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PREFACIO 

t�. ·v· ·(::---�, � . . . ..... . . <,�'i:Í: S tnscnpçocs que fonrn1 grnvétdas <>LI pmtadm; na antiguiJadc por
r,, , �LI 
�i;i

-Y:'.
§ certos povos, cuja civilização dcsapparcccu, e os monumentos e 

focumentos que deixaram como vestígios de sua cxistencia têm prc
occupado a attcnção dos sabios. 

Da decifração dessas inscripçõcs e do estudo de tacs documentos e 
munumcntos resultou a crc,tção de uma nova sciencia que tomou o nome 
de a rchcologia. 

Grande numero de invcstigaJorcs se prcoccupou com esses assumptos; 
rnros foram os que conseguiram desvendar o profundo mysterio que 
envolve os varios modos da cstábilização do pcnsc11ncnto humano, espe
cialmente nos petroglyphos e na architcctura e esculptura antigas. 

O pensamento tem a phasc dynamica, representada pela linguagem 
cJladu e mimica, pela telcphonié-i e tclegraphia (com íios ou sem fios), pela 

telepathia, pelos movimentos dos membros ou do corpo ao desenhar, pintar, 
gravar, construir ou confeccionar alguma coisa, pela musica quando exe
cutada, hem rnmo se pódc estabilizar cm uma phasc symbolizada pela 
linguagem cscripta, impressa ou grnvada, pela musica quando tambcm 
e:scripta, impressa ou gravada, pelo desenho, pintura, csculptura, archi
tcctura e todas as outras artes em geral, a indumentária, a machinária, 
a mobiliária e a utenciliária, etc. São essas µhases que constituem as fontes 
i lco-dynamicas e ideo-cstaticas da Historia. 
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Esta obra foi mandada editar pelo decreto n. s.sr2, de 14 de
Novembro de 192a, resolução do consÍesso Nacional durante ostrez ultirnos Goyernos Constitucrbnaes.

corn o placito d.o Governo provisorio e por dete',ninação doMinisterio da Justiça, sesundo off. n. 3s9, de 14 de Março de
1931, prosec-.uiu a sua rrnpressão, tendo a rr?esrna recebido attenção
protectora por parte do Ministedo da Educação.

9Êàt*

Realizando o que o autot intencionalrnente ptescr'neu efi1
ori§inaes, venho tornar pubrica a profunda sratidão que nutria
para corn os Exrnos. snrs. : Epitacio da silva pessóa, Arthur da silva
Bernardes e lTashinston Luiz p, de souza, e, ainda, para com osIllmos. snrs. -' sarnpa io Çoruêa, Aristides Rocfta , Doruar porto,
silverio Nery, Monteiro de souza, vivaldo Lirna e Herntenesitdo
carnpos, que tnui valiosa interferencia tiverant e,,1 fav6r da
r?rrpressão desfa obra.

A familia do autor, euê ora repÍesenÍo, referendando o que
acitna fica dito, vern tributar outro não nrcnos sincer o e exptessryo
a§tadecirnento ao D. chefe do Governo provisorio, Bxn.,o. snr. Ge-tulio Yarsas, aos Exrnos. snrs. Ministros.. osu.a.ído Aranha e Fran_
cr'sco cantpos, â lrnprensa ?vacional, na pessóa de seu D. Dirxtor,snr. sa//es Fitho, e, patticurarrttente, aos .LÍlrnos. snrs. : pandiá
calo§eras, Belisario penna, Arvaro Maia, Affonso de carvarho errenrique Loureiro, pe.Ías deterrninações favoraveis e ;rresúr.rnosasattenções quê se disnararn conceder a esfe trabalho.

frjo, lo de lunho 1932.

lulião Banoso .Rarrros.
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Para fazer voltar o pensamento á phase de dynamismo, os decifra-

dores de inscripções têm procurado dar valôres phoneticos ás represen-

ta@s literaes, syllabicas e ideographicas, conservadas atravéz dos seculos

deSafiando a acção do tempo, ora expos[as ao ar, ora soterrâdas ou

imnrcrsas.

Encontrados os valôres phoneticos, tem-se unla chave para a deci-

fração.

Tratanclo-se clc linguas nrortas ou desappareciiJas, faz-sc mistér pro-

curâr outras que hajâm sobrevivido e nrais se approximem de seu tronco

linguistico.

Feitos os transportes dos sons pâra a lingua intern-rediaria, estará

resolvido o problema, dasde que o vocabulario desta lingua dê, á inscripção

decifrada, o sentido que a tradição historica conservou dos acontecimentos

occorridos na época em que taes inscrip@s foram feitas.

