
CAPITTiLO II

tÍrlds c phonioior: oonddoraqõer mln a prchfutoria lnoricanr e lmuonense

on prtioular

complexo assumlrto induz.m a minuciosas investigações, pelo que nos
rar!6 r:portar a alguns topicc de diversos escriptores, resrimidos por de
§adailhc (t), attinentes a Egapcios e Phenicios na America C"eutral e segui.
d.o€üte ás tüeorias de Thoru,, sobre estes, no C,ontinente Americano e

ÍrirÊ@ürc-Eotc no Valle do Amazona.s
I .ios 

oa Âmerica C,cotral, como rx' velho Egpto, diz aquelle autor, populações
,,ur rs ,oat{,tra e côr de cobre, homens mnstantemente representados com tr}ouc& ou
il!,ryrmÉ 'Erbe- A isto é preciso juntar as curiosas semelhança" entre c monumentos
."iu {"mer,ca e c do Egrpto (l). A simple comtrnração no Museu do Louvre entre os
rniau=u@ à ccramica pcruüana e oe da olhcção EgArcia exciüa uma surlrneza involun-
lduan- Fe:s merynas semelhançao notam-c nas construcções das pyranides e na ele-
,urs:üu rnr raoaolithos (r), Mezes eguaes dc fl) dias, um anno de 360 dias e 5 di§ 

"o-pi"-me.rc ccoterran<e eo Thebas e no Mcxico, a uma distancia de 3.000 leguas (1. O
rm *-Eiiub de uma e muitas côr:s gue c Mericanos ainda hoje usan enrulado em'torno
ii: :rc certando na cintura de maneira a formar uma saia que desce abaixo dos joelhos
luü'::1oc-:i-c. exactamente ao ccfume quc sê vê nas imagens de Isis e gue usavam o§

-a;-:crr :," t€mpo dos Pharaós O. Em 1862 encontrou-se perto de Tuxtha (provincia
,r,r '. =ai.m: I rlma figura em granito, tendo perto de dois metr.os de alfura, na qual não
ü m i--r de r.ec.onhecer o t54»o 

"thiqe 
(r).

r "lt- is Zepatero forneceu idolos, geseiras representações dos colossos §garcios.
-*rur à'*:r são sem duvids curiosos; mas ell EgSrptologos nada podem ensinar-nos sobre
,,u,, rc::":eroàias do Mexico, sobre os nruDGrosott hieroglyphos da America Central (r) e
x"r':r ,ali rtu cs "t"ravilhosos hieroglyphoo do Egqpto, que nos conservaram com tão sur-

. - reçr Práü*iluc, p.551 r 656. prirls§.
: -**à1 L Pw amt k con4ltc bettnob, p t7I. -I)clrÍclú, Iatuirt inb tb Orijin oJ tb iat. o! ímria.,w.ru lB

lioÉ r *- bme< ia Pnlbbeic. Tius. Britirl.ôú_ tS6L
.," i* à lúrd, citrdr por B.nÇofÉ, t. c. L V, p. 6l!.
ll bre Cc BootouS' l. c., t. II, p. 67. PdrLe tmba 6odt& u otem6r publkrdl pc M. do Wrlde5,m''.Ee
'ü .i* Ia hor. BoL, Z. Epw, e. Í, p. Z!D.
- irL r fJr-L. rd rcproduio nrir dc f.{ír0 Éort:rphor diEmnt*
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-::::j:-f;--,.-".ii-r*j.:,-*.--ji;:.:i.i:i]:'j,.i:i1:irl]:j.:r,'.'..':..i..ji...',':':-.r.ffi:,:,
jt.. _ ::._ r.:1j1.t.,:-i_:1. :_:1. lt

p rt he,c{en úe"ina"r i.rà a ,ii :rnffi iti*++tun x *ni+. *rffi '
óontinente tlue ter:ilr sitlo-dus".rteti1i .rs.t"Uiírrtes,,.ao,,V.q1t*..tr'1g11o':..',!6'q.oadoipol:.,
suiis colonia.s. ,, Ester.trltimti;fircto'par.ceo ctpital, e,.t1üiiii que,nâo ftrmitte fazen;,iemontar:"

-Ã" 

""*..r,,ü. iiltd;;**r;*l*agitii;1ns ..á.g.,a'--"xióm.s' -d.ai 
lds.i

tnria antiga. ,Ellds **pr*lr*rrá*r"*,16o ,*;;"U;inte $. <to stiü::'irnnmercio'nqg..
rliz Diorloro de Sicilia (i); es,talrelecei*m'i.im"iÃ."'áo1ffi,."",.8i*p*;,iir.âfrÍêi"ê,: ,,.

iemeram mesmô úr*nspgir ,asi e.:lu*nos,,de.Hercules.-éjrqa+-êéár:tsobre',ô,'Gr*h.lê., Oú*inô',','
Nâo' é trrcris cle arlmirar qí" *t*s fr.rtas aboÉüassuü,áitlnüiàsrdás:p*aiá* ttetÀnreiii:li:i;',ir,:;ii

Parl uns, o rcino dc Oplrir scria no Pcni;;xrra outroq depois,da tomada de Tyro
por ,llexatrrlrc o Granclc (2.32 :rnnos irntes ,l* ;o** Chrisúo),,alguns inf"tirol n gitrvus,che-
gérram a alcançar as'ilhas.:Afbri:un:Nl;rs e,«le I:1 o continente ÂmeriCano:,.,(9i::.emrrptqr§
rer'entcs pretcnrler:rm nresnlo re«urhcccr o r-estigio desfes,navegadores, t» Phenicios ({).
Ilstú provatl() clue os nntigos, naveg:rrnnr, isohre o Âtlantico e étmtrito possivel que elles

l:rl,r.* 
U""Orntra r.caclo ou tcnl:a'r si.lo,.r*ojrà<o *tl temlrcstacle U6t"""ff Novo

(l) U»ra r§{:uÍ!ti: iílnrritrçji. cn.-t,tr,,<l,r n. Hgyr.l.,,::"á..1o*;l.o'ro.".J;;: ,i""ini"'ü,.tiio,i;iii -irr;;;ai;',:r;-;aA

,:,r.ti rl,,rtt, llinoms, I)io(. 1t155. ::. :.r 
'lr:. j: :.j::;r:,.::i::;i .1:r it i i.,:ii:.::t :'rl:.1.t1.1- f:::..-, i:..r-. :j. .....,,.i.r,..1_,r....j..,1. :.. 11..1 1:

(5) C. toncs (lliet. ,,J ,.!nr. ,lu,'rica. London, l8{5}§nsssmuium grâádr.lvolüinê:a <lcfenrlci mtrropiniüo,:F, Gaf.
f srr:t; -iàr{u. 

: r/rr,! miirfe.. Nnncy; t;,L,. 1;,' !}S; ::.r-:.r::::t.r.-:,.r,,. ::t:r,i:.j.ii:i:jj.:i:rl::.::1 r::r::.1-::ar:jil:jl,:.r.....::i. ,..:.t...:.:..1.

({} }ins nio t'*hrrros do inscripçi,r (leCrÀwc Crüei.{o rEs{e ile 
^lidúio:l'+.rpo1tr,-,'aol 

.§/lrslibê.:(Vireiü;d)it'i5 1-i
raru-se IBr rrruito dislt urt r»orucnto c M, Lerw Biud iulsfr .Iêüc. sut'ntitsl:i..ü:.Oo'útes*:dos Àrl.#iolniitc..'rÊünido-
enr §antv {I'ov, t, I, l. !l§i. § io.Jubitavcl.triüc n rua.firtsiil*i'Je;:rfir:ir autsil.rlniii..tl-ieàm irds: Ttrwn.pon:u.'eórittíli;

...,,.,.:a:'.1:.,,

::':rii:i.:ri'r.:_:i r:r'
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'N'*.iÍn:r: rnas a passagem de Diodoro que citamos, as de Aristoteles que poderiamos
, ;:;:-ü- sã.:, tão pouco concludentes, úodos os dados que temos são vagos, que di6cil
:- :l;=*-=os neste caso. r

**rF
rp*-lrCs agora a resurnir a opinião de Thoron:
, -r T,r'rm haviam fundado Carthago 250 annos antes de Salomão; ora, Strâbon

:rri'":*:r ;'.'e esta colonia phenicia fechou o estr€ito de Gades aos Gregos, para impedil-os
;lr trri{i Etrassem no Oceano. Porém ss colonias' phenicias na Numidia e ao longo da
''mrüa -":-,ieotal africana remontam a 1.490 annos antes de nossa éra. Os Chenaneos
:r:r:p-*.,5;, maltratados ou expulsos, Por esta época, por |osué, embarraram para o

1,,::;llt-'Í!L i:EAÍlO.

Lür€:s Tanger) era um dos seus pontos de desembarque; pois Procopio (Vandal,
:" :ffiz qrrc no seu temtr»o (VI seculo) ainda se via perto desta cidade duas columnas

:!ü: :G=Im- cujas inscripções gravadas determinavam gue lá estavam olr povos gue fosué,
:iuuo' u §aré (lloun), tinha expulsado de seu paiz.

i'l'c:s fuuerra de /ugurtha) diz ter tirado dos archivos dos reis de Numidia o
mnmrxmsslc seguinte: "Que os Phenicios expulsos de seu paiz tinham vindo estabelecer
::rirü{mls rr:b're as costas da Africa, onde construiram cidades". Seus descendentes, os
-iffm*rmc es, fundaram tambem diversas cidades nas cogtas da Lybia au lndo do Oceano.
: u" r:o'irante Carthaginez, 800 annos antes de Iesus Christo, embarcou em fl) navios
ffi mr rcs de ambos os sexos, para servir á fundação dessas cidades.

Ss:ec"c perto do mar, seus habitantes, imitando seus antepass.tdos, os phenicios,
:rr,m@ :Gebelecer-se nas Antilhas e sobre o continente Americano; visto que, durante as
Eu!!:ru r--alzsb eJles desapparecerarn completamente da costa Africana.

{Frrê-@6 esta nossa opiniilo nas escriptas do P". F. de Cabrera (de Guatemala),
mErr& *qgÂarrÍt que o§ C,arthaginezes fundaram na America uma colonia durante a pri-

:@!:Inr rEra punica. Segundo Ordoftez, os Trequils, que seguiram a emigração dos
§mlmm. e-m de raça Carthagineza.

{ r- ir'dsção de carthago por Didon, princeza Tyrense, teve rogar em 9g4 e gM
'ffi @tet da éra Christã e o Hercules phenicio, Êlho dum egypcio, nella tomou prte (2).
Lcra'o-i- o almilallfs Honnon em 880 explorava o sul do Átl"otico, Pythias Ào"g.r.
;,,i-vr : -,,:r-,e e aportou á Islandia, gue então se chamava Thulé r.

-l larthagioezes tornados senhores do mar, bloguearam durante tres seculos o
sL'::=':: :e Gades (cadix ou Gibraltar), para impedir os Gregos e os Tyrrhenios de com-
r:-"rji",1!*;a-:E com o oceano e as terras de oeste, onde tinham um asylo seguro em caso de
imry§:tu3 :e Carthago. Aristote (De mirab. auscult.) diz que o senado de Carthago de-
r?.:u À -na de morte contra quem quer que tentasse navegar para o paiz descoberto
.*.i ;'.*:;; sl6 do Atlantico pelos Carthaginezes.. .

