os índios empregados nas missc>es jesuíticas, nas reparti
~oes publicas, fortalezas, embarca~c>es e fazendas se contavam 
por cerca de 100.000. Houve evidente exagero no cómputo de 
negros entrados no Brasil, sendo hoje afastados por Ínverídicos 
os números constantes no.s trabalhos de Rocha Por,nbo· e Caló
geras (11). 

Aliás, diga-se de passagem que quem rnais contribuiu para desf azer 
tais exageros foram precisamente os que, da Bahia para o sul, sempre se notabili-
zaram no compulso dos documentos, notas e depoimentos da época colonial, acrescen
do-os de brilhante interpreta~io, oriunda do confronto do elemento éínico em cada 
regiio. Sao eles: Mauricio Goulart, Viana Filho, Roberto Simonsen e até, indiretarnen
te, Mestre Arthur Ramos. Antes deles era costume falar-se em dez, vinte e mesmo cin
qüenta milh0es de pe~s desembarcadas nos poitos brasileiros. Ora, de tanto algarismo, 
apenas 3.500.000 resistiram as investidas na luta pela verdade. Se tivéssemos tido 
tantas dezenas de milhoes, é claro a popula~ao total brasileira, no século XIX, inicial
mente, seria de várias dezenas também e nao somente 4.000.000. 

E, entao, na página 16, discutindo essas opini{5es todas de estudiosos 
deficientes ou empolgados, tem Daniel de Carvalho as seguintes palavras: 

! Nao sei, portanto, se o número de negros teria igualado ou 
ultrapassado o de índios durante o curso do século XVII e muito 
menos se a influencia do índio f oi logo suplantada pela dos 
negros desde o segundo século da coloniz~ao, como diz Afonso 
Arinos de Mello Franco (13). 
Certo é que no fim deste século, época do descobrimento das 
minas, em Sáo Paulo, pelo menos, ainda o número de índios era 
bem superior ao dos africanos empregados nas fazendas. A língua 
corrente era o tupi-guaraní e os meninos tinham de freqüentar a 
escota dos jesuítas para aprender o vernáculo, como se ve da 
carta do Padre Antonio Vieira, publicada por Serafim Leite (14). 
Aliás, se até o com~o do século XVIII, em todo o Brasil, o 
idioma oficial era o portugues e o tupi a língua popular, falada 
por dois ter9os da popula9io, esta propor~o se manteve no 
decurso desse século nas capitanias de Sio Paulo e Río Grande 
do Sul. Creio que também a propor9io pennaneceu inalterad¡a 
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ou com Ugeira varia~o nas capitanias de Goiás, Mato Grosso, 
Pará e Amazonas, embora Theodoro Sampaio nio as inclua 

no rol (15). 

Interrompendo a brilhante exposi~io de Daniel de Carvalho, devemos 
dizer que boje, gra?s a um estudo das bandeiras e redu~s, sabemos que, de fato, as 
duas zonas de maior resistencia na luta contra o idioma portugués foram a de Sio 
Paulo e Grao-Pará, precisamente pela persistencia do espírito dos bandeirantes. No Río 
Grande do ~ul, no terreno das Missóes, era o guaraní e nao o tupi a pedra no cal~do 
portugues. 

\ 

• 
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Os primeiros operários utilizados nas minas do planalto mineiro 
eram indígenas e a Carta Régia de 19 de abril de 1702 mandava 
que as lavras reservadas para a Coroa f ossem exploradas por 
licit~o. Nao obtendo,. em hasta pública, pre~o razoável, seriam 
trabalhadas por preposto de confian~a que ajustaría com os ín

dios a máo de obra. 
Por essa época, o Conselho Ultramarino indeferiu o pedido. de 
embarque de escravos da África e aconselhava os paulistas a 
empregar índios, ao invés de negros, nas lavras. A fndia era o 
minotauro que devorava capitais e bra~os disponíveis. O despo
voamento das aldeias de índios de Sao Paulo, em proveito das 
minas, assumiu propor~óes · assustadoras. Algumas ficaram 
desertas e suas terras agu~am a cobi~a de pretendentes a afora
mentos e concessáo de sesmarias. O Procurador Geral dos indios 
propOs enérgicas medidas a Camara local, ao Govemador do Río 
de Janeiro e ao Ouvidor Geral (16). 
Acrescente-se que no último quartel do século XVIII, no governo 
do Fanfarrio Minésio das·Cartas Chilenas (Luís da Cunha Mene
zes, 1783 a 1788), empregaram-se índios nos trabalhos for9ados 
para a edifica~ao da cadeia de Ouro Preto. 

"Ao bando de cativos se acrescentam 
Muitos pretos já livres e outros homens 
Da ra~a do país e da européia" (17). (38) 

Ve-se, por esses versos, que os índios estavam presentes nas 
edifica~oes da antiga capital. E o · fato é que eles chegaram até 
os nossos días ..:... Botocudos do Río Doce, Machacalis, Naque
nanuques, Pojichás e Giporoks do Mucuri, e Caiapós do Trian

gulo Mineiro. 
Positivada a contribui~io indígena no contingente dos conquis
tadores dos territórios das Minas Gerais, importa inquirir da 
qualidade dessa _participa~ao. A matéria nao tem sido devida
mente investigada. Há aí um vasto campo campo a ser explo-

rado pelos dentistas. 
Os portugueses desembarcados na costa eram marinheiros, 
negociantes e gueneiros, e nao agricultores. Encontravam na 
fabca litoranea os tupis-guaranís, que cultivavam a mandioca, o 

milho, o a)godao e o tabaco pelo processo da queima das matas 
ou coivaras. Os lusitanos adotaram as práticas agrícolas dos tupis 
e até hoje as culturas mais espalhadas em todo o Brasil sao as 
mesmas do tempo da desc.oberta. E a inda se poe f ogo no mato 
para fazer as planta~oes, como faziam os nossos remotos ante
passados das selvas. Também na pesca e na navega~ao interior 
das baías, lagos e rios foram adotadas as embarcai;oes e os ins
trumentos usados pelos índios. Substituiu-se o · pindá (anzol) 
de osso ou espinha de peixe pelo anzol ele a~o, mas ainda se 
empregam os mesmos métodos de pesca e até o timbó como 
entorpecen te dos peixes em cardume. 

Esses exemplos bastam, a meu ver, para ilustrar a influencia do índio 
em nosso desenvolvimento e para evidenciar a necessidade de inquéritos rigor_osos 
sobre a contribui~o por ele trazida a formavao da gente brasileira. Os romances de 
José Alencar e os poemas de Gonvalves Días exaltam o fudio, talvez com exagero. 
Incontestável é, porém, que o sertanejo, o caboclo do interior do Brasil, do Norte ao 
Sul, descende de índio. As tribos desapªreciam nao tanto pelo extermínio quanto por 
sucessivos cruzamentos e dizimadas pelas moléstia_s introduzidas pelos brancos. 

E, a respeito do Sáo Francisco, tem igualmente palavras de grande 
acuidade e penetra~ao histórica, dando por explicada a razáo do povoamento, sem 
muita demora e provas de falsa erudi~lo: 

1 . 

t 

Aliás, os "emboabas", vindos pelo Sao Francisco e pelos cami
nhos dos currais da regiao sanfranciscana, atravessavam deze
nas de aldeias de indios mansos e pousavam nelas ou nas habi
ta~oes de criadores de gado. Nesses "currais", os donos e va
queiros tinham sangue índio e muitos vaqueiros eram índios 
puros. 
Cedo, pernambucanos e baianos fundaram fazendas de criar 
em ambas as margens do Sao Francisco, onde encontraram boas 
pastagens e salinas a flor da tena. Terminadas as guerras contra o 
Quilombo de Palmares e o gentío do Nordeste e do Sao Francis-
co, os paulistas requisitados para essas lutas se estabeleceram 
também com fazendas de criar na regiao sanfranciscana. Ao 
todo seriam cerca de 500 fazendas, ao tempo de Antonil (1711). 
( ••• ) Portanto, o fundo primitivo da nossa popula~io era mesti
~o de ameríndio e, confonne ~ verá no correr desta exposi~io, 
esse fundo subsistiu vigoroso, apesar das camadas novas a ele 
sobrepostas. 

Diante do exposto, fica entio bem claro que o indígena também in-
' . 

fluiu em Minas Gerais e ainda continua semelhante influencia, através do caboclo 
das diversas regiaes. 

Mas nio queremos fmalizar estas linhas, sem ·o depoimento vibrante, 
sincero e patriótico de Mestre Tristfo de Ataíde (Alceu Amoroso Lima), através 
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do livro Yoz de Minas, Rio de Janeiro, Agir, 1946, p. 58-59: 
Resumindo, pois, o que dissemos neste primeiro capítulo, ficou 
bem claro que no centro da civiliza~io mineira colocamos o 
homem de Minas Gerais. Esse tipo particular do homem brasi
leiro apresenta certas características próprias, tanto em seu 
aspecto físico como em sua psicología. Voltaremos ao assunto, 
no próximo capítulo, ao passar os olhos pela f orma~io étnica 
desse tipo humano das Gerais, produto das tres ra~as formado
ras do nosso homem, mas numa espécie de cruzamento relativa
mente próprio. Ao passo que nas popula~oes do litoral o que pre
domina, no povo brasileiro, é a. m~tura lusoafricana, com acen
tuada marr.~o mesti~ Ao passo que, ao Norte, predomina 
a contribui~ao do sangue indígena, com particularidade nessas 
popula~oes jagun~as, em que Euclides da Cunha vislumbrou "o 
cerne da nacionalidade'\ Ao passo que, ao Sul, de Sio Paulo ao 
Rio Grande, a arianiz~io se processa com predomínio de italia
nos, sírios, alemies e poloneses. Em Minas, o que a observa~ao 
nos revela é a· predominlincüz do tipo lusitano, modificado pelo 
novo meio, talvez mesmo devido aos consideráveis preconcei
tos de ra~ que dominaram durante o período áureo das Minas. 
Contou-nos o modesto e dedicado conservador da lgreja de S. 
Francisco, em Ouro Preto, que encontrou nos arquivos da 
Irmandade, no século XVIII, urna decisio de mandar caiar 
toda a igreja por dentro, em virtude de ter um escravo, em certa 
solenidade religiosa, ousado encostar-se a urna das ,paredes 
(sic)! As irmandades sempre toram focos, nao SÓ de hostilidade 
ªº clero e a própria lgreja, mas ainda de espírito anticristio, 
mais ligados aos preconceitos d¡¡ é.poca do que aos ensinamentos 
do Evangelho. Desse isolamento do branco resultou, possivel
mente, a sua endogamia e daí o tipo mineiro, muito diverso em 
seu aspecto físico do portugues, mas com urna predominancia 
acentuada de sangue luso. E com isso, numa miscigena~io 

diversa da que se vem processando no litoral, ao Norte e ao 
Sul do país. 

Mestre Tristao de Ataíde é do mesmo pensar que Boxer, Daniel de 
Carvalho, Miran de Barros Latif e outros pesquisadores notáveis. 

Dentre os mineiros célebre que pertencerarn ou pertencem a estirpe 
caboclá, destaqtm-se os seguintes: José Basilio da Gama, Gen. Gomes Carneiro, Bario 
do Rio Verde, Olegário Maciel, Visconde de Ouro Preto, seu irmio, Carlos Afonso, seu 
Filho, Afonso Celso, Augusto de Lima, Aureliano Leite (o Dr. Aureliano Leite, em 
recente fotografia, com Arnaldo d'Ávila Florence e Amado Bueno Machado Florence, 
publicada na "Follia de S. Paulo", de 10 de junho de 1976, está aí representando, res
pectiviurente, as seguintes gera~, em linha reta, desde Amador Bueno: 10~, 11 ~ e 
12~ ge~Oes. Feliz coincidfncia para Mestre Aureliano uite, que traz nas veias o san-
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gue de "O Aclamado".), Darcy Ribeiro , Hermenegildo de Barros, Juscelino Kubitscltek 
de Oliveira, Ayres da Mata Machado, Carlos Chagas, Sete Cámara e outros mais. 

É claro que nem todos apresentam os mesmos caracteres pronunciados 
como é o caso, por exemplo, de Wenceslau Brás. Mas devemos ao próprio depoiment~ 
pessoal de cada qual , bem como a. informa~o de amigos e conterraneos dos mesmos 
os dados para semelhante classifica~io antropológica. · ' 

Mas o traballio básico, aqui, debcamo-lo a um ilustre ftlho desse grande 
Estado, onde nosso falecido pai trabalhou tantos anos, (a quem) cabe revelar-nos 
aspectos outros da forma~o étnica de suagente,pondo em evidencia o que t.e1nos feíto 
neste trabalho, inteiramente dedicado a antropologia física, em todos os sentidos, da 
popula~o brasileira, a mais mestiyada da América e talvez do mundo. 

RIO DE JANEIRO E ESPÍRITO SANTO 

Os &tados do Rio de Janeiro e &pírito Santo slo dos mais antlgos 
do Brasil. A. sua história remonta as Capitanías Hereditárias, havendo mesmo a do Es
pírito Santo ·malogrado inteiramente, pela hostilidade do gentio. Mas foi nesse Estado 
que Anchieta pregou, construiu templos, superintendeu, enfim, a vida espiritual dos 
catecúmenos. Sabemos hoje, gra~as as pesquisas de Daniel de Carvalho que, em pleno 

século XVIII para o XIX, o governo ainda babcava editais proibindo o uso da língua 
indígena. Por aí se fica vendo que a africaniza~o do Estado se deu no século XIX, jun
tamente como Rio, parte de Sao Paulo , etc. 

Anchieta, Vila Velha e a própria Capital resu1taram de aldeias indígenas. 
O Estado do Rio de Janeiro está intimamente ligado ao da Guanabara, antigo Distri
to Federal. É claro que, com o desdobrar das· a~Oes punitivas, primeiras entradas e 
processos ditos civilizatórios em geral, postos em prática pelos invasores brancos ou 
brancarOes, o coeficiente de sangue indígen·a foi . diminuindo, absorvido pelos pri
meiros, desde o tempo de Araribóia. 

Isso é coisa corriqueira no Brasil, principalmente se levarmos em conta 

que o mesti~o ou mesmo o índio civilizado vai-se voltando contra os que ainda se 
conservam em estado selvagem, aos quais, como observamos in loco tratam como 

' . 

inferiores ou atrasados {39). Donde, entio, a suposta extin~o biológica ou antropo-
lógica do índio brasileiro, coisa que j~mais ocorreu, porque o seu biótipo ou fenótipo 
é de fácil identifica~fo pelo Brasil afora, chepndo, sem exagero, a milhoes de indiví
duos, de todas as classes sociais. 

No Estado do Rio, segundo Clodomiro Vasconcellos, havia ainda em 
1860 quase meia dúzia de aldeamentos de índios (História do Estado do Río de 
Janeiro). 

Seja como for, o sangue caboclo, que aí é das· propor~óes mais baixas, 
seria mais encontradi~ nas velhas cidades e no prolongamento da Central do Brasil, 
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como verificou Saint-Hilaire, nos come~os do século XIX, e como declara hojeo emi
nente Alberto Ribeiro Lamego, em seu interessante livro O Homem e a Serra. 

Angra dos Reís, Parati, Sao Joao de Meriti, Mangaratiba, Itaguaí, etc., 

sao locais que bem atestam dessa progenia. Em Sao Fidélis, quando lá esteve em 1815, 

0 
·príncipe Maximiliano, ainda encontrou índios assimilados, mantendo, porém, 

intactas as características raciais: 
Achamos esse povo ainda bastante puro, de tez moreno-escura, 

fisionomia rigorosamente nacional, complei~ao robusta e cabelos 
negros como o carvao. (V. Lamego, p. 268). 

Itaguaí passa de aldeia de índios para cidade, em pleno século XIX. 
Itaocara, também no extremo norte, era aldeamento nativo. O mesmo fato ocorreu 

aí. Bem assim, em outras pequenas localidades. Mas é na Central do Brasil e zonas 
circundantes onde se mantém a maior propor~ao de sangue caboclo; talvez como 
con~qüencia do desbravamento bandeirante de séculos anteriores. A zona rural aí é 

muito cabocla ainda, em que pese a planta~o de café, no século XIX. 
Pois bem, nesse Estado, hoje tao pouco indígena, se comparado com a 

Amazonia ou mesmo o Nordeste, nasceram muitos vultos importantes, que se incluem 
entre os indiáticos ou mamelucos: Euclides da Cunha, Pereira Passos, Casimiro de 
Abreu, Silva Jardim, Osório Borba e o próprio Washington Luís, tao contrário ao 

sangue caboclo (40). 
No Espírito Santo como no Estado do Río, índios puris, botocudos, 

coroados, coropós, pitás, araris, xumetós (estes tres erroneamente incluídos entre os 
coroados), os velhos goitacás, etc., movimentaram a -História dessas regi0es, principal
mente no Rio Doce, ultimamente, sem falarmos nos terríveis temiminós e tamoios da 

época francesa dos tempos coloniais. 
Para se ter urna idéia de como ainda nos princípios do século XIX era 

comum a participa~ao ameríndia em terras do Rio de Janeiro, basta reproduzirmos o 

que escreve l..amego, na página 169 do seu livro: 
Tao grande era a necessidade desse aldeamento pela ansia dos 
imigrantes de se apossarem dessas terras que, em 1814, já conta 
Valen~a com 119 fogos e mais de 900 adultos, excluídos desse 
número os índios aldeados. Em 1820, havia em sua popula~ao 
mais de 10.000 portugueses. O número de indígenas, espalhados 

por toda a zona em princípios do século XIX, era de cerca de 

1.400. 

Pelo visto, embora fazendo parte da regiio mais acentuadamente 
afrobrasileira, os Estados do Espírito Santo e Rio de Janeiro revelam a existencia 
de muitíssimos indivíduos com características antes caboclas que mulatas ou ne-

gróides. 
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- NOTAS EXPLICATIVAS -

(8) - O &tado do Paraná, apesar das aparencias, deixa longe o exclusivismo 
arianista. Na massa popular, nos mais escondidos recantos, A beira da estrada, ou 
mesmo nas cidades (para nao falarmos nas famílias mais antigas), em tudo, claramente, 
encontramos a presen~a do caboclo. Por isso, achamos que devíamos come~r por ele, 
o mais bem estudado, o nosso ponto de crescimento e desenvoltura, que só agora se es: 
tá tornando cosmopolita. O Paraná que conhecemos tinha ainda uns 10.000 indios, dos 
quais apenas 3.5 SO sobraram. Numa popula~o de 600.000, os nativos somavam 
mais de 10.000. Convenhamos, como popula~Oe~ residuais, era muito, nesta f ~ de 
superciviliza~o. Por isso, escudados nos bons escritores paranaenses e colhendo o 
fruto de meus próprios estudos, nlo exagero quando digo que· o caboclo ainda é 
urna for~ demográfica poderosíssima. S!o sem conta as mullieres com características 
indígenas en1 todas as camada sociais. As figuras por núrn esoolhidas para participarem 
<leste dicionário slo todas conhecidas e ninguém nega a sua classifica~lo racial. 

(9) - No Brasil, repetimos, ninguém se incomoda com ra~a. a nlo ~r para 
ascender socialmente, porque aí encontrará-barreiras de cor, nlo de r<Ifa. Por isso, 
da parte do caboclo ou mameluco de várias gera~Oes, haverá ou nlo a neg~lo do 
sangue índio. É bem provável que nio haja tal evaslo ou fuga, por se tratar da gente 
da terra, isto é, do "verdadeiro brasileiro". 

(10)-Brasil Pinheiro Machado, Loureiro Fernandes, Ygor Schmiz, Romário 
Martins, Hermelino de lelo, Joao Negrao, Cecília Westphalen, Altiva P. Balhana, 
Oldemar Blasi, Carlos Franco, Waldemar Lange, Guilherme Tiburtius, Jolo José Biga
rella, José Wilson Rauth, Ruy Wachowicz, Rocha Pombo, Telemaco Borba, David 
Carneiro, Valfrido Piloto, Erichsen Pereira, Aníbal Ribeiro Filho, Arthur Martins 
Franco, Francisco de Azevedo Macedo, Rosário Mansur Guérios, Pedro Novais, Her
bert Munhoz van Erven, Dario Vellozo, Eurico Branco Ribeiro, Coelho Júnior, Nasci
mento Júnior, Luís Carlos Tourinho, Sebastilo Paraná, Euclides Bandeira, Luisa 
Dorfmund, Júlio E. Moreira, Ribas Silveira, Cyro Ehlke, Wtlson Martins, Temístodes 
Linhares, Raul Rodrigues Gomes, Osvaldo Pilotto e muitíssimos outros slo tainbém 
nossos guias e fonte permanente de informa~s. 

( 11) - Há, na História do Brasil, muita prova de que o abanheenga ou tupi 
antigo foi falado em Slo Paulo, Amazonia, Maranhlo e até no Espirito Santo (fazendo 
carreira com o guaraní do Rio Grande do Sul) at.é quase fms de 1800. O Padre Vieira, 
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por exemplo, seguido de Aires do Casal, de Hércules Floren~, de Pedro Calmon, 
de Jaime Cortesio, Couto de Magalhles, Gustavo Barroso, Theodoro Sampaio, Ma
nuel Bomfim Alfredo Ellis Júnior, Capistrano de Abreu, Plínio Ayrosa, Lemos Bar
bosa, Porto Seguro, Sérgio Buarque de Holanda, Affonso de Taunay, Hélio Vianna, 
Aloísio de Almeida, Hernáni da Silva Bruno e muitos outros. E que f oi esta língua, 
igualme.nte, o·fator número um da unidade nacional, é coisa que nao sofre contesta?o. 
Sendo, segundo Anchieta, falada em toda a costa, o portugués nao fez mais que subs
tituir urna língua por outra, vencendo, pois, o portugués. De fato, todas as tribos se 
entendiam entre si e estavam cientes de sua ligayao de parentesco: tamoio, avo; tupi-

1Jllmbá, parente dos tupis; temimif!Ó, neto, etc. 

(12) . O Gen. Souza Docca afirma aqui o que quase todos os visitantes dao 

a conhecer: que o Rio Grande é também zona de intensa mistura com o índio. J. B. 
Magalhaes, Olyntho Sanmartin, Manoelito d'Ornellas, F. de Paula Cidade, Alfredo 
Varela, Sílvio Júlio, Florencio de Abreu .e outros, a nosso ver, est~o pensando do 

mesmo modo. 

(13). Em seu belo A Evolu~ao Militar do Brasi~ Biblioteca do Exército, 

1958, p. 63-65, depois de exal~ a coragem e persistencia do índio diz: 

' 
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. Muito aprenderam, é certo, os portugueses da arte da guerra 
com os índios e muito utilizaram a sua capacidade ~uerreira 
nas lutas que travaram uns com os outros europeus da América. 
Também muito se serviram dos seus recursos industriais, conhe
cimentos da natureza, alimenta~o, medicina e hlgiene, para 
melhor poderem vencer seus habitantes e a própria terra. 
·a valor guerreiro dos nossos índios, parece-nos que se pode bem 
apresentar em duas personagens dos dois primeiros séculos da 
nossa história; urna, Filipe Camzrao, no século XVII, repre
sentando a ra~ incorporada a civiliza~ao ocidental, o índio 
cristianizado; outra, Cunhambebe, na rusticidade do estado 
bárbaro, o herói nativo do século Xvl, capaz de congregar dura
douramente, em torno de sua personalidade f orte, massas enor· 
mes de selv~gens puros e de dirigí-los persistentemente no com
bate aos intrusos. Com eles, Araribóia, Tibiri~, Canibé, Arco
-Verde, Poti (contrário a Camarao), Jacaúna e outros, merecem 
ser mencionados pelos servi~os que prestaram a nossa civiliza~iio, 
ou como magnífico representante de um dos elementos forma-

dores do nosso povo. 
Cunhambebe conseguiu irnpor-se a todos os gentíos desde Cabo 
Verde até Bertioga. Dominava com sua marinha de canoas 
todos os reconcavos e angras desde a dos Reís até as de S. Sebas
tiao. Teve exitos nos seus ataques a Sio Vicente e Santos, e 
ainda depois que Bertioga foi fortificada. Abordou, oom suas 

Magalhfes. 

canoas, numerosos navios e esquadras, mesmo armados de 
artilharia, que aprendeu a nao temer e até a utilizá-la de certo 
modo. Sabia negociar armistícios com os portugueses, a quem 
fazia a guerra, e respeitava os jesuítas, revelando já nao ser táo 
bárbaro. 
Os índios, evidentemente, estavam longe de ser broncos, e, tanto 
assirn, que, revelam as vezes muita sutileza em perceber os defei
tos e os vícios dos civilizados, tirando disto malicioso e lógico 
partido. É o que nos ensina Gomes Freire escrevendo a Silva 
Paes: "Cultivar o trato com os minuanos nos é muito útil, mas 
sempre com a maior cautela, pois, ainda que bárbaros, tem po
lítica para capacitar igualmente a ambas as na~oes, serem mais 
inclinados ao seu partido, e eles nao seguiriio outro que o que 
lhes trouxer mais utilidade." 
Haviam muito aprendido com os brancos até o século XVIIL 
( ... ) Finalmente. Referimo-nos já aos que os europeus apren
deram com os índios. A rigor, olhadas as coisas de um ponto de 
vista concr~t!? de utiliza9iio prática imediata, mais tiraram deles 
do que lhes deram. 
Hoje, na era da maquinófatura, surgida com o emprego da energía 
do carvao de pedra e agora a complementar-se com o da energia 
nuclear, as na~oos como o Brasil, chamadas subdesenvolvidas, 
ainda tem o que aprender deles. Nao esquecer que irnportan
tíssima .Parcela do ·potencial de guerra é constituída pela energia 
moral do homem e sua capacidade de utiliza~ao adequada do 
terreno, de se defenderem nele com as armas de que disp0em. 
Um exemplo do que isto vale nos é dado pelo fndio, exemplo 
que nos deve também servir para o fortalecimento da homoge· 
neidade da alma nacional, contra a qual os desregrados procedi
mentos dos responsáveis pela cousa pública, em diversos graus, 
tanto conspiram. 
Que se medite o significado profundo desta passagem de Sou
the y, referente a tomada de posse da ilha de Marajó, pelos 
civilizados. 
Nao podía o Estado enviar for~ maior nem mais experimenta
dos oficiais e soldados, mas, invencíveis como sempre se mos· 
traram estes selvagens, tal o seu valor, a sua constancia, astúcia 
e arte, com que sabiam valer-se dó terreno "foi míster, para 
evitar completo malogro, a interven~iio de hábeis jesuítas." 

Eis, em síntese, a opinia'o desse grande soldado, que é o Gen. J. B. 

( 14) - O primoroso escritor matogrossense Caval~,ti Proen~a era dos poucos 
que entendiam de literatura, em suas rela~oos com a crítica e o folclore, tirando para 
para a etnología e ciencias sociais em geral. Roteiro de Macunaíma, por exemplo, é 
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um portento de finas observa~s, de conúbio corn uma análise bern ernpreendida e 
um monumental processo de exposi~lo e caracteriza~. Os seus escritos eram sempre 

tocados desse critério mUitilateral, que o recomendava aos leitores como rico, gracioso 

e sinceramente vivido. 

( 1 S) -Vhgílio Correa Filho, o nobre biógrafo de Alexandre Rodrigues Ferrei

ra, é tarnbém um excelente biStoriador, como demonstra nessa jucunda obra sobre 
seu &tado. Pertence ao grupo dos esaitores e jomalistas que se nl'o cansam de produ

zir e de reabilitar figuras e vultos já quase esquecidos. 

(16)-Goiás é um dos Estados escolhidos pelos historiadores da esaavidlo 

para reabilitar o sangue africano. Segundo alguns deles, a percentagem dos negros e 

mulatos deveria ultrapassar a casa dos 70%. Ora, sem que queiramos negar a sua 

presen~, o afronegro está muito longe de atingir tal propor~o. S6 mesmo na Babia 
é que talvez lhe reservaríamos tlo elevado número. Por muitos motivos, Goiás inda 

forma ao lado dos &tados caboclos·. · 

(17)- José Veríssimo abordou quase todos os assuntos: crítica, folclore, etno

grafia, educa~o, biografia, etc. Seu mais renitente adversário foi, certamerite, o ma
meluco Sílvio Roméro,. que o ·chamava de "patureba" ou mulato veDto, nome de 
peixe. Nlo obstante, deixou uma bela obra, feíta com cuidado e pleno conhecirnento 

de causa. 

(18) -Manuel Diégues JUnior, aqui, pOe bem claro que o caboclo pode ter 

lábios grossos sein que baja interferencia de sangue negro. O mesmo fez José Verís

simo na sua exposi~o, como acabamos de ver. 

(19)- José Honório Rodrigues é um historiador metódico e de boa linguagem. 

Os seus livros slo vários, tratando de assunto de historiografia, antropologia, educa~lo, 
etc. Mas aquí ele se excede com afirma~s desnecessárias e pouco verossímeis, como 
por exemplo a existencia de requintada civiliza~áo na África e que ela se fez sentir 
no Brasil. Ora, já provamos em Arabismos entre os Africanos na Bahía que o dedo de 
semitas e camitas se faz ¡i:-esente em toda parte, naquele continente. Nem ruínas, 

\ . . . 
nem alfabeto, nem roupa tradicional, nem refinada literatura, nada dJSso ex1sttu na 
época da escravidlo, por aquelas plagas . .. lsso nos faz lembrar do Govemo Ameri

cano que, para agradar aos negros, transf ormou, nos livros de História Americana, a 
esaavidlo em contrato oom o gentío africano! Que bela atitude de servir a História!. .. 

(20) -O Piauí é, sern dúvida, wn &tado de rnuita caboclagem, como se veri-
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fica pelas incessantes reportagens, dados informativos, monografias, fotografias de 
políticos, intelectuais e homens de negócio, etc. Percebe-se facilmente que as faz.endas 
de lá tenham atraído muitos negros, nos tempos de antanho. Mas o tipo indiático é 
bem mais representativo. Félix Aires, o festejado trovador maranhanse, organizou um 

Antologia de Poetas Pizuienses, em que tivemos ocasi~o de constatar esse fato. 

(21) -O Rio Grande do Norte, foi observado por Euclides da Cunha, em 
Os Sertóes, teve o seu coeficiente de índios muito cedo transformado em caboclo 

' 
gra~as ao mesti~mento. Ainda boje verificamos qulo forte é, no entanto, tal sangue, 

quando o material humano é submetido A análise e classifica~ao. Há mesmo regi~es 
no interior em que a maioria ainda é, segundo Cámara Cascudo, acaboclada ou "de
cantada", conforme vimos. 

(22) -Que caboclo figure como mubto de cabe/o liso nao é nenhuma novida
de. Consoante se viu, ou esses estudiosos agem assim por ignorancia, ou entfo é por 
parti-pris, o que redunda nurna meia-ciencia repelente e facilmente desmascarada, 

para gozo dos que de fato se dedicarn ao assunto. A distin~a:o, na maioria dos casos, 
é simples e come~a pelo referido cabelo, pois mulato nao tem nem pode ter cabe/o. 
co"ido. 

(23) - A classifica~o de Roquette Pinto, além de ultrapassada, é, por outro 
lado, um mau precedente para os neófitos da ciencia antropológica. Corn um mínimo 

de 2.000 fichas, alcan~u um máximo de 30.000.000 de indivíduos, num país em 
grande parte desconhecido. 

(24)-0 Professor A da Silva Mello diz aquí algo que estamos ensinando há 
muitos anos. Um dos e'rros dos que criaram a Escola que pos.ero movimento o afrone

grismo foi a confusa-o das zonas brasileiras e a natural prioridade do litoral pernambu
cano e nordestino em geral, em rela~ao a todo o Brasil. 

(25) -Coriolano de Medeiros, o Mestre da Ciencia Paraibana, juntamente 
com Horácio de Almeida, foi um dos escolliidos por nós, dado o seu sempre sadio 

processo de pesquisas, nao se deixando nunca empolgar por novidades. Conhecedor 
profundo de seu &tado, o que ele afirma é corroborado por José Américo de Almeida, 
Lopes de Andrade, Gilberto Freyre, Silva Mello e outros. · 

(26) - Em boa verdade, é difícil encontrar-se alguém tfo íntegro e cheió de 
riqueza interior como José Arnérioo. Tanto no romance como erri livro de seriedade 
economico-política, seu genio sempre esplende. 
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(27) . As cidades que provieram de antigos aÍdeamentos de indios pululam 
em todo o Brasil, como vimos: Nordeste, Espirito Santo, Sio Paulo e até o Estado do 
Rio de Janeiro. Hoje, tudo está sendo reposto no devido lugar, sem que baja menosca
bo a quem quer que seja. 

(28)- Silva Mello sabe, como estudioso antigo da alimenta~o, que o caboclo 
nordestino organizou um cardápio dos mais sadios e substanciosos, quando nlo há 
seca com suas terríveis conseqüencias: leite de cabra, a~úcar mascavo, mandioca, 
frutas nativas, milho, jerimum, etc. 

(29) - As diversas guerras dos Cabanos, dos Sabinos, dos Balaios, etc., em 
diferentes partes do Brasil, contaram, nao há dúvida, com material humano amerín
dio, puro ou mesti~do, · nfo importa. Por isso, é com algurna reserva que os seus 
d~negridores devem falar, se é que pretendem Ser levados a sério. Carlos Ponu:s, em 
Tavares Bastos, Sfo Paulo, Brasil, 1939, p. 55, falando do chefe dos Cabanos, Vicente 

de Paula, diz: 

. 112. 

Era urna figura singular, esse caboclo nordestino, de complei~io 

sólkl~ tra90s fortes, cabelos duros, peito laigo de tribuno, ou de 
guerreiro, fronte vincada de obstinado, boca de Iábios ansiosos, 
traindo a cupidez e a luxúria. O nariz impertinente aumenta
va-lhe o tom de •rogincia da máscara, que o olhar oblíquo 
atenuava, dando a impressio de astúcia e de dissimulada perver
sidade. Nascido nos fins do século XVIII, filho do vigário de 
Goiana, o cabo de esqu3'lra, desertor do Exército Imperial -
Vicente Ferreira Tavares Coutinho - assumia o comando das 
hostes cabanas. Valente como as armas e destrono manejo de
las, de bons músculos, preciso na pontaria, ágil; de movimentos 

de urna elasticidade felina, o caboclo rebelde desdobrava~ 
na ~- O seu prestigio imp6s'4e logo entre os comandados. 
Possuía bem forte o dom magnético da comunic~ao, que 
conduz a disciplina, e que nos chefes é o segredo da autoridade. 

E, na página 57, a respeito da participa~o de indios, temo seguinte: 

\ 

Nos seus domínios, havia de tudo: negros fugidos que formavam 
as legióes sinistras, conhecidas popularmente por papa-méis, 
índios pervertidos, trinsfugas das milícias, celerados de todas 
u procedincias, até um ministro de Crilto, o padre José An
t6nio, que ele incolpolua ao aéqüito, em S. Bento, e lá ~via 
no recesso tenebroso das matas, com a tranqüilidade feliz de um 
Druida nas florestas sagradas. Aqueta musa bárbara, trabalhada 
pela fennent~io dos sentimentos mais vis e pelos impulsos 
da mais perigosa rebeldia, ele soube impor a unidade daobedi&i
cia. Sobre o tumulto de tio torvos instintos, a autoridade do 

éhefe pairava sem contrute. 

Apesar do tom áspero e recriminativo do autor, que aí só vé impulsos 
inferiores, na'o podemos deixar de chamar a ateny!o ao fato de ser a Cabanada um 
movimento de massa, de gente mestiya, de pobres diabos que nada tinham a perder, 
diante do dominador inclemente e ditatorial. 

(30) -Soldados Charruas, Soldados Guaranís, Soldados Chirus, do Rio Gran
de do Sul, Soldados Guaicurus, da Guerra do Paraguai, Soldados da Amazonia e 
muitos outros, agora, est[o sendo reverenciados e devidamente lembrados pelos 
próceres do nosso Exército. Houve, mesmo, um batalha:o de soldados de Curitiba . . . 

(31 )-Analisemos outro Estado nordestino para fins idénticos. Em relaya'o 
ao Ceará, diz Gustavo Barroso, em sua Crónica . da revista "O Cruzeiro", de 9 de 
maio de 1953, da Se~fo Segredos e Revela~é'5es da História do Brasil, ·p. 36, mais 
tarde incluída em seu livro A Margem da História do Ceará, p. 420-424. É o trabalho : 
Os PrimeirosLibertadores do Brasil: 

Há, sem dúvida, manifesto e supeito exagero nas afirm~0es de 
alguns pseudo-sociólogos e etnólogos sobre a influencia dos 
elementos africanos na cria~ao e desenvolvimento da civiliza

~ªº brasileira. O negro predominou em limitadas regióes deste 
imenso país, cuja milagrosa unidade p.ouco lhe deve, sendo, 
como é, fruto da fusao de duas humanidades, a humanidade 
tupi e a humanidade lusa, esta absorvendo aquela, no decurso 
do tempo, depois que realizou seu papel plasmador da nova 

gente brasileira. As regióes em que o africano quase prevaleceu 
ou mesmo prevaleceu foram as das lavouras latifundiárias: cana, 
café, algodao, arroz, cacau, ou da miner~ao aurífera e dia
mantífera. Daí os núcleos até hoje ainda nao absorvidos, pro
venientes das antigas escravarias, em alguns lugares do Maranhao, 
em Pernambuco, na Bahia, em Minas, Rio de Janeiro e o norte 
de Sao Paulo. 

Que é isso em rel~ao com os vastos esp~os do Brasil, onde o 
negro foi desconhecido e só penetrou esporadicamente? Onde 
se processavam indústrias extrativas ou pastoris e minera~0es 
aleatórias, nao houve míster do br~o trazido da África. Se 
nio bastaram os escravos indígenas, que os houv_e em quanti
dade, o trabalho livre f oi suficiente para a explor~io . dessas 
riquezas. Lan~ando os olhos, mesmo rapidarnente, sobre a carta 

do Brasil, veremos, em rel~io a sua imensa área, a insignificin
cia d~ zonas, quase todas litor'áneas, onde teve de fato grande 
vulto o elemento servil africano. No mais, existiu, quando 
muito, diminuta escravidio doméstica. Nas. cidades como o Rio 
de Janeiro e Salvador, principalmente, a popul~io negra foi 
talvez dois te~os maior que a branca e mesti~a juntas; mu, na 
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Amazonia, nos planaltos sertanejos do Piauí, no interior do 
Triangulo nordestino das secas, nos altos sert0es do S. Francisco, 
da Bahia e de S. Paulo, nas matas do Espírito Santo, nos araxás 
de Goiás e Mato Grosso, no Paraná, em S. Catarina e nos campos 
do Rio Grande ~o Sul, a verdade incontrastável é a ausencia 
ou quase ausencia da África. 
Necessária se torna esta explic~lio para que se compreenda a 
relativa pouca importancia da escravaria em tenas como a antiga 
Província do Ceará, onde, nos tempos idos, houve mais escravos 
índios do .que negros, devido aos poucos recursos de sua agricul
tura litoranea e onde a vida pastoril dos sert0es nao exigia gran
de número de bra~os para cria~ao de rebanhos soltos em largas 
sesmarias, nas quais aos poucos se f orarn delimitando as fazen
das. As crónicas locais, tr~ando o perfil dos tempos da Colonia 
e da Monarquia, com o devassar do território, o povoamento 
das ribeiras e as lutas ferozes contra o gentío ·bárbaro e entre as 
famílias feu<;tais, continuamente aludem aos indígenas escravi
zados as fainas rurais, disciplinados em bandos de sicários e mis
turados a todas as atividades sociais, quase nunca ao negro. 
No sertao cearense, reinou o caboclo como sequaz e auxiliar 
do branco. O negro f oi e ainda é, naturalmente, ave rara. O que 
folcloricamente se transmite no falar do povo: ' lá vem dois 
homens e um negro', 'lá vao tres mulheres e duas negras'. 

Contrastando com o afronegrismo, há também o depoimento dos 
antropólogos, como Mestre Herbert Baldus, por exemplo, que escreveu "A Influencia 
da Ra~a Tupi na Forma~ao do Povo Brasileiro", incluída em Ensaios de Etflologia 
BrasileiTa, Sao Paulo, Cia. Ed. Nacional, p. 25 e 27, e que está redigido assim: 

\ 
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Se é, eremos, necessário estudar a etnologia brasileira é porque 
· devemos melhor conhecer o brasilefro. 

Tendo dito ao iniciar este trabalho que a etnología se limita, 
por enquanto, ao estudo das chamadas culturas primitivas, tenho 
agora que acrescentar: devemos estudar a etnologia brasileira 
para conhecer a continu~io de tais culturas no caráter nacional 
brasileiro. Sabemos, por exemplo, que a cultura tupi, na medida 
em que podemos considerá-la como unidade, teve, tem e terá 
papel decisivo neste caráter. 
Quando os navegantes europeus atingiram a costa desta tena 
que hoje chamamos Brasil, foram recebidos por tribos tupis. 
Os prirneiros colonos viveram jwito as tribos tupil e se cruzaram 
com etas física e psíquicamente. A língua tupi era também 
para os brancos a "língua geral" do país. Com auxílio dos 
Tupis o Brasil foi devassado e conquistado. Os nomes dos povos 
e das localidades, da fauna e da flora. sio, na maior parte, tupi. 
E quem já viveu com uma tribo tupi pwa, nio influenciada pela 
civilizat;iO européia, e com ela compara o brasileiro - nio o 

habitante das grandes cidades brasileµ-as cujos país ou avós eram 
ainda europeus, mas o brasileiro vipculado a gleba, o brasileiro 
do sertao e das pequenas cidades q~e nao se lemhra mais dos 
antepassados europeus ou africanos - quem hoje compara esse 
" autentico" brasileiro com o verdadeiro Tupi, reconhece que a 
maior parte do caráter do povo brasileiro é o caráter tupi 
t verdade que urna tal compar~ao, feíta por vfa puramente 
analítica, nio pode conduzir a resultados satisfatórios. Só 
como complexos podem os homens e os povos ser vistos e 
comparados cabalmente. 
Tao pouco a predominancia do Tupi no brasileiro pode ser 
explicada somente pelo auzamento do sangue. Nesse cruza
mento foi, sem dúvida, de certa importancia o fato de crescer 
o Tupi na sua tena nat~ enquanto os europeus e os africanos 
chegaram como desarraigados. É verdade que o~ autóctones 
gigantes da selva virgem necessitam de séculos para ere seer, 
enquanto que o eucalipto importado se toma grande e útil 
dentro de p0ucos anos. Se, porém, plantássemos o eucalipto 
cm todo o Brasil, deixaria de existir o Brasil, porque seriam 
outras sua flora e sua ·fauna. É possível que alguma coisa mís
tica, que se pooeria chamar de "for~a formadora do solo", 
fizesse e f~a futuramente prevalecer, cada vez mais, no br~i
leiro, o Tupi e o indígena em geral. 

(32) - Ao lado de Luís Viana Fillio, ternos muitos polígrafos que nlo cessam 
de produzir obras valiosas: Carlos Ott, Rolf Reichert, Theodoro Sampaio, José Bernar
dino de Sousa, Urbino Viana, Pedro Calmon, Edison Carneiro e outros, alguns já 
mortos. A Bahia é a única cidade universitária que tem um Curso de Línguas Mro
asiáticas. O culto do índio, paradoxalmente, é maior que em Belém: vener~lo de 
Caramuru e Paragua~u; ,Dia do Caboclo (2 de ju1ho); museu do fudio; lendas da lágoa 
de Abaeté; existencia do curso de tupi antigo na Universidade, a cargo do emérito 
professor Fredrico Edelweiss; a linha do Caboclo, na Macumba ; estatuetas com efí
gies de caciques, etc. 

(33) - O &tado de Sergipe, segundo coJhemos no Dictionnaire de Saint' 
Adolphe, do século passado, ainda tirlha muitos milhares de índios. Manuel Bom
fim, o extraordinário historiador e sociólogo, como vimos, era de lá. Seus livros .Brasü 
na América, Brasil na História, Brasil e outros abriram novas vias para o conhecimento 
do nosso passado. Mas sfo de lá também alguns derrqtistas e conf ~ionistas, que 
querem negar já a existencia do caboclo, apoiados no característico da boca, dai 

lábios e do nariz. Já vimos que isso nao mais pesa na balan~ ... 

(34) - Roquette Pinto, entre coisas, pregava a psicologia exclusivista, baseada 
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num só elemento ou mister. Noutros termos, acreditava que cada ra~ só seria grande 
e jnoonfundível num setor: música, intelecto, etc. O negro seria invencível na música, 
etc. Coisas sem muita base científica. 

(35)- Ver também outros escritores : Roger Bastide, Hernani da Silva Bruno, 
Florestan Fernandes, Affonso de Taunay, Alfredo Ellis Júnior, Alcantara Machado, 
Sergio Buarque de Holanda, Aureliano Leite e alguns mais. Se há terra que nasceu com 
o índio e até hoje respira e vive, apesar de tudo, com o impulso extraordinário dado 
pelo bandeirante, nos comeyos de sua História, essa é a paulista. Nao obstante a imi
gra~o intensa, ainda existem cidades e vil.as com forte ascendencia nativa, ou melhor, 
cabocla. Já enumeramos vários dos que se notabilizaram na política, nas letras, no 
direito, na medicina, nas artes em geral, etc.: Campos Salles, Conselheiro Crispiniano, 
Carlos Gomes, Diogo Feijó, Almeida Júnior, Pedro Alexandrino, Jolo Teodoro, Pires 
do Rio, Anhangüera, Amador Bueno da Ribeira, etc. Nao nos devemos esquecer, por 
outro lado, que a língua tupi ou abanheenga foi aí falada durante quase trezentos 
anos, o que demonstra sem dúvida quao estável era o substrato indígena Hoje, ternos 
ltanhaém, Guarulhos, Tiete, ltu, Porto Feliz, ltapetininga e outras cidades do Sul, 
cidades do oeste, etc., como pontos de inegável persistencia do elemento indígena. 
O litoral sul é igualmente fortemente acaboclado. E o Paraná, seu filho tardiamente 
emancipado, continuou a abrigar indígenas até os días presentes, como ternos demons
trado. Nlo há nada que possa borrar a realidade e efetividade do sutil e inigualável 
elemento caboclo, no Estado de Sáo Paulo. Fnquanto este existir, existirao os ban
deirantes, os soldados da pequena agricultura, da limpeza do campo, das lides milita
res (incluindo a pr6pria Palmares, que f oi destruí da por caboclos puros ainda, como 
rezam os escritos de enta'o), etc. Vamos agóra incluir algumas transcri~Oes de autores 
de relevo para confirmar o que dissemos. Em outra nota, num parágrafo posterior, 
apresentamos o coeficiente de sangue indígena na pequéna S!o Paulo do século XIX. 
Sio coisas muito pouco difundidas. 

Darcy Ribeiro, incontestavelmente urn pesquisador credenciado, 
comete, no entanto, propositadamente, erros de aprecia~lo antropológica, unicamente 
para contrariar o que, como tradi~o, já está consagrado, alérn de suficientemente 
oomprovado nos livros das diferentes épocas. Ultimamente ele, em seus dois livros 
As Américas e a CTvilizafao e Os fndbs e a Civilizaf8o, naturalmente para fazer caber 
dentro do seu ponto de vista ideológico comprometido, diz, entre outras coisas: 

. 116. 

Esta interpretw;io é as vezes argüida pelos historiadores com 
base no fato de que, nas áreas onde o índio foi principal matriz 
da popublyfo, suas características comparecem, tanto no tipo 
físico como na cultura regional, documentando sua contribui
~ik> dada e absorvida. Este seria o caso dos caboclos da Ama
zonia e, até certo ponto, dos sertanej os do agreste Nordestino, 

cuacterizados como "cab~as chatas''. Capistrano de Abreu 
(1964: b: 192/ 193) procurou comprovar esta tese, demons
trando, através de listas de antigas aldeias e miss0es que origi
nararn muitas das atuais cidades baianas, que existia um transito 
natural. das aldeias tribais as vilas e, depois, as cidades, gr~as ao 
qual os índios se iriam civilizando. Egon Schaden, no seu já 
citado estudo, sempre que deve concluir que os .índios perm~ 
necem índios a0 fim do processo de acultur~io, vaticina um 
passo ulterior em que " . .. a assimil~o se retarda até a misci
gen~io" (1965: 158, 258). 
O nosso estudo, apesar de referir-se apenas ao século XX, conduz 
a outra interpretw;io, segundo a qual nio houve assimil~io 
das entidades étnicas, mas absorfl!O de individuos (o destaque é 
nosso) desgarrados, ao passo que aquetas entidades étnicas desa
pareciarn, ou se transfiguravam para sobreviver. N~ fosse assim, 
teríamos encontrado a popul~o indígena distribuída· por t~ 
das as etapas deste processo, com maior incidencia nas últimas 
etapas. A parcela que abandona a vida tnl>al e se incorpora na 
populw;áo nacional é quase imponderável E é constituída, 
quase sempre, por muiheres tomadas como amásias, portadoras 
de genes indígenas que, conservados e multiplicados genetica
mente nos auzamentos, vio formar urna popul~io nova com 
fenótipo indígena. (P. 424-425 de Os fndios e a CivilizQfáo, 
Rio de Janeiro, Cíviliz~io Brasileira, 1970). 

Mas o mesmo negador de persistencia do índio como fenótipo diz, a 
página 254 do mesmo livro : 

transaitas. 

Um aitério puramente racial inclu iria entre os indígenas milhlJes 
de brasi/eiros (o destaque é nosso) que, por todos os demais 
característicos, náo poderiam ser definidos como tal, urna vez 
que em vastas regioos da Amazonia, do Nordeste e do extremo 
Sul predomina na popular;io um fenótipo flagrantemente in
dígena. 

Eis aí o esf or~ado pesquisador pé'ie por terra as prirneiras palavras 

É pena que tal tenha acontecido, principalmente ainda pelo que diz, a 
respeito do mameluco ou caboclo, no livro As Américas e a CivilizQfáO, mesma edito
ra, p. 245-246:, 

Estes primeiros núcleos brasileiros - protocélulas ainda da etnia 
nacional - surgirarn da miscigen~i'io e da acultura~io do eur~ 
peu com índios da costa, nas débadas iniciais do éontato. Os dois 
processos moldaram um tipo humano novo, já nio indígena, 
nem europeu, que representaria o papel principal na formar;fo 
da sociedade brMileira. t o mameluco, filho de europeu com 
índia, identificado cdm o pai, mas falando melhor a língua 
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materna em cuja comunidade nasce, mais herdeiro da cultura 
indígena que da européia. Esses mestil;os, .dirigidos por alguns 
europeus encanegados das f eitorias implantadas na costa, tira
vam sua subsistencia principalmente das r~ dos (ndios e dew
tavam« ao único negócio da tena: o fomecimento de toras de 

pau-brasil a naus que tocavam a costa, em troea de manufa
turas européias de que necessitavam e das bugigangas com que 
aliciavam o trabalho indígena de descoberta, corte e carreto 
das úvores. 
Estas protocélulas da cultura brasileira, plasmadas quando 
ainda o negro nio havia chegado e o europeu era raro, opera
ram como o denominador comum do modo de vida popular 
de todas as regioes. Erarn integradas, principalmente, pela he
r~a por parte do mameluco - por via deste, do branco e, 
mu tarde, do negro - do patrimonio milenar de adapt~io dos 
povos tupi a floresta tropical. Este era representado por um 
saber concemente a natureza tropical, por uma tecnologia a 
ela ajustada · e por uma visio do mundo característica. Com 
efeito, estes novos núcleos humanos só puderam surgir, sobre
viver e crescer em condi~6es tio inviáveis e em meio tio diverso 
do europeu, porque aprenderam com o índio a dominar a natu
reza tropical; fazendo deles seus mestres (o destaque é nosso), 
seus guias, seus remeiros, seus lenhadores, seus c~adores e pes
cadores, seus artesios e, sobretudo, fazendo das índias suas 
mulheres, em quem geraram uma v~a prole mesti~a que viria 
ser, depois, a gente da tena. 
Na escala da evolu~io cultural, os povos Tupi davarn os primeiros 
passos da revolu~io agrícola, superando, assim, a cond~io de 
tribos de c~adores .e coletores. Fizeram-no por caminho pr~ 
prio, juntamente com diversos outros povos da floresta tropical, 
que haviam domesticado a mandioca e diversas outras plantas, 
retirando-as da condi~io selvagem para seus ~ados. Além da 
mandioca, cultivavarn o milho, o feijio, o amendoirn, o tabaco, 
a batata-doce, o cará, ab6bora, cab11;as e cuias, varas de flechas, 
a pirnenta, o urucu, o algodfo, o carau,, o cajú, o mamio, o 
mate, o guaraná, entre muitas outras plantas, em grandes r~ados 
que lhes asseguravam fartura de alimentos durante todo o ano 
e urna grande variedade de materiú para fabrico de artef atos, 
condimentos, venenos, pigmentos e estimulantes. Deste modo, 
escapavam da cond~io de carencia alimentar a que estio sujeitos 
os pavos pré-agríoolas, dependentes da dadivosidade da natureza 
tropical . que, se prové' fartamente frutos, cocos e tubérculos 
durante urna quadra do ano, na outra os condena i penúria. 
Perrnaneciam, porém, dependentes da natureza para outros ali
mentos que obtinham da caliª e da pesca, tarnbém sujeitos a 
urna estacionalidade marcada por fases de fartura e de carencia. 

Depois desta explana~lo, com a qual logo concordamos (exceto na 
parte "dos primeiros passos na agricultura", pois, como se vé facilmente, os índios 
previam até o tempo por meio do azju ), e que é a mesma dos mestres Gilberto Fr~yre , 

Jaime Corteslo, Pedro Calmon, Sérgio Buarque de Holanda, Daniel de Carvalho e 
muitos mais, achamos nlo ficar nenhuma razlo aos escritores que classificam o índio 
de bo~al , men talidade primúia e bruto incivilizável. Tais conceitos envergonham ·a 
ciencia brasileira ..• 

Angyone Costa, o denodado arqueólogo e esaitor da Amazónia, no 
prefácio de Indiologia, Rio de Janeiro, Biblioteca Militar, 1943, tambérn se volta 
revoltado contra os falseadores do earáter do antepassado das selvas: 

1 

A índia em todo o epis6dio da conquista é a vítima passiva e 
conformada. Atribuindo-lhe como fizeram os cronistas respon
sabilidade nos v{cios sen5uais, esqueceram ou fals~am a verda
de. Nio raciocinaram sobre urna das melhores document~o'es 
do tempo. Esquecerarn as Visitafóes do· Slznto Oficio, a primeira 
das quais realizada pelo licenciado Heitor Furtado de Mendon~a, . .. 
ainda no firn do século XVI, acusa 43% de peeados da carne 
cometidos pelo branco e depurados pela igreja. Todos aqueles 
homens, todas aquelas mulheres tríbades que aparecem comidas 
de luxúria, acusando os mais torpes v{cios, naquela Babia de 
1591, sio mulheres brancas, mulheres de outras terras, sao 
mulheres de out:ras r~as, nio sio {ndias. As crian~as, os homens 
que se acusam carregando iguah crimes, roubando, corrompen
do, sodomizando, os incestuosos, os ped6filos, os depravados 
que praticarn todos os aimes irnagináveis contra a pureza da 
pessoa humana, sio igualmente invasores, nao sio índios. Eram 
gente de r~a branca, neolatinos e até gregos, entre os quais já 

se acusavam mamelucos e curibocas conduzindo na mistura os 
vícios dos invasores. (P. 19). 

Nas páginas anteriores, o ilustre antropólogo dedica espa~o bastante 
para mostrar o que o branco herdou do índio, seu inegável mestre. 

Mas Gastfo Cruls, na Hüéia Amazónica, Mello Nóbrega, em sua bela 
História de um Rio, G. Friederici, no mui- citado Cardter da Descoberta e Conquista 
da América pelos Europeus, Manuel Bomfim, em. suas várias obras sobre o tema 
Brasil , Gustavo Barroso, em suas maravilhosas crónicas históricas, o Mestre portugués 
JaiJne Cortesfo;_na estupendalntrodUfáodHistóriadasBandeiras, Florestan Fernandes, 
com seus vigorosos livros de sociologia, Gilberto Freyre , com iin1meras contribui~Oes, 
a come~~u com Casa Grande e Senzala, Arthur Ramos, co.m a sua exemplar IntrodufiiO 
d Antropologia Brasüeira, 1? tomo, Capistrano de Abreu, comas pesquisas incessantes 
e modelares, Mário Mello, com seu espírito arejado e combativo, Taunay, em seus 
inúmeros e variados tomos sobre Bandeirantes e JÍldios, Barbosa Rodrigues, com seu 
atn<I A verdade, expresso ern Pomnduba Amazonense, Couto de Magalhles, como 
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Selvagem inesquecível, Luís da Cantara Cascudo, sempre produtivo e substancioso, 
Euclides da Cunha, com a prosa fascinante que lhe trouxe quase o cognome de ''úl

timo dos indianistas" ' Theodoro Sampaio, fazendo história e lingüística, em oondi~s 
inéditas e prodigiosas, Sérgio Buarque de Holanda, restabelecendo eleganterrente o 
bom conceito do índio, Alfredo Ellis Júnior, incansável e digno de aplauso pela sua 
independencia, e muitos outros, muito contribuúam a dar lugar de real destaque 4 
ciencia brasileira. Ao lado deles, n!o devemos esquecer Mestre Herbert Baldus, Bgon 

Schaden, Rondon, Darcy Ribeiro, Harald Schultz, Nunes Pereira, Mário Ypiranga 
Monteiro , Raimundo Gomes da Silva, Djacyr Menezes, Daniel de Carvalho, Hernani 

da Silva Bruno, Heloísa Alberto Torres, Eduardo Galvlo e muitos outros, na lingüís
tica, no folclore, na economía, etc. Mestre Alfredo Bilis Júnior, aquele vigoroso e su
gestivo historiador, em seu livro Capttulos da História Social de Sao Paulo, Brasiliana, 

1944, como em Rafa de Gigantes, Populaf<Jes Paulistas, etc., sempre se atém 4 docu
menta~ao intensa, nada afirmando sem provar. Por isso, no capítulo da composi~o 
das Bandeiras, ele nos esclarece muita coisa. Ao lado de A. de Taunay, Luís Viana 
Filh.o, Jaime Corteslo, Joaquim Ribeiro, Basl1io de Magalhf'es, Florestan Femandes, 
Roger Bastide , Hemani da Silva Bruno, Pedro Calmon, Hélio Vianna, Daniel de Carva
lho e outros, demonstram plenamente que o negro foi parte quase imponderável do 
histórico movimento, durante os primeiros se'culos. Só com a minera~o é que come
~u a crescer o número de peftls de Guiné ou tapanhu.nos, mas, mesmo aí, nos pri

mórdios, houve excesso de escravatura ameríndia, segundo Antonil. Outro aspecto 
interessante que elevemos a Alfredo Ellis Júnior é o número de índios aprtSionados 
durante os duzentos anos de bandeirismo. Calcula ele, sem titubear, 300.000 pessoas 

descidas do sertlo. O processo é muito simples. A prinGípio, eram "resgates"; índios 
que iriam ser s~crificados e depois comidos, no ritual canibale~co. Os componentes 
da tribo vencedora cediam, a troco de coisas irrisórias. Mais tarde, os bandeirantes se 

seiviram de intérpretes ou mesmo se comunicaram em abanheenga comos caciques, 
convidando-Os a descer com eles para Piratininga, acenando.fues com melhor vida. 

