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Tempos atrás, pouco se falava sobre "raça" e "faças". A
ser de cavalos, dg cães, de galinhas. . . Modernamente, uma guerra
sangrenta e catastrófica se alastrou pelo mundo todo somente por
causa da raça. É que um povo orgulhoso qu s provar-se proveniente e constituído de super-homens. Ora, os homeâs comuns não
estiveram pelos autos. — Que vocês sejam semelhantes a nós, passa.
Mas, superiores, isso não !
A questão racial ficou assim o assunto do dia. Um como marco divisório a delimitar os tempos de outrora e os de hoje.
Falai" de" raça tornara-se tão corriqueiro que até os ginasianos
discutiam e dissertavam sobre o assunto. Publicações infantis espalhavam histor etas, cujos cenários e personagens reviviam a era préhistórica. Não preciso citar o famoso "Brucutú", de fama univefsal. Aderindo a tais historietas, certos cientistas trouxeram à mentalidade infantil tópicos de paleontologia racial e animal. Se Darwin
ainda vivesse arregalaria uns olhos deste tamanho, ao ouv^r seus
bisnetos a lhe narrarem dramaticamente como o homem das cavernas veio do macaco; este de um quadrúpede; este de uma ave, esta
de um réptil; este de um peixe etc. . .
Os garotos de hoje desfiam toda a nossa genealogia, melhor
que os diáconos a de Cristo.
Nós, que nos colocamos rfora da arena, reparamos n-essa onda
de erudição, de cultura geral, que avassala todas as mentalidades
infantis. E são milhares ás revistinhas e periódicos que se espalham
para saciar a fome de saber da petizada. De permeio a noções cer-
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tas m:stufam-se erros medonhos. E os meninos tudo devoram sem
discriminação.
Não que pretendamos debater pedagogia. Aliás, no Brasil,
todos o fazem. Desde a lavadcira que se queixa ao diretor da escola
até o Ministro de Educação, ao ouvir seus técnicos. O que queremos
salientar é que certos pedagogos, que deviam sanear os males, se
acolhem a uma indiferença, quando não a uma hostilidade estúpida.
Deixam o campo livre para os semeadores de erros.
Porque cientistas ortodoxos não se põem a descer de seus píncaros altaneiros para explanar com palavras chãs, com termos pitorescos, os segredos escotéricos da paleontologia, da antropologia,
etc. . . ? Como se faz nos países mais adiantados. Onde mentalidades
de larga envergadura não se pejam de divulgar seus abismais conhecimentos,
tjjí
Entre nós há ainda muito daquela ciência de colar nlio, que ado-*
tá por "slogan" aquilo do misticismo: "Sancta sanctis!" — "O que
é santo para os santos!" A ciênc ; a só para os cientistas. . .
Bocas famintas esperam pelo saber e não há quem parta pão
ern pequeninos para instruir e educar o povo. . .
E o desprezo com que tratam a divulgação científica! Se
nos lêem um volumezinho é para dilap dá-lo na crítica. Mas, às
ocultas aproveitam-se dele para seus trabalhos. . .
Certos c entistas há que pensam que estão "cientificando"
quando se expressam por formulas complicadas, por vocábulos esdrúxulos e de ressáibo grego. Permitam-me apenas uma palavra :
pedantismo ! São como certos escolásticos que se esgotam, gastam
saliva e tinta, na difinição de "Pessoa", "Essência", "Potência"
_etc. . . quando Sto. Tomás de Aquino, num latim vagabundo, nos faz
apalpar tudo isso.
Conheci um professor de psicologia, que, certo de seu crâneo
cerebral e de sua profundidade metafísica, pretendeu demonstrar a