- ru:r:r-'rc de Sicilia, 45 annos antes da éra christã, assignala a America sob o nomerr :r grorando sua verdadeira configuração, Eis sua narrativa:
i' - esl'á afastada da Lybia muitos dias de navegação e.rituada ao Occidentc.

is* sotro é fertil, de uma grande belleza e bantuth por muitot riot naueganni,t.',

i--t qoe colombo megmo tcolheu or Írrtmcntor dc um navio c@ÍEu qúe tiatrr uufrelrdo. (Hitl. det ta vitaü d.rr. & ! araglio. D, Chridoloro Colom6o, tuo padn. Venetir, 1709.
l :,nx po outro [Icrqrer grcgo, e rquc[c quc Gra o autor do fignt gârygitnnct,
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''".:','l!çf,sfirrcunrstancla,,i1flir,p6eli':(1;çl:lippliçudi1 :sgiifrs,a::sut, ceirrtin€irtc;:'vis[ri:conro.,nê-
nhiimailhaclo.Ocean6íemrir»:naiisg11\igig;,,j :i,, ,,:::.,,:,'.:' :: ,.: ' ,,

f)iodoro continúe diz.endo: J'Vêe-se ahi'rnsas,,'iittntpluo"ratnante,coit,tbuida^l': ().s;
nós sabemos que a .Arnerica pt»sue bellos e<li{icios ern iriin;us e rla rnais altn antiguiclade.
«A região mon{:anhosa é coberta dc espessos,txrsques,,ti,'irrvorss fructiferas dc todas as
espscies; a caçír l'ornece rcs hobitantes grilrxie (liite idírdõi:tle, iininr*es;'emfirni::r,r clima
é tâo temperaclo quê os fructix das *nrires eoirÍras' pítirlrrcções bmtam em abunclancia
duiitrte «1uasi todn :o anno, ' : ;."' 'r ;'1'.;'- 

' ':: 
.rr '' 

'

'Estas descrigry-õês clo paiz e'rkr'bliinr na" Uió 
tíàf.r"*rnu 

ferfeitriment* ,fi:Â*"-
rica Eqúaúorial.

,Fste hisúciriatlor :conúa ein,.seguida Plienici«rs"ilclesçotirirrtrn,:, ê§ta ;, rcgiãçli

' "Os Pheiricios'.tinharn-sel'fêito;r l'el;r para eiplorar n litor.al situaclo ntórn rlas r:o-
lümrras'dê HeÍcrrles;:e,:emqúantti ciôntofn;rv';rm ii'co§ta da Lybia, frrrarrr irnpellitlos pr.rr

ventos vicrleniax; inu,tü :loiige'iio Oleàiro., I]atidos pela ferrtpcsú*dc dtrantc rnuitos clias,
aportaram ern{irn á ilhrr de 'ilue:teinns falledo.r, il|en<lo tomado corrhccinrento rür ricluez,a
do sólo, comrntrnicarânr sua, describertsi a Ínrlo o rrrrindo ".

Os'f.yrrhenios, potlero,to,t no :niar, rltrizeram tambenr enviarr parir ahi unra r:ol«rrria;
mas forarn inrpedidos pclos Carühaginezcs, gue rece&râm Ílue um grancle numcro de scus
concicladi[i»; attrâhidos pela belleza tlesta ilhal nf,o desertassern de sua patria. ,

Todavia os Çarthaginezcs tinham sido precedidos ern suas navegações do oceano
pelos Caras, estabelecidos nas Cycladas ê outras ilhas do,lle<literraneo, 1.600 arrnos antes
dc |esus Christo, e tlontle parúiram para nariegar no Occanoi porguc f)iodorc, diz que

c()nro . (Js

-
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:i :..r-=3a€inezes seguiram na navegação e rota dos Caras, no,t tnartt d.e oetb- Os Caras
;§a n?: irnnas á moda dos Americanos; além disso, elles deixaram na maior parte da
/-mffi4:3 seu nome e trumerosas lembranças archeologicas; estabeleceram mesmo sob o
.,,::n,re i Cara uma dymnastia de sua raça que reinara em Quito, capital do Eguador.

{:libue-qe aos Caras a construcção dos ediÊcios com esculpturas que se encontram
:Í ::-rês pa.rtes da America, assim como seus trabalhos nas minas: é, além disso, o gue

:L:;,-1 3 'erbo phenicio tlll ] cârâ, cavar e ornamentar os edificios; e tudo faz suppôr

, -rÉ :ê--a trabalhar a pedra elles traziam comsigo utensilios de ferro, porque nunca se

*r":r:":r-:::iu na America vestigios de fabricação do ferro, emguânto o cobre era ahi usado.

S,a:e-se que o culto de Belus, Belo ou Elaal, era identiÊcedo com o Sol; ora, na Ame-
-n3 5- mesmo culto existia; da mesma fórma que em Babylonia, Belus foi adorado;
-,:' is'i adorava-se não só o Sol mas tambem o Inca, como sendo o seu descendente.

"- r l--er-ica v&-se monumentos cyclopicos e pyramides como no mundo antigo. Ahi
..-,.-*Ê r, estudo dos astros. Os cnctumes sacerdotaes eram identicirs aos dos Erypcios

: ii ::;-rmcisão era usada como entre os hebreus. Tudo demonstra, pois, que os antigcls

:,'' :s ,.jrs dois mundos se frequentavam.
;;râm não esqueçamos de notar a proximidade das ilhas de Cebo-Vexle da costa

:,: :.=dl e a existencia dascorrentesequatoriaes oppostas, que facilitam a travessia entrc
T r,:u! grandes continentes, para ida e volta; este facto é hoje perfeitamente reconhecido
* :!:É* verificar sobre a carta das correntes do oceano.

{-ssim nossâs citações provam que na antiguidade, até á queda de Carthago, 146

-;mi:,:E Ànt€s de Christo, o oc€âno tinha sido gua§i sempre frequentado, e que a America
r,- -:,rlrrida dos povos navegadores; em ultimo logar, que a facilidade das communi-
:":f.:s eristiu s€mpne entrc os dois grandes continentes pelos ventos alisios e as correntes
:í:,À:.ir-iâ€s, de gue os marinheiros phenicios tinham a experiencia.

C.rnprehende-se agora porque Salomão pediu marinheiros a Hiran para enviar seus
:d. tr"ru:!! a Ophir e a Tarschisch; e varnos demonstrar que estes logares celebrcs da
à:r,.a- essim como Parvain, achavam-se no interior do rio das Amazonas.

iE'id, quando morreu, deixou a Salomão, para a construcção do Templo, sete mil
;ü.l'E::r! de pratae tres mil de ouro deOphir. O velho rei não tinha neúum navio que
:ó re.{ã.rse em mares exteriores; recebia pois o ouro de Ophir pelo traÊco dos Phenicios,
:,:,c. cei-.mdo a Biblia, conheciam todos os mares, Salomão, para pôr em execução os seus
,a-'e-:,:es projectos que exigiam immensos thesouros, recorneu a Hiran; chegou a intercs-
E--- r'"as suas emprezas e a contractar com elle alliança solida.

I receio de excitar a ciosa susceptibilidade dos povos do Ivlediterraneo foi, sem
::,;: -,-, o motivo que decidiu Salomão a mandar construir em Esion-Gaber, no mâr-ver-
il,e*1rr. os navios que <Iestinava ás viagens de Ophir.

F{iran lhe mandou marinheiros experimentados, e como se hâo de convencer adiante,
r, ::: - de Ophir não voltou nunca ao m&r-vermelho; passou pelo cabo africano para ss
"'p--:--: no Oceano Atlantico com a frota de Hiran, gue sahiu do Mediterraneo.

-{ descoberte que Êzemos do caminho seguido pelos navios de Salomão e do rei
:,r ].rc, atravéz do.Oceano, 1.00O annos antes da nossa éra, para irem á America, serÁ
:,rs.r: relatorío, díz o autor, provada de modo irrefutavel. As conjecturas e os racioci-
rr,.:s oais ou menoc especiosos de alguns sabios não têm podido até hofe arrancar o véo
:"-rs cob'ria a rota desconhecida gue seguiram as frotas desses reis, e ninguem pôude
:n-::sar os logares occupa«los por Ophir, Parvain e Tarschisch. Esta questâo, tantas vezes

15
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con'Írôvertida,,níIrr foi'nunca,.,rcsolí'ida pelo§homens.mais crutlitos que Ír tia&inrm; por-
(iüe..suÍr,rrrgumentaçõo, lor.rge de ter bnsc,selida; sei..assdntirva,âpen&s sobre hyprrtheses;
c aêhavn.se emharnçada' .p«rr crtnqas eroneri§ sdr§1i1,,;1:1:nnl-esaçâo,dos anÍig<rs. .: 

;

: Suas. pestpris:rs enr t<xlos os pontos do antigo continentci nder tendo trazido. soluçícr
alguma r.'etc»imil. Íemcl-s seguiclo marcha inversa;.,ô,,[oi,,narpropria Ameriba, ria,sua parte
rnais desconhecfula, qne. descotrrimos oa celclires.. logni'es <1e,,()plrir, cle Parvain e cle
Tarschisch. .

Ncsscs mesrnos pontos exisÍem ninda varirs, Iocaliclatles qtre têm e,irnservado rtome§
hcbraicns, ernquanto os nomes dos otrjectos ttnzidoê:lpclos.,,ürrvios tle Srlomão, e dc.sêu
all&rclo o rei dc'Iivro, pertencem jusÍ.amente á lingua,dos incligcnas,da região freqtrcntada
por esses nrivios; ora, estc:s nomes, segunrlo confes§tm ,is ,iirâiores philrilog,Is, pertencem
a' otdra lingua d, que a he[rrai«-.a...-Havendci os nossos tr^lirilliiis ehe6r..lo á reuniã. ile
numêros{ls prova-s'e circtrmsÍancits cvidontris; accumiilnilas:nos l,rgaãs rlesignadtx, po-
demoe apontar rr* prt>venietici+r':ilns,obiectrx irnportixlo§'em,.terú*rtem;:assim': crriítr seus

q}Çs
ioaog,

guálnto:,r 
,-.

,,1.',, 
,., ' 

.:

grande, ',1

êon sid e'
:, lavslrl

nUmenOSAi

etc-l , - t.,j

nomcs <Iue fcrram tomrrdos cla lingua Kíchua ou dos .í»li,r, a <iurtl ain<la se falla n*
bacia superior do, rio,dns t{ma.zona.r; farcmos, alórn disso,..rrlre.*r" os signiÍica<l(}s c fls
etymologias exactas;: q.anto as localidaçlqs menci.nadas, aconselhamos:,,ais lcit.rês: gue
examinem :r §ufl siiuação em o mappa que temo.s levantaclo.para guà,. nirssri,.d;;ons.