Finalmente, veio a fase da escraviz~lo, sem av~o prévio, utilizando 
índios e mamelucos, mas, principalmente, indo buscá-los nas redu~Oes ou missOes 

jesuíticas, onde encontravam gente já treinada na agricultura e inteiramente sem 
armas para defender-se. Antes disso, os índios cristfos tinham conhecido ''paterna
lismo" nas encomendas ou processo de ruratela para menores, sem que houvesse 
quebra da independé'ncia da pessoa . . . Ora, tudo iao é suficientemente estudado por 

A. Fllis, a ponto de nf'o deixar nenhum lugar para as divaga~Oes poéticas de outros 
reabilitadores extremados do nosso irmlo africano. 

Dois europeus - Georg Friederici e Jaime Corteslo - esaeveram obras 
oordiais e bem pensadas sobre o útdio e sua particip89fo nos movimentos brasileiros 
das diversas épocas. Friederici, no livro apontado, investe oorajosamente contra o 
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bandeirante e diz que, apesar da sua conquista de território e feítos outros de valentía , 
sacrificou a muitas centenas de milhares de índios, deixando , por toda a parte , miséria 

e desol~ao. O seu objetivo nWlca foi nobre em si: riqueza , riqueza , a qualquer custo. 
Num tempo de feudalismo na Europa e escravida"o negra no Novo Mundo, pouco se 
lhes dava que houvesse defensores incansáveis dos direitos humanos: padres e Corte , 

com suas leis dúbias ... 
Jaime Cortesao fez coisa mais comedida. Nao atacou os bandeirantes, 

mas ressaltou , limpando duma vez a questao , a contribuiyao do indígena para o grande 

movimento. Foram duas humanidades que se fWldiram: a lusa e a tupi. E o resultado 
foi o que vimos. Mas tal nao se limitou '1 invasao do Brasil Interior, de que o índio já 
tinha um mapa na cabe~, sendo mesmo considerado verdadeira bússola viva , sena-o 

que no litoral ajudou a substitui~ao de urna língu~ por outra, a tupi pela portuguesa , 
ajudando assim a unidade do Brasil, tanto política como cultural , no que , segundo 

vimos, é apoiado por Calmon, Taunay, Bomfim, Capistrano , Ayrosa, Lemos Barbosa , 

Theodoro Sampaio, Gustavo Barroso e outros. Em seu livro Raposo Tavares e a For
m~ilo Territorial do Brasil, Lisboa , Portugália, p. 36 , 3940 , 1966, diz muita coisa 
interessante a respeito do ameríndio do Brasil , ao contrário de certos subnutridos 

intelectuais que só enxergam no ~ativo estupidez e gula: 
Desta informiw;~o e sabendo-se que os (odios da costa atlan
tica possu (am os mesmos conhecimentos, podemos concluir 
que os tupi-guarani haviam sido os criadores da cultura geográ
fica de.sta área interoceanica. ( ••• ) Recapitulemos: aos aborí
genes o advent{cio deve, sob o ponto de vista económico, além 
da agricultura da mandioca e do milho, a técnica da pesca e a 
selec;ao das ·espécies comestíveis: o mate; o cacau ; o tecido de 
algodao; a rede; o tabaco e a u tilizac;ao da borracha. Ao ame
r{ndio deve ainda o adventício, sob o ponto de vista técnico, 
vários métodos de prote~o, defesa e subsistencia durante as 
marchas a pé; urna técnica própria de construc;ao naval e navega
c;ao fluvial ; vastos conhecimentos geogr(ficos do território; e 
trai;ados cartogníficos que , embora representassem urna arte 
de primitivos, auxiliararn a expansao portuguesa no continente. 
Em resumo: a cultura indígena e a lfngua geral, produtos de urna 
unidade geognífica, económica e humana, representavam urna 
for9a poderosa de agrega9ao política. Ao comec;ar o século de 
Quinhentos já os tupi-guaraní prefiguravam sobre o territ6rio , 
ainda que sob forma ondeante, a fun~io colonial dos Portu
gueses, na América do Sul. 

Isso é o que diz um ilustre portugués. 
Os difamadores do amerindio, porém, n!o sio sempre homens. Há 

mullieres, como é o caso da francesa Elaine Sanceau que, em seu livro Capitiies do 
Brasil'· Porto, Civiliza~o, 1956, p. 225, assim se expressa: 
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O índio nao tinha nada: nem organiza~io, nem agricultura, nem 
qualidades intelectuais. De todos os povos .da terra, estes eram 
os mais bestiais. 

Resta dizerrnos algumas palavras sobre a ~o dos jesu1las entre os 
índios. Muitos, sem dúvida, foram exemplares e sublimes (como Anchieta, Nóbrega e 
outros) em sua missa:o, apesar das coisas que ensinavam ou da disciplina que impu
nham, hoje condenadas por muita gente. Mas nlo se pQde esquecer que, depois da ex
pulslo, 'em certos pontos como na Amazónia,houve vigários de Cristo que procederam 
como verdadeiros potentados de carne e riqueza, conforme testemunha o grande D. 
Fr. Jofo de Slo José Queiroz, em Visitas Pastorais (Memórias), 1761, 1762 e 1763, 
Edit. Melso, 1961. Sao coisas de estarrecer, tal o acúrnulo de barbaridades dos padres 
de lá ... 

Vianna Moog, o h1cido escritor de Bandeirantes e Pioneiros, dedica aos 
jesuítas urna passagem de fervor e admira~o, ao considera.los o fator número um da 
unidade nacional. Assim, na página 217 do mesmo livro, Porto Alegre, Globo, 1954, 
é com estas palavras que ele conclui a respeito da obra de cada qual: 

Nao fossem os jesu(tas, a alma da resistencia ~im no Rio de 
Janeiro como no Maranháo e mesmo em Pernambuco, e o 
Brasil, dividido entre católicos e calvinistas, jí nio seria o que é. 
Pode ser que o bandeirante baja conquistado o sertio, diJatado 
as fronteiras do Império, mas a defesa da integridade nacional 
e de sua estrut1111~ moral e espiritual, esa foi obra indis
cutíwl do jesufta, Outra obra ·de in~ sua: a legis~ 
portuguesa de prote~M> aos. índios e de estímulo ao casamento 
de brancas com {ndias.. Como bradavam contra o escandalo 
das unioes de acaso e de prazer em que ch$rdava a sociedade 
colonial! E como deblateravam contra a esaaviz""ªº das {ndias. 

Diz ele, páginas antes, que o jesu{ta nlo se opunha ao bandeirante 
pelo prazer ·de opor-se, tanto qu~, quando o objetivo da bandeira era reconhecimento 
de terra e b\Jsca de almas para a catequese, ou de procura de minas,. "os próprios 
jesuítas se incorporavam is bandeiras" w 

Ora, a integridade e unidade do Brasil é questlo das mais antigas. Os 
f atores principais slo vanos: 
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a) - a lfugua tupi, como vimos,já era nacional e foi substituida pela portu
guesa no litoral, nos primeiros . séculos. Isso é coisa documentada que 
ninguém ousará negar; 

b) - os bandeirantes, queiramos ou nlo, devassaram o imenso Brasil e funda
ram cidades até no Piau{. Isso tamWm é feito de nossa história que 

. ' 

aprendemos com as mais rudimentares n~aes e inform~aes nas es-
colas; 

c) • os jesuitas, JX'Omovendo os casamentos e tirando proveito da dnica 

religiao pennitida, juntamente com as outras ordens da Fé contribuí
ram nao pouco para que nfo houvesse vários Brasis; 

d) - a conform~lo geográfica do nosso país, com extraordinária .reserva 
florestal no Centro, Norte e Oeste, sempre desencorajou qualquer in
vestida dos espanhóis, que tinham território bastante para cuidar e 
povoar; acresce existir.em substratos diferentes do lado espanhol: aste
cas, maias, incas, chibchas, guaranís, etc., o que, de acordo com estudos 
mais recentes, muito contribuiu para o swgimento de n~Oes de fei~Oes 
diferentes, e jamais estimulou qualquer unidade, como no Brasil; de 
fato, os substratos·indígenas pesaram na balan~, quando do acerto de 
con tas; 

e) - os portugueses e os espanhóis, se~do os clássicos tratados (Totdesi
lhas., Utrecht, etc.), haviam delimitado o império de cada Cl'lal, e foi 
Portup¡il certamente que levou a melhor, comas ~Oes dos bandeiran
tes; eles é que fixaram a cota de territ6rio a anexar; 

t) - vários outros fatores, nienores, também podem ser lembrados, além da 
Iíngua, ra~a, economia, geografia, etc., como por exemplo a luta de vida 
ou morte do pequenino Portugal, já enxotado da Ásia e quase inexis
tente em África, mas aliado séiio da Inglaterra, o que lhe trome bons 
momentos, até mesmo _por ocasiao da independencia do Brasil .•• 
Pelo exposto, estabelecemos entáo que a unidade do Brasil nlo é coisa 

tao simples, nem atribuível a urna só causa ou fator. Houve várias e todas de certa 
importancia. Acreditamos que isso, futuramente, será estudado com mais objetividade, 
corre~ao de método e menor apego is causas únicas ou primordiais ... 

(36) - Saint'Hilaire, velho viajante francé's, quase nunca se enganava em suas 
declara~~es ou inf orma~Oes. No Paraná, em sua Viagem, traduzida por David Carneiro, 
apenas uns ligeiros reparos se lhe observam. Masé coisa certa o seu parecer quase 
sempre racista ou em abono da r~a dominante. No Rio Grande do Sul também fez 
intere~antes observa~Oes sobre negros e {ndios. 

(36a) ~ Em seus intereswites Seróes Históricos, S.P., Renascen~, 1945, p. 
313, assim se expre~a Assis Cintra sobre a popula~lo paulista de 18 72: 

Habi1antes da Prov(ncia de S. Paulo em 1872. A p0pu~io 
desta província eleva-se a 837.354 habitantes, assiJn disaimi
nados: Em relai;io as condi~s, sio liv~s: 680.742 e escravos: 
156.612. ( ••• ) Em rel~o as ~s, sio tivres: 221.260 mancos, 
76.288 pardos, 29.512 pretos e 21.244 caboclos; 212.170 
brancas, 75.018 pardu, 27.D27 pretas e 18.221 cabocm.&c:ra· 
vos: 24.474 pardos e 63.563 pretos, 20.178 pardas e 47.893 . 
pre tas. 
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(36b) (56) Citado por Affonso de E. Taunay, História Seiscentista da Vila 
de S8oPaulo, III, p. 65~6. 

(36c) (57) José Arouche de Toledo Rendon, Memória sobre as aldeias de 
indios da 17ov.fncia de Silo Paulo segundo observ~lies feitas no ano de i 792, Rev. 
do Instituto Histónco, Geogrdfico e Etnogrdfico Brasüeiro, v. IV, p. 295. 

(36d) (58) Von Eschwege,Pluto Brasiliensis, 1, p. 28. 

(36e) (59) Almeida Nogueira, 9p. cit., VIII, p. 128 e Valentim MagaJhles, 

Quadros e Contos, p. 215. 

(36f) (60) Tolstoi de Paula Ferreira, Subsidios para a História da assistencia 
social em S8o Paulo, Revista do Arquivo Municipal, LXVII, p. 22-23. 

(36g) (61) Manuel da Fonseca, Vida do Venerdv.el Padre Belchior de Pontes, 
p. 4142. 

(36h) (62) Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., p.13. 

(36i) (63) Citado por Basilio de Magalhfes,Documentos Relativos ao Bandei
risino, Revista do Instituto Histórico, Geogrdfico de Silo Pauk>, XVDI, p, 331-332. 

(36j) (64) Francisco de &sis Vieira Bueno,Autobiografia, p. 4. 

(37) -O falecido Daniel de Caivalho pode ser considerado um polígrafo de 
elevado gabarito: metódico, claro e exato em suas afirm~<5es. A nlo ser Couto de 
Magalhles, nunca o fndio teve defensor mais destemeroso e eficiente nas Alterosas. 
Por isso, aconselhamos a sua leitura aos nossos jovens desejosos de conhecimentos 
arejadC6 e criteriosos sobre os primórdios de seu Estado. 

(38) -Ao c.ontrúio de Sylvio de Vasconcellos, entre outros, o qual, em seu 
Vila Riaz, INC, 1956, p. 48, diz nlo existir mdio nos come~os de vida daquela cidade. 

Do elemento indígena, Dio há iefmeneias. Libertados da seivi
dio por ordem régia, indolentes por natureza, ferozes alguns e, 
em geral, resistentes aos duros trabalhos da ex1r~io, nfo seria 
proveitosa a sua utiliza9i0. 

Daniel de Carvalho nlo precisa de muito esfor~ para desmentir o ousa
do hist<Xiador mineiro. Nlo recorre a Antonil, e nem se serve de dOCPme:nto algum, de 
arquivo ou reparti~o pdblica em gerat, mas tlo somente recone As Cartas Oiilenas, 
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em que autor afirma: 

Ao bando de cativos se acrescentam / Muitos pretos jaí livres e 
outros homens / pa r~a do país e da européia. 

O mdio 1ambém tomou parte na constru~lo de Vila Rica, na destrui
~o da Repdblica. dos Palmares (o celebre Quilombo) e na miner~lo, além do vai-e
-volta do Slo Francisco, como querem alguns. 

(39) -Sobre as aldeias de índios do Rio de Janeiro e 'EspúitQ Santo, diz 
Aires do Casal, em sua Coroglfljia Brasdica: 

t 

Valen~a, com uma Hennida de nossa Senhora da Gl6ria que 
serve de Matriz ao Pavo, que a habita, composto de quatro 
hordas d1ndigenas Cristianizados: Puris, que sio pequenos, 
como nas outras partes; Araris, brancos e bem feitos; Pitás, e 
Xumetós ••• Com eles vivem alguns pagios. (P. 2S). 
Vllanova de s. José del Rey. Aldeia de S. Bamabé f oi seu pri
meilo nome; e seus primeiros habitadores Indios, com cujas 

; .. 
descendencias vivem boje muitos Brancos. (P. 32). 
Freguezia .de Santo Antonio. Fundada para habit~lio duma.hor
da d 'índios Guarulhos, que insensivelmente desapareceram com 
o tempo. (P~ 52). 
S. Fidelisi PUóquia d 'fndios, junto a margem esquerda do mes
mo rio, ein teaeno levantado, apazfvel e sadio. A fertilidade do 
território tem convidado grande ndmero de brancos a estabele
eerem« nos seus arredores. (P. 53). 
N.o Espírito Santo havia: 
Benevente. Grande parte de seus moradores sio {ndios, para 
cujos avós teve principio. (P. 65). 
Guarapari. Seus habitantes, em grande parte {ndios, cultivarn 
algodlo, e diversidade de comesti\reis. (P. 65). 
Almeida ( •• ·.) é fund~o dos Jesuitas, que tinham aqui um 
hospicio, onde vinharn do colégio da capital aprender a l{ngua 
Tupiniilquina. ( •• ~) Em nenhuma Par6quia do Bispado há tao· 
crescido número d'Aborígenes. Com eles vivem alguns Brancos, 
e mesti90s.(P. 65~6). ' 
Aldeia Velha, Povo~fo d'lndios Cristios com um comodo 
surgi~ouro para sumacas na boca dum iio pequeno. (P. 66). 
Urna aldeia de Indios Goitacases também Crlstios • . (P. 66). 

Pelo que transa-evemos, fica« sabendo que o território do atual 
Espirito Santo sem¡xe foi povoado por tribos indígenas, !toj.e integradas. ou assimiladas. 
Os l1ltimos Botocudos foram inexplicavelmente transferidos das mar gens do rio Doce 
para outras regi~, fora do &tado. Al~s, pelo que conta o ilmtre lingüista Rosário 
Farflú Mansur Guérios, já nem conheciam mais a língua própria, com poucas exce~Oes 
dos velhos. E isso em 1936 ••• 
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(40) -Ternos dito que, no Brasil, é freqüente espíritos pouco esclarecidos, 
pretendendo um determinado propósito, lan~arem m!o de argumentos sem nenhum 
fundamento, como se tratara de algum brinquedo. Muitas vezes, é verdade, i~o ocorre 
por distr~ao, falta de documenta~lo mais ou menos exata, ou entfo confian~a dema
siada na memória e no recurso da analogia. Foi o que ocorreu como emiriente antro
pólogo baiano, Professor Thales .de Azevedo, em seu Civilizaflb e Mestifagem, Babia, 
Progress.1, 1951, p. 50. Como florestan Fernandes, que vai comentado em outro 
local, a palavra pardo o atrapalhou, como, allás, atrapalha a qualquer um, pois o seu 
sentido abrange, como vimos, mulatos, mamelucos, indios e cafuzos. Vejamos, entáo, 
como se expressa: 

A propor~io de brancos é f ortemente inferior a média nacional 
e é a mais baixa entre as de todas as unidades da Federa~; a 
propor~ao dos pretos e pardos, sornados, excede largamente a 
média masé inferior as de quatro outros Estados, - Rio, Ceará, 
Maranhao e Piau í. 

Eis aqui, por um estranho e relativo uso da palavra pardo, os Estados 
do Ceará e Piauí a se tornarem celeiro de pretos e mulatos, simplesmente porque o 
estudioso deu pouca aten~~ a semántica desastrada em nossa língua! Ceará e Piauí, 
pelo que se sabe, nunca oonstituíram zona de ~úcar , minera~~º ou mesmó café ••• 
Os oomentários sempre foram a{ de pouco elemento afronegro. Pica, ent!'o, corrigido 
o erro ou distra~:ro do autor, para melhor conhecimento das no~as popul3';0es. 

\ 
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IV - DICIONARIO DE VUL TOS 

ILUSTRES DO TRONCO CABOCLO 

Abreu (Jofo Capistrano ·de). 

Nlo há quem nlo conhe~a Capistrano de Abreu. 
O lúcido historiador e polígrafo, cuja vida se passou no manuseio dos 

livros e estudo das comunidades, aparentava, sem muito esfor~, tr~os indiscutíveis 
da rat;a indígena brasileira. 

Houve os que viam. nele um cacique ou morubixaba redivivo. Outros 
o comparavam a um malicioso erudito, cuja p-eocup~fo máxima consistisse em 
apontar, triunfalmente, alheios erros ou coclillos. Como houve, ainda, os que, incon
dicionalmente, lhe deram o nome a urna c.e1ebre "Sociedade dos Amigos de Capistra
no de Abre u", expressio suprema de respeito e admira~fo para com o notabil íssimo 
homem de letras e sua memória. 

Humberto de Campos, o sagaz e versátil maranhense, que tlo belos 
livros deixou 4 posteridade, denuncia.Die, tambc!m, algumas particularidades, num de 
seus esaitos, "Oftica", 2~ série, Marisa Editora, Rio, 1933, p~gina 79: 

Capistrano foi, efetivamente, a inteligencia mais aguda, e pronta , 
que as letras brasileiras já tiveram a seu ~o, nos dom{nios 
da , Históiia. A verdade acudia4he, por intuit;io., por instinto; 
e era servido por essas qualidade que ele mergulhava a cara bar
buda e m{ope nos alfarrábios seculares, buscando a ratifica~o 
precisa daquilo que advinhara. Servia-lhe para penetrar as selvas 
emaranhadas do passado a peicentagem de· sangue indígena que 

lhe co1ria nas veias. 

Outro grande historiador brasileiro, Jolo Pandiá Calógeras, em confe
réncia realizada no Instituto Histórico e Geografico Brasileiro, em setembro de 192 7, 
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e reproduzida em "Autores e livros", Ano IV-0/2/ 1944, ~gina 75, sem nenhum 
embara~o , descobriu nele qualidades ancestrais preponderantes: 

Para atravessar todas essas defesas exteriores e chegar ao cora
~io e a amizade de Capistrano, era pois necessúio possuir muito 
tato, muita persistencia, qualidades reais de persuasio e de sin
ceridade, para convencer ao desconfiado tapuia transplantado 
para o meio civilizado, quio vivaz.es e fortes os sentimentos que 
inspirava. 

Gilberto Freyre, seguidamente, estabelece compara~fo entre os dois 
caboclos , Euclides da Cunha e Capistrano de Abreu, para fazer ressaltar o sarcasmo 
de ambos: 

Aquí se imp6e um esclarecimento: causticante, Euclides da 
Cunha o era, e muito; -p.-ente, na m~dacidade, daquele outro 
caboclo retraído mas bisbilhoteiro a seu jeito de songamonga, 
Capistrano de Abreu, .do qual ~ se disse que se todas as suas 
cartas fossem publicadas dissolvia-se a Sociedade Capistrano de 
Abreu, Euclides foi as vez.es tenível nessa outra forma de "dis
cretear ordinário" q1:1e é a carta, a conversa, o gossip com o ami
go distante, a correspondé'ncia. (Gilberto Freyre, em "Perfil 
de Euclides e Outros Pedls", J.oM Olympio, Rio, 1944, pági
nas Sl-52). (1) 

Terminemos com uma ci~lo de Raimundo de Menezes, Editora Me
lhoramentos, Slo Paulo, página 40. 

Trata~ de reprodu~lo de um soneto dC Américo Facó, muito cordial 
e hwnorístico: 

Foi Américo Facó, sob pseudOnimo de ''Os Trés Mosqueteiros", quem, 
com D11ita felicida4e, retratou num soneto engrl?dlssimo, a figura desajeitada de 
Capistrano de Abreu: 
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Olhos semicerrados de quem poupa 
A luz dos pr6prios olhos ••• lndol~tel 
Cabelos, barba de esftapada estopa. 
Para trú, psa os lados, pata a fnnte ••• 

Uns ares filosóficos de gente 
A quema vida vai de vento em popa: 
Liga mais ao passado que ao presente 
E liga a vida como liga a rwpa. 

Cal~aclo sem taclo, ch~ aem aba, 
Pobre, com aparencia de usurúio, 
E, ao mesmo tempo, de morubixaba: 

Tal este é o Capistrano, o bem-amado, 
Velho erudito, vivo Dicionúio 
Da Hist6ria Htria ••• mal encademadol 

, 

Abre u ( Casimiro de). 

Em ' 'Casimiro de Abreu!', Hernáni Donato , Ediyl>es Melhoramentos, 

S. Paulo, página 36, esboya o "Retrato Físico do Poeta". Em linhas rápidas, procura 
dar relevo a cada tra90 que se n()S depara nas fotografias da época. Ternos, entao , o 
seguinte: 

Academia: 

Físicamente, apresentava o poeta um aspecto tao doentio como 
o imagina a invoca~ao popular? Verdade que , para os vates da 
época, o público n~o permitía a robustez e a saúde f ísica. Mas, 
Casimiro mantinha-a , apresentava-se bem. 

Eis como retratou o seu contemporáneo Teixeira de Mello, que foi da 

Era de mediana estatura", cheio de corpo, moreno , ~ um moreno 
delicado e aveludado como a penugem do pessego; cabelos pre
tos, corredios, sem barba, apenas um leve bigode, pouco mais 
que urna nuvem de bu~o; bem proporcionado de fonnas , de 

- modo que ·toda roupa lhe assentava ~m. 

Nat\ual do município de Barra de Slo J ol'o, Estado · do Rio , o nosso 

poeta era filho de um portugués com urna vidva sertaneja, da velha ancestralidade 

ma~luca. 

Percebemos, portanto, que, nele, o fenótipo caboclo ou indígena é 

o predominante, como, aliú, também, o fez o Sr. Afonso de Freitas, no prefácio de 
# 

seu livro "Vocabulário Nheengatú'\ Editora Nacional , S. Paulo, 1936, páginas 37-38. 

Abreu (Marechal José de) ou Bario do Séno Largo. 
1 

Em seu interessante livro "Dois Ensaios de História", Biblioteca do 

Exército, 1966, reproduz o Sr. Gal F. de Paula Cidade urna curiosa Carta de Antonio 
de Azambuja, através da qual, mui claramente, ficamos sabendo dos antepassados do 
Sr. Mal. José de Abreu ou Bario do Sérro Largo.~ que o encontramos na pcígina 125 : 

Carta de Antonio de Azambuja: Falando com Viegas a respeito 
da natureza do Bario do Serro Largo, etc., disse-me que estava 
certo de que ele era misturado e que se indinava a crer que 
era indiahico, por ter o cabelo corredio e que esta cirrunstáncia 
(a cor) excluí toda a idéia, como já lhe disse, de· ser ele descen
dente dos casais que vierun em 1740 para a prov(ncia. 

O mesmo Azambuja escreveu depois: 
O Coronel Totta, com quem conversei anteontem, af'mnoo-me 
que Abreu, de quem foi seaetúio quando aquele comandava 
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as armas, lhe dissera ter nascido em Povo Novo, perto do Rio 
Grande, e descender de caboclo, como ele mesmo dizia. 
Estas informa~oos foram enviadas por Antonio Fran~a. Coruj a 
foi quem mas deu. Conclúi-se pois: Que José de Abreu , filho 
de Joao de Abreu, nasceu em Povo Nóvo no ano de 1770; que 
era meio índio; que entrou em servi~o em 28 de dezembro de 
1784. No s(tio da Colonia em 1735 e 1736 havia um capitao 
Joao de Abreu, natural do Brasil, que era tavez o pai ou avo de 
José de Abreu. 

Albuquerque Maranhfo (Jerónimo). 

O extraordinário cabo qe guerra dos primeiros tempos coloniais, que 
tantas tenas soube conquistar e tfo bem se impós aos adversários indígenas e estran
geiros, era, como todos sabem, um mameluco dos primeiros cruzamentos, o que a r~a 
cabocla oferecia, quando ainda bem quente e ativo se lhe fervia o sangue nas veias. 

Joaquini Maria de Lacerda, em "Pequena História do Brasil", livr. 
Francisco Alves, S. Paulo, 1951,página 169, em rápidos termos, nos biografa o heróico 
brasileiro: 

Filho de Jeronimo de Albuquerque e de urna índia, nasceu em 
Olinda em 1548, fundou em 1597 no Río Grande do Norte a 
cidade do Natal; expulsou em 1615 do Maranhao os franceses, 
comandados por Ravardiere e por esse triunfo tomou o apelido 
de Maranháo; e morreu em 1618. 

O profícuo romancista e polígrafo portugues Pinheiro Chagas, em 
"Brasileiros Ilustres", Porto, 1909, Livr. Chardron, página 5, especifica, com mais 
vagar e clareza, os principais tra~os da personalidade etno-biográfica do eminente 
brasileiro: 
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~ este urn dos grandes vultos dos tempos meio legendários da 
colonia, desses tempos em que os her6is sao quase serni-deuses 
e em que tem urna estatura homérica. Era filho d'Afonso d'Al
buquerque e duma (ndia, rnestil;o por conseguinte e mameluco, 
que era este o norne que se dava aos filhos de índias e de bran
cas. Seu avo materno era um chef e respeitado, e por isso o m~o 
Jeronimo, que nascera nas proximidades de Olinda em 154'8 e 
em Olinda aprendera com os jesuítas a ler, escrever e contar, 
por isso ele, que nunca se esquecera da l(ngua de sua mie, tinha 
um grande prestígio entre os índios, o que lhe facilitou , quando 
foi homem, as empresas colonizadora8. Foi ele que fundou a 
colonia do Rio Grande do Norte, sendo nomeado capitio dessa 
colonia. 

A cole~~º "Grandes Personagens de Nossa História", fasctculo "JerO
nimo d'Albuquerque", S. Paulo , 1969, Civita, traz, igualmente,. rápida inform~fo 
biográfica, acampanhada de fotografias interessantes: , 

Um dos filhos de Jerónimo de Albuquerque, pai, e de Maria do 
Espírito Santo Arco-Verde foi Jerónimo de Albuquerque Mara
nhao, n?me que lhe seria oficialmente reconhecido. 

O destemido e luminoso Manuel Bomfim, que tratou a nossa História 
com tamanha erudi~o e ánimo combativo,n!o se esqueceu de JerOnimo d~ Albuquer
que Maranhao, que considerou um mameluco genial, capacitado e cheio de emp-een
dimentos colossais para a época. 

Assim, a propósito de determinada a~lo no tempo das invasOes estran-
geiras, diz: 

Quem soube transformar a simples resposta a .um ataque, em 
triunfo estrondoroso, nao se sentirla incapaz de continuar a 
bater o mesmo inimígo. Em face da proposta de trégoas, o ma
meluco Jerónimo f oi - - - mais ca bocio do que Albuquerque: 
ganhou tempo, porque, no adiar o inimigo devia perder todas 
as vantagens de antes, ao passo que a vitória frutificaria para 
os Portugueses, até que as for~as se equilibrassem. (Manuel Bom
fim ·~ Brasil na América'', Francisco Alves, S. Paulo, página 
254). 

E a página 256 do mesmo livro: 

I 

Eis, em 
intrépido mameluco. 

Falou sempre com tóda a autoridade; mas deu inteira razio a 
Jerónimo, e encarregou de resolver. a situa~io militar. Dispon
do-se para o combate final, Albuquerque Maranhio levou Ravar
diere a desistir de tooa veleidade de resistencia, entregando-« 
por completo. No entanto, ele próprio, Ravardiere, confessou 
- - - - que ainda tinha rneios de lu tar eficazmente: "Os Portugue
ses nlo tinham meios de obrigar-me a render-me •••• ". Mas, 
continuando, ele confessa - - - que Jeronimo tomou-lhe os 
meios de defesa. As vantagens dos processos de Albuquerque 
Maranhfo sio francamente reconhecidas pelo Govemo da rne
trópole, quando se rejubila de ata p0lítica - - - - - que permite 
alcanfor suavemente o mesmo que com as armas se pretende. 
Sob o influxo de Albuquerque Maranhio, aquele Norte se f& 
imediatamente Brasil, na própiia tradi~io pemambucana, donde 
procedía pelo animo dos que o conquistaram. 

poucas palavras, a estatura moral e militar daquele sagaz e 
' . 

Um filho de JerOnimo, o govemador da Parafba,Antonio de Albuquer
que, também .se cele brizou, embora nunca sofresse confronto com o ilustre pai. Mas, 
nlo podemos deixar de consignar, aqui, os seus feítos, pois venceu os holandeses, em 
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1630, segundo afirma o historiador Horácio de Almeida. 
Haviam os holandeses atacado de rijo a Para1ba , com 1600 homens, 

sob o comando do Cel. Callenfels: Desembarcando no dia 5 de dezembro , no Cabe

delo, depois de várias escaramu9as, a 11 come9ou o recuo e a 12, finalmente, a derrota, 
embarcando os sobreviventes de volta a Pernambuco 

depois de terem perdido 270 combatentes, entre mortos e 
feridos, 

diz Horácio de Al meida. 
Pelo visto, as excelentes qualidades guerreiras de Jerónimo de Albuquer

que Maranhao nfo se limitaram a sua pessoa, senao que se transmitiram aos seus des

cendentes, a D. Antonio de Albuquerque Maranhao e, possivelmente, a outros filhos 

e netos. 

Alexandrino (Pedro). 

O extraordinário pintor das coisas mortas ou, melhor dito, da natureza 
morta, e que ta:o bom aluno foi de outro caboclo, Almeida Júnior, era das pessoas 

que traíam, nas mfuimas atitudes, a ra9a e os costumes. 
· ' O talentoso paulista, segundo o simpático escritor, Prof. Candido 

Mota Filho, exibia semblante indígena: 

Pedro Alexandrino era bugre. Sua r~a estava na cara. Como eu 
gostava de pintura, ia ve-lo, em ·seu atelier, na rua Jaguaribe. 
M~ ficava completamente esquecido do pintor, para só olhar 
o (ndio, que , segundo me diziam, fora ca~ado, quando mal 
com~ava a andar, por um engenheiro vaqueano. 
- Me diga urna coisa, Seu Alexandrino: (ndio pinta como o 
senhor pinta? 
~le nao respondía, a nlo ser com o seu soniso vago. (C. Mota 
Filho, "Contagem Regressiva", J. Olympio, 1972, página 275). 

E Fernando Jorge, em ''Vidas de Grandes Pintores do Brasil", Martins, 

1954, pqina 218, citando Vesceslau de Queirós, diz: 

\ 
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Nesse tempo devia contar o pintor paulista mais de 30 anos. 
Negros cabelos untuosos e corredios, olhos pardos-escuros e 
pestanudos, pele morena; barba preta e rala, estatura mea, eis 
os tra~s característicos de seu tipo físico .•. 
O mesmo acanhamento de Almeida Júnior, que (oi seu mestre, 
se notaw em AlexandriDo: era também um tímido de aparencia 
modesta e gestos embara~ados. Apesar de ter estado em Paris 
tantos anos, jamais perdeu ele oerta gaucherie peculiar ao nosso 
caboclo paulista . 

Almeida (Joio Mendes de). 

O prestigioso e fecundo jurista e polígrafo, Dr. Joao Mendes de Almei
da, natural do Maranh!o, pelas fotografias que nos chegaram As ma-os, tanto quanto 
por informa90es de seus oontemporáneos, era também do "stock" indiático. 

Com seu irm!o mais velho, o Prof. Cándido Mendes de Al.meida, consti

tuía urna das duplas mais esclarecidas e atuantes no cenário das letras brasileiras. 
Quase todos os setores da cultura foram por eles visitados~ etnología, 

lingüística amerindia, direito, vernáculo, história, literatura, etc., se bem que o Prof. 
Cándido se tenha avantajado, de certo modo, em rela9a-o a seu oonspícuo irtna'o , 
mormente no terreno da lingüística e da história. 

Pode-se, mesmo, dizer que o Brasil muito deve ao extraordinárfo. estu

dioso, principal~nte a interpreta9llo de determinados pontos obscuros, o que levou 
o conceituado pesquisador paraibano Dr. Horácio de Almeida, a reputar-lhe sobremo
do os trabalh·os. 

Pela fotografia que posSuímos, aparece o Dr. Joa-o Mendes de Almeida 
com todos os caracteres somáticos dos mesti9os de indio: cabelos lisos ou corredios, 

olhos puxados ou amendoados, m~as salientes, mais ou menos pouca barba, etc. 
Nio ternos nenhum retrato de seu ilustre irma<>. Mas, acreditamos que 

n!o se distanciasse muito do que conhecemos. 
O Maranhfo, ainda hoje, no interior, possui massas inúmeras, que se 

enquadram, perfeitamente, no esquema caboclo. 

Já ti.vemos ocasUlo de oompará.lo a Slo Paulo, até no uso do idioma 
indígena, que se prolongou até com~os do século XIX, em certos pontos, chegando na 
vizinha Amazonia ao próprio século XX, na regi!o do Rio Negro. 

l 

Almeida Jdnior 

O grande pintor paulista, autor de tantas telas imortais, foi, incontes

tavelmente, um caboclo de boa descendé'ncia tupi. Por exemplo, Ezequiel Freire, em 
ARTE PAULISTA, "Os Caipiras Negaceando", estudo sobre Almeida Júnior,incluído 
na Revista do Arquivo Municipal, CXXXII, Slo Paulo, mar90 de 1950, página 3, sem 
nenhuma reserva diz: 

etnica e psíquicamente, t um genu{no paulista, ituano sem 
j~a. Retraído do bul{cio, cismador, contemplatiw, ama os 
s{tios silvestres, os vagos rumores 4a mata solitária; praz-se na 
doce penumbra das clareiras, nas contempl~fo dos aspectos 
id11icos ou grandiosos da naturt2a: - - é a rediviva alma do 
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bandeirante, cambiada e rude ambi~io das riquezas pela deli
cada aspir~io do gozo estético. Fei~Oes acentuadas, a que a 
extrema e enérgica mobilidade dos músculos dá urna original 
expressáo inteligente; negros cabelos untuosos e corredios; 
olhos pardos brilhantes; pele morena, firme, luzente; barba 
escassa, estatura mea, atitudes curvilíneas, marcha ondulante 
e ritmada ... (2). 

Mas, já Monteiro Lobato o descrevia como um auténtico caipira, aman
te da sua terra e sua gente: 

Em contacto permanente com o ~omem rude dos campos, 
único representativo, hauriu sempre no estudo dél.es o tema de 
suas telas. Compreendia-os e amava-os, porque a éles se ligava 
por urna profunda afinidade racial. (Monteiro Lobato, "Idéias 
de Jéca Tatú",p;(gina 81,Slo Paulo, 1946). 

Por sua vez, A. de Almeida Prado, em "Almeida Jánior - Tipos Popu
lares ern Almeida Jllnior", "Estado de S. Paulo", de 11 de fevereiro, de 1961, reserva 
estas palavras para o incomparável artista t!o tragicamente desaparecido: 

Almeida Júnior, mais do que um pintor brasileiro, foi sobretudo 
um grande pintor paulista. Os seus ambientes, os seus modelos, 
os seus temas pictórios, até o seu proprio caipirismo, eram paulis
tas. Os tipos populares por Be postos em pintura sfo genuínas 
expresscles dos nossos roceiros. Descendente de antigas cepas 
bandeirantes, nascido e aiado na velha cidade de ltú, num 
meio como que fixado em suas características étnicas e sociol6-
gicas, nio s6 pelo mesmo teor de vida produtiva e das condi~oes 
ecológicas, como; e sobretudo, pela consanguinidade dos troncos 
genealógicos ali radicados, era entranhadamente paulista. N em 
mesmo os anos de aprendizado passados em París conseguiram 
sequer atenuar-lhe os t~os consp{cuos de suas origens. ~sse 
provincianismo "simpl6rio no falar e simpl6rio no trajar", esse 
caipira forte, "quase imberbeº, esse caboclo autentico, concen
trou em si, (acentúa Reís Júnior, intercalando cit~oes do crí
tico Gonzaga Duque), todo o lirismo da terra e dos atavismos 
remotos e reverteu-0 em formas que slo símbolos de urna 
nw;a. 

Maria de Lourdes Teixeira, em "Evoca~lo de Almeida Júnior", publi
cado na "Folha da Manhf'', de Slo Paulo, de 10 de mar~ de 1953, Cademo "Atuali
dades e Comentários", página 1 , assim vé a figura do inconfundível ituano: 

. 134. 

E tu do isso com urna riqueza de tipos, de pormenores e de tons 
de perfeito conhecedor do meio ambiente, de quem sentía nas 
veias correr o legi'timo sangue dos desbravadores, de quem 
crescera em meio isento de influencias alienígenas.. O aprendiza
do com o mestre frances apenas lhe revelara os segredos da 
técnica. Mas, em nada enf raquecera a alma cabocla do deseen-

dente da boa cepa bandeirante, do ituano filho de dona Ana 
Cándida Amaral Sousa e do velho José Ferraz de Almeida. 
Assim, aquéles caipiras e cantadores, aquéles troncos e matos, 
aquelas cozinhas e terreiros, aquéles brejos e tábuas, aquéles ca
fuzos e violeiros, nlo eram apenas decorativos e exóticos. Tra
ziam á marca bem bem bntsileira de um temperamento integrado 
na realidade, atestavam - - - com urna fo~a poderosa , embora 
educada - - - as raízes bem fincadas no solo americano. 

Américo (Pedro). 

O impetuoso e genial pintor paraibano tem sido, indevidamente, dassi
ficado como mulato, pardo, Bsti~o de vários sangues e outras coisas mais. Mas, os 
que assirn procedem, nunca se derarn ªº trabalho de pesquisar, honestamente, colher 
dados, apresentar fotografias, trocar correspond6ncia com os da terra do glorioso 
artista. Acham que é mais prático e saudável USURPAR, simplesmente, copiando~ 
uns aos outros. 

Mais adiante, falaremos sobre cada um desses folcloristas, sociólogos 
e antropólogos. 

Vejamos, primeirannte o que afirmou o sereno e objetivo Gonzaga 
Duque, que foi seu contemporfneo: 

E essa amb~lo de g16rias, em que seu talento se expandiu 
ardentemente, reflete o seu temperamento vinrulado a consan
gQinidade .TAPOIA (o destaque é nosso) e ao atavismo artís
tico. (Kosmos, Novembro - - 1905, apud "Autores e Livros", 
n? 18, Vol. V). Artigo de Gonzaga Duque. (3) 

Vejamos, agora, a Carta do Sr. Octaviano Cameiro da Cunha, Secret'
rio da Prefeitura de Areia, e datada de 27 de setembro de 1951 , carta escrita para res
ponder a urna consulta do Sr. Thiago Gornes de Oliveira, ilustre paraibano, residente 
em Ponta Grossa, Estado do Paraná: 

Como me nlo bastassem os esclarecimentos reoebidos, dirigí-me, 
para mais eficié'ncia e segur~ nos dados que V. S. me encare
ce, a Casa de Pedro Américo, nesta cidade, onde nasc:eu o. imortal 
artista, e ali completei a mksio que tanto nos desvanece. Consul
tei livros, ascultei o bibliotecário daquela Casa, revi objetos que . . 

pertenoeram ªº genial pintor e tiw as mios alguns postais, que 
me f omeceram outros esclarecimentos, que me eram estranhos a 
vida e i obra do grande bnsileiro. Posso lhe afirmar que os dados 
que se encontram nesta resistem, sem o m(nimo rec:eio, a mais 
dura ct{tica ou contestw;lo. 

.135 . 



Em Areia, pequena e graciosa Cidade, situada na encosta oriental 
da Serra da Borborema, na Paraíba do Norte, viu Pedro Am4!rico 
a luz, no día 29-4-1848. Foram seus país Daniel Eduardo de 
Figueiredo, insigne violonista, filho de Manoel Cristo Granteiro 
de Mello, o maior e mais conhecido compositor de. mlfsicas 
sacras que floiesceu no Norte do Brasil, e de D. Feliciana Cirne, 
tilha de D. Feliciano da Costa Cirne, morgado portu&Ues (Do 

Livro "Pedro Américo - - - - sua Vida e Obm", por J. M.C. de 
Oliveira). 
Aquí viveram, até alguns anos, onde faleceram, Maria de Rosa 
Meto (Dondon) e Oaudina Meto (Bala), como eram conhecidas, 
tías paternas de Pedro Américo, em cujos TRA<;OS FISIONó
MICOS, POIS CONHECI DE PERTO, NAO TRANSPARECIA 
O MENOR SINAL DA RA<;A NEGRA. (o destaque é nosso). 

Monteiro Lobato, o insigne criador de Jeca Tatue de inúmeras outras 
figuras célebres, apresenta, também, um Pedro Américo tipica!D!nte caboclo: 

lmediatamente, um rosto moreno de criait~a assomoo a porta. 
Puderal Todo o tempo nao saíra da fresta, como percebesse 
que falavam dele. 
Era um menino de poucas carnes, pQido, d'olhos . escuros, 
ressumbrando nos tr~os o tipo médio do nortista. ("Idéias de 
Jéca Tatú", 1946, Editora Brasiliense Limitada, Slo Paulo, 
página 69). 

Mas, igualmente, Gilberto Freyre, o Mestre do olho antropológico que 
se na:o engana, escreve, no "O Jornal", do Rio, 2 artigas sobre Pedro Américo, mais 
tarde, reproduzidos em "Autores e Uvros", suplemento de "A Manhl", de 5/12/1943. 
No primeiro afirma, sem rodeios ou parti-pris: 

A Paraíba prepara-se para celebrar com religioso feIVor a ocor
réncia, orgulhosa do meninozinho moreno e de olhos grandes, 
quase de indú, que europeus entendidos em desenho arrancaram 
ainda cri~a da cidade de Areia e da rotina da vida de pequeno 
hurgues para o levarem pelos "agrestes" e pelos sertcles úperos, 
na aventura de urna exped~io cient11ica. 

Conrluindo, numa demonstra~fo de honestidade e penetra~o profun
da, tem as seguintes palavras: 

\ 

Aos vintes anos, pouco lhe restava de menino de Areia, de 
matuto paraibano, impressionado com frades da Penha, de bra
sileiro teh1rico. 

Outros, porém, se incomodaram com o estupendo artista do Nordeste. 
Entre eles, na:o devemos esquecer a figura polida e talentosa do diplomata Argeu 
Guimarles, que, em seu delicioso livro "Á Sombra do ltamarah"'', Rio, 1953,página 
110, ~iJn se expressa para comPedro Am«!rico: 

. 136. 

' 

Lia«~e a melancolia no olhar, nlo raro iluminado por {mpe
tos de veem6ncia, súbitos arremessos de cólera, f ora do seu ha
bitual ar de timidez e bonomia. Era escravo do temperamento; 
na sua constitui;io franzina e neivosa, que se traduzia em todo 
o seu físico, no seu corpo magro, melo de estatura, moreno, 
¡>Qido, com olhos e ca~los negros, largas sobranoelhas, bastos 
bigodes.,Gonza&11 Duque o definiu com mio de mestre. 

Finalmente, urna escritora musical, a Sra. Chiquinha Neves LObo, tlo 
apreciada em Slo Paulo, nlo perde vaza para real~r o físico do artista: 

Pedro Ammoo possuia um porte genuinamente brasileiro. 
Era franzino, moreno p'1ido, estatura mediana, olhos e eabelos 
pretos, ar melancólico e sereno, rosto exp-essivo, e sobrancelhas 
largas. 
Tal era o perfil, f1'sicatriente considerado, de nos~ her6i. ("Pin
tores de Minha Terra '',S. Paulo, 1950, pigina 29). 

A esta altura, conforme prometemos, é justo que de8cubramos o autor 
da blague, que hoje ocupa posi~lo de relevo em muitas obras consideradas sérias, de 
brasileiros dos diversos setores do conhecimento •. 

Pelo estudo que empreendemos, cabe, sem dúvida alguma, ao Sr. 

Rodrigues de Carvalho a cincada magistral. 
Poi em 1934, em Recife, por ocasilb da realiz~fo do 1? Congresso 

Afro-Brasileiro, cometiJnento, aliás, de largo alcance cultural, no geral do termo. 
Dos muitos trabalhos apresentados, sobre· os mais variados assuntos, 

houve o do inesquecível paraibano, onde foi chamando a aten~ao para o papel notável, 
exercido em todos os misteres, pelo elemento negro, aíinduído o mulato. Ou~o-lo: 

Na pintura, bastaría declinar o nome de Pedro Américo, o parai
bano -requeirnado ao sol do norte, que, se Dio tinha os cabelo1 
denunciadores da ra~a mártir, era moreno. (Gilberto Freyre e 
outros em "Novos Estudos Afro-Brasileiros", Biblioteca de 

' 
Divulg~ao Cient(fica, vol. IX, p~ina 38, 1937). 

Ternos, entlo, primeiramente, que Pedro Amt!rico era requeimado e 
nlo moreno de nascen~, embora o autor terminasse considerando-O moreno de 
nascen~a. Segundo, n!o tinha os cabelos encarapinhados, ou do tipo pixaim, crespos, 
ondulados ou como quer que se apresentem nos negros e seus mesti9(>S, mas era 
negro. Por incrível que par~, Arthur Ramos copiou todos os exemplos desse homem, 
que nlo disse coisa com coisa, chegando, até, a incluir o Gal. Osório entre os afro-

negros ••• 
' 

Ora, como o Prof. Arthur Ramos era autoridade em afronegrismo, 
Donald Pierson, conforme nos confessou, por carta, tamb6m tomou a liberdade de 
copiar a grande figura da antropologia brasileira. E assim eontiriuou a odi.safia, até 
chegar« ao ponto de s6 ser citado Pedro Américo nas listas de afro-negros cdlebres.· 
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1! ele, Floriano Peixoto e Carlos Gomes •.• 
Tal procedimento apenas revela que n:Jo somos capazes de estudar 

vários assuntos, ooisas ou temas, dentro da mesma imparcialidade, objetivismo ou 
serena oompenetra~fo dum autor estrangeiro. Tudo , entre nós, é viciado , apaixonado, 
irresponsável. 

O negro merece o nosso respeito, como brasileiro e como ser humano; 
1 

bem assim, o índio' qué n:lo tem ninguém por si, ou' melhor' bem poucos, todos 
voltados para o presente; e, finalmente , apesar de seus erros, o próprio portugués, 
que nos legou este oolosso. 

Da terra de Pedro Américo, seguidamente, recebemos cartas, prospectos 

e info~Oes. 
Por outro lado, nfo rareiam os paraibanos ilustres, como o Dr. Antonio 

Serapi!o de Figueiredo, residente em Assis, que nos explicou ter sido contemporáneo , 
de AURELIO FIGUEIREOO, irm:lo e oolega de Pedro Américo, e cujo retrato possuí-
mos, junto com os do genial irmfo, para . um confronto antropológioo, afim de que 
Dio mais preval~ o ponto de vista da falsa ciencia e pior cultura. 

Segundo o Dr. Antonio Figueiredo, o tipo de ambos era o CABOCLO, 
MAMELUCO OU INDIÁTICO, embora já de várias gera~~s, mas conservados pelos 
casamentos mui chegados. , 

Cabelo liso ou corrido,! m~fs salientes, nariz médio, olhos pretos e 

pequena estatura. 
Aurélio era mais moreno que Pedro, porém um excelente pintor, 

também. 
A fotografia que possu1'mos é reproduzida de urna revista , "Habitat", 

9, Slo ·Paulo, p~a SO, gentilmente cedida pelo saudoso intelectual paraense, Dr. 
Adolpho Dourado, acompanhada de erudita colabora~fo e gentilíssima carta. Aliás, 
dele recebemos, também, urna fotografia de Joaquim Murtinho, estampada em "Bra
sil Ilustrado", do Rio, de 13 de agosto de 1920 (n~ 22). 

E, para terminar, eis o que diz o seu conternfneo, José Lins do Rego, 
o romancista das caatingas e engenhos, em "Pedro Amérioo", Rio, 1943, Casa do 

Estudante, p$gina 23: 

sua Paraíba. 
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O homem Pedro Am~ico podia amar sua terra com paixio, mas 

o pintor Pedro Américo, grande mestre aos 19 anos, nio tinha 

oDtos para ver o Brasil, que <lera a um Débret uma imensa ri

queza de motivos, de colorido, de luz, de verdadeira pintura. 

Este homem que tinha sangue 1apúia nas veias parecía um 

a{tico, um eui:opeu da cabe~ aos pés. 

José üns do IUgo é insuspeito, porque oonhecia tudo a respeito de 

Amorim (Brandlo de). 

Antonio Brandlo de Amorim é o nome do paciente e eficiente folclo
rista, que pontifioou no Extremo Norte do País. 

A respeito de sua· vida e obra, é o grande Luís da Cámara Cascudo 
quem nos faz travar o oonhecimento~ 

1 

Antonio Brandfo de Amorim nasceu a 7 de agosto de 1865 em 
Manáus, Amazonas, e faleceu a 27 de outubro de 1926, em Be
lém, Pará. Educado em Portugal, onde cursou os dois primeiros 
anos de medicina na Universidade de Coimbra, voltou ao Brasil, 
sendo secretário do Museu Botínico do Amazonas, quando 
Barbosa Rodrigues o dirigía. Estudou botinica ~ especialmente a 
etnografia indígena, com o amor e a paciencia devotada de um 
verdadeiro pesquisador. 
Pela família materna descendia dos indígenas Mana{u-Camandry, 
da maloca de Mariuá. 
DeixandO' -a secretaria do Museu, foi proprietário de seringais 
no río Purús. Suas viiJgens e contactes oom os indígenas amazo
nenses, fizeram-no grande conhecedor dos mitos e tradi~Oes 
amen'ndias. Coligiu, oom fidelidade e nitidez, uma col~io de 
Iendas, mantendQ a tradu~ao portuguesa ao lado do original 
nheengatd, um dos melhores e mais autorizados repert6rios 
para os estudos na espécie, nlo tendo a alegria de ver publica
da a tarefa. 
(Camua Cascudo - - "Antología do Folclore Brasileiro•', plgina 
371, Livraria Martins Editora, S. Paulo, 1943). 

Anjos (Augusto dos) 

O original e impressionante poeta de ''Eu e Outras Poesias" nunca foi 
de difícil ~ific~lo racial. 

O caso é que, nlo obstante os excelentes e claros depoimentos de seus 
amigos e oolegas, bem oomo o fato de, seguidamente, se lhe publicarem fotografias, 
mesmo amm, ainda existem os biógrafos que nele vislumbram tra~os melfnicos;. Allás, 
isso ~' também, de certo modo, extensivo aos seus oonterríneos cabodos, como 
Pedro Américo, Raul Machado, Ademar Vidal, Pereira .Lira, Coriolano de Medeiros, 
José Amc!rioo de Almeida e ou1ros. Orris Soares, no seu "FJogio de Augusto dos 
Anjos", lSa. Edi~o de "Eu e Outras Poesías", Bedeschi, 1~47, ~a 21, assim se 
expressa: 

Foi magro meu desventundo amigo, de magrcza esqu~da 
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- - - - faces reentrantes, olltos fundos, ollteiras violáceas e testa 
descalvada ••••••••• Os cabelos pretos e lisos apertavam-lhe 
o sombrio da epiderme trigueira. (4) 

O meticuloso e profícuo homem de letras, que é o Sr. Ademar Vidal, 
em seu magnífico livro "O Outro Eu de Augusto dos Anjos", Livraria José Olympio 
Edit., 1967, página 15 , estabelece o dignificante paralelo: 

Araribóia 

Ela (a mfe) era de um tipo mignon, pele muito branca, cabelos 
pretos escorridos, os movimentos ligeiros, n!o podia esconder 
que era mulher extremamente nervosa e bonita , risonha e mater
nal, efusiva nos sentimentos que se combinavam bastante com 
os do poeta. Este podia sair-lhe a semelltan~a, mas deveria sé-lo 
somente quanto aos predicados psicológicos. Pois que era de 
cor moreno-jambo, cabeleira lisa, andar leve, um tanto trepi
dante. 

O bravo cabo de guerra indígena, que tanto emocionou os historiado
res, recebe, com justi~, urna homenagem do "Jornal do Brasil", que lhe incluiu o 
nome numa interessante publica~o , vindo a lume em 1931, na cidade do Río de 
Janeiro. 

Nessa ''GALERIA NACIONAL", onde pontificam os políticos e fi
guras que fizeram a nossa História, aparece, tambe'm, o chefe ind1gena, com mere
cido de.staque, ~página 6, do 1? fasci'culo: 

\ 
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ARARIBÓIA. Batisado com o nome de Martim Afonso, o 
grande {ndio ARARIBÓIA passa a hist6ria no meio dos mais 
bravos e mais dignos da gratid§o da r~a brasileira. Trazido do 
Esp(rito Santo, com os mais valorosos homens de sua tribo, a 
tribo dos tupimin6s (temiminós), por Est<Ício de Sá, logo ele 
come~a a celebrizar-se na campanha de expulslo dos franceses, 
que se haviam estabelecido no Rio de Janeiro sob as ordens 
de Nicolái Durand de Villegaignon. Morto Estácio por um 
golpe de flecha no rosto, seu tio, o Govemador Mem de Sá, 
contima a pelqa, sempre mxiliado eficazmente pelo {ndio e 
a sua gente. Em seguida, Ararigb61a instala-se com os seus 
numa aldeia de Niterói, que se chamou S. Louren~o, donde 
parte, mais tarde, para mxiliar Salvador Correia de Sá, outro 
membro da ilustre fam11ia a que tanto se devotara com o seu 
prestígio e a sua lealdade. Toma parte no ataque contra os 
franceses em Cabo Verde, onde salva das ondas Salvador de 
Sá, durante um combate em pequenas embarca~oos. Tempos 

• 

depois, assaltada a sua aldeia pelos tamoios, vence~s o (ndio 
herdico, ruma batalha de loucos, em pleno negror da noite, 
onde o sangue dos índios se mistura ao sangue dos franceses, 
até que o inimigo debanda desordenadamente. Como premio de 
tfo ~lido denódo, mandou-lhe o Rei D. Sebastill'o o hábito de 
Cristo, um vestuúio de seu uso, o posto de capitoo-mor de 
sua aldeia e a ten~ de daze mil réis. Em 1568 tais galard~s 
f oram acrescidos das sesmarias de urna légua de terra ao longo 
do mar e duas para o sert!o, na mesma regi!o de S. Louren90. 
Ao cabo de urna vida de servi~os inestiméCveis, Martim Afonso, 
o Ararigb6ia, que quer dizer, - - - - cobra ferCYZ - - - - morreu 
afogado nas proximidades da ilha de Mocangué-Mirim. A cidade 
de Niterói perpetuou-lhe as gl6rias num busto em bronze, que 
se avista logo a chegada· das Barcas. 

Arcoverde (Cardeal). 

O nosso primeiro Cardeal e tambe'm da América Latina tinha um so
brenome indígena. 

O seu verdadeiro nome era Albuquerque Cavalcanti, famílias ambas 
fortemente impregnadas de sangue ameríndio, aliás, como é comum no Nordeste, 
entre a gente de prol, em virtude dos casamentos inter-63.ngüíneos. Mas, como vere
mos adiante, o seu pai resolveu adotar o apelido de seu antepassado ameríndio, fazen
do, assim, retomar o velho hábito,já há muito erradicado. 

Vejamos o que diz o luminoso Gilberto Freyre, em seu gostoso "In
terpretayílo do Brasil "1 traduyao do ingles, páginas 214-215, 194 7, Rio, José Olympio 
Edit.: 

O primeiro Cardeal da Amt!rica Latina, o Cardeal Arcoverde, 
era descendente de urna princesa {ndfu de Pernambuco - - - da 
Nova Lusitania do século XVI. Urna Pocahontas brasileira. 
Orgulhava~e aquele ''príncipe da lgreja" do seu sangue amer{n
dio e insistentemente f alava da necessidade de um clero compos
to de hoinens nascido no Brasil ou integrados na vida brasileira, 
em vez de um clero inteirarnente constituido de padres ·e frades 
estrangeiros. 

Agora , o eminente Carlos Xavier Paes .Barreto, de legítima estirpe 
Nordestina, a revelar.nos, em sua conceituada obra ''Os Primitivos Colonizadores 
Nordestinos e seus Descendentes", Editora Melso Soc. Anónima, Río, páginas 246-
-247: 

Tempo houve em que o prurido de fidalguia determinara aos 
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Albuquerques, oriundos de Jeronimo e de sua legt'tima D. Felipa 
Mello, o acréscimo deste apelido, embora fossem tantos os cru
zamentos que quase n§"o havia Albuquerque sem a pinta de san
gue vermelho. 
Antonio Francisco de Albuquerque Cavalcanti , e Maria Marco
lina de Albuquerque Cavalcanti, em matéria de nobreza, olha
vam o reverso da medalha com a preocupa9ao de salientar o 
sangue indígena da princesa dos tabajaras. 
E'. absurdo que , no combate de 2 de janeiro de 1547 , ao aproxi
mar~e da ocara inimiga, Jerorúmo recebera flechada que lhe 
vasara urna das vistas. Levado a presenva do morubixaba muira 
ubi, ou arcoverde - - - - e condenado a morte, fora salvo pela 
princesa, mas tarde batisada com o nome de Maria do Espírito 
Santo Arcoverde, com quem viveu e de quem teve 8 filhos: 
Manoel André, Jerorúmo, Catarina, Isabel, Antonia , Joana e 
Brites, reconhecidos por Carta Régia. 
O nome do cacique nao fora , entretanto, adotado pelos descen
dentes. Existiu ·urna fam11ia Arcoverde, aliás de pouca dura9ao, 
provinda de Antonio Pessoa Arcoverde, comp¡nheiro de Antonio 
Felipe Camar!o , nas lu tas batavas. E'. certo que na ascendencia 
do Senador do Sumo Pontlñce, houve um André Cavalcanti 
Albuquerque Arcoverde, que , por via paterna, se prendia ao 
velho colonizador Antonio Bezerra Felpa Barbuda, e, pela ma
terna, a Antonio Cavalcanti de Albuquerque, o da guerra, neto 
de Felipe Cavalcanti e de Arnau de Holanda. Este, e poucos 
outros, foram casos isolados, de ad~ao de denomina~o indí
gena. 
O Capit!o Budá, como era conhecido Antonio Francisco, sentia, 
entretanto, pulsar~he nas veias o sangue abongene e se orgu
lhava da ascendente, tra90 de uni!o entre os lusitanos e a na
~~o tabajara e que trocara o trono de princesa, na sua taba, pelo 
amor de Jerónimo de Albuquerque, a quem fora sempre fiel, 
mesmo depois de abandonada. Resolveu restaurar o apelido de 
Arcoverde, dando-0 aos sete filhos, entre os quais dois eclesiás
ticos: Joaquim e C6nego Antdnio Arcoverde; dois médicos: 
Francisco e Leonardo; 2 agricultores: Francisco e Jerónimo (ge
nitor do Conego André Arcoverde) e o advogado Antonio 
Francisco Arcoverde C. de.Albuquerque. 