Todos os pensamentos estabilizados correspondem ao estado mental

de sua época; dahi a necessidade do invastigador de interpreta-los ou

amplia-los para faze-los corresponder ao estado de perfeição ou de pro-

gresso a que attinge no momento da decifração.

*qft{'

Muitos sabios não suppunham que as inscripções lapidares e certos

desenhos e pinturas deixados por povos clesappareciclos podessem cor-

responder a representações phoneticas; razá<> poderosa para não pr@c-

euparem ellas a attenção dos scientistas.

Foram asainscrip@s encontradas em Persepolis e Behistun, que

srviram de ponto de partida ás primeiras investiga@s.

Qtrando Pietro della Valle publicou, em 1621, cinco sigrraes das

inscripções que havia descoberto nesses logares, suppoz, com razãc>,

qtre deveriam ser lidos da esquerda para a direita.

Tempos depois, em 1674, coube a gloria a João Chardin de ter co-

piado uma irscripção completa, quando fez uma viagem á Persia e a outras

regiões do Oriente.
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Desde aquella época jâ se começava a tuctar contra a legião dos
incredulos.

Havia me§mo duvicla entrc os sabios cle ser, semelhante retrnião de
signaes, unra verdadeira escripta, e'rhomaz Hydc chegou até a afifirmar,
em 1700, que as inscripções cuneiformes de persepolis não passavam de
uma simples fantazia de architecto.

seguindo esta mesma opinião erronea, De caylus, em lz62, descre-
vendo um vaso de Xerxes, no guar o norr,e deste rei se lê em úes especies
clc escripta ctrneifor rr'e, diz qu.e nellas sc viam linhas em fórma de cunha
ou prégo successivamente perpendiculares, obliquas e horisontaes, ora se
cruzando, ora se reunindo em angulo, não apresentando letra determinada,
de fórma que, â trrrirneira vista, nenhunra parecença tinham com c§
câracteres usados enLre os outros povos. Affirma, tambem, que os sabios
haviam concluiclo quc este conjuncto bizarro de traços uniformes era
nlenos unra escripta quc utna sorte clc ornatos enr uso entre os antigos
pcrsas.

Posto que esta opinião cstivessc em v6ga, h.uve quem se convencesse
de que as cunhas e pregos, da maneira por que cstavam dispostos, corres-
poncliam a verclacleiros signaes cle escripta.

Kaempfer, em I7lz, e Von Bruyn, enr 1225, reprocruziranr inscripções
novas .sem, todavia, interpreta_las.

carsten Niebuhr foi quenr se aventurou â tanto, copiancro, em r76i,
as inscripções de Perseporis. Reccnheceu que eram reproduzidas em tres
escriptas differentes e que a primeira cspecie devia ser alphabetica.'Ienrpos clepois, Frecleric. Münter, em lg0z, admittiu que a pri-
tneira especie de escript a cra alphabctica, trx:rém a segunda era syilabica
e a terceira ideographica, teircro a sorte dc acertar quanto ás duas pri-
meiras, mas não no quc tange á ultima que é ideographica sómente em
uma menor parte, e, na maior 6xtrção, syllabica.

:)í, ,i {(.

sylvestre de sacy havia crecifruclo c explicaúr as inscripções em lingua
pehlvi que encontrára nas ruinas de persepolis, dando rogar a suppor-se
que as inscripções cuneiforrres fossem escriptas em uma lingua analoga.

"ry
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Foi o ponto de partida para a decifração clas inscriPÇõcs cuneiformes

[r)r Cr€orge Grotefend.

A principio, verificou clle quc clevianr scr li,.las tla clireita l)ara es-

qrrda, como pensava Pietro della Valle'

Grotefend sabia pelos escriptores classicos, que o palacio de Persepolis

havia sido construickr pelos reis Achmenides, e, para iniciar suas pesquisas'

esolheu duas inscripções muito curtas.

segundo observação de Münter, havia 11;rla palavra que se repetia

freqrrentemente nas inscripções de Persepolis, tendo elle conjecturado qr're

esta palavra significava rei. Estas palavras se encontravam nas duas

irscrip@s de Grotefencl, e, desde que estas inscripções foram achadas

rm palacio clos Achmenides, os nomcs reae§ que continham nã1; prodiam

ser senão de reis Achmcnides.

Grotefencl, por engenhosas clech-rcções historicas, cheg>u a ler os nol'l'lcs

rjc Dario e Xerxcs c ter assim uma chave da decifração dos cuneiformes.

Não havia elle avançado muito, quando, posteriormente, Eugenio

Bumouf e Lassen obtiveram um alphabeto quasi completo das irscripções

trilingues cle Persepolis, provando que a lingua usada na primeira escripta

cra a dos antigos persas.