incompatibilidade do transformismo e da metafísica. Alinhou uns
10 argumentos numas folhas m meografadas. "Alinhou" não é
bem o termo. Havia ali tal confusão e desordem tal, que no fim
de umas cinco aulas, metade dos alunos pendiam para o transformismo: outra metade contava os pregos da parede, por não ter "pés-
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cado" nada. Mais feliz seria a "terceira metade", dos que nada ouviram da dissertação. . .
Puro pedantismo ! Nada custaria c ; tar Darwin, explanar-lhe
a doutrina e ao depois refutá-la, pouco a pouco; ou então, interpretá-la. Que nem tudo se pode negar em Darwin. Antes mais da
metade deve-se admitir.
Para que desprezar uma teoria ? Preguiça de estudá-la. Anacronismo em querer ater-se com unhas e dentes às opin.ões do passado, do "magister dixit".
Ninguém dirá que você deve confiar plenamente na divulgação cientifica. Que ela é a quinta-essência da cultura. Que. . .
Mas, um indivíduo que se pfeza não participará da sociedade sem
possuir certos conhecimentos gerais. Cultura geral. Erudição. O
especialista num só conhecimento fracassa como galhofava um humorista: "Urn espec'alista é um indivíduo que sabe cada vez mais
sobre cada vez menos!..." E' preciso ter pelo menos uma vaga
noção sobre aftes e ciências. Não confundir Wagner com
Weggener; nem dogma com .moral (como o fez certo colega meu,
da faculdade de filosofia etc. . .) nem raça com gênero humano. . .
Para tanto, aconselha-se a de vez em quando folhear certas revistas e certos livros de divulgação. Se você tiveí uma base sólida de
formação, distinguira o certo do errado, aprove tando muito, tornando-se interessante na sociedade, uma atração agradável, e um "causeuf" de fino espírito, Ta), qual garante um reclame de "Seleções" . . .
Não faça você como certo professor. Ensinava majestosamente "Curso de Física Moderna Superior" e "Curso de Física
Atomística". O advérbio "majestosamente" calha para os "Cursos" e não para o docente, f gufa franzina e muito burguesa. Pois
bern. Esse nosso knte (ah ! suas lentes de fundo de garrafa !)
nutria um desprezo de maníaco pela "fisiquinha", ou seja: experiências com os aparelhos de laboratório, acústica, eletricidade etc. . .
afinal tudo quanto pode interessar um aluno que entrou por engano
num Curso "Superior". .. Sendo ele aluno do famoso descobr dor
dos raios cósmicos, só lidava com integrais e diferenciais. Enchia
a cabeça e os cartapácios dos alunos com dizeres abstrusos e de pés-
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iimo português. E este que entendessem. . . Mas, 0 mestre «r*
bem divertido apesar de tudo. Lembro-me de suas anedotas, iiurnor germânico. Mas, das integrais. . .
Se ele se dignar ler estas linhas, ;talvez recordará : — "Ah l
O peior aluno meu !. . ."
Aprendi mais física em tratados de vulgarização que nas aulas»
dum tal sábio. Bem notam os pedagogos:
"Ótimos cientistas,
péssimos professores" . . .
E' imensa a vontade de erudição que domina a mocidade de hoje.
Como os bons cientistas não se aproveitam da "chance para ministrar doutrina sólida, charlatães estravasam veneno pelos Lvros e revistas. O por demais conhecido E. HaecLel espalhou a teoria da
Evolução e do Transformismo, assim, mediante libelos acessíveis à
mentalidade popular. E hoje todo o mundo jura que o homem vem.
do macaco. E os que não juram, começam a debater-se na dúvida.