Beviláqua (Clóvis). 

Clóvis Beviláqua ou Bevilacqua, nome do maior civilista brasileiro, de 
todos os tempos e urna das mais luminosas cerebra~Oes da nossa cultura, pertencia, 
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por sem dt1vida, ao rijo cerne cabodo. Em mais de urna pamgem, nos escritores res
ponsáveis, se nos depara tal particularid4de, mas sempre silenciada, talvez por temor 
a outras ooisas da fam:dia. Como quer que seja, neste rapido apanhado do que devemos 
ao antepassado indígena, vamos mencionar um pequeno trecho de sua biografia po
pular, escrita por Freitas Nobre, e outra passagem de Araripe Júnior, seu conterrfneo. 
O prirneiro, em "Clóvis Beviláqua '', Melhoramentos, página 29, diz: 

Identiticava« V~osa pela sua matriz, pelos seus caminhos 
tortuosos e suas casas babeas, dando com o telhado para a NL 

Era o meio geogñfico e social, de singulares csacterfsticas, 
que co~avam a formar o camter e o espúito do garoto de 
V~osa. 

O seu destino, na tiadicional cidade do interior cearense, pa
recia revelar aos que viam,no físico acanhado, nos gestos calmos, 
na U2 morena e nos cabelos pretos e estirados, um tipo comum 
de caboclo, nasádo para o amanm da teua ou' quando muito, 
um modesto empregado de oom.!rcio, na capital. (5) 

Araripe Jwuor, na introC:tu~ ao livro de Clóvis, ''Esb~s e Fragmen
tos'', apud Lauro Rom6ro, ''Clóvis Beviláqua";J. Olympio Edit., Rio, 1956,.página 
43, assim se expressa, a respeito do imortal jurista: 

Um dia, f azendo« a chamada, ouvi pronunciar o nome de 
CkSvis Beribfqua. Olhei: o seu portador era um rapazinho bmxo, 
moreno, pSido, atarracado, cabelo muito corredio e emboscado 
sobre a nuca, olhar meigo, melancólico, tímido; tipo de nortista. 

Clóvis, portanto, era bem mameluoo: tez, cabelos ásperos, fios de barba, 
olhos puxados, etc. 

As fotografias que possuímos, talvez sirvam para dar wna idtfia do 
seu facies pronunciada~nte indiático, como quase todos os habitantes de Vi~osa. 

Como Capistrano, Paula Ney, Padre Cícero, Gal. Tibl1rcio, Gal. Sam
paio, Franklin Távora, Aldemir Martins, José Martiniano de Alencar (pai do romancis
ta), Leonardo Mota, Eleazar de Carvalho, Presidente Castelo Branco e muitos outros, 
tmha seu tanto de sangue tabajara, cariri ou outro da mistura da popul19lo ceai:ense. 

Bomfim (Manuel). 

O nome de Manuel Bomfim,estí,hoje, quase esquecido. · 
E, no entanto, houve certa época que muito em voga andaram suas 

idéias, vindo algumas até nós. t que ele se opunha ao endeusamenio do elemento por
tugues, e ainda se nao manifestara o afronegro, devido a certas asmnil~ apressadas 
de antropologías estrangeiras. 
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Por isso, merece ele aqui lugar especial, e principalmente por ter tído 
tarnbém sangue cabodo, muito sangue sertanejo, conforme se poderi verificar nm 

fotografim. 
O extraordinário sergipano foi autor de "Brasil", "O Brasil na Am6rica': 

"O Brasil na História" e outros livros substanciais, conquanto um pouco apaixonados, 
como todas as produyoes dos precursores. 

dizendo: 

Humberto de Campos, em seu ~'Dimo Secreto", fala a seu respeito, 

Manuel Bomfim, sociólogo e historiador, aitor de "Amé'rica 
Latina", obra ruja document19lo histórica me espantou quan
do, h' vinte e dois anos, aioda adolescente, ali; no interior do 
Ceaní. 

Manuel Bomfim deve andar, hoje, pelos sessenta anos de sua idade. 

De estatura regular, apresenta a estrutura angulosa, a ossatura sólida, dos nossos 

nortistas do interior. Manuel Bomfim tei:n idéias especiais sobre a nossa fonna.;lo 
étnica, e da na~lo, oomo entidade política. Na sua opinilo, o esforyo portugués para 

a ooloniza~o do Brasil foi nulo, insigrúficanté. A atu~lo da metrópole circunscreveu
-se exclusivamente j ex.plora~lo da colonia, sem dar-lhe, em paga, melhoramentos, 
senlo correspondentes ao proveito usufruído, ao menos daqueles que a providé'ncia 

aconselha a quem pretende conservar urna fácil fonte de renda. 
••••••••••••••• E faz, entlo, a apolologia do {ndio, do 

aborígene, da sua eficiéncia na fonn~o da nacionalidade 
que se vai formar, e condui: - - - Urna ~a decadente, inútil, 
nlo darla esses grandes capitfes que se chamar.un Martim Afonso 
(Ararigboia) e Felipe Cantarlo (Pot{), tfo temidos e respeita
dos por franceses e holandeses, e que causavam espanto aos 
proprios portugueses, seus aliados. (6) 

Alguém já sugeriu a idéia de se reunir o que Manuel Bomfim escreveu, 

comos trabalho de Oliveira Viana, e, finalmente, de Arthur Ramos,~ testa do movi
mento afronegro (.já que Gilberto Freyre nunca se circunscreveu ao mesmo) e ver, 
ent!o, se de tal confronto, objetivo e sereno, sairia o que ch.amamos Com¡xeens!'o 
Integral do Brasileiro, sob todos os pontos de vista. Por enquanto, andamos pisando, 
sempre, em terreno movedi~, com sandices e despautérios, a todo instante. 

e tempo de o Brasil cair em si e produzir algo mais positivo e menos 

etnocéntrico. 
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Brasil (Assis). 

Humberto de Campos, em seu ''Diário Secreto", Cru22iro, Vol. 11, 
1954, página 218, tem as seguintes palavras para o indOmito ga11cho, que durante 
tantos anos, chefiou a oposi~ao no seu Estado natal, e que tanto fez pela agricultura 
do Brasil: 

a ioda prova. 

A seu favor tem ele ainda a sua f'igura respeitivel, a sua cabeleüa 
toda de puta, lan~da para tr.ís, lisa e basta, na cab~ forte, 
e o b~ode branco, de guias cortadas, e que se toma mais atvo 
sobre a pele morena, quase caboda, em que o tempo nlo cavw 
rugas. Rijo e sdlido, entroncado e de pesc~o 1aurino, a sua 
vaz, é a. do homem habituado a gritar nos esp~os livres, .e, por 
isso, é, ainda·, urna das mais fortes da C8mara. V&es, luí, mesmo, 
que estala, seca e meUlica, como a dos trovoos que rebentam 

· nas regiaes pedregosas, no momento em que o mio fére, com 
a sua espada de fogo, o cabe~ dos penedos mfs. 

Assis Brasil sempre nos fntrigou com sua face indiática e seu destemor, 

Forma, com enco Veríssimo, Pl~cido de Castro, A. Etchegogen, Gal. 
Ltlcio Estéves, Sepé Tiaraju, Bario do Sérro Largo, F. A. Ferreira da Luz, Osório, 
Aurélio Porto, Lóbo da Costa, José Bemar~o Bormann, Reinaldo Moura, Loureiro 

da Silva, Darcy Azambuja, Hon6rio de Lemos, Brochado da Rocha, Nelson de Mello, 
Júlio de Castilhos, .Silveira Martins, Correia Lopes, Visconde de Mauá e tantos outros, 
forma, dizíamos, um numerosíssimo grupo de figuras, que se notabilizaram em todos 

os setores da atividade humana e que, como veremos, pertenciarn A etnia caboda ou 
mesti~a (remota ou próxima) de sangue indígena. 

' 
Bueno (Amador). 

Alfredo Ellis J11nior, naquele estilo enxuto e preciso, nos esclarece 
bem a respeito da personalidade de Amador Bueno, pois havia vúias peSSOM como 
mesmo ou quase o mesmo nome, na Piratininga dos velh<>S tempos. 

Em "A Lenda da Lealdade de Amador Bueno e a Evolu~ da Psicolo
gía Planaltina", Obelisco, 1967, página 32, tem estas palavras, em rel~!o ao descen-
dente da fudia Antonia Rodrigues: · 

Mas, além de tudo isso, Amador Bueno baria ainda mais se 
enraizado na tena ame.ricana, pela sua indisf~lfvel proced6ncia 
americana, pois en trlneto da india Ant.cSnía Rodr.igues, fDha de 
Pequezobl, wn dos caciques guiaruCs~ Amador Bueno, assim, 
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tinha 1/16 de sangue amerindiano, era, portanto, mameluco, 
ainda que, em distante ger~áo. Seus maiores amerindianos 
haviam chefmdo a regiio vicentina, isso infundia urna certa 
ufania em Amador Bueno, o que, por for<;:a, havia de deter
minar, nele, maior arraigamento a esta terra que era profunda
mente dele, como houvera sido de seus maiores. 

Era filho do espanhol do mesmo nome. 

Bueno da Veiga (Amador). 

Outra grande figura de origem hlspano.ameríndia era o cabo de guerra 
Amador Bueno da Veiga, que tomou parte na Guerra contra os Emboabas. 

O ínclito historiador Dr. Aureliano Leite reproduz urna excelente 
gravura, atribuida a Belmonte. A respeito de suas qualidades, scmpre se lhe exaltaram 
as qualidades de comando, a ponto de El-Rey o compensar por seus servi~os, conce
dendo-lhe a patente de Capita'o-rnór. Esse ilustre neto de Amador Bueno, o Aclamado , 
na verdade, muito fez para que f osse lembrado. Francisco de Assis Carvalho Franco , 

em seu estupendo "Dicionário de Bandeirantes e Sertanistas do Brasil", S. Paulo, 
1954, reserva nada menos de quatro páginas ao grande bandeirante (páginas418421). 

Bueno (Bartolomeu). 

O incansável e bem informado intelectual portugués, Sr. M. Pinheiro 
Chagas, em seu belo livro "Brasileiros Ilustres,, , página 26, em linguagem simples, des

creve, para seus patrícios portugueses, a vida e características pessoais de Bartolomeu 
Bueno, o Anhangüera: 

\ 
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Bartolomeu Bueno da Silva é urna intrépida figura de aventurei
ro, que se levanta no horizonte do século XVII no Brasil com 
urna grande:z:a selvagem e semi-legendiria. Filho de portugués e 
de fndia, nasreu na capitania de S. Pallo, e partilhou com os 
seus patr{cios a indomivel sede douro que tantos crimes e tantas 
faritanhas inspirou. Em 1682 organizou urna bandeira, penetrou 
no interior, e, encontrando fndios goiáses arreiados com enfeites 
douro, tratou-0s com a maior afabilidade, pedindo-lhes que o 
conduzissem ao sltio onde o ouro se encontrava. Negaram-se os 
mdios; entio Bartolomeu Bueno redne os chefes, e, mandando 
vir um barril de aguardente, despeja o l(quido perf eitamente 
semelltante a iígua numa bacia, incendeia-0 num vasto ponche, 

e, mostrando a chama azulada aos (ndios aterrados, diz~es que 
incendiarí assim os seus rios e lagos se Dle n!o revelarem onde 
se encontra o ouro. Caem-lhe os {odios aos pés, e levam-no a 
um s{tio, onde colhe ouro em abundancia e com a maior facili
dade. A intrepidez e a ashícia tomam realmente notável este 
homem que é o perfeit{ssimo desses intrépidos bandeirantes, 
que , levados pela sede do ouro, descobriram e exploraram o 
interior do continente americano. 

O Anhangüera , portanto, se ligava, também , ao sangue indígena pelo 

lado materno, particularidade nem sempre mencionada nas Histórias do Brasil! 

Café Filho (Joao). 

Joiio Café Filho , o Vice-Presidente da República que terminou Presi

dente , pela morte de Getl1lio Vargas, era sabidamente descendente de índíos, um 
caboclo com cara de drinés. (7) 

Natural de Natal, Rio Grande do Norte , ele nos convence, cada vez 
mais, que o !ndio na-o f oi esse elemento insignificante que nada influiu na forma~a-o 
do povo braSileiro. Café Filho foi pobre, muito pobre, a vida inteira. 

Saldo da regi~o dos canguleiros, ele ascendeu, paulatinamente, até 
chegar ao mais elevado posto na administra~ao da N~fo. A revista ''Time" , certa 
vez , fazendo.J.he a biografia, (6 de dezembro de 1954, página 30), disse: 

The part-lndian Café's. were canguleros. 

Por sua vez, "O Cruzeiro", numa página inteira, ao lado do Gal. Ron
don, reali;:ou-lhe o sangue 'potiguara, junto ao bororo do grande sertanista. 

Mas, a anedota mais notável , certamente , foi a que teve por palco a 
capital iugoslava. 

Logo após a sua elei~a'o para Vice-Presidente, na chapa Getttlio Vargas, 
empreendeu, o ilustre riograndense do norte, urna viagem pela Europa. Chegou a vez 

de Belgrado, numa ánsia popular indizível. Mas, acontece que, na mesma época estava 
excursionando por aquelas plagas o primeiro ministro da China Comunista, que t.am
bém estava sendo aguardado, com maior sofreguidlo ainda. Pois bem, o chinés muda 
de itinerário, e o nosso patrício, no mesmo dia , desembarca na capital iugoslava. 

N!o é preciso dizer que foi tomado pelo chinés, o que pravocou na-o 
pequena confus!o, terminando tudo, como é natural, em gargalhadas das mais cor
diais. 
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Camarao (Clara). 

O célebre historiador alagoano, Craveiro Costa, em sua "História das 
Alagoas", Melhoramentos, S. Paulo, pcígina 40, dedica-lhe urnas poucas porém signi
ficativas palavras: 

D. Clara ali nascera, portocalvense de bom sangue indígena e 
se casara com Felipe Camarlo. Acompanhava-0 em quase todas 
as jornadas, participando dos seus sofrimentos e dos seus triun
fos, oercando-0, carinhosamente, do seu amor. 

D. Clara anda em todas as histórias e ninguém ousa negar-lhe essas 
incomuns qualidades. Como vemos, o inseparável e patriótico c~ tinha compreensao 
das coisas, na-o era falho de inteligéncia, nem abrutalhado, e nem descurava dos deveres 
conjugais. O índio, que deu origem a milhares de caboclos que por aí andam, neste 
imenso Brasil, sabia, perfeitamente, distinguir o bem do mal, particularidade que 
nem sempre o chamado branco consegue estabelecer, dentro de seu orgulho e da 
superioridade técnica que exibe. (8) 

Camar4o (Filipe). 

Antonio Filipe Camarao era o seu nome no mundq dos brancos. 
Sobre o incomparável guerreiro e figura humana, que foi Filipe Cama

rao , todo mundo escreve. Há, porém, urna página que desejamos reproduzir, como 
homenagem ao imortal brasileiro, e para derimir qualquer dúvida, no tocante a essa 
fase da história brasileira. ~ do Major António de Souz.a Júnior, o livro ''Do Recón
cavo aos Guararapes", p~gina 211, Biblioteca Militar, Rio, 1949, onde se lé: 

\ 
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Durante alguns anos, os nossos historiadores discutiram e fize
ram especul~Oes acerca da naturalidade de ANTÓNIO FILIPE 
CAMARAO. Queriam uns que o {ndio tivesse nascido no Ceará; 
outros o davam como natural de Pernambuco; muitos elegiam 
o Río Grande do Norte como sua terra natal. Num ponto, entre
tanto, estavam de acordo: tratava« de um dos mas leg{timos 
herois do Brasil. Realmente, desde que se ~resentou a Matias de 
Albuquerque em 1630, chefiando um trt%o de sua tribo, poti
guar, até sua morte, em 1648, na estancia prcSxima ao forte dos 
Mogados, Filipe Camarlo foi exemplo de brawra e símbolo 
de lealdade. Reoebeu e cumpriu as mi~es mais arriscadas; 
armou ciladas e in.Oigiu perdas severas ao inimigo; combateu-0 
frente a frente, a peito descoberto, e tambt!m venceu-0; e, final
mente, na ocasilo em que sofria graves injustif;as, revelou toda a 
nobreu de seus sentimentos, recusando com altivez as maiores 

vantagens que lhe foram oferecidas pelos holandeses, para que 
abandonasse as fileiras dos insurgentes. 
Dele o maior elogio que podemos fazer é repetir o conceito 
em que o tinham os chefes militares holandeses. A oficiais recen
temente chegados da Holanda, qu.e lhe exprobavam a situai;ito 
deprimente em que se encontravam os soldados de um dos 
melhores ~xé'rcitos da época, diante daquelas tropas irregulares, 
o Coronel Artichofsky, valente guerreiro e homem de talento 
e erudi~ao, segundo Netscher, respondia: 
aquí um s6 {ndio tem poder para nos fazer retirar muitas vezes. 

Filipe Camarfo f oi exemplar companheiro do chef e negro Henrique 
Días. Certa vez, o intrépido filho de escravos, escrevendo aos holandeses que se acha

vam perto da Babia, disse: 
Chegai, que vos farei cheirar as flores que brotam dos nossos 
bacamartes. Meu oompanheiro Camar!o está a.isente, mas eu 

respondo por oos ambos. 

Que bela demonstra9!'0 de bravura e camaradagem naquela época de 
tantas penetra9t'.'Ses em busca do mdio e tanta escravida<> do adusto filho da África! 

Campos (Humberto de). 

O extra or dinário escritor maranhense resolveu , certa vez , retratar-se 

procurando os tra9os ou características mais poss1veis. 

20 , diz: 

Assim é que , na suas "Memórias", W. M. Jackson lnc., 1945, página 

' 
. .. Se há alguma colabora~ao do brugre, ela se fez sentir por 
intermédio da minha bisavó materna, que nasceu no Brasil. 

E na plfgina 209 do mesmo livro: 
Eu podia ter uns nove anos, quase dez , e devia ser um caboclo 
feio, de cabelo duro e sem trato, testa desconfiada e grande 
boca, de dentes sadios e excelentemente plantados. (9) 

Percebe-se , francamente, bem como através de fotografias, que ele 
tinha certeza de seu mesti93mento indígena , mais ou menos da terceira ou quarta 
gera9a:o. De fato, o seu cabelo é duro e basto, nariz médio, tendente A saliéncia, lábios 
também médios e assim por dfante. Mais tarde, com a ~ernvel doen93 .muito se lhe 

alterou a fei~o. 
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Gal. Carneiro (Gomes). 

O célebre militar, herói da Lapa e que t!o bons servi~os prestou ~ 
na~!o, era natural do Serro, Minas Q,rais, onde nasceu a 18 de novembro de 1846. 

O seu nome todo era Antonio Ernesto Gomes Carneiro, e filho de 
Marciano Ernesto Gomes Carneiro e de Dona Maria Adelaide da Silva Carneiro. 

Pelo que pudemos apurar em escritos do eminente historiador, Dr. 
David Carneiro, pelo lado materno, era portugués legitimo, pois os seus ascendentes 
vieram para o Brasil no século XVIll, fixando-se em Cwvello. 

:e, portanto, pelo lado paterno que devemos procurar-llie o sangue 
cabodo, que ele nunca negou ter, segundo nos afir~ o estudioso militar e professor, 
Cel. Alfredo dos Reis Príncipe Júnior, casado com urna sua neta, e que residiu, por 
v~rios anos no Paraná. 

Qualquer fotografia sua é bem significativa, salientando.se as fei~Oes 
típicamente cabodas ou indi~ticas, a partir da barba, olhos e cabelos. (10) 

Carvalho (Vicente de). 

Vicente de Carvalho, o louro poeta de ''Poemas e Can~CSes" e tanta 
coisa bonita mais, nfo se cansava de proclamar a sua qualidade de caboclo, descen
dente de fudios. 

Assim, no livro de Ébion de Lima, ''Li~e>es de História da Literatura 
Brasileira", livraria Edir, Salesiana, p~gina 305, achamos algo muito esclarecedor a 

respeito: 
Consciencioso e leal na jurisprudé'ncia, era sobretudo corajoso 
como um bandeirante. Vinha realmente de antigo tronco pau
lista, misturado com sangue guiamí: 
Ai, no fundo eu náo sou mais que um "bugre", eis tudo. . . 

E, na página 307: 
O trato social e político proporcionou-llie ocasi!lo para alguns 
versos de humorismo, derivante de sua franqueza, pois segundo 
declarava: 
Coire abundante em mim sangue guaianá. 
Veste-me a pele branca o espúito desnudo. 
Simples, rudimentar, insubmisso, incapaz 
Que por ventura herdei de aJgum av6 bei~udo ••• 

Octávio d'Azevedo, em "Vicente de Carvalho" e os ''Poemas e Can
~Oes':J. Olympio, 1970, página 223, submete a severo exame a genealogía de Carvalho: 
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Altamente expressivo, no tocante ao ponto, é o fato, referido 
por Hermes Vieira, de ter Vicente, nos: oome~s de sua vida, 
abandonado os apelidos maternos (e sua mie, Da. Augusta 
Carolina Barbosa Bueno, descendía em linha reta, de Amador 
Bueno), para adotar o humilde so~renome do pai, Higino José 
Botelho de Carvalho, cujos ascendentes náo tinham linhagem 
tradicional. 

Hildon Rocha, em "O Cruzeiro", de 22/5/69, numa série - - ''Os Polé

núcos 15", página 94, nos informa: 
Descendente e filho de milicianos, seu pai foi o major Higino 

I 

José Botelho de Carvalho e seu avo f oi capitao de mil(cia na 
Vila de Santos. Também o avo de sua máe chegara a capitao
-mor e descendía diretamente de Amador Bueno. 

Finalmente, Hernáni Donato, em "Vicente de Carvalho", Melhoramen-

tos, página 9, expr>e a rela~fo de parentesco, na velha $a'o Paulo, de que: 
Vicente de Carvalho participava, conquanto nem sempre prote
gido dos céus; 
Mais do que pelo d~eiro ganho, essa decisao valeu por um 
exemplo que o entao menino viria a compreender mais tarde e 
que nunca esqueceria. Pois D. Augusta Carolina Barbosa de 
Carvalho descendía de velhas e brasonadas f anu1ias paulistas, 
profundamente ligadas aos maiores nomes do passado bandei
rante. 
E Ji estava, dia ap6s dia , curvada sobre os tachos e panelOes. 

Castro (Plácido de). 

O nome 
1

do heróico e engenhoso conquistador do Acre era, no fundo, 

de um gal1cho de boa f ormac;fo guarani. 
Nascido em S. Gabriel, Rio Grande do Sul, a 9 de dezembro de 1873, 

cedo se transfere para Porto Alegre, onde cursa a Escola de Cadetes; mas ardoroso e 

insubmisso, abandona a referida escola e vai para os seringais do Puros, onde come~ 
a trabalhar e, logo, se envolve em questOes de fronteira. Segue-se o que t?'1o mundo 
sabe, organiza um exército da borracha e acaba proclamando o Estado Indepen4ente 
do Acre. Todos os retratos denunciam a sua filia~lo ao tronco indígena das rac;as 
humanas. Olhos, barba, cabelo · e saliéndas malares, tanto quanto o temperamento 
misterioso, retraído e extremamente ardiloso, sem jamais' demonstrar pusilanimidade, 

corroboram o nosso asserto. 
Plácido de Castro foi um auténtico misionero~ do espírito legendtrio 

das redu~s, a espraiar-se noutros ambientes. (11) 
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Osvaldo Pilotto, o zeloso historiador paranaense, por ocasilo do l? 
C.entenário do nascimento do herói, diz em sua palestra, realizada no Instituto His
tórico, Geográfico e Etnogrmco Paranaense: 

\ 
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PJicido de Castro tinha no sangue o ~o de bandeirante, o 
calor de militar. De bandeirante, pelo lado materno. 
Seu ancestral Joaquim José Domingues, foi um dos companhei
ros de Borges do Canto na Conquista das MissOes do Uruguai e 
pertencia a fam11ia Blanco de S. -Paulo, de que fizeram parte 
muitos desbravadores de sert<'Jes, fam11ia essa que, em meados 
do século XVIII, se foi fixar no Rio Grande do Sul. 
I! o brilhante bi6grafo de Plácido de Castro, Castilhos Goyco
ché'a, 9uem a isto se refere para afirmar: . 
Nas veias de Plácido de Castro corria o sangue bandeirante. 
Aquele espfrito de aventura· que o levou as terras extremas 
da Amazonia e lá o impeliu a desarrumar a geografia política 
do Continente, empurrando em dire~io ao oceano Pacifico a 
linha divisória do Brasil, aquele esp(rito 1he foi legado pelos avós 
paulistas, talvez descendentes dos nunca assaz cantados mame
lucos de Piratininga, que deslocaram o meridiano de Tordesi
Ihas da proximidade do Oceano Atl!ntico até a proximidade da 
Cordilheira dos Andes. 

E mais adiante, o Prof. Osvaldo Pilotto afirma: 
Do lado paterno, vinha-lhe o esp(rito militar. Seu avo, de quem 
herdara por completo o nome, pertenceu ao Exército Imperial. 
Seu pai, o Capitlo Prudente da Fonseca Castro, tomara parte 
at.iva na guerra do Paraguai. 
Pela mistura de tais heran~as, f ez~e a personalidade de PJicido 
de Castro, precisamente para a fase gloriosa de sua vida, na luta 
pela conquista do Acre. Chamou-0 Goycochéa - - - o derradeiro 
bandeirante. 
Mas f oí ele um bandeirante do alvorecer do século XX para a 
marc~io de divisas do Brasil, fixando urna fronteira importan
te, na Amazonia, com Jutas, com heroísmo. Tarnbt!m na conquis
ta da terra, ele foi bandeirante. Neste século, quando a primeira 
cobi~ .se manifestou, de povos estranhos que haviarn de querer 
arrumar situat;O'es de domtbio, nesta regifo rica do novo mundo. 
Ele marcou, co~ ardor, att com marca de sangue, a po1ítica de 
traballto e de pene~!o a ser adotada e que vem preocupando 
os nossos govemos com marchas para oeste que culminam, 
em nossos dias, nas realiz~AD da T1'3Jlsamaz6nica e da Peri
metral Norte. Foi, oeste sentido, um primeiro bandeirante. 

Cícero (Padre). 

O Padre Cícero Romlo Batista foi a figura mais extraordinária do 
Brasil místico, daquele Brasil que tem suas rafzes no messiarúsmo, no caraíba, no 
homem santo, que ia de tribo a tribo,prometendo fazer milagres. 

e claro que 11!'0 estamos, agora, procurando estabelecer nenhum con
fronto retrospectivo, sem analisar o tempo e a gente. 

O Padre Cícero, o homenzinho do Crato, que se fixou na. zona do 
Juazeiro e se deixou cercar da estima e admira9!0 daquela gente, era, acima de tudo, 
um bom, um justo e um zeloso sacerdote. O certo é que influiu na política de seu 
Estado, tendo sido deputado e vice-presidente do mesmo. 

Muito a contragosto, teve de derro~r as for9as estaduais que o foram 
desalojar, quando chefiava os insurretos fanáticos na guerra do Juazeiro. 

A sua fama, apesar das condi90es e significado francamente regiona
lista, perpetuou-se, de tal modo, e ultrapassou as fronteiras acanhoadas do ''habitat", 
para ir impressionar vivamente os brasil~iros e estudiosos de outras plagas. 

Hoje, no Juazeiro, ergue-se um monumento de propor90es colossais, 
com a finalidade precípua de perpetuar a memória do incansável sacerdote, que foi 
excomungado da lgreja Católica. 

O Padre Cícero, o mameluco do Crato, ainda hoje, é conhecido como 
"Padim Cisso" (1 la.) 

Sobre sua vida, há muitos livros: Alencar Peixoto, "Juazeiro do Cariri", 
L. Costa Andadre, "Serta-o a Dentro", Rodolfo Teófilo, "A Sedi9~0 do Juazeiro", 
Floro Bartolomeu, "O Juazeiro e o Padre Cícero", Padre Manoel Macedo, "O Juazeiro 
em Foco", Sin1oens da Silva, "O Padre Cícero e -a Popula~fo do Nordeste", Louren~o 
Filho, "Juazeiro do Padre Cícero", M-Denis, "Mistérios do Juazeiro", Reis Vidal, 
"Padre Cícero", Irineu Pinheiro, "O Juazeiro do Padre Cícero e a Revolu9!0 de 
1914", Luís da Carnara Cascudo~ "Vaqueiros e Cantadores", Edmar Morel, "Padre 
Cícero, o Santo do Juazeiro", e inúmeros outros escritos, .que bem aquilatam do valor 
do extraordinário nordestino. 

Coelho (Netto). 

' . 
Henrique Coelho Netto, o magnifíco prosador de ''Turbilh!o", "Ser-

tllo", "Reí Negro", ''Miragem" e tantos outros livros exponenciais da literatura brasi
leira, nunca negou a sua ascendencia indígena materna. E todos os seus biógrafos a 
isso se referem, exceto, naturalmente, algum mal informado ou mal intencionado, 
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como é o caso de J. Fernando Carneiro. 

Mas, nao devemos esquecer que, aqui, estamos iniciando obra inédita, 
de grande valor para os estudiosos da nossa composi~a-o étnica: por isso, iremos relem
brar algumas dessas súmulas biográficas. 

encontramos: 
Nos dados biográficos do mais fecundo e opulento escritor da língua , 

Nasceu Henrique Maximiano Coelho Netto em 21 de fevereiro 
de 1864, na cidade de Caxias, Maranhao. Foram seus pais Anto
nio da Fonseca Coelho, portugués, e Ana Silvestre Coelho, 
urna índia, que era exímia nos trabalhos de agulha. (12) (Ver 
Múcio Leao, em "Notícia sobre Coelho Netto", n? 12, de 
"Autores e Livros", de 114-1943). 

Vejamos o que diz Paulo Dantas, em sua monografia biográfica "Coelho 
Netto", Melhoramen tos, página 16: 

Na sala iluminada, o pai de Coelho Netto , Sr. Antonio Coelho 
Netto, debru\:ado a mesa, folheava os livros dos assentamentos 
da contabilidade dos seus negócios, que, com sua entrada na 
política mesquinha do meio pequeno, n~o iam muito bem. A 
m4e, Ana Silvestre Coelho, outra figura de mulher admirável 
na vida do escritor, fndia civilizada, meigulhada no seu serao 
manso, descansava das exaustivas labutas domésticas do dia. 

E, mais adiante,páginas 20 e 21: 

~. entao, que cresce a heróica figura da ma:e de Coelho Netto, 
tomando a frente dos negócios , mantendo o menino nos estu
dos, e, sozinha, recompondo tudo. Dona Ana Silvestre possuia 
a fibra das heroínas de sua ra~a. Seu sangue índio nao admitia 
fracassos. 

O ex traordinário Humberto de Campos, que foi seu amigo e, por 
conseguinte, o conheceu de perto, reserva.fue em sua "Biografia" do "Diário Secre
to", A Noite, 1954, páginas 412413, vol. II: 
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Examino-0. Está mais abatido, mais alquebrado do que da 
última vez que o ví. O pijama branca, de listras negras muito 
finas, desce-lhe pelo corpo magro, como se estivesse em . um 
cabide. O que mais impressiona é, porém, a fisionomía, O cabe
lo duro e crescido, partiu-se ao meio, caindo urna parte sobre 
a testa, enquanto que a outra se arrepiou em crista, em sentido 
contrário. O bigode pelo fumo cresceu, tombando-lhe sobre a 
boca. O todo, enfim, de um caipira velho de comédia indígena, 
e um ar de espanto, urna interroga~ao surda e nos olhos que se 
fixam ora num, ora noutro, como se estivessem diante dele, 
faJando em outra língua que nao a sua. 

E em sua "Crítica", L? volume, p~gina 298, Rio, W. M. Jackson Inc.: 

o mdio trouxe, pois, uma contrfüuil;lo poderosa para a forma
~º do Brasil de hoje. Ele donne, as vezes, na floresta emara
nhada do nosso subconsciente, amoitado entre cipós dos nossos 
nervos, mas existe, ainda. E eu acredito que, intimamente, o 
sr. Coelho Netto sente, ele próprio, um rude orgutho do sangue 
aborígene que lhe corre nas veías. 

Nas "ü~Oes de Histótia de Literatura Brasileira ", E. de . L., Livraria 
Salesiana, S. Paulo, topamos, apenas, como se~inte: 

Era mameluco, fifuo de um portugué's legt\imo e de. urna índia 
civilizada. 

O prodigioso M. Cavalcanti Proen~, em "Estudos Literários", Livraria 
J. Olympio, Rio, página 268, 1969, há também urna brevíssima noticia: 

Henrique Maximiliano Coelho Netto (1864-1934) nasceu no 
Maranhao, fifuo de Antonio da Fonseca Coelho; portugués, e 
de urna (ndia civilizada, Ana Silvestre. 

Concluamos com o luminoso Prof. Fernando de Azevedo, que, em 
. ' 

seus "Ensaios", S. Paulo, 1929, página 190,assim nos descreve o outro grande Mestre: 
~sse, "o caboclo magnífico", que, herdando do sangue indígena 
a nostalgia serta.neja, os sentidos e os nervos expertos, a impulsi
vidade versátil, e do portugué's, a sensualidade, a pertinácia, e 
o idealismo, soube impregnar-se de cultura para compor, com 
elementos riacioriais e exóticos, urna personalidade do mais 
acentuado caráter e da mais atraente diversidade. 

Mas, nllo nos devemos esquecer que o sólido e coerente Artur Motta, 
em "História da literatura Brasileira", páginas 107-108, ~ia. Edit. Nacional, 1930, 
se manifestara, com muita simpa tia pelo cruzam.ento do indígena: 

Gon~alves Días e Coelho Netto representam os exemplos mais 
frisantes do cruzamento do branco com o (ndio, sendo que o 
primeiro constitue um caso indireto, ao passo que o segundo des
cende simplesmente de um portugués e de urna índia. 

Cltateaubriand (Assis) . . 

De &sis Chateaubriand, como todos se lembram, o que se pode dizer 
é que sempre se houve por niesti~o de ameríndio e francés, o que, aliás, se notava, 
facilmente. Mas, o Prof. A. da Silva Mello, em ''Nordeste Brasileiro", J. Olympio, 
Rio, 1953, página 294, regis~: 

Tenho falado por diversas vezes, na intelig&tcia do nortista e 
do nordestino, homem de pequena estatura, naturalmente 
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sóbrio, quase sempre magro, de inteligencia viva e espírito 
perspicaz. E os seus pés sao pequenos e, por vezes, pequeníssi
mas as suas miros. Quero dar um único exemplo: o de Assis 
Chateaubriand e Gilberto Freyre que sao dos homens mais 
inteligentes do pat's, do pequeno grupo dos mais inteligentes. 
Pois bem: ambos tém maos pequeníssirnas, das menores que 
um homem pode possuir! Sinal de muito sangue índio vencedor, 
que impos a sua marca na m!o do homem, no tamanho de sai 
corpo, na cor da sua pele e, por que n~o? na capacidade da sua 
inteligencia. A reserva estava guardada e apareceu quando isso 
se tornou possível ou necessário. 

Ora, pelo que citamos, ficamos vendo que o índio penetrou na vida 
brasileira muito mais do que se supunha. E o mais interessante é que nenhum dos 
dois - - - - Chateaubriand e Freyre - - - - jamais negou que tivesse sangue indígena! 

Mas, a respeito de Chateaubriand diz, também, Carlos Xavier Paes 
Barreto em seu livro ''Os Primitivos Colonizadores Nordestinos e Seus Descendentes", 
Edit. Melso, Rio, 1960, página 38: 

Assis Chateaubriand (0 Jornal de 3 de janeiro de 1959) se 

supoo oriundo de piratas normandos, ligados a {ndias do Brasil. 

Constant (Benjamín). 

O cordial e grandioso doutrinador da República, cujo verdadeiro no

me era Benjamin Constant de Botelho Magalh«es, n~o obstante os rígidos tra~os da 
ra~a cabocla, que lhe eram peculiares, sempre passou despercebido dos coevos e de 
gera~oos posteriores. 

Entretanto, o combativo e versátil S11vio Roméro, na sua "História 
da Literaturá Brasileira", Tomo 1, 4~ Edi~a-o, Rio, Livraria J. Olympio, página 287, 
1949, em meio a outros vultos eminentes, colocou Benjamin Constant como legíti
mo mesti~o luso.amermdio. Já, de há muito, estávamos querendo faze-lo, assim como 
ao valoroso Sílvio Roméro, seu identificador, o qual, por sua vez, como veremos, 
nunca teve, igualmente, a coragem de declinar a sua condi~io de mameluco, em que 
pese a sua fisionomía típicamente indiática. Caberia ao emérito sociólogo e antropó
l~go, Gilberto Freyre, fazé-lo,num de seus preciosíssimos livros. (13) 

Tanto Benjamín Constant como Sílvio Roméro, podemos afirmá-lo 
sem receio, foram figuras que ~onram a humanidade. 

Benjamin foi o tipo do professor e do partidarista político-filosófico 

exemplar, e o que fez aí está nos compendios de História, geralmente, todos conce-
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bidos em tom de justi~ e simpatia para com a sua pessoa, principalmente na referida 
faceta. 

Benjamin descendia de portugueses e caboclos ou mamelucos, sendo 
seu pai, Leopoldo Henrique Botelho de Magalhaes, primeiro-tenente do Exército, em 
Portugal, e sua mfe, Bemardina Joaquina da Silva, oriunda de família sul-riograndense, 
donde as características indiáticas do grande brasileiro. (13a.) 

Crispiniano (Co•lheiro ). 

O Conselheiro Crispiniano ou Jo!o Crispiniano Soares nasceu em 
Concei~o dos Guarulhos, velha ex-aldeia de mdios, a 18 quilómetros de S. Paulo. 
Tudo nessa antiga vila de indí~nas Guaianás, parecía, entfo, acocorar:se na penum
bra, sem nenhum con tato com o Exterior. 

·Entretanto, diz Paulo Cursino de Moura em seu "Slo Paulo de Outro-
ra", S. Paulo, Martin~ Editora, 1954,páginas 116-117: 

Mas, abertos os olhos, aberta a inteligencia para ver e para 
ouvir, voltada a f~ce para o resplendor da civiliz~io, em passos, 
já, naquele tempo, agigantados para o deslumbramento do por
vir, Joio Crispiniano Soares cortou o cabelo, c~ou as botas, 
vestil o .melhor fato e caminhou resoluto, atxaído pela luz, 
entrando na cidade, para ser um dos maiores paullstas ao tempo 
do Segundo lmpério. (14) 

E,.logo, a seguir: . 
Oriundo de estiipe humilde, nascido na vilinha de Guarulhos 
• - - somente agora apercebida ali ao lado da Penha, depois de 
um século, pela lenda Pinheiral e de Maria do Cruzeiro - - - -
foi o ConseJheiro Cripiniano um dos mais privilegiados filhos 
na pr6pria terra. 

E desse homem que foi Presidente de Mato Grosso, de Minas Gerais, 
do Rio de J aneiro e · de S. Paulo, quue sem solu~fo de continuidade, Cursino de Moura 
ainda informa, entusiasmado: 

No Govemo de S. Paulo, como seu 31? Presidente, mostrou« 
inexcedl'Vel de zelo patriótico. Coincidindo a sua ~lo govema
mental com a guerra do Paraguai, em 1865 organizou o primeiro 
batalhfo de voluntirios, incorporado sob a denomiit~io de 7? 
no ex6rcito nacional. ' . 
A par de administrador, foi lente. Na velha Academia de S. Pau
lo, lecionou Di.reito Romano. Almeida . Nogueira ·Chamou-o 
"Primus inter Pares", pelo brilho da sua difusáo intelectual aos 
m~os estudantes • 
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Slo de Eugénio Egas, no livro "Galería dos Presidentes de S. Paulo", 
os tópicos seguintes: 

Crispiniano Soares é incontestavelrnente um vulto preeminente 
na galeria dos paulistas ilustres. Caráter íntegro e severo, ahna 
generosa e caritativa, talento de elei~lo, jurisconsulto e advo
gado de primeira plana, todos esses dotes sio real~ados pela 
circunstancia de ser filho dos seus próprios esfo~os, sabendo 
erguer~ do mais obscuro nível is mais brilhantes posi~Oes 
sociais e tri.lhando sempre a estrada larga da honra e da digni
dade. 

As fotografias analisadas, sa'o bem eloqüentes: olhos repuxados, cabelo 
grosso e liso, nariz moderado, etc. 

Era um caboclo característico do nosso imenso hinterland, encontrá
vel em todos os Estados. 

Cunha (Damiana da). 

Diz a "F.ncyclopedia e Diccionario Internacional", Jackson Inc., página 
3211, ~trae, referindo~ ¡l notável heroína: 

\ 
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Missiomíria brasileira, (ndia da tribo dos caiapós convertida ao 
cristianismo, morreu em 1831. Exercendo grande influéncia nos 
selvagens, seus irmfos de ~a, foi a continuadora da obra dos 
missionários do Brasil, convertendo a fé crist! milhares de sel
vagens. A tribo dos caiapds, que era das mais temidas, assoJava 
frequentemente as capitanias de S. Paulo, Goiás e outras ainda, 
quando o governador Luiz da Costa Menezes teve a boa idéia 
de procurar conquistá-la por meios brandos; neste intuito conse
guiu chamar a si um dos chefes da terr(vel tribo, que se apresen
tou acompanhado de sua filha; a mocinha, que era muito dócil 
e inteligente, foi batisada, recebeu o nome de Damiana, sendo 
padrinho o governador, do qual adotou o apelido. Casando com 
o brasileiro Manuel da Cruz Pereira, quando os mdios tentavam 
novas invasOes, internara« nos bosques, voltando depois com 
muitos selvagens convertidos. A neta do cacique, como era co
nhecida; ia missionar pelas tribos indianas, e quatro vezes os po
vos da província de Goms correram i aldeia de S. José de Mossa
medes para presenciar a sua entrada, a frente de centenas de ín
dios. Como, decorrido tempo, os caiapós se apresentassem nas 
proximidades de Cuiabí com aspecto hostil, cometendo roubos, 
depre~Oes e assass(nios, o governador da província pediu-lhe 
para ela os convenrer que nlo tiravam resultado prof (cu o da.que-

les ataques, que prorurassem antes a sua amizade, e que os que 
se apresentassem seriam brindados. Durante oito meses, divagou 
ela pelas florestas povoadas de feras, regressando em 1831, 
trazendo consigo 32 lndios de ambos os sexos, sendo alguns 
menores; foi a sua última missio, morrendo ·pouco depois. 

Essa índia cheia de predicados e que tanto amou o Brasil, a sua reli
gi~o e a pessoa do próximo, logicamente, devia ser escolhida para ensinar aos que 
ainda, dentro de seu primitivismo antropológico, prentendem continuar a estudar o 
índio como ra~a inferior, incapaz de ascender is extraordinárias qualidade do branco 
e, mesmo do negro, considerando-se, portanto, inútil e perdida qualquer tentativa 
nesse sentido. 

Da. Damiana devia ter urna estátua em cada Estado, perpetuando-seolhe, 
assim, os extraordinários feítos. 

. ' 
Cunita (Euclides da). 

Euclides da Cunha, o soberbo estilista de "Os Sert~s"; nfo necessita 
de apresen~o. ~ urna das expresSOes rruíximas da nossa literatura, e os seus livros 
tem de tudo: sociologia,geografia,história, folclore, etc. 

O nosso objetivo, aquí, é mostrar aos que ainda nfo tenham n~fo do 
fenómeno, a sua classifica~lo no tronco racial amermdio, naturalmente sofrendo as 
reservas da mesti~gem. Eracaboclo, no sentido antropológico do termo. 

Nascera em Cantagalo, Estado do Rio, mas seus país eram da Bahía, 
regiD:o do Sao Francisco, gente antiga dos currais. 

Vejarnos o que dele afirma Alberto Rangel, seu esplendoroso discípulo 
de "Quando o Brasil Amanhecia": 

O físico de Euclides da Cunha tinha a vulgaridade mameluca da 
nossa humilde e boa caipiragem. (15) Porque ni<> praticava 
nenhuma lei de Brummel, mais lhe aparecía a insignificancia 
do caboclo magrizela de-fonte escampa, e ar~das zigomáticas 
saltadas, onde os olhos brilhavam com revérberos de incendio 
a beira d 'água e a noite. 
Costumava vestir o casaco, na confusa insipidez do lndio que o 
vestisse pela primeira vez. Um botfo do colarinho se punha a 
fugir da casa, na indisc1>lina ooemia da ca~ 6ssea. A gravata 
tombava na tira sombría, em l~o üouxo, banalíssimo, do mais 
torto transpasse e urna das bandas do colete nlo se sotopunha 
u vezes devidamente a outra. A figura nfo era efetivamente um 
figurino. Nlo tillha, contudo, o aspecto fuoomodo dos destra
tados que envergonham, dos cambaios e relaxados que irritam • 
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Nem imund1éie, nem trapejos. No traje apagado e simples, mas 
composto, haveria enganos de abotoa~ao, esquecimentos repará
veis de um distraído em cálwlos, o qual perseguisse o teorema 
dos tres corpos, em vez da namorada e lambisg6ia. Na cabe~a, 
os cabelos ásperos eram bem tratados, abatidas as cerdas de 
bororo, em penteadela conveniente. Os bigodes fracos nada 
pretendiam. As rou pas de Euclides desconheciam os recortes 
da tesoura de Pool • • . • • • Nao se encalarnistrava, n!'o se apa
vonava. E nao sabemos mesmo que idéia poderia ter da patetice 
degenerada dos casquilhos e francelhos abornináveis que nos 
infestam. (Alberto Rangel, "Rumos e Perspectivas", S. Paulo, 
Cia. Edit. Nacional, 1934,páginas 94 e 95). 

O fecundo e seguro Gilberto Freyre, em "Perfil de Euclides e Outros 
Perfis", J. Olympio, Rio, 1944, página 51, aponta urna das menos conhecidas quali
dades de Euclides, comparando-0 ao irma'o racial, Capistrano: 

Aquí se irnpOe um esclarecimento: causticante, Euclides da 
Cunha o era, e muito; parente, na mordacidade, daquele outro 
caboclo re.traído mas bisbilhoteiro a seu jeito de songa-rnonga, 
Capistrano de Abreu .•• 

, 

Mas, eis que o próprio Euclides se reconhece mesti~ de tapuia, num 
retrato, enviado a um amigo íntimo. No seu auto-retrato em verso, Euclides escrevera: 

Este caboclo, este jagun~ manso, 
Misto de celta, de tapúia e grego ••• 

. . . S11vio, ao ve-lo pela primeira vez encontrara nele o tipo 
perfeito do cariri. .. (Agripino Grieco, "Evolu~io da Prosa 
Brasileira", J. Olympio, 194 7, página 218). 

S11vio Rabelo, na sua monumental biografia de Euclides, Edit. Casa 
do Estudante Brasileiro, Rio, 1948, página 19, anota: 

Euclides da Cunha disse, certa vez, que a Bahía era um pouco 
a sua terra. Da Bahía era seu pai, Manuel Rodrigues Pimenta da 
Cunha, assim como sua avó, Teresa Maria de Jesus. O que ele 
tinha de caboclo - - - - os cabelos duros e corridos, os malares 
salientes e, sobretudo, o temperamento um tanto agreste e es
quivo - - - - vinha dessa avó , que descendía da gente da terra 
- - - - sertanejos dos antigos currais baianos. 

O sempre preciso, luminoso e substancioso Prof. Fernando de Azevedo, 
em seu livro "Na Batalha do Humanisn¡o», Melhoramentos, 1952, página 178, expr>e 

algumas idéias originais, no tocante ao físico e temperamento de Euclides: 
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Na sua figura, como no temperamento, íspero e fragueiro, 
tinha qualquer coisa de selvagem, conforme observou Araripe 
Júnior, um de seus contemporá'neos, ou, a regular pelos re.tratos, 
de um tipo asiá'tico, nos seus olhos mongólicos, esgateados. 

N!o era de outra maneira que se via Euclides a si mesmo: ao 
enviar seu retrato a José Veríssimo, pedia-lhe aceitasse, consi
derando~he a boa inten~lo, aquele "desgracioso presente", "o 
rosto de caboclo'', com as "linhas desengr~adas'', e, em carta 
a Reinaldo Porchat, datada de Manaus, lhe declarava que "firme 
na envergadura esrnirrada e seca", fazia, naquele clima canicular, 
"prodt-gios de salamandra". Mas, nesse tipo estranJ:to de "ca bocio 
e jagun~o manso", como a si m~smo chamoo, eram-lhe os 
olhos e o olhar o que mais feria e retinha a aten9ao de todos. 

Luiz Pinto, em "Homens do Nordeste e Outros Ensaios", Edit. Minerva 
Lda, 190, página 138 , explica o por que da tristeza de Euclides: 

Perdendo a mfe, ficando em casa de paren~s, contemplando 
a opulencia dos senhores feudais, a riqueza do café e dos enge
nhos dos marqueses e ·viscondes da Barra Mansa, Araruama e 
Nova Friburgo, o menino Euclides que trazia nas veías sangue 
dos caboclos baianos, dos Cunhas, nfo foi urna crian~a recalca
da, mas teve de ser, como tem sucedido a outros, um menino . ~ 
triste ••• 

Por. ocasia:o das Comemora~Oes Euclidianas, de S. José do Rio Pardo, 
em 1943, o ilustre Roberto Simonsem pronunciou um belo e sugestivo discurso, 
dando conta do seu primeiro encontro com Eudides, quando ele ainda se achava na 
meninice, recebendo orienta~Oes de seu avó, o engenheiro Ignácio Wallace da Gama 
Cochrane. Aquí, fica bem patenteado o como se impunha Euclides, apesar da "es
mirrada estrutura" que apresentava: 

Conheci Euclides da Cunha em 1899. Engenheiro da Diretoria 
de Obras Públicas de S. Paulo, da qual era superintendente meu 
avo materno, engenheiro lgnácio .Wallace da Gama Cochrane, 
estava ele, nessa época, comissionado para a reconstru~áo desta 
ponte, sobre o Rio Pardo. Em suas visitas a nossa Capital, almo-
9ava, frequentemente, na residé'ncia de meu avo, que orientava 
meus primeiros estudos. 
Nunca mais me abandonaría a indelével impress!o que causaram, 
aos meus dez anos, sua conversa~ao vigorosa, fecunda e original, 
seu indicador emoldurado pela pedra da engenharia militar, 
seu olhar brilhante e penetrante, e sua face de (ndio ou mamelu
co, impriinindo-Ote os acentos .de urna personalidade inconfun
d!Vel, completamente diversa daquelas que habitualmente visi
tavam a casa de meus maiores. 

Dias Dávila (Belchior). 

Belchior Dias Dávila é muito bem estudado por Pedro Calman, em 
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"História da Casa da Torre", J. Olympio, 1958,página_49,onde delimita, seriamente, 
os liames de parentesco entre Belchior e Robério Dias, o fabuloso. 

Morrera, diz ele, no Jebiberibe, Belchior Dias Moréia, tio de 
Francisco Dias Dávila, deixando.¡he, de heran~a, urn sonho 
e um roteiro. 
As terras de sesrnaria que tinha na testada do rio Real, ganhas 
pelos servi~os que prestara a conquista de Sergipe corn Cristó
vlio de Barros, ficavarn para urn filho mameluco, Robério Dias. 
A Casa da Torre devia administrá-las, como ~apaz de as defen
der. O sonho, era a prata. 
Belchior metera« pelos gerais do nordeste com os {ndios, 
parentes de sua avó Catarina Álvares, e ·de sua companheira, a 
ma-e de Robério. Na:o havia de ser muito diferente dos tupinarn
bás e caetés, cuja anúzade cultivou: sumariamente vestido, a 
face acobreada, falando o "abaneenga", comendo as raízes 
que eles mastigavarn, bebendo a água que se agasalhava nas 
palmas do gravatá, ca~ando a flecha os roedores da caatinga, 
onde o seu organismo de ~o, corno planta enfezada e persis
ten te, recobrava energias inesperadas. 

Dias Dávila (Francisco). 

Falando sobre o "hinterland" baiano daquela época, diz Eduardo Touri-
nho, em ''Retratos Brasileiros", Biblioteca do Exército, 1956, página 73: 

Mas a principal figura familial está representada no segundo 
Francisco Dias Dávila .: - - Brasileiro - - - seu neto e neto também 
de Diogo Álvares e de Catarina Paragu~u. Nasoeu entre 1640 e 
1645. Em seu benef1'Ció é que foi institu(do o morgadio da Casa 
da T6rre. Basilio de Magalhies 1em.no como protagonista dos 
acontecimentos mais notáveis do ''hinterland,. biasileito, na 
segunda metade do século xvn. 

Mas, as palavras Jhais derramadas e convincentes, devemo-las ao sr. 
Francisco de Assis Carvalho Franco, em seu monumental "Dicioruúio de Bandeiran
tes e Sertanistas do Brasil", S. Paulo, 1954, p;iginas 4142: 

\ 
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Distinguiu-se sobremodo como bandeirante; tendo em 5 de 
dezernbro de 1660, em 19 de novembro de 1661 e em 13 de 
fevereiro de 1662, patentes pata destruifrlo de mocarnbos de 
negros fugidos e aldeias de gentio bravo. Em 1669 foi como 
capitao-mór na destruil;io dos paiams. Tambérn andou, em 
1671, em busca da prata na barra dorio Salitre, reminiscencias 
do av6 e <lo antepassado Belchior Días MoJéia. Auxiliou em $C

guida a Domingos Afomo Sertfo no devassamento do Piau( e 

em 5 de julho de 1674 teve patente para a guerra aos índios gur
guéias e agiu na margem direita do rio de S. Francisco entre os 
ríos Salitre e Santa Sé, fazendo carnpanha de exterrnt'nío. Em 
1678 bateu novamente os índios gurguéias no rio Pajeú e, au
xiliado por Francisco Barbosa Leal, venceu os índios guala
chos; que vindos dumas ilhas do rio S. Francisco, invadirarn 
vá'rias pGvo~é5es e destrufram currais de gado. Em 1680 arrasou 
partidas de tapúias na margem esquerda do S. Francisco. 

I>ele escreveu Urbino Viana: 

Dias (Robério) 

¡ 

Este Ávila é a mais alta culminancia do tipo de conquistador de 
terra e corno nesta síntese nao podemos, por miúdo , acompa
nhá:lo ern todas as conquistas que realizou, apenas anotamos a 

' larg<l área de suas terras que, estendendo-se pelo S. Francisco 
até Carinhanha, se disseminarn pelo nordeste todo,, indo ao Mara
nhao. - - - - Continuou desse modo esse batalhador incansáveJ a 
bater sertóes do extremo norte brasileiro. 
Em 1668 JQi contra os tamaqu1s, no oeste da Para1'ba. 
Em 1681 foi combater os bá'rbaros confederados no Itapicuru 
e Mearim, no território rnaranhaense, tendo tido para isso urna 
patente de rnestre de campo datada de 2 de abril desse ano. 
Entre 1692 e 1695 a sua atividade obliqua-6e para o rio Pama(
ba, mas a morte o colheu nesse último ano,quando ainda m~o, 
pois teria quarenta e cinco anos. Foi dos maiores sertanistas de 
seu tempo. · 

Sertarústa sergipano, filho de Belchior Dias Moréia e de urna india 
civilizada da aldeia do Geru, a ele muitos historiadores atribuem os feitos de seu 
progenitor. Diz Francisco de Assis Carvalho Franco . qile nunca cogitou de minas de 
prata, mas combateu rijamente os índios e negros aquilombados, como se destacou 
em lutas contra os holandeses. 

Residiu sempre na Casa da Torre do Rio Real. 

Dias Adómo (Antonio). 

Sertanista que se distinguiu, pelo fato de ter empreendido buscas de 
riquezas, no interior de Sergipe, e pelas indmeras entradas pelo rio das Caravelas e 
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Mucuri, donde trouxe índios aprisionados. Certa vez, partiu com 150 portugueses e 

400 rodios, numa viagem de muitas léguas. 
Era descendente de indios, porquanto fora seu av6 o legendátio Cara

muru, casado com a fiel e prestimosa Paragua~u. Diz LeOni'das Boutin que falava 
perfeitamente a língua geral e conhecia os costumes indígenas. 

O referido Francisco de As sis Carvalho Franco chega a considerá.-lo 

um dos grandes sertanistas brasileiros. 
Varou , por várias vezes, o sertl'o, até as vertentes do Arayuaí, e daí 

desceu até o mar, como se algo o chamasse. Depois de outras tentativas, estabeleceu-se 
definitivamente num engenho, casando-se com Antonia Foga~a, de origem espanhola. 

O nome Ad6rno, como Cavalcanti, Accioli, Pádua e outros, é de prove

niéncia italiana. 

Dias (Teófilo). 

O mavioso poeta maranhense era sobrinho de Gonyalves Dias. Mas, 
entenda-se, apenas parcialmente, porque G. Dias na-o teve irma:os da mesma mae 
cafusa. O portugués casou com mulher brancarana do Maranha:o antigo, e dessa des

c.endéncia é que nos aparece Teófilo. 
Que era, também, mestiyo de índio, é coisa que logo salta a vista, 

apesar da cor, um tanto clara. 
Nelson Costa, em suas "~ginas Brasileiras", Rio, Livraria Jacinto , 

1935, página 586, selecionou um trabalho do grande Rodrigo Octávio, em que ele 
mostra, em rápida pincelada, os tra~os físicos de Teófilo Dias. 

Qjanira 

Tedfilo era pequeno de estatura, com urna grande cabe~a a que 
dava mais vulto urna cabeleira basta e crescida; um moreno de 

tez, tmha ralos bigodes e urna escassa barbicha no mento. (16) 

Dentre os vivos, nfo é me,ior, a participa~lo cabocla ou indígena 
para a forma~fo da intelectualidade, vida artística e demais elementos ligados ao 

espirito de nossa Pátria. 
A artista Djanira, por exempo, é um dos numerosíssimos casos de 

gente talentosa, cujo sangue é parcialmente mesclado de amer(ndio. Num artigo de 
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Gasparino Damata, publicado na "Gazeta do Povo", de Curitiba, ediya'O de 20 de 
agosto de 1967, e intitulado "Djanira lutou muito para ser Djanira", encontramos algo 
esclarecedor do assunto: 

Brasil. 