Para a decifração da segunda especic de ecripta cuneiforme, nruittr

ootrcorreram Wcstergaard, Hincks e de Saulcy, admittindo Oppert que ella

ooÍrespondia â lingua dos nlédas.

Foi ainda Oppert quem clescobriu a origem dos caracteres cuneiformes

e explicou uma grandc pârte da escripta assyria, quc corrcsPondia â ter-

aeira cspccic de escripta cuneiforme.

Outr«rs sahios, con.ro [{incks, Fox 'l-albot, e Rarvlinson, tatnbem con-

coÍTerant ?ara a traducção das inscriPÇões a§syrias'

Â escripta clc quc sc. scrviitttt «rs assyrios, bem como os babylonios,

rÉo tinha sido inventacla por elles, mas por um txrvo que falava uma

tforgua differente. IJsta lingua sc chalra accadia ou sunreria'

Diz Vigouroux quc «» assyrios, cluando cntraranr em rclações com os

accadios, acceitaram inteirantente a escripta inventada por estes homens

de uma outrâ raçg, com scus valôres ideographicos e syllabicos, po§to que

cstes ultinros não houvessem nenhum sentido em sua linguagem'

s



As novas in;scripções, achadas no Oriente, e suÉls decifrações escla-
recem muitos pontos obscuros da historia antiga e a Assyriologia vae cada
vêz mais augmentando o seu circulo de acção, cncontrando sernpre ele-
mentos novos que revelam o alto gráu de civilização a quc attingiram esscs
povos da Asia, entre os quaes se usavâ a escripta cuneiforme.

:í' 'i': :'{'

Depois que o jesuita Athanasio Kircher (1602-1680) reuniu muiros
manuscriptos da lingua copta, obstanclo que se perdesse este idioma, a
attenção dos scientistas .se dirigiu para a partr, da Africa occupada pelo
Egypto.

(luando Poctrcke, Nieburh c ouh'()s percorrerdrn o Orientc, ver.iÍi-
caram que, nas lnargens do Nilo, alérl clas trryrarnicles, existiarn tarnbern
muitos monumentos antigos.

()eorges 7aega, em 1808, foi um continuador dos trabalhos de Kir-
cher, c, estudando as inscripções egypcias, notou que os nomes proprios
clos reis se distinguiam clas outras palavras, por estarern insertos em uma
especie de enquadramento particular ou cartucho.

Os cgypcios tiveram uma escripta hieroglyphica r.sada pelos sacer-
dotes e pelas pessôas iniciaclas, rnas, para os costumes da vida corrente
e nas obras literarias, empregavam urn cursiv<> dcrivaclo dos hierogll4ctr»,
a que modernamente se nomeou hieratico.

Afim de facilitarem as transacções commerciaes, os cârâcteres se

foram reduzindo e diminuindo de numero c cle tamanho, formando uma
nova e terccira cspecie dc escripta quc se chanrou systema demotico 9u
propular.

() systema hieroglyphico cra consideraclo mysterioso e indecifravel.

Quando Napoleão Bonaparte realizou a sua expedição ao Egypto
(179ç1799), a attenção dos sabios, que o acompanhavâm, se dirigiu para
o.s monuinentos antigos daquella região.

Em 1799, o tenente de artilharia Bouchard, ao estabelecer o forte
de S. Julião, em Rosetta, encontrou uma peclra com uma inscripção
bilingr-re.
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Ha na pedra de Rosetta, segundo a descripção de Jorge Ebers, tres
.:,rcripções, as duas primeiras em idioma e caracteres eglpcios, e a ter-
:erra em lingua e caracteres gregosr estando na ultima um decreto, expe-

-Jo pelos sacerdotes em honra do quinto Ptolomeu, que termina por

-.'a ordem pela qual se manda gravar a disposição sacerdotal sobre pedras
'.:ras em escripta hieroglyphica, demotica e grega, as quaes se deveriam

::llocar em todos os templos de maior importancia.
No texto grego da pedra de Rosetta está repetido, frequentes vezes,

1Õsa liqgua o nome de Ptolomeu e corno na irscripção hieroglyphica cor-
:secndente se encontram grupos de caracteres enquadrados, repetidas
- ãiii?s veze§ quântâs se acha escripta em grego a palavra Ptolomeu, havia
:=:ies para se acreditar que a este nome corraspondiam os caracteres
--<:cglyphos enquadrados.

os classicos admittianr que a escripta hieroglyphica era pura-

-€nie ideographica e faltavam-lhe os proccssos de representação phone-

-\ investigações da pedra de Rosetta ficaram melhor csclarecidas
a:.-is da descoberta de uma inscripção bilingue no socco de um obelisco

=:"::'ntrado na ilha de Philae, onde se topava o nome de Cleopatra, repe-
:::r: r'arias veze.s e correspondendo ao mesmo numero de grupos hiero-
r;'-:hicos enquadrados. Foi o ponto de partida para João Champollion
í:,:cntrar a chave de suas decifragões.