Põe-se a conceder terreno.
No século passado nenhum ortodoxo admitia a proveniéncia
ido homem duma orgem animal inferior. , Agora, até a sacerdotes
católicos não renusnía
admitir tenha, oj* Criador insuflado uma aima
'•
'-J
humana num corpo mais aperfeiçoado, proveniente dura animal.
O que não consegue a divulgação!. . .
Todos falam de raças prehistóricas. Gostam aí sonordade dos
nomss de animais fabulosos: Tiranossauros, Diplodocos. Uma matrona bem que gostaria de batizar seu filhinho de "Pithencantropu*
erectus" de Souza, ou "Homo Neandefthalensis" da Silva. Como
se chamavam, nossos antepassados. Nomes tão musicais para gente
tão rude e materialista ! Porque se bem o homem primitivo fosse
homem, dotado de inteligência humana, nem por isso de'xava de ser
semi-bruto, vivendo com os brutos e corno os brutos. Nessas revistas para crianças "Brucutú" é gentil, nobre e cavalheiresco. Fino.
'Ardiloso. É que a censura não permit r ria que aparecesse esse brufamontes a espancar os adversários por causa duma fèrnea. Como
os nnima's.
O saboroso e fantasioso Wells, nos seus livros, imagina o desenvolvimento do homem. Como cavalgou o primeiro cavalo, por
exemplo. Subiu nosso troglodita a -jma árvore. Viu «ns quadrar
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pedes pastando. Não conhecia esses felizes herbívoros.
Tinhalhes mesmo pavor. O pavor cresceu quando um deles postou-se
por baixo da árvore, onde estava encarapitado o Neandertal. O
medo era tanto que o homídeo caiu do galho. (Nota: Vê-se que
nada tinham que ver homem e macaco. . . Que macaco não cai do
galho !) Caindo, ajustou-se, de pernas abertas, no dorso do animal.
E foi aquela disparada !. . . "A necessidade c mestra", pensou e
cérebro troglodítico". E se eu tentasse guiar e dominar este quadrúpede?" Pensou e f ez - Guinada para a. esquerda, guinada para
a direita e o cavalo tornou-se dócil. Até hoje é montaria do homem,
tão natural que formou os centauros.
Outra fantasia a respeito da posse da .fêmea, entre os homen*
primitivos. Se não me engano, relata-a Humberto de Campo*.
Naqueles tempos, uma mulher servia a dois homens. Não havia por
isso rixa entre eles. Até que um dos maridos presenciou, numa
clareira, a luta entre dois possantes veados para a conquista da corça,
que, na orla da floresta, seguia o desenrolar da disputa. O vencedor, afugentado o adversário, levou a fêmea. O homem compreendera. Uma vez chegado à caverna, desafiou o comparsa. Hoíis
depois um machado de sílex abria o crâneo dum dos contendoresE assim nasceu o ciúme, o ódio, a guerra. Em tudo "cherchez !a
femme" . . .
Inútil acrescentar1 que é nessa luta que se baseia a seleção natural, por onde sobrevivem os mais fortes, melhorando a raça. E as
raças também lutam para melhorar o gênero humano. Eis aqui
o núcleo da questão idas raças. E' uma luta não só material, mas
ainda intelectual. Digladiam-se procurando aperíe'çoar seus produtos, suas invenções. Nesse combate perene fundamenta-se o
progresso.
Ao estudarmos as raças não devemos ater-nos a este ou àquele
ponto determinados, esquecendo o conjunto. Em ciência é preciso
não esquecer a síntese. Caso contrário descambamos para as imaginações, falhas de fundamentos c r entíficos, como as de Wells. Muito interessantes para as pesadas horas duma tarde canicular. Pouco
representativas, porem, para a Antropologia. Nesta questão de
raças pode entrar muita fantasia. . .