Filha de alem[o e neta de ínclio.(da tribo Canela, do Maranh4'o), 
Djanira sempre gostou de andar. Cavalete as costas, fumando,ela 
se embrenhou logo de manhii pela plant~ao de cacau .•• 
•••••• ' . Sempre que a saúde lhe permitiu, Djanira viajou e seu 
amor as andan~as chegou ao ponto de h~yá~a inclusive de V-Olta 
as origens, isto é, a taba dos Canelas, onde passou .urna tempo
rada pintando e de onde trouxe ooisas beb'ssimas~ 

Feijó (Diogo Antonio). 

O Regente Feijó foi urna personalidade inconfundível da História do 

Talvez haja muito eclesiástico, ainda hoje, que lhe dedique objurga

tórias imerecidas, dado o papel relevante que desempenhou na defesa do Regime e 

na moraliza9fo da Religia'.o. 
O que nos interessa, aqui, é o seu· aspecto físico, antropologicamente 

falando. Trata-se de um dos poucos ca bocios, que foram identificados, logo, pela 

quase generalidade dos escritores. 
Couto de Magalhá'es já dizia, nos idos de 1872, em seu esplendido 

''O Selvagem",.página 275, 4~ Edi~fo, S. Paulo, Cia. Editora Nacional, 1940, com 
muito amor e convic9fo: 

Si me fora dado entrar agora em outra ordem de considera~oes, 
demonstraria que os mesti~s de índio e branco constituem urna 
r~a enérgica e que mais iniciativa possúi no Império. Entre 
nossos homens ilustres, alguns dos quais mais distinguiram pela 
fortalt:2a de seu caráter, pela virtude da persevera~a, que nao 
é muito vulgar entre nds , foram mesti~os. Citarei, entre outros, 
o Padre Diogo Antonio Feijó. 

O exemplar Gilberto Freyre, que também muito tem contribuído, 
conforme dissemos, para a identifica~fo antropológic~ dos brasileiros ilu.stres, falando 
de Daunt, em seu livro "Problemas Brasileiros de Antropologia", página 49 , J. Olym

pio, 1959, esclarece certas ligayóes com parentes de s~ mulher, em termos como os 
seguintes: 

Seu herói máximo tornou-se pessoa da fam11ia da esposa, santo 
de casa que ele quase conheceu na intimidade doméstica: o 
Padre Diogo Antonio Feij6. O padre extraordinário, cujo rosto 
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f orte de caboclo ao que parece braq~icéfalo - - - - ou cab~a 
chata, que quase todos nós, brasileiros, titamos meninos nos 
compéhdios de História primária, espantados de colarinho táo 
exageradamente alto e de tao larga gravata preta de volta, para 
nunca mais o vennos: nem em estátua, nem em retrato, nem 
embusto. 

O cativante Gal. Dionísio Cerqueira, em "Reminiscencias da Fronteira", 
página 77 e 78 , 1928, Briguiet, Rio, compara acertadamente, um chefe indígena com 
Feijó: 

O tuichdua veio logo ter comigo, demorando~e na maloca 
apenas o tempo indispensá"Yel para deixar a sua zarabatana. Sau
damo-nos cordialmente e pos-se generosamente a minha dispo
s~áo com toda a sua gente. Fez-me, sorrindo,esse oferecimento 
e no seu olhar claro e inteligente Dio pude descobrir um vislum
bre sequer de fingimento. Era alto e magro e tinha as linhas do 
rosto muito acentuadas. Achei-lhe grande semelhan~a com um 
retrato, que possuo, do padre Feijó, o grande regente do Im
pério. 

Os eminentes biógrafos americanos, Henry e Dana Lee Thomas, na bem 

sintetizada ''Vida de Estadistas Ameripanos", colabora~fo especial d~ Mauro Cunha, 
livraria do Globo, P."Alegr~, 1955, página 203, traum o seguinte: 

O fato inconteste é que sua origem influiu poderosamente para 
levá-lo ao sacerdócio • . Restarla dizer que Feijó tinha um.a ascen
dencia ilustre, visto que sua mle provinha dos fidalgos Camargos 
e seus troncos se prendiam a Princesa Bartira, mulher de Jolo 
Ramalho,filha de Tib~á. 

Fontoura (Adelino). 

Adelino Fontoura, o msigne jornalista e poeta maranhense, tem, 
também, participa~fo na sub.ra~a cabocla, ou nativa, como se costuma dizer. 

Nasreu no Maranhfo,em 1858,e faleceu em lisboa,em 1883. 
Pode ser tido como ·um dos mais delicados cultores do verso, que o 

Brasil tenha possuido. 
Segundo Artur de Azevedo, ele nunca foi outra coisa senfo jornalista, 

bom jornalista, aniquilando~-llie, portanto, o anseio de ser ator, alternativa para 
fugir ao comércio em sua terra natal. 

Fontoura confirma o que ternos dito, noutro local: a nata. da intelec· 
tualidade do Maranhfo, nos· come~s da vida independente, era composta ainda mais 
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de caboclos do que mulatos ou pretos. 
Allás, isso é coisa certa, também , do século XVIII para trás, pois o 

elemento indígena era ainda muito numeroso, até ser suplantado no século XIX. 
S. Paulo, Rio Grande do Sul , e até Mina"s Gerais conheceram casos 

idénticos. Lentamente, o caboclo foi sendo absorvido pelo chamado "branco", e 0 

preto foi conhecendo aumento gradativo, mesclando-6e, por sua vez , como mesmo 
' 'branco" ou conservando a pureza primitiva, onde tal mesti~agem fosse imposs(vel. 

Freyre (Gilberto). 

Mestre Gilberto, ao contrário do que afirmam certos sociólogos e 
folcloristas brasileiros, nunca teve vergonha da su.a ascendé'ncia ameríndia. Sempre 
que possível, ele a denuncia e a defende, como auténtico homem de cié'ncia, que é. 
~ claro que, para conhecermos exatamente o seu_ prof(cuo pensamento , é preciso que 
lhe estudemos a obra toda. As vezes, exal~a as qualidades e tra~os culturais do afro
negro (e diga"'5e , de passagem, foi ele o reabilitador dos brasileiros de origem africana); 
outras, é o branco ou o portugués quem lhe merece a salutar e convincente prel~fo, 
apesar de tudo; finalmente , outras ainda , é o esquecido e desacreditado ind(gena quem 

lhe atrai a aten~ao, como, é o caso de artigo sobre a ECOLOGIA, onde ele aparece 
como MESTRE de todos nós, diz Gilberto. 

Em "Problemas Brasileiros de Antropologi.a'', "Casa Grande e Sen
zala" e outros tr-abalhos importantes, muitíssimas vezes se referiu ao índio, de maneira 
simpática. , 

Voltemo
1
-0os aoque fala de si mesmo: 

Talvez se trate, aqui , de re~áo, e re~ao exagerada, desenvol
vida em n6s - - - filho de país em grande parte tropical e mest~o, 
embora de fam11ia de ascendencia européia com remoto toque de 
sangue indígena, mas nenhum, segundo parece, afri~no - - - - -
contra a m(stica de pureza de "r~a '', de "superioridade" do 
anglo-ux.io ou do nórdico sobre os demais povos e contra o des
dém, também mi'stico, dos mesmos anglo~oos ou nórdicos 
pelos climas quentes, pelas terras tropicais e pelas popu~oos 
~est~as. (Gilberto Freyre - - - "Sociologia", 1~ parte, p'sinas 
33 e 34, Rio, J. Olympio, 1945). 

Entretanto, concedendo, certa vez , entrevista a "Visfo", 28 de feve· 
reiro de 1958, "Apipucos - - • Fala Gilberto Freyre", página 19, reiterou as palavras 
que acabamos de ler, acrescentando a sua simpa tia por árabes ejudeus: 

Sou, allás, descendente de espanhóis, tendo também sangue 
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nórdico, holandés e, na quarta ge~ao de antepassados, sangue 
arneríndio; e nenhum, que eu saiba, africano, admitindo embora, 
com alegria, poss1'Vel raíz semita, árabe e judía. 

O saudoso Dr. Alfredo Freyre, seu digno e ilustre gerútor, pelo que nos 
foi dado apreciar em fotografias, conservava fei~~es nítidamente amermdias. 

Gama (José Bast1io da). 

O imortal poeta mineiro, que figura entre os precursores do Romantis
mo (Escola ARCÁDICA), autor de "Uraguai", tem sido clasSificado como nobre, 
como mulato· e como caboclo. 

Dizemos isso, porque , pelo que se deduz de um escrito de José Veríssi
mo, até o GAMA do apelido teria vincula~Oes com Vasco da Gama. E, noutro local, 
gra9as ao já referido RODRIGUES DE CARVALHO (que se aproveitou do designa
tivo TRIGUEIRO), na-o titubeou em arranjar-lhe paternidade afronegra. Finalmente, 
embora com rerto atraso, o vivo, desempenado e sumamente capacitado S11vio Ro
méro, num de seus livros, o tem por mameluco,possivelmente. 

Bas11io era um tipo de mineiro fleumiítioo, anedótioo, desoon
fiado e oorajoso. Franzino de corpo, era provavelmente um 
mestifo de sangue portugués e (ndio. Se o sangue africano lhe 
correu nas veías, ainda que muí dilu{do, é hoje impossível 
averiguá-lo. ("História da Literatura Brasileira", plÍgina 87, 
tomo segundo, José Olympio, 1949). 

Eis aí. Levando~ em conta que, naquela época era ainda abundante o 
índio nas minas e popula~a'o em geral, e que, como em outros pontos, semelhante 
parentesco muito raramente constituía vexame, podemos concluir com St1vio Roméro, 
segundo nos corrobora o retrato analisado. 

Garibaldi (Ani1a). 

\ 

A companheira de Giuseppe Garibaldi era u 'a morena muito bela e 
delicada. Por isso , todos os escritores responsáveis a tem concebido como de tr~s 
que caracterizam o mesti~amento das zonas agrestes ou do interior do Brasil, sem 
nenhuma pressao de outras procedéncias, como se está fazendo, atualmente, no Rio. 

Fernando Osório Fillio, em "Mullieres Farroupilhas", Globo, 1935, 
página 41 , assim a descreve : 

.168. 

Anita , a Joana D'Arc farroupilha da religiao do amor que vence 
tudo! 

Em verso branco, em endecassüabo, um membro do Instituto de 
Coimbra e da Academia Real das Ciencias de Lisboa , nosso compatriota, autor de um 
poema esquecido sobre Anita, dado a lume em Portugal em 1891 , desenhou-lhe 0 

caráter e engalanou de rosas a sua formosura, dizendo : ., 
... Anita era formosa. Tez morena, 
do moreno suave e que enfeitii;a. 

negras as longas tran~as perfumadas, 
nem , como as dela, o colibrí ostenta 
meneios t~o su t(s e tao graciosos. 

Vejamos , agora , um escritor italiano, Dr. Crescenzo Llbertirú, Presi
dente da Accademia Letteraria Scientt11ca Internazionale, Nápoles, Itália. Num artigo , 
escrito em setembro de 1952,comemorativo do centenário de sua morte (1852-1952), 
especial para ~'Tapejara": "RIBEIRO ~(ANITA GARIBALDI), l'Eroina dell'amore", 
explicita o seu ponto de vista, a respeito de nossa compatriota: 

(1 7) ••••• cli carnagione olivastra , dai capelli bruni e abbon
danti , occhi nerissima a mandarla , volto alquanto lentigginoso; 
ma il delicato ovale soffu so di dolce melanconia, l'agile forma 
del corpo simile a quello della gazzela delle Pampas, il lento e 
flessuoso pilgarsi del tronoo come d'un giunco soll ónda corrente 
la adornavano di una grazia e cli una signorilitá affascinanti. 

Ternos, nestas poucas e adoráveis palavras, urna Anita Garibaldi au
tentica, sem sofistica9a-o patureba , nem exclusivismos de qualquer naipe menos ho
nesto. 

Anita Garibaldi era morena, de cabelos longos e abundantes, olhos 
amendoados, num rosto oval, cheio de doce melancolia. E essas longas tran~s eram 
perfumadas e enfeiti9avam, que nem mesmo o colibri teria meneios t[o sutis e gra
ciosos. 

Demos de barato que isso seja, em boa parte, literatura. 
O certo, porém, é qu~ , através de seus retratos, o que se nos apresenta 

é urna espléndida imagem de morena, antropologicamente falando , classificáv~l como 
cabocla, embora de mesti~ento nao recente, Anita era filha de Bento Ribeiro da 
Silva, o "Bentao", tropeiro de Sorocaba, que ia e vinha daquela cidade paulista , e de 
Da. Maria Antonia de Jesus. O caboclo paulista é figura lendária no desbravamento. 
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Gomes (Carlos). 

O fabul~o Carlos Gomes, natural de Campinas, S. Paulo, sempre se 
orgulhou do sangue indígéna, que lhe corria nas veias. 

Vamos dar algumas opiniOes, dad~ e infonn~Oes sobre a sua família, 
comec;ando com o que escreveu a própria fillia, J)a. (tala Gomes Vaz de Carvalho. (18) 

Lembro-rne bem de ter admirado sempre, em todas as nossas 
moradas na Itália, as ·~anóplias" formadas de arcos, flechas, 
tacapes, inúbias, colares e braceletes, tangas ·e diademas de penas 
multicores dos pcíssaros de nossas florestas, instrumentos de 
música e utens11ios de cozinha das tribos indígenas a que perten
ceram os antepassados (ndios de Carlos Comes. - - - - Ele adorava 
esses troféus de sua estirpe, dos quais nunca se separou, e meu 
Pai tinha, allás, a c& da pele maeno-claro bem vermelha, carac
terística dos indígenas brasileiros, muito diferente da oor more
no-ilmarela do n~gro africano. 

Em todo o grande ·cabedal artístico n1usical de Carlos Gomes: Música 
Sacra, Óperas, Operetas e Revistas, Poemas Sinfónicos, Marchas Militares, Música de 
Cámara e danc;as, Bailados Característicos, etc., níío se encontra nunca o ritmo negro 
africano sob nenhuma forma melódica ou danc;an te. 

Ele é as vezes brutal e selvagem em sua orquestrac;ao , mas tem, ou
trossim, urna f orte e inconfundível expressa-o agreste que se manifesta principalmente 
nos bailados, com um cunho de originalidade selvagem, porém muito diferente das 
melopéias, ou dos requebros onomatopáicos, sempre melancólicos e arrastados das ca

dencias africanas, tao f acilmente reconhecíveis, e sen do a música a mane ira certamen te 
mais expresiva e sincera de exteriorizar a real individualidade do hornero, torna-se evi
dente que Carlos Gomes nao tem nenhuma ascendencia negra. Ele é um brasileiro du
plamente legítimo por ter sangue de selvícola, partilhando da seiva do índio brasileiro, 

que certamente lhe infundira aquele sentimento de intenso patriotismo que proclamou 
sempre com soberana altivez contra todos os ataques adversos que lhe desfecharam os 

~eus contemporaneos, quer no próprio Brasil, quer no estrangeiro. 

\ 
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. . . . Carlos Comes é de urna forte ra~a indígeno-brasileira, 
um legt'timo filho das selvas, adorando os seus irm§os {ndios e 
suas florestas, como o demonstrou de táo eloquente maneira 
em suas duas lindas óperas de assunto pátrio brasileiro - - - -
O Escravo e o Guaraní. 
Observe« que na ct9ebre ópera O Escravo, de Carlos Comes, 
o protagonista é urn (ndio tamoio escravizado, mas nlo urn 
negro africano, como também no Guarani o protagonista ''Peri" 
é um índio de r~a tupi e que nestas duas magistrais obras ope
rísticas, de libreto brasileiro, meu Pai exaltou sempre o caráter 
do nosso (ndio corno se fora um grito irresístivel de sua natu-

reza, ávida de enaltecer a sua r~a de legi'timo brasileiro. ("Vida 
de Carlos Comes", de Ítala Comes Vaz de Carvalho, plÍginas 
217-219 ,Editora A Noite, Rio, 1946). . 

Ezequiel Freire, in Revista do Arquivo ~Municipal, S. Paulo, 1950, 
página 5, nos traz um Carlos Gomes no Estrangeiro , na incomparável Itália: 

Voluntariamente expatriado aquele (C. Comes), exul da Arte, 
t~o enamorado parece da morável pátria de todas as tradi~Oes 
artísticas, que da tena natal apenas guarda, disséreis, a pele 
acobreada e a leonina cabeleira de mest~o, revólta, longa, a 
romintica. 

Em inglés, por Lynn Smith e Alexander Marchant, num excelente livro 
"Brazil, Portrait of Half a Continent", The Dryden Press, N. Y., 1951 , no capítulo 
"Brazilian Music and Art" (Gerrit de Jon, Jr.) , há o seguinte informativo: 

Antonio Carlos Gomes was not only the most farnws opera 
composer of Latin America, but also one of the greatest lyric 
composeJ~. of both the Americas, and the first American com
poser to aclúeve world-wide recognition. 
He was bom into a poor family of Campinas, State of S. Paulo, 
in the year 1836. His father who married four times, was of 
Portuguese descent ; rus mother, his father's third wife, was of 
Native lndian stock. (pages 433 434) 

Vejamos, agora, o que diz o talentoso paranaense, Prof. Elias Karam, 
da Acade.mia Paranaense de Letras: 

é que dentro das suas veias lhe fervia o sangue guarani dos 
prinútivos habitantes das nossas selvas. 
Sangue de bandeirante e sangue de (ndio! ("Homens Represen
tativos d~ Brasilidade ", 1971, Curitiba). 

O talentoso musicólogo , Maestro Luiz Heitor, em seu livro "150 Anos 
de Música no Brasil", Rio, J. Olympio , página 73, 1956, registra o seguinte : 

Nascido em Campinas, no Estado de S. Paulo, a 11 de julho de 
1836, Carlos Comes era filho de um modesto mdsico de pro
víncia, que em quatro consórcios enriqueceu o lar coma apre
ciável cifra de vinte e seis rebentos .•• Chai:nava-se ele Manuel 
José Go!°es , tinha nas veias o sangue impétuoso de antepassados 
espanhóis e índios e fora disc1pulo do primeiro mestre-<le-capela 
da Sé paulistana. 

Antes de terminannos, convém lembrar que o tern\rel Rodrigues de 
Carvallio, pioneiro dos disparates sem conta, a respeito das origens afronegras de nossa 
gente, na-o ousou classificar Carlos Gomes entre os mulatos: 

N!'o <levemos enquadrar aqui o inoomparavel cantor do "Escra
vo '', esse maravilhoso Carlos Comes, porque em verdade igno
ramos as suas origens de farn11ia. Ao primeiro golpe de vista, 
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ele se nos afigura mameluco, de cabeleira caracolada; Era alegre, 
meditativo e simples. (Gilberto Freyre, "Novos Estudos Mro
-Brasileiros" , Biblioteca de Diwlga~o Científica, 1937 , Rio, 
página 37, TRABALHO DE RODRIGUES DE CARVALHO). 

Gon~alves Días (Antonio). 

Gon9alves Dias era, sem dúvida alguma, o produto do cruzamento de 

portugués com mulher cafusa. Houve , porém, os que o consideraram mameluco, e 

outros, como Gilberto Freyre , entre os mulatos, simplesmente. . 
Nós, porém, preferimos seguir a maioria , inclusive a bem 1nfor~da , 

dos comeyos do século XIX, quando havia muito índio, em volta daquela c1dade 

maranhense conforme diz Lúcia Miguel Pereira. 
' Manuel Bandeira , o nosso primeiro poeta , em seu ''Gon~ves Dias", 

páginas 29 a 31 , Río, Pongetti , nos apresenta, com muita simplicidade e encanto , as 

origens do vate indianista e sua míe: . . . , 
Vicéncia (a mae de Gon~lves Días) era mesti~. D1fíctl, porem, 
será agora apurar a natureza ou as propor~0es de sua mesti~agem . 
Antonio Henriques Leal, primeiro biógrafo do poeta, limita-se 
a dizer que era "mulher de cor acobreada", mas ao falar no 
desgosto do amigo quando viu recusada a sua pretensáo de ca
sar-se com Ana Amélia Ferreira do Vale , comenta: 

"A quem considera os fatos a luz da ~filosofía, e com animo 
desprendido e despreocupado, n!o há de revoltar essa murallta 
chinesa insuperável e ame~adora, levantada contr~ aqueles 
que tiveram de provirem da ilegitimidade, ou em cujas wias corre 
sangue africano OU indígena, posto que as 'YeZes de remota es-

tirpe .•• ?'' 

Mais adiante , ao descrever o físico de Gon~ves Dias, assinala as asas 

do nariz 

e os cabelos 

mas acrescentando: 

Também 48 
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um pouco arre~adas 

raros, castanhos, macios, anelados nas extremidades, 

sem con tu do denunciarem, quer eles ru as m~ls, por muí 
salientes, sua origem mest~a. 

· ~ ''v ta dilatadas", e ainda aos ma~fs proerrunentes, cis en s 

"bei~s grossos" alude no breve retrato que tra~u do maranhense o poeta portu

gués Bulllfo Pato. 
GiJ,berto Freyre nlo tem dúvida quanto d presen~ do elemento negro . 

no sangue do poeta •.. Mas o douto Roquetie Pinto, em sua conferencia de 1 ~de 
dezembro de 1943, realizada na Academia Brasileira de Létras (''Gon~alves Dias e 
os fudios"), disse: 

falando dos seus alunos no Colégio do Maranh!'o, escrevia um 
padre jesu1'\a que, na.maioria, eram eles obscuri et mixti san.gui
nis. f: o mais que se pode dizer, quanto ao tipo antropológico, 
do poeta~ábio que foi o meu primeiro mestre em m~téria de 
etnologia brasiliana. A julgar pelos seus retratos e pelas indica
~~es de pessoas que o conheceram seria antes caboclo,_ de urn 
dos tipos dos meus x.antodermas. Isso porém s6 o índice nasal 
pode ria esclarecer. Mas o seu corpo desapareceu no mar. Acham 
alguns que além de sangue índio deveria ter Go~alves Dias algo 
de negro. Lúcia Miguel Pereira .fala mesmo: na pinta africana 
que lhe parece incontestável. Venancia - - - a mle do poeta seria, 
entáo, cafusa ainda que disfar~ada. Mas os cabelos do poeta e 
as inf orm~s na:o . se ajustam a gaforinha pr6pria dos cafusos. 
l! pois de melhor alvitre ficar naquela defini~io jesu(tica: obscuri 
et mixti Slln.guinis. 

Ronald de Carvalho, o prestigioso crítico literário, nao tem nenhuma 

dúvida a respeito dos tres sangues: 
O sentimento da natureza, merc6 do sangue -que lhe corria nas 
veias, e onde se cruzavam as tendéncias das tres ~as produtoras 
do mes~o brasileiro, nao lhe rebentava da alma como um moti
vo de gl6ria w esplendor. O úidio, ~e ele celebrizou nos 
Timbiras, na Canf6o do Tamoio ou no /Jucapirama, o africano, 
que ele chorou e lastimou na Escrava, e o portugues, que ele 
cantou nas lendas guerreiras e cristas das Sex ti/has de Frei Ant4'o, 
estavarn ern perene conflito dentro do seu magoado e sensí"Yel 
cor~lo. ("Pequena História da Literatura Brasileira", Ronald 
de Carvalho,página 220, Briguiet, Río, 1949). 

O mesmo assevera o cuidadoso e suave José VeriSsirno, em sua ''Histó-

ria da Literatura Brasileira",p~a 202,Edt. J. Olympio, Rio, 1954: 
Gon~alves Dias é nas nossas letras um dos raros exemplos com
probat6rios da f aJaz teoria da ~a. Parece que :nele se· reuniam 
as tré's de que se formoo o nosso povo. Seu pai era portugu6s 
de· nascimento, a mle aquil<? que chamamos .no norte, donde 
era, cafusa, isto é, o resultado do cruzarnento do {ndio como 
negro. 

Artur Mota, o imp•ido defenS<X" de tanta·s teorias sócio-políticas e 
que sabe, como ninguém descrever os aspectos mais intrincados dos problemas, mos-
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tra-se conciso e concludente: 
Gon~alves Días e Coelho Netto representam os exemplos mais 
frisantes do cruzamento do branco com o índio .•••• (Artur 

Mota , obra já citada). 

O popular e apreciado Marques da Cruz , em seu ''Portugués Prático", 
página 120 , Vol. III , Cia. Melhoramentos, S. Paulo, 1944, também se manifesta pro

fundamente sintético, ressaltando o clássico triángulo: 
Antonio Gon~alves Días, Mesti~o , que teve em si tres sangues 

(de portugués, índio e africano). 

Finalmente , Romário Martins, o ínclito historiador paranaense , em 
"Quantos Somos e Quem Somos'', Curitiba, 1941,página 173,pondo grande desta
que no elemento guaraní, que ele considera básico no cruzamento brasileiro, natu
ralmente, em vez de tupi ou tupi.guaraní, aponta também outros muitos brasileiros 

da nossa nata intelectual , política , artística , etc., para concluir: 
Apreciados pela. inteligencia, espt'rito de independencia e li
berdade, qualidades transmitidas ao tipo brasileiro pelo cru
zamento t'bero-guarani, ao fator guarani <levemos os mais visí
veis e brilhantes padroes da elite humana: . •. Gon~lves Días, 
Feijó, Floriano , Euclides, Coelho Netto, por exemplo, e no Pa
raná Rocha Pombo , Xavier da Silva, Domingos Nascimento , o 
grande historiador, o grande hornero público e o grande jornalis

ta e escritor poligráfico. 

lbiapina (Padre José Antonio Pereira). 

Nasceu na Fazenda Morro da Ja1'bara, Sobral , Ceará em 1806 e morreu 

em 1883. 
Outro grande padre do Nordeste. Conseguiu renome como benfeitor 

das popula~Oes do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Para1'ba. Fundou 
escolas, hospitais, igrejas e cemitérios, tendo urna vida de autentico missionário. 
Era cearense e, por diversas vezes, ocupou cargos importantes, acabando, porém, nas 
obras assistenciais, os seus dias. Gilberto Freyre , em seus ''Problemas Brasileiros de 
Antropologia", J. Olympio , 1959, páginas , 136-137, lhe dedica o seguinte: 

Ibiapina conseguira unir a energía brasileira, a pertinácia nordes
tina, o eltfn bandeirante a causa da expanslo crista no Brasil, 
esb~ando urna formidável organiza~io de atividade Católica 
nos sertOes do Nordeste, semelhante a de Dom Bosco e a dos 
Mamtas. Atividade que seria desenvolvida principalmente por 

gente nativa, por caboclos da terra da marca do próprio Ibiapina, 
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por brasileiríssimas senhoras que em vez de "madres", "irmls
-5Uperioras" ou "conegas" se tornassem todas conhecidas por 
"maes-sinhas". 

Jardim (Silva). (19) 

O malogrado republicano, segundo nos foi dado obser-Yar em seus 
retratos e documentos biográficos, inclusive os de pai e mae , innfos e outros .paren
tes, era caboclo do &tado do Rio de Janeiro. 

Era filho de Gabriel da Silva Jardim e Da. Felismina Leopoldina da 
Silva Jardim, sendo seu pai professor primírio, no Município de Capivari. 

Nessa cidade do Interior, no pequen o sítio, ele e seus irmaos, César 
Augusto e. Jaime, foram criados, mas ele sempre se destacou pela inteligencia viva e 
aguda. · ~ 

Pelos tra~os físicos de. seu pai . e de sua m!e, bem como pelos dos 
irmaos, percebe-oe, francarrente, forte dose de sangue indígena. 

Para melhor confronto, V. o fasct'culo 41, de ''Grandes Personagens 
da N ossa História", Abril Cultural, 1970, páginas 654-65 5. 

Joio Alfredo (Conselheiro). 

O Conselheiro Jo[o Alfredo (Correia de Oliveira), segundo Mestre 
Gilberto Freyre e outros biógrafos, era de~cendente quase di.reto de mu1her indígena. 

A respeito do inspirado co-autor da "Lei-Áurea ", ternos as seguintes 
inf orma~('.)es, do livro "Sobrados e Mucambos", J. Olympio , 1951, página 969: 

No caso de Joa:o Alfredo Correia de Oliveira em rel~io ao 
sogro, o Barao de Goiana, sente« essa ascendencia política 
do geriro bacharel sobre o patriarca senhor de engenho. Ao 
que- tudo faz supor, no interesse da carreira poütica do genro 
bacharel é que a própria sede da fanu1ia transf eriu « da casa 
grande de Goiana para sobrado, também grande, do Recife, 
onde o sogro, belo, alto, olhos azuis, mas um tanto arnatuta
do, se tornaria figura secund'ária ao lado do bacharel de croisé 
bem feito e modos urbanos, que guardava no rosto de mest~o 
~os de linda agreste ameríndia que, na meninice, ganhara o 
apelido de Maria Salta Riacho. Apenas ·o neto de índia agreste 

tomou-6e ministro do lmpério aos vinte e tantos anos • 
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Ao lado de Feijó, Ouro Preto, Tavares Bastos, Franklin Távora, Gal. 

Tibúrcio, Pedro Américo e tantos outros, do tempo da Monarquía, JO(o Alfredo é 
prova cabal de que 0 caboclo ou mameluco foi urna das molas propulsoras da ~ossa 
História. Apenas, ninguém se deu con ta do fato, precisamente por estarmos, amda, 
no terreno das predile<;oes ou absolutismos de todo porte. O que parece branco puro 

se confunde com 0 referido branco, ao passo que o pardo vai de embrulho como mu-

lato ou afronegro ... 
Na-o é de hoje que se clama contra o ítem cor dos papéis de recensea-

mento. Felizmente , como já dissemos, o de 1970 eliminou a odiosa chave de tantas 

confusoes, sob os protestos de Afonso Arinos de Mello Franco , José Honório Rodri
gues e outros próceres, que continuam afirmando que o Brasil tem 60% de afronegros. 

Jorge Velho (Domingos). 

o sábio . e meticuloso historiador , Sérgio Buarque de Holanda, em seu 

" Raízes do Brasil", J . Olympio , Rio , 1948, página 184, faz um exame detido da 

estirpe de Joge Velho, dizendo: 
. Mais importante, sem dúvida, para elucidar-se o assunto é o 

caso de Domingos Jorge Velho, o vencedor de Palmares e des
bravador do Piaut'. Na ascendé'ncia do grande régulo pamai
bano o elemento portugues predomina francamente , embora, 
para acompanhar a regra , mo isento de mest~agem com o 
gentío, pois, se n~o falham os genealogistas, foi tetraneto, por 
um lado, da filha de Piquerobi e, por outro, da tapúia anónima 

de Pedro Afonso. 

o mesmo historiador nos informa que , possivelmente , o conhecido 

sertanista , por provas inúmeras de seu intérmino• pervagar , Da'o tenha chegado .ª 
alfabetizar-se , conhecendo muito mal o idioma portugues, coisa, aliás, que acontec1a 

com todo o mundo. 
De qualquer modo, fica assegurada filia9a'o indígena ao terrível des-

truidor de quilombos. 

\ 

Lisboa (Jolo Francisco). 

Para melhor informa9lo, ver "Sangue lndigena ·: 
Nascido em Itapicuru-Mirim, o filho de Jof'o Francisco de Melo Lisboa 

. 176. 

e D. Gertrudes Rita Gon9alves Nina muito contribuiu para que S. Luiz recebesse o de
signativo de "Atenas Brasileira". O erudito e brilhante jornalista maranhense deixou 
inúmeras obras , · sobressaindo~e "A Vida do Padre Antonio Vieira", considerada a 
mais completa biografía do imortal eclesiástico , a quem o .Maranha-o e o Brasil tanto 
devem. Lisboa foi um autentico mestre do idioma e do estilo, que ele soube manejar 
com elegancia, corre<;lo e loquacidade. 

Lisboa, em seus retratos, apresenta, apesar da pele branca , abundancia 
de cabelo lissótrico, olhos puxados e tra9os levemente caboclos, naquela fase de 
lutas pelo nacionalismo romántico. 

Luz (F. A. Ferreira da). 

O Dr. Francisco Antup~s Ferreira da Luz era natural de Porto Alegre, 
Rio Grande do. Sul. Nasceu a 1 O de outubro de 1851. 

Foi um filósofo e médico , que , ao mesmo tempo , sabia fazer primoro
sos versos. Destacou·-se , igualmente, como político abolicionista e republicano, figu

rando ao lado de Nilo Pe9anha, Lopes Trova-o e Quintino Bocaiúva. "Harmonias 
Efémeras" é urna das suas melhores obras. (20) 

N[o há necessidade de encarecer os seus tra9os ca bocios. 

Macedo (Marcm Antonio). 

Erudito piauiense dos fins dos tempos coloniais. 
Espírito sutil e cheio de curiosidade, exerceu atividades em vários 

setores da cultura brasileira, indo até ao estrangeiro. Interessou-se pela etnografia, 
botánica, matemática, Direito, topografia, química, etc., deixando esplenderoso 
rastro em tudo. 

Filho c1e· Antonio de Macedo Pimentel e de urna t'ndia acoroaz , 
nasceu numa tribo semi-selvagem , nas vizinha~as de Jaicós 
em 18 de junho de 1808. Conhecido o seu nascimento, con
seguiu o pai haver a crian~a, nfo sem dificuldades e riscos, . . 

diz o historiador Abdias Neves , em "Dicionário Histórico, Geográfico e Etnográfico 
do Brasil", 2? volume , página 391, Río, 1922. 

~ um exemplo típico do mameluco bem dotado ·e capaz de grandes 
realiza<;Oes. Macedo, exceto em seu Estado natal, é pouco conhecido dos brasileiros 
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e dos eminentes antropólogos, que nunca se interessaram pelo mestiyamento luso

-ameríndio, abundante e efetivo, que ocorre por este Brasil afora. 

Madre de Deus (Frei Gaspar). 

Nas "Memórias para a História da Capitanía de S. Vicente" , diz , no 

prefácio , Affonso de &cragnolle Taunay , página 11 : 
O contínuo in -breeding em tenas paulistas , havido, nas fam11ias 
dos primeiros povoadores, já em principios do século XVIII , 
manüesta-se intensíssimo no cruzamento das gera~oes, de 

onde procede o beneditino. Pelos Pires recebeu o afluxo de 
sangue tupi de Antonia Rod)igues, catecúmena do beato José 
de Anchieta e filha de Piquerobt', maioral de Ururaí, pelos 
Carvoeiros da· índia Isabel Dias, a filha de Tibiri~á, e mulher 
de Joao Ramalho, as duas princesas ind1genas ... 

E, na página 12: 
Descendente dos dois morubixabas, etnograficamente diferia 
frei Gaspar do primo, amigo íntimo e confrade ilustre, Pedro 
Taques de Almeida Paes Leme, que se podia gabar da pureza 
do sangue branco. 

Edith Porchat Rodrigues, no livro "lnformayOeS Históricas sobre S. 
Paulo, no Século da sua Fundayao", Martins , 1956, página 38, escreve: 
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Monge beneditino , chamava-6e, no século, Gaspar Teixeira de 
Azevedo. Um dos maiores historiadores da capitanía de S. 
Vicente. Filósofo, teólogo e orador sacro. Grande cronista do 
Brasil, de onde foi abade provincial, Correspondente da Aca
demia Real de Ciencias de Lisboa. Nasceu em Santos. Filho de 
Domingos Teixeira de Azevedo (superintendente das minas 
de Cataguazes) e de Da. Ana de Siqueira Mendon~a , casal havido 
como dos mais abastados do Brasil naquela época. Descendente 
de Antonia Rodrigues, filha de Piquerobt' e de Isabel Días, 
filha de Tibirii;á, era tetraneto de Amador Bueno, o "Aclamado': 
e aparentado com os dois "Anhangüeras", descobridores de 
Goiás. 

Magalhles de Almeida (José Maria). 

Humberto de Campos se ocupa, igualmente, de Maga1haes de Almeida, 

o talentoso maranhense, que fez dos seus cargos verdadeiros ministérios ao servi~o do 
público, tao bem dirigidos sempre conseguiu pó-los. 

A página 93 de seus "Perfis", 2~ Série, J. Olympio, 1936, ele se pronun-
cia a respeito do maranhense de Codo: 

Há fisionomías que revelam o indivi'duo, filiando-0, dentro da 
sua r~a, ~ outra r~a. Babeo, forte, moreno, rosto largo e im
berbe, Magalhlles de Almeida é um japonés nascido,por engano, 
no Brasil. 

E, na página 96: 
O Magalhies tem cara de japones - - - - observam os que o co
nhecem. 

Essa manía de comparar os brasileiros a japoneses e chineses só pode 
ser explicada pelo sangue ind(gena, que nos liga ao tronco mongolóide. 

Entretanto, o ameríndio tem fei~é'.Ses mais regulares, havendo , mesmo, 
alguns, com tra~os quase caucasóides. 

Café Filho, Aldemir Maftins, Apolonio Sales, Agamenon Magalhaes, 
os Irmaos Villas-Boas e ou tros, bem que o comprovam. 

Mendes (Odorico). 

(V. ''Sangue lnd1gena"). 
Ódorico Mendes, que nasceu no Maranhlo e era filho de Francisco 

Raimundo da Cunha e de Da. Maria Raimundo Correia de Faria, segundo os que o 
conheceram, diz Sitvio Roméro, era também caboclo. 

Com altós estudos na Europa, distinguiu-Be na poh'tica e na tradu~lo 
exemplar de obras clássicas de várias línguas, destacando-se a ''Odisséia" e a "Ilíada". 

Brasileira". 
Com Jofo Francisco lisboa, deu a Capital Maranhense foros de "Atenas 

Mendon~ (Antonio Augusto). 

(V. ''Sangue Indígena"). 
Antonio Augusto de Mendon? foi um extraordinúio poeta baiano. 

Sendo filho de Antonio Augusto de Mendon?, muito m~o ainda 
ficou-lhe a responsabilidade do lar, em virtude da morte do seu genitor. 
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F.studou e se fez por si, dele tendo dito um dos redatores da ''Gazeta 
de Notícias" da Corte: 

Rival de Gon~alves Dias na pureza da linguagemt na esponta
neidade de imagin~ao e na melodia do verso, sua excessiva 
modéstia o tomou quase desconhecido no Brasil. Aquele, viven
do rrum círculo mais amplo de rel~0es sociais, soube tornar 
seu nome popular no Brasil e em Portugal, onde teve por padri
nho no batismo das letras o grande historiador portugues. 
Mendon~a, menos aparatoso, menos comunicativo, mais ti
morato, retraiu~ do grande clarao da publicidade, e n~o viu 
seu nome estender~ além das montanhas históricas da terra 
natal; nlo teve assim a consagr~ao que a pu blicidade confere 
aos que pelo talento a merecem. ·· 

Pedro Calmon, também, em "História da Literatura Baiana", faz bela 
presenya do melodioso, dedicado e correto poeta. 

Miranda (Pon tes de). 

O sapientíssimo polígrafo brasileiro, que é Pontes de Miranda, cujos 
conhecimentos se estendem a todos os setores da atividade humana, pode, sem nenhu
ma hesitay!o, ser incluído entre os brasileiros de consangüinidade cabocla ou mamelu
ca, que abran~ , seguramente, de 20 a 25% da populayao nacional, conforme vimos 

(Norte , Nordeste, Centro-Oeste e zonas S. Francisco , Estados do Sul e Territórios). 
O ilustre Mestre escreveu mais de 100 obras, até a presente ocasiao, 

tendo muitas em línguas estrangeiras. Para mostrar a sua versatilidade, lembremos 
os seguintes terrenos: filosofia, sociologia, direito , poesia e tantas outras variedades 

culturais slo de seu habitual contato. 

"Introduylo 4 Política Cientt1ica'\ "Introdu~o .a Sociologia Geral", 
''O Problema Fundamental do Conhecimento", "Sistema de Ciencia Positiva do 
Direito", "A Sabedoria dos Instintos", ''O Sábio e o Artista", "A Sabedoria da Inteli
gencia", "Democracia, liberdade, lgualdade", "Penetraylo" (Poemas), "Direito a 
Educaylo", etc. 

A fama do erudito alagoano, de há muito, atingiu o exterior e é um 
emérito antropólogo equatoriano quem no-lo apresenta como mestre dos mais aca
tados da América: Monzalve Pozo em "Sangue Indígena". 

Pontes de Miranda escreve poemas e estudos em francés, ingles, ale-
11110 e castelhano, tendo sido nosso Embaixador na Repl1blica da Colombia, a cul
ta terra de Cuervo e tantos rnais. (21) 
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Murtinho (Joaquim Duarte). 

Joaquim Duarte Murtinho ou, simplesmente , Joaquim Murtinho, foi 
urna das mais brilhantes demonstrayóes de caráter e inteligé'ncia do Brasil. 

Natural de Cuiabá;_ F.stado do Mato Grosso , aí fez uns preparatórios, 

indo concluí-los no Rio de Janeiro. -
Cedo se deixou empolgar pela medicina homeopática, através da qual, 

anos seguidos, foi útil ao próximo e grande figura da ciencia. Lecionou diversas maté

rias, relacionadas coma física e a história natural. 
Como professor, era admirável, distinguía-se pela "compostura-moral, 

seguranya de saber e exposiylo clara e sóbria. Neste particular, chegou a ser conside
rado um dos mais notáveis médicos e professores de sua época". 

Igual ao médico, foi o homem de &tado. 
Seriedade e elevayao de idéias, tanto quanto ' largo descortino polí

tico. Por isso, na-o é de admirar que f osse convidado para a Pasta da Fazenda, durante 
o Quatrienio Presidencial, de 1898 a i 902, numa conjuntura das mais difíceis, dado o 
descalabro em que se achavam as fmanyas do país. Pois ele, no fim de tres anos, já 

havia sanado tal estado de coisas, e tratado de modernizar e sanear, agora, a Capital 

Federal. 
Havendo nascido em 7 de dezembro de 1848, Murtinho morreu em 

17 de novembro de 1911, na mencionada cidade do Rio de Janeiro. . 
Os retratos de Joaquim Murtinho inculcam-no como de etnia cabocla 

ou mameluca: olhos um tanto amendoados, cabelos lisos e gro~os, barba mais ou 

menos rala , cor moreno-pálida, etc. 

I 

Néri (Santana). 

Paraense de· nomeada, natural de Belém. Seu riome todo: Frederico . . 
José de Santana Néri. 

Come~u a estudar na terra natal e terminoti na Europa, em París e 
Roma, onde se formou, respectivamente, em Letras e Direito. Foi um espírito ·assom
broso, como poucas vezes o Brasil tem produzido: falava e escrevia em línguas estran
geiras, com muito brilho e erudiyio, tendo ~rtencido a unimeras sociedades de letras, 
ciencias e artes. 

Araripe Jtinior, o estupendo crítico literúio,_ em s_eu livro ''Obra Crí
tica", volume I, 1958, Ministério de Educaylo e Cultura, página 305, entre outras 

coisas, diz o seguinte, em rela~fo a Santana Néri: 
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Ney (Paula). 

Nas veías de Santana Néri cone o rico sangue tupi. Entretanto, 
ele n§o é propriamente um nheengar~ata, nem aspirante ao 
papel de morubixaba. 

O bo~mio e imperturbável cearense, que fazia parte das rodas literárias 
dos primeiros anos do Século XX, tinha, no dizer de vários biógrafos, sangue caboclo 
nas veías. 

Na sua deliciosa "A Vida Boemia de Paula Ney", Martins Edit., S. 
Paulo, página 177, s/d., seu ilustre conterráneo Raymundo de Menezes, nem sempre 
voltado para as identifica~Oes étnicas, no entanto, diz: 

"Pince-nez" rebrilhante, moreno, acaboclado, cara redonda, 
voz rouca, cheio de trejeitos ••• 

Por sua vez, o incansável e sempre cheio de humorismo Humberto de 
Campos, em "Cr{tica'', 2~ Série, página 159, Marisa Edit., Río, 1933, dedica algumas 
senten~ de alegre teor ao inesquecível cearense, mobilizando, para isso, até tribos 
arábicas: 

Paula Ney é, na verdade, a expoé'ncia do gé'nio nacional, no seu 
brilho e na sua fragilidade. Cearense, tendo nas veías, provavel
mente, sangue das tribos errantes, e dos colonizadores de origem 
árabe que vieram ter a América por intermédio de Portugal, 
sente-se que ele guarda, intenso, o nomadismo da ra9ª· 

N~o há dúvida, Paula Ney sempre se disse mesti~o, porque cearense ... 
Fotos suas no-lo mostram profundamente li~ótrico e de fei~Oes genui

namente indiáticas. 

Osório (General). 

Ver "Sangue Indígena", int1meras referéncias biográficas do grande 
gaúcho. 

Passos ( Gilberto Pereira). 

O insigne Prefeito do Distrito Federal e destemeroso político, que foi 
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0 primeiro a renovar e embelezar o referido Distrito, gabava-se, também, de seus 

antepassados indígenas: 
Ele mesmo afirmava que, vendo-se ao espelho, lembrava-se 
muito de sua avó, que era neta de índios. Na sua expressao, na 
verdade, havia algo de caboclo, alguma coisa do sertao brasilei
ro. (Raymundo A. de A thayde , "Pereira Passos", págim 7 7, A 
Noite Edit., Rio, s/d). • 

E Leónidas Boutin, em seu "Dicionário Biográfico. Brasileiro", Curi-

tiba, 1971, página 89, também alude ao fato: 
D. Pedro 11 quis fazé'-lo Baráo do Corcovado. Pereira Passos 
nllo aceitou. Tinha origem indígena de que se orgulhava. Era 
modesto e amigo da fam1ña. Certa vez, demitiu-se de suas 
fun9oes, no Império, para nao ceder a pedidos pol(ticos do 
Ministro a quem servia. 

Peixoto (Floriano ). 

O "Marechal de Ferro", fibra impassível de mameluco do Norte, 

sempre f oi ti do como o mais representativo modelo do homem do interior, do "ca

boclo", como foi chamado em vida. 
Gilberto Freyre vai mais longe, chega a vislumbrar um néo-caboclismo 

ou néo-indianismo, a base dos caracteres pronunciadamente indianóides de Florian_o, 

nos come~os da República. 
Assim é que, em seu "Ordem e Progresso", 2? volume, J. Olympio, 

1959, página 345, diz: 
Dos já valorizados indígenas pode-se dizer que, sob Floriano, 
tiveram, sobretudo na pessoa dos ca bocios, dos brasileiros 
com algum sangue, mesmo remoto, de anieríndio, nova fase 
de exalt~!o, romanticamente patriótica, de suas já de muito 
proclamadas virtudes; e sobretudo de sua condi9!'0 telúrica de 
brasileiros auté'nticos. Foi exalta9ao - - - essa nova, sob Floriano, 
desde a Guerra do Paraguai co,nhecendo entre o~ colegas, con
forme recorda um deles, Dion(sio Cerqueira, em página de re
miniscéncia, por "caboclo muito mitrado" - - - semelhante a 
que se seguira a Independencia, quanto até brasileiros descen
dentes só de europeus, caucásicos de quatro costados e apenas 
queimados ou amorenados pelo sol do tropico, valeram~e 
dessa sua melanizai;io por influencia de agente exterior, para 
se dizerem caboclos; e para se prodamaiem integrados de cor
po e alma na perfeita condi~io de brasileiros. 
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E, na página seguinte: 
A época que aquí se evoca do faltou, mesmo fora do que 
houve de caboclismo na apologia da figura ostensivamente 
indianóide de Floriano Peixoto pelos seus adeptos, nova roman
tiz~ao do amerindio. 

Comecemos, porém, a ver o que os tratadistas tém dito do inigualá
vel brasileiro, ainda hoje, figura exemplar de patriotismo e dignidade, ao lado de 
José Bonifácio, Tavares Bastos, Plácido de Castro, Caxias, Osório, Benjamin Constant, 
Alberto Torres, Feijó e tantos outros. 

O conceituado biógrafo e homem de letras, Gal. Salm de Miranda, 
em seu bem documentado livro "Floriano", cole~o da Biblioteca do Exército, Río, 
1963, página 23, na-o trepida em afirmar: 

Pelo tipo físico de Floriano, evidencia-se claramente a exis
tencia de sangue indígena (22) nas suas veías: pele morena 
bronzeada, cabelos pretos, lisos e corridos, olhos pardos, do 
tipo caracte!ístico conhecido entre nós por "indiáticos"; o 
rosto quase glabro, onde apenas se notava "urna promessa 
de bigode", diminuta pera entre o lábio e o queixo e urnas 
"sui~as" sumárias. 
Além disto, o seu temperamento pouco vibrátil, calmo, imper
turbável dentro do perigo ou diante dos mais graves aconteci
mentos, "calmo como um tupi", disse dele Dionísio Cerqueira 
que f oi seu amigo, todos es tes fatos físicos, morais e psíquicos 
silo indícios que nos afinnam sua ascendencia cabocla. 

Vamos, agora, ao Gal. Cerqueira, no livro "Reminiscé'ncias da Campa-
nha do Paraguai", Biblioteca do Exército, Rio, 1948,páginas 100-101 : 

\ 
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Naquele tempo, eu já gostava rnuito de Floriano. Era um rapaz 
forte e simpático, dos rnelhores jogadores de esgrima de baio
neta; excelente desenhista, a ponto de ser citada a sua estampa 
da ilha de Porqueroles, como um primor; e insuper.ível num 
rolo, ágil e destemido. Entre os colegas passava por caboclo 
muito mitrado. Quando soube que havia chegado, fui visitá-lo 
e dar-lhe os meus sinceros parabéns pelo brilhante papel, que 
acabava de representar. Agradeceu-me com a modéstia que o 
caracterizava, e como nenhum de nós era loquaz, conversamos 
pouco. Aprazia-me olhar para aquele jovem oficial, que já 
tinha prestado a nos,,a pátria servi~s de tlo atta relevancia. A 
sua bela carreira confinnou a esperan~a dos seus amigos. Flo
riano em Uruguaiana, como tenente comandando um vapor; 
em Tuiut{, como capitio do batalhlo de engenheiros; no Taií 
e no Timbó, como major do 25? de voluntários e no Aquidabf 
como comandante do 9? de linha, foi o mesmo soldado, calmo 
nas mais violentas refregas, arrostando a morte com a indi
feren~a de um tupi e a bravura de um portugues • 

Inconscientemente, era urn meneur imediato que fascinava, 
sem brilhantes dotes sugestivos, os que o rodeavam, até os 
últimos tempos de sua vida, em que, no fastígio do poder, se 
reveloo o mesmo Floriano, calmo, bravo, prudente, frio, cauto 
e previdente, conquistando dedic~oos até ao fanatismo e des
pertándo 6dio terrfveis. 

E Paulo Dantas, em' "Grandes Acontecimentos da História", Edit. 
Tres, n? 23 , S. Paulo, página 76, "Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro", assim 
se expressa, comentando urna passagem do livro "Heróis Brasileiros", · da Globo , 

1942: 
A sua legenda heróica, foi feíta na beleza dessa guerra,em meio 
a duros combates, travados a pé ou a cavalo. E com o deconer 
dos anos , elevando-6e na hierarquía militar, as vezes meio com
balido e de semblante pálido, como um índio civijizado, dessa 
legenda nunca mais se desfez, chegando ao posto de marechal, 
tomando~e consolidador dessa nossa República Velha. 

Belo retrato de Floriane está em José Maria Bello, aquele historiador 
fluente, seguro e arguto, em sua "História da República", Cia. Editora Nacional, 
S. Paulo, 1956, páginas.120-121: 

Nfo se distinguía Floriaoo por nenhum dom exterior de fascí
nio e de dom{nio. Descuidado de sí mesmo, máscara medíocre, 
de tr~os inexpressivos e adoentados. Falta-lhe, por exemplo, 
o porte marcial, o élan, o olhar lampejante de Deodoro. Nio 
lhe vibra a voz arrastada de caboclo do Norte; ~o se lhe im
pacientam jarnais os gestos e as atitudes. Pela perfeita impassi
bilidade, como por outras virtudes e defeitos, lembra Benito 
Juárez, vindo da mesma origern ameríndia. 

E mais adían te: 
Corno os de sua ra~a cabocla, é um irredutível desconfiado! 

Voltemos a Gilberto Freyre, em ''Sobrados e Mucambos", J. Olympio , 
1951, página 1073 , onde menciona Azevedo Amaral , o cintilante jornalista ta-o cheio 
de psicologia social: 

Para Azevedo Amaral, os heróis autenticos para a gente do 
povo, no Brasil , os que "se fi.xam como {dolos na consciencia 
popular" silo "os que exprirnem nas suas atitudes e nos seus 
gestos os trw;os rnais forternente anti-europeus do psiquismo · 
brasileiro". Os tr~os negróides e caboclos. E contrasta a indi
feren~a pela figura de branco de Crudas com o entusiasmo 
pelos tr~os caboclos de Floriatto. 
De qualquer jeito , a rnassa tende a recuperar o que o herói 
ou o indivíduo de genio de certo modo lhe usurpa , exageran
do os trw;os de sernelhan~a e os pontos de contato entre os 
dois, massa e herói: os t~os caboclos de Floriano ou de Carlos 
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Gomes com os negróides de Montezuma, de Torres Homem, 
de Rebou~, de José do Patrocínio. 

Alcindo Guanabara escreveu um artigo, na ocasilo da Revolta da 
F:squadra, pretenden do dar idéia de Floriano: 

Caboclo do norte, homem de quarenta a quarenta e seis anos, 
de estatura mediana, cabet;a bem formada, testa larga, nariz 
grosso e reto, lábios grossos cobertos de bigode escasso, queixo 
rigorosamente escanhoado, !iuissas imperceptíveis, duas rugas 
sens1veis e f ortes descendo das abas das narinas ao canto dos 
lábios, que lhe animam e ad~am a fisionomía rude, olhos 
pardos, grandes, fundos e de extrema mobilidade, mal velados 
pelos c1lios, quase sempre bancos, eis em duas palavras o aspecto 
do vice-presidente da Repdblica. 

Em "Floriano (Mem6rias e Documentos)", Servi~o Grgfico do Minis
tério da Educa~o, 1939, páginas 9 e 10, S11vio Peixoto, seu descendente, lhe reserva, 
entre outras, as seguintes palavras: 

• • • • • • • • • • • pessoas há que ainda continuam, levadas n!'o 
sabemos por que casta de sentirnentos, a insistir na sua crítica 
injusta acerca desse caboclo destemeroso, em tomo da indivi
dualidade ciclópica a quem devemos belíssirnas. paíginas da nossa 
histdria e imensos servi~os prestados a causa nacional, no lmpé
rio e na República, nesta principalmente em que mais se acen
tuou a sua enfribratura olímpica. 
• • • • • • • • • Para eles o caboclo indomável das Alagoas nio é 

o político que soube, sob a atmosfera carregada de uma hora 
grave, resistir, para vencer a onda anarquizadora que sonhava 
derrubá-lo da altura do poder ••• 

Lima Figueiredo, o didático, elegante e criterioso escritor, em "Grandes 
Soldados do Brasil", capítulo "Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro", J. Olympio, 
Rio, 1950, página 217, nlo diverge um núnuto sequer dos mais abalisados tratadistas: 

Na foz do lbiwí, o comandante lopista assestara seus canhc5es 
para vencer os navíos de Floriano, porém o caboclo alagoano 
nascera predestinado e com seus naviozinhos, quase sem pot6ncia 
de fogo, enfrentou com desassombro o inimigo, obrigando-0 
ao silencio, apds uma saraivada de projéteis. 

· Finalmente, vamos ainda citar LeOncio Basbaum, que nfo se celebrizou 
\ 

por ser dos que rezavam pela cartilha dos endeusantes e badaladores, aliás nlo cabfvel, 
no caso de Floriano, que sempre mereceu os maiores encOnúos, como vimos, dos 
mais festejados e disputados autores: 
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De aparéhcia insignificante, magro, franzino, pálido, fei~s 
de caboclo, mais parecía um Sargento que um Marechal. 

E ainda, Hélio LObo, em "Um Varso da República", S. Paulo, Edit. 

Nacional, 1937, página 134, afirma: 
Esse tenente (Floriano) era um alagoano trigueiro, de raro bi
gode corrido, urna repa de cabelo negro liso, de caboclo, empas
tado na testa, um vago ar tártaro~ um gesto pregu~oso de ser
tanejo. simples e triste.. • (Pedro Calmon "Gomes Carneiro 0 ' General da República'', cit.). 

Pombo (Rocha). 

José da Rocha Pombo, um dos maiores historiadores nacionais e que 
se destacou, também, em outros setores da cultura, era um tipo comum de caboclo 
paranaense, de Morretes, onde o elemento luso.ameríndio ainda impera'quase sobe
rano. Seu pai era portugués e sua m4e cabocla, de tra~s acentuados. Conhecemo-lo, 
pessoalmente, quando morava em Engenho Novo, antigo Distrito Federal. 

Urna de suas virtuosas irmls era casada com o sr. Jofo Cecy, pai de 
Joio Cecy Filho, figura de intelectual cedo furtada 4 vida. e vivo, ainda, Atliiltico 
Pombo, ilustre professor paranaense e descendente do historiador. 

De Rocha Pombo, muito se ocupou Romário Martins, inclusive em 
"Quan tos Somos e Quem Somos", página 173, em que declina o seu mesti~amento, e 
que vai reproduzida em outro local. 

Também, o eminente geógrafo e polígrafo, Marechal Mário Travassos, 
em belo artigo, no "Jornal do Brasil", reproduzido em "Tapejara", de 17 de fevereiro 
de 1952, classifica Rocha Pombo entre os caboclos ilustres oriundos dos velhos ' ' 

cruzamentos luso.ameríndios. 

' 

Ramos (Hugo de CarvaJho). 

O malogrado escritor goiano tinha todas as características do caboclo, 
inclusive o que denominam de saudade do torrlo ou sentimento dos pagos. 

Qualquer retrato seu reproduz um tipo comunt'ssimo de gente do 
interior' com as pregas oculares bem tocadas de obliqüidade, fazendo companhia aos 
cabelos lissótricos e saliéncias malares evidentes. A respeito dele escreveu Eduardo 
Tourinho, em "Retratas Brasileiros", Biblioteca do Exército, 1956, páginas 235 e 
237: (23) 

' ' 

Impregnara-se esse esteta bárbaro da melancolía que hi nos 
caborés e noitibcSs e da solitude dos desert<Jes brasileiros onde 
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o homem parece um insignificante acidente humano ante as 
fo~as inóspitas do meio, de que o cuáter de Hugo guardara 
a rijeza. 

E, mais adiante: 

.••••••• O Sertfo era seu amor único, sua heran~ atávica. 
Bramia em seu sangue, porejava em seu ser, crepitava na pele 
more na de sua miíscara. 

Roméro (S.tlvio). 

O violento e vibrátil intelectual, que sabia, com incrível versatilidade e 
erudiy9:o, abordar cr.ialquer assunto, foi, também, caboclo ou mameluco, embora 
nunca o dissesse. 

Devemos a Gilberto Freyre a descoberta ou a coragem de inrulcá-lo 
entre os mestiyos. Na:o obstante, ele foi um magnífico apontador de trayos ameríndios 
em vários intelect\,lais, conforme iremos ver. 

página 1080: 
Gilberto diz, em ''Sobrados e Mucambos", J. Olympio, Río, 1951, 

Com efeito, os maíores apologistas do "arianismo" entre nós 
tém sido mes~os ou indiv(duos "impuros" em sua composi
~o étnica. "Arianista" foi, em certa fase de sua vida de guer
rilheiro intelectual, Sílvio Romé'ro - - - - - cuja fisionomía acusava 
em vida, e deixa transparecer nos retratos, tr~os fortes de as
cendencia amerindia. 