.intes delle, Thonras Young (l8l4l8l8) já havia descoberto o valôr

= 
,-;3ro de cinco caracteres, mas, conforme diz Maspero, suas idéas eram

. i:as, porémseu methodo imperfeito; elle entrevia a terra da promissão
.:- 1á poder entrar.

)'oung, no affirmar de Oliveira Martins, tinha já, antes de Cham-
:.:--::l'1, separado mecanicamente os grupos de que §e compunham o texto
--=::glrphico e o texto demotico da inscripção de Rosetta, chegando
:ai::-*. ao convencimento de que os hieroglyphos eram signaes de idéas,
:"1.: :le4ando a reconhecer que eram tambem signaes de sons.

ioi champollion quem resolveu este problema, conseguindo a de-
*,::s:ração completa do valor phonetico dos hieroglyphos e da existencia,
-'- 

=g]pcio, de muitas phrases e de bastantes fórmas grammaticaes da

,.rL
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lingga copta, na qtal elle estava preparado por um sério estudo. Foi Cham-

pollion, portanto, o verdadeiro fundador da Egyptologia'

Este grande sabio, que morreu aos 42 annos e immortalizou o Seu

nome com as decifra@es hieroglyphicas, publicou um Compendio do

systema hieroglyphico e compoz o seu Diccionario egypcio em escripta

hieroglyphica e â sua Grammatica egypcia, tendo tido estes dois ulUimr:s

publicação posúuma.

Depois delle, muitas gerações de egyptólogos lhe succederanr, alar-

gando, mais e mais, a amplitucle cla ff)va sciencia cle que foi Champollion

o inexcedivel fundadtrr.

-JÊ :iÊ :X'

com o progresso cla assyriologia e da egyptologia, as vistas dos sabios

se voltaram para outros povos da archeologia classica. A attenção sobre

a phenicia resultou do encontro em Sidon de um sarcophago anthropoide

por Peretié, tendo Napoleão [[l commissionado Ernesto Renan paÍa fazer

cstudos naquella região §obre archeologia e epigraphia.

Já a Grecia occupava a attenção dos scientistas, especialmente depois

cla descoberta da Venus de Milo, em 1820, transportada, no anno seguinte'

para o museu de L,ouvre.

Estes estudos se restringiram ao raio de acção dos phenicios e dos

gregos nas regiõres mediterraneas.

Não podiam suppor os sabios da Europa que os phenicios e os grego§

podeSsem ter vindo, com suas embarcações, até as costas americanas'

Esta gloria cabe, sem duvida, ao sabio archeologo, numimasta, epi-

graphista e iconologista Bernardo Ramos'

Havia-se elle dedic ado â Numismatica durante mais de vinte annos,

tendo organizado uma collecção, da qual publicou, em Roma, no anno de

1900, um catalogo em tres volumes e, mais tarde, um quarto volume no

Rio de Janeiro' 
f^i ^rafaniqÁq ner v icenza Grossi, livreEsta obra foi prefaciada pelo Professor Dr'

docente de Etnologia americana na Real Universidade de Genova' e o

Professor Dr. Dante Vagliere, livre docente de Antiguidades romanas

e de Epigraphia na Real Universidade de Roma'

il{f,
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Ern uma longa excursão pelo velho mundo, tene Bemardo Ramm de

&ter-se no Egypto, na Syria e na Grecia, estudando antiguidades.

Algum tempo d"poi", já no Amazonas, teve noticia da existencia,

rp interior do Estado, de muitas pedras gravadas, e, indo a Itacoatiara,

turre occasião de copiar uÍnas irucripgões qtre existem em urus pedras,

á nnrgem do rio Amazonas, ao lado da cidade.

Devido á sua pratica de decifrar inscrip@s de moedas antigas,'não

l: foi ditrcil verificar que os caracteres eram phenicios.. Mas, sendo o

ptaricio uma lingua morta, não lhe seria facil obter o signiÊcado das pa-

lfirras. Sabendo das rela@s linguisticas do phenicio. com o hebraico,

transpoitou a inscripgão para um dos dialectos deste, o samaritano, não

Ferdo conçguir traducção. Não quiz recorrer ao chacleu, nem.ao pal-

myriaÍxr, Ílem ao syriaco; preferiu o rahbinico, pedindo ao rabbi dos he-

habc de Manáos para traduzi-la.

O srrccesso foi completo. As palavras formavam sentido e os factos

rc&ridos remontavam a uma antiguidade correspondente â expa:nsão dr»

Flaicios cananeos pelo noroeste da Africa.