Fantasias de paleontólogos
A paleontologia, ciência interessantíssima, fundada por G,
Cuvier, tenta perscrutar a v da nas eras. passadas. Reúne os restos
de animais e vegetais, encontrados nas várias camadas do solo. Sobre estes restos ergue as suposições ma's arrojadas. Simplesmente
fantasiosas por vezes. E é ver como se engalfinhara os sábios í
A paleontologia dista pouco da poesia. Ambas nutrem-se de
fantasias. Prestam-se a delirantes vôos imaginativo.s.
Um paleontólogo, esquema-antecipador engatilhado, encontra
um crâneo. Parece de macaco. Assemelha-se à caveira dum homem
Leva-o para o laboratório. Mede daqui, confere acolá, consulta além.
No dia seguinte uma fev'sta científica publica uma separata, que
será o registro de batismo duma nova raça humana : "Homo
sapiens sapezensis". — Foi encontrado no sítio do Sapé, no Estado
de São Paulo. . .
Nosso conto parecerá também imaginação. Sim, há exagero.
Mas, não sem fundamentos. Não é o caso de Dubois, quando encontrou a calota e o íemur do "P'thecanthropus erectus" ?. . .
Não vamos agora ao extremo de negar todos os achados paleontológicos. Convém, porém, que a cautela nos premuna. Porqjfe
se desenterrou um osso, nem por isso nasceu uma nova e desconheèi»
da raça. Mais. Uma peça apenas -não será suficiente. Para que
se levante uma nova raça são precisos muitos e muitos exemplares.
É a indução científica.
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Muita sombra ainda encobre a vida do homem primitivo. Como
Seus costumes.
Os trogloditas merecem nossos agredecimentos. Vivendo em
cavernas, atulharam-nas de restos mortais, de objetos e de inscrições. Enterravam seus mortos no recinto da gruta, com seus utensílios e armas. Esses dois hábitos auxiliam muito os paleontólogos
c os museus.
Esses homens são todavia os época recente. Que os mais antigos, menos numerosos e falhos de tais costumes, morriam onde menos
o desejariam os cient'stas. Os homídios primitivo! não adivinhavam que deviam cair em pântanos, onde seus ossos se conservariam
em ótimo estado, para delícia dos escavadores de pitecârttropos.
Só num. período muito próximo do nosso, uns 80.000 anos atrás,
é que restos humanos nos permitem, garatujar páginas ma s legíveis
de prehistória. Aparece o homem de Neandertal, o homem das
cavernas. Muito idealizado nas historietas para crianças, pois, como
notou Jonathan N. Leõnard "nem seus costumes, nem a sua maneira de vest'r eram das mais convenientes para fazê-lo figurar em
publicações destinadas à infância".
Logo após o homem de Neandertal, a paleontologia descobre
ossos de outros homídeos. Parecem ser homens totalmente diferentes e não apenas neandertalenses em nova edição. Tanto que s«
metidos em vestuários modernos, não fariam má figura entre os
passeantes de nossos "boulevards".
O homem de Neandertal viveu na Europa até 20.000 anos
atrás. Quer dizer que seu sucessor conta com esses 20 000 anos.
Muito jovem. Para a paleontologia como para Deus, mil anos são
como o dia de ontem, que já passou. . .
O homem que substituiu o neandertalense parece ter provindo
da Ásia. Venceu graças a dois fatores importantes: a linguagem e as ferramentas. Por eles dominou o amb ente. Por eles
conseguiu sua evolução até chegar a ser o que é hoje, o "lord" londrino e "gentleman" americano.
Se os animais possuíssem o dom da linguagem conseguiriam
evoluir. Mas, a linguagem exige inteí gência... O homem superou o nnimal devido à linguagem.
Comunicava a seus vizinhos
era.
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se descobertas que realizava. E assim de descoberta em descoberta
processou-se a civilização. A tribu, no fim de anos, guardava um
acervo de conhecimentos, que seria impossível para um só homem,
isolado, sem ninguém com quem se comunicar.
Urn gato, mesmo que por si tenha descoberto uni novo processe de caçai ratos, não pode transmitir esse segredo a seu colega,
mem exigir patente de invenção. Falta-lhe a linguagem. Eis aí
porque os gatos permanecerão eternamente gatos, tais c quais a
Idéia lá do mundo dos inteligíveis de Platão. . .
A paleontologia revelou que a história do homem começou
quando do aparecimento dos sucessores do Neandertal. Entre estes
destacam-se o homem de Cro-Magnon, encontrado por primeiro
numa caverna com o mesmo nome, na França. Originou-se porém,
como se disse, da Ásia, datando de há 20.000 anos.
A Ásia para os paleontólogos firma-se como berço da humanidade. Também a trad.ção bíblica e folclórica confirma essa hipótese.
O problema da origem das raças, de seu desenvolvimento, de
seus exemplares é mesmo cativante. Se há livro de divulgação que
maior tiragem alcance, esse é de paleontologia racial. Essa nuvem
que paira, esse mistério é justamente o que atrai leitores. É psicológico. . . "De todas as ciências, — nota o supracitado Jonathan N. Leõnard, — a antropologia racial é a mais fácil e agradável para o neófito e talvez isto explique porquê é que os antropólogos escrevem, em geral, muito melhor do que os homens que se
dedicam a outras atividades científicas".