Âssim pKtsegue com effêito Th«rrorr, em suas narrativas, tão rninrrciosas qrranto
pmfunclas, abstenddnesi poi :muif. vastn§; : de , reprilclueil-lrs aqui, : rccôlnmendan«lo;
entretanto, o seu importante mappír corho a lcitura dessc tssumptã, constahte {a ofura
publicarlaporaguelIcnota'velpÀ|vglotta"m.l889;:,:.:,

É' rle facto aclmiravel a tenacidade é perseverança com que I). Ifcnrique Onffroy de

Jho^ron 
ve}-de longa data,se cxcuiran«lil-.Io elerra.I* qucstáIo ,ín ti.qttidadi,tla Na*wgação

do Oceano, l,"iagen,r do.r Nat io,r da Salonúio ao No ial ánatonat, ophir,.lfanrchí.rch c par,
nain, e' «le tantos outros assumptrx Philologir:os, I'Ii5lori<:os e Ârcheologicos. ,

I4.. 16, * Rltieo eont írtrrúr{ (fÍâcô€ti;?Í*)
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'{ elle deve a nossa Municipalitlade a importante offerta do extracto do jorrral geo-
g:z:hico o Globo (7" e 8o secção), Novembro e Dezembro de 1g69, puúica«lo em
s,::ova, offerta esta levada a effeito, aqui em Manáos, por intermedio do Revmo,] Theodoro Ge.briel Thauby, em 15 t-le Fevereiro de 1876. A Municipalidatle de-
e::ninou a respectiva impressão ern folhetos, executada pclas oíIicinas «lo Commercio
t: .lmazona-r, no mesmo anno, fazendo<l distribuir por se,s municipes.

)Íais tar«le, em 1906, foi cste opusculo reeditado por onlem do então Superintendente
l' §iranda Lisbôa, trabalho que sempre apprehendeu a nossa particular attenção e nos
ryiu de estimulo á consecução da presente obra.

Nâo Póde, por conseguinte, causar surpresa, quem quer gue seja, investigar «lessee
rr-ssr'mptos por elletratadosrcomo por tantosoutrrx homens scientificos de seu g.ri.r, ob.-
:,,c::n,Jo, é certo, outra o«lem complementar c integrantc ao assumpto em questão.

Thoron estabcleceu theses «1ue a ninguern, do mesmo moclo, bcm funclamentaclas, foi:':-:: refutal-as, que nos conste. como polyglotta, tem firmatro principalmente o seur:: saber em suas obras publicadas, entre elllrs:Grammatica c Diccionaiio Jrunccz c ki-n':, '4 ámerica Equatorial, e outras. 0 que não mais ó da<lo n'egar é o ,"li.r"o contin-p:e á ntssa prehistoria, com dcsprendimento «le «ruúro interesse, ao unicamente scien-
: io=' Já encontramos, não refutadas suas theses, contidas no opusculo offerecido á-':re )tunlcipalidade, mas singularmente aplrensas, como ilmple,r curio,cidade, á obra de
-,::-,r';rlioso historia«]or.

]ustc» louvores,não obstante, têm merecido seus preciosos trabalhos e muito sub-
!'É*::rl nosso ponto capital esses vastos assnmptos, si bem ultrapassem alguns ao nosso
:. :'i r de vêr.

Fassemos. âgorâ a ouvir a abalisada opinião de Rocha pombo, sobre elles e sobre o
ní:Êumentoso problema da prehistori;r Americana (r):

r itla EuroPa, que saibamos, nenhum trabalho serio se fez, até hoje, que revelasse
': =:Éss€ ao menos pelo formidavel problema creado por Thoron. Não ha talvez umr' =pirito que não sinta vontade de somir incredulamente, ante a firmeza com que ser::--;e este homem a lançar uma questão assim tão fóra e tão aberta das normas da: :ssa historia classica' rsto, no entanto, não é razão para que se condemne ou se reputse| ''f.inc a these, por mais phantastica que possa parecer. Estranha foi tambem no sc-

:"- '-- XVIII a descoberúa, na Asia, de documentos aúé então absolutamente desconhecidnsI ;:e I'ieram projectar sobre a historia dos povos occitlentaes uma luz nova e imprevista.
Ju'r::r tivesse presentido no seculo XVI tudo gue hoje sabemos relativamente á alta an-;-'..;lade oriental, não passaria, sem duvidu, .lá um mero phantasista; pois só depois que:':s :ahiram sob os olhos as Provas irrecusaveis recolhidas lelos D"pe"ron é gue nos con-":.cemo§ de que o movimento da familia humana não se deu como até alti 

",rpporrho*o".-*=' neste nosso caso americano, póde'se dizer que não sahimos ainrla da phase do puro:rc-sentimento' Uns aflirmam na antiga lingua culta do Perú - o kichua - a substancia:" :'alarrras sanskritas-(o illustre philorogo argentino Dr. Fidel rÁpez colligiu para mais:c l 0o raizes sanskritas no kichua); outros assignalam, entre os monumentos da civi-
'-":âo do Pacifico, a§ provas mais completas cla diversitlade de origem das varias familias:-:e §ucc€ssivamente foram entrando na America; outros ainda, como <Ie Thoron, se afoi--r: a discutir thesemais vnsta e mais alheia ainda ao espirito classicoe gue, se liera ser

tr) Hietoria lo Brasi!, w. I!, p, 16.

-
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victoriosa, subverterá completamente todas .Ls nossÊls noções actuaes sobrc o curso d:r

civiüzação humana. Comprchentle-se que tudo nqui está por fazer. A America aintla

não foi estudada.
Para a solução das questões que se vão instituindo, tercmos de esPerar que pri'

meiro se estudem as linguas, rt inÊnidade de dialectos do continente; que se estudem os

costumes, as tradições, a arte, a epigraphia, os monumentos de todos os tr ovos Ameri-

cano§.. E isto não está feito por emquanto. A Europa intellectual continúa absorta na

antiguidade asiatica e a America só agora é que começa a ter os seus sabios' Si não nos

é licito, antes que se collijam noções positivas e documentos sufficientes, inc.rlcar ou ad-

mittir, como legitimos, problemas de alcance tão excepcional, tambem é certo que não

temos o direito de excluir taes problemas s6 porque paneçam destoantes da ordem his-

torica conforme a concebemos pr.esentemente.

Assirn se refere âp.45, vol. II, a Thoron: «Sente-se a convicção e a verdadeira

ufania de sabio com que este homem termina: "Devemos, pois, á lingua kichua o haver

restaurado o caminho que seguiam, ha 2.88O ennos, as frotas de Hiran e de Salomão; foi
ella que trahiu o mysterio da navegação daquelles audaciosos marinheiros e que nos

explicam, portanto, aguella ausencia de tres annos em cada viagem, fazendo-nos saber

que taes expedições estacionavam tranquillamente nes aguas do Amazonas."
Para satisfação de nossos leitores, accrescentaremos, ao concluir, algumas obser-

vações sobre os antie e sua lingua. A migração deste povo da Asia pare a America é

anterior ao diluvio biblico alguns seculos, pois os anli,r Íomararn parte na invasão dos

athnte.r, occorrida em época anterior ao cataclysmo. Os anti,r, além disso, em vez de es'

cripta, serviam-se, sob os Incas, de quipo,r (isto é, fios de nós e de diversas corcs), uso que

existia entre os thibetanos e os chinezes até o tempo do imperador To-Hi (600 annos

antes do diluvio).
Estes factos provam a alta antiguidade do estabelecimento dos antb nas cordi-

lheiras da America meridional e na parte superior da bacia do Amazonas. Esta nação

primitiva poude preservâr-se contra invasões, contre toda destruição, pela consideravel

altitude e pela asperesâ do territorio em que se fixou, por milhares de leguas de ílorestas

ürgcns que a s€paravam do Atlantico, e do lado do Occidente por montanhas formidaveis
e pela immensidade do Grande Oceano. A lingua kichua, fallada ainda por tres milhões
de indigenasr €scrêve-sê alrenas com guatorze letras: vê-se, portanto, que sua indole pri-
mitiva soffreu poucas alteraçõês. 0 sanskrito, pelo contrario, escreve-se com 39 cara'
cteres, o gue faz acreditar que se apropriou, aperfeiçoando-se, de muitas raizes estranhas
ou pelo menos que não tinha no principio, e cuja pronuncia foi preciso conservar (pois,

seja como fôr, uma lingua primitiva não póde ter 39 caracteres).
Sob o dominio dos Incas a lingua kichua foi fallada des do 2o grau de latitude N. até

35 graus de latitude S.; e do Pacifico para o Oriente não se fallava quasi além de 500 ki-
lometros; emquanto gue nos tempos mais antigos ella esteve em uso em toda a bacia do
Âmazonas até l;200 ou 1.500 kilometros do Pacifico. r

Eis o que sobre quipo.r diz Nadaillac, em sua obra referida, á p. 458: O certo ê

que no seculo XVI os peruvianos não conheciam nenhum systema de escriptar euer
hieroglyphica, quer phonetica, nenhum modo «Ie numeração. Elles serviam-se para o seu

uso particular na vida, de quipot, Àg. 17, cordeis de comprimento muito variado, tendo
um certo numero de ffos ligados por nós. A côr dos Êos, o numero e a rlistencia dos nós

tinham uma signiÊceção, ora historica, ora mathematica. (Os chinezes antes da subida
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--:.:eratlor lio-.Fli,5.500:rnnos antes cle f.C., nõo conheciam a escriptura e serviam-se
- :- -r:n de qui.lto'r, Encon{'ra-se nos escriptos tlc Confucius uma pâssagem que não póde

, , .':- ,lrt'itl;t a este respe':ito: os lr,rrrrcns dl lntigtritlade, dissc clte, serviam-se <le coidas
- -:is Pal'a clar orclens, Os setrs succc.§sorrrs suhstituirorri-nos por siguaes ou figuras.

-.'., f'alure, 1876, t. II, p..105).
r Garcilas. c.ntlr «q*e os qu;po,t, qus relatnvnm a lristorja dos Incas, estavam cui-

- i . -:Ç.rnente ctrnser*'a(los pelo Qurpo (lamayal (guardião dos quipos). O maior numero
--:ruiclo pelos monges fanaticos, como monumenúos de iclolatria; mas essa perr.la plio
-:.:rtante para a lristoria porqlrc nenhumit tradição, nenhunr esúudo permittiam in-

*: -t:r: os que tes[an"l. . .»
is,.inr, continúo ILrrclra Pombo ri p. 5l , "§:l Anrerico, o problema <Ia prehistoria

r - -i:.:ue definiti-
- : -.:. nos ,'r,r"*â"

E pelo qus
-: :F: . :: aO RraSil,
- I.' ;'.: :.rlcrin dizcr
- -,: : esforço <lcrs

- :-::entes tenhit
r :: :.- -§ sol;cito

: I -!:1 ::aIrte.
1,i1 r-j- esphera
c ,_-. :t-oculam

- :- :: . sentitlo
.-= l(-()CS,

. 1-- .§c tl as
*-- --r : .l: otrtnos

n;sttcste.
. - ": ,1 alqttlts

,., -r.'{ - agitanr
' -. {\::! -e:tacantltl-se ató agora pela sutr coragcnl, peln notavel enr<lição, pelo emlrenho'' r; : :'I (lrre discute its origens e os tcmpos anti<;rris-simos clns poprrlações ameri"r,r,.*,
;L t ' - Penrraft[t, autrrr d;r ctrriosit ol»ra, IJru.ril pre-hi,rtoríco,on,l" tà.I.rros que estudam: +:'- oue aprc'ncler: llste crninente scierrtista desloca o nucleo primitiv'o de tribtrs- '-: '.: alia Ásia pilrÍt it phuntastica Âtlantitla, cu)a exis{crrcin real cçlmitte como fóra

' '-- ':uçi<iae <:om elle Rrassctrr dc Botrrbr>urg, Àlc*vrle tl'(hlrignl', flanrar e o insigne- --:-:.,,go D, Henrique O. tlc, Thopsp, quc (,s pro;:rios eg.\.Jxri(rs fcrranr, com os nossosr'i-::-S americantts. rtm:r ctrlonia Proveniente rla ,{ttarrtithl (r). E <la firgrçsa Atlcntitla
' -'i :-jrtenl as nrigrações (lttê pô\'(rar;rrn Í:rrrto o llg.vpto e a Grccil conl() a Anrcrica.