O conhecido poeta e prosador gaúcho, falecido há pouco tempo, 
Alvaro Porto-Alegre, em artigo publicado em "Tapejara", ano 11, setembro de 1952, 
n? 8, diz a respeito de Euclides da Cunha e de Si1vio Roméro: 

\ 

E, como nao ser assim, se nos ofertou, além de tao numero
sas e incontáveis dádivas de valores ines'timáveis, esse extraor
dinário vulto, "um cariri perfeito", como o tachou S11vio Ro
méro, outra prodigiosa inteligéncia mestifa de saber invulgar, 
criador também de merecida ad~lo. 

Sempre nos intrigou o aspecto físico de Sílvio Roméro. 
Por diversas vezes, perguntamos a nosso falecido e inolvidável pai, se, 

por ventura, Da'o achava qualquer semelhan~ de Sílvio com algum outro represen
tante do mestiyamento caboclo e lembramo-lo bem: sempre a querida pessoa interro
gada confirmava a nossa opinilo. S6 muito mais tardeé que, grayas a Gilberto Freyre, 
se esclareceu o assunto. 
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Em ''Sangue Indígena", há muitas opiniOes a respeito de outras figu

ras de nossas letras. 
Mas, na-o devemos terminar sem um grande palpite de Agrippino Grieco, 

o mordaz porém cordial crítico, em "Evoluc¡1o da Prosa Brasileira", J. Olympio, 

1947,página 217: 
Em 1906,, tomou posse na Academia, sendo recebido por Sílvio 
Roméro, que o saudou naquela linguagem de caboclo destabo
cado I ••• 

Rondon (Cándido Mariano da Silva). 

O bravo e pioneiro Gal. Ron don, que todos conhecem como descen

dente de mdios, resolveu, urna vez , contar a sua história. É o que se denomina "Ron

don Conta SUa Vida-", de Esther de Vivelros, S. Jooé, Rio , 1958, página 18: 
!! minha ascendencia materna ind(gena - - - - mdios terena e 
índios bororo. Com os Guaná de quem descendia minha avó 
paterna, Maria Rosa Rondon, silo tres as tribos de que descendo. 
Eram meus bisavós matemos, país de minha avó materna, Cons
tantino de Freitas, de origem portuguesa, e Maria de Freitas, 
Mesti~ terena, nascida em Miranda. Teve o casal muitos filhos, 
entre eles, Ana de Freitas Leite de Queiroz (tia Aninha), que 
se casou com Antonio Caetano Leite e Maria Constan9a de 
Freitas, minha avó. 
Os país de meu avd materno eram José Lucas Evangelista, ban
deirante, e Joaquina Gomes, de Jacobina, localidade do Muni
cfpio de S. Lufs de Cáceres, mestil;a de índios bor6ro da Cam
panha. Tiveram os seguintes filhos: Ana Silvéria, Tomúia, Maria 
Francisca, Maria Tomásia, Francisca, Antonia, casada com· 
Manuel de Souza Neves, a quem eu chamava "dindinha", por
que, como avo, me criou até 7 aros e, finalmente, Jolo Lucas 
Evangelista, meu avd. 
Meus avós maternos,i Joio Lucas Evangelista e Maria Constan9a 
de Freitas, casaram« em Miranda. Foram os seguintes os filhos 
do casal: Joaquim, /Manuel, J~o, Miguel, Pedro, Francelino, 
Antdnio, Bartolomeu, AntcSnJa, Balbina e Claudina, minha Mate. 
Casararn« meus pais, Cindido Mariano da Silva Rondon e 
aaudina Lucas Evangelista, no Mimoso. 

Gilberto Freyre, em "lnterpreta~o do ' Brasil", J. Olyrnpio, 1947, 
página 219, falando dos jesuítas, tem ocasilo de ~ncionar o nome de Rondon: 

A obra dos Jesu(tas tem sido continuada· nos dltimos anos por 
um oficial do Exército Brasileiro, cuja ~lo a frente do Serv~o 
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Federal w Nacional de Pro~io aos mdios tem excedido a 
de qualquer missionário de batina dos nossos días. Quero me 
referir ao General Cindido Mariam da Silva Rondon, ele mes
mo descendente de amer(ndios. 

Em "Rondon - - - Urna Relíquia da Pátria'', Guaíra, Curitiba, 1942, 
página 37, o Gal. Amilcar Botelho de Magalhles, ao referir-se 4 origem de Rondon, 
seu Mestre e Amigo no Interior, apresenta-6e com as seguintes palavras: 

Ao ~armos estes apontamentos biogr«Icos, sentímo-nos na 
ob~lo de afirmar que Roodon tem , de fato , ascendentes 
.índios, como allás se evidencia a simples análise de seus ~os 
fisionómicos. 

Salles (Campos). 

O Presidente Campos Salles tinha cara de caboclo paulista, melhor 
dito, de cacique. ·A famt1ia tinha, igualmente, conscié'ncia disso e o atribuía ao velho 

mesti~amento paulista, o dos quatrocentos anos. 
O talentoso Lúcio de Mendon~, certa vez, em "Caricaturas lnstán

taneas», Edit. A Noite, s/d, página 137, procurou pintá-lo um tanto jocosamente , 
com urnas poucas frases , feitas de improviso: 

No físico é, como o nosso título indica, um caipira, do primi
tivo vigor e da tempera da f orte ~a dos bandeirantes. 

Doutra feita , na irn¡rensa de S. Paulo, deparou«-nos algo muito 
verídico e ilustrativo: 

\ 

Campos Salles proveio de antiquíssima famt1ia lusitana, que 
ao seu tempo tinha deitado raízes na histórica cidade de Cam
pinas. Da llilha genealógica comtam nomes como o do cacique 
Tib~, dos bandeirantes Tomiís Lopes Camargo, que foi 
um dos fundadores de Ouro Preto, e Femando Camargo Ortiz. 
("Folha da Manhr', S. Paulo, ptgina 5, dia 30 de novembro 
de 1952. A plÍgina foi dedicada a famt1ia Campos Salles). (24) 

Seixas (D. Romualdo de). 

Dom Romualdo de Seixas estí entre os vultos apontados por Sílvio 
Roméro (Ver "Sangue Indígena"). 

Romualdo Antonio de Seixas f oi um dos príncipes da Igreja Católica. 
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Destacou.se como parlamentar, orador facundo, diplomata sagaz, marqués de Santa 
Cruz , Arcebispo da Bahía, metropolitano e prirnaz do Brasil, segundo nos foi dado 
apurar em ''Diccionario Histórico, Geográphico e Ethnográphico do Brasil", 1922, 
Rio, página 257. No Pará, seu Estado natal , foi professor de Latim, Filosofia e Re
tórica. Em 1826 foi eleito deputado pela Província do Pará 4 Cámara temporária. 

Em 1828, ocupou a presidencia da Cámara dos Deputados e, na 3~ 

e 4 ~legislaturas , representou a Província da Bahia e na 5~ a do Pará. 
Foi , assim, um pulso forte da Cultura e da Fé, o ativo e de~temeroso , 

D. Romualdo Antonio de Seixas. (24a) 

Severo ( Cel). 

(Ver ''Sangue Indígena"). 

Sodré (Lauro). 

Segundo o fabuloso Mestre, que é CÁMARA CASCUDO, era: 
Baixo, magro, enxuto, face de tuxáua sonolento ou de mongol 
exilado, aguardando um minuto de explosáo incontida, os olhos 
dominadores e serenos, o bigode curto e basto, orlando a boca, 
taciturna, era inseparável da vida paraense, dirigindo4, vúias 
vezes, govemador, ou representando4 no senado Federal, onde 
era inamovível. ("O Tempo e Eu ", lmprensa Universitária, 
Natal , 1968,pigina 163). 

Tavares Bastos. (25) 
• 

Aureliano Tavares Bastos, precoce e notabilíssimo homem ptlblico de 
Alagoas, foi, seni chtvida alguma, de estirpe cabocla, segundo colhemos de suas foto
grafias e como no.lo demonstram, francamente, suas biografias, e a de seu pai , Desem
bargador José Tavares Bastos. Em ambos é bem clara, acentuada mesmo , a ancestra
lidade nativa , aparecendo, seu ilustre genitor , com cabelos fisos e pouca barba. 

A vida de Aureliano foi das mais agitadas, tendo discursado, escrito e 
participado de inúmeros movirnentos: reforma administrativa, liberdade de cabotagem, 
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tráfico de escravos africanos, ensino religioso, etc. Daí surgirem livros como: "A 
Província,,, "Cartas do Solitário", ''O Vale do Amazonas", "A Opinilo e a Coroa" 
e outros tantos trabalhos notáveis, ainda hoje. 

~ freqüente ser ele considerado ao lado de Alberto Torres, na refor

ma das instituiyOes, a comeyar pela administra~fo. 

Távora (Franklin). (26) 

O insuperável autor de "O Cabeleira", "Louren~o", "O Matuto", 
"l..endas e Tradi~(Ses Populares do Norte", "Cartas de Semprónio", etc., pertencia 

também 4 ra~a mesti~a luso-a~ríndia, segundo S11vio Roméro (Ver "Sangue In
dígena"). 

Apesar de todos os atos belicosos contra José de Alencar e seu india
nismo, ele, igualmente, tinha ancestrais nativos, como a maioria dos cearenses. Fran
klin Távora era espírito polémico dos mais extremados, como revelou, por ocasiao 

da campanha contra o referido Alencar. 
Mas, mesmo assim, conseguiu sobreviver, com seus movimentados e 

históricos romances, o que lhe tem valido, ainda, muitos leitores. 
A Farru1ia Távora tem nruitos representantes ilustres, alguns ainda 

vivos: Senador Virgílio, Gal. Juárez, Dr. Belisário, Dr. Joaquim Oá falecido), etc. 

Tibiri~;í (Martim Afonso). 

~o nome de um célebre cacique, que foi "mais amigo dos portugueses, 

que estes, déle". 
Chefiava os guaianases e foi de muita serventia, tanto na guerra contra 

as outras tribos, como na fund~a:o de inúmeras cidades. Tibiri~ é grato aos brasilei
ros, principalmente por ser a fonte étnica de muitos paulistas de 400 anos, pois suas 

filhas ~sposaram os lusitanos e, até alguns espanhóis. 
Seus restos mortais estf'o nas catacumbas da Catedral Paulista. 

Tibtírcio (General). 

O General Tibmcio ou, rnelhor, Antonio Tibmcio Ferreira de Sousa, 
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f oi um militar de notável atua~o no século passacio. 
Viveu entre 1837 e 1885. Estudou na Praia Vermelha, mas sendo 

profundamente insubmisso e irriqueto, foi expulso da mesma e deportado para Mato 
Grosso. F.ntretanto, mais tarde, assentando um pouco o espírito, concluiu o curso e 
comeyou a lecionar ciencias , quando sobreveio a Guerra do Pa.raguai. ~ aí que se 
lhe apura o valor nos vários e renhidos combates, como Corrientes, Riachuelo e outros 
pontos da mesma, chegando, porém, a assistir aos derradeiros lances, em que, de 
maneira inconfundível, tomou parte, também. 

Sobre ele, em carta ao autor deste livro, disse Gustavo Barroso: 
O General Tibúrcio nunca foi mulato. Ná"o o cheguei a conhecer, 
mas foi amigo íntimo de meu pai, no Ceará, onde todos nas
ccmos. Seus av6s matemos eram portugueses e os paternos, bra· 
sileiros broncos da regilo de Ibiapaba. Allás, na minha terra 
natal, foco de mestif;agem cabocla, o negro é raro-, tfo raro que 
existe este ditado: "Quem quer ver negro manda buscar em Per
nambuco", (Carta de 15 tle agosto de 1953). 

Pelo exposto e por fotowafias, o Gal. Tibmcio era caboclo. 

Verde (Bario do Rio). 

Joa'.o Antonio de l..emos, Barto do Rio Verde, foi por nós aqui incluído, 
na'.o somente pelo seu retrato, que nlo deixa pairar nenhuma dúvida, como também 
por sua vida e pelo próprio habitat, entlo de acentuado predomínio do elemento 
ca bocio. 

Era filhp de Rodrigo AntOnio de l..emos e de D. Sabina Maria, filha por 
sua vez, de Diogo Guieiro e Da. Ana Maria Pires, dos Pires bandeirantes de Itu, Tieté 
e outras localidades paulistas e que tanto pelejaram contra os Camargo. 

O Bario do Rio Verde foi tudo na vida: comerciante, industrial, parla

rrentar, fidalgo, patriota e chef e de familia, segundo Roberto Macedo. 
~. porém, mais como parlamentar que trabalhador, ativo e suma~nte 

competente, que ele merece ser lembrado, isto é, de suas comi~, pareceres, proje
tos , etc. 

A sua fé de ofício é urna das mais integrais e dignificantes, paten
teando , de maneira irrefutável, a longa ascensfo do pobtetfo de S. Gonyalo ao Bara'.o 

do Parlamento, dentro da maior n~a:o de corre~fo e grandeza dalma. 
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Ver(ssimo (~rico). (27) 

O vitorioso romancista nacional, autor de ''O Tempo e o Vento", 
''Olhai os Lírios do Campo", ''Clarissa", "M6xico, História de Urna Viagem" e deze
nas de outros importantes trabalhos, sempre se considerou caboclo, racialmente fa
lando , como G. Freyre, Jorge Amado (em entrevista a urna revista, disse ser fillio de 
sergipano e mulher de sangue indígena), Luís da Cámara Cascudo, (que, em ''O Tempo 
e Eu". Univers. , 1968, página 127, disse): 

Eu, neto de indígenas tarairius, sorri, e sem urna palavra esti
.rei o b~o ..• 

Vila-LObos, que se dizia ser desoondente de índios, e tanto mais. 
Assim, em "México; História de Urna Viagem", Llvr. do Globo, Porto 

Alegre , 1957,página 118, lé-se: 
Porque eu me sinto innilo destes mexicaoos, irmilo pelo menos 
na carne, se nfo no espírito. Minha mulher já declarou que a 
maioria destes indiozinhos, de cara morena e redonda, duros e 
lisos cabelos negros, parecem todos meus fiJhos naturais. Aceito 
a paternidade com esquisita e tema alegria. 

A urna revista, em diálogo, que abrangeu duas páginas, disse, com 
firmeza e uf ania: 

Prefiro ser o que sou: indmtioo. 

Em "Gato Preto em Campo de Neve", há a ocasilo para proclamar 
o seu t!o natural qufo valoroso padrfo racial: 

sempre desoonfiei do índio. 

E José Condé, nos "Arquivos Implacáveis, in ''Cruzeiro", página 103, 
de 7 de mar~o de 1953, revela: 

~rico Ver(ssimo. Tem tez e as fe~&s indiaíticas .•• 

Veríssimo (Jo8'). 

Gilberto Freyre, sempre ponto e eficiente, denuncia-nos outro es
critor eom sangue indígena, embora, desta vez, com toques remotos de africano. 
l! o sr. José Verfs,,imo. 

Em ''Ordem e Progresso", 2? tomo, página 351, J. Olympio, 1959, 
traz o seguinte de J. Veríssimo: 
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Anda outro, José Veríssimo. Mas este - - - sempre honesto - - -
reconhecia-se mesti~ luS<MJDeríndio com toque . de sangue 
africano • 

Vejamos como J. Veríuimo se descrevia nas cartas e trabalhos só-
cio.geográficos e mesmo, literários: 

Nlo obstante o seu malsinado clima, pode o Pará receber a 
i~lo dos paf ses do Sul da Europa, e nas suas cidades a 
r~ de temperatura mais amena, que os tem, os mesmos 
do centro daqueJe continente, franceses, aleldes do Sul, pie
monteses e outros, e com essa gente modificar a sua popu~lo, 
fazendo nela predominar, em mais ou menos tempo, o elemento 
branco. Sem nenhum preconceito de 139a, que ·m'os veda a 
minha pr{Jprla estirpe, penso que a r~a branca é a r~a da civi
liz~lo e do progresso. ("Diccionúio Hist., Geogr. e Ethn. 
do Brasil9', Volume 11, 1922, lmprensa Nacional, plÍgina 133). 

Em Carta 4 noiva, D. Maria de Souza Tavares, citada.por José Aderaldo 
Castelo, no "Estado de S. Paulo", de 13 de abril de 1957, no artigo "Bio-Bibliográ
fico ·de José Veríssimo", dirigía.se assim: 

Dizer-te eu proprio nfo me conh~o perf eitamenta, ou que, 
pelo mebos, acho'4ne muitas vezes em contradi~lo comigo 
mesmo, em que se . reúnem tend6ncias de ~as diwrsas ••• 

Na "Correspondéncia de Capistrano de Abreu", Vol. II, página 11, em 
Carta a Jo~o Lúcio de Azevedo, há o seguinte trecho, que esclarece nao ser Veríssimo 
mulato como Machado de Assis: 

O Ver(ssimo de meu conhecimento difere do seu retrato em 
ponto importante: era pouco de Brunetiere, pelo menos nlo 
foi de modo a deixar imagem nítida em meu espirito. Urna 
de suas a~es era Renan. _Se a trouxe do Pa.rá, ou adqui
riu-a, no Rio, nlo sei decidir. 
Em um ponto sua nota pode prestar« a equívocos: a mest~a
gem dele junto, a de Machado de Assis. Ainda me lembro da 
primeira vez que o vi: considerei-o um paraense do tipo mais 
genu fno; fiquei espantado ao saber que de paraense ntl tinha 
um pingo de sangue, pois a mfe era do S&ro e o pai de Manga
ratioa ou Angra. 

Vila-Lóbos (Heitor). 

O maestro Vila-L6bos, inventivo intelecto que tanta coi~ interessante 
e f ormosa soube engendrar, tinha, do mesmo modo, n~~ bem nítida das suas origens. 

No "Diário de Noticias", do Rio, fevereiro de 1952, e, em seguida, em 
"Tapejara", da mesma época, falando sobre a "Música Moderna", confessou descender 
de ameríndios do Brasil: 
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~ neceWio abandonar a escola "Á maneira de um" - - - - afir
mou com vigor. Por que fazer isto ou aquilo a maneila espanho
la, francesa ou russa? Deve« ensinar a maneira do seu país, 
dos seus costumes, do seu clima. Eu sou brasileiro, descendente 
de índios do Brasil e nunca tive professores estrangeiros. 
O que estudei foi nos nossos rios, nas nossas florestas e nas 
nossas iíri$ folclóricas. 

Vila-1..óbos é, de fato, um mwido, wn mundo de difícil apreensao, nao 
adnúra, pois, que tenha deixado tantos desafetos gratuitos. 

O seu nome é boje um símbolo , s(mbolo do auténtico Brasil mesti~. 

Villas-Boas. 

Vários irmlos sertanistas, e; de certo modo, continuadores da obra 
de Rondon. 

Orlando e Cláudio dedicaram quase toda a sua vida A causa indígena. 
Sno de fam11ias cabocla do Interior de S. Paulo. Como eles, ternos Llncoln de Sousa, 
Darcy Ribeiro, Roberto Moreira, Gal. Boanerges Lopes de Sousa, Frederico Rondon, 
Amilcar Botelho de Magalha:es e muitíssimos outros. 

O sangue indígena, em todos eles, talvez tenha contribuído para a pa
triótica miss!o. Infelizmente, Darcy Ribeiro, credenciado antropólogo e professor, 
fez mau negócio com a política e teve de abandonar o país. 

Visconde. de Ouro Preto (e seu innfo, Carlos Afonso ). (28) 

Af onso Celso de Assis Figueiredo, Visconde de Ouro Pre to, nasceu na 
cidade do mesmo nome, a 21 de fevereiro de 1837. 

Era filho de Jolo Antonio Afonso e Da. Maria Magdalena de Figueiredo 
Monso. Pelo lado paterno, está diretamente ligado a Portugal, ao passo que, pelo 
lado materno, a ~ma das familias traclicionais de Ouro Preto, que remontava 4 época 
dos bandeirantes. 

Eis a(, pois , a explicayfo lógica de haver aí tanta gente de trayos aca
boclados, segundo Daniel de Carvalho, em seus estupendos livros de pesquisa, que 
deviam ser mais considerados pelos historiadores mineiros. Quanto a isso, porém, 
até Nelson de Senna chega a admitir sangue indígena (e nlo sornen te africano) abun
dante, nos comeyos da coloniz~fo, mormente porque, além dos bandeirantes, havia 
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a mio de obra nas escavayoes daquelas plagas. 
O versatilíssimo autor de ensaios, discursos e relatórios, e que foi 

tarnbém quem escreveu "A Marinha de Outrora", era ocupadíssimo nos postos exer
cidos , havendo sido ele mesmo o l11timo titular da Pasta da Fazenda no Império. 

Os seos ~etratos falam por si, assim como os de seu irmlo CARLOS 
AFONSO , que o acompanhou, por vezes, durante a longa jornada parlamentar. Como 
o irmlo, exerceu cargos importantes, que se estendiam desde as dire~Oes de Estabele
cimentos de En.sino Superior até a Pasta da Guerra, no Gabinete Paranaguá. 

Foi emérito latinista e orador fluente , de "palavra fácil e acatada", 
diz um de seus biógrafos. 

Os trayos fisionómicos de CARLOS AFONSO sfo claramente indiáticos 
ou indígenas, mais carregados ainda pelo uso da barba, entlo na moda. No Paraná, 
na regia:o do litoral, há muitas pessoas (Correia, Pereira e outras famt1.ias), que se 
parecem extraordináriamente como valoroso mineiro . 

. Também, AFONSO CELSO (CONDE DE AFONSO CELSO), o céle
bre autor do livro ''Porque me Ufano 'áe meu País", e que era filho do Visconde de 
Ouro Preto, deixava, no físico , transparecer, um tanto , a velha ascendéncia: cabelos 
pretos e lisos, cor amorenada, pouca barba, etc. 

No apéndice, damos mais inform~Oes sobre outros vultos cáboclos· 
ou mesti~s indígenas, que se celebrizaram na História do Brasil, havendo um grande 
coeficiente de pessoas vivas, ainda. 

O finado Brito Machado, talentoso historiador de Ouro Preto, muito 
nos ajudou no caso do Visconde de Ouro Preto. 
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- NOTAS EXPLICATIVAS -

( 1) - Gilberto Frey re, além de Euclides da Cunha e Capistrano de Abreu, 
menciona, ainda,em seus'livros, mais os seguintes caboclos ou mamelucos: Conselheiro 
Joa:o Alfredo, Prefeito Pereira Passos, Cardeal Arcoverde, D. Romualdo de Seixas, 
José Veríssimo (com toque africano), Diogo Feijó, Süvio Roméro , Candido Rondon, 
Carlos Gomes, Floriano Peixoto, Jerónimo de Albuquerque Maranh!o, lbiapina, 
Presidente Humberto Castelo Branco, além de Damiana da Cunha, que era índia 
integral. 

(2) - Os cabelos negros e corredios, tanto quanto os olhos amendoados ou 
puxados e as ma~~ salientes, constituem características indianóides das mais funda
mentais. !! claro que nem sempre acontece que todos os tra~os se achem reunidos. No 
próprio tronco negróide, nem sempre há bei~os grossos ou nariz achatado e largo, 
conforme ternos visto. Mas, de qualquer forma, os cabelos sllo elemento imprescin
dível, segundo o grande antropólogo Pruner-Bey, para os ameríndios como para os 
afronegros. 

(3) - Gonzaga Duque, ao escrever sobre Pedro Américo, estava longe de 
sonhar com as barbaridades de Rodrigues de Carvalho e posterior onda de copistas 
antropológicos. Naquele tempo, as palavras valiam em si e por si. 

( 4) - O caso de Augusto dos Anjos é mais fácil que o de certos outros, por
que todos, a partir dos intelectuais se referem aos tra~os físicos do paraibano. Já 
vimos isso e tomamos a consignar, para melhor compreensa:o do leitor. 

(5) - Ao contrário de outros &tados do Nordeste, o Ceará é celebrizado 
como terra de pouquíssimos indivíduos afronegros, e a própria aboli~fo aí ocorreu 
quatro anos antes que no resto do país. 

Na:o há dttvida que os romances de Alencar muito contribuíram para 
isso. 

\ 

Racllel de Queiroz, nos "Diários Associados", declarou, recentemente, 
algo mui interessante, que vai reproduzido em outro loe.al. 

( 6) - Manuel Bomfim era sergipano do ínterior. Mas, ao contrário de outros 
historiadores e antropólogos, ele conhecia várias ciencias, decifrando o passado e 
contribuindo para o presente. O Brasil interior é, sem nenhuma dúvida, mais luso-
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amerindio que af robrasileiro, se bem que baja muito negro e mulato também aí. o 
próprio Darcy Ribeiro, num de seus livros, afirma simpleslm'nte que o Brasil que se 
afasta da costa é bem tupi. 

(7) - O Presidente Joa:o Café Filho é o protótipo do caboclo ou mameluco 
mui chegado as origens. Euclides da Cunha, Capistrano de Abreu, Plácido de Castro, 
Joaquim Murtinho, Gal. Gomes Carneiro e o próprio S11vio Roméro o eram, igual
mente. 

(8) - Falando sobre o Brasil Nordestino, diz Mello Moraes Filho: 
Enquanto a popul~ao do norte, a nossa dúvida fica de pé. O 
predominio do negro na Bahia, Pernambuco e Maranhfo, do 
{ndio nas demais prov(ncias, atesta urna civiliz~lo profunda
mente modificada e um cruzamento que nló se fez ou que 
foi vencido. (Mello Mor aes Filho, 1885, Gar nier Editor, p'eina 
VI da lntrodu~~o). 

Ora, se excetuarmos $ergipe, que é mais afronegro, os outros &tados 
se incluem bem em nosso esquema: Piau(, Ceará, Río Grande do Norte, Paraíba e 
Alagoas. 

(9) - Humberto de Campos, em ~u "Diário Secreto", vol. 1, Edit. O Cruzei-
ro, Río, 1954, páginas 196-197, faz a seguinte observayáo: 

Entre os atributos da beleza feminina, um dos que mais me 
encantam é o cabelo. Da( o meu horror a mulher negra. Eu 
me sentirla, parece, desonrado para o resto da minha vida, e 
sentirla engulltos até a hora da minha morte se, mastado pelo 
instinto, realizasse um ato amoroso com urna mulher de cor. 
O que, nestas, me parece repelente nfo é, todavía, a pele: é o 
cabelo. Aqueles fios encaracolados, retorcidos em espiral, dio-me 
a impresslo de coisa imunda, tirada a um animal abjeto e posta 
sobre o corpo humano menos como ornamento do que como 
castigo. 
O homem branco que beijasse a ca~a de urna preta devia, 
como no caso do mercador que comia albo, e de que fala o conto 
árabe, l;war a boca sessenta vezes por dia, durante sessenta anos. 

Convenhamos, de lá para cá, já o nosso orgulho racial se abrandou, 
enormemente. As mullieres de cor, hoje, tém os cabelos alisados, tecnicamente, se é 
que nlo usam peruca,ao passo que os homens, seguindo os "Black Powers", ostentam, . . 

com orgulho, a gaf orinha, o que lhes parece aumentar o prestígio. 

(10)-0 Gal. Gomes Cameiro foi estudado, com muito carinho, por história
dores e homens de letras emgeral, dentro e forado Paraná . 
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A. memória de seus feitos, ainda recentemente, o abalisado polígrafo 
paranaense, Dr. David Cameiro, dedicou va'rios artigos, relacionados com ''Cartas do 
Gal. Gomes Carneiro ''. 

(11) -Que Plácido de Castro tinha sangue guarani nas veias, percebe-se, logo, 
nA'o só por ter nascido na zona missioneira, como também pelo aspecto físico e quali
dades de carater. No Sul do Brasil, o linico elemento de importáncia, da família 
tupi.guarani, era o guarani propriamente dito ou carijó. Ainda hoje , sobram uns 
poucos milhares deles, ao lado dos caingangues, coroados, etc. 

(lla) - A respeito do Padre Cícero , em "Juazeiro do Padre Cícero", de M. 
B. Louren~ Filho, Melhoramento~, encontramos nas páginas 59-60. 

Estava com a barba crescida, o que lhe ado~ava as fe~oes, 

prolongando o rosto, ligeiramente, e disfar~ando a saliencia 
dos malares. 
. • . • • • .• ~ •• Escanhoado, nao podia esoonder agora certos 
tr~os angulosos, os vinoos da face pergaminhada, o ligeiro 
prognatismo que lhe imprime expressao dúbia ao sorriso •.• 
No falar, os lábios descaem rmma das comissuras. O cabelo, 
aparado agora, e levantado em poupa, descobre as orelhas largas, 
que lhe emprestam certo ar petulante. A cabe~a chata, sobre 
o pesc~o curto e cheio, descamba para a direita. O nariz quase 
recurvo, entre os olhinhos irriquietos, completa a singular fisio
nomía que , urna vez percebida, difícilmente se esquece ••• 

(12)-0 mameluco Coelho Netto tinha pai portugués e roa-e índia civilizada. 
Ele, no entanto, como se vé nas fotografias, cortava os cabelos ~ moda escovinha. 
Mas, quando cresciam, caíam para os lados, incomodamente. O seu olhar, estatura 
e dotes de esp(rito e caráter, denllllciavam a harmonia de atributos dos mesti~os de 
tal conlibio. Seus filhos aí estfo: Dr. Paulo Coelho Netto, grande prosador e homem 
de ciéncia; Violeta Coelho Netto, notável cultora das artes, das maiores que ternos 
visto; e outros. 

( 13) -~ estranho que Benjamin Constant nunca se tenha manifestado, quanto 
4 sua genealogi~. I! que, desde cedo, teve de cuidar dos seus e, mesmo, a cor de sua 
epiderme, sendo branca, nunca lhe deixou razOes para cogita~Oes ou explica~Oes de 
ordem téaúca.· Isso prova que, no Brasil, repetimos, o preconceito ni'<> é propriamente 
de rfJfa, mas antes de cor: quanto mais escuro um individuo, mais se lhe contrapOem 
as barreiras. 

A cor branca ou brancarana tudo redime, principalmente aos mesti~s de 
colocafllo ou categoria. 
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(13a) - Ver Roberto Macedo ''O Fundador da República", Livraria S. José, 
Rio, s/d, página 20. 

(14)-0 Conselheiro Crispiniano pertence 4 linha de parentesco dos paulistas 
caboclos dos diversos pontos do Estado: Diogo Feijó, Almeida Júnior, Pedro Alexan
drino, Jolo Teodoro, Campos Salles, Pires do Rio, Carlos Gomes, Anhangüera, Ama
dor Bueno da Veiga e outros. 

O mesmo fenómeno se observa por todo o Brasil interior. 

( 15) -Euclides da Cunha chegou a ser acusado de representar o último india
nista de nossa literatura. Seus críticos dizem que ele fez racismo com a Epopéia de 
Canudos. Para refutar semelhante tolice, basta dizer que ele próprio, segundo reco
nhece o Sr. Gilberto Freyre, foi um tanto pró-ra~a ariana ou branca, em seus livros. 
Como Sílvio Roméro, José Veríssimo, Nina Rodrigues e o recente Oliveira Viana. 

Repetimos: o que teqi~s notado, ultimamente, no Bra.sil intelectual, 
é um extempor4neo racismo as avessas, no dizer adequado do ilustre antropólogo, 
Egon Schaden, no sentido dum afronegrismo absurdo da "Negritude'' e dos movimen
tos da ZENZALA, de conúbio com os "Black-Powers" americanos. 

(16) -Teófilo Dias é facilmente identificado pelo retrato, descri~oes biográ
ficas e parentesco com Gon~alves Dias, embora a afinidade aí corra por conta do 
caboclismo da ma:e. 

A composi~lo racial brasileira é das mais complexas, e é preciso ser 
antropólogo dos mais experimentados (com especialidade na parte física) para dedu
zir a contribuic;~o de cada elemento. José do Patrocínio, por exernplo, nlo era preto 
puro e nem mulato propriamente dito. Provinha das rela~6es amorosas de urna africana 

' 
humilde com um padre acaboclado, de importante famt1ia de fazendeiros fluminens~. 

A respeito de seu pai, diz o sr. Oswaldo Orico, em "O Tigre da Aboli
crao'', Edic;lo Comemorativa do Centenário de José do Patrocínio, Ano 1953, página 
22: 

Nasceu na Vila de S. Salvador dos Campos dos Goitacases, a 
16 de Julho de 1799, filho do fazendeiro Jolo Carlos Monteiro, 
de origem portuguesa, e de Da. Clara Delfina Rosa. Era meio 
acaboclado e trigueiro. 

Acaboclado e trigueiro com africana, certamente faz lembrar urna 
espécie de cafuso. E que dizer de outros ''negros"? 

( 17) -Anita Garibaldi, pelas f otografias que dela ficaram, era de cor branca 
ou brancarana. Os próprios italianos viam nela um tipo de beleza e dedica~lo, digno 
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de venera9!0 e respeito. Nmo se pode conceber que fosse urna aventureira, fugida aos 
parentes, como anda apregoando certa literatura dos últimos tempos. 

(18) -Carlos Gomes era sincero em suas manifesta90es artísticas. O seu nati
vismo, apesar de decorridos tantos anos, ainda aparece em Mário de Andrade e outros. 

Em "Pe quena História da Música", Martins, S. Paulo, 1944, página 182, 
diz o ex traordinário Mário de Andrade: 

acentua: 

Nossa ~a está fortemente impregnada de sangue guaraní. 

E em "Música, Doce Música", S. Paulo, Martins, 1963, página 18, 

Em nossa ~a corre muito sangue (ndio e certos processos 
psicológicos de ser, do brasileiro atual, sfo perceptivelmente 
originfil'ios dessa proveniencia racial. 

Isso contrasta, visivelmente, com as levianas afirrrta90es de Renato 

Almeida, Luciano Gallet, Oneyda Alvarenga e outros. 

(19) -A notável Cole9fo "Grandes Personalidades da Nossa História", Fascí
culo 41, Abril Cultural, 1970, páginas 654-055, reproduz algumas fotqgrafias da Co
~e9á'o Familiar Silva Jardim, coin exclusividade de publica9fo. Mas, pelos tra9os dos 
irmaos - - - barba, olhos e cabelos - - -, como pelos da mfe - - - olhos, cabelos e ma~as 
salientes, ou, ainda, do próprio pai - - - cabelos, olhos e barba, o semblante de Silva 
Jardim é francamente caboclo. Tipo nítido, fundamental, insofismável. Entretanto, 
Silva Jardim, como muitos outros, nunca se referiu d sua classifica9!0 étnica, nem 
participou de qualquer movimento sócio.político com tendencias tais, como, mais 
tarde, seria o "florianismo". 

Na verdade, esses vultos da nossa história esconcliam a parcela de 
Brasil atrasado ou do interior que pudesse responder por sua proveniencia. 

(20) -Francisco Antunes Ferreira da Luz é um nome pouco conhecido, 
nos dias que fluem. 

Em boa verdade, devemos ao saudoso amigo e colega, sr. Jo!o Henrique 
Domin~es, a felicidade de tal contato, através das referidas "Harrnonias Efémeras". 

Slo uns poucos companheiros, que, com o autor, em 1948, fundaram 
o Centro Cultural Euclides da Cunha, seu periódico '7apejara'', além do Museu dos 
Campos Gerais: o no~vel geólogo e paleontólogo, Prof. Frederico Waldemar Lange, o 

criterioso naturalista, sr. Felipe Justus Júnior, o lt1cido historiador e jornalista, sr. 
Daily Luiz Wambier, o jovem cientista, Prof. Olavg Soares e o renomado Mestre Dr. 

· Joaquim de Paula Xavier. 

A ciencia, com tais elementos, muito se adiantou na zona dos Campos Gerais. 
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(21) -Pontes de Mirandajá era nosso conhecido, há muitos anos. 
Foi em 1932, numa conferéncia na "Associa9fo Brasileira de Impren

sa", que, primeiro travamos contato com a sua pessoa. Andavam todos empolgados 
com os seus livros de filosofia, política, direito, etc. Chamou.nos, logo, a aten~o a 
fisionomía tipicamente nordestina do Mestre. Pusemo-nos, efetivamente, em contato 
com ele em 1933, numa caravana de, estudantes de Direito de Curitiba, na qual, pon
tificava a figura extraordinma de Jolo Alves da Rocha Loures, caboclo· como o Pro

fessor. 
Foram momentos inesquec1\reis, aqueles que passamos junto ao Prof. 

Miranda, numa tertúlia de saber e idealismo. 

(22)-Essa quest!o de rafa ou cor, segundo ternos, há pouco, num livro 
póstumo de Paulino Santiago, emérito colega e incomparável amigo, '7e~as e Proces

sos do Cancioneiro das Alagoas", Maceió, 1972, página 69, parece ser a mesma em 

todo o Brasil. 

ridiculizá-lo: 

Das quadras ou trovas ~do Cancioneiro, 7 se referem ao negro para 

Se acreditássemos_ no que dize m ao pé da letra nossas trovas 
populares a respeito do negro, pensaríamos que é urna imensa 
mentira essa história de sangue africano em nossas veias, ou 
ainda que vivemos longe do Brasil, em algum país onde domina 
o preconceito de r~as. Efetivamente, entre treze das quadrinhas 
da nossa cole~o que se referem a cor da nossa epiderme, sete 
se orupam do negro, sendo para repeU-lo ou ridicularizá-lo e 
só urna para gabar-lhe o ardor sexual, o melllor que se pode 
dizer duma pretinha condescendente. Confiram-se, a propó
sito,os n?s 34, 48, 79, 167, 174 e 212 com este: 

J Eu amei urna negrinha 
Que f oi cría lá de casa: 

Tinha a pele de carváo, 
Mas seu sangue era de br~a. 

Vamos reproduzir essas trovas, que correspondem ds paranaenses, 
mineiras, cearenses, paraibanas e 4s do Brasil todo, conforme está em nosso livro 
"Breve Introdu~o i Antropologia Física" (Suas Rela90es coma Antropologia Cul

tural), Curitiba, 1961, Secretaria de Educa~lo e Cultura: 
34 - Aplantei um pé de cravo 

Numa lata de manteiga; 
O rapaz que tem vergonha 
Nlo namora com urna negra. 

48 • Assubi de escada acima, 
Fui falar com Deus Mai6, 
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Pra n!o dá cabelo a nega, 
Pra n!o fazer bendeng6. 

79 - Chove, chuva miudinha, 
Na copa do meu chapru; 
Coisa que nunca se viu 
Ahna de negro no céu. 

167-Lá vem a lua saindo 
Por detrás do leque~eque, 
Filho de branco é menino, 
Filho de negro é moleque. 

1 74- Machado que corta páu 
Também corta mulungú; 
M~a que namora negro 
Tem cor~ao de urubú. 

212- Milho torrado é pipoca, 
Doce de coco é cocada, 
No pagode em que eu estiver, 
Negro n!o leva embigada. 

Ternos, aí, confirma~a'o limpa e irretorquível de que o fenOmeno é o 
mesmo em toda a parte: em Santa Catarina como no folclore do &tado de Alagoas, 
onde ocorreu o célebre Quilombo dos Palmares. 

Mas, de qualquer modo, o ilustre escritor declara que n[o se procura 
a branquidade, mas simplesmente a morenidade, em seus vários matizes, o que con
firma o génio de Gilberto Freyre. 

4 7 - Assu b{ no céu acim a, 
Fui falar com Nosso Senhor, 
Qlie nao mate a cor morena, 
Que é a cor que Deus deixou. 

124- Eu n!o gosto da cor branca, 
Nem também da sararcí; 
S6 gosto da cor morena, 
Que namora pní caSll. 

Nao é de hoje que estudamos os preconceitos, no Brasil e fora dele. 
O mdio e o negro , perante o povo, sfo ainda cheios de defeitos imutáveis. Um deles 

\ ' 
por exemplo , é a condi~a-o, já mencionada, de serem crianfaS grandes, esposada até 
por antropólogos. "No Paraíso das Grandes Feras", de Fred Blanchod Iivraria Tavares 

' ' 
Porto , 19 51 , página 136, lemos: 
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Quando se dlÍ urna ordem a essas crian9as grandes que sao os 
pretos, é preciso acompanhlÍ~o com muitos gestos explicativos 
do seu significado. Sem isso, farao precisamente o contrário. 

(23) -Várias pessoas, que foram contempormeas de Hugo Carvalho Ramos, 
falam dele como dalguém inconformado coma vida das grandes metrópoles. Aliás, o 
nosso Brasil de enta:o, principalmente no Interior, deixava muito a desejar. Mas, por 
outro lado, muito se prezavam as rafzes, fazendo-se alusfo, seguidamente, ao sangue · 
caboclo ou do habitante do ''hinterland" nacional. Carvalho Ramos era fillio de 
baianos, mas baianos do sert!o do Estado Nordestino. Seu pai era Juiz e fora nomea
do pelo Govemo &tadual. Aliás, a mesma origem, como é sabido, se atribuí a Eucli
des da Cunha. 

(24) -Para Campos Salles, ver, ainda, Raymundo de Menezes, ''Vida e Obra 
de Campos Salles", S. Paulo, Livraria Martins, 1974, página 3, onde se refere aos 
pais do mesmo: 

Na qualidade de primeiro filho, serve ao genitor como tropeiro, 
nos se~os de transporte dos produtos da fazenda, oo sítio 
do Macuco, até casar 90m Ana C~ndida de Ferraz, fi.lha do ca
pit!o Manuel Ferraz de Campos, natural de Itú. 

Eis a(, do lado paterno, portugué's da velha guarda, e , do outro lado, 
sangue ituano de quatrocentos anos. Mas, Alberto Salles, seu ilustre irmlo, o notável 
ideólogo da República, também nos eseiarece, com os escor~s biográficos de Luiz 
Washington Vita, ser a rnfe de sangue bandeirante de Itu (Ver "Alberto Salles, Ideó
logo da República", S. Paulo, C. E. N., 1965, página 22 e seguintes). 

(24a) - Em conversa com o autor, Mestre Gilberto Freyre confirmou sangue 
indígena em ~m Romualdo de Seixas, já mencionado por Sfivio Roméro. O facundo 
e versátil Príncipe da Igreja, em boa verdade, nunca negou semelhante filia~o- antro
pológica, e foi sempre com ufania que se referiu ao parentesco caboclo, predominante 
na ArnazOnia, donde efa filho. 

(25) -O que causa admira~fo, no caso de Tavares Bastos, é a auséncia de 
qualquer no~o <;le consangüinidade indígena ou., ao menos, cabocla. Foi contra a es
cravid!o, defendeu o negro e chegou a prever para o Brasil urna popula~fo mista de 
branco (coisa vaga) e negro, mas 4 sua condi~o de mesti~ visivelmente amerindio 
(e mais, ainda, a de seu ilustre pai); nfo se sabe de haver pronunciado urna palavra, 
sequer. 

Coisas de político ou vaidade social, talvez. 

' 
(26)- Franklin Távora foi outro caboclo irriquieto e combativo, cujas raíz.es 

se prendiam aos Távora de Portugal, por um lado, e i boa mesti~agem de sua terra 
natal, por outro. Na sua descendé'ncia e parentela em geral, todos ostentam tal mesda
gem, a partir da cabe? dulta, olhos amendoados, etc . 
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(27) O extraordinário :enco Veríssimo sempre se reconheceu chegado ao 
indio. 

Mas, nlo faz isso por vaidade, racismo ou outra qualquer exibi9llo 
ou prom09l:Io de intelectual que pretenda ser mais brasileiro que outrem. Nada disso. 
Em nossa correspondéncia, e através de seus estupendos livros de literatura, há sempre 
o desejo de dizer o que outros nunca disseram, a respeito de seus parentes e condicrao 
étnica. Ainda há pouco,_em Fran9a, disse a um motorista que o quería explorar, numa 
corrida: 

Vá explorar turistas americanos e n!o índio brasileiro. 

Gilberto Freyre, Jorge Amado, Cámara Cascudo, Eleazar de Carvalho, 
Aldemir Martins, Roberto de Oliveira Campos, Djanira, Paulo Coelho Netto , Teóphilo 
de Andrade Théo Branda-o e muitíssimos outros, dessa ilustre gente do Brasil, também ' . 

assim procederam ou procedem, nas entrevistas, embora esporadicamente. 

(28) -Se nao tivéssemos biografias, nem f otografias e nem informa90es de 
qualquer espécie do Visconde de Ouro Preto, a simples presenya do filho - - - a incon
fundível figura do Conde de Afonso Celso, autor de 4'Porque me Ufano de Meu País", 
e de outros trabalhos monumentais, inclusive a biografia de seu ilustre pai, bastaría 
para identificar o vulto paterno. 

Mas neste caso,houve a conflué'ncia de vários elementos e agentes, que, 
. ' 

um após outro, foram contribuindo para firmar, em bases sólidas, o problema da 
etnia da f amt1ia. 

Os retratos, ostensivamente indianóides, do Visconde e de seu irml:Io, 
Carlos Afonso; a genealogía materna , que ia desembocar nos bandeirantes, fundadores 
de Ouro Preto; as próprias características raciais de seu insigne filho, o já mencionado 
Conde de Afonso Celso; estas e outras parcelas imponderáveis, sa:o responsáveis pela 
ere~ao do portentoso monumento caboclo, que consideramos definitivo, apesar de 
todos os pesares. 

No Brasil, muita coisa está ainda por fazer. 
E cabe aos intelectuais, pesquisadores, arquivistas, encarregados das 

diversas secy(}es do Departamento de Geografia e &tatística, e outras reparti90es 
mais, elaborar pacientemente os trabalhos, que, caso contrário, estara-o perdidos para 
sempre ~ dado o progresso vertiginoso que se verifica em tudo. 

~ 

Acudamos, enquanto é tempo! 
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ANEXO 

1 -- SANGUE INDíGENA 

Com a denomina9fo geral de sangue indígena, reunimos, aqui, opiniOes, 
dados e inform~Oes, referentes a dezerias de brasileiros, que podem ainda ser estuda
dos, com maior profundeza, conquanto nfo· se lhes possa, desde já, negar a existencia 
de sangue caboclo nas veias. 

S!o várias cita9{'jes, pesquisas sumárias, pontos de ilustra9a:o, etc., 
que vamos, aqui, mostrar aos leitores. 

O assunto é, de fato, imenso e inabarcável, pois sa:o milhOes de figuras 
que se foram sueedendo, a través dos mais de quatrocentos anos de história de nossa 
Pátria. 

1 

Sílvio Ro~ro, por exemplo, em sua "História qa Literatura Brasi-
leira", Tomo Primeiro, 4~ Edi9a:o, Rio, Iivraria José Olympio, páginas 286-287, 
1949, falando a respeito da influé'ncia indígena, diz o seguinte: 

Pelo que toca ao mesti9amento com os {ndios, é quase im
poss(vel enumerar casos, tantos slo SI.es. Seria preciso citar as 
principais fam11ias de S. Paulo, desde os tempos de Caiubí, 
Piqueribói e Tibiri9á, as de Minas, Goias, Mato Grosso, Para, 
Amazonas, Maranh!o, Ceará, Pernambuco, Babia, o Brasil. 
todo, em suma. Entre homens notáveis, basta lembrar os nomes 
de BasJ'.lio da Gama, Odorico ~endes, Diogo Feijó, Jolo Lisboa, 
Benjamin C.Onstant, Franklin Távora, D. Rornualdo de Seixas, 
Augusto de Mendon~a, Carlos Gomes, Floriano Peixoto, etc., etc. 

O grande Mestre Gilberto Freyre, por sua vez~ nlo fica atrás, e, através 
de sua vasta obra, identifica os seguintes vultos mareantes da nossa Cultl)ra: Euclides 
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da Cunha, Cap is trano de Abreu, Conselheiro Joa-o Alfredo, Prefei to Pereira Pass os, 
Floriano Peixoto, Carlos Gomes, Padre lbiapina, D. Romualdo de Seixas, Cardeal 
Arcoverde, Diogo Antonio Feijó, José Veríssimo (com toque de sangue africano), 

Candido Rondon, SI1vio Roméro, Presidente Hwnberto de Alencar Castelo Branco a 
' 

própria (amilia Mello Freyre, etc. 
Rachel de Queiroz disse, rerta vez, ("O Cruzeiro", página 122, de 

7/3/1953), a respeito da predominancia do sangue ind1gena no Ceará: 

Se ternos tamanho, cor, estatura e cara e cabei;a chata de {ndio, 
é porque na nossa terra pobre nllo houve escravaria tratando 
ricas lavouras que nos desse mais forte e boa pinta de negro. 

E, recentemente, no dia 28 de mar~o de 1971, nos "Diários Associa
dos", no caso "Diário do Paraná'', a propósito de "IÍldios do Brasil", um tanto exa
geradamente , se bem que certa, dedicou aos avoengos indígenas o seguinte: 

Nem f oi de ou tro modo, sen fo por essa livre aproximaiyao 
de oogres, brancos e negros, que se constituiu a popul~ao 
do Nordeste e Norte. Uns 80% dos nordestinos descendem de 
índios aculturados, que se incorporaram a popula~a'.o, misci
genando-se com o pequeno contingente populacional de bran
cos e pretos. Lá, pelo Norte a propor~io de sangue índio na po
pulw;ao do interior eleve chegar aos 90%, sucedendo coisa pa
recida em Goiás e Mato Grosso. Pedir a Deus que a aproximaiyfo 
se f~a sem muitas perdas de vida, evitando-se os choques, as; 
doen~as, vacinando i'ndios, deixando-0s tomarem chegada por 
si'. Depois, esperar que obre a natureza humana. Cadé os índios 
do Nordeste? V océs pensam que morreram todos? Bem, morreu 
urna po~llo nos choques iniciais, o que foi urna tragédia. Mas a 
maioria n4'o morreu na:o, ficou na te.ira, aldeou~e, e depois as 
aldeias foram se dissoJ:vendo, aspiradas pela popu~4'o de cultu
ra maior - - - e os indios acabaram se sumindo mas n!o por 
morte, por mistura. De quem é que vocés pensam que todos 
n6s descendemos? Por cada portugué's, por cada escravo negro, 
bota vinte, cem {ndios. Entio no interi~r a caboclada chega as 
vezes a parecer de ~a pura, tal a f6~a do bugre na mistura. 
E tudo ·braquicéfalo,. - - - - tapuia-ca~a-chata-nada de doli
cocéfalos - - - negróides ou caucasianos. (Como essa termino
logía toda fede a nazismo!). 

Outro grande nome , este de antropólogo do Equador, Prof. Monsalve 
Pozo, em seu estupendo livro "EL 11'1DIO, Cuestiones de su Vida y Pasión", Cuenca, 
Ecuador, p:ígina 513, indica também algumas personalidades brasileiras, que sfo 
mesti~s: 
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• • • nos recuerda, entre otros, a íos sÍguÍentes del Brasil: "Coelho 
Netto, grande cuentista; Euclides da CWlha, eJ llW eminente 
estilista de la lengua portuguesa; Pontes de Miranda, ·el poseedor 

de la más notable cultura del Brasil de nuestros dias; Rocha 
Pombo, el historiador mlÍs profundo del Brasil; José Ver(ssimo, 
crítico de cultura polimorfa •••••• También, es mestizo el 
General Rondon. GoB;:alves Días, uno de los mayores india
nistas de América, era pardo. 

Já vimos como se ~festa a pena polida e capaz do Marechal Mário 
Travassos. Mencionemos mais alguma coisa do que escreveu, na época, a respeito do 

sangue indígena: 
Na verdade, seria um ~rro esquecer o fundo indiano das popu
Iar;Oes amaz6nicas, nordestinas (em grande parte), sulinas e do 
planalto central, e as figuras de fundo indígena de Euélides da 
Cunha, Capistrano de Abreu, Floriano Peixoto, José Veríssirno, 
ltondon, Rocha Pombo, Benjamín Constant, Arcoverde, ·Pedro 
Américo, Carlos Gomes ••• 

Mário Mello, o saudoso Mestre pernambucano de História e Civismo, 

declarou ao autor, em carta, datada de 23 de setembro de 1953: 
Nos tempos coloniais, costumava« atn'b:iir aos jesu1'tas de
masiado patemalismo, em rel~lo aos índios. Hoje, é um des
cendente de {ndio - - - o meu primo Gilberto Freyre - -.:.-quem 
mais exalta o elemento africano, entre n6s. 

Mário Mello, nesta breve transcri~:ro, deu..se a conhecer como descen
dente de indio, também, pelo lado dos Mellos, embora exagerasse, em rela~lo ao 

primo Gilberto. 
Ora, é coisa conhecida que de Pernambuco para cima (exce~o feita 

do Maranha'o ), é o caboclo que predomina. 
As principais f anu1ias, as mais antigas, como veremos, tem sua, pin ta

zinha de sangue amermdio. 
Segundo o genealogista Carlos Xavier Paes Barreto, as principais fanú

lias pemambucanas possuem sangue ameríndio em dose razoável, em virtude dos 
casamentos entre parentes, como se usava antigamente, no Brasil. Assim, os Albuquer

que, os Cavalcanti, os Pessoa, os Gon~alves, os Fernandes, os Mello, os Távora, os 
Bandeira de Melló, os Moura, os Barreto, os lins, os Paes, etc. 

Muita gente talvez nl'o saiba que o sangue indígena brasileiro, por 
vezes, já na forma mesti~ada ou cabocla, seja abundante, no Exterior, compreen

dendo até figuras de. prol das letras e da pohlica. 
Todos estlo lembrados que a role de Thomas Mann, o grande roman

cista alemlo,era cabocla brasileira do Estado do Rio de ~aneiro. 
Por sua vez, muitos nobres da Antiga Fran~ eram tidos como mes

ti~os de fndios brasileiros, como também de negros das Antilhas . 
Mas, o caso mais importante e mais debatido, po.r ter sido histórico, 

é o do Marques de Pombal. 
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No excelente trabrallio "Os Primitivos Colorúzadores Nordestinos e 
seus Descendentes", Editora Melso, Rio, 1960, páginas 342-343, diz o eminente 

genealogista Carlos Xavier Paes Barreta: 

O Marqués de Pombal, por via materna , como já mostramos 
na parte genealógica, era filho da olindense Tereza de Men
do~a Melo, casada com Maooel de Carvalho Ata(de , neta de 
Maria Luiza de Mendon~a e de Joa'o Ahnada, 2a. neta da olin
dense Maria Melo, esp6sa de Francisco de Mendon~a, 3a. neta 
dos pernambucanos Paulo Moura e Brites de Melo, esta filha 
de Brites de Melo, pernambucana, filha de Joao Gomes de 
Melo, e aquéle de Felipe Moura e Genebra Cavalcanti, filha dos 
pemambucanos Felipe Cavalcanti e Catarina de Albuquerque. 
Era, como se ve, o Marques de Pombal descendente de Amau 
de Holanda, Brites de Vasconcelos, Felipe Cavalcanti, Joao 
Gomes de Melo , Jerorúrno de Albuquerque e da (odia Maria 
Arcoverde. 

Que longa e nobilitante ascendéncia! 
Mas , já Afonso Arinos , em "Lendas e Tradi~Oes Brasileiras", páginas 

69 a 71 , Edi~o Briguiet, 1937, havia, com muito relo e conhecimento, lan~ado essa 
ascendéncia, que continua desconhecida dos nossos genealogistas: 

Mais tarde, o sangue esbrazeado do caboclo circulava nas veías. 
de muita fam11i.a fidalga, como em Portugal , a riqu(ssima casa 
da Tórre; Pombal, o poderoso Pombal, tinha entre os avós 
urna {ndia pura; duques hespanhóes nfo se desdenhavam de 
descender de peles-vermelhas e urna famtlia aristocnítica da 
Normandia filiava~ num caboclo brasileiro. 

Rui Barbosa diz em "O Marques de Pombal", SimOes, Rio, 1951, pá-

gina 15, naquele brilhante estilo: 
U ma espécie de lenda envolve as apartadas origens da sua ascen
dencia. A erudi~áo, que nfo me cabe apreciar, desafei~oada, 

ou entusiástica, ora o liga, no Oriente, ~ ascemé'ncia dos prín
cipes herodianos da Judéia, ora a vem entroncar em nossas 
florestas, entre os cltefes da ~a dominadora dos tabajaras. 
Nfo é, porém, nossa missfo explorar as fontes obscuras da 
torrente. 

Rui Barbosa agiu como lhe oompetia, já que apenas ·1era ou ouvira 

falar. Mas, mesmo assim, dada a sua atitude lusófila dos quatro costados, está urna 
afirma~:ro valiosa para os tratadistas: sempre se lembrou do esquecido ou perseguido 

sangue indígena, neste país mesti~do até a medula .•. 
Repetimos: a antropologia física, ao que parece, nfo se aplicou ainda 

ao coeficiente indígena em nossa popula~fo. Os que té'm escrito sfo todos amadores 
ou raros espíritos universais, como o Prof. Gilberto Freyre, por exemplo. 
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Fala-se muito de lndio e sua rultura, mas raríssimos nos apontam os 
tipos de sangue indígena no seio da popula~fo. 

A nossa antropología se processa quase que inteiramente a base de escri

tos, dados, informa~Oes e documenta~l'o de escritores, como no caso de Daniel de 
Carvalho, Coriolano de Medeiros., · Horácio de Almeida, José Américo de Almeida 

' Romário Martins, Gal. Souza Docca, Affonso de Taunay, Herná'ni Silva aruno, Caval-
canti Proen~, Virgílio Corréa Filho, Mello Moraes, Gustavo Barroso, Craveiro Costa, 
Sérgio Buarque de Holanda, Ermelino de Lelo, Süvio Roméro, Gilberto Freyre, Basí
lio de Maga.J.Mes, Tenório d'Albuquerque, Nelson de Senna, Lopes de Andrade, Joao 
Negrfo, Mello Nóbrega, Olyntl10 Sanmartin, Aurélio Porto, Jo!o Camilo de Oliveira 
Torres, Sílvio Júlio, Alfredo Ellis Júrúor, Capistrano de Abreu, Rocha Pombo, Porto 
Seguro, Rodolfo Garcia e muitos outros. 

Só excepcionalmente, é que, como dissemos, nos aparece um antro
pólogo físico, com tendéncias universalistas, para esclarecer o caos em que nos deba
temos. 

Para dar urna idéia de como vio as coisas, vamos citar dois exemplos. 
Há pouco, numa entrevista i ''Manchette ", o ilustre académico Mário 

Palmc!rio, _um dos 40 imortais brasileiros, talvez com inten~ao de defender o indio, 
teve as seguintes palavra: · 

O índio é um b~ho que sempre esteve bem com os outros 
animais ••• 

E, noutra parte da mesma entrevista: 

Depois que o {odio aprende, com o branco, a plantar batatas, 
mandioca, milho, calá ••• 

~ incrível, na era da verdadeira ciéncia do homem, um respeitável 
representante da cultura brasileira encontra motivo para aplicar ao índio o designa-

' tivo de bicho, e, trocando, lamentavelmente, as bolas, faz do índio um simples apren-

diz do "BRANCO", precisamente naquilo que o referido branco dele aprendeu : 
batata, mandioca, cará, milho, etc. 