A leitura da inscripção tinha sido obtida cla direita para a esquerda,

IE rldo o systemâ phe,rricio. Estava, portanto, descoberto o meio de

traôzir outras semelhantes. Era só recorrer âo diccionario rabbinico.

Elernar& Ramos, dahi em diante, procurou copiar todas as inscripções

q- fci encontrando no Amazonas e as que haviam sido descobertas. e pu-
hüi'ad;s nos outros Estad«» do Brasil, nos paizes da America e, Íinalmente,

cur ça^si todos os recantos do mundo.

Continuando nas suas pesquizas, além das clo Amazonas, apenas

dur no Brasil uma outra inscripcão phenicia, a da (lavea, no f)is-
tÍbo Federal.

IrIo Amazonas, teve occasião de verificar uma inscripção em chinez,

ús ern arabe e uma em hieroglypho; todas as demais são em grego
rpErr.

Fara decifrar esta especie de escripta, houve de recorrer a varios

rtificbs; ora lendo da esquerda para a direita, ora de cima para baixo
qtrrrdo G caracteres se encontravam accumulados em blocos. Depois,

trrryontanAo o grego antigo para o moderno e obtendo pensamentos
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curto§, correspondente§ á época, verificou, ás vezes, phrases inleiras,
d@,reto§., etc-

Para este fim, teve de organizar os alphabetos que lhe serviram de
base ás suas decifrações.

o grego antigo se divide em grego paleographico e grego de ins-
cripgão. o paleographico é figurativo ou linear. o de inscripção é somente
Iinear.

A difficuldade da decifração consiste apenas nas variedades de fórma
que h.a em alguns caracteres, demandando, por isso, de muita pratica, ou
da presença dos quadros alphabeticos para as constantes comparações.

9É 'rt ct

Do monumental trabalho de Bernardo Ramos, póde-se deduzir as
seguintes theses 7

Flouve uma civilizaçáo pre-colombiana no continente americano con-
temporanea da phase expansiva dos phenicios e dos gregos ?

.Depois de ter sido impedida a passagem da navegação do Mediter-
raneo para o Atlantico, durante seculos, os descendentes dos gregos e dos
phenicias, que ficaram no continente americano, haveriam retrogradado
atê o estado de selvageria ?

A influencia linguistica dos phenicios, encontrada por onffroy de
Thoron no Amazonas, será devida á estadia ou á passagem deste povo
por terrás americanas ?

A estas theses eu responderei pela affirmativa, por estar convencido
de haver Bernardo Ramos resolvido um dos maiore^s problemas da His-
toria da America.

outros investigadores, que lhe seguirem as pegadas, hão de ampliar
ainda mais os conhecimentos da pre-historia americana, atê agoÍa ainda
tão obscura quanto á origem dos diversos povos selvagens da America,
apresentando uns caracteristicos raciaes dos povos asiaticos, outros ca-
racteristicos proprios, que bem podem ter sido originados por uma
longa estadia em um habiiat, sem a influencia modificadora dos cruza-
mentos.

JlÜ
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Seja como fôr, este eúaustivo trabalho, sobre Liscripções e Tra-
,EgõeS da Arrprica Prehistorica, está destinado a um grande successo'

T3rádh, certamente, de resistir á opinião e â,critíca dos incredulos, como

rre1§f vae para uÍn seculo, com os trabalho§ de Champollion, porém

rnr die os homens de sciencia hão de fazpt a devida justiça ao seu autor

c olloca-lo no ról dos grandes sábios, destes espiritos illuminados que

*rlrun, oom as suas descobertâs, rmvos horisontes á sciencia'

lúrÍto de 1929.

Yivaldo Lima.
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sobre

INSTITUTO GEOGRÀPHICO E HISTORICO DO ÀMÀZONAS

PA RECER

coryMIssÍo de ArcheoloÉia, examinando o trabalho apte-

sentado pelo Coronel Bernardo de azevedo da sr'Iva Ramos,
,,fnsctipções e Tradições do Brasil Prchistorica", cottside

tando:

- QUêt isolados os symbaÍos das inscdpções exhibidas,

coffespondem elles a caracteres de alphabetos phenicio,

gtego paleographico, grego de inscripção, hebraico, atabe

e chinez; 
,aracúeres Íorma palavras;

- que a coordenação dos «

que a successão das palavras, assirn tepteseatadas'

fornta sentido;
* que a autheaticidade das insctipções é assegutada'

ot:. pot photogruphias, ora pela autafidade das obras de

onde foram extrahidas;
_quea§ttadiçõesrcÍeúdasnottabalhoestãovul-

gailzadas pot autotes cuja competencia'não se p6de con'

testat;

- que os desen hos da ceramica, teptesentada l2esse

ttabalho, cofiespottdem ao estylo gteÉo;

dÉ
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- que es§e§ desenhos, pela sua ptecisão e syntetria,
jamais podeiam ser feitos pelas tribus indigenas, exis-

tentes no Brasil por accasião de s44 6fs.scoberta;

- que aquellas insuipções foram indubitavelmente
produzidas por mã,o humana e habil;

rwlve julgar o altudido trabalho digno de ser apptovado e aceeitas

as suesr respectivas theorias e conclusões.