'\itsmo llltpois tla disl'lcrs.rit), ()s p()\r()s:rnreric'lnos e os tlo 6rrtro tatlol corrti'uaramr:- -i-1i-ílô com $s <la rnãi trratritr, nti' <1r.re urn nlenlorÍr'el cat;rc[ysnro, firzen4o;es*p-:I*:-'ir e'tluelle ctltrtitrertÍe, berqrr rl;ts nrrçõcs, in{crronrlrerr o c(,rrr1,rerei. e. ct,rr.ivi. da-.: -ísêsreea<la, is{.o í', rlos povtls tl,, }leditcrrlneo cÍ)m os 1ta i\nreric-a,,,l:::s, os anrerir.anos, assinr segrtgados, c()meçaftrm a tlecahir, errr<;rranto os outros,-*;:'srd, o irtlluxo rle elelnentr)s es{r{rnh()s, pr.seguiram nil sua ev.luq:ão. f)e sor[e

§e çxt(e gupplenrcntnr. fÂ?êrnDs utrl ligriro rgunro <lc r:rcrip(or sobrr. ,.lllantl<le

Ffu lf:*'jrlra.galcàtoí de euipoi

,1ury8re
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gue, pera o Bra,ril prchillorico, o horiem que os eunopeus conheceram na America
é simplesmente um producto de regressão historica, um degenerado de antiga civi-
lizaçâo.

« 0 gue não mais é poúivel contestar com legitimos fundamentcls é gue estamos na

America em presênça de vestigios de uma civilização antiga muito superior á das popu-

[ações que aqui encontrámos. Mesmo em relaçâo á America oriental e pelo que interessa,
portanto, mais particularmente ao Brasil, é irrccusavel, como acabamos de notar, a elo-
quencia dos vestigios que começâm a recolher-se dessa antiga civilização.

Os indios, que os conquistadores tiveram de reduzir nesta parte do continente, não
erarn capazes de deixar de si os signaes gue temos colligido, apesar de incompletas por
emquanto as investigações feiúas.

Poder-se-ira talvez negar a authenticidade das inscripções lapidares como obra do
homem aborigene; mas um genero de documentaçiIo, e este de maior valor, não se póde
mais excluir como testemunho de uma cultura desapparecida: é o da ceramica pré-his-
torica. 0 selvagem que os portuguezes encontraram aqui não podia ter sido o autor
dessa inffnidade de objectos exhumadoo dos cemiterios antigos de alguns dos ,rambaquil
e das aldeiâs ov. mahcat soterradas: idolos, instrumentos, artefactos de uso domestico.
adornos, etc., etc. E uma nota curiosa e de muita significação é esta que anda já impres-
sionando os mais abalisados investigadores: a semelhança que se reconhece entre objectos
de tal natureza oriundos de paiagens extremas do continente. fdolos, vasos e outros
artefactos de Marajó, por exemplo, apresentam varias apparencias de aflinidade (rr.
Í6rma; no lavor e talvez nos proprios symbolos que se acham nelles inscriptos) com ob-
iectos do mesmo genero descobertos na Republica Argentina, no Chile e em varios ouÍros
pontos das regiões andinas.»

Ora, essa circumstancia naturalmente está indicando que a raçn extincta, da qual
nos reatern esses vestigios, tinha aqui um dominio extensivo a toclo o continente e fóra
de duvida tambem á zona do isthmo e á America do Norte e, portanto, a todo o hemis-
pherio occidental.

« O que parece, á vista clo quc se poude até agora verificar, é que a distincção das
diversas zonas é marcada apenas por uma certa gradação de intensi«lade tle cultura; se
bem gue isto mesmo só com muitas reservas é que se deve inculcar, des«Ie que nos proprios
dois grandes imperios rlo Pacifico é prcciso separar os monumentos da civilização que
os hespanhoes alli encontraram, dc mqnumentos de outra ordem ou de ruinas e outros
vestigios de civilização muito mais antiga.

Nos Dstados Unidos, na parte mais occidental sobretudo, o trabalho de atguns
investigadores tem revelado coisas surprehendentes, á vista das quaes já poude dizer um
escriptor de nota: A joven America, aÍIirmam-no ethnologos, competentes em arrheo-
l«ryia, sabios professores cle Universi«Iade, vem a ser muito mais antiga que â velha Eu-
roPa. Esta limita ainda o seu orgulho a fazer apenas remontar a primeira apparição
do homem, na prehistoria «las raças brancas, negrns ou amarellas, á época qu&ternaria
e paleolithica, em que elle vivia em commum com as gran<Ies especies de animaes, ser-
vindo-se, para combatel-os, de armÍrs de pedra, de osso, etc., e disputando, para nellas
construir abrigos lacustres, as alluviões aos mares, aos rios e ribeiros. O Novo-Mundo,
no entanto, pretende rectrar suas origens ancestraes muito para além daquetla idade:
não duvida aflirmar a existencia de um ser humano, em certas regiões dos Estados-Unidos,
desde o periodo comespontlente a essa época terc.iaria, gue, segundo Mortillet e f)ubois,
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:.:;ír conlreci<-l,r mais clue anthrot)opithe€âs. As rccentes descobertas paleontolo'

r e pnirrcipalrncnte Írs nosas expkrr;rções tlos krgrtrcs habitados outr'ora pelos chill'
:-. : (trogl<x[vúas), trazern as opirriíres emittirlas a ruspeito, entrc outrasi por ÀIor-

: r]rbignJ e tlc Naclaillac, ;rlguns argumeutos «lc que até rrgora se não srtspcitílta e

. rterqqsantc rcsunrir (!).

-- cert6, tliz 1in<lo ltocho Ponrbo, <pre niio é senr razão quc receiamos ultrap:rss+r
".:, .s ,:le rrm tratialfic, pnramente historico, etttr:rn«lo demais num:r ques{Íio rlue é, sem

. : :, :or)r)ex1 corn a l:ristori:r, nros qr.!e cons(ituc por si mcsmâ utna especialidacle cuio

r:+- .'.inrent1l nos obrigaria a <l;rr a esta parte da nossir otlra propt:rções talvez injrrs-
.,1 : a

irl" , , {l-.:,',..jj'l

Ís

': -1r, ó, rI() (:ntÍu1{o, tlt: tlrl oltlcrrr c tão <lt: pcrtr-r str prerrtlc i sitrrnr;io r;rre

.:i.Lrr;t lristolit:;r tt,, corttirr..rr{c (tu.(., ir rr()s:i() çôr, rr}csnr() s.'rtr calcrrl;rr trrrír:.rs
i-i (luc v:tlc inclrrttesiar,t:lrrrt'ntr'p:rlt () tsPiri{,, lrnrcricurr,,, sri a cir'.'rrrrrsIancia
'-:ririz:t alrriro csJ):rç(, rtt.r:lc'1r:rmgtal:h,, a rrnra n<rti.:iir svrttlrt.ticlr tlos tr:rl,;tlltrrs
,,,1r.r,,,,,,,r, txrrirgcns <lo r':rlle,lo i\lississilrc, nolieia rltrc <'r{l'irc(:rl'cr».s rlt' trrts

.,;; ltriorrirrrs rlil.r cll r.rntlr,ist,r, os lrcqnrnL."* ..ncr,nttaraÍrt rrrr ;\nrr.rier rLr Nor(c r'r'rr:lrrrr'çir'r do
-. r,lir" .' f)r. Trívilk. Nt l'lrrltrltr rrs slt,i,rr orrvirarrr ser».lL:rrrtcs noli<inr (,,rrr. s. 11,.", rrr t'rrrui

'.i:c ,!',s rvcrt(ortitu,:. Nrr l.'r'rrlr, §\'lll rinrlrr sc rlcsrolrrirlrrr 6rrrills r»ora./r't ,, I'r.,1.ri,, a,,!,.rne (lt
:: ie iilÍr{:ssinr ptl,r rstu,lo rJi. lar* trrirurr- Ot L.r;rrtns .lo s.:irncie rlo Vtlhn Illun,lrr n.i,r rk.rrnr, no

.r, ' iila rL "s"rr ,.risa:r .lr .\rrrcri<1.
-\l-\ L: ,tre rlr)§ Dur\rr5 .s1,iri(.,s " nl.g1r,rr,: irrtrrti(r,1,»..s prtir;rlc: e lnt,urio,r,: (r,rr!.ç^rsnr a inrl,rst-
l.t ri., rin,la i.ro particrrl"r,,r*rotr: rl,'s rLris inrf'.'rirrr ,lo l,neifico.
t r Tr,:çillc -- l,'aatictqclí,íq Ài,a,nrt -ll.'r,í', cçtu'l» prrl'li,:a,lo nrt r',,lrrr.rr XX§\'ll (t901) dn liryrr.

l
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artigos de si jrá muito coucisos,', publicndos não ha m.,it.,, em um& rcvista :ettropóa; pêlo

f)r. Latouche-'Irévillc. Na Âmcrica dri Norte têrlr-se <lescohert.r <:onstrrr«:çõcs scme-

llrante-s ás gue se encontram na Europa prelristorica e attribuidas ao honrem das citvernas.
A taes construcções cyclopicas, l-crtlaclciia§ fi:rtalezas, oude sc allrigatam as trilrtr§

primitivas, ho milhares de annos, tanto contia .oJ anirrraes ferozes como contra os ini-
migos, talvez aincla mais temerost-rs, da prtrpiiir espêcier' convêilcionou-se clar o nome tlc
moundr (muralhers, l»luartes). São nronumentos tlÀ rnaior importancia para a prehis-
toria, pois assignalam cle modo positivo rrma época da evolução lrumana.

O territorio do Novo iHexico está cheio de constnrcções deste gcnero. I{a cerca

de cinco ênnos gue alguns homens dc sciencia das Unil'ersidades, tanto de Chicago corno

do,Novo llexico e de orrtros Es-
tailos;,:, iniciaram explorações,,,na

. "' Éarte" inferior principalmchte da

l ,,.l baCii'<lo,:Ilis§issipe. f)estle o pri'

: maravilhadoô, que estarvirm nli err,

,,'', piesen(a de üm câmpo intciriimentc
descohhecido e ricci tle materiaes

, :, de çalor incalculàr,;el 0âta Íl scicncia.