Outro fato, o sr. Florestan Femandes é um pesquisador substancioso 
e de inegável espírito didático. Mas, nlo sabemos como foi que, em seu t1ltimo livro 

"O Negro no Mundo dos Bl'!lllcos", Difuslo do Livro, S. Paulo, 1972, página 79, 
deu ao &tado do Pará, acentuadamente amermdio, urna propor~ao de: 

65,39% de MULATOS (o destaque é no~), ao lado de 5,32 
de negros e 28 ,96 de brancos. 

:S verdade que a fabulosa estatística nfo iS dele, mas de ''Estudos 
Demográficos", n? 145, l.B.G.E., Conselho Nacional de &tatíst~ca, ~o, 1955. 

Nlo sabemos qual o motivo, mas toda vez que um brasileiro trata de 
assunto afronegro de nossa terra,perde completamente a cabe~a. 
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Tais fontes e focos infec.ciosos, culpados de tanta falsidade e distor~a'o, 
devem ser desfeitos e eliminados, para bem da ciéncia, da decéncia humana e da ver
dade de que os grupos da nossa espécie nlo comportam tipos especiais, superiores e 

imperialistas, por isso mesmo. 
Mas, vamos ao que importa. 
Dos numeros!ssimos brasileiros ilustres, de todos os setores humanos, 

que tinham ou tem maior ou menor dose de sangue caboclo, destacam-se ós seguintes 
eclesiásticos, historiadores, eruditos, juristas, pedagogos, folcloristas, cn'ticos, joma
listas, pintores, músicos, poetas, sociólogos, paleontólogos, antropólogos, cientistas , 

sertanistas, militares, políticos, etc.: 
(Os já tratados merecem apenas registro comum). 
Cardeal Arcoverde, D. Romualdo de Seixas, Padre Cícero, D. AQUI

NO CORREIA, ilustre prelado, membro da Academia Brasileira de Letras. Sua palavra 
fácil , brilhante e versátil conquistou-lhe a admira~ao de brasileiros e estrangeiros. 
Publicou muitos livros, destacando-se: 'Terra Natal'\ ' 'Odes", " Flor de Aleluia", etc. 

A forma em seus versos é perfeita, parnasiana, simplesmente redolente 

de ocasos e murmúrios, de saudades e 4nsias incontidas. 
Padre JOS:g MARTINIANO DE ALENCAR, célebre político e genitor 

do romancista. Era padre e dos mais combativos em seu partido. 
Mas, sempre f oi acatado e respeitado como dirigente parlamentar, 

havendo participado de muitas campanhas e movirnentos, muitas vezes, em sua pró
pria terra natal, o Ceará. Governou sua Província, tomou parte em conspira~es, 

fez-se conhecido como orador parlarmntar e se notabilizou em outras atividades 

políticas. 
Capistrano de Abreu, Rocha Pombo, Cristdva:o da Madre de Deus, 

Manuel Bomfim, Candido Mendes de Almeida, Jolo Francisco Lisboa, Visconde de 
Ouro Préto, Carlos Afonso (irmfo de Ouro Préto ), Jofo Mendes de Almeida, Pontes 
de Miranda, Clóvis Beviláqua, Brandlo de Amorim, Lu~ da Camara Cascudo, José 
Ver!ssimo, Sílvio Roméro , Assis Chateaubriand, Carlos Gomes, Pedro Américo, 
Almeida Júnior, Djanira, Pedro Alexandrino, ALDEMIR MARTINS, vivo e inspirado 
pintor cearense, agora mais desenhista. Muito nos entusiasma pela originalidade de 
suas produ~Oes. Ainda recentemente, no "Cruzeiro", de 28 de rnar~o de 1973, páginas 
80-81 , em interessante reportagem sobre Aldemir Martins, diz o jornalista Rodney 

' Mello: 
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Quando olha para tnís, AJdemir vé a barraca de beira de estra
da onde nasceu e lembra o pai (abridor de caminhos, sens{vel, 
inteligente, que aprendell s0zinho a ter), recorda a mle (urna 
índia tapuia do Xingd, de quem se dizia ser a melhor cozinhei
ra do Cean{). 

De qualquer modo, ele representa o sangue indígena. 

.... 

RODOLFO AM08DO: Mestre da ·Pintura. Foi também um génio que 
se impOs por si, no tempo do lmpério e co~os da República·. Das suas numerosas 
telas, destacam-se: "O llltimo Tamoio", ''Marabd", ''Desdbnona': "Arrufos ': "Par
tida de Jacob ", 'Torso de Mulher ", "NarrtlfáO de File tas·: ''Mds Not(cias ': "Cristo 
no Monte das Oliveiras ", etc. 

A principio, pretendeu-se que tivesse nascido no Rio de Janeiro; mas, 
mais tarde, provou-se que era baiano, que fora ainda crianya para a aÍltiga Capital 
Federal. Em Amoédo, pelas fotografiase quadros que nos deixou, consegue-se, facil
mente, deduzir a existéncia de sangue caboclo em suas veias. Allás, naquéle tempo, 
ninguém, a nlo ser algum curioso amador, se incomodava com tais coisas. O Dr. 
António Serapilo Figueiredo, paraibano com residéncia no PararuC, nos afirmou 
que sempre o tinham em tal canta, nas rodas artísticas. 

JOAO BATISTA DA COSTA, magnífico exemplo de temperamento 
sereno e opulento, ao servi~o das paisagens e ambientes curiosos da natureza, mas 
que també~ soube ser espléndido retratista, um retratista em que a luta interior do 
homem se expressava com todo o rigor~e exatid:lo de suas formas. Laudelino Freire, 
certa vez, o oonsiderou o_ nuíximo de nossos artistas no género. De suas obras, desta
cam-se: "Piabanha", "D. Pedro", "Paus d'Alho ", "Latada ': ''Escoda de Pedra ·: 
"Remanso '', "Co"edeiras do Tieti': "Sapucaieiras Engalanadas·: etc. 

na 154: 
Dele disse F. Acquarone, em seu "Mestres da Pintura no Brasil", pági-

Prefería pintar os recantos calmos, tranquilos que se ajusta~em 
devidamente ao seu temperamento sossegado e sem oonvul~. 
Dentro dé'sse género , produziu verdadeiras obras prirn~. 

O seu magrufico "Auto-Retrato·: nos d~ urna idéia de seu caboclismo. 

José Bas1ño da Gama, Vicente de Carvalho, Augusto de Mendon~, Ade
lino Fontoura, Augusto dos Anjos, Teófilo Días, Gon~ves Días, Paula Ney, Casimiro 
de Abreu, A. Ferreira da Luz, MARQ~ DE POMBAL (Portugués), o terrível perse
guidor dos jesuítas, embora lusitano, tinha sangue indígena, conforme já vimos (Rui 
Barbosa, Afonso Arinos (tio), Paes Barreto, David Cameiro e outros). Além do que 
já reproduzimos, aqui vai outro trecho de "Dicioné!rio de História do Brasil", de An
tonio da Rocha Almeida, Porto Alegre , Globo , 1967 , p~gina 349: 

Estadista. portugués (1699-178~), nasceu em Lisboa e morreu 
em Pombal. Era filho do capitl[o de cavalaria Manuel Carvalho 
de Ataíde e de Da. Teresa Lu{sa de Mendon~a e Lima; descen
dia de magistrado e era neto de wna brasileira e descendente 
de urna {ndia. Talvez por ~so tanto se tenha afei~oado ao Brasil. 

Ternos em Pombal um caso típico do que acontecia, entfo: portugueses 
casados com caboclas e indo de toma.:iviagem a Portugal. 

Gilberto Freyre (o Mestre nunca negou, repetimos), lrmllos Villas-Boas, 
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Rondon ( com toque africano), Odorico Mendes, Franklin Távora, SOTERO DOS 
REIS, il~tre jomalista e professor maranhense. Foi escritor c~ssico nos primeiros 
anos do século XIX. Pertenceu A chamada elite intelectual, que deu 4 Capital do 
Maranh!Io o cognome de "Atenas Brasileira". 

l!rico Veríssimo, Hugo Carvalho Ramos, XA VIER MARQUES, o 
eximio escritor e mestre da língua, natural de ltaparica, Bahia, mostrava muita cara 
de índio ou maireluco, einbora nunca tivesse tido a coragem de proclamá-la. Consi
derava-se sempre um luso descendente. E sempre se mostrou contra o índio e o negro. 
Entretanto, os seus ensaios, discursos e composi90es em geral, ficaram como modelo 
da capacidade do mesti90 brasileiro, em assuntos dessa natureza. 

A fotografia de Mestre Xavier Marques o denuncia como autentico 
mesti90, de cabelos lisos, bigodes arrepiados, pouca barba, olhar de extrema fixidez, 
etc. Produziu mais de 20 obras, como: ''lana e loe/", "Praieiros ", ''Ensaios ·: "O 
Sargento Pedro", ''Pindorama ", "A Arte de Escrever": "Odtu ra da L fngua Portu
guesa", etc. 

MANUEL ANTONIO DE Al.MEIDA, o ínclito autor de "Memórias 
de um Sargento de Mil(cias", tinha cabelos, olhar e bigodes característicamente de 
mesti90, a confundir-se com o chamado branco. Acresce ser ele do Rio de Janeiro 
dos come9os do século XIX, quando ainda era comum encontrar-se soldadesca guaraní 
e até charrua, nas mas, conforme Debret , em suas magnificas gravuras. Portanto , 
caboclo também se deparava em todas as camadas. 

Humberto de Campos, Gal. Tibúrcio, OSóRIO, o glorioso cavalaria
no da Guerra do Paraguai, em boa verdade , era mais branco que qualquer outra coisa. 

Com sinceridade, n!io sabemos onde o folclorista Rodrigues de Carvalho 
lhe foi descobrir sangue africano nas veías (V. "Novas Estudos Afro-Brasileiros", 
capítulo dedicado a Rodrigues de Carvalho ). 

Foi dele que os outros copiaram e, assim se generalizou urna enorme 
cincada, que hoje figura até em livros de antropología. E , no en tanto , nenhuma foto
grafia, informa9!io fa miliar do biografado , nada disso eles apresentam. 

· Pelo que sabemos do aguerrido militar, em trabalhos de paren tes e 
gente chegada , descendia ele , pelo lado materno, de boa estirpe lusitana ou luso
-hispánica, sen do seu pai um cordial e irriquieto guasca ou gaúcho , o sr. Manuel da 
Silva Borges, e sua m:re , Ana Joaquina Osório. 

\ 

Em "Osório", Agir, 1946, o Cel. J. B. Magalha-es, sem muito pestane-
jar, afirma, até, que o pai de Osório era descendente de ayorianos de Santa Catarina. 

De qualquer modo, fica assentado que, naquela terra recém-colonizada, 
o orgulho era coisa que despontava em todos os lares e famt1ias, A mais insignificante 
a9:ro do estranho. 

Dizem que a fam11ia se op6s ao casamento do pai com a m:re, simples-
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mente por ser ele pobre e trabalhar como pe:ro de fazenda. Suas fotografias incul
cam-no como levemente acaboclado ( olhos, cabelos, etc.). 

GAL. ANTONIO SAMPAIO, bravo militar que chegou ao posto de 
general, grayas A sua grande iniciativa, altivez e espirito de sacrificio, aliados 4 natu
ral inclina~lo. 

O retrato de Sampaio está em todos os quartéis de Infantaria, e as 
feiyoes do imorlal cearense demonstram, claramente, antepassados indígenas. Aliás, 
é um azvaignac, de barba mui rala e pontuda, com cabelos corridós e longos, e um ar 
de instransigente postura, como convinha aos comandados de outrora, principalmente, 
antes das arremetidas contra o inirnigo real, efetivo e pronto, para a luta. 

Dos trés ferimentos, que recebeu em Tuiuti, resultou a morte, que o 
consagrou A estima e venera~lo de civis e militares. 

Sampaio era de urna regilo de franco predornínio do sangue tabajara, 
o que, ainda mais, vem refor~ar a nossa afu~fo. 

Gal, Benjamín Constant, Floriano ~eixoto, MAL. HUMBERTO ALEN
CAR CASTELO BRANCO, no~o Prlriteiro Presidente da Revoluyáo, é, igualmente, 
dos mais conhecidos e respeitados, tanto pela inteireza de caráter, como pelo preparo 
intelectual, ao servi~o de robusta inteligéncia. 

Mestre Gilberto Freyre, certa vez, o comparou a Diogo Feijó, tanto no 
físico como no conjunto dos dotes morais e intelectuais. Corroboramos a compara~lo 
do eminente sociólogo, acentuando a estima e admira~lo que de nós sempre mereceu 
o imortal cearense. 

O Marechal Castelo Branco comandou, também, no Pararu!, e foi aquí 
que aprendemoo a considerá-lo devidamente, pondo a questlo nos respectivos termos, 
quanto ll obra que escreveu e a capacidade sempre demonstrada de dirigir e debater, 
em mais de um setor. Escreveu: "Os Meios Militares e o Problema Moral da Na~lo", 
"O Alto Comando da Tríplice Alianya na Guerra do Paraguai", "Aspectos Geopolí
ticos do Brasil", "Domínios da Estratt!gia", '#fendé'ncia do Emprego das For~as 
Terrestres na Guerra Futura", "O Dever Militar em Face do Conflito Ideológico", etc. 

E JORGE AMADO, o portentoso prosador de tanta maravilha? Ouya
mos a sua entrevista A Revista "Realidade", de agosto de 1966: 
"O Homem Amado", texto de Alessandro Porro. 

Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de i.912, numa. fazenda 
de cacau de Auric(dia, Munic(pio de Itabuna, no sul da Babia. 
Seu pai, Joao Amado de Faria, era se:rgipano. Sua mlle, Eulália 
Leal Amado, baiana de origem•indígena. 

Paulo Dantas, notável biógrafo, Oswaldo Orico, emérito acadé'mico, 
que escreveu tantos livros preciosíssimos sobre a Amaz6nia e outros assuntos; Leonar
do Mota, o imortal folclorista cearense, que todos relembramos com saudade; TH:eo 
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BRANDÁO, lúcido médico e folclorista alagoano, autor de inúmeras obras de valor in
contestável, inclusive de fundo medicinalindígena.Pertence a várias entidades-cultunüs. 
Félix Pacheco, vigorosa pena, serviu ~ imprensa e 4 diplomacia. Berilo Neves, roman
cista que se destacou pelo delicado dos assuntos, geralmente de tendéncias feminis. 
Jayme Adour Ca.mara, historiador e sociólogo, Cleómenes de Campos, poeta da Aca
demia Paulista de Letras, mas sergipano de nascimento, como já afirmamos, e que se 
tomou conhecido do autor, através de seu ilustre irmlo, sr. Manoelito de Campos; 
Manoel Francisco Brandlo, polígrafo paraense; Gal. Costa Cavalcanti, Gal. Juracy 
Magalh~es e outros auxiliares políticos. Gal. Firmo Freire, Gal. Gomes Cameiro, 
Gal. Juarez Távora, Gal. Boanerges Lopes de Sousa, Gal. Floriano de Lima Brayner, 
Gal. Alcides Etchegoyen, Gal. Bernardino Bormann, Gal. Antonio Adolfo da Fontou
ra Mena Barreto, Gal. Lúcio EstéVes, Gal. l.enóbio da Costa, Gal. Octact1io Terra 
Ururaí, Gal. Tertuliano Potiguar, Gal. Nelson de Mello, Gal. Dácio César , Gal. Jo!o 
Ururaí Magalh!es, Gal. Plínio Tourinho, Gal. Mário Tourinho, Gal. Syzeno Sarmento, 
insigne comandante da 2a. Regia-o Militar, GAL. GOLBERY DO COUTO E SILVA, 
figura inconfundível, que tanto tem feíto pelo Brasil e sua organiza~o. Deve-se A 
sua preclara vislo o estado de perpétuo sossego, em que o nosso país tem estado, 
tanto quanto A sua rica e brilhante pena a divulga~lo de tantos livros utilíssimos, no 
ámbito internacional. Exerce, atualmente a Chefia do Gabinete Civil da Presidéncia 
da Rep\iblica; Generoso Ponce, vulto de proje~!o histórica do Estado de Mato Grosso, 
ApolOnio Sales; Olegário Maciel, Saturnino de Brito, no mes bem conhecidos na polí
tica e nas atividades gerais; Senador José Augusto, outro representante extraordinário 
do Rio Grande do Norte; Bento Gon~alves e filhos; Agarnenon Magalh!es, o valoroso 
político do Estado Novo, fiJho de Pernambuco, LUCAS NOGUEIRA GARCEZ, 
político visivelmente caboclo, ligado a Jánio Quadros pelo lado dos Nogueira. Ele 
mesmo denunciou tal parentesco e ascendéncia. Foi ótimo administrador, no Gover
no Paulista, e conhecedor inegável de seu domlhio. Lucas Garcez é urna das reservas 
morais e tecnológicas do nosso país. 

JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, ex-Presidente da Rep\1-
blica, tem o facies indisfar~ável do nosso {ndio. Natural de Diamantina, é pelo lado 
paterno - - - dos Oliveira - - - que se lhe percebe a afinidade racial. Assis Chateaubriand, 
certa vez, o classificou de "O BUGRE que nos govema". O sr. Raul de Lima, minei
ro, e no.sso particular amigo, confirmou o sangue caboclo de Juscelino. JÁNIO QUA
DROS, é sem chlvida, caboclo autentico, nos modos e fei~es. Pertence aos Quadros 
do Paraná. Aí s!o muito numerQsos e gente de boa proje~o. O Dr. Miguel Quadros, 
seu ilustre tio, costumava conversar com o autor, dissecando a sua ltrvore genealó
gica, onde sempre aparecía urna cabocla, coisa comum na regilo, como, aliás, em 
todo o Brasil. A fisionomía do Dr. Quadros nlo deixava nenhuma d\ivida a respeito. 
Tambe'm, o Dr. Álvaro Quadros, seu irmfo, e residente em Curitiba, muito nos tem 
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servido neste trabalho. 
Maria Curupaity, Jovita Alves Feitosa, ROBERTO DE OLIVEIRA 

CAMPOS, o extraordinário econonmta brasileiro, tem nítidas fei~Oes caboclas. Por 
sua própria confissfo, em entrevista, ficamos sabendo que teve avós indígenas puros. 
Allás, é coisa corriqueira, tal modo de identifica~!o. Roberto Campos é, hoje, urna 
das mais robustas expressóes do mundo económico, financeiro e político, em parte. 
Seus artigos de jornal exibem certa forma de analisar os fatos e acontecimentos, em 
que, logo, se lhes percebe a clareza, capacidade e atualidade, ligado tudo. isso a um 
modo de expor, um tanto sar~stico e original. 

Ministro Reis Velloso, Áureo de Moura Andrade, Abreu Sodré, Ex-Go
vernador de S. Paulo, HONÓRIO DE LEMES, outro gattcho destemido, que convul
sionou o Rio Grande do Sul, em mais de um instante. Dizia-6e fudio puro, no seu 
~implismo notável. 

Xavier da Silva e Jesumo Marcondes, presidentes do Paraná . .Manuel 
Ribas, interventor no mesmo Estado. Pedro Patigot de Sousa, governador recém-fa-. ~ 
lecido , ainda do mesmo, Pires do Rio,Prof. Pereira Lira, Francisco Belisário de Souza, 
ilustre alagoano, Gal. Mendon~ Lima, Ministro no Estado Novo, Jolo Agripino, 

' Aurélio de Figueiredo (irm[o de Pedro Américo), Carlos Afonso (irmlo do Visoonde 
de Ouro Preto), Nestor Víctor, Fausto Cunha , Álvaro Lins, Cavalcanti Proen~a, Lu~ 
Jatobá, Domingos Nascimento (do Paran(), EUCUDFS BANDEIRA, soberba cere
bra~o, foi o "Prmcipe dos Jomalistas do Paraná". :e o antecessor do autor na Ca
deira n? 12 da Academia Paranaense de Letras. 

Campos Salles, Conselheiro Joa:o Alfredo, JerOnirno de Albuquerque 
Maranhfo, Tibiri~, Caiubí, Amador Bueno, Amador Bueno da Veiga, Anhangüera, 
Araribóia, Domingos Jorge Velho, fudio Arcoverde, Sepé Tiaraju, Jaguarari, Da. Da
miana da Cunha, Bárbara Heliodora, Ana Quitéria de Jesus, Da. Clara Carnario, Ávila 
da Casa da Tórre, Joao Café Filho, Tavares Bastos, Anita Garibaldi, Conselheiro Cris
piniano, Joaquim Murtinho, Plácido de Castro, Silva Jardim, Bario do Rio Verde, 
JOÁO TEOOORO XA VIER DE MATOS, natural de Mogi-Mirim, foi grande estadista 
do Império. Professor, administrador, estudioso do Direito, e, sobretudo, como &JDÍIO 
da pobreza, que ele se evidencia. Foi autor de muitos melhoramentos da Capital, mas 
morreu também pobre. Joao Teodoro.tinha tr~ acentuados da nl? indígena. 

BALTAZAR FERNANDBS, o fundador da cidade de Sorocaba, F.sta
do de S. Paulo, do mesmo modo, merece cita~lo aqui. 

Cel. TORQUATO SEVERO, bravo e ardoroso militar gaúcho, compa· 
\ . 

nheiro de·Aparício Saraiva. Debc.ou fama de austeridade, niod~~ e lealdade incon-
testável, em todos os momentos da vida. Muitos acreditam que Torquato Severo 
f osse da ~a indígena pura, conforme se concluí, de urna rápida olhadela a seu retra
to. Olhos amendoados, cabelo corrido, pouca barba, ~as salientes e outras caracte-
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rísticas acentuadamente nativas. 
Mal. José de Abreu (Sérro Largo), José Maria Magalhlles de Almeida, 

CONSTÁNCIO ALVES, o jornalista e escritor baiano, de certo modo, era també'm 
caboclo, com toque africano. Tinha os tré's sangues, como Gon~alves Dias, José Ve
ríssimo, Joao Ribeiro, Judas lsgorogota, Moreira Guimar~es, Cassiano Ricardo,Pereira 
da Silva e outros. Pertenceu él Academia Brasileira de Letras, mas foi pouco produti
vo, talvez em virtude do natural retraimento, destacando .se, no entanto, o volume 
"Figuras". 

LOUREIRO DA SILVA (CHARRUA), político gadcho dos mais efica
zes. Foi prefeito de Porto Alegre e morreu no desempenho do 2? Mandato. Brochado 
da Rocha, que foi Ministro de F.stado, Gaspar da Silveira Martins, urna das mais reco
nhecidas capacidades do mundo político gadcho, havendo feito papéis notáveis em 
vctrios movimentos sediciosos, no tempo de Floriano. Júlio de Castilhos, outro grande 
político da terra dos pampas; sua for~a carismática era das mais afamadas e temidas, 
conquanto nao ocupasse o cargo por muitos anos, em virtude da morte prematura. 

José de Mesquita, Virgt1io Corré'a Filho, Desemb. Gabriel P. Arruda, 
Rubens de Mendon~, EstéVno de Mendon~, Mctrio Feitosa Rodrigues, Luís Feitosa 
Rodrigues, estes sete, matogrossenses; Raimundo Gomes da Silva, folclorista ama
zonense. Domingos Jaguaribe, AUREUANO LEITE, emérito historiador, autor 
de "Historia da Civiliza~lo Paulista'', livro que retrata a vida de S. Paulo, desde os 
bandeirantes. E membro da Academia Paulista de letras e de outras entidades cultu
rais. Aureliano é descendente quase direto da velha gente de Piratininga, conservando , 
até no tipo físico, os tra~os fisionOmicos do caboclo. E extraordiruíria a fibra do velho 
mineiro, él testa de tantos empreendimentos de real importá'ncia, no Estado de S. 
Paulo, seu torra'.o adotivo. 

ALFREDO BRANDÁO, escritor alagoano, que dedicou a sua vida A 
tarefa assaz edificante de interpretar e revalorizar as culturas indígenas, cujo sangue 
lhe corria nas veías. Um trabalho original é "A F.scrita Prehistórica do Brasil", subes
timado por alguns, mas que demonstra o prdposito de solu~a-<> ·de um problema fun
damental. 

Aurélio Porto, Adelmar Vidal , J<>fo da Mata Machado, Hermenigildo 
de Barros, MILTON RODRIGUES, matemático e estatístico paulista. Lecionou nos 
principais est~belecimentos de ensino superior da Capital. Era dos mais citados auto
res dos primórdios dessa especialidade. Castro Lopes, célebre poeta católico do Río 
Grande do Sul, Sete Cámara, AUGUSTO DE LIMA JÜNIOR, brilhante historiador 
e polígrafo. Sempre demonstrou originalidade. José de Mauro de Vasconcellos,fecundo 
romancista, e descendente de {ndios, pelo lado materno. RAIMUNDO DE MORAFS, 
primoroso autor das coisas da Amazonia. F.screveu: "No Mirante do Baixo-Amazonas", 
"Na Planicie Amazónica" ,"O Homem do Pacoval", "Ressuscitados'', ''Os Igaradnas", 
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' 'O Meu Dicionário de Coisas da Amazónia", "Anfiteatro Amazónico" , "País das 
Pedras Verdes" , "Á Margem do Livro de Agassiz " , "Cartas da Floresta" e outros 
trabalhos de mérito. Nunca ninguém se identificou tanto com sua terra como o sau
doso escritor. 

De Plácido e Silva·, jurista e polígrafo, que residiu muitos anos no 
sul , e foi elemento de muita valía, na frutificayao de escolase editoras de todos os 
graus. 

Dele é "Editora Guaíra" , ' 'Gazeta do Povo", "A Universi~de" , etc., 
de colabora~!o com outros heróis. 

Sobre BASTOS TIGRE, diz Raymundo de Menezes em seu excelente 
"Bastos Tigre e La Belle Epoque " , Edant, S. Paulo, 1966, página 19: 

Em suas andan~as pel_o serta-o do Ceará, vendendo panos e 
cobrando contas, Delfino tem ensejo de co~ecer, em V ila 
de S~o Mateus, no Alto Carir(, a jovem Maria Leontina, a Ma
rocas, filha de José de Oliveira Bastos, cearense de ascendentes 
portuguese:¡, e de D. Donata Maria do Esp(rito Santo, de ori
gem mameluca. 

Aliás, Bastos Tigre nunca negou a sua origem indígena. 
Pulando de Pernambuco. ao Río Grande do Sul, já vimos como Érico 

Veríssimo sempre aproveitava a ocasia-o para ressaltar a a~ao do sangue ameríndio, 
que lhe corria nas veías, como a grande parte da populaya'o daquele F.stado. 

Pois bem, hoje, vamos mostrar como era ele caboclo ou mameluco , 
lá chamado "indiático": 

Tentemos agora tra(f ar um retrato de minha avó materna que, 
por parte dos Leite de Morais, tinha entre seus antepassados 
remotos um famoso bandeirante paulista, coisa que ela sempre 
ignorou e que se eu sei agora é gra~as a inform~llo de um 

I amigo historiador. 
Da. Maur(cia era urna serrana trigueira, com fei~Oes que lem
bravam as de urna índia, n!o tupi.guarani, mas pele vermelha. 
~rico Veríssimo, "Solo de Clarineta", Globo, V. l., Porto 
Alegre, 1973, pigina 29). 

Voltemos, agora, ao Río de Janeiro , ao exímio escritor "best.seller", 
JOSE MAURO DE VASCONCELLOS na Revista ''Realidade", de setembro de 1975, 
S. P. , pctgina 48, em artigo assinado por Audálio Dantas e intitulado "18 Llvros e 
Muitos Amores'', encontramos, como aliás nas liltimas páginas de seus livros, o se
guinte : 

•••••• José Mauro de Vasconcellos, filho de urna famt1ia ex
tremamente pobre (pai de ascendé'ncia portuguesa e mfe India) 
do subdrbio carioca de Ba~, percorreú lo~s e complicados 
cambthos. 

.219 • 



Com E:rico Veríssimo, Gilberto Freyre e Jorge Amado, José Mauro 
constitui o grupo de escritores mais vendidos do nosso país. 

Noutros termos, sao o grupo cabcclo mais rnais ern voga, ern nossa 
literatura em prosa, aos quais, ainda, se pode ligar o fenomenal Luís C4mara Cascudo. 

Voltemos a Sao Paulo, ~ histórica e progressista cidade de Carnpinas, 
onde nasceram os irma'os Presidente Campos Salles e Alberto Salles. 

Sobre eles, falamos, alhures, o Presidente da Repdblica e o Ideólogo 
da rresma. 

Cassio M'Boi, célebre pintor, ELEAZAR DE CARVAUIO, outro cea
rense indorrnfvel do difícil terreno da mtfsica. Ninguém ignora que é urn nome interna
cional de Regente de Sinfónicas. Eleazar, bastas vezes, ern Chicago e outros centros 
americanos, regeu orquestras, executando as complicadas e fantasiosas cornposi~es 
de Heitor Vila-Lóbos, fazendo assim, triunfar no Exterior o génio musical brasileiro, 
tlro fortemente impregnado da seiva das ra~as que compuseram a nacionalidade bra
sileira. Joa-o Siqueira, Batista Siqueira, St1vio Salema, Wilson W. Rodrigues, folcloris
tas e compositores de relevo, com numerosas produ~Oes, Abigail Parecis, lml!os Taba
j ara, Tom Jobim , Violeta Coelho Netto, Reinaldo Moura, renornados artistas, e poeta 
e estilista o tiltimo; RAUL MACHADO, eminente paraibano~ que conosco trocou 
correspondéncia por vários anos. Gesse, a talentosa esposa do poeta Vinicius de Mo
raes, é também sabidamente de sangue indígena. 

Ascenso Ferreira, o versa'til poeta das Caatingas e Brejos, Francisco 
Quirino dos Santos, Fernando Amaro , talentos de S. Paulo e Paraná, igualmente, 
na linguagem dos versos; Angyone Costa, o arqueólogo incansável de tantas obras 
magistrais, Dra. Heloísa Alberto Tórres, a Mestra da Arte Marajoara, Darcy Ribeiro, 
o maravilhoso antropólogo, Lincoln de Sousa, sertanista modesto, Nunes Pereira 
(3 sangues), autor do "Decarnerón Indígena,, e outros livros de porte, Álvaro Alvirn, 
(cientista),° Octávio Domingues (notcível biólogo); PAUW COELHO NETTO, digno 
sucessor de Henrique Coelho Netto. Escreveu mais de 70 obras, sobre os mais variados 
assuntos, havendo assíduo intercámbio corn o autor deste livro. Pertence a várias 
associa~s, academias, institutos e entidades culturais do país e do Exterior. Femando 
Sabino, Rachel de Queiroz, a modelar jornalista e romancista, Darcy Azambuja,jurista 
e novelista de pulso, Manoelito d'Omellas, polígrafo e historiador honesto e original, 
ern seus asswi~os, Dalcídio Jurandir, Mauritónio Meira, MÁRIO YPIRANGA MON
TEIRO, excelente escritor amazonense. Seu campo abrange: folclore, história, socio
logía, etc., OSÓRIO BORBA, primoroso prosador, já falecido, ÁLVARO MAIA, 
político e escritor. Muito lhe deve a Arnaz6nia. Jeová da Motta, emérito escritor e 
grande espírito cívico, Ovídio da Cunha, ensaísta de categoría, César de Alencar, artis
ta e publicista de largos círculos. 

Aquí , podernos ainda incluir numerosos outros hornens de letras, quer 
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por afirmayao de pessoas dedicadas ao genero genealógico , quer a través de próprios de
poirnentos (entrevistas, auto-biografias , rnernórias, etc .) : JORGE AMADO , o portento
so romancista brasileiro, que, certa vez,ern entrevista , afirrnou que era filho de sergipa
no corn mulher do sul da Bahía, de sangue indígena. A ra~a negra nao tem rnelhor def en
sor que esse prof ícuo homem de · letras nordestino . Camelio Pena. MONTEIRO LO
BA TO, o gigante de tantas obras geniais e tantas campanhas de importancia mais que 
nacional, e que iniciou belas e humanas empresas de fundo cívico e cultural. Valdo
miro Silveira, contista de classe, Genolino Amado , GILBERTO AMADO, o inolvi
dável estilista e inovador em vários setores, que nos legou trabalhos de beleza e pen
samento, Benedito Calixto , o exírnio pintor que abrangeu quadros de vários géneros 
e escolas, Antonio Bandeira (3 sangues), idem, GUILHERME DE ALMEIDA , o incon
fundível cronista, poeta e orador, que, por mais qe sessenta anos, produziu coisa ta-o 
bela e elevada, sem · sair do rneio do povo. Deixava,' igualmente, notar nos olhos e 
cabelos, qualquer liga<;a'o corn a velha ra~a bandeirante, ta'o numerosa , ainda, há 
uns oitenta anos atrás. 

Gal. José Sombra , Cat~o da Paixao Cearense, expressao expontánea 
da lírica popular, Visconde de Mauá, hicido Estádista, de certo coeficiente de sangue 
cabodo, Rairnundo Padilha, Gal. Severino Sombra, Amadeu Amaral , Rubens do 
Arnaral, Carlos Chagas (c.élebre cientista), Ern11io Ribas (ídem), Deolindo Coutinho 
(da Academia Brasileira de Letras) , Cornelio Pires, Odorico Tavares, Gal. Enéias do 
Río Apa, Vidal de Negreiros (figura histórica) , Anísio Teixeira (famoso pedagogo), 
1.óbo da Costa, Félix Aires (ilustre vate rnaranhense) , Eugenio Egas (historiador), Vital 
Brasil e rnuitíssirnos outros, que podern facilrnente ser identificados. 

No Paraná, corno já dissernos, apesar do predomínio branco ou cauca
sóide, existern ainda nurnerosíssimas populay~es caboclas, em Paranaguá e mwiicípios 
vizinhos, no antigo Contestado , no lvaí, mesmo no Norte Velho. Mais que os negros, 
s!o igualmente os mulatos que abundam. Já mencionamos as fairu1ias de ascenden
cia, a partir de ~bano Pereira, que segundo Jtilio Moreira , o criterioso historiador, 
era mameluco. O prirneiro Prefeito de Curitiba, na fase da Emancipa~a-o (1 853), Sr. 
José Borges de Macedo, tarnbérn se incluí entre os caboclos. Por sinal , tronco de 
grande farn11ia. O mesmo sent lícito dizer do eminente filósofo Dr. Euz.ébio Mota , 
que tanto fez pela instru~fo no :Estado sulino,ern pleno século XIX. 

Podernos, com facilidade, mencionar expressoes das letras, governo, 
for~as armadas, rnagistério e outros setores da vida pública e social, em que maior 
ou rrenor por~~º de sangue caboclo se evidencia: Jofo Xavier Viana , David Carneiro, 
Newton Cameiro, Antonio Franco Ferreira da Costa (saudosa memória), Plínio Franco 
Ferreira da Costa, Renato Valente, Vasco Taborda Ribas, Álvaro Quadros, Gal·. Ayrton 
Pereira Tourinho, Gal. Luis Carlos Pereira Tourinho,Alceu Chichorro,Odilon Negrfo , 

Adalto G. de Araújo, Nelson Saldanha d'Oliveira, Luiz Parigot de Souza (já falecido), 
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Júlio Moreira, Arildo J. Albuquerque (já falecido), Guilherme de Albuquerque Mara
nha'o, Barreto Coutinho, Marino Bueno Branda:o Braga, Antonio Braga Gá falecido), 
Augusto Waldrigues, a Farnt1ia Bandeira, a Famt1ia Faria, Dario Nogueira dos Santos, 
Tasso da Silveira Gá falecido), Máximo Pinheiro. Lima, Famt1ia Rocha Pombo, Famí
lia Loiola, Fam11ia Moreira-, Jolio Costa (já falecido), genitor de .Elói da Cunha Costa, 
Cfuldido Martins de Oliveira, Familia Machado (Caio e outros), Fatnt1ia Camargo 
(Afonso), Ribas Silveira (v. Ponta Grossa), J. E. Erichsen Pereira (falecido ), Nestor 
Erichsen, Nelson Barbosa (v. Paranaguá e zona litoránea), Romário Martins (já fale
cido), e muitíssimas outras, além das que, antes, tivemos o prazer de citar. Fome
cendo dados a respeito de sua fam11ia, diz Mestre David Carneiro, em carta dirigida 

ao autor: 
Com rel~ao a minha famt1ia, ignoro, do lado paterno, por 
minha avó Olympia Soares da Costa, vinda do sul de Santa 
Catarina, se há índios, mas do ~eu materno só falta o meu 
bisav6 Antonio Carvalho e Silva (que era portugués) todos os 
demais sao mesclados, sobretudo minha bisavó Teolinda Mon
teiro que era filha de índia. Mas do lado Bueno (Maria do Be
Jém Bueno) há vários ramos com sangue indígena também, 
de que os descendentes nos orgulhamos. (Carta de 29 de abril 
de 1973). 

Isso confirma o que ternos afirmado a respeito da abundáncia do 
sangue caboclo no sul do Brasil. 

Plínio Salgado, o excelente autor de tantas lutas e tanta difuslio cul
tural, nunca deixou de se identificar como caboclo, exemplo magn111co nesta época 
de téV}ta coisa dirigida pelos medíocres da divulga~IIo condensada, como p11ulas de 
valor irrefutável. 

Entretanto, o próprio Exterior sofreu, também, a invasao desse sangue. 
Ninguém ignora que Pombal (já citado), Thomas Mann, o glorioso romancista alema:o, 
a bailarina Margot Fonteyn e outros, trazem alguma afinidade coma estirpe amerindia. 

\ 

O ilustre tupinólogo, Prof. J. J. Philipson, em carta recente, diz: 

o {ndio brasileiro nao só teve descendentes ilustres aqui - - -
Thomas Mann, do lado materno, era Brasileiro, com sangue 
ind1gena; creio que há parentes no Paraná. 

E Da. Margot confessou, há pouco, numa entrevista, que, pelo lado 
materno, é brasileira, da fam11ia cabocla dos FONTES. 

A conclusao que tiramos t! esta: o sangue indígena continua no ca
boclo, por meio da mesti~gem, e nada mais fácil que, após algumas gera~oos, se 
nos depararem tipos com pronunciado facies ameríndio. Em boa verdade, a maioria 
dos Estados segue a linha do caboclo (até a UMBANDA tema sua linha) antes que 
as duas outras, conforme provamos, anteriormente. 
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Daí, pois, a grande quantidade de vultos notáveis, em todas as camadas 
sociais, que aparecem em nossa vida em geral, de Euclides da Cunha ao próprio Ben
jamin Constant, e de Diogo Feijó a Plácido de Castro ou aó Padre Cícero. 

Quem é que, olhando para as figuras respeitáveis da atual política, 
nao descobre, ao menos ao de leve, tra~os indiscutivelmente caboclos em Adalberto 
Pereira dos Santos, Golbery do Couto e Silva, Reís Velloso, Quandt Oliveira? 

acima de tudo! 
Decididamente, o nosso querido Brasil é EURO-AFRO.CABOCLO, 

U - O SANGUE INDÍGENA NA APROXIMA~ÁO ENTRE AS 

NA~OES INDOAMERICANAS 

A aproxima9ílo ou, rneJhor, integra9á'o económica, que ora os países 
da América Latina esta-o tentando, para urna participa9ao mais intensa dos valores 
e produ90es, tudo issojá fora previsto por Mestre Gilberto Freyre, quando da publi
cayá'o de seu valioso "Problemas Brasileiros de Antropología", em 1943, José Olym
pio Edt. 

a considerar 
Na verdade, o egrégio humanista e cientista, foi mais longe, chegou 

.•••• essa Indoamérica ••••••• como um conjunto humano 
e de cultura com devere s de lealdade reciproca baseada sobre 
a consciencia de raízes, interesses e destinos comuns (página f26). 

E foi em idéntica afirma9ao do lúcido antropólogo, que escrevemos o 
livro de poesía "Titas de Br.onze", 1943, Curitiba,em 4 línguas, com versos dedicados 
a todos os países da 'América, saindo, pois, um pouco do Indoamericanismo. Mas, o 
ponto de partida foi, sempre, o seguinte: 

Mas, se formos procurar, esclarecidos pela Sociologia genética, 
o elemento que em todos esses povos agiu ou vem agindo como 
f or~él maior ou menor no processo de deseuropeiza\iiO do 
colono e de sua americaniz~ao, n<to diremos política - - - nem 
este seria o aspecto mais importante do processo - - • porém 
rultural, descobriremos que o elemento comum de caracteri
z~ao social e até psicológica do americano foi e é o ameri'ndio. 

Entretanto, as próprias guerras do passado se tornar:ro, como tempo, 
meras Jutas ou guerras civis, pois a consciencia do papel providencial que a América 
.Latina ou lndoamérica estará tendo, obumbrará todas as desaven9as e atritos. 

Palavras de sábio perscrutador, cuidadoso humanista e inoomum cien
tista, que, em suas lutas pela cultura internacional, chegou a ser acolhido entusiasti-
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camente ern todo o orbe, apontando-0, mesmo, a crtlica como inovaclor da socio
logia, da historiografia e do próprio estilo da inter-comuni~Ao. Em Paris, foí con
Siderado um dos 5 maiores sociólogos. ~ o criador do lusotropicalismo operante. 

E os credenciados críticos da literatura e das escolas, o colocaram 
ao lado de Bergson, Proust, Eistein e Joyce. 

Por sua vez·, o Presidente Médici, ao saudar o Presidente do Paraguai, 
em 25 de abril de 1943, teve as seguintes palavras, que consagram o mestre de Api· 
pucos (pois, foi ele o primeiro e principal sociólogo brasileiro a visitar o Paraguai, 
sendo seguido, mais tarde, por Pedro Calmon, Assis Chateaubriand e outros represen
tantes da inteligencia brasileira): 

Preserva o Paraguai, de modo íntegro e carinhoso, no cora~§'o do 
continente americano, os tr~os de fortaleza, idealismo e genero
sidade dos seus primeiros habitantes. A constá'ncia e a fidelidade 
com que o Paraguai mantem a língua e a essé'ncia dos valores 
ameríndios, indissoluvelmente entranhados também no sangue e 
na cultura do povo brasileiro, f azem da nobre ~fo guarani raro 
exemplo de hannonia entre os ideais da trad~o e damodenúdade. 

De nossa parte, o que ternos feito, neste sentido, sempre encorajados, 
como dissemos, pelo emérito polígrafo de Pernambuco, é algo extremamente com
pensador. Do Paraguai, seguidairente, rtos chegam solicitayoes de interc4mbio, apre
sentando, algumas, a evocay!'O da lenda de Lambaré e Tamandaré os dois irmlos 
amerindios, que brigaram, um día, e, depois, fizeram as pazes para sempre. 

A Argentina, o Chile, a Bolivia, o Peru, o Equador, a Colómbia, Gua
temala e o próprio México, s~o países sedentos de intercambio cultural e do homem 
ao vivo. 

Por isso, dizemos: antes das integr~Oes de fundo material, procure-se 
a concórdia e o estímulo provindos : das relay<'5es espirituais, que sempre foram e con
tinuam a ser excelentes entre os intelectuais. 

"Tit~ de Bronze" é um exemplo, e exemplo, repetimos, inspirado 
em Gilberto Freyre e seus ensinamentos. 

Em 1969, o consagrado escritor pernambucano esteve em Ponta Grossa 
e com ele convivemos algumas horas inesquecíveis. 

Muito mais tarde, em 1973 ( 6 de setembro ), agradecendo a remessa 
de um: livro, elr nos enviou um telegrama, concebido nos seguintes termos: 

Retribuo expresst>es cordialmente brasileiras dos amigos de 
Ponta Grossa, reaf'ttmando meu ap~o pela contribui;io cabo
cla para forma~fo sociedade cultura caráter nacionais. Abr~os 
caboclos, Gilberto Freyré. 

Bis aí, num simples porém significativo telegrama, o Mestre comunica 
alento ao caboclismo, que move este livro, e que nos aproxima de Indoamérica. 
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m - A ESCRA VIDÁO IND(GENA E OS RELIGIOSOS 

"O Estado de S. Paulo", que é tido como o melhor dos jomais brasi
leiros e um dos mais categorizados do nrundo, traz, As ve-zes, coisas inacreditáveis, 
como o do caso do artigo de re~lo, que dava o povo brasileiro como oriundo de 
portugueses e negros, renegando, assim, todo o passado bandeirante ou mameluco, 
sem falarmos nos milhares de tipos caboclos, que encontramos em todo o Estado, 
como nos milhoes de todo o País. 

Mas, nas suas ''Efemérides", aparecem, de quando em quando, revela
~es maravilhosas, de muita acuidade e perseveran~a, obtidas no manuseio incessante 
das fontes e dos documentos antigos. 

página 26: 
Urna delas é a que encontramos no dia 28 de dezembro de 1973, l 

Escravos Indfgenas. Em 28 de dezembro de 1648 os religiosos 
do Convento do Carmo da Vita de Si'o Paulo, sob a presidincia 
do Padre prior Freí Angelo dos Martyres, resolvem, atendendo 
"i grande limit~lo dos bens do Convento, que se mandasse 
alguns m~os ao seitio arrimados a um homem branoo, pagan
do-se-Oles todos os gastos, afim de que com o favor de N. Se
nhora podessem trazer a]guns gentios. (J. J. Ribeiro). 

Contra as cren~as de que as comunidades religiosas constituíam urna 
barreira oposta l escravidlo dos indios, escreveu Azevedo Marques: . 

' 

Concordamos que fosse assim nos 30 anos da fun~fo das 
primeiras pov~<Ses, durante a vida dos Nóbregas, Anchietas, 
Leonardo Nunes, Manoel da Silva, Luiz de Gram. e outros que 
floresceram n •aquelle período; porém hoJe está re~onhecido 
que aquelles primeiros apóstolos do novo mundo na:o tiveram 
imitadores: - - - - é a história que encarregou-se de no~o provar 
com documentos authenticos. 

De qualquer modo, a quebra do padrlo de· honestidade e objetividade, 
conferido ao "Estado", como defensor da verdade e do homem, talvez corra por 
conta da chamada nova gera~lo, como nos esclareceu brilhante intelectual parana
ense. 

Sempre consideramos o jornal paulista a legítima trincheira dos Mes
quita, a come~ pelo grande escritor e historiador clue foi seu Diretor, o finado 
Júlio de Mesquita Filho, autor de "Ensaios Súl-Americanos", de tanta luz e vera
cidade. . . 

Ademais, S. Paulo é a terra de Diogo Feijó, Almeida Júnior, Pedro 
Alexandririo, Conselheiro Crispiniano, Anhangüera, Jolo Teodoro, Amadeu Bueno 
da Ribeira, Frei Christóvlo da Madre de Deus e outros, que tanto fizeram pela estir
pe cabocla. 
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IV -O MESTI~AMENTO PARANAENSE CONTA COM 

ENORME COEFICIE1'1TE CABOCLO 

Já vimos, nos capítulos anteriores, como o tipo caboclo ainda impe

rava, há pouco, em várias zonas do Pclrani, onde era encontradiyo em todas as cama

das. 
Em Paranaguá, Morretes, Guaratuba, Guaraqueyaba , Antonina, o li

toral todo, enfim, e mais na zona de Palmas, Guarapuava, Foz do Iguayu, Ivaí e , 
até, no Norte Velho. 

O caiyara apresentava e apresenta trayos nítidos e facilmente percep
tíveis da uni!o euro-ameríndia. Até escotas primárias obedeciam ao processo que 

levou séculos para amadurecer. 
Em Ponta Grossa, por exemplo , situada no Planal to dos Campos Gerais, 

entre os euclidianos, como nos demais setores de atividade humana, destacam-se : 
Antídio Teixeira da Silva, Plácido Cardón, Guaracy Paraná Vieira, J. R. Borel du 
Vernay, Pedro Pereira Martins, Thiago Gomes de Oliveira, Nelson Saldanha d'Oliveira, 
Flávio Ribeiro dós Santos , Atlántico Pombo, Olavo Correia , Jorge Ferreira da Cunha, 
Domingos Ferreira da Cunha , Sebasti!o Gonyalves, Ricardo Santana, Peri P. Costa, 
Altamiro Pires Pereira, Olavo de Carvalho, Belarmino Ribeiro, Rui Barbosa Ferreira, 

Luis Carlos Blanc, Raul Carneiro Gomes, Odeni Villaca Mongruel, Nelson José Ro
drigues, Antonio Gomes de Andrade, Att1io Almeida de Castilho, Urubatan Santos, 
Cyro García, Darcy García, Jo~o Machado de Oliveira, Milton Almeida, Antonio 
Borges Franya, Joaquirn Pinheiro Machado, Deco Camargo, Vulfredo Ribeiro, Ur
bano Caldeira, Joselfredo Cereal de Oliveira, Romeu de Castto, Mário Ferreira Pin
to, Roberto de Jesús Portela, Dalton Nadal, Dario Carvalho, José Carvalho, Edwy 

Villaca , Ronaldo Folador , Eurides Mascarenhas Ribas, Ribas Silveira, José Gomes 
do Arnaral , Iolando Taques Fonseca, Horácio Vargas, Agenor Carneiro de Quadros, 
David de Oliveira Gomes, Antonio Ribeiro, José da Silva Ribeiro, Moacyr Francis

quini , Alnary Nunes Rocha, Manoel Lóbo da Silva Brasil, Alcyone Gomes de An
drade , Brasil Penteado, Telmo Paria, Albach Tavares, Darcy de Paula,José Hyczy 
Fonseca , Antonio Ernesto Amorim, Ludgero Pava:o , Rodolfo Figueiroa, Antonino 

Taque~, Jr., Henrique Pereira, Aquiles Ferreira, Nadir Thomás, Domingues e infini
dade de outrosi que tem consciencia de seu sangue caboclo. 

V - ONDE ESTÁ O ~DIO? 

O brilhante escritor e homem público, Deputado Federal Plínio Sal-
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gado, que tanta coisa interessante tem desvendado a curiosidade brasileira, em seu 
bem elaborado livro "História do Brasil", 1? volume, FfD, S. Paulo, 1970, em pá
ginas lúcidas e substanciosas sobre o índio brasileiro e o seu destino (que muitos 
dizempavoroso, dado o aniquilamento), assim se expressa, as páginas 75-76: 

Responderemos que essa r~ nao desapareceu. O tipo humano 
da preponderancia das popula~óes do Nordeste, da Amazonia, 
de grande parte do Sul e do Oeste do Brasil evidencia o cruza
mento dos europeus com os indígenas. O índio entrou no 
sangue da nacionalidade brasileira, esteve presente nas aven
turas das Bandeiras, na guerra contra os holandeses, no espí
rito de independencia da nossa Pátria, na guerra do Paraguai, 
nos entreveros das campanhas gaúchas, nas novas arrancadas da 
atual marcha para o Oeste. Fala nos cantos dos nossos poetas, 
na renova~ao e enriquecimento do idioma portugués, na to

ponfmia brasileira, na inspira~ao de nossos pintores e com
positores musicais. Pelo seu temperamento indomável, herda
mos-lhe a virtude de nao nos submetennos ao domínio estran
geiro, nem ~ as ditaduras de qualquer espécie. A alma tupi vibra 
no corpo da nossa Pátria. ~ o elemento aglutinador de todas 
as ra~s do mundo, polarizando, anonimo e esquecido, as ener
gías vitais dos povos que acorrem ao Brasil e manten<lo as ca
racterísticas indestrutíveis da personalidade nacional brasileira. 

VI - SEMPRE A VELHA HISTÓRIA DA MÁ INFORMA~ÁO 

O Prof. americano Harry L. Shapiro, em seu trabalho "As Misturas 
de Rayas", incluído em "Raya e Ciencia", II, Editora Perspectiva, S. Paulo, 1970, 
em colaborayáo com a Universidade de S. Paulo, referindo-se ao caboclo brasileiro 
ou mameluco, segue, ingenuamente, os ensinamentos de certos dentistas, empol
gados com pretensas verdades que, infelizmente, ainda nos dominam. Eis as suas 
palavras, que se destinam i ilustraylo da mocidade do mundo inteiro : 

Se o número exato dos mesti~s é desconhecido, nao há, entre
tanto , n~nhuma dúvida de que a imensa maioria destes. se encon
tra no Novo Mundo. No que respeita aos mesti~os de índios e 
brancos, avalla-se em 16 milhoes o número dos que Vivem na 
América do Sul, o que representa o dobro da popula~o índia de 
r~ pura, e perto de 20% da ROpula~ao total. Estas cifras globais 
nio dilo naturalmente nenhuma ideia da distribui~ao desses mes
ti~os. Esta está longe de ser uniforme: na Argentina, eles repre
sentarn apenas 2% da popula~ao ; no Uruguai e no Brasil o seu 
número é igualmente INSIGNIFICANTE (o grifo é nosso) •.. 
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E acrescenta que, no Brasil, é provável que o índio tenha sido absorvido 

por outra ra~a e seja agora inidentificável ! 
Santo Deus!, como diria Gondim da Fonseca, que falta de critério e 

senso de conduta científica, por parte de um professor universitário! E esses milh0es 
de amazonenses, acreanos, paraenses, cearenses, piauienses, paraibanos, alagoanos, 
matogrossenses e outros brasileiros, identificáveis até por crian~ de colo? 

Pois, é assim, por mais incrível que pare~, a teimosa ignorancia de 
certos estrangeiros, guiados por brasileiros de baixo coturno intelectual, nao tem fim. 

A ·sub-nutri~o cultural é a pior de todas as fonnas que afligem a hu-
manidade . . . 

VII - A MÁE INDÍGENA 

Alvaro Maia, o prodigioso escritor amazónico, em seu livro "Gente 
dos Seringais", Rio, 1956, páginas 181-183, lembra a necessidade ou melhor, o dever 
premente de ser erigido um monumento a "MÁE IND(GENA", ao lado da "MÁ.E 
PREf A", porque aquela estupenda cunhá desempenhou o mesmo papel que a afro- . 
negra nas terras de sul e leste, sendo o seu domínio o Madeira e regiio amazonense. 
E termina, com estas expressóes: 

Os filhos do Madeira aleitaram-se em peitos de índias e, ainda 

boje, as suas amas sio caboclas humildes dos seringais. As muca
mas vergavam-se aos acicates da escravatura, no ambiente con
f ortável da casa.grande; as índias curvam-se is influencias das 
selvas. Outra diferen~a: nas capitais, foram substituídas as 
Mies-Pretas pelas "nurseries" de avental branco, raciadas na 
puericll;ltura; no interior do Amazonas, continuam ainda as 
caboctas., dando banhos nos curumins para serem f ortes. 
Ambas merecem a gratidáo das gera~6es atuais; aleitaram e 
embalaram criaturas, que, nos lares e nos setores das lutas, 
ajudaram a construir o Brasil. O leite . bom, que fluiu em seu 
sangue, trazia o perfume, a energia e o mistério das florestas 
africanas ou americanas. 

Este maravilhoso capítulo devia ser transcrito, no todo, para divulga

~ªº pelo país afora ... 
\ 

VIII - PERSONAGENS BRASILEIRAS DO TRONCO AFRICANO 

Para que se tenha urna idéia do que o afronegro representa para a 
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cultura brasileira, vamos lembrar, ao correr da pena, alguns vultos, em todos os setores, 
que eram ou sio, incontestavelmente , mulatos, cafusos, pardos ou, mesmo, pretos 
puros. 

Sio eles: Ge Acaiaba de Montezuma, José do Patrocínio, Ferreira de 
Menezes, André Rebou~, Luiz Gama, Francisco Salles Torres Homem, Machado de 
Assis, Cotegipe, Juliano Moreira, Silva Alvarenga, Dom Silvério Pimenta, Rodrigues 
Alves, Nilo Pe~anha, Afonso Pena, Da Costa e Silva (poeta do Piaul), Saldanha Mari
nho, Farias Brito, Paulo Gon~ves , Theodoro Sampaio, Lima Baireto, Marc11io Dias, 
Henrique Dias, Joao do Rio, Viriato Correia, Jorge de Lima, Antonio Rebou~s, 

José Maurício, Tobías Barreto, Gon~ves Crespo, Oliveira Viana, Castro Alves, Anto
nio Francisco Lisboa - o Aleijadinho, Antenor Nascentes, Francisco Braga, Maximino 
Maciel, Laudelino Freire, Teixeira e Souza, S~uza Caldas, Belmonte, Guirilaraes 
Passos, B. I..opes, Edison Carneiro, Paula Brito, J. Dornas Filho, Gon~alves Días (tres 
sangues), Evaristo de Moraes, Joa'.o Ribeiro (trés sangues), Laurindo Rabélo, José 
Veríssimo .(tres sangues), Constáncio Alves (tres sangues), General Glicério, Mestre 
Valentim, Manuel Quirino , Francisco~ Octaviano, e dezenas de outros, com visível 
ascendencia afronegra, em parte. 

Aliás, os pretos puros, que conhecemos, jamais procuraram usurpar 
ou for~ as demais linhas genealógicas, para beneficiar a sua. 

Sempre se referiram aos morenos de cabelo corrido, como ' 'caboclos" 
ou "bugres", mas nunca como negros, mulatos ou qualquer designa~o de pessoas 
de cabelos encarapinhados, encaracolados ou simplesmente ondulados. 

Na:o vivem, nem viviam de esmolas! 
A falta de critério surgiu comos demagogos (em grande parte, brancos), 

falsos-cientistas ou mal-informados das diversas escolas ou orienta~oos lítero-culturais 
dos últimos tempos. 

Ainda agora, Sérgio D. T. Macedo, em seu livro "Crónica do Negro no 
Brasil", Rio, Distribuidora Record, 1974, páginas 125-127, nos vem, numa tentativa 
de divulga~ao cultural, a respeito do negro, com afirma~óes simplistas, de fonte espú
ria, pois, segundo declaramos, remontam a Rodrigues de Carvalho, Antonio Austre
gésilo e outros, rnais tarde , inadvertidamente, mencionados pelo emérito Arthur 
Ramos. 

Sem fotografias, elementos genealógicos ou qualquer anot~~o de 
caráter antropológico, o autor diz: 

Sao negros ou mesti~os as maiores express0es intelectuais de 
nossa terra, como prova a simples men~ao de alguns dos me
lhores representantes da nossa inteligencia, tais como: Antonio 
Francisco Lisboa, "O Aleijadinho"- ••. 

e enumera vários vultos, incluindo aí o General Tibúrcio, Pedro Américo, Carlos 
Gomes, Floriano Peixoto e Basilio da Gama. Tudo como nos referidos escritores. 
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A conclusao que tiramos é a seguinte, esposada por vários dos nossos intelectuais 
ditos de prol: sem sangue africano nao pode haver inteligencia, no Brasil! 

Pobre dos brancos, índios, mamelucos ou caboclos e nipónicos em 
geral ... 

/ 

IX - OS CACIQUES SE REUNEM E PROTEST AM 

Fato inédito no Brasil, os caciques de várias tribos se reuniram, em 
Diamantino, Mato Grosso, para decidir de sua vida, independente do "branco". 

Nao vamos mais, disseram, apelar para a Funai enquanto puder· 
mos, nós mesmos, resolver nossos problemas. 
Nao permitiremos que os nossos se casem com os brancos, 
para evitar que a nossa ra~a diminua. 
Vamos garantif nossas terras de qualquer maneira, delas ninguém 
nos expulsará. 
Nao vamos mais deixar que nosws irmaos sejarn explorados pelo 
branco nas fazendas ou seringais. 
Nao toleraremos que o branco leve o álcool as nossas aldeias, 
nem permitiremos que f a~m ca~oada de nossas festas. 

Eis aí o que disseram os caciques xavantes, apiacás, bororos, irantxes, 
karajibs, tapirapés, nambiquaras, erikbaktsas, representando 2.500 índios (días 17, 18 
e 19 de abril de 1974). 