Para que você forme um esquema do que passaremos a tratar,
convém guardar as divisões do volumezinho. Trataremos das origens
do homem, quando e onde apareceu; das raças paleontológicas como
as de Neanderthaí, Cro-Magnon, de Heidelberg, Pitecantropo.
Passaremos a recordar as modernas taxonomias raciais dos h»mens de hoje, com suas grandes raças e sub-raças.
Avisos prévios : Não pretendemos esgotar o assunto. Em paleontologia, precavenham-se contra a fascinação fantasiosa . . .

A terra escreve sua história..,
Se há assunto palpitante em Ciência é este das várias eras e
dos diversos períodos da história do nosso Globo. Érico Veríssimo,
além de outros, chegou a escrever um volumoso romance, focalizando esses tempos.
A terra é um imenso livro. As camadas geológicas seriam
suas páginas superpostas, muito engraçadas, aliás. Contam um
conto muito interessante, usando porém, em vez de letras — ossos
e restos dos viyentes. Para ler essa obfa são precisas picaretas é pás,
ou então penetrar na escuridão das cavernas. Recorda-nos esse
livro certos outros verdade ros, paginando um jardim botânico ou
zoológico em miniatura. Ao abrirmos suas folhas, caem pétalas de
flores murchas, insetos de todos os calibres, esmagados.
Nosso planeta é assim. Tem sua história escrita nas camadas,
que com o tempo foram-se superpondo. Enchentes e aluv'ões, degelos e desbarrancamentos soterraram, para gozo dos paleontólogos,
animais de todos os tipos. Muitos deles atualmente não existem
mais. Conhecemo-los mediante seus fósseis. Sabe você o que é
um fóssil, não ? Todos falam disso. Quando queíem caracterizar
um indivíduo encarquilhado e velho, pespegam-lhe o apelido de
"fóssil". Os fósseis são restos de an mais ou plantas conservados
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aa crostra terrestre, imprensados entre as camadas da mesma crostra. A areia, porosa, não se presta muito a conservar os vestígios
orgânicos. A argiía, impermeável e macia, é melhor. Uma vez enterrado .o detrito animal ou vegetal, sofre atuação de agentes químicos e mecânicos. Daí resulta que as partes moles são consumidas. Sobram os ossos ou partes duras. O perfil do ser, porém, bem
como vários detalhes ficam amoldados no barro, como que em decalque. Numa palavra: temos a matriz do* fóssil. Enchê-la de
gesso, quando possível, é reconstituir o corpo do animal ou da
planta.
Será preciso acentuar que o estudo dos fosseis é o subsidio fundamental da paleontologia?
Os fosseis mais bem conservados são os que datam de formações geológicas mais recentes. Os fosseis humanos mais antigos
provém de camadas do período pleistoceno.
Pleistoceno ? Sim, é o período mais remoto da era quaternária.
Explicaremos o que vêem a ser eras e períodos.
Dividem os geólogos a história da Terra em cinco idades, de
milhares de anos cada qual. Por outro nome chamam-nas de Eras.
Cada Era compreende vários períodos, exceto a primeira.
períodos sucedem-se conforme os estratos do solo.