, :, Os,nlo«ridc:visitaclos pelos prôfes-
sc,res Hervett, Fulrrrc, e outrcr.s

,,t,ll, 
aCham-s" todos" ern , pgrnto§ que

Íicanr a mnis dc clois nril pés <le

tltitude c construitlos :1 lrcira de
, .,; . ,iprccipicirrs, ilesolatlos eln cirnos

I lquasi inrrcce.ssivcis:e .lclles; <iiz o
I D", T..é"ille j nada mais .se srrutle

l"rd. ltr: llctilrçlio I'heuicit, ila t<is dtt fiflírrtrí

, , attavés de terntas gerações;l nc'm

':rrresmo por qtrern f<rram hatiitados,
,'ncm porqtre rJazâo Íicaram :comple-

' r' tamentô dcsc'r'tr>§; afuirdànclcr no tes-
: lq.i."iine.rtn 

e., ntl - àilenciir, : j;tarrios

picrl,leinras rnysteriosos, cuia solufiio
prrderia faz.er ltrz sobrc rrs oti*Hcns

oirrcla insr:ncler.eis das raç:as, :

Clmaisextenso:tlqsses tlrtigços rcfugios tlo troglor§tp, exploratlo§,pêlts,sabins norte-
américanr:s, {' o qrre íirlii it,r p,rnio rinild corrlinanr o-Utn]i,,,, Cüt...{o, o-Âr'izona e o Novo-
Mexico. Foi ltistante tlillicil o accjcsso n es[e vastrl,inoanrL '.Irara fazer-se idó:r do grande
p»«ler de resistencià e rlcfcsir cla citllrlcl;i, ó ÀtríIii:icnteiúsí,i rrntr,i , 

ttt, 
, ,,,i" c*.lr,r" . ã" câr-

valhos sccttlares olrstrtrirhmr ciim, ri.srr:i' .leget',rçã,rt .ipulôntlr e,emmnrianhri<la, .r: cnminlro
dc rltre se tleviitnr tet serr"itl.r os al,origcni..s D;rr:r llescer nté á pt;rnicie ou patit srrbir ás
moradas. Ilnr rntri{os logares nâ'o lirn'i;r pirssagenr ptira mais quc rrm.r pcssô:i rle cada
vez, tle sortc que pnnn repellir ttm* invlsân;1ior;itxlertrsrr.. que I'trsse, bastai,írm (rns qulrntr>s

Lcianr«rs a tlc.srri;4;1o (ltre firz o I)r. Llrtorrc.hc-'frti,r'ille: "()s expft.,ratlores, tenclo
sobre as t:abecas ('lrtnes col-rertos de rrer'.', e a sr:us pí's, errr bi,ixar, .,rrn abrrfl.lr,nÍe r'endura,

,Jüfl
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g.i-(Eram tlgis mezes alli em invedtigações. Recotrheceram ossos tle animaes, indicando

:"-c r-quella gente criava rebanhos para su.l alimentação.

L)escobriram pedrciras, dc on«le frrram extrahidos os matcriaes tle construcÇão (t;."
r 0 que desnorteil completamente o nr»so espirito ó ir varie«latle rJe objectos que se

*:i rr-:€Fârn do intcrior rlas habitações. Vcjamos: Uma das curiosidades mais interessantes

, ,- iiescolrcrta do que se poderia charnar - o cehiro dc abundancra - 
daquellas popu'

,a,:-i.=- Bem nr> alto cle uma cle.taes emincrrcias rochosars, «lcu-sc com umô caverna na'

--=-, que pcnetrava no interior da mass.e granitica cercn de 60 pcs. Â entrada era e§'

--r-, mas a gruta se alargava para o fundo. Âlli estovam amotrtoatlos sotrre o solo 187

ü*- 1,s e flechas, muitas orna«las de figuras dc lagartos e tle scrpentes, pintadcn em côres

:=,r,.:- ,ivas que c()nscrvavam trxla a sua frcscura. Com estcs arcos e flcchas havia ma-

"*.À.::É de petlra, martellos, ccstas, ornamentos tlc conc'has e de petlra, etc'

,\lais longe, no mesmo canon,.l cercil de meia millur a«r sul da referitla caverna, des-

,.:{:,n,-=!r-s€ mais cinco grutas, a I.200 pés, mais ou mcno§, de altitude. Em cada uma

rxsÉ-s ercavaçõcs naturaes um espaço bastante vasto representava como que uma sela

m:1.r6. A maior das habitações occupava uma area de 30 É" por 107. As paredes

-r",-" r.r.r ter desmoronado tle época em época. As gueestavam ainda de pó fazem suppôr

;.;xs às habitações comprehendiam geralmente tres andares. .. Os diversos comp,arti-

:d:::-§ de cada habitação eram separatlosporparedes de pedra e de madeira. Âlgumas

:,l:u'"$es estavam ainda perfeitas... Uma das cavernas ao longo do canon de Santa

'r:*â era protegida por um muro de sete 1És de altura.
Ccmo poderiam aguelles homens transportar para tão alto blócos de granito que

:,:sa--: mais de dez toneladas ? Eis ahi o que é mysterioso ainda para n6s- Nenhum
;::çr:--ento ou apparelho pré-historico, entre os gue se têm descobcrto, era assás pode-

-:*i- liãra explicarsemelhante enigma. Junto á entrada dessa caverna, a cinco p& de pm.
:r:c,ràde, encontrou-se uma lapide, e tres p& mais abaixo uma outra egual.

Estas pedras protegiam ume grande cesta de vime, na gual se encerrava a mumia
:*E -: menino. . . Esta descoberta foi muito commentada pelos jornaes scientiÊcos
:.= rs'.ados-Unidos.

1ry:undo a opinião de muitos satrios, a mumia de Santa Maria pertence indiscuti-
1-::,-.rÉ-:lte á idade terciaria ('?), pois gue se distingue dos brochycephalos de maxillares e

-o-'i. salientes, achados no alto valle do Colorado e que remontam apenas, como se de-

:::c§;rou, ao principio do periodo quaternario. Ha mesmo analogia bem incisiva entre
*rr:, da mumia em guestão-úypo incontestavelmente de um homcm-ç o da

: ::c:-t Jhroput ercctu,r, gue é ainda visivelmente um macaco.

Si as conjecturas do professor Fulmer são fundadas, estamos agui em prcsença de
:-r :::o elo da cadeia anthropologica e de valor consideravel.

-\las isto não é tudo * diz o Dr. Latouche-Tréville. A 30 milhas a O. de Santa
I:. "'"da no Novo-Mexico, o professor George L. Cole, da Universidade do Illinois, en-
':rf--:::u os restos de uma habitação que é a mais vasta de gue até agorase fallou nos Es-
i':,:s-Unidos, onde aliás não são raras as construcções gigantescas. Cobre esta um
g;:ri:: de 140.000 pés quadrados e tinhacapacidade para abrigar 25.000 seres humanos.

. \io lrcrcemor dc virtr quc cstcr monumcntoe (ot 
- maunlt- de Nortc-Amctica) são fcitoe dc pedrar faeirdar:

.*,ru-!l port otq, do quc * vcri6cr nc Aria, pan o N. do Himalryr, ondc ar onrtrucçôcr rão dq tijolo e rco duvidr
numo =gito mair reccntq.

I S<Á pcciso entfo admittir fronqmcnts o homcur no luiodo terciuio, poir o reça úot ruunds-builtzrt nortc-tnqi.
w :u rati5ior quc deirou dç ri, nEo úde rq tida omo reprcrcntmtc do inGmo otcdio da crlxcie.
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de Sen(a"tsé será

me:;mo dc fatiri.
cnção irrdigeira
nu,exirticit,? Ilis
:ô: qüê scriri rlif-
ficil <lecidir;)"'' ()s

ci.&heos achaclris
,na, ciclecle prc-
historica visitrrda:

'p*lo' f)r. eole
têm tim* 'ftrÍrna
particular e são

rnuito rnais alon-

gatlos'Que tts tlos
Pellcs-Veuuelhas
a c tuacs. Um
tlcllcs tctrl um
fur:ai'ua testn;

' l'"ito, ""* dui'ida,
por {ieclia; : i:

r\s ossorÍas rccolliitlas:peilnittiranr reconstituir a cstatrrta clestes aborigencs: tis ho'

nrcns tlc'ianr tcr' oito G à- alto e as rntrllreres scte. 
I 

'' d ",r.r* .Jn*,*r" §eieir, ,r.etr;,ro*:*i:irJii-ür,oru'sep,,ltir*e*r,,ti&ra.lós .om a

catrcça errt,l os joelho.s, (Exactarnente assim os por;.rs anligts tla Su!-funéq!ôa iutrumavam.

os scus nrortos). ' O Dr, Trêr"ille illustra o seti artigo corn ttes estanrpas rcpresentaudo

copias cla nu,uriir refericln e <las "ruinns de habitações prelristoticars remontàndo a cinco

lrrii a1rr,rs"... Ilelo que parece, porturto, cstarnos aintla sern motivts suÍIicientes

para âcreclitirr que esses rndnunrentos nos fatlern de nrais tlue o sirnples -homenr prehis{o-

iic<r. I)e uma raça autoclrtosc americÂn{r, em§lu{rnto não sahirmos de ptira indagação

ar.cheologica, nada ternos que nos dê testernunho.

Aliáq isto não .lerogr. a llypothese tle que vinhanros tratanclo, «le urna antiga ci"
vilizaçso que tivesse prec.ediclo á phase ern (.ple vieuros encontrar :r Âmcrica no seculo XVI

- civilização decluaicla de. documentos antitltrissimos tlue por emquênto sír colligimos

.;,:' Bstas ruina.q, colnsstres' pódcm'süi ctlrrrpomadas, rela lua 
intportalrôia.archeologiea'

às *irrn" 4e T6e6as, ,l* Nirrir.e,e cleiBirl'tylolil, o.rnriterilrl -tlti 
cons{:rtrôção emprê§adii

ã".**nt""iue o tijolo. As parecleseraiitilre.i;êstiçlls cle tiru çe§tico pi.ntado de.üermelho''

amerel«r . orul. . . À que ó|,:ca pórle remtiirtarlüstti:,iiirrtierser'obra tle arulritectiira nd-1ni1

tf-* i prçr-avelgrente i i.lade {,, bronrc oti,talüez',;airitla: miiis dlta,'pois ó l)em Pc,§§i1;el

oU" *"i -" Uur'r,r**'** trnhum succeclido alli clüranttl,saüi1to-t t-la prehistoria' ' : ::':'

Â maio.lpalte <los rrtensilios quc alli s*'errcirii(t aú'.ól:de'tema cottn (eis aLi'o qtre

<lesçrieltm conrplctamente <.r,espirito dos irbseÍr;iidtryd§); jútrs' uttcstttm progrc§sos rio-

taveis na ceranric.a, Cinco cir.,irirrrlrr» cle terrd,]üiitta;,íI;rutiis l'citus tlc azos de passaro

e ten<lo çrilicirrscr)mo asfle troie, qura eslrccie dc firciitle mêtal enfeirujatlç*conlirnlarn
a sopposiçao «le urrr estat)elecinrento remontarxlo á i<Iatlu tlo Uroriic'; :t tlttnl, cortro se sâbe'

;ã-"; i a" rr*a*, ió;;;;;r'p*.g.,nta o [)r l,atouche.'fréville; Ilssa f;rc* eircou'
. - ..'. r... ::: ,. . '-..-', ,': .t ..l::.,';',.:.l':;. 1'.;i"11 [fada tfiA tttOUná

Ér'S,34, =. âIái63 qóil1 . gr*rrir:rs ;(l,"iiràairí)

ugd
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ü EirEs occidentaes do corrtinente, mas que tamtrem parece ter deixado vestigios nas
íryü, nas tradições e nas crcnças dc todos os outros povos americanos. (Isto se deduz,
rfrür' dG propricx traballros de Tréville, de Nadaillac, de Bourbourg, «le Rosny e de tantos
Érú). É certo ainda tlue é exactamerrte csta a these gue mais attractivos oflerece ao

dfut de indagação, além de ser ao mesmo tempo a que mais interessa á prehistoria do
§çoj}Iuntio.