X - A PROPÓSITO DE AMERINDIOS 

Palavras de Mestre Gilberto Freyre, em artigo do "Diário do Paraná", 
de 14 de maio de 1970 ( Curitiba): 

\ 
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. . . . Com tal atitude contrasta a indiferen~a com que, nos 
últimos tempos, a gente brasileira - tao cheia, em algumas 
áreas do país, de antepassados ameríndios - vem considerando 
essa f onte de vida e de cultura nacionais. As vezes, parece que 
somos urna terra em que europeus e africanos se instalaram sem 
terem encontrado gente ou cultura nativa: somente paisagens. 
O que está longe de ser verdade . 
• . • A verdade, porém, é que ternos a feliciciade de ter, em nossa 
popula9ao, selvagens e nao apenas civilizados: produtos - esses 
civilizados - de avan9os civilizadores vindos, em grande parte, 
da Europa e dos Estados Unidos. Dos selvagens muito já assimi· 

milarnos de contrário a esses avan~os; sua mandioca em vez de 
apenas o trigo; suas pitangas e seus cajus em vez de apenas 
ma~s e uvas importadas da Europa. E também sua ipeca, scu 
guaraná, seu genipapo. Precisamos de mais assimilar deles; e 
de mais aprender com esses mestres supremos da arte de nossa 
maior harmoniza~io com a natureza tropical. Com a ecología 
tropical. 
Nunca se falou tanto, como agora se está falá.ndo, nos Estados 
Unidos e na Europa, de ecología. Nós, brasileiros, ternos nos 
nossos selvagens quem nos de li~oes práticas de ecología. Preci· 
samos de ter humildade de discípulos <liante do que. neles é 
urna sabedoria ecológica que, em vários setores, nos está fal· 
tando. 

Eis aí, ·em partes reproduzidas do· artigo, a condena~ao do falso india· 
nismo, a no~ao das verdadeiras bases da nossa miscigena~ao, tao destituída do elemen· 
to caboclo, nestes últimos tempos, a incorpora~ao de tra~os culturais, que se estendem 
as coisas rriais freqüentes e costumeiras. de nossa vida, e, finalmente, a verdade suprema 
a respeito do ameríndio, como mestre de ecologia, que deve ser preservado e consul· 
tado, com modéstia e dedica~ao, por parte dos chamados civilizados. 

Nao é de hoje que os sociólogos e antropólogos estudam tais assuntos, 
mas nenhum, ao que se saiba, com tanto realismo e oportunidade como o Dr. Gilberto 
Freyre, cuja obra deve, mais e mais, ser estudada e meditada para o supremo bem do 
Brasil e, mesmo, do mundo ocidental. 

XI - O ELEMENTO ÉTNICO AMERÍNDIO 

NA HISTÓRIA DE S. PAULO 

O elemento indígena em S. Paulo, durante os primeiros séculos, foi 
francamente dominante, principalmente se somarmos os mestic;os . 

Em seu magnífico "História da Civiliza9ao Paulista", Martins Editora, 
1945, o insigne Mestre Aureliano Leite, apresenta várias estatísticas, recenseamentos e 
estimativas daqueles tempos, o que muito nos ajuda a compreender o referido papel. 

Assim, citan do o XIX, por exemplo, ele, a página 125, diz: 
Neste ano de 1886, antes, portanto, do início da grande imigra· 
~ªº européia, que se daría a 'seguir (quando entrariam respecti· 
vamente, aos 1887 e 1888, 34.710 e 92.000 colonos, quase to
dos italianos), a propor~ao dos. homens chamados brancos 
sobre aborígenes, negros e mesti~os, é de 63%. A Província 
possue entao Li21.394 almas e a Capital 44.030 almas. 
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E a página 133, relembra que, em 1889, 
a Província apresenta, no total de sua populayáo: 63,07% de 
chamados brancos, 12,97% de pretos, 8,24% de caboclos e 
15,72% de mestiyos. As províncias de Santa Catarina, Río 
Grande do Sul e Paraná, apresentam proporyáo maior de brancos 
e menor de pretos. 

Antes, já havia se manifestado sobre o recenseamento mandado levan
tar pelo Margado de Mateus: 

a Capitania possue: urna cidade, 18 vitas, 9 aldeias, de índios, e 
38 freguezias, numa soma de 58.071 almas. (página 63) 

Tal fato ocorria em 1766 ... 
Nota-se, no entanto, que o emérito hlstoriador nunca esquece os índios 

e caboclos, as vezes, ·usadas as duas palavras para indicar o elemento étnico puro, 

como no Nordeste e Amazonia. 
Pelo exarado, conclue-se, entao, que o afronegro só come9ou a firmar 

pé com o cultivo dos cafezais, em pleno século XIX. 
E na página 74 do mesmo livro, encontramos: 

Segundo relatório do Conde da Palma, a Capitania possue 
209.218 habitantes, sendo 112.964 brancos, 64.701 índios e 
pardos, e 41.553 pretos. (ano de 1814). 

Olhemos o que se nos depara a página 50: 
A Capitanía, que até entio possuia número reduzido de negros 
cativos (esta afirma~ao choca-se com a afmnayao de Vamhagen, 
combatida também por Capistrano de Abreu, a qual narra que, 
16 anos depois de fundada a Capitanía nela a escravaria africana), 
passa a receber anualmente, em virtude do alvará-real de 20 de 
Janeiro de 1701, duzentos pretos de Angola e Costa da Mina, 
além dos que, na verdade, os paulistas iam comprar diretarnente, 
no Río ·de Janeiro. (ano de 1701). 

Ao lado do grande .Aureliano Leite, outros, como vimos,já se rnanifes
taram a respeito das condi90es da escravaria, nos tempos coloniais em S. Paulo. 

Em páginas anteriores, Assis Cintra, Raul de Andrade e Silva, Odilon 
Nogueira de Matos e Pasquale Patrone, através de . "Evolu9ao Urbana de S. Paulo" e 
outros,. deixaram claro a pouca densidade da gente afronegra, nos primórdios de S. 

Paulo. 
\ 

Roger Bastide e Florestan Fernandes, no trabalho de colabora9ao 
"Brancas e Negros em S. Paulo", também esclarecem muito pormenor, sem paixao 

ou diston;ao do significado das palavras e interpreta9ao dos fatos. 
Destarte, nao padece dúvida que, sendo S. Paulo de Piratininga regiao 

pobre nos primeiros tempos, nao podía abundar o artigo afronegro, o que chamavam 
"'tapanhuno" ou peya de Guiné. 
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Toda e qualquer movimenta9ao nesse sentido, merece exame acurado 
e conseqüente rejei9ao. 

Os estudiosos Mircea Buescu e Vicente Tapajós, na obra "História do 
Desenvolvimento Económico do Brasil", Edi9óes da Casa do Livro Ltda;, s/d, as pagi
nas 87-88, depois de di2:erem que· o negro no Brasil chegou a representar maís da me
tade da popula9ao, lá pelo ano de 1800, caiu para 16%, junto aos mesti9os em geral, 
36%, sendo o restante branco. 

Nao se pode dizer que nao haja algo de verdadeiro em tais ~firma9oes, 

mas o que se deve esclareceré o número de mamelucos ou caboclos, em semelhantes 
quadros demográficos. Ternos pata nós, que dos elementos ditos brancos, pelo menos, 
a ter9a parte era desse tipo étnico, conforme se verifica, ainda hoje. 

E o que se representava como cab~clo propriamente dito nao passava 
de etapas diversas, muito próximas ainda do prinútivo índio. 

Na Amazonia, Centro-Oeste-Interior do Nordeste, zona do S. Francisco, 
e inúmeros pontos do Sul, as popula9oos conservam, apesar de tudu, os trayos étnicos 
nítidos, como se poderá verificar conÍ os indiáticos do Estado do Rio Grande do Sul 
e os cai9aras do litoral do Paraná. 

Em S. Paulo·, as zonas sao tantas, que desnorteiam os estudiosos de 
assuntos antropológicos do setor físico. 

No Nordeste, o próprio povo se encarrega de classificar os elementos 
de sua populayao. 

Caboclo é indio. ou mameluco, nunca mulato ou negro. Branco é míni
mo de características de outras ra~as. Finalmente, o negro é sempre o retinto ou o 
que conserva acentuados os trayos do tronco negróide. 

Os referidos Mircea e Tapajós, nas páginas 88-89 do mesmo livro, con-
firmam o que ternos dito, ao usarem das seguintes palavras: 

. •. no total calcula-se em 300.000 os índios apresados para 
utiliza~ao nos engenhos) e este apresamento, organizado espe· 
cialmente na capitania de S. Vicente .(que nao tinha recursos 
suficientes para comprar escravos negros, que custavam 25 a 30 
libras, enquanto o índio custava 5 a 10 vezes menos). 
Mais tarde, apesar das proibiyoes religiosas e reais, quando os 
negros já podiam suprir as necessidades económicas, a presa 
continuou proporcionando a penetra~io no interior e, depois, 
a eclosio do ciclo da miner~ao. 

Sobre a participayáo do sangue indígena na organizayao de tropas e 
expediyoos de fundo guerreiro, dizem: 

Podem ainda surgir dúvidas quanto a proporyáo dos índios, apa
rentemente subestimada. Com efeito, nas relayoes das expedi
yóes, lutas, etc, encontra-se, em geral, participa~ao bem grande 
de índios em compar~ao com os brancos: 2.000 brancos, 4.000 
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negros e 6.000 índios na defesa da Babia em 1587, conforme 
Gabriel Soares; 200 brancos e 700 índios na entrada de Cris
tóvao de Barros contra os Tupinambás, em 1574; 150 portu
gueses e 400 índios na entrada de Antonio Dias Adorno no mes
mo ano; 200 brancos e mamelucos e mais de 1.000 {odios no 
ataque de Antonio Raposo Tavares as redu~óes de Itatim, em 
1648; 750 luso-brasileiros e 3.000 indígenas amigos no Rio de 
Janeiro, em 1600. A pergunta ése esses índios estavam realmen
te integrados. Talvez seja necessária a revisáo do problema, sem 
garantia de alcan~ar resultado definitivo. 

Por essas cita90es, ficamos sabendo , entllo, que o problema da assimi
la9ao ou integra9ao indígena nao foi assim tao simples : muitos e muitos indivíduos 
f oram assimilados isoladamente , mas muitas aldeias nativas foram absorvidas pela 
civiliza9ao , sem deixar quase perceber. É o que nos dizem Capistrano, Jaime Cortesao, 
Sérgio Buarque de Holanda, Roberto Southey, Boxer, Taunay e outros. 

XII - AFONSO ARINOS DE MELW FRANCO OUVE 

CANTAR O GAW SEM SABER ONDE 

Afonso Arinos de Mello Franco, Boxer e Dionísio Cerqueira 
coincidem em muitas aprecia~óes a respeito do índio. 

O emérito escritor mineiro, Sr. Afonso Arinos de Mello Franco, como 
quase a maioria dos intelectuais brasileiros, apesar dos inúmeros servi9os prestados a 
cultura nacional, se ressente, no entanto, da falta de dados, depoimentos e documentos 
em geral (para nao falarmos em contatos diretos), relativos a forma9ao do país e da 
composi9ao de sua gente. Mas, a maior vítima é sempre o nativo e seu mesti90, o 
caboclo ou mameluco . É assunto demasiadamente debatido, mas sempre com cansati
vas e inúteis repeti90es de caráter livresco. Gostaríamos que um desses tratadistas 
percorresse o Brasil , de ponta a ponta, para poder apresentar seu depoimento sincero, 

objetivo e esclarecedor . 
Nao obstante o que diz em "Conceito de Civiliza9fo Brasileira", Edit. 

Nacional , Brasiliana, 1936, seguidamente que quase nada devemos ao indígena, sem 
dúvida alguma, inferior ao próprio negro africano, chegando mesmo ao ponto de dizer 
que o afronegro civilizou o ameríndio com sua opulenta cultura, ele, no entanto, caí 

em si e diz: 
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Para bem aceitar o valor e a seguran~a da contribui~io índia na 
nossa form~io, relembremos, mais urna vez, a importancia pri
mordial da participa~io do sangue americano nas primeiras ge-

r~óes brasileiras. A base da na~o brasileira foi índia, e a per
centagem de sangue índio na nossa demografia é, ainda hoje, 
muito superior aoque geralmente se supóe (136). 

Dos brasileiros bem entendidos e informados a respeito do genes indiá
tico em nossa cultura e constitui~o étnica, destacam~, pelo que nos foi dado obser
var: Gilberto Freyre, Daniel de Carvalho, Coriolano de Medeiros, Cimara Cascudo . , 
Capistrano, Souza Docca, Romário Martins, Aires do Casal (tempos coloniais), Pedro 
Calmon, Sérgio Buarque de Holanda, Jaime Cortesao, Florestan Feman4es, Virg11io 
Correa Filho, C. R. Boxer, Francisco de Assis Carvalho Franco, Gustavo Barroso, 
Alfredo Ellis Júnior, Affonso de Taunay, Aureliano Leite, Angyone Costa; Abdias 
Neves e muitíssimos outros, que podem ser compulsados, sem nenhum receio de 
distor9fo, conhecimento apócrifo ou franco to~ de demagogia, principalmente ara
cista, boje tao comum no mundo inteiro, semi-ocultas, as européias, e inteiramente 
escancarada, a africana. 

Gr~935 ao trabalho dessa gente , nos dias que fluem, ninguém mais 
classificará como indianista ou romant'ica qualquer obra séria e aproveitável, como se 
a cultura propriamente interessásse apenas.o que vem de um tronco do povo brasileiro. 

XIII - QUAIS OS ESTADOS DE MAIOR PERCENT AGEM 

DE SANGUE INDÍGENA 

Para um confronto necessário e atualíssimo entre as popula90es dos 
Estados do Brasil, podemos dizer que a maioria é ainda composta de caboclos, mame
lucos ou indiáticos, tpuitas vezes, confundidos comos chamados "brancos": Amazo
nas, Pará, Acre, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e 
territórios em geral. 

Quatro sao francamente de predominancia branca: S. Paulo, Rio Grande 
do Sul, S. Catarina e Paraná. O resto é, sem dúvida, de maior densidade afronegra e 
mulata: Rio de Janeiro, Guanabara, Minas Gerais, Espírito Santo, Babia, Sergipe, Per
nambuco e Maranhao. Goiás é de proporyáo idéntica para caboclos e afronegros. 

Tirando a Amazónia, de inegável maioria indígena, Mato Grosso, por 
exemplo, apresenta em V. Correa Filho, Proen93 Cavalcanti, e outros, como vimos, 
testemunho irrebatível dessa predominancia. Do mesmo ,modo, Piauí, Ceará, Rio Gran
de do Norte, Para1ba e Alagoas, a referida maioria se baseia em vários intelectuais, já 
mencionados. 

Diante disso, cabe perguntar: Onde, essa ausencia do fenótipo amerín· 
dio, generalizada para todo o Brasil? Que os especialistas, no dizer de Mestre Gilberto 
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Freyre, agucem o faro, antes de proclamar suas notabilíssimas descobertas ... 
Um Estado como o Ceará, por exemplo, tem, segundo Afonso Arinos 

de Mello Franco citando a Roquette Pinto, cerca de 37% do total, e por isso, o caboélo 

nao pode fugir a seu destino: 
Nao posso deixar de fazer, aqui, um parenteses, para indicar urna 
exce~ao a regra que procuro formular. Esta exce~ao consiste, lo
go se ve, no caso do caboclo cearence. Com efeito, numa regiao 
onde a percentagem de sangue índio é das mais avultadas (cerca 
de 37% do total), o apego da massa rural pela terra é tao grande 
que passou a tema habitual das obras de literatura. Como expli
car esse fenómeno? (149, idem). 

E, mais adiante: 
... Assim, também, os homens se apegarn as mulheres incons
tantes, os pais preferem os filhos que lhes dao mais trabalho, os 
de saúde delicada, os boemios, os que nao vencem na vida. 
Assim, nao nos admiremos do apego do caboclo cearense aterra. 
Ele é um argumento que auxilia, a contrário senso, a tese aqui 
desenvolvida. 
Se o índio contasse com as dificuldades com que conta o cearen
se, para viver na terra, a sua capacidade se teria desenvolvido, a 
sua agricultura progredido, o seu nomadismo extinto. 
O resíduo índio permaneceu íntegro naquelas povoa~oos brasilei
ras que vivem em meio propício a continua~ao do tra~o cultural 
do nomadismo. Sao as regióes de clima favorável e fertilidade 
aparente, bastante, em todo o caso, para prover, serri trabalho, 
as pobres necessidades de seus habitantes. 
Este resíduo cultural é ainda auxiliado pelas consequencias do 
nosso genero de trabalho agrícola. 

A respeito da Para1ba e demais Estados enumerados, Alfredo Ellis 
Júnior, em "Popula90es Paulistas", Brasiliana, 1934, chega, até, a imaginar (o que, 
realmente, nao -Coge a verdade) um profundo processo de miscigena~ao entre brancos, 
amerindios, e até pretos, com retomo ao tipo indiático, que absorve os demais, por ser 

mais abundante: 
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Por isso o nordestino nao é tao escuro. ~ antes arnarelo. Seus 
cabelos sao mais corredios e negros. Suas faces ossudas e arnon
goloidadas, condizem bem com urna imensa braquicefalia, asso
ciada a urna not6ria platicefalia. 
~ possível que essa morf ologia tio especial, derive do índio, o 
qual deveria ter preponderado na f orm~fo do tipo nordestino 
(página 247). 

XIV - OS MESTI~OS DE fNDIOS SEMPRES FORMARAM 

BATALHOES 

Já vimos os trabalhos incríveis que as tribos brasileiras deram ao portu
gués e mesmo ao bandeirante. 

Cariris,janduís, tabajaras, caetés, potiguaras, guaicurus, paiaguás, xavan
tes, bororos e muitíssimos outros, sem excetuar os TAMOIOS, por todo o território 
nacional. O colono lan9ou mao das tribos amigas e, assim, conseguiu varrer da super
fície do solo as incómodas popula9oes. Mas, tal nao se fez, como, ultimamente, vem 
sendo compreendido, sem a devida mistura de sangues e culturas. 

No referente ao sangue indígena puro, Boxer lembra os guaicurus e 
paiaguás, que muito incomodaram o colono e seu. aliado de outras tribos (ver páginas 
235-236 de "A Idade de Ouro do Brasil"). 

Mas, veja1nos a participa9ao cabocla ou mesti9a em assuntos de guerra. 
Pondo de lado o caso das bandeiras, vejamos quais os principais episó

dios em que se destacaram. Na AmazÓñia, durante a Guerra do Paraguai, eram forma
dos batalhoes quase que só de mamelucos. Em Mato Grosso, distinguiu-se, na mesma 
guerra, o grupo mesti9os guaicurus e, mesmo, de índios puros. No Piauí, os mamelucos 
formavam com os mulatos um só regimento. Nas balaiadas, sabinadas e outros movi
mentos revolucionários, os mamelucos sempre tiveram papel notável. 

No tempo de Debret, no Rio de Janeiro, estavam localizados alguns 
corpos militares de Mato Grosso, Paraná e Rio Grande do Sul. E assim por <liante. 

O maravilhoso escritor das coisas militares - Gal. Dionísio Cerqueira, 
em seu livro "Reminiscencias da Campanha do Paraguai", Biblioteca Militar, Rio, 
1948, página l O l , diz: 

Por esse tempo, recebeu o regimento um contingente de recrutas 
¡ do Rio Grande. Eram quase todos mesti9os de índio e branco, 

bonitos, fortes e mo~os~ Melhores cavaleiros, mais guapos e ele
gantes sobre os arreios, nao era possível encontrar. Entre eles, 
havia, um, o Antonio Chiru, a quem coube um potro zaino, 
grande, de]gado, crinito, de urna cavalhada nova. 

Em 1930, do Río Grande do Sul vieram. trens, cheios desses chirus, 
gente capacitada, hospitaleira e cheia de espírito cívico. 

XV - COMO UM EUROPEU VIU OS INDIOS E MAMELUCOS, 

NOS COME~OS DO SÉCULO XIX 

Em seu interessante livro "Travels in Brazil", traduzido como "Viagens 
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ao Nordeste do Brasil", S. Paulo, Cia Edit. Nacional, Brasiliana, 1942, o renomado 
viajante británico, Henry Koster, tece algumas considera~Oes a respeito do país que 
visita, deixando bem claro, no entanto, que sabia pintar os quadros e descrever os ti
pos, independente de qualquer malversa~ao ou espírito preconcebido, como, ainda 
hoje, fazemos, por aquí. Assim, a página 173, tem ele algumas palavras a respeito do 
físico dos ameríndios da regiao do Nordeste; 

Como a maioria dos aborígenes, habitantes nesse hemisfério 
ocidental, esse povo tem urna cor bronzeada. Sao baixos e s61i
dos e seus membros, embora fortes, nao tem aparencia de possuir 
muita robustez. Seus músculos nio sáo salientes. A face é despro
porcionahnente larga, o nariz chato, a boca grande, os olhos 
pequenos e fundos, o cabelo ,negro, espeSso e áspero, nenhum 
deles tem bigodes e barba é apenas pungida. As mulheres, quan
do sao jovens, nao sáo desprovidas de beleza, mas envelhecem 
rapidamente e suas f~i~óes em raro sao bem feitas. ~ rara a de
f orma~il'o entre os indígenas, e nao me recordo de ter visto um 
só indivíduo deua ra~a que fosse disforme, e as pessoas instruí
das com quem tenho praticado sobre esse assunto, dizem que os 
indígenas sao, a esse respeito, mais favorecidos que outra r~a 
conhecida (páginas 173-174). 

Páginas mais adiante, a sua aten~ao se · volta para os mamelucos ou 
caboclos, que ele assim descreve: 

\ 

Os mamalucds sao mais frequentemente vistos no Sert!o que 
nas proximidades do litoral. Sao mais bem feítos que os mulatos 
e as mulheres dessa ra~ sobrepassam, particularmente ein beleza, 
todas as outras do país. Tem a tez escura dos mulatos mas seu 
rosto é menos chato e os cabelos nao sao crespos. Nao creio 
que os homens desta casta possuam mais coragem que os mula
tos, mas, seja pelo conhecimento que tem de descender de ho
mens livres, de ambos os lados, seja pelas suas moradias no inte
rior onde o Govemo é menos exigente, eles parecem ter mais 
independencia de caráter e mostrar menos deferencia pelos 
brancos que os mulatos. Quando as velhas narram alguma histó
ria de perigos, a cita~io natural do herói é para um grande mama
lucam (sic) crendo que esse tipo seja superior aos demais. Os 
mamalucos entrampara os Regimentos de Linha, como homens 
de cor, sem nenhum reparo as f ontes de onde proveí o o seu 
sangue (página 484). 

Eis aí, em 1810, há mais de 160 anos, como um estrangeiro sincero e 
autentico apreciava a beleza das nordestinas, o procedimento dos mamelucos e a con
fusao de ra~as no exército, coisa que nos faz lembrar dos recenseamentos modernos, 
onde, ao lado dos pretos e brancos, lá vem o clássico PARDO, para todas as ra~s 
mesti~as. 

.238. 

Vejamos, agora, o que se contém no livro de J. F. de Almeida Prado -
"Pernambuco e as Capitanías do Norte do Brasil", Edit. Nacional, Cole~ao Brasiliana, 
S. Paulo, 1939, páginas 135-136: 

.. 

Prado: 

Podemos agora superar o subsídio de cada um, branco ou índio 
' 

na atual sociedade brasileira, e daí reconhecer a enorme contri-
bui~ao que teve o silvícola, ensinando o branco a morar defen-

, ' 
der e aproveitar a terra, colaborando em povoá-la, auxiliando as 
exigencias da civiliza9ao européia, terminando por assimilai os 
usos, costumes, língua e religíáo dos portugueses .. Sem ele 0 

que faria urna coroa perenemente falida como Portugal? Basta 
o que o índío deu para os efetívos das expedi~óes demarcadoras 
do Brasil; a tropa que preservou a integridade do litoral; e a 
matéria primeira as numerosas popula9oes nortistas e nordesti
nas para fazer jús ao lugar que merece. Tao nítido foi o vinco 
que imprímiu ao povo no norte, que ele se considéra o autentico 
representante da nacionalidade. Na sua maneira de ver, quem 
nao apresenta fisionomía mongolóide, acaboclada, irriquieta, nao 
será bem "ñacional". 
É em suma, numa divertida transposi9ao, o avesso das teorías 
do Mein Kampf, posto, que oriundo do mesmo espírito. 

Algumas ·páginas adiante - 145 - do mesmo livro, continua Almeida 

Valeram-se os pernambucanos, consoante os editos coloniais, 
do servi90 militar obrigatório de todos os brancos moradores 
nas povoa~oes, e índios guerreiros vizinhos, sargenteados por 
mamelucos. Eram também mesti9os muitos dos comandantes 
aparentados a fidalguia do primitivo núcleo olindense' servindo 
a metrópole com a espada e os conhecimentos que tinham da 
guerra indígena. 

O Nordeste, principalmente ao norte de Pernambuco nunca deixou de 
reconhecer-se mameluco, caboclo ou indiático, conforme ternos demonstrado. 

XVI - COMO CASSI.ANO RICARDO APRECIA A PARTICIPA~ÁO 

DO (NDIO NAS BANDEIRAS 

Cassiano Ricardo, célebre por procurar ,ao afronegro <;>u tapanhuno 
(tapyiuna) um lugar de destaque nas bandeiras, nao deixa de se referir ao indígena 
com alguma simpatía, como nas palavras seguintes, extraídas de seu livro "Marcha 
para Oeste", tomo I, 1959, J. Olympio, página 108: 

Entáo sua atividade (do índio), na forma9ao histórica, social e econó-
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mica do Brasil se toma simplesmente maravilhosa. f ndio rema
dor, ca~dor, pescador, operário agrícola, tecello, sapateiro, 
taipeiro, bandeirante .•. fndio que carrega padre e outros maio
rais brancos em rede, subindo e descendo a Serrado Mar; índio 
que atende ao rebate dos brancos contra o inimigo holandés; 
índio que serve no descobrimento das minas; (73) índio que é 
elemento militar nas lutas contra todos os inimigos do branco; 
índio que ajuda os brancos no trabalho do caminho do mar; 
índio que é remédio para a pobreza do colonizador; índio que é 
moeda, nas rela~é5es comerciais dos escravistas; índio que é pomo 
de discórdia na encruzilhada em que se encontram a catequese e 
a bandeira; índio que carrega a matalotagem, os baus de boí da 
bandeira, e assim transformado em meio de transporte, em besta 
de carga; índio que garante (74) o alimento da tropa "pois os 
índios nao necessitam levar mantimentos para ausentar-se dias, 
meses e anos, porque as suas flechas lhes dio o necessário" ; ao 
passo que um pequeno número de homens brancos necessita um 
grande número de cargueiros. 
E ainda em 1810 está o índio trabalhando nas obras do cais do 
Porto de Santos, depois de se implorar, em vio , o aux11io dos 
particulares para as poder empreender. (75) 

XVII - lNDIOS E MAMELUCOS NAS BANDEIRAS, SEGUNDO 

TAUNAY, BASlLIO DE MAGALHÁES, GUSTAVO BAR

ROSO, JAIME CORTESAO E OUI'ROS MESTRES DO 

ASSUNTO 

O problema da composi~o das bandeiras e mon~s, em boa verdade, 

nao sofre contesta~ao , no que se refere a índios e mamelucos ou mesti~os euro-ame

r índios. 
O problema se complica, quando escudados no poeta Cassiano Ricardo, 

os nossos intelectuais aderem a grande descoberta da presen~a do negro, como elemen

to prep0nderante. Arthur Ramos, por exemplo, no 11 volume de sua "Introdu~o ~ 
Antropologia Brasileira", chega a atribuir papel PREPONDERANTE ao escuro filho 
da África, no que, aliás, foi refutado por A. Taunay, Viana Filho, Joaquim Ribeiro, 
Alfredo Ellis Júnior e outros estudiosos do assunto, que provaram que o portugués 
nio iría ca~ar escravo tao barato, usando escravo dez vezes mais caro, nem entregar a 
dire~o das bandeiras a gente inexperiente, vinda de outras bandas e, muitas vez.es, 
muito longe ainda da fase chamada ladina. 
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Ademais, S. Paulo era terra de gente pobre e sem recursos. 

Vejamos, entio, qual o coeficiente sangue indígena puro ou mesclado 
nas históricas bandeiras, que deram novos mundos ao mundo. 

Em sua "História das Bandeiras Paulistas", S. Paulo, Melhoramentos , 
1 ~ Volume , 1951, página 7 6, diz A. de Taunay: 

Pouco <tepois da expulsao dos conventuais do Colégio de s. 
Paulo ultimaram-5e os preparativos para a entrada em campanha 
da maior expedi~ao jarnais organizada para urna entrada no 
Sertao. Compunha-se de uns quarenta brancos e 2.500 a 3.000 
tupis. Parece fora de dúvida que o comandante supremo deste 
como que corpo de exército, enorme para o Brasil de seu tempo, 
foi Jerónimo Pedroso de Barros, irmao posgenito dos grandes 
sertanistas Luís Pedroso de Barros e Sebastiao Pais de Barros e 
de outros de menor relevo, todos contudo homens de grandes 
posses e senhores de vultosos rebanhos servís. 

. Outro exemplo . Na página 194, afirma Taunay que tinha Domingos 
Jorge Velho 45 brancas e 600 índios, -quando procurou renovar a investida contra o 
Quilombo dos Palmares. 

E, mais adiante, página 197, informa como dispunha Jorge Velho de 
suas tropas indígenas: 

Localizou Domingos Jorge Velho em suas terras alagoanas nu
merosos daqueles seus soldados trazidos do Piauí: cupinhar6s, 
oruazes, tabajaras, etc., a dedo escolhidos dentre aquele "gentío 
o mais valoroso :guerreiro ~·. 
E estes índios causavam muito sobressalto aos habitantes das 
Alagoas. A demar~ao das sesmarias também provoco\I muitos 
incidentes graves. 

Por sua vez, Mestre Bas11io de Magalhaes, em seu já citado "Expansao 
Geográfica do Brasil Colonial", Epasa, Rio, 1944, também menciona o fato de serem 
as bandeiras compostas de índios e mamelucos, em sua maioria, pelos menos nos 
primeiros séculas, sem que nisso intervenha qualquer sombra de Romantismo, no di
zer de Afonso Arinos. 

Assim, na página 191 , na luta contra os flamengos, diz que Antonio 
Pereira de Azevedo tinha sob seu comando 

2.000 mamelucos e 2.000 índios flecheiros. 

· Já, na página 296, cita o caso de Antonio Pires de Campos, notável 
sertanista, que na luta contra os caiapós, se serviu de 500 bororos. 

' Finalmente, reconhecendo o grande papel de povoadores, desempe-
nhado pelos mamelucos paulistas, b páginas 375-376, deixa bem explícito o emérito 
historiador: 

Se é inegável que os bandeirantes f oram a princípio despowa-
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dores do sul, extra-Tordesillas, os selvícolas que ali cativaram 
vieram aumentar os centros já existentes em Sao Paulo e no Río 
de Janeiro, - e os paulistas, pouco depois, ocupavam vários 
pontos do planalto meridional, fundavam Lages e fundavam 
Viarnao, completando em seguida a conquista e povoarnento do 
interior do Paraná (Guarapuava, descoberta em 1771, e Castro, 
vila em 1 788) e de Santa Catarina, chegando ainda até ao Rio 
Grande do Sul. 
A matéria-prima da coloniza~o. qual se ve, consistiu, nos sé
culos XVI e XVII, em portugueses e índios, num cruzamento 
contínuo, pois que a mulher tupi era fácil e era seu tanto pro
lífica. 

Pouco antes, dissera que: 
. . . e os mamelucos marchararn a ca9ar índios em todas as dire-
90es, até que o grande ciclo do ouro os compeliu a encher de 
núcleos humanos a via enorme pela qual penetraram o hinterland 
e a encher de burgos mineiros o cora9ao do Brasil, devendo-se
-lhes Minas, Goiás e Mato Grosso, onde é rara a cidade, assim 
como a vila ou o simples arraial, que nao sejam de origem paulis
ta. (página 375). 

Examinemos, agora, o prodigioso Gustavo Barroso. 
Em "Segredos e Revela~s da História do Brasil", Edi~()es Cruzeiro, 

Rio, 1958 , noticiando sobre a Campanha do Quilombo dos Palmares, lembra, mais 
urna vez, que os bandeirantes que aí atuaram, eram preponderantemente indígenas: 

Diz o mesmo documento, enumerando o servi90 desses bandei
rantes, que Domingos Jorge Velho, a frente de oitenta brancos 
e 1.300 arcos do seu gentío, índios auxiliares ou mamelucos 
paulistas, desceu em estado de guerra contra os negros fugidos 
e rebeldes dos Palmares, que insultavam, invadiam, roubavam, 
violavam e assassinavam os brancos em todas ei&s capitanias de 
Pernambuco. 

Vamos encerrar essas cita~Oes com várias páginas ~e Jaime Cortesao, o 
fabuloso historiador e cartógrafo portugués, que melhor que qualq~er outro, soube 
compreender o fenómeno das bandeiras, conquanto, como bom portugués, nunca 
deixasse de engrandecer a respectiva grei, o que, parcialmente, consideramos legítimo. 
Mas, como quer que olhasse o indígena, ele sempre fala, fazendo justi~a ao elemento 
que sóube tra{lsmitir-nos tanta coisa admirável, além do valioso sangue, instrumento 
n? um das bandeiras. 

Assim, a página 65 de "Introdu~o a História das Bandeiras", 1, Portu-
gália , Lisboa, 1964, encontramos: 
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Sale, señor, esta gente en tropas, unas de 100 portugueses y 

casi mil indios, y otras de 60 portugueses y nueve cientos indios, 
y otras mas o menos numero de gente para cautivar indios ... 

A bandeira compunha-se, pois, por defini~o, de brancos (ou 
mesti~os) e índios, na propor~o de 1para10. Propósito: cativar 
índios, exclusivismo que denuncia inten~o pejorativa no infor
mante, 

que era Manuel Joao, espiao castelhano, que viveu longamente em S. Paulo, nos 

tempos do bandeirismo. 
Prosseguindo sobre o caráter diferente do bandeirismo 'paulista, diz, 

em parte das páginas 78-79: 
Se compararmos agora S. Paulo e Belém comos ou.tros núcleos 
mais importantes do Brasil, sob o ponto de vista da composi~ao 
racial, nos primeiros períodos das bandeiras, veremos que elas 
contrastam com Pernambuco, Babia e Rio. Nestas, abundam 
negros e escasseiam ín<lios. Na fusfo de sangue e de cultura, que 
marca o paulista e o paraense ; na genese e desenvolvimento 
das bandeiras, sob o Trópico ou sob o Equador, a parte do 
negro é mínima. Em S. Paulo, é certo, os negros foram cedo 
importados., mas em número escasso, para a lavra da terra e do 
ouro. Disso também Manuel Joio, dá testemunho. Só mais tar
de quando o bandei.rlsmo estava radicado, os negros afluiram 
ao planalto . . 
Verdadeiramente S. Paulo foi urna democracia urbana luso-tupi, 
em que o i~dígena se tornou aliado e parente consangül'neo do 
branco, muito niais que o seu escravo. Também neste particular, 
S. Paulo levou vantagem a Belém: o mameluco, gr~ a predo
minancia do tUpi, representa urna fusao de ~a, harmonica e 
homogenea. 
No Pará, a diversidade de ra9as e de línguas era tamanha que, 
só na ilha de Maraj6, dizia Vieira, se falavam 29 idiomas tao 
diferentes entre si, como o alemáo do espanhol. Por isso o ca
boclo que ali resultou da fusáo do sangue do branco como ín
dio , nao entranha a mesma sólida unidade que em S. Paulo. 
Estes tres grupos de semelhan~as e diferen~as - na posi~ geo
gráfica, na economia e na fusio de~ e cuJturas - , auxiliam 
a explicar que o bandeirante paulista, amadurecido pela ~' 
fosse um tipo social muito mais acabado; e o bandeirismo, 
como genero de vida, na plenitude das suas consequencias, ex
clusivo de S. Paulo. 

Capítulo interessante e profundamente elucidativo é do INDIO: BÚS
SO LA E MAPA VIVO. Estende-se das páginas 102 a 112 do referido "I~trodu~o a 
História das Bandeiras", l? Volume. Dest'arte, come~ por afirmar que: · 

O guaraní, ou, numa expressio mais vasta de famtlia cultural, o 
tupi-guaraní, surge aqui, em estado puro, nas suas fun~ de 
guia. Conhecedor, único entre os expedicionários, das riquezas 
do império incáico, aponta o objetivo economico da expedi?o; 
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García. 

indígena: 

prático único dos caminhos, ensina o branco a aproveitar-se das 
estradas naturais, abertas pelos afluentes do Paraná e do Paraguai 
e, logo, do único lugar viável para atravessar o Chaco e alcan~ar 
a cordilheira. 

A cita~ao do império dos Incas vem a propósito da expedi~ao de Aleixo 

A seguir (página 104), interpreta desta maneira a inestimável ajuda do 

Supomos que até boje nao se deu suficiente relevo a essa contri
bui~ao. É sabido que o aborígene trouxe as bandeiras e aos ban
deirantes a sua adapta9ao económica ao meio geográfico; e urna 
arte náutica, adaptada aos rios de planalto e de planície. Mas 
importancia nao menor tiveram o sentido topográfico excepcio
nal do índio, servido por urna astronomía de orienta9áo, e a sua 
capacidade de representa~ao plástica ou cartográfica do territó
rio. Des tas últimas contribui~oes que fizeram do índio, por exce
lencia, o guia das bandeiras, nos vamos ocupar. 

Continuemos, linhas mais adiante (página 105): 
Esses e outros exploradores concordam em assinalar nos pri
mitivos duas faculdades máximas, que os estremam do homem 
sedentário: aquilo a que se chamou a .visao telescópica, capaci
dade para discernir ao longe vultcs ou acidentes, que escapam 
totalmente a vista mais aguda do civilizado; e urna extraordinária 
memória visual. A essas duas faculdades devem os primitivos 
seu grande sentido topográfico e a possibilidade de reproduzir 
graficamente os caracteres mais salientes do meio em que vivem. 

E no tocante aos conhecimentos astronómicos do índio brasileiro, por 
nós estudados em livro a parte, também dedica algumas palavras, tiradas de Claude 
d' Abbeville, nos come~os do século XVII, no Maranhao: 

Nao menos importantes sao as notícias que nos dá sobre os 
conhecimentos que esses índios tinham de vários planetas, es
trelas de primeira grandeza e constela9óes, que designavam por 
diferentes nomes, quase todos de animais. (página 108). 

No segundo Volume da mesma obra, indica, o que allás sempre foi 
nosso ponto de vista, a existencia de CACIQUES-ORADORES nas bandeiras: 

\ 
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Mas existiría urna hierarquía tribal encimada por um chef e e 
com distin~áo de classes, nos tupis e guaranís? 
A aceitarmos os primeiros testemunhos históricos, diríamos 
que nao. Mas pouco a pouco vieram outros observadores, e em 
particular os jesuítas, que tomaram contacto mais íntimo com 
as tribos indígenas; e esses falam repetidamente de "principais" 
ou "caciques", aos quais os demais membros da tribo obedeciam 

. ' 
e até duma espécie de classe, ou categoría honorífiéa de cavalei-

ros, cavalaria gent11ica, formada pelos guerreiros que se tinham 
distinguido na guerra e pela imola~io ritual dos inimigos. 

Isto na.página 173. E na página 175, continua: 
Des te fato, como é lógico, tiveram os bandeirantes urna cons
ciencia mais segura do que os missionários jesuítas. E, se é certo 
que est~s, como sabemos por muitas cartas dos jesuítas do 
Paraguai, cuidavam, "antes de mais nada, da catequese dos caci
ques, na seguran~ de que assim arrastavam toda a tribo, os 
bandeirantes foram bem mais longe nessa tática •. Procuraram 
alian~ com o cacique e conservaram-no a seguir na posse e exer
cício dos atributos que lhe conferiam o cacicato, aJguns dos 
quais se opunham abertamente a autoridade e . a doutrina dos 
missionários. Vemos assim que as tribos, ao apelo dos caciques, 
aliciados por sua vez pelos bandeirantes, abandonam, com fre
qüencia, a regiáo que habitam, para fixar-se em S. Paulo. O pei
xe, se é permitida a expressio, mete-se de modo próprio na 
rede". . .. 

Depoi.s de o u tras inf orma~óes, já nossas conhecidas, Cortesao retoma a 
linha dos discursos eloqüentíssimos (como o do Chefe Miguel Atiguaya), dizendo: 

O cacique, pois, eleva-se ao poder como um tribuno, que se havia 
tomado a consciencia e a voz eloquente das tradi~oos e interesses 
da tribo, e, mais do que nenhum, o direito a liberdade de viver 
a seu modo. 
Bem ao invés dos missionários, os bandeirantes aceitavam a tribo, 
na quase plenitude de seus direitos. Opuseram-se apenas a antro
pofagia. Mas, por forma geral, n~o só participaram da poligamia, 
mas incorporaram a bandeira, no exercício de suas dignidades, 
caciques-oradores ou feiticeiros, hieroquiaras e cavaleitos. Por 
via de regra, o bandeirante tomou-se apenas um chefe supertri
bal. A tribo nas suas rela~oos como cacique, permanecía intacta. 
Obedecía, sim, a um pensainento diverso e mais amplo, o do che
f e da bandeira. Mas, enquadrada no todo, permanecía na conti
nuidade das suas tradi90es seculares e no livre exercício das ati
vidades e f unl):oes prediletas. Nisto se fundou muitas vezes o 
exito das bandeiras. (páginas 177-178) 

No tocante a constituiyao da familia, é claro que, a come~ar pela lín
gua, tudo obedecia as tradiyóes indígenas na sociedade paulista dos primeiros tempos: 
poligamia (com as índias), emprego de termos familiares tupis, como, por exemplo, 
mú, que quer dizer cunhado, irmao, etc., forte império de crendices nativas, até, a 
divisao de classes, tendo por ponto de partida os grupos de familia, também chamados 
cliis, oriundos da atitude poligéimica da sociedade, etc. 

Por isso, nao é de admirar que, como lembra Cortesao, tivesse havido 
os conflitos entre Pires e Camargos, e que se estendessem por várias gerayóes. 
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Finalizando o que nos interessa, de modo rnais global e precioso, nas 
páginas 239 e 240, ei-lo nos explica a situa~o do índio livre : 

Já fizemos observar, que, ao lado do índio escravo, existiu em 
S. Paulo o índio livre, livre segundo o conceito da liberdade 
inerente a tribo, e que subordinava o indivíduo inteiramente aos 
interesses ou a entidade que representava os interesses coleti
vos. Indivíduos, no sentido de individualidade pensante e atuan
te, por si, nao existiam entre os aborígenes, excetuado alguns 
chefes. O membro da tribo era a parcela inalienável dum todo, 
que só por este se determinava e agia. 
Foram estes índios livres, duma liberdade tribal, os principais 
colaboradores indígenas das bandeiras, a ponto de realizarem, 
como vimos, sub-bandeiras ou malocas, independentes, na sua 
a9ao, dos chefes das bandeiras, embora servindo interesses 
comuns a uns e outros. 
Esta alian9a luso-tupi de ra~as teve por base a familia poliga
mica. A sociedade de S. Paulo, tribal em muitos de seus aspectos, 
evoluiu pouco a pouco nao para a distin9áo de classes, no sentido 
clássico da palavra, mas para a separa~ao em dois clas, ou grupos 
de .familias, unidas pelo parentesco poligamico, numa vasta 
alian~, que tinha por base a estirpe e o velho e persistente nexo 
da tribo. 

XVIII - MESTRE ALFREDO ELLIS JúNIOR APONTA A LONGE

VIDADE E EUGENIA DOS PRIMEIROS MAMELUCOS. 

A quase generalidade dos tratadistas considera o caboclo, mameluco 
ou indiático do Brasil como urna uniao providencial entre duas ra~as e, por isso ele
mento de primeira linha em todos os setores. 

Saint'Hilaire aplicava aos paulistas o epíteto de "ra~a de gigantes" e é 
ainda Mestre Ellis quem lhe repete o entusiasmo, mostrando , com fatos e sólidos ar
gumentos, a raz!o de ser de tal atitude. 

Em bem lan~do artigo, da edi~llo de 25 de outubro de 1957, de "A 
Gazeta", de S. Paulo, página 9, subordinado ao título "O Mameluco" , ele indica al

gumas particularidades hlstóricas da mesti~ gente de Piratininga, que lhe aumentam 
as credenciais para qualquer confronto antropológico com ra~as novas e antigas, sem 
que lhe possa, qualquer de nossos cientistas, denunciar aspectos denigridores ou, de 
qualquer modo, desfavoráveis. 

Tudo aí faz lembrar os mamelucos de outras bandas: do Amazonas, 
do Ceará, do S. Francisco, do Rio Grande do Sul ou do Centro-Oeste. Vamo-nos ater 
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a longevidade dos mesti~, demonstrada, de modo tao interessante, prático e esclare
cedor por Mestre Ellis Júnior: 

Esses cruzamentos, pela descomunal fecundidade do ameríndio , 
formaram abundantes contingentes de mamelucos, os quais 
foram os pontos de partida das grandes fam11ias de notáveis 
bandeirantes, entre as quais a dos Buenos Pires, Fernandes Ra
mos, Carmargo Graus, Álvares, Pretos, Cunhas e outras que na 
mais variada propor~o sempre tinham sangue indígena. Assim 
Pedro Vaz de Barros, o Vaz Gu~ú, deixou 7 filhos mamelucos 
todos ilegítimos;Braz Esteves Leme, grande sertanista morto no 
sertao, deixou 14 filhos ilegítimos mamelucos, que nem o idio
ma portugues sabiam (lnvent. e test., X, 328), um dos quais, 
Braz Esteves Leme, o mo90, por sua vez deixou 6 filhos legíti
mos, com 1/4 de sangue índio e mais 14 filhos ilegítimos com 
3/4 de sangue aborígene. Também se destaca o ·caso do mame
luco Francisco Ramalho, o Tamarutaca, que deixou urna enorme 
prole da índia Justina. Sobre a fecundidade dos elementos cru
zados, re'alizei pesquisas dos inventários e testamentos dos pri
meiros séculos, apurando as seguintes médias, as quais desmen
tem, de modo cabal, as apressadas conclusóes dos racistas do 
tipo de Lapouge: 
Europeu com mameluca, 1/2 sangue, 5,9 filhos em média por 
casal. Europeu com mameluca, 1/4 de sangue, 6,17 filhos em 
média por casal. Europeu com mameluca, 1/8 de sangue, 7 ,16 
filhos em média por casal. Nao foi apenas o concemente a fecun
didade o único resultado eugenésico decorrente do cruzamento 
do selecionado europeu, meio Quixote, um pouco Hércules e 
um pouco Tarzan, com as ameríndias. A longevidade também 
f oi seu apanágio e a varonilidade máxima e impressionante é 
patente desse cruzamento. 
Assim é que o mameluco Baltazar Fernandes, o iniciador da po
voa~o que depois foi Sorocaba, viveu até 1661,quando ele tinha 
85 anos. Isabel da Costa, trineta de Tibiri~, viveu 90 anos e urna 
sua irma tinha 80 anos em 1680; Femao Ortiz de Carmargo, o 
Jaguarete, com 1/32 de sangue de Tibiri9á, portanto mameluco, 
tinha 75 anos quando, faleceu em 1690; Francisco de Camargo 
Santa Maria, tinha 79 anos, em 1714; Francisco de Camargo 
Pimentei tinha, nessa data, 84 anos e 18 filhos, urn dos quais 
Geronimo de Camargo, que morreu com 76 anos e outro, Lou
ren~ de Camargo, que morr<'.u aos 78 anos. 
O Anhangüera, o velho, aos 50 anos, foi a Goiás, e aos 65 casou
« pela segunda vez; seu filho de igual apelido contava 5 2 anos 
em 1722, ao realizar a grande viagem da descoberta do ouro 
goiano, descrito no roteiro de Silva Braga .. Um filho desse Anhan
güera, o mo90, de nome coronel Bartolomeu Bueno, nascido em 
1700, casou pela segunda vez aos 67 e morreu aos 76 anos, 
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depois de urna vida agitadíssima. Amador Bueno, o mo~, 
descendente de Tibiriyá e de Piquerobí, foi até 1683, morrendo 
com mais de 7 5 anos e sua irma Iza bel da Ribeira esta va com 
85 anos em 1698; o filho desta, Domingos da Silva Bueno, 
tinha 63 anos em 171 O, quando foi chefiando a expediyao 
militar que foi a Santos socorrer o governador, amea~ado por 
Duclerc e no ano seguinte juntamente com Domingos Dias da 
Silva foi ao Rio de Janeiro, comandando a expedi~ao contra 
Dugay Truin, Claro Parente, mameluco, 1/2 sangue, faleceu 
em 1635 com 80 anos. 
. . . Seja porém como f or , a verdade inconcussa é que os mame
lucos paulistas constituiram urna sub-ra~a fixa e eugenica, com 
os atributos inigualáveis de grande fecundidade, magnifíca lon
gevidade (maior deve ser considerada pela circunstancia entao 
reinante do atraso da medicina, da higiene, da profilaxia, etc.) 
e de impressionante varonilidade. 

XIX - MAIS DEPOIMENTOS DE DEBRET A RESPEITO DOS 

CABOCLOS E SUAS QUALIDADES 

Jean Baptiste Debret, em sua "Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil", 
Tomo 1, Livraria Martins Edit., S. Paulo, 1954, tem ocasiao de registrar diversas obser
va~ües dos caboclos ou mamelucos (por vezes , índios puros), nos mais variados miste
res. Assim, na página 15, descreve ele os cariris, tribo tapuia, que era aproveitada mi
litarmente contra negros quilombolas: 

\ 

Isso em 1817. 
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A oito léguas da Babia, no município de Cachoeira de Paragua~ú, 
existe urna antiga tribo de tapúias que conservou seu nome pri
mitivo, Carirís. Sao os chamados carirís de Pedra Branca. Esses 
índios, inteiramente civilizados, sao todos soldados. Quando seu 
comandante recebe ordem de partir para urna expedi~io, os sol
dados levam consigo as mulheres e crian~. Ao cair da noite 
acampam; a cabana do chefe é armada a frente das outras; reu
nem-se todos para a Ave-Maria e afim de receber, ~m seguida, 
as ordens para o dia seguinte. Quanto ao resto, conservam seus 
hábitos. Sao geralmente grandes comedores e um tanto indolen
tes . Empregam-nos especialmente na repressio das revoltas de 
pretos, que se renova, de quando em quando, na Bahia. Esses 
índios sao muito hábeiS no combate aos negros internados na 
floresta e, no Rio de Janeiro, fonnam boa parte da artilharia 
da pra~a. 

Na explica~o da Prancha 8 de seu livro, falando sobre os bugres de s. 
Paulo, Santa Catarina, Minas e Río Grande do Sul, temo seguinte: 

No seu estado primitivo esses índios sao extremamente temíveis 
pelo seu valor e astúcia. Em compensa9ao, tornam-se excelentes 
trabaJhadores quando civilizados e dao provas de urna inteligen
cia perfeita onde quer que sejam empregados. 
A província do Rio Grande é, no Brasil, aqueta em que se encon
tra menor número de negros, pois quase todos os trabalhos ·sao 
aí executados por índios civilizados. 

Segue, em brilhantes páginas de caráter explicativo, tratando d~ Char
ruas, Guaicurus, Índios da Missao de S. José, Soldados Índios de Curitiba, que era 
entao comarca de S. Paulo. Aí, em Itapeva e Carros, havia corpos do Exército, os 
ca~adores que se empregavam contra os índios· selvagens. Agora:, era o indio que 
espantava e mesmo liqüidava seu irmao ainda selvagem! 

Em Mogi das Cruzes, por sua vez, eram encontrados outros 
soldados .í!_ldios, já empregados, indiferentemente, contra negros 
fugidos e índios ainda nao civilizados .•. (páginas 55-56). 

Na Prancha 22, o asswito preferi.do é a ocupa~ao das Caboclas do Rio 
de J aneiro; o de Lavadeiras. 

Na prancha 22 est~o representadas algumas famllias de lavadeiras 
caboclas, residentes no Rio de Janeiro há muitos anos. Reu
nem~e diariamente de manhá para ir lavar roupa a beira do pe

queno rio que passa sob a ponte do Catete, um dos arrabaldes 
da cidade. Aí ficarn o dia inteiro só voltando ao cair da noite. 
Muito antes de nossa chegada ao Rio de Janeiro, já havia grande 
número de caboclos empregados no servi90 particular dqs ricos 
proprietários do interior do Brasil, os quais logo puderam apre
ciar as qualidades pessoais desses trabalhadores indígenas semi-

# -civilizados; a experiencia provava que era possível fazer deles 
servidores dedicados e capazes, sob urna aparencia apática, de 
se devotarem generosamente aos interesses de seus senhores. 
Seus filhos, já criados na civilizacao, tomam-se, com, doze ou 
catorze anos, excelentes criados, inteligentes e vivos, e intrépi
dos cavaleiros, ca9adores e nadadores, qualidades preciosas 
para acompanhar os anos em viagem ... 
. . . Acreditamos que com a civiliza9ao a ra~a índia melhore 
sensivelmente, fundindo-se pouco a pouco com a ra~a brasileira 
de origem européia, e tanto mais nos convencemos disso quanto 
existem, nas províncias de S. Paulo e de Minas Gerais, admiráveis 

' ' 

familias de ra~ mesti9a, oriundas da uniáo de homens brancos 
com mulheres caboclas. Os tra~os nobres do paulista, a que se 
aliam a delicadeza dos olhos e as formas .roli9as da cabocla, sáo 
de urna beleza graciosa e picante, especialmente observável nas 
mulheres. Quanto aos homens, tomam-se mais esbeltos embora 
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sempre musculosos, e conservam bem marcada a tendencia 
dominante das duas ~as, que os leva a enfrentar corajosamente 
as fadigas inerentes as grandes viagens e aos feitos militares 
(Páginas 57-58 do mesmo livro). 

Em nota, ao pé da página, diz Sérgio Milliet (tradutor): 
As qualidades de resistencia, beleza e audácia dos mamelucos 
foram ressaltadas por vários autores. A elas se atribui a ex~aor
dinária epopéia das bandeiras. Se outras mesti~agens deram 
resultados duvidosos, essa do índio com o portugues ou o cas
telhano foi das mais felizes. (N. do T.) 

Finalmente, volta os olhos uns tanto também para os índios guaranis. 
Declara, entao, que eram ótimos agricultores, artezaos e proprietários, havendo adqui
rido o hábito hispano-americano de montar a cavalo, de preferencia. E suas Pranchas 

representam índios perto do ca val o, a caminho da missa e até soldados da artilharia 
no Rio de Janeiro! 

Pelo acima exarado, verifica-se, pois, que há mais de 150 anos, antes 
da proclamac;ao da Independencia do Brasil, já se acreditava nas qualidades humanas 

dos nossos índios. 
Sem nenhum interesse de ordem económica ou mesmo estética, Debret 

antecipou-se aos nossos estudiosos do século XIX, descobrindo belezas e capacidades 
onde colonos e mesmo eclesiásticos nunca puderam ir além das respectivas vantagens 
materiais, fossem elas quais fossem. 

O certo é que o índio foi, de qualquer modo, explorado económica
mente, ele e a sua mulher. 

XX - MESTRE AFFONSO DE TAUNAY PARECE LIQÜIDAR 

DEFINITIVAMENTE A QUESTÁO DA ESCRAVIDÁO DO 

INDÍGENA, NO S. PAULO DOS SEISCENTOS 

A providencial série "Ensaios Paulistas", editados por ANHAMB(, 

S. PaUlo, 1958, e dedicados a comemora~o do IV Centenário da fundac;ao da Capi
tal Paulista, apresenta notáveis e cheios de bons propósitos, principalmente no que 
se refere a capacitac;ao histórica, decorridos tantos anos e no meio das naturais distor
~s que as pesquisas vio sof rendo, em virtude de estranhos mitos e perniciosas ideo

logias. Mfonso de Taunay se imp<>e pela sisudez, imparcialidade e caráter francamente 
informativo de suas investiga~s. Nao obedece a nenhum plano pré-estabelecido, 
nern demonstra propensOes a confundir história com literatura romántica. 

. 250. 

Estudou, pesquisou, comparou, transcreveu, recompós e nos deu tudo , 
mastigado e verossímil, de modo a nao deixar nenhuma dúvida, quanto ao resultado. 