üaal,og, tl de meio de 1919.

(a) JoÃo Barrrsu oB Fanrls r Souzl.

JosÉ oa Cosrr TsrxstRÀ.

PROPOSTA

Proponho que o Instituto Geographico e Historico do Arna-
Dofras, adopte as seguintes conclilsões que Íeprcsefitam a syathese

do tablho do üÂ. Bernardo Ramos:

l") exisúro no Biasil uma civilização precolotnbiana;
2") tal eivilização foi trazida por migrações de phenicios

e de gtegos;

3') essâs migrações remontam a utna antiguidade
maiot de oitocenúos aflfios antes da era christã.

Maaáos, 4 de maio de 1919.

Dn. Vrveloo Lrun.

Não só o Parccer comio a Proposta, foram apprcvados, ao

tctmidat a 2" Coaferencia que teve lugar em o dia, mez e anno
referidos, na sede do Instituto,
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A opinião da rmprensa amazonense a proposito consúa dos

jornaes annexos a,os supplementos.
Tendo a obta augmentado consideravermente em assurnpto

sobre a Atnerica Prchistorica em Geral e vafios paizes, foi conve-
niente alterar a sua denominação a

/NSCR'PÇõE§ E TRADIÇõCS OA AMERICA PREHISTORICA,
ESPECI ALMENTE oo BRASIL.

urrd



das prineipaes abreviaturas

il - Principal divisão de um artigo, equi-
valente a uma alinea.

R - Rsir simples.
R. R. - Rsiz dupla.
R de - Âo ffm de uma phrase, significa

que a palavra de que se trata, tira sua
raü da seguinte.

.{ tt. - Attico, atheniense em que ha at-
ticismo, concisol apurado (estylo) etc.

Drr, - Doria.
L:c.ed. - Lacedemonios.
dler. - Alexandre.
Fhryg.- Phrygios.
Lgt. - Lsüim ou latino.
Fleb. Ileb'reu.
F'L en. Pheniciot.
E§'p.- EgSrpto.

Parr, - Persis ou peraico.

io,d. Indiqno.
,-e.Xt, Celtico.
Fmt- - Poetieo.

- - pagina.
Líuit. iez, - muitas vezes.
,-,ouc-ie. - Palavra inventada pelos comicoe

ou a funitagão dos comicos
\eol - Palavra corrompida do neologiuno

iue pertence r{ deeadencia da linguo.
3l-oX - Palawa empregada em texto grego

à Antigo e Novo Testamento.
ted. - Palawa propria aos autores ecele-

siaslicos.
I r*er, - Idem tirada cle qualquer in-

r=ipçáo.

E)( PLICAÇÃO

Gloss. - ou Gl. - Palrvra tirada doe g!os.
seres; vocabulos eompoetos por gram-
matiaos nntigoe; Ilesychius, §uidar, etc.
para explice@o das palavras pouco

u§uâ,es.

Schol. - ide.m tirada dos súoliastas, corn-
mentadores antigoe dos autores elÊs-

sieos, etc.
Lex.-idem sem outra autoridnde senão

doe loxicoe modernos.
Gramrn.- palavra ou fôrnru iuvenhda d<x

granrmaticoe.
ücc. - accusstivo.
aet. - ectivo, rrc;üivatnettte.
rrdj. - adjeetivo.
adv. - adverbio.
ant. (fut. ant.) futuro nntoúor.
arithm, - arithmetica.
art. -,ar{igo.conj. conjuncçáo.
cóntÍ. contracgão.
rlat. - dativo.
rlef. definido.
dir. - direito.
olie. - elis6o.
ex. - exemplo.
oxt. * por extettso.
f, - íuturo.
fem. - feminhro.
fig. figurado, figuru.
fut. futuro.
g. - genitivo, genero.

hiet. - histori&.
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irnperf. - irnperfeito.
imper. - imperativo.
ind. ou indic. - indicativo.
indecl. - indeclinavel.
e. v. - era vulgar.* §ignal de palavras c phrases plcticas

dialbctieas.

Quando está sobre um ariigo, elle
sêrve por todas as phrusea que lhe
sâo subordinadas.

indir. - indirecto.
inf. ou infin - infiaito.
lnterj. - interjeig[o.
irr. - ou irreg. 