§ faoemos, no entanto, terrrrin:r Rocha-Pornbo, como já tivemos crccasião de dizer,
r, tfrr rcta parte uma noticia completa de tudo «luanto já se conseguiu reunir em torno
ô e vasto prot»lema, em todos os paizes do continente, sohretudo nos clo lado do lraéiÊco

de arnpliar as proporções tlesta otrnr de f«rrma tal que excederiam demais ao
m 1üno. Bastc-nos, pois, deixar neste capitulo urnas idéas geraes sobre a situação
& Erl+'rrte problcma, tão ver«ladeirarnente frucinante, que não é lxra estranhar que
qak'q hoje alvo de ttxLrs os espiritos, objectivo de esforços de todas as corgrorações
rFiFtif,{Eq dos dois mundos.» 

*
Nfu 4 glis, sem r:rzão que por muito ntx rletivemos, traslddendo para as paginas deste

tPo Érabalho as aut«rriaadas palavras de homens scientiÍicos, resumidas pelo illustre
toáSrapho Rochc Pomtro, como âs rle ouúros tercmos necessidade de o fazer. Urn
fu rc srtggsre, ó arrimar em dados seguros, como já clissemos, o nosso intuito, em as-

AIG hanscendentaes, ao saber d«»s competcntes, tornando claro, deste mo{o, que não .

thÉ+rÍrrrs e, ao contrario, desejamns cumprir o justo dever, facultado a tgdos gue

"i-iãE apprender, damlo ao tempo aproveitavel applicação.
Âs slssas descoberúas epigraphicas, quanto ás suas tlecifrações, originadas por pa-

&lü= na actualidade. Até então, não mereceram essas inscripções, nem mesmo as de
h'ÊrÍLra, si não simples referencias, desenhos authenticos etc., e permaneciam, como
r Jmir, em vias de interpretação apenas. Isto deduz-se (r) do que pessernos a trans-
§!!rEr: "flma resenha <Ie todos os monumentos prehistoricos, !á descobertos e conhecidos
o Brardl, ros corulumiria por largo tempo a attenção. O capitulo - fn.rcripçõe.r, g51r
t=ryLl, é muito extenso. Dellas, as mais curiosas são as do Vallç do Amazonas, onde
m lrlvo, certamente anterior ás tribus selvagens ,Ja éra hietorica, as pintou, desenhou
ü Er=rvou em rochedos e pedras.

Sõo as itacoatiara"r Qocdra.r pintadaq em tupy oa nluengatú), tão bem estudadas
FdE Fofrssor Carlos Hartt, engenheiro Orville l)erby. Carlos Morsing, professor Rum.r Ú 

[EÉEr, Ferreira Penna, que as copiaram «lo natural e remeüteram as copias para o
l{ry' do Rio de }aneiro, onde se pódem ver on originaes desenhos, as bizarras figur:rs
i r-ç inscripções, cheias de arabescm, emblemas de guerra, cabeças ornadas <Ie dia-{F5 representações de animaes, como o crocodillo, o jaboty, etc.

Â cidade de ftacoatiara (antiga Serpa), no Estado brasileiro do Amazonas, fica pnr-
ür ao sitio onde se vêem e,ssas pedra"r pintada,r, que lhe deram o nome.

O Sr. Dr. ). Barboza Rodrigues, que desde 1871 começou a explorar c esturlar o
.ú[Ê do Âmazonas*em seu livro á Pacifuação dot ÇricÍunfu (ps.l6g-lz0), nos dá
did' de umas outras inscripções e pinturas gravadas em varias pedras e rochedos, á

Ol I Y.p+ 23$ t 2í§, l, Yl-Rqlatorio &mt de v Rcuniao do &ng. 9cbal. Íati*íru, cm Asuto dc l9Ít5-pc-E r fb d. ,rn.i!o Gn l9IO.

,ffi
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_-*_,._:-:-'J:_:::I,"-.::*1: *1$.1,,::,:j: 

. r.r-,, 
:,,- _, " ."_--^*r.--,._:.**i*

beira-rio Negro; no:sitio clas ,lgrêiirrhns;;na vill& de,lÀ'1iirr..r1.*.'Ltàrendauá :(padngal;,t:em:

lingua indigena), na ponta d* Rib*ir*; na itha,da SafflCeo; em Âyrãore em n-enseada'do

As do Púiry,56ç áuàs curiosis-siinas figuras,dc,rri,1!t1er,:,nfl:'firt'él:rtorte'rIê urná rixhit'

ás quaes o 1.o., .1 , lugar.,tlá t, n.r*e'del.'l§anta,Itil.ati;i,tat a:semelhançri dos trafos:da'

Sgoo (gue tem um resplerrlor lhe enc,irnando:a cabeça),'Ceim er satrta catholior;'padroeira:

tlapovoaçãocIoPuir.y(l)..:-.:..l,.:;.,.....,,,:,-
- « Nol"io Umrpée 

-(cac§neiià 
launrité), rras Írir6es:r(Rio'Negm) ê,nri lio Urulifr existeú

tamtietr irxcripções, de gue ci rraturirlista tira.silêirti.citado,(hojc'I)irector do )arclim Bo-,

tanico do Rio de laneiro) allirnrlr p«:,ssuir c.,pirns'.,rithô1ticas.,) : : r:: :i

Algumas ilasinscripções de sar'rta llita do l\rir;rie:'de' Itutendoúri 'ftrom photogta;
,lph.i;;;;;ús.opi".lus:pelos erploraclores iteliarros üorrtle llrmano dd.,stradelli'e Oarnillo

Vedani. ':i ' ,::: ' :

kJ,",,
04 1êO ;t:, ,,'t,',,,,,,, v,, ,:

Z ,:,

»ôou,,.:.

ffi
»óou'
' ..Í.-.:. .ffi',{ 9'r,1.,,

'Jrog'I,r.

".À,o,'d'Vt
,f,oof,

t

,@
udos

"É
+uóou

: .. ...' ::... ..' .".,,.,,'"0.iç;y;;lf*".lristoricos cln Âmaz,-rnirr tcrinm :rtli csculpirl() §ssas inragerts e sJmtnlos,

gUe merecOm. ser eltuclaclos, me§nlo porque [rn <1uurn con[estc a vetustez cle senrelhantes

in!cr'pçõe6.(u)..,,.,.,,.,1
. f"lAt"'..no§.I1sta{os t"asit i"<» do extremonotte, comcr rro Perú, C'olomtria, 'Gtylnas;:

"ão'ú*ifr"quentes, 
aliás, essas inscripçõcs e imagens sobrt: r«rchas; e nellas se nota tinia

;;"ã;-ã;;;ffi;,íq;L;i;iil;"i p"h *iioentar cultura artistic:r desses po*os

deraçaprimitiva: ,. :, ,, : ., l,' -,1,,,, " ' : r':
- 

o .-nr"r"aor inglez §i",n.ru""to rl..schomtiourgh' crrct»rtr11u i<l11tis.r-s,r'ü:érTçdê.:

l"pid"res e ornatos dá figo*o§*y*boiiciis,em algüns pontio .lr,*'s*.*s divlsorias jo Bra3il

"* 
o Guyann Ingleà, 

-u' 
'f""áhÍ, ,ro.rochedo..lo'.lip1e.iuibô; 11a,,montanha tlà, Lua; etc;

Na serre do §reré, o nniuralista Di; loao' i\laitins, dil silva couüinh1, encorlliou

uma imaçrn do Sol (reminiscencia de civilizaçâo perur:iana'dos Incas), llüe ellq, mulilou'

(l) f)crtc assumplo tralnrcnrq, Itr n(il§li vce, ii'r Krr íê"ttlt''
(2) Ircma Àtt-: rlo o raleo, íjlar. aroin, clcçasi'Ío Jo espiriló, ./ir' liltg'lÀdê' tugmcnlo' otc'

151 ÂliÉrr, eeia-cc I Íig. !t-19. Â rua intsrtrstqÍIo, mltvel á controvcrsirr'
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I . i --'-']- I .lestacal'a do rochetl<t, ofile c"stal'ê iusculpida,; e desrrsúrc igual,aconteceu depois
. -r j:iclo Schomburgh, 1o Essequitro.» (r)

' Srl.'a Coutinho achar.a-se entâo no Norúe,:em companhia do Sr. I)r. Guilhçrme
":----" Cc Gtpanema (hoic Barão rle Capanema), faz,endo pnrte «l:r sccção geolqgira da

"- i - :€ (i'rllmissão Scienti6ca Brasileira de 1857, organiz;rrl;r pxlo Governo Imperiat,
' - .:;ati'a rl, Instituto Hisúorico e Geograplric«r <lo llio de |ancir:o. » ,

t .''1,,*mo na óra colonial surgem aclrarlos archcologicos. » :

'l;ra cortfirutar'a asserção; Iembrarrmos (Iue, tlurante o doruinio hqllandez, enr
'--::::'uco, tendo o Conrle |oão l{iruricio de ú,*t, clespachado cler Recife Çllauri-

- -;-:- -o satrio ílarneugoBlias l{erckmann (164t), panr ir pelo sertõ<l a ctentrrr eur busca

:i,

lÍiÉ- ?, - Orayura no cuarc da scrra D$arp (Obidxl

-': ----:-is de metaes preciosos, em a'ez de taes Éhesourcs, o quc Herckmann'l*r"-rt.ou-'= 
"'estigios «le um pooo prchiclorico, cujas tradições já emrn perdidas entre os sel-

. ::,:s olaquellas lran<las.»
t Consistiam taes vestigios em rnonumentos megalitfiicor do pericxlo da pedr:r pç-

.: :-ndes pedras arredondadas por mão humana, cle 16 pés rle diamctro 
-e 

grarrclc
-:: empilhadas, umas sol>re outrasl e algumas peclr:rs tnlhatlas enr fórma de altares, quc
:*r::riador Gaspar Barlacus (Van Baerle) con'lpar:r aos morrumentos neolithicos rle

Belgica, cí)mo se p5de vêr da obra latina de Barlaeu s: Rarum pcr ocrcmnit n
et alibí geclanun o'ub pracJec-tura ,llauritii Na,r,,'ot i comitic, h'i.rtoria .dmile lo

' \ txorx*ito dcsa rlivinrlodç Phcniçia, rclmrluzim o gmvrún oolr-* 'roro rocha, no çturrc 4e scrrc da [scomo,
",* : ;c ,Jui<Jc (fecc rrrisrtal *p I*vaotq tsndo Oê,gO de diruetm o granrle circulo), ,íaa. ,{c G«n. n. 61, t. XII, frl. 5,! : - :i Bat .{mautu, pü p. lc Coinlc psrir.

:'tilia

-

,, -..



dami, 1647, ps.217*e 218 do texto latino, da impressão de F. Clcve, em 1660 (Ams-

úerdão). »

« Os indios Potyguaras que acomlnrharam Elias Herckmann não deram noticia

de gue tribu alguma costumasse erigir sernelhantes monumentos, que, sem duvida, per'
tenceram a algum outro povo senhor do paiz e anterior á actual raça selvagem, diz R«>

bert Southey (1).»