Assim, no ensaio "O EPOS BANDEIRANTE E SAO PAULO VILA E 
CID AD E", páginas 639-640, explicando o modo como se desenvolvia o trabalho indí
gena na vida colonial da época diz: 

Além ·dos "servi~os" eufemisticamente intitulados forros, havia 
os agregados, gente "nao obrigada", índios adquiridos, apani
guados~ que em troca da alimenta9ao e da sumária vestimenta, 
davam o trabalho. Tao imperiosa se mostra a escraviza9ao do 
índio que nao ocorre inventário, por pobre que seja, onde se 
nlo arrolem pe~as representativas do remédio principal que nes
ta tena tem os órfaos, da "propriedade mais proveitosa" consti
tutiva do patrimonio familiar. Avulta o número de administrados 
e servi~os forros a medida do avan90 seiscentista. A curva de seu 
gráfico acompanha a da expansao bandeirante. Se Manuel Preto 
por volta de 1630 possuia perto de mil cativos em o ó, este nú
mero mo~~ava-se absolutamente excepcional. Vários dos maiores 
bandeirantes, como Antonio Raposo Tavares e André Femandes 
deixaram pequenas escravaturas. 
Para os meados do século apareceram nos espólios as centenas. 
O de Antonio Pedroso de Barros acusa quinhentas pel(as. Seu 
irmao Pedro Vaz Gua9u domina um rebanho de 1.200 cabe9as. 
E Fernao Dias País, antes da insensata e grandiosa jornada es
meraldina, deveria contar milhares. Os africanos pouco surgem 
nos arrolamentos dos velhos inventários. Sempre por pre9os 
bem mais elevados do que os das pel(as da terra. 
Já nos anos quinhentistas a alguns importava Afonso Sardinha 
que possuia um navio na carreira de Angola. Citamos inventários 
alguns nomes de procedencia africana dos escravos: angolas, ban
guelas, etc. Mas poucos sao os tapanhunos, certamente também 
trazidos do Norte do Brasil, onde existiam vastos empórios de 
africanos. O grande introdutor de pretos no Brasil meridional 
seria o owo e mais tarde sobretudo o café. 
Tena sem a9ucar exportável , sem um produto de forte utilida
de mundial, teria S. Paulo de viver na mediana escassez quando 
os outros principais núcleos do Brasil, Bahía e Pernambuco, 
sobretudo, dispunham de muito maiores cabedais. O próprio 
Río de Janeiro , pobremente , esperava o seu grande swto comer
cial setecencista , reflexo da minera9io aurífera. 
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XXI - NO "FOLCLORE DOS BANDEIRANTESU' JOSÉ OLYMPIO, 

RIO, 1946, O PROFE~OR JOAQUIM RIBEIRO 

REAFIRMA A PARTICIPA~ÁO MAMELUCA 

SUBSTANCIAL NAS BANDEIRAS 

O saudoso professor Joaquim Ribefro, em seu livro "FOLCLORE DOS 
BANDEIRANTES", José Olympio, Río, 1946, página 207, deixa, sem dúvida alguma, 
expresso o seu ponto de vista, qual o de que os mamelucos constituíam o grosso das 
bandeiras: 

' 
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Já Roquette Pinto tra~ou as áreas de influencia predominante 
dos elementos raciais do Brasil. Essas áreas, expostas na obra 
"Seixos Rolados", nao podem ser aceitas neste estudo porque 
retratam tao somente o aspecto antropológico atual de nosso 
povo. Ora, no tempo dos bandeirantes, o aspecto racial da po
pula~ao paulista era algo diferente. 
No planalto paulista, na era do bandeirismo, o elemento ame
ríndio predominava e o mameluco (filho de branco com índia) 
constituía a maioria. Desde o início da coloniza~ao, foi obser
vada essa mestivagem como se pode ver da seguinte passagem 
de Pero de Magalhaes de Gandavo: " Outra está a doze léguas 
pela tena dentro chamada Sao Paulo, que edificaram os padres 
da Companhia, onde há muitos vizinhos e a maior parte deles 
sao nascido das (ndias naturais da terra e filhos de portugueses". 
(História da Província de Santa Cruz , edi~ao Assis Cintra). 
De fato, foi essa a mescla mais generalizada na regiao. Os do
cumentos falam sempre de mamelucos paulistas. Os mulatos e 
os cafusos ocupam plano secundário. O mulato, era, entao, 
raro. Raríssimo. A princípio só vieram escravos negros do sexo 
masculino, para trabalhar na lavoura .dos engenhos de avucar. 
A índia, a mulher da tena era a fémea procurada tanto pelo 
índio como pelo negro e pelo branco. O mameluco e o cafuso 
precederam, entre nós, ao mulato. 
O mameluco predominava justamente em consequéncia da vida 
poligamica, que era, entáo, costume generalizado nos hábitos 
sexuais dos colonos. Ninguém desconhece aqueta observa~áo 
do padre Nóbrega, quando escrevia para o reino , em 1549, 
dizendo: "O costume da tena é terem muitas mulheres" (Cartas 

do Brasil, e~i9ílo da Academia Brasileira de Letras). 
Mesmo quando o portugués possuia famt1ia legítima, conservava 
também urna prole de bastardos. Quando Oliveira Viana nas 
"Popula90es Meridionais do Brasil" caracterizou o cla parental 
dos bandeirantes nao focalizou , nos devidos termos, o elemento 
bastardo. O papel dos bastardos é que é o importante na vida 

.paulista daqueles tempos. O verdadeiro sertanista era o mamelu
co, isto é, o bastardo.~ do historiador frei Gaspar da Madre de 
Deus (século XVIII) a seguinte documentavao bcm sugestiva : 
"Eram os mamelucos os melhores soldados dos exércitos assola
dores das Miss0es; eles mu itas vezes f oram os ch efes das tropas 
conquistadoras, e por eles mandavam seu_s país atacar os índios 
bravos, por conhecerem a suficiencia destes filhos bastardos, 
criados na guerra e acostumados ao trabalho e por isso mais 
robustos e mais aptos do que os brancas para suportarem os 
incómodos dos Sert0es" (Memórias para a História da Capitania 
de S. Vicente, hoje chamada de S. Paulo , edi¡;ao de A. Taunay , 

página 231). 

XXII - O IDSTORIAOOR ERMELINO DE LEÁO CONFESSA SER 

DA ETNIA CABOCLA 

Em seu livro "Dicionário Histórico e Geográfico do Paraná" , Curitiba, 
1926, página 25, o grande paranaense E.rmelino de Leao, falando de seu antepassado 

baiano Dr. Agostinho Ermelino de Leao, diz o seguinte : 
Conselheiro e magistrado baiano, filho do inspetor da Alfündega 
Miguel José Bemardino de Leao e de Da. Maria da Especta~ao 
Álvares de Leao, da famtlia Álvares Caramurú. 
Foi o prirneiro Juiz do foro de Paranaguá, onde, com liceni;a do 
Imperador D. Pedro 1, contraiu justas núpcias com D. Maria Oa
ra Pereira de Leao, filha do Capitao-mór Manoel António·Pereira 
e de D. Leocádia Antonia da Costa, a 6 de agosto de 1826. 
Contava a minha avó que o seu casamento foi combinado em um 
sábado e realizado no outro sábado , sem grandes solenidades, 
nao só porque o temperamento do esposo era pouco afeito a 
festas, como porque os magistrados nao podiarn casar-se nas 
comarcas em que exerciam jurisdivao, sem licen~a da coroa, sob 
pena de perder o cargo. 

XXIll - COMO ANGYONE COSTA ~ A INTELIG~NCIA 

CRIADORA DO BRASILINDIO 

Depois de Couto de Magalhaes, soube o mundo, muito antes 
dos alemaes o proclamarem , que os índios do Brasil eram donos 
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de urna inteligencia criadora, possuiam um espírito enriquecido 
pela singela observa~ao do mundo fechado que sua visio pers
cru ta, tinham histórias para a vida contemplativa mais que isto, 
dispunham de um pequeno número de narra~0es em que se ten
tava a explica~áo da form~io da terra, esbo~o mal delineado de 
um novo génesis ideado necessariamente para lhes dar, a seu 
modo, urna síntese interpretativa da cria~áo do mundo. ("Es
pírito e Nervo do Mundo Latino", Simoos, Rio, 1954, página 
187). 

Esta é a opiniao dó Prof. Angyone Costa, que tanto se bateu por urna 
compreensfo maior do indígena. Outro tanto, diz Luiz Washington Vita, em seu es
tupendo "Tríptico de. Idéias", S. Paulo, Grijalbo, 1967, página 45, observa judiciosa
mente: 

Quer isto dizer que no que se refere a mundividencia brasilíndia 
há muito por fazer, e tudo por refazer. É tarefa, porém, de etnó
logos imbuídos de espírito filos6fico e f orm~io filos6fica, como 
um Paul Radin, por exemplo. Que o pagé tupi-guaraní seja um 
"intelectual" parece fora de dúvida, assim como parece indiscutí
vel o fato de os mitos tupi-guaranís se revestirem de urna dimen
sao especulativa. Mesmo assim, esta tentativa de esbo~ar a des
cri~ao da mundividencia brasilíndia s6 pode constituir um ensaio 
com vistas a sugerir, aos mais doutos e melhor preparados no 
estudo da vida dos pavos ágrafos, novas investiga~0es e interpre
ta~oos. 

Vejamos, por fim, Pierre Monbeig, geógrafo francés, em seu "O Brasil", 
Difusora Européia do Livro, S. Paulo, 1954, página 54: 

\ 

Qual a contribui~áo indígena para a civiliza~ao brasileira? Ela se 
assinala, de início, pela toponímia, cuja influencia foi muito 
grande devido ao papel da "língua franca" exercida pelo tupi. 
Em seguida, verificamos sua marca nos géneros de vida e na ali
menta~ao : o uso da rede de algodao no norte, o cultivo do milho 
e da mandioca, o consumo de frutos silvestres, como o cajú e a 
goiaba, etc., sio tra~os dessa influencia. 
A contribui~io indígena foi além das intluencias culturais. Ela 
se assinalou também pela mesti~agem entre portugueses e índios, 
de cuja fusáo surgiu um tipo de homem original: o "mameluco" 
ou "caboclo" - espécie de Jacques Bonhmne brasileiro. Pescador 
na Amazonia e no litoral, criador no Nordeste e no Rio Grande 
do Sul, garimpeiro no Brasil Central e em Minas, desbravador 
agrícola que ama a tena sem se fi:xar, e que esgota o solo com 
seus cultivos sobre a terra incendiada, o caboclo de chapéu de 
palha, mal vestido e descal~o, é o verdadeiro campones do Brasil. 

O nosso propósito, ao citarmos o escritor francés, nlo é senlo o de pro
var que todos SENTEM que o caboclo ou mameluco é também um TIPO ~TNICO, que 
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deve ser estudado, num país tao adiantado já em outros setores. 

versidades. 
Nao se justificava o descaso dos antropólogos físicos das nossas uni-

XXIV - COMO MESTRE CLAUDE LEVI-STRAUSS vt A 

INFLlffiNCIA DO INDIO NO BRASIL 

Claude l.evi-Strauss, em "Tristes Trópicos" (Tradu~ao de Wilson 
Martins), Anhembi, 1957, S. Paulo, diz o seguinte sobre o que entendemos por influ
encia indígena no Brasil: 

Fiquei, pois, muito surpreendido, quando, durante um alm~o 
a que Víctor Margueritte me havia levado, ouvi, da boca do 
Embaixador do Brasil em París, a "nota" oficial: "fndios? Ai! 
meu caro senhor, já desapareceram há muitos lustros! Oh! é 
urna página bem triste, bem vergonhosa da história do meu país. 
Mas os colonos portugueses do século XVI eram homens ávidos 
e brutais. Como censurar-lhes ter participado da rudeza geral dos 
costumes? Eles agarravam os índios, amarravam-nos as bocas dos 
canhoos e estra~alhavam-nos vivos, a tiros. Foi assim que os des
truíram, até ao último. O senhor, como sociólogo, vai descobrif 
coisas apaixonantes no Brasil, mas deixe de pensar em índios, 
pois nao mais encontrará nenhum .•• ". 
Quando evoco boje em dia essas palavras, elas me par~cem in
críveis, mesmo na boca de um granfino de 1934 e lembrando-me 
a que ponto a alta sociedade brasileira de entao (felizmente, 
mud.ou depois disso) tinha horror de qualquer alusao aos indíge
nas e mais geralmente as condi~óes primitivas do interior, a nao 
ser para admitir - e mesmo sugerir - que urna tataravó índia se 
encontrava na origem de urna fisionomía imperceptivelmente 
exótica, e nao algumas gotas, ou litros, de sangue negro que se 
tomava de bom tom (ao contrário dos antepassados da época 
imperial) tentar fazer esquecer. Entretanto,a ascendéncia india de 
Lufs de Sousa Dan tas era vislvel e ele poderla facilmente glorifi
car-se dela. Mas, brasileiro de exportai;ao que desde a adolescen
cia adotara a Fran~a, perdera até o conhecimento do estado real 
do seu país, que se substituíra. na sua memória por urna espécie 
de chapa oficial e distinta. (páginas 44-48 de "Tristes Trópicos"). 
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XXV - O SANGUE CABOCLO É PATENTE NA ARTE, CilNCIA 

E OUTROS SETORES DA ATIVIDADE HUMANA 

Na fase contemporánea, aos olhos experimentados do antropólogo, nao 
escapam os tra~os raciais dos milhües de brasileiros, prevalecente na maioria dos Es
tados. 

Dest'arte, na ciencia, arte, política, etc., há inúmeros representantes 
dessa etnia, como veremos. Além do mundo de nomes que já passou, noutras páginas, 
eis alguns que o leitor facilmente localizará: Ary Toledo, Leonardo Motta, Jayme 
Arcoverde de Albuquerque (bioquímico), Gal. Boanerges Lopes de Souza, Paulo Gou
lart, Heron Domingues, Cláudio Cavalvante, Gal. Pies e Albuquerque, Woodrow 
Wilson Rodrigues , Batista Siqueira (folclorista e musicólogo), Bárbara Heliodora (he
roína já estudada), Maria Quitéria (idem), Gal. Severino Sombra, Josué da Motta, 
Zerzedelo Correia (político), S11vio Peixoto (idem}, 'Theotónio Vilela1 (político da 
atualidade}, Francisco Leite Chaves (idem), Adaucto Alencar Fernandes (erudito glo
tólogo), Cerqueira César (político, V. biogra.fia), Cel. Moreira Lima (revolucionário 
de antes de 1930), Ernesto Nazareth (compositor), Murillo Néri, Moacyr Franco , 
Darcy Ribeiro (antropólogo ilustre}, Cidinha Campos, Benevenuto Cunha, (antropólo
go de nomeada}, Joao Sampaio (político da velha guarda), Terezinha Morango (Missi 
Brasil}, Yeda Vargas (ídem) Fernanda Montenegro , Tarcísio Meira, Regina Duarte , 
Agildo Barata, Nara Leao, Hebe Camargo, Edú Lobo, Florinda Bolkan, Madeira de 
Freitas (Fradique Mendes), Lincoln Sousa (antropólogo), Nuto Santana (escritor de 
prol), Antonio Rubbo Müller (insigne sociólogo), Paulo Setúbal (um dos grandes 
escritores do Brasil), Amadeu Amaral (idem), Silveira Bueno ( um dos maiores filó
logos vivos), Compositor Tupinambá, Bandeirantes Parente , Abigail Parecis, Jessy, 
Luís Jatobá", Vanja Orico (grande atriz e cantora), Clodoaldo (jogador campeao de 
futebol), Feiti~o (idem, dos tempos antigos), Biguá (idem), Vavá (idem, do mundial 
de futebol), Zezé (veterano do selecionado brasileiro, anterior a 1924), Mara (atriz 
paraense) , Judas Esgorogota (grande escritor, com toque africano, também), N u
nes Pereira (idem, também antropólogo), os seguintes escritores paraenses : Alcides 
Gentil , Teréncio Pinto, Paulino de Brito, Oswaldo Orico, Jurandyr Bezerra , Wenceslau 
Costa, · Adalcin~a Camarao, Cursino Silva, Georgenor Franco, Severino Silva, Rodrigues 
Pinajé e outros, como Irmaos Tabajara,já nossos conhecidos. 

Isso aí, como se conclui , é um rápido apanhado para mostrar como 
ainda o mesti~amento luso-ameríndio (de várias gera~é>es) é realmente forte e como 
quase ninguém com ele se importa. 

Toda essa gente passa por branca ou brancarana, quando nao se lhe 
reserva o parentesco afronegro , tao na moda, agora. 
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XXVI - AS HEROINAS BRASILEIRAS MUITO TINHAM DE 

MAMELUCAS 

Já vimos, em páginas anteriores, que muitas mo~as e damas, que se 
evidenciaram em guerras e lutas patrióticas em geral, pertenciam ao fenótipo caboclo 
ou mameluco. Damiana da Cunha era índia pura, bem assim, Clara Camarao dos pri
mórdios da nacionalidade, afora, naturalmente, as hoje quase míticas esposas dos 
patriarcas portugueses, em terras de Piratininga, Río de Janeiro, Bahía e Pernambuco. 

Vejamos, agora, o que dizem os tratadistas das seguintes heroínas: 
Maria Quitéria, Bárbara Heliodora, Anita Garibaldi, Jovita Feitosa e outras. 

Sobre Maria Quitéria , tantas vezes confundida, etnologicamente , por 
causa de sua mae, está bem nítida e exemplarmente definida pelo anotador de "Diário 
de Urna Viagem ao Brasil", de Maria Graham, Cia. Editora Nacional , S. Paulo , 1956, 
página 329, diz: 

Sua máe era também pottuguesa; contudo as fei~oes da jovem, 
especial~e.nte os olhos e a testa, apresentam os mais acentuados 
tra~os dos índios. 

Maria engana-se quanto a naturalidade de Gon~o Alves de Almeida, 
pai de Maria Quitéria de Jesus. Era brasileiro, conforme declara em seu testamento. 
Daí, pois, a presen~a dos tra~os caboclos. Naquele tempo, como ainda hoje, o sangue 
caboclo era bem acentuado no interior do Brasil. 

Por sua vez, Bárbara Heliodora, do século XVIII, através da pena do 
Gal. Carlos Augusto de Campos,em "As Heroínas do Brasil", S. Paulo, 1917,páginas , 
319-320, está assim estudada, genealogicamente: 

Bárbara Heliodora - a "Heroína da Inconfidencia", como lhe 
chama Américo Werneck - é a primeira figura de mulher que 
surge, em nossa história, numa insurrei~ao puramente republi
cana. Era filha do Dr. José da Silveira e Souza e de D. Maria 
Bueno, descendente de urna das mais ilustres fam1lias de S. Pau
lo, a de Amador Bueno, aquele que, em 1641 ou 1642, quando 
chegou ao Brasil a notícia da Restaura~o de Portugal, rejeitara 
a ac~io de reí ... 

Mas, recentemente, em HISTÓRIA, no artigo "Heroínas Brasileiras, 
II parte", Editora Tres, n~ 26, S. Paulo, 1975, página 40, sao estas a8 palavras do 
historiador Paulo Dantas: 

italiano. 

Bárbara Heliodora ou Guilhermina da Silveira Bueno, nascida 
em Minas Gerais, em 1758, ilustre descendente de fam1lia paulis
ta de Taubaté (Amador Bueno), aquele bandeirante, que recusou 
ser rei. 

Sobre Anita Garibaldi. já nos pronunciamos, até corn trechos ern 
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Entretanto, o mesmo Paulo Dantas, lucidamente, nos ensina que: 
eJa era fi1ha de Bento Ribeiro da Silva e de D. Maria Antonia de 
Jesús, natural de S. Paulo. O pai era um garboso tropeiro, de 
fei~0es caboclas, que subia e descia a via -Sorocaba-Rio Grande 
do Sul (V. páginas 4042 do mesmo número 26). 
E ninguém ignora os feítos de Maria Curupaity ou de Jovita 
Feitosa, com sua cara de índia, embora os cabelos se apresentas
sem crespos (o que denuncia certa dose de sangue africano). 
Ver, "Segredos e Revela~0es da História do Brasil'', Gustavo 
Barroso, págs. 206-207, Edi~0es O Cruzeiro, Rio, 1958. 

Paulo Dantas, levando a coisa ao extremo, aponta como heroína a seu 
modo, a Maria Bonita de Lampeao, que indubitavelmente era xantoderma ou cabocla, 
aliás, como o próprio Lampeao, conforme lhe examinamos a cabe't3 no Museu de 
Criminología do Salvador. Outros ainda, levando-se em con ta o tempo, cheio de pre
conceitos contra a mulher, chegarri a mencionar, como heroína, NISIA FLORESTA, 
glorioso tipo caboclo de Natal, Rio Grande.do Norte. 

XXVII - CERQUEIRA CÉSAR DESCENDIA DE CABOCLOS DOS 

SÉCULOS INICIAIS 

O "Estado de S. Paulo", numa série de Suplementos do Centenário de 
sua funda~ao , tratou de diversas figuras exponenciais da terra, entre as quais, de jus
ti~a, inseriu a de José Alves de Cerqueira César. 
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ACisim, non? 7, de 15-2-75, trazo seguinte: 
Cerqueira César: A 23 de maio de 1835, na entáo chamada 
"Fazenda Tapera Grande", freguesia de Nossa Senhora da Con
cei~áo de Guarulhos - a antiga aldeia fundada em 1560 pelos 
índios Guaianazes, vindos de S. Vicen~e - nasceu José Alves 
de Cerqueira, filho de Bento Alves de Cerqueira Bueno e de 
D. Maria Candida de Cerqueira Leme, filha do Capitáo Francisco 
Candido Sagalerva - dizem alguns de origem espanhola, outros, 
italiana, - e de D. Manuela Angélica de Cerqueira César, de 
quem o neto, como era costume naquele tempo, veío a adotar 
o sobrenome. 
Tanto o pai como a máe de Cerqueira César erarn da velha casta 
paulista, daqueles que, ~gundo D. Luíz Antonio de Souza Bo
telho, nas suas inform~oos de 1764 ao Govemo da Metropo
le, ... "exp0em aos perigos a própria vida, gastam sem dificul
dade tudo quanto teme vio até o fim do mundo, sendo necessá
rio". 

Bento Alves de Cerqueira César (seu pai) descendia em linha 
reta - atraws de seu antepassado, Baltazar da Costa da Veiga, 
casado com Maria Bueno de Mendon~a, filha de Amador Bueno, 
o mo~, de Amador Bueno, o aclamado (1641), aquele que se 
negou a reinar para se manter fiel a Coroa de Portugal. Quanto 
a Da." Maria Clindida era senhora de reconhecidos e excepcionais 
dotes de cora~io, caráter e espírito. Foi essa senhora que durante 
as costumeiras e prolongadas ausencias do marido, educou o 
filho único. 

José Alves de Cerqueira César foi Senador, Vice-Presidente da Na~ao, 
jurista, escritor, etc. 

XXVIII - ALBERTO RANGEL MOSTRA A GENEALOGIA DA 

MARQUESA DE SANTOS, QUE V Al DESEMBOCAR 

NO BANDEIRISMO 

Alberto Rangel, o consagrado escritor amigo de Euclides da Cunha, em 
"D. Pedro 1 e a Baronesa de Santos" , Arrault ~ Tours, Fran~a, 1928, página 119, escreve 
o seguinte, quanto a genealogía da Baronesa de Santos: 

O cacique Pequerobí, os irmáos Gusmóes, o célebre pregador 
Frei Antonio de Santa úrsula Rodovalho, a mulher do Governa
dor das Esmeraldas, o genealogista Pedro Taques, o historiador 
Freí Gaspar da Madre de Deus, os Devastadores do Guayra, Pal
mares, Cataguazes, os vencedores dos Aripocanés e paiaguás, 
os fundadores de Paranaguá, de Pitangui, de Cuiabá, de Mogy 
das Cruzes e da lgreja de Nossa Senhora do ó, o famosíssimo 
Anhangüera e outros muitos que se deparam na invasao das 
miss0es do Paraguai, na Guerra dos Emboabas e na Inconfiden
cia, govemadores, ouvidores, capitáes-mores, simples fidalgos 
ou sertanistas, descobridores de minas ou destruidores de gentio, 
esmaltam-5e na larga trama familia! da progenitora da marquesa 
de Santos, onde se imbricam .os títulos genealógicos do Ban
deirismo e da Ocupa~áo, fixados pelos grandes linhagistas de 
S. Paulo e representam; dos Baioos aos Saavedras, dos Hortas 
aos Godoys, dos Cunha Gagos aos Vaz Guedes, dos Unhattes 
aos Carvoeiros, dos Laras aos Furquins e outros, as diversas 
tribos de raízes atiradas originalmente da Ibéria para se mul
plicarem e refundirem no povoamento, . conquista e indepen
dencia do solo brasileiro, fundando a única nobreza nacional 
com raz0es eminentes para honrosos pergarninhos. 
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XXIX - MESTRE GILBERTO FREYRE, EM SEUS DELOS 

LIVROS, ACRESCENTA NOVAS FIGURAS DO 

FENÓTIPO CABOCLO OU MAMELUCO, 

TAMBÉM CHAMADO INDIÁTICO 

Mestre Gilberto Freyre, sempre seguro e coerente em suas geniais obras, 
aponta mais algumas figuras substanciais, ao lado de outras, dos tempos históricos. 

Em "Novo Mundo nos Trópicos", página 251, Cia. Editora Nacional, 
S. Paulo, 1971, aponta a extraordinária personalidade de Juscelino Kubitschek, ex
-Presidente Nacional, como sendo bem indiática, o que, de fato, ocorre, pelo lado 
paterno, dos Oliveira: 

Foi urna tarefa monumental na verdade, e suas funda~oes foram 
de fato definitivamente lan~adas pelo Dr. Juscelino Kubitschek, 
durante o seu período presidencial. Por essa sua realiza~ao trans
f ormou-se o astuto político numa figura histórica quando ainda 
um mo~. Com seus tra~os fisionomicos que lembra os de um 
chines ou oriental com treinam~~to europeu ou anglo-americano 
- e de fato ele tem sangue nao-europeu misturado ao europeu -
até no físico tomou-se o Dr. Kubitschek para nfo poucos brasi
leiros urna espécie de líder nacionalista, capaz de substituir, 
sob certos aspectos, o desaparecido Vargas. Mas só sob certos 
aspectos. 

E, sobre José Lins do Régo, o extraordinário Freyre, na página 197 de 
"Novo Mwtdo nos Trópicos", tem algumas palavras de como as linhas aristocráticas 
se encontraram e entrosaram na História do Brasil: 

E um, pelo menos, José Lins do Rego, descende dos Cavalcanti, 
velha mas boje decadente fam.ília do Norte do Brasil, com 
sangue florentino unido ao indígena. 

Finalmente, o Cardeal Arcoverde merece mais alguns esclarecimentos, 
no tangente ao modo de agir do mesmo: 

\ 
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O primeiro cardeal da América Latina, o Cardeal Arcoverde, 
era descendente de uma princesa índia de Pernambuco: a Nova 
Lusitania do século XVI. 

Uma Pocahontas brasileira. Orgulhava-se aquele "príncipe da 
Igreja" do seu sangue ameríndio e insistentemente falava da 
necessidade de um clero brasileiro para o Brasil, isto é, um 
clero composto de homens nascido no Brasil ou integrados 
na vida brasileira, em vez de um clero inte.iramente constituí· 
do de padres e frades estran¡eiros. 

. . 
XXX - O MARQt$S DE POMBAL É CONSIDERADO MAMELUCO 

POR MESTRE GILBERTO FREYRE 

Novamente, em seu estupendo livro "Novo Mundo nos Trópicos", S. 
Paulo, Edit. Nacional, 1971, página 17, o eminente sociólogo e antropólogo, Dr. 
Gilberto Freyre, nos lembra o sentido, por vezes, sócio-antropo-histórico de alguns 
dos brasileiros de prol, tomando como exemplo o ativo e maravilhoso Marqués de 
Pombal: 

E nunca houve a menor hesita~ao, desde os come~os do Brasil 
como n~ao independente, em estender os títulos de nobreza 
a descendentes de ameríndios e até de africanos. Ao contrário: 
quando esses descendiam de chefes ameríndios, cu caciques, 
eram considerados essencialmente nobres. Mesmo durante os 
dias da Colonia os portugueses já pensavam assim. E isto explica 
por que o Marques de ~ombal, homem que tinha em suas veias 
sangue am~~índio, tornou-se o político mais poderoso do mundo 
portugués de seu tempo - século XVIII - sem sofrer a menor 
restri~ao a sua posi~ao de nobre, apesar de seu sangue ameríndio. 
Isto também explica o fato de que a escolha, que fez o Papa, do 
homem que seria o primeiro cardeal da América Latina, em anti- . 
ga e aristocrática fam11ia do Brasil - velha familia com sangue 
nobre amerindio ·- tenha sido tao bem recebida pelos brasileiros. 
Foi como se a lgreja.Católica Romana, através dessa escolha -
feíta há cerca de meio século - aprovasse publicamente a polí
tica brasileira de tentar desenvolver nos trópicos urna civiliza~io 
ao mesmo tempo européia e amcríndia, e conseqüentemente de 
fato universal em sua f malidade e ern sua técnica. 

Esta, a palavra do nosso maior escritor e mestre da ciencia consciencia. 

XXXI - O QUE EMÉRITO ESCRITOR ARGENTINO DIZ DA 

RA~A D.E EUCLIDES DA CUNHA 

O grande escritor MONTI, figura conhecida na América Latina, reserva 
a Euclides da Cwtha, algumas frases de compreensao nítida e pertinente. Assím, em 
seus "Tres Perfiles Heróicos" (Moliere, Euclides da Cunha e San Martín), Uordén, 
Rosario, 1954, página 156, consigna o seguinte: 

La frente no amplia, cabellos duros, orejas grandes y vueltas 
hacia adelante como si recogieran . los s<_>nidos que venían de 
enfrente, ojos oscuros que parecían salirse de las órbitas Y un 
cuerpo magro y nada garboso . 
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E na página 258: 

Lo miro como un hermoso e inocente intruso, pues su madre 
Eudocia Moreira, del Valle del Paraiba del Sud, era de ascen
dencia morena; 
su abuelo era portugues, quizás de procedencia árabe, de cuando 
los hijos de Mahoma dominaban la península ibérica; su abuela 
paterna era sertanera pura. 

XXXII - ANTONIO CONSELHEIRO, O PROFETA DE CANUDOS, 

ERA, SEM DÚVIDA ALGUMA, MAMELUCO OU 

CABOCLO TAMBÉM 

A Guerra de Canudos ficou, na História do Brasil, como um moderno 
processo de messianismo de fundo indígena, misturado a elementos europeus e afri
canos , através do qual , indubitavelmente, os crentes, _além dos motivos atuais (troca 
súbita de padr5es sócio-políticos), estavam firmemente ligados a eren~ religiosas, 
que incluíam, até, capítulos extensos da Bt'blia, da terra onde nao se morre, da vitória 
do bem e da tribo escolhida, que era a dos fanáticos, enfim, verdadeira Cruzada, em 
favor da sobrevivéncia do arraial e seu sublime destino . Em linhas gerais, o Conselheiro, 
que assim o chamavam, soube incutir no espírito da rnassa os trayos e complexos de 
longa convivencia racial , no Brasil, e que, no espayo e tempo, nao podiam deixar de 
gerar essas agitay5es e movimentos. 

O "Conselheiro" Antonio Maciel era natural do Ceará, da cidade de 
Quixeramobim, e, pelos exames de Medicina Legal, procedidos na sua autópsia, denun
ciava visíveis trayos antropológicos do mestiyo caboclo ou rnarnelµco , dominante em 
sua terra. Eis o que diz Gustavo Barroso: 

O cadáver media um metro e sessenta de comprido, era de cor 
morena e idade presumível de sessenta ou cinquenta e cinco 
anos. Estava em come~o de putref~lo e apresentava cabelos 
negros, longos e bastos, fronte estreita, rosto largo e magro de 

' m~is salientes, guarnecido de barbas longas, nariz destruído na 
por~o musculosa, a maxila inferior, como a superior desprovida 
de dentes; mios descamadas e pés pequenos. ("A Margem da 
História do Ceará", Fortaleza, Ceará, 1962, página 212, lmpren
sa Universitária do Ceará). 

As feiyéSes acabocladas do Conselheiro estio em muitos outros livros, 
de Ruy Facó, Xavier de Oliveira e outros. 

. 262. 

XXXIII - O QUE SE DEVE ENTENDER POR lNDIO 

O índio no Brasil, desde a fase colonial, passou por wna série enorme 
de incompreensoos e distorsoos, originadas na má vontade e exploraylo do chamado 
branca. A princfpio, como vimos, era o negro da temi para distinguir do negro de 
Guiné. Como existe a banana da terra, assim deveria existir idéntico vocábulo para 
personificar o homem da terra, igualmente destinado A escravida'o. 

Mas, mesmo nos tempos da Independencia, Império e República, as 
coisas nao melhoraram nada. 

Agora, porém, já que sao poucos os que entendem de raya, em rela~o 
ao írldio, o que se requer é o segu~te: "DEFINl~AO DE Índio", "INDÍGENA", 
SILVÍCOLA. 

Um criterio puramente racial inclwria entre os indígen~ milhoos de 
brasileiros que, por todos os demais característicos, nao poderiam ser definidos como 

tal, urna vez que em vastas. regiéSes da Amazonia, do Nordeste e do extremo Sul pre
domina uni fenótipo flagrantemente indígena. 

fndio é todo individuo· reconhecido como membro por urna 
comunidade de origem pré-oolombiana que se identifica como 
etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena pela 
pop~io brasileira com que está em contacto. (Darcy Ribeiro 
- "Línguas e Culturas Indígenas do Brasil", Centro Brasileiro 
de Pesquisas Educacionais,página 35, Rio, 1957). 

Como vemos, o antropólogo se esforya ·para dar urna idéia do que seja 
índio, enquanto todos, cada vez mais, procuram dificultar o trabalho com falta de 
interesse, espfrito de compreensio e dedica~io, ao menos, relativa, pois at' está também 
grande parte de nosso sangue e nossa cultura. 

Darcy Ribeiro, Herbert Baldus, Egon Schaden, Lynn Smith, Roger 
Bastide e outros, em ·fases diversas, tém procurado explicar esse contato ínter-racial, 
para acabar com a lenda que nao há mais indios ou brasilíndio, antropologicamente 

f alando. Ainda agora, o sr. Senghor, Presidente do Senegal, ex-colonia Francesa, con
cede entrevista a "Manchete", declarando que dos 130.000.000 que falam o portugués 
no mundo, 90.000.000 sfo negros ou negróides. 

Ora, no que toca ao Brasil, há mais gente na canoa. 
Se concedermos que, no último censo de 1970, havia 40% de afr<?negros 

(o que, sem dúvida, é razoável), os 60% seguintes, efetivamente pesam na balan~. 
Entretanto, entre os 30% de pardos, pelo menos, 10% devem ter algo 

do caboclo escuro. 
Seja como for , o Brasil nlo é país negro, nem branco e nem afronegro, 

exclusivamente. 
~ urna grande mistura (e, agui, a nossa alegria), nela tendo relevo o 

caboclo, mameluco ou indiático, por igual. 
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XXXIV - OS MAMELUCOS FORAM OS MAIORES CONQUISTA

DORES DE SOLO PARA O BRASIL, NA OPINIÁO DE 

ILUSTRE HISTORIADOR ALEMÁO 

Georg Frederici, ilustre historiador do Brasil, forma também entre os 
que defendem o ponto de vista das boas qualidades das bandeiras, ao lado das más. 
Em seu livro "Caráter da Descoberta e Conquista da América pelos Europeus", Insti

tuto Nacional do Livro , Río , 1967, diz: 
Os verdadeiros descobridores e conquistadores do sertáo do 
_Brasil nao foram portugueses, mas brasileiros, sobretudo mesti
~os, mamelucos e, como aliados, os aborígenes. O vasto interior 
do Brasil nlo f oi conquistado e desbravado aos europeus por 
filhos do Velho Mundo, mu por americanos.~ ao sangue 
indígena que lhes conia nas wias estes americanos mostraram es
pírito empreendedor, aliado ao espírito de awntura, foram ho
mens de libia e Col&gem, com a audáda, a eneigia e a capacidade 
física próprla do sertanejo a tudo resistindo e wncendo todos os 
obstáculos, mutando todos consigo no ímpeto de sua awntura . 
Sobre os paulistas, seu caiáter e a dosagem de sangue mesti~ em 
suas wias, já dissemos o essencial em outia parte deste livro . . • 
... Naturalmente, nem todos os paulistas eram mamelucos .• . 
Contudo, a grande maioria, o núcleo e os melhores soldados das 
tropas paulistas eram os mamelucos, que muitas vezes comanda
ram a vanguarda na descoberta, conquista e devasta?o no inte
rior do Brasil e mais tarde tiveram sob suas bandeiras grande nú
mero de Guaranís genufnos (página 179). 

Neste curto trecho, ressalta claramente a incongruéncia de certos tra
tadistas modernos, empolgados pelo afronegrismo, os quais, sem mais outra, preten
dem reduzir o bandeirismo a simples iniciativa do negro. Vio ao ponto de conferir-lhe 

papel preponderante! 

XXXV 
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JUAN COMAS T AMBÉM SE MANIFEST A SOBRE O 

MESTI(O LUSO-AMERINDIO DO BRASIL 

Juan Comas, ilustre professor mexicano de Antropología, dedica um 
livro ao assunto, embora se mostre um tanto carente e impreciso , no que se refere ao 

assunto. 
"Antropología de Los Pueblos Iberoamericanos" é, na verdade, um 

excelente trabalho para os que desejam iniciar-se no interessante estudo da verifica~ao 
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biológi~ ou antropológica física dos habitantes de cada país. Ora, no Brasil, esse 
estudo ainda deixa muí to a desejar, como ternos vi"sto. 

~ claro que, no que tange a especifica~o das etnias, deva, necessaria
mente preponderar o afronegro e seus mesti~s, pois nao se fala noutra coisa, nestes 
oito milhóes e meio de quilómetros quadrados. 

o elemento caboclo; mameluco ou indiático, a quem devemos muito 
mais que possamos pensar, conforme já se tem falado, aí figura , elementar e grotesca
mente, como pardo ou inexistente. 

O Ceará e o Piauí~ dois Estados Nordestinos, nao apresentam nenhum 
índio 'puro ou culturalmente tido como tal. Entretanto , 40% da popula~ao cearense 
é de origem ameríndia, e quase o mesmo tanto ocorre no Piauí. 

Diante disso, se mal informados sao os tratadistas nacionais, como 
pretender dados exatos, dos livros estrangeiros, se as pesquisas, entre nós estao ainda 
na estaca zero, quanto a isso? 

· Pois, o esfor~ que ftzem.os, neste livro, parece, um tanto, satisfatório 
e cabível , tanto no cómputo geral dos milhoos de caboclos e mamelucos, como na 
classifica~ao das principais figuras da nossa História e Cultura. 

Esperamos que , comos dados, comentários, entrevistas, tra~os ._biográ
ficos, pesquisas demoradas, bibliografia mais ou menos atualizada, além de outros 
elementos presentes, possa o investigador estrangeiro, agora, escudar-se melhor, no 
sentido de expor, sistematizar, comparar e concluir decididamente , sem levar em conta 
demagogias, racismos as avessas , ou primarismos de gente que nao se quer dar ao tra
balho de contribuir para o desenvolvimento dos assuntos. 

Tudo aí é objetivo, atualizado , imparcial , concebido em termos de tole
rancia e responsábilidade científica, no lato do senso. 

Os milhqes de ameríndios nao podiam, de maneira alguma, ser trucida
dos, sem deixar vestígios ou ser reduzidos a 100.000 indivíduos, que nada represen
tam. Ao contrário, a presen~a de milhoos deles, na ra~a e na cultura do Brasil, nao 
encontra outra explica~ao que a da m.iscigena~ao, que se toma, entao, regra geral, sem 
nenhum exclusivismo afronegro ou de outra proveniéncia. 

Gera~o espontanea, como sabemos, é coisa tlo impossível e ultrapassa
da, que nlo pode caber nem na cabe~ de urna crian~. 

Gostaríamos de ter um Juan Comas, entre nós, pois sua honestidade 
o leva a declarar que pouco sabe do Brasil e poucos lhe sao os dados a respeito, vindos 
de tal país. 

O Brasil é, pois, um país de mesti~os de todas as ra~as e sub-ra~s e ¡ 1 
nao, simplesirente, território de urna ou outra etnia absolutista. \ 
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José Loureiro Fernandes - Cartas e diálogos sobre mestiyos do litoral paranaense. 
Osear Martins Gomes - Esclarecimentos genealógicos paranaenses. 
Romário Martins Esclarecimentos sobre familias Mendonya Lima, Fontoura, 

Carneiro, Matos e Leao (feítos ainda em vida). 
Silveira Peixoto - "Falam os Escritores", 2~ série , Guaíra, Curitiba, 1941 . 
Augusto de Lima Júnior - Cartas referentes a figuras do cenário histórico-cultural 

de Minas Gerais. 
Donald Pierson - Identificayao de caboclos e afronegros, em cartas, dirigidas 

ao autor. 
Joao Perefra de Oliveira (Gal.) - Revelayóes a respeito de Sergipe , pois o ilustre militar 

era filho daquele Estado. 
Roy Nash - "A Conquista do Brasil", Cia. Editora Nacional, S. Paulo, 

1939. Cartas dirigidas ao Autor. 
Vasco José Taborda Ribas - Discursos e comentários, principalmente académicos. 
Osvaldo Pilotto - Plácido de Castro, Curitiba , 1974. 
Vários Autores "Gilberto Freyre, sua Ciencia, sua Filosofia, sua Arte", 

J. Olympio, 1962. 
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"O Centenário do Marechal Bormann", Biblioteca Mili-
tar, Laemmert, Rio, 1944. 
"O Negro no Brasil", Civilizayao Brasileira, 1940. 
"Guia Prático de Antropología", Cultrix, 1971. 

Padre Jofo Manuel 

"Las Ra.zas Humanas", 2 v.ols., Instituto Gallach, Barce
lona, 1949. 
"Panorama da Antropología", Edit. Fundo de Cultura , 
Rio, 1966. 
"Ensa.ios Paulistas", Anhambi, S. Paulo, 1958. 
''Pinheiros", Ediyio da Universidade de Sao Paulo , 1963. 
"Um Tesouro no Rio Amazonas", Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro. 
"Revista Realidade", de setembro de 197 5. 

"Revista História", ''Grandes Acontecimentos do Brasil" 
' vários números. 

Documentos Justificativos - "Vida e Obra de Alvarenga Peixoto", I.N.L., 1960. 
"~~o Jornal do Brasil", 1 ?, 3? e 6? fascículos, 1931 
e 1932. 

"Dicionúio Histórico, Geográfico ~ ~ Etnográfico do Brasil", Irnprensa Nacional , 
volumes 1e11, 1922. 
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SOBRE O AUTOR 

Faris Antonio S. Michaele, foi um intelectual brasileiro que movimentou 
as letras e cultura do Brasil, através de livros, conferencias, cursos e funda~ao de 

centro culturais. 
Nasceu em Mococa, S. Paulo, sendo que com tenra idade veio para o 

Paraná. 
Graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná. 
Em Ponta Grossa, onde fixou residencia, fundou os centros Brasil-Estados 

Unidos (Interamericano) e Euclides da Cunha, sendo Presidente Perpétuo deste último. 
Também foi dos fundadores do Museu Campos Gerais, Instituto Histórico, Geográfico 
e Etnográfico de Ponta Grossa, do qual foi Presidente de Honra, Uniao Brasileira de 

Trovadores, Clube dos 21 Irmaos Amigos, etc . .. 
O jornal Tapejara que circula no Brasil e exterior, é igualmente obra sua, 

ajudado pelos euclidianos pontagrossenses. 
Exerceu o magistério no Colégio Regente Feijó e na Universidade Estadual 

de Ponta Grossa. 
Faleceu em maio de 1977. 
Pertenceu ao Conselho de Cultura do Paraná e a inúmeras entidades 

culturais nacionais e estrangeiras: 
Academia Paranaense de Letras - Curitiba. 
Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense - Curitiba. 
Academia de Letras José de Alencar - Curitiba. 
Centro de Letras do Paraná - Curitiba. 
Centro do Professorado Paulista ·-S. Paulo. 
Instituto Hans Staden - S. Paulo. 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciencia - S. Paulo. 
Casa da Cultura - Lill\eira - S. Paulo. 
Casa de Euclides - S. José do Río Pardo - S. Paulo. 
Instituto Histórico de Paranaguá • Paranaguá - Paraná. 
Instituto Histórico de Alagoas - Maceió. 
Academia Belo-Horizontina de Letras - Belo Horizonte -Minas Gerais. 
Casa de Euclides - Natal - Rio Grande do Norte. 
Associa~o Passo-Fundense de Letras -Passo Fundo - Rio Grande do Sul. 
Academia Riograndense de Letras -Porto Alegre .. Río Grande do Sul. 
Academia Piracicabana de Letras - Piracicaba - S. Paulo. 
Academia Brasileira de Filología - Rio de Janeiro. 
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Academia de Letras de Uruguaiana - Rio Grande do Sul. 
Uniao dos Trovadores do Brasil - Rio de Janeiro. 
Centro Cultural Humberto de Campos - Espírito Santo. 
Academie Ansaldi - Paris - Fran~. 
American Intemational Acadeiny - Nova York - Estados Unidos. 
International Council of Museums - Londres - Inglaterra. 
Academia de Cultura Guarani -Assun~o -Paraguai. 
Instituto de História, Etnología y Folclore - Tucumán -Argentina. 
Casa de Cultura - Lima - Peru. 
Faro dei Titánici - Nápoles - Itália. 
Accadernia Letteraria Scientífica Internazionale - Nápoles - Itália. 
Accadernia di Paestum - Salerno - Itália. 
Accadernia dei Magnati ed Autori - Roma - Itália. 
Accademia dei Magnati Bibliófili - Nápoles - Itália. 
Unión Cultural Americana - Buenos Aires - Argentina. 
Instituto de Cultura Americana - La Plata - Argentina. 
Accademia Letteraria Araldica Scientífica - Treviso - Itália. 
Instituto y Biblioteca Panamericana - Buenos Aires - Argentina. 
Órdende los Insignidos de América - Buenos Aires - Argentina. 
Asociación de los Escritores de la Provincia de Buenos Aires - La Plata -Argentina. 
Legión Espiritual Americana - La Plata - Argentina. 
Confratemité Universelle Balzacienne - Paris - Fran~. 
Asociación Panamericana de Intercambio Cultural - La Paz - Bolívia. 
Grupo Americanista de Intelectuales y Artistas - Montevideo - Uruguai. 
Asociación Internacional de Imprensa - Montevideo - Uruguai. 
Centro Cultural de filgueiras - Filgueiras - Portugal. 
Asociación de los Derechos del Negro - Buenos Aires - Argentina. 
Instituto Argentino de Críticos Literários - Buenos Aires - Argentina. 
Academia Universal de Humanidad - Buenos Aires - Argentina. 
Institut Nord-Africain d'Etudes Metapsychiques - Argel - Arge1ia. 
Sociedad Naturalista Colombiana - Medelín - Colombia. 
Centro Literario Filosófico "Arca del Sur" - Montevideo - Uruguai. 
Academia Andronosófica - San Marino. 
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SUAS OBRAS 

- "Ensaios Contemporaneos" (Ciencia e Filosofia), Guaíra, 1940. 
- ''Tit[s de Bonze" (Ritmos da América), Curitiba, 1943. 

"Manuai de Conversa~o da Língua Tupi", Ponta Grossa, 1951. 
- "Brazil, an Ethnic in Latín América'~ (separata de Tapejara), 1951. 
- "Breve Introduyao a Antropologia Física" (suas relayoes com a 

Antropología Cultural), Secretaria de Educayao, Curitiba, 1961 . 
- "Dicionário Cultural da Língua Portuguesa" (em colaborayao com 

doze Professores), Grafipar, 1967. 
- "Arabismos entre os Africanos da Babia", Curitiba, 1968. 
- ''História do Paraná" ( em colaborayao com outros Professores ), 

Grafipar, Curitiba, 1969. 
''Titas de Bronze", 2~ ediyao, Faculdade de Filosofia de Ponta 

Grossa, 1969. 
"Tupi e Grego", Universidade Estadual de Ponta Grossa, 1963. 
"Biografia de Vila Velha", em colabora~o, Ponta Grossa, 1975. 
"Gauchismos do Prata e Gauchismos do Brasil" ( comemorativo do 

Centenário de Martín Fierro), Ponta Grossa, 1976. 
- "O Direito entre os IÍldios do Brasil", Universidade Estadual de 

Ponta Grossa, 1979. 

\ 

Endereyo: Rua Augusto Ribas, 761 Ap.102 
CEP-84.100 Ponta Grossa 

Caixa Postal, 337 
Paraná Brasil 
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ALGUMAS OPINIOES SOBRE LIVROS DO AUTOR 

HO Direito entre os Índios do Brasil" 

. .. "Lí-0 com prazer e admira~o, apreciando mais esse fruto da inteligéncia de 
meu saudoso amigo ... " 

(Prof. Artur de Almeida Torres - Da Academia Brasi
leira de Filologia - Niterói-RJ .) 

... "agradece a obra póstuma do saudoso e inesquecível amigo Dr. Faris Antonio 
Michaele, intitulada "O Direito entre qs._ indios do Brasil", cuja leitura veio confirmar 
a vasta cultura e consagradora erudiyao do autor, que sempre admirou" ... 

(Gal. Langleberto Pinheiro Soares - Jomalista). 

"Muito grato pelo envio do ensaio do meu sempre vivo confrade Faris A. S. 
Michaele" .. . 

(Luís da Cámara Cascudo - Prof. Emérito, Doutor 
"Honoris Causa" pela Universidade Federal do R. G. 
do Norte, Consultor Geral do Estado.) 

. .. "O trabalho tem coloca~o totalmente inédita, que evidencia um tupinólogo •e 
guaraninólogo espantoso e fascinante que foi Faris. A sua leitura emocionou-m'o, 
embalada pela saudade do extraordinário Mestre" ... 

(Prof. Universitário Joao Chiarini - Piracicaba-S. Paulo) . 

. . . "missao cultural de Faris Michaele, divulgando agora, o substancioso trabalho 
dele sobre "O Direito entre os Indios do Brasil", que coloca-se ao lado dos de Von 
Martius, Rodrigo Octávio e J . Bernardino Gonzaga" ... 

(Femando Whitaker da Cunha - Prof. da Universidade 
do Estado do Río de Janeiro.) 

' . 
"o interessante, brilhante e bem feíto ensaio "O Direito entre os índios do Brasil" 

de autoria de meu1 saudoso amigo Faris Michaele, que eu tanto admirava, era.seu lei-
tor e ele representou muito bem a inteligencia paranaense" . .. · · 

(Prof. Dante de Laytano - Porto Alegre-R. G. do Sul.) 
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... "O Direito entre os fudios do Brasil'' - trabalho interessantísruno imaginado· e 
levado a efeito, de forma exemplar, pelo ilustre Mestre que foi Faris. S. Michaele" ... 

(Abgae Renault - da Academia Brasileira - Rio de Janei

ro.) 

"En el primer vistazo que he deslizado sobre el libro, he logrado captar conceptos 
muy importantes y de transcedencia para la História de nuestros pueblos latinoame
ricanos y que me propongo transcribir en algwia oportwtidad que se presente" ... 

(Fortino Ibarra de Anda -México) 

"Gauchismos do Prata e Gauchismos do Brasil" 

. . . "lo he leido com interés en el que se adviert un fervient y sincero aprecio por 
esas manifestaciones que provienen del pasado y que son la raiz de nuestro presente'~ .. 

(Raul Borruat - Paraná - Argentina). 

"Muito grato por seu "Gauchismos do Prata e Gauchismos do Brasil", inteligente 
ensaio de filologia comparada, que tem por base a sutil análise de Martín Fierro". . . 

(Femando Whltaker da Cunha - Prof. da Universidade 

do Rio de J aneiro .) 

"He leido su monografia con profundo interés. Me he ocupado muchas veces del 

problema gauchesco. Estoy en un todo de acuerdo com sus conclusiones. Erudito, 
compreensivo, bier. informado y razonado, su libro es un aporte valiosa en estos 
estudios, cada dia más extendidos. Lo felicito por sus comparaciones, tan acertadas, 
y el paralelismos que ha hecho de los dos gauchismos, el brasileño y el argentino" ... 

(Enrique de Gandía -Escritor · Buenos Aires · Argentina.) 

"Se trata de una verdadera antología temática de expressiones atinentes a la jerga 
popular y en especial a la usada por el hombre de campo. Pero tiene otro valimiento 
superior y original. Es el extracto de medulosos estudios y de profundos análisis no 
realizados con 'anterioridad por-los cultores del trajinar literario. Las fuentes documen
tales y bibliográficas antecipan la importancia de la obra. El libro ''Gauchismos do 
Prata e Gauchismos do Brasil", será considerado como una elocuente enciclopedia y 

no dejaran de consultarlo todos los artífices que intenten considerar los vocablos 

gauchescos en el Plata y en Brasil" ... 
(Carlos Alberto Larumbe - Buenos Aires - Argentina.) 
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"Merece aplausos a sua forma de resumir o assunto, de importancia para o estudo 

da vida literária brasileira. Tanto na primeira parte como no vocabulário, V. lhe tra~ou 
rumos certos, de segura orienta~o informativa. Livrinho de ser consultado a todo 
instante pelos que se dedicam aos problemas culturais brasileiros. Em tudo está bem: 
no estudo preliminar, que revela os seus conhecimentos do que descreve; no pequeno 
dicionário , cuidadosamente catalogado ; nas notas explicativas, e até no capítulo sobre 
o autor , que revela a importancia que V. tem como homem de sociedade e de cultura. 
Parabéns por tuda" . .. 

(Dr. Joaquim Inojosa - Advogado - Escritor - Rio de 
Janeiro.) 

"Gauchismos do Prata e Gauchismos do Brasil" en que vuelveu a mostrar~e sus 
meritas de investigador, su inteligente interpretación de los hechos y su acertado 
analisis de los términos. Este trabajo aporta nuevos elementos para una interpreta

ción regionalista de nuestra geografi~ ~e historia. Y destaca la unidad linguistica de 
amplios sectores. Este tema del gauchismo, aunque parezca mentira, fué poco tra
tado en el centenario .de la aparición del Martin Fierro. Por eso le aplaudo con ca
riñ.o y entusiasmo. Hay aquí una verdadera cantera de la que todos hemos d~ extraer 
datos y material" ... 

(Dr. Andres J ; Abad - Miembro de Número de la Aca
demia Argentina de la Historia.) 

... "agrade~ a remessa de seu "Gauchismos do Prata e Gauchismos do Brasil'' , 

que li com o maior interesse e grande aplauso por seu trabalho pioneiro, depois de 
toda a atenyao e maiores estímulos!" ... 

'I 
(Pedro Calmon - Escritor - Historiador - Da Academia 
Brasileira de Letras.) 

"Breve Introdu~o a Antropologia Física" 

"your substantial "Breve Introduyáo a Antropología Física", which carne during 
our summer months. 1 an pleased at this further evidence of your scholarly producti
vity" ... 

(Prof. T . Lynn Smith, Upiversity of Florida , Gaines
ville .) 

"'Introdu~o a Antropología Física", libro que he leído de un .tirón y con mucho 

beneficio; por su carácter, método y desborde de capacidad, lo hacen digno de figurar 
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en adecuado sitio de las mejores bibliotecas. Amigos estudiantes de filosofía, derecho 
y motivos pedagógicos me han pedido su libro para leerle con tranquilidad y éxito , 
cosa verdaderamente interesante para Ud. y para este su amigo de siempre" ... 

(Prof. Júlio S. Storni, Universidade de Tucumán -
tügentina.) 

... " questo volume di ben 200 pagine che é l'introduzione all'antropologiafisic a 
e culturale ha Jna tale vastitá di concetti, tutti descritti con chiarezza e competenza, 
da formare un'opera completa e pregevolissima non solo per i cultori di antropología, 
ma per ogni persona desiderosa di aumentare il bagaglio culturale" ... 

("La Fonte della Cultura" , Nápoles, ltália .) 

. . . "votre magnifique et important ouvrage anthropologique "Breve Introdu~o a 
Antropología Física" ... 

(Prof. Emil Schaube-Koch, Universidade de Genebra, 

Suí~ .) 

" Lí o seu livro e posso dizer que é um alimento espiritual preparado por maos 

de mestre" .. . 
(Prof. T. G. Marcondes de Souza, Catedrático de História 
do Brasil, da Universidade de S. Paulo.) 

" Lí, com sumo interesse, toda a sua obra, encontrando muitos pontos sugestivos, 
de grande valor científico . V. S. soube, com real maestría, reunir preciosos dados e 
desenvolve-los com exatidao e profundidade , para torná-los úteis aos interessados 
na matéria. Seus capítulos sao claros, concretos e concisos, produto de sua magnífica 
f orma~o universitária e da experiencia adquirida, ao largo de trabalhos conscienciosos. 
Com esta publica9ao V. S. detnonstra, mais urna vez, sua capacidade de trabalho, 
grande honestidade profissional e clara e evidente cultura geral e especializada. Em 
suas páginas aprendí algo mais de antropologia" . .. 

(Prof. Alberto Rubio Fuentes, Antropólogo - Universi-
dade de Madrid - Espanha.) 

\ 

"Mais, je l'impression que votre livre constitue le premier Manuel brésilien écrit 
pour ini tier les étudiants en Anthropologie physique . Il rendra done, car il est clair, 
méthodique et interessant , les plus grands services non seulement aux étudiants de 
Parana, mais encore de tout le Brésil" . . . 

(Prof. Roger Bastide , sociólogo e folclorista , da Univer-
sídade da Sorbonne, París.) 
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"Trata-se do mais importante trabalho já publicado no país sobre o assunto e 
isso é motivo de justo orgulho para o pensamento do Paraná" ... 

(Prof. Luís Pinto Ferreira, sociólogo e jurista, da Univer
sidade do Recife.) 

. .. "Breve Introdu~o a Antropologia Física", em que se espelham profundos conhe
cimentos da matéria. Bem andaram os promotores da edi~ao desta obra, que, na ver
dade, nao devia limitar-se aos ambitos dos auditórios escolares. Estao de parabéns e 
mais ainda o autor, que evidenciou admirável erudi~o , de que deve orgu]har-se 0 
magistério paranaense". . . · 

(Próf. Virg11io Correa Filho, secretário do Instituto 
Histórico e Geográfico Brasileiro, Rio de Janeiro e autor 
de inúrneras obras de fundo histórico e sociológico.) 

" b d li . . . o ra que ouso reputar urna as .l!lais só 'das e eruditas dos últimos tempos, 
, " em nosso pa1s . . . 

(Prof. Agnello Bittencourt, etnógrafo e folclorista, 
Rio de Janeiro.) 

. . . "Breve Introdu~ao a Antropologia Física!' , que viene a cimentar su nombre de 
estudioso y de investigador a conciencia. Tengo la seguridad de que estas páginas, 
tan logradas en sua verdad y esencia científica, serán una guía para los estudiosos de 
América, a la vez que prestarán un apoyo para los aprendices que deseen tener un 
libro amigo, q,ue no los asuste, para apoyar su anhelo de saber. Este es su mérito 
mayor: claridad para difundir una ciencia que fuera árida si su plwna y sus talentos 
no la lúcieran amenísima y sugestionante en su pasión por la verdad que Ud. descubre 
de modo nuevo. Es obra 'de Gran Maestro" .. . 

(G. Hwnberto Mata, polígrafo equatoriano, Cuenca -
Equador.) 

· · · "valiosa obra intitulada "Breve Introdu~o A Antropología Física". Nlo posso 
esconder a impressa-o que me deixou esse trabalho, onde wn assunto ta"o_ complexo 
e importante como a antropologia física , em suas rela~s coma antropologia cultural, 
é tratado com seguran~, erudi~o e notável espirito de síntese ... Ve-se daí quio 
proveitoso me ser~ seu trabalho, como útil e proveitoso será também a todos os es-
tudiosos de filología e lústória". . . ' 

(Prof. Artur de Almeida Torres, Filólogo, polígrafo, 
Universidade do Estado do Río, Niteróí. 
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... "Agrade90, penhorado, a oferta de seu notável livro, intitulado, com modéstia, 
"Breve lntrodu9ao a Antropologia Física" , que encerra valioso estudo de problemas 
atinentes a nossa forma9ao étnica, exposto com lucidez e perfeito conhecimento" . .. 

(Prof. Leví Carneiro, sociólogo e jurista, da Academia 
Brasileira de Letras.) 

"seu substancioso e erudito livro " Breve Introdu9ao a Antropologia Física", o 
qual , apesar da modéstia do título, só pode ser lido com vagar. Foi o que fiz. E aquí 

estou para cumprimentá-lo pela obra que escreveu" ... 
(Prof. Rodrigo Octávio (Filho) , jurista e polígrafo , 
Academia Brasileira de Letras , Río.) 

... "sua "Breve lntrodu9ao a Antropología Física" , nova e brilhante manifesta9ao 
do talento e da cultura do ilustre amigo" ... 

(Prof. Paulo Coelho Netto, poi ígrafo brasileiro, Rio.) 

"C~da página de seu livro é poderoso farol a espargir luz do saber, é mais urna 
confirma~o de sua vasta e profunda cultura. É de assombrar" . .. 

(Prof. A. Tenório D'Albuquerque , filólogo , folclorista 
e literato mineiro, Belo Horizonte.) 

"é um grande livro, o qual, impressionante , me ensinou nao poucas coisas. De 
fato, o meu caríssimo agora se mostra como um magno professor, sempre seguro e 
firme nas suas conclusoes, nas quais corajosamente exibe urna grande erudi¡yao , con
substanciada nas cita9oes que faz , sempre com honestidade e justeza , coordenando 
tudo em raciocínios perfeitos e convincentes. Sao as impressoes que seu livro magis
tral me causou" ... 

(Prof. Alfredo Ellis Júnior , Universidade de Sao Paulo.) 
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