-irregular.maac. - mageulino.
neut. - neutro.
Pron. - pronome
alg. üez. - algumas veze§.
sing. - singular.

subrt. - suhtantivo.
v. - verbo.
vol. - volume.
l. - tomo.
cit. - citado.
Dicc. - Diccionnrio.
Gr. - Grego.
e. - capitulo.
Est. - Estampa.
fl. .- folhae.
aeg. - eeguintes.
Herc. - Hercules.
J. C. - Jeeug Christo.
man. - manuscripto.
I-p. - imperio, Imperador.
p. e p.-palavra a palawo.
t Signal de pa}avras desusods^. ou com

Ixluco llso, sem eutoridade sufrciente
? Idem duvidosas.

a
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I rnenr.rsxlTzs oRADINÀ u'r HERZEcoUilÀ
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I

frgnot

RESUIIIO ps ALGUNS PLANTTAS z SIGNOS CONTIDOS NA INSCRIpçÃQ or
PEDRA LAVRADA »e PARAHYBA' ORGANISADO EM FORMÂ Do ZODIACO,'
COIüTENDO ES §ETE DIVINDADES GREGA§ g EO CENTRO ÉRA (TTRRA
ou IUNO, RAINTIA oos DEUSES).

Ê preliminarmeÍrte do conjuncto deetes e de outros complexe
poleographia que Be tem originado, ern grande parte, a solução

excrnplares da vctus'ta

dos magnc problccus

(§.

liliÜ
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1rnàiúorico§, e é sob este ponto de vista e das tradições que vamos raciocrnar, no que

§Eerrrc ao hernispherio occidental e a outras partes do nosso Planeta.

Vasto se nos afigura o assumpto, mas "meditando sobre cada passo dado pela

Ircnilade, segundo as bellas theorias de Cantri,onossoespirito, ahi, iulga notar a uni'
,l-ü e a csncordia, e acredita poder dar etplicação dos factos, pelas idéaó que nepre
cf:ÍÍt a decobrir a esphinge immovel, no meio das areias movediças do deserto. Então,

ryEnnândo o passado do presente, como os effeitos da causa, como o fim dos meios,
i'?úta para a harmonia eterna as leis que governam o mundo moral".

E."sitn é, extraordinario, providencial mesmo, encontrar-se com profunda erudição,

r irufuções ou "petrog§phos", que, âpezar de seu laconismo, constituem a synthese dos
;r ür?Ehendentes successos das rcmotas éras, e r,êm, por tenaz esforço do engenho

h.m, trarsmittindo-os ír p<xteridade, com assignaladas vantagens para o dominio da
lifuin" Com effeito, nellas e nas tratlições, Íunda-se por sua vez .r PREHISTORIA
u, ÂIIERICA, como tem acontecido com ar de varios paizes.

A Assyria e o Egypto, perseverantes na obsertaçâo desses elementos da gb4rto-
grrpüa, cnuquistaram, §om ingente esforço, a revelação de sua vasta e preciocissima

esculpida no mixto de traços e s;rmbolos: o prirneiro, o cuneiforme, da Asia
{-.ig', encontrado em Persepolis e Behistoun; o segundo, os "hieroglyphos-, no Egpto,
ú ç quaes a rnultidão só sabia admirar suas extravagancias phantasticas, ora escul-

idú sbrc n-s pyramides, nos ternplos, nos §pogeus, sobre os obeliscos, fustes dos piliones,

- 
nc impressionantes caixas clas mumias. Naquelle, é justo rcsaltar o inclyto Chandin

D rrilrro de seus interpretadores, guanto a estes, pode-se dizer que a sciencia erypto-
tfr Êmada na fulgente luz ateada por Champollion, não cessou de os esclarecer, com

: cndições dos notaveis archeologos f,epsius, Letronne e Rangé, que lhes suggeriram
rlc lrograssos e perfeição de traducções.

Er c preambulos da solução das anteriormente complexas e indecifraveis escripturas,
r;foFrrc e Lieroglyphica, esta, sob o aspecto "ideographico" e "phonetico", como am.