« Na comarca de l'lores (Estado de Pcrnamtruco) existiam "duas bellissimas p.yra-

mides de granito, com 148 a 150 palmos de altura cads uma", no lugar chamado Pedra

Bonita, a 6 leguas do sitio Belém; "e dessas duas pyramides immcnsas dc pedra massiça,

de côr ferrea e de fórma meio quaclrangular, que, suqgindo do seio «la terra, defrontc uma

da outra, elevam-se sempne á mesma distancia, guardan«Io grande semelhança com as

torres de uma vasta matriz a uma altura de 55 metros approximadamente", vem uma

Iinda estampa ou dcscnho «lo natural pelo Padre Francisco J. Corrêa de Âltruquer<1ue

(1835) no n. 60 (Dezembro l9O5) da fubta do Inrtitulo árcheologico c Gcographico

Pernarnbucano.»
tt Não será àssa Pcdra Bonita - onde o Ênatismo creou o celelrne "Reino Encanta<Io"

da comarca de Villa Bella em 1858-o mairnotavel vestigio de monumentos a gue se

referia Herckmann, o naturalista hollàndca enr l',641?»

«t Na Revista citada, ps" 249-261, eplx&leceu a traducção portugueza, feita pelo

Sr. I)r. I. B.ir. Regueira eosta, de um excelhnte estudo publicado nos Estadc Uniclos
no tímeríçan Naturali.tt, de Philadelphia, pelo professor fohn C. Branner, sob o titulo Íar-
cripçãc,r etn rocludo,r do Braoil. O prof,essor Branner illustra o seu trabalho com desenhrs
originaes de varias Êguras e inscripções por elle achadas em CacimbarC.,ercada e no Rio da
Pedra Pintada, em Pernambuco; nas pedras de Sant'Ânna (Estado de Alagoas); e remata
o seu escripto de 1884 enumerando varias utras inscripções no Brasil, referidas nas

obras do capttaia Richard Burton, do Rev. Koster, do Dr. |oao Seveçiano da Fonseca. »

Transcrevemos agui estas eloquentes geXavras do prcf. Branner:
tt Seria nouito para desejar que :§ insipções e pinturas indianas dos rochedos do

Br.roil fossen cuidadosamente desenhadas m photographadas, o mlis breve possivel;
porque, expostas, como esúão, aos elernentc,c não sendo obiecto de um cuidado especial,

cada anno, que se pÍrsse, aç tornará menos dfotinctas. e si não forem preservadas trxrr esse

ou por qualquer outro meio, com ellas desaplnrccrrá a uitima esperança, que alimenúamos,
de conhecer a vida dos habitantes prehistafooa do Brasil.»

« O facto de nenhuma interpretação se hever dado a esses rudes Clyphut deve ser um
incentivo para sua compilação e estudo. "Na vendade, ainda poderemos procurar a sua
interpretação, reunindo os anneis dessa cadeh que prende a civilização de hoje á dos se-

culos sepultados agora nas trévas" (Rev. ciÊ., p. 259).»
Hoje, porém, qlue a grande numero dessas inscrilções peculiares ao Amârzortâs, a varios

Estados do Brasil e outrc paizes, damos ma iaterpretação taL como justiÊcanos, pa{i-

sarão a mereser outras attenções, e não frItarão criúicas ir"tas e até mesmo insensatas
sobre nosso modo de interpreâr essas lemlimranças archeologicas, que desafiaDrnl oorrr

effeito, os entendidos durante multos secuh§.
Occorre-nos, pois, o dever de reumir o que forpossivel sobre o assu.mpto, pú e contra,

protr»orcionando assim uma interpretação propria e judiciosa. Â these importa-nos em

õ8 ,N§C,R'PÇ-ÕES E TRADIÇõEr§ DA AL'ERIC,A PRT'HISTORICA POR AERMÁRDO RÁMOS

(l) Vol. lo, pr, al7-18, á. 2i.,. b Bruil (tnd. Da lriir I. dG O§ycitr c Cartro, çd. aL f862, Rio do lociro).
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:- i ;-i suas ph:rses que nrerc(:a ell(:oral-{r, e principrlrnctrtc tlo que respeita á' trossa

'-i:-r ::,-, Âmazoncnse, jri por si, <h nrais ttta I'elcvalrcin,

i . c.. e-se-1os t, rntx{o {c vêt; sc pcrnrâDecetl]os t:fiI crro, r'irõo crtn nrrssrl attxili«, os

* :r:.e-:il-s, Pot'(lge Ír círllsit rrã() ir('rs l)ertcrrcc e sim â totlos, e it tcxlns cunrprc nellrt

. {:-i.- lrrrra sin,pliÍical-rr ()u reduzil'a a() quc ha do rcal, e outro não é o nosso

. . -; ç,is, err{11s pr()\'irs (}u sJs{cn)a ,lr: rl.,r,urncrrtrtçii,r, tttttn ílssumJ)t() itriclo e numa
*Ç-;, - lÍ. a n(ls-sâ cornplctnrncntc csqucci(lÍl tl,rs homerns .l:r sciencia ?

.:storiographo ltoclra lloml.ro ó o prirncir,t:r rcc,rnltc(:cr que ,ro nosso paiz tudo

1' r -i-F fazer pesta. «>rclem <lc investignçõcs. Ât, r1u§ 1'r;rr:ticrrlaltuerrt.e rtos importa; nt>

.: { -'-.ín jtrstiça, ao (Iue sírt)cmo§, os valiosos csíi»'ç«rs de l}rrrbos:r R«xlrigtres, urn tlos

t

lti{, 23 -- I G -^. Ditindadc l'han íúa , |ravu rtr no R in lint bi (;llauir:rr:í)

;:$ :--- na archcol,,gi*I,rr«rsrleu utn valirrso contitrgente coÍu () sett ,'llqyrakylii e cxca-
-ii:q -: -ll irucãueru..

l-';1: iallemos j/r sobre outros conhec,imcntos, crtrner o antLropologico c ctlrnologico
'. :.r :::r..:::Dl.Lres parrece mais haver prazcr e porfin cln firzel-os figurar nos rnuscus extran-
l::.--rs- :." .,., n.,ssoiparticularrnente, c<rnro rlcsde nruit,l já <lcveriarnos ter.

- :-.s:rrc, <lcsapego coln certa ()r(lt'rrr tle prcci<rsiclades r'irrha acontcccrrdn no llgypto,
r-: itr um rasgo patriotico, o scu ( orerno pôz úerrno a tão tlcprimenÍe praxe,

**', .' : ::,j:, com rigor a sahida <lcsses exelnplares, Ír nrenos qtrc rrão fossçm julgados in-
,ri::--r---.:es por uma comm;ssão fiscal compctcntc.

l',,=:-. siqtrer nos tertr scrr.ido clc inccrrtiço ,r ,rplralt:ciruerrto dc hornens de rraeionali-
.!x. !s :.r::,-ngeiras, quc, subsitliados ;rtlr associoçõcs scientifir::rti, cle ..1rrando cm r'ê2,

É

fiit

-

il-



lhes.,focultasru§ cüm ;rmplitutle,.a.ü 
t*.'gi 

,,e.'*i qrr*l'eondua;m ns me-lliortl§ Pre;

-'"--lN.; :**{i,ca§o*--lll$rtliqifus e Inscritr$ic+,*;-( r*1y' uftelto tlesolstlt'r $ {lu§ $e ilii: t's

nór*srrs «rlenir$I.res r.r:surnirlun n seu logatlll:i,.i,Qu* tl**çf$l'emtr§ Curtr'Pt'*ôr'L' ()* pt1ug'tx

r:loçurneutrrs â(Lr quse§ nos. p.xlorii.r.ro*,t9.p9.r1ti1o,iô1,".',|iryrfti§ llêr::§rl'$ i4signiÍicnncia'' nrâs

tle uenhuma só p,,lorr,. ,lu tradiç§o, {tarr*viir<la el}t1cx'rHlsrr ctetlun eln intliqios depnl'tn dosr

appareciclo"s, nntetiors$ ás sul s conrluis{'as'!' 1,'':."..:',,.': :: . ,. ' .

§ã. muilss *Ís su{rs rrarrtrtiv4s ne,*te punlo: urais.rlu,l frs.itrscrip."^ões', l)trsta't tirarrrns

ctnrclu-sõ€s hypotlreticast,u c*nçlurlentes, !n'nstltr'u.l*.,t1g.'.t§lrl.l,I r ..' up$n'rs t nncia «l; nrt''

dominio e "rbs$lutiem$; 
certo, porúru, ü que ent,mr1tir1,+1Ífúscnr.!5r;a irnpordouci* e o lrrilhir;tl§

seus grirntler e v*lirrrxos [citr:s, si fí.§.se r*sn*iúiln.,.1i,-tàr,tla<l*. l1i*tr.rrica' vist",qo1 **ulog

se antepur.rh&rlr t rnetliar o entersrirri,.r ,lnr1uslles,,,fuü,,t*,,l1et'"xlerirry' , t) Sa1|ro fe 
catq

00 15,.5çq1pr,rr)ris H, 'rRÂI?/ÇuIr.§ rJÀ "tlllittlÜrl J"8tjlít§?í'R{(li..P{Ifi T Íifiy:'rRo{f Í{"11Í'r'§

seriri o mssruo; e§§íl verdarls hisüi,ricu,,,Iir-nt*à.;jçrsgigüalat!r1, cot» rntiitw lout-r''res'
Í

airrtla assitrr pitrír os 1i'':. 
i'

ct» rplulc rlesiipgra fii;l;,i"r,.;i;,'Í{i,
rr)§irruirffi ,'r:oilrir'jíi... tlis*ornos.' 

" 
f)clla nos

*...]irr-,o*, 1rn "ii u &'i.. ,,1.';.,,,.ilj;i:":: u.*.,;iiiiüdsto,.,t mtxrlhir,r'itlçscültnnrlo e

photog:ltiPt *,tt.l.i ffii
p restain, emgyanÍu
gularissimo.:: . fl .,;

traneÍ.ititi-Êçr .. : :

irs ,iiiscrirr{ot:s ,t;ue,':üiidn a iss.r sc

,, r,, .,ruuitas. rlellas til'eraln Íirrr sin-

i:,,i
r li'li

ckluci nrénto: rlos [rItiq:os
,j\

yrartitr**s. §- arrt,jrru-
:,:ir prnÍulrtlitlatle.rs üre§ilr,o

das 
',:

: :,. r ' l'rr{" ÍJ **,lo larlo rÍiloilo elrt ,'tii t o kao I'qÍrt*rJi

c()nl() se diz acltilrclrr-sç itt"tlriçatlt:s 1tt'r grirrrtlc rlutllcl'() tl* t:outlrctelttc$ t's

descrrlt,:s etc;, lu Lt»tgos i.lnrxls no jllrtscu N;rci,"rtral. Para sct'crrl tl,.tcifrltlos,

(l) .1'cr'rirlq*r lingrr 4ttc PÀsdti{r".r }.ün&acnÍo *"' l,<iFíis'

Itiverarn
:ile'ce.ler á
,ácção do
.,te ru po,
.::'
16: p:r s â -

ranr-se.
i$ns, si

ê. exnÇÍo,

rêspcc(ivos
úem tuc{o

* -ril;**.Gúr:erna1 
eníretarrto, llrz..erar-rs jusüo opptllt, par* r*solver sobre;a 11,1 r"