Os

Os estratos de certas rtegiões são marcantes. Tomados como
padrões dão seu nome ao determinado período. Assim o período
mais antigo da era primária conhece-se por Cambriano. Deriva su»
designação da região inglesa de Vales, que no Celta K dizia
"Cambria".
Começando pela rnais antiga, assim $e sucedem as eras com seus
respectivos períodos :

i. a

P E R Í O D O S

Arcaica ow
azóica

2." Primária
ou paleo
zóica

Cambriano
Siluriano
Devoniano
Carbonífero
Pcrmiano.

3.a Secundária
ou mezo
zóica

Triássico
Jurássico
Cretáceo

4." Terciária
ou cenozóica

Eoceno
Oligaceno
Mioceno
Plíoceno

5.' Quaternária
ou neozóioca

Pleistoceno

A era mais recente, — a quaternária, — chama-se também
«ntrepozóica. É que sp apafecimento mais notável que nela se deu
foi o do homem.
Essa idade compreende duas grandes sub-divisões, limitadas pelo
Dilúvio. O Dilúvio é um fato provado C-entificamente. Não é
apenas uma lenda bíblica ou folclórica.
A idade antediluvial chama-se prehistórica e compreende as idades da pedra, do bronze e do ferro.
A idade da pedra por sua vez oferece três estágios. O da pedra lascada ou paleolítico, que se superpõe nos terrenos Queleano,
Aquekano, Moustieriano, Aurignaciano, Solutreano e Magdaleano.
O hornem de Heidelberg deixou seus fósseis no queleano; o homem
áe Piltdown no Atrweleano; o homem de Neandertal no Moustieriano. As Raças de Grimssld-', de Cro-Magnon, de Chancelade, con-
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sideíadas "homo sapiens fossilis", desenterram-se dos restantes :
Aurignaciano, Solutrcano e Magdaleano.
A idade da pedra conhecida por mesolítica reúne as épocas
Aziliana e Campigniana. O "homo sapiens" já apareceu,
À idade neolítica reúne as épocas : Antiga e Robenhausiana.
Depois do dilúvio sobreveio a idade histórica ou aluv ai. É a
que se prolonga até nossos dias.
Determinar er'as e períodos parece fácil. O difícil c dizer
o tempo de duração de cada qual. As h póteses multiplicam-se,
multiplicando os anos.
A descoberta do "radium" vem resolver, segundo prometem
os geólogos, o problema. Notaram eles que certos mineirais contem
tiíânio, radio-ativo como rádio e como ele em contínua emissão de
partículas. Sabendo-se quanto tempo leva o urânio para se desintegrar, saber-se-á que dade tem os minerais e consequentemente as
várias camadas terrestres.
É assim que se avalia a idade da terra em centenas de milhões
de anos.

Quando apareceu o homem?
Não virá a propósito repisar que o homem não apareceu logo
de início, com os primeiros representantes da vida. A vida surgiu
na Terra como que mediante tentativas. Primeiro foram as algas,
os foraminíferos e as trilobites que tentaram viver no ambiente
terrestre.- Depôs foram chegando os anfíbios, os reptis, as aves,
os monstros antediluvianos, os elefantes, os cavalos e os macacos.
..
A vida por fim, após provas mais e mais felizes, lançou sua última
criação e obra-prima. E apareceu o homem.! O ambiente todo preparado já o esperava.
»
Quando se dsu a entrada triunfal do Homem em seu reino ?
Os paleontólogos engalfinham-se em lutas intermináveis. Uns ooinam que na era terciária; outros que na quaternária. Os primeiros
geralmente são de matiz transformista.
Parece, todavia, provado que o homem não podia apareger na
efa ternária. Que surgiu no começo da quaternária, nos albores do
Pleistoceno..
As provas em que se base'am os defensores do homem terciário são apenas uns pedaços de silex, um tanto quanto lavrados, conhecidos por "eólitos". Os Museus estão repletos deles. Provouse ultimamente que esses "eól tos" não eram de fabricação humana.
Antes, natural. fJma fabrica de cimento produz centenas de
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"eólicos" perfeitamente idênticos aos atribuídos aos homens d» Er«t
tardaria.
Segundo os cálculos dos paleontólogos, o homem é um ser
muito recente na face da terra. Seu aparecimento data de uas
dois milhões de anos. A Raça Cro-Magnon, tida pela mais antiga
humana, apareceu na Europa há uns 20.000 anos.
Como apareceu o homem? Tal e qual o hodierno, no seu aspeto ? Descende de outro animal inferior ? De um macaco ?
Todas estas perguntas envolvem questões delicadas, qu-e vem
agitando os círculos científicos e repercutindo entre os leigos.
Abfaçar esta ou aquela teoria esclusivamente, irredutivelmente
parece ser imprudência rematada. A ciência pfocura a última palavra. Enquanto a esperamos, não convém aféÍFarmo-nos a preconceitos tolos.
Os sábios do século passado impugnaram Darwin, sentindo-se
ofendidos em sua diginidade humana.
Não sabemos porque !. . .
— Ora ! que o homem descenda de um maduro é um absurdo clamante contra a filosofia, contra a inteligência, contra. . . Huxley
então impaciente gritou-lhes : "Mais vale ser um macaco aperfeiçoado do que um Adão degenerado".
Foi moda seguir o transformismo. Pof todos os cantos apareciam restos ósseos, pretendendo estabelecer a cadeira de evolução
entre o macaco e o homem. Dubois então, lançou seu agitante
Tithecanthropus erectus", Era o elo pfocurado unindo o homem
c o macaéto. Era o homem primordial que aparecia. O Trae-^
honro".
A ciência atual todavia, não mais considera o Pitecantropo
como homem nem como prehomem e sim como um antropomorfo,
símio muito parecido conosco.
Outros intermediários seriam o homem de Heidelberg, o de
PiScciown, o de Pdèirn, etc. . .
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Esses tipos não seriam propriamente homens. Von Eickstedí
chama-os de "Prae-homines". Para os que não admitem o trarisformismo esses "pré", ou não passam de macacos, ou se consideram
meras monstruosidades. E' mesmo pafa se reparar que*com miaguadissimos dados os cientistas possam levantar raças e rnais raça»,
Seja como for, limitamo-nos a relatar as recentes conclusões científicas. Abstcmo-nos de sentenciar — e é o mais Acertado —- à
«spcra da verdade, oculta entre espessas névoas.