Édr cE. "linear", "hieratica" e "demotica".
IIE úão menos interessante mixto de caracteres em linear e figurativo, pr.ofusamente

ue e pintados outros, sobre as escarpâs das monúanhas e rudes blocos de pedras,

-Ertr.Fdog caprichosamente pela natureza, nas vastas rcgiões do C,ontinente Americano e

-Do 
sobre varias regiões do globo, vem de seculos, suscitando, como no precedente

d--, a ÍEÍrra apprehensão e contnoversias. ConsiderâEr-s€ esseg caracteres: t'comezinhos"

'Éarmen naturaes", t'meras diversões do selvagem", "letras do diabo", etc.
l)--,lsrn elles entretanto, conveniente interpretação paleographica, compativel ao
gr--l 

ltcogresso,
Dctas inscripçõc* entre nós, aprl",Lt de extrrcstas a elementos destruidor.es e a

Jçd.{ões multiplas. os fragmentos, por um feliz acâso, permittiram fazer sobre elles

is investigações, segundo as contidas neste modesfo trabalho. Por esta

à de estudo, voluntariamente deixámo-nos fascinar, como implicitamente por
;--+§õcs e legendas encontradas em objectos e regiões diversos, mes que contêm

Â msecução deste labor, porém, obrigou-nos rtcorrer a fontes proporcionadas pel8
.rir-io, êry' cuias obras de valor inestimavel, segundo notavel historiographo, " é que se



XXVUI ,N§CR'PC.,I'S E'TRADIçõES DA AMERICA PREHIS'TORICA POR BERNÁRDO RAMOS

acha a origem clara e verdadeira da primitiva historia do mundo e do homem, e é por ahi
que, atravéz de seculos, quasi sem fim, 1úde-se ligar o passado com o presente, rasgando o

véo que occulta a ascendencia das Nações e guebrar o rgrsterio tenebroso que envolve

o berço da humanidade".
«As velhas chronicas, feitas sob o impulso da paixão e da capacidade de seus autornes,

são uma sombra de documentos, ao lado daquelles fontes claras e positivas, que nos ne-

velam os seres e os phenomenos sob a gelida e petrificada nudez da sua realidade. »

Por estes meios é que nós podemos supprir e muito vantaiosamente, num passado

remotiseimo, a deficiencia de documentos escriptos e tradições oraes, com que se consüi'

tuein as historias modernas.

E não é sob outru'ponto de vista, que nos cingimos a resumir methodicamente as

opiniões de varios scientistas gue se têm occupado de semelhantes assumptos, deduzindo,

dentre asi que nos importam, conclusões esclarecidas, em confronto com o nosso modesto

trabalho, subordina.lo a INSCRIPÇÕES e TRADIÇõES DA AMERICA PREHIS
TORICA, ESPECIALMENTE DO BRASIL.

Notadamente, foi o sabio philologo Onffroy de Thoron, com a sua scientifica e v.r-

liosa offerta, em l5 rle Fevert'iro dc 1876, "Antiguidade-da Navegaçâo do Oceane", {
nossa Municipalidade, que mais uos demoveu, com ardor, ao presente alvitre.

Naquelle precioso labor e em outros successivos, do mesmo autor, encontrámos vastos

elementos; com estes ampliámos o presente trabalho, tributando-lhe. deste modo, pro-

funda gratidão, no caracter de um dos mais humildes municipes de Manáos, embora

tardiamente. Elle demonstrará tambem que a epigraphia americanê não se restringe

ao gue a ficção de espiritos irreflectidos a quenem materialmente reduzir, isto é: "a simples

garatujas gravadas e pintadas em rochedos, Por mera diversão do selvagem", etc'

A magnitude do assumpto e seu descortino, estão infeliznente na razão inversa da

nossa capacidade, mas, o mechanismo social impondo-nos como escópo da vida o tra-

balho, em suas varias manifestações, a elle subordinámo-nos, e 6ra fazemos uso da faculta'

tiva expansão do pensamento, proposito que será toleradopela indulgencia dos competentes'

Além dos seguintes, muitos foram ainda os edificantes exemplos que fortalecerom o

nosso animo: "Archeologos levaram a effeito em |erusalém e na Palestina excavações

e pesquizas, que esclarec€ram uma parte do reinado de Salomão; egJrptologos con§€-

guira6 lêr em Thebas, nos muros do templo de Karnak, â prova dos triumphos de Sesac

sobre Roboão, rei de |udá; assyriologos encontraram, em Mesopotamia, as narrativas das

invasões dos reis de Ninive em Samaria e na )udéa". |ulgámos g're seria necessario, por

nossa vez, interpretarmos esses monumentos epigraphicos, que nos legaram os semideuses

do paganismo americano, e assim o fizemos, crentes na Providencia.

E eis, finalmente, o resultado de atguns annos de perseverante, meticuloso e insano

labor, de iniciativa propriamente pessoal, a par da intelligente cooperação da Consorte

amada, sem outro intuito que o de scrnros cle algum modo uteis, ao tão controvertido e

secular problema preldstorico dar nossa Patria.

Ivlanáos, 18 de !'evereiro de 1929.

B. A. da Silva Rarnos.


	IMG_20160221_0002
	IMG_20160221_0003
	IMG_20160221_0002