* F"n ,ço tem.'p',**,, C.rngq.issq ,le luscril4iit§, ct tno algu1s,1lt1.trr1srpSi'ifft'.-Ati,lryS

rcrnlr{:çi*rrr-* 74 inscrffies pLcnicia-+i punfcr.s,tlu,l.1.llrica.s,',reprqtluziclns,eiitrtçrpretedas

na ot»ra de Gerresio ($i mnsi tlc*de'.rrntfir) até lrr.rie; es$e,ntilnqlç lctr tunis dtr,gue :qluplictrdo

. e rrnte os i,r**ripções .lesctiberta* uliimairrmrtg' citn-se conro rrrais 'iryrportante umn, aclra<la

eui Marsslha, oiili" prr srino cie i8.S4;,c- {u§,é.s nrsis eÉtetisí tl+ to.las írs que se <xnrtrecem. I
Aquieçntarnos ?,100 iuscripçíl{rs g.rcgas, e,pherricias; por emtlttnitto, al6rn de outras,

cuias tiecifraçfus qrra leyamos *eÍfrito.-. Urmuisinsular:içlade tortt's$ digria de;rcpâtol é



---x :;' r'esi5o comprehenüda da Necropole ou, ltimcãuero aúé o Uatuma nfro sç noia
. .-'r :dem cie inscril4'fro a n§o s(r Ílestes dois caracteres, Çom esrelqão rle uma em
*1 :*: à{r paasô que nas elas Lage.s, predominando amtxs, enct)ntranr-se outras em Chinez

I - -::§. sendo o Grego o tle fnscripção e pa&:ographico, §omo, Iinalmente, em hicrogl.rpho,
":,:-' íaz-nos suppôr quÊ D8 {ilhos de f6 formavam umâ emigraçso que êlli se Lr..

'r." s- - . lomaram cnm eífeito tlominio da regi§o r.eferi«la, comnruniÇando-se mesmo pelo;- -"*::ú c()rn as hoje GuyanasHollandezae Ingleza, si c'ste trajecto não t'ôra mesmo
-r::: rÊ s,:as primitivas lotas; emquanüo aos outros, teriam iomado outr<x itineraric,; i":.s rmigraçSesr que se succetlerarn, potleriam tomar cada uma ltxalizaçso diÍIe-
-r:': ]::que vastaselheoífercciaa região: () quee( fora de rluvitla é que as principaes

:-r ::ais numeros.rs fôrarn as estabelecidas naquell;r pri-
: r -. -5iao, confi»me se evidencia de strguras tradiçixs

r " --:s 't), segruindo-sc ils do Rio Negrc, etc.
i.:::,l:uir a nuthenticiclade das in_sc,ripções. a outrem <;ue

-: r -tc p.rvo, ssri rrrrr tanto diíIicil, com(), mais ,rinda, a
*, :-.:as que se deduz.em da ceramic:r soterratla. Nin-
r'.,i":--. ::maria a si. como passa-tempo, fabrical_l c nlrriter
:, ,:: -s iep-rsitnr nns urnas Ârnerarias cm numerú considenrvel-':;-::.::s humnnus, si bem fosse este s5.stcmir trfigilir,r:i.

r: -irLs desapparer.itltx c,*r ;r extincç{o <Iesttr. pr:imitir"ri
' - -- 's scgr-ridos pelos seus tlcsc.erxrentes. [J,r*: t utr* cir.-- ,::ia rã() lxr(lem()s !leg.r: ú a impassilritirlacle extrema-:--. r'que lhc dá uma seruclhnlrçr á pr*l*ertial pacicncia

'. - :":,slica rlr:s asiaticq.s, e que nruifos rluenem conliur.lir* : : .icnc-ia ou preguiça ,

I c»m eÍTeito, a delicrrdír erecrrç.ão cless.r ceramica re,*''\--*; unr csfrrfr,:o sitpncnlÕ nCs{a raz;*xr, Conro pfÕt{trgm(}s
". :.: ulo comtr4ientr., : , I 

,

l--:,.' nrrxkr, rlcmtrnstriunos il arirltz nu a tirlla <lc rler-
:" . *: -'t a rri. s§,. âs inserilrçõês, e trctrições .rrtessirri,-s,- :.,inpro\.arrnos o i.rssumyrtt> quesÍionndo, e tl motivo rlue' "' :*'Jz a l'cC()rrennos;r outftrs maris elevatlôs, ,..rs al" p".._ tr;s,*S";lüJi,:tc.rrill*rr*"'.,.:j.imericanit'tlosr1uatsdtrIrrzirntlssuir.s<Iemtrrt"t.oç.i*,
-- - -. ipçrlts. Ii sahirl,r, entrcl.*nto, tluc milhnp" .1";;:;-; * quem venr intercss:rncftr o' :" ;so, nã. rstã. em contliçxic-.s; nl«r sri do 1xr**ui.,s ,l»,o*-'.lo tr,rià *;;;f ;;,,;;*'G: :Irlri '.litt cilür:, muitas vez(rs r'flrâ.s c círrfls, cçnr6 nii, Ilrts { l,lr«lltnrlr.r tratlunir rr- :: {,r.! inglez, crn rrrjns ling*as in'rri;rtehur-nte trstiio n*.*;ir**,
_ ,t _].':l*irpria 

lfisk»il ,io Brnsil --- r.le Rt,r-hu pornhr,, 
"*:*,r' tlt, trsr.tiyr(r enr lingua- --1.,, rrrio r'stá to alclncc rlc Írxlrx.

ir'ti,'' porttntr:r, tle.nrts§* in{'itr v,lgariz,rr . pres*nte :rssurnptt:, .le mrxl,r a niicl:r-:'---i1,. r'rrntürgcntes tlisperctx ern noss{}s çast.s list*rl.s,.ncle nruiir: exisíe *ind. iglr,-
.:: T:..1:l.ol,,us 

errtrnrlirt,s err tranx,riJ.rçti*s ês (Iur1 lh;;;_;;";;;.,'.r;;,;, ,r,,- -,.-li';trslilit-:rtlr,.{.,:rs pnlr,rrcir,nnrmrrs.rí}s llrrlr)(}s ctrt(,rs.

ir \i 
'le ÀyLii' rli-nn* a ruri'rs i,vr:rig:x;n'o do rnnrss dr {i*rii+s l*rveq:rrltrnir rnir§ rrhrnir:ict r sretos na resistr *o Rio

l]llre,



sâ

§..sse\aiÉsí*sr*rs-rqrris. do di,oüe*us,l eú..qêsúlendiat -cün qqe,.Q§tÁ §$tárllrent*dt ,Í..d
rrià\.q:a.1eEiiiqr;.tr<.'Rio}§egto,n{<r àerir:;.*--rrrssq:er;d$ewt àrià\q, u trrs",rle\§ststir,.
perque Baal, ctgno <letrs do sol,encontra-se taurbem êsc-u\{$c na.alta antiguidade,pàmüiàr:
em itlentica üórma,(fig, $s), grartrra que reproduziúris;d*,fl,.?9§ ds íIkfurio üniperail:
tle Guilherrne Oncken. Dr: mcrsmt, *oOrr.O*gn.*É:;É**itm.:a" Céo=** Lua:-gue 6::figç.--'
*rda cle vnrias fórm*s; uma rl*llas tleduz-se,*l*..gr11-;'91.1.d...Íl;,*f d* obra ciúada iC*, ffit-

. -, . ,...,1:.:,:,. .,;,r..::.-......: : .-..-'* :..., . '

Prostguir*mos ffnaknente rni'uciosoe ; ;"Al.ffi,:rii*.dpçs"q lrda."-",loo*o i

krml*m s*bre n*ruerrhcos *mblemas gr*r'ad* o*,'prod'iú*,ã;..ã;il-*iã'.áA*,
os quaes ,úêú,,, siclo rycolhidos per varios
viujentns.esüudi1ry,,,., , .: 1,...,,'

tro,Dr'rlol1n C. B"*nner, [»r exemploi
em 188+,'pu§licqu:érn:uma revista de Phi-
Iarlel phií,., fu . ila,el.icai n. Nalttraúil) a rçkrçso
tle umal :yiêsêmt, Eeln.interior de,Perna-m-
,::."",,), 

inle,tevl5*cqiâo de gsiúar "os
sitios mais cont'enientes e reprc<luzir, com
trxlo o cuidadgr.alguns,sigpos que enc<»nÍrou

çm nxhct{osli-' :segundo Bs copias feiias
perto I)r. Brannêu uerifica,se qug muitos
dos s.vrntiilrç,. rcgistrados tôm alguma rrc-

rnelhirnça, c«rm,outros que,figlrram no tra.
talhn clr, ,Dr.'Ladislnu Netfo. notaneln-se
{Iue t}s .l*senüoe sân mais imperfcitos e
grosscil.os. ,0,.I)p-,'Branhar, círm() é na-
turnl, ssntl*::, or::iiiÍris: rivo intcressc 51rr

drrrlnrentos, .le, gegrcJh+1,t1, rytu3z*. 
tão

prcr:iosr» para,.a,,,legnnstituição rln nossr

plelristorin (r),» , .

« O Dr. Hartt já havia . esúuclatlo

l'cstigios da mrsma oxlcm nt, Ercrtí .c em

o.utrr» ponicrs. tlo txrixo .{mar*xrês; e.,a!éin
r"k rrtigrrs ern revisti.rs europ{'a,s ,e ,:n1rf!e-
smericorras, public,olr, .sqb ,. o ' titqlil,,,,',gp-

dlonÍribuiçõe.r lrare d elhwlolliq, do ,,l!;a,t[t

tlo rlma:ota.r (ci no rnol;',VJ, ,d*x ;*írzúr"rlo"t
do ,llu,tiu ilacàna/i,,um+ r'rs[."r:: e iiúÍ.xTtiintissim:r'inono..grÍtHhiêr,,11nd qp.ncontramm
datlts prufrrstrs t' 1:,rnrler.iús corrsider.ilçües *r{rrre,ir§, r},rs$§l*i}i).*i$I's$-irG. p$.orúu,,lgtande
esPi,'itt, c * slra 11y.rl:urdn,sisãi1,:r.[r1,,.saliioi 

to,. I]n ffitt-iôffirú,ê.acleu,rlo*o,,:.louo, $r":,
ci,s*s são «rs ttutrtiur,:iaesr,qrra prrn .:l..qr;ch.goJ,rgÍ4,ir1m§-ricen+ü.toulr;;-q{$iÉ.8!.:,ii'1lo oum"ro"*
,ilottfttl.t clar1uclla:i rceiiiús,t,,qú*rrrrr*.iiii;.:iCil,*e'...restüá"í.iali"ffiit$*úistçrú,r n.rn*
lxxleric Prest'inilir ile smrr Jorisulúir,demorirllrr,ttos,tnahoth*rs <lo 

'inti*iga"el professon r

(li Erst irup:ttral-' lraLalltrv {'»i triuluzirhr pelo I}', }oio Bepti*Ío R. dr C,utr r puLli*ado, sol}o t;tulo dt l»critçítt
sq rttl*l,-r ,fu l!.an!, n , r. f I rla lfr,,, J,r I uti- .lrrh. e Gnp. ,lc lrrryamltx,.

1 :i \,;6 .r, .rs .I,;r.-r,r.r.r.u .í; .l:rat ti.lh.,, ,,r,, ,, II çrlunrr
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