O «prae-honto» de Java -

No ano de 1894 o mundo científico foi abalado com uma
sensacional notíc a: um médico holandês, Eugênio Dubois, estudando por ordem de seu governo os terrenos da ilha de Java, à
procura de fósseis, descobriu perto da localidade de Trinil, um crâneo, um fêmur e alguns dentes. Dubo s imediatamente publicou uma
memória. Afirmava nela que ele descobrira "a forma intermediária
entre os macacos antropóides c o homem". Por outras palavras,
desenterrara os restos do "precursor do homem".
Os centros científicos e os cientistas de todos os cantos do
mundo vibraram. Enf m descobriam a prova de sua "macaquice"!
Enfim tinham a documentação "diu desideíata", por tanto tempo
desejada!. . .
O fóssil de Dubois tinha um aspecto de restos de macaco e
ao mesmo tempo de homem. Sem titubear, o médico holandês foi
a seu glossário grego e escolheu uns vocábulos altissonantes. Soletaemente bat zou seu achado de "Pithecanthropus erecttis Dubois".
"Pithécos", em grego, corresponde a "macaco". "Anthropos" eqüivale a "homem".
Apenas a nova correu mundo, que comissões se arregimentaram, rumando para Java. Lá remexeram terrenos e solos de toda
a espécie. Revolveram mais de 1.200 metros cúbicos de terra.
Do pitecantropo contudo nada acharam. Depararam, isso sim, resto* ,
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de todos os tamanhos e formas de animais. Os museus se enriqueceram.
Não se decepcionaram os cientistas. Com apenas aqueles pobres
fragmentos reconstruíram o precursor do homem. Contentaram-se
*:om aquele pouco. Reviraram os pobres ossos achados em todos
os ângulos. Estudaram-nos sob todos os aspectos. Corno os cães,
<|ue cessando a provisão da cozinha, voltam ao osso abandonado
na véspera.
Interessante a'potência de imaginação dos sequazes de Dubois,
Com uma calota craneana, uns dentes e o fêrnur do Pitecantropo,
idescobriram sua força intelectual, sua capacidade de 1'nguagem, seu
aspecto, seus costumes, sua moradia e cremos que até seu partido
político. ..
Dubois, sempre médico, redigiu a diagnose: "Pithecanthropus
trectus. — Crâneo muito ma s volumoso, em valor absoluto e relativamente à massa do corpo, do que o dos grandes macacos; menos
Volumoso do que o crâneo dos homens; capacidade cerebral aproximadamente igual a dois terços da do homem; inclinação do plano
ílo ocipital muito maior que a dos grandes macacos. Dentição diferente da destes últimos, apesar de sua conformação arcaica. Fé»
inur com dimensões humanas, disposto para a marcha em atitud»
vertical".
Quanto à penúltima observação de Dubois, o fêmur do p"teSantropo não era bem de dimensões iguais ao do homem atual. Com
proporções idênticas, sim. Que o fêmur do Homem-macaco faz
iquase o dobro do de um homem de agora. Não deixa porém de ser
bastante de homem. E muito apto para a atitude ereta e para a
marcha. Fosse encontrado só, seria atribuído a um g'gante.
Notaram o caso certos cientistas quando pretenderam explicar
o fêmur e a calota craneana, encontradas em Trinil, como provenientes de animais diversos.
E as críticas choveram, após o período de "boqu:abertismo".
O crâneo era dum macaco; o fêmur de um homem. Como é que
não apareciam outros restos pitecantrópieos? Como se atrevia Dubois a criar uma raça, dados os minguadíssimos elementos anatômicos de que dispunha?
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O Pitecantropo não seria um ascendente do homem, ma»
am seu primo, um ramo colateral onde também se entroncava o
"homo sapiens". A primeira tese era de Dubois. A segunda pertencia a Marcellin Boule.
A confusão crescia. Não sabiam os naturalistas se deviam dar
ao pitecantropo o título de "avô" ou de "tio". H. G. Wells concluio, achando os restos dojhomem-macaco como "as mais antigas
relíquias conhecidas, relativas à espécie humana ou relativas
espécie que mais próxima existiu da espécie humana"
Como seria o aspecto do Pitecantropo?
A crermos nas reconstituições, o "homem" de Java antes se qualificaria como um
macaco do que como um troi j. ou um ser equivalente.
glodita
Se uma senhorita fosse transportada ao alvorecer da era
quaternária e se o Pitecantropo
fosse o que imaginam os cientistas, — desma'aria na certa
ao pôr os meigos olhos naquele monstruoso gorila. Que
pavorosa visão! Sobrancelha»
de pelos grossos orlariam umas
arcadas
orbitátias
salientes,
brutalmente salientes.
Olhos
,
,

o fitltecantropus frect us àé Java. Retrato
imaginário e calota acl.aáa por Eubois
(see. desenho tio Ih-ro de D, JDa-

pequenos em profundas covas
(vison—Mmo/theJJawtt-i
ifbitárias. Naris chato, largo,
de mínima proem nência, quase nula, se comparada com os maxilares
animalescos, projetados num arrojo de canibal. Boca enormemente
rasgada. Lábios mal desenhados. Testa fugidia, fazendo adivinhar
«scassês de massa cerebral. Mènto sem ponta. Sim esco todo o vulto,
A cabeça penderia para a frente, favorecendo a impressão de corccrwr,.;
sobre os ombros. Pescoço grosso e curto. Tão curto que daria mO"*^
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tivo a que a senhcrita (depois de voltar a s ) imaginasse o pitecântropo sem ele; a cabeça pousada diretamente sobre os ombros.
Manter-se-ia dificilmente em, atitude ereta. Andaria como os
chipanzés ou !-;oriías. Um andar desajeitado, cansado, joelhos sirmm'
dobrados,
Como os sáb os imaginaram esses retratos?
Oh! isso nada tem de espantoso. Apalparam a calota craneana
descoberta por Dubois. Se achavam umSfbossa aqui, diziam: — "O
pitecântropo falava"; se viam uma depressão naquele canto, excla• mavam: — "O pitecântropo pensava". E assim, de parcela em parcela, chtgaram à reconstrução do Homern de Trinil, tal qual ao
depois o gravaram os artistas, para nosso dele te espiritual e artístico. Vocês não acham que mu tas criações dos cubistas, não digo
bem, dos futuristas e dos "avançados" se parecem com o perfil desse
macaco humanizado? Portinari, segundo crêem alguns, é um caso
de transmigração dum p rítor da Época dos símios de Java.
A calota encontrada em Trinil chega 'à metade do tamanho
dum crâneo humano atual. Por ele, julga-se, o cérebro ali escondido
devia ser potico desenvolvido. Sulcos raros e pouco complexos atestam ainda mais esse ponto. O homem de Dubois deveria ser menos
inteligente que qualquer homem moderno. (Obrgado!)
Como se disse, o "Pithecanthropos er'ectus" nos dias de agora
perdeu muito de sua importância. Conservou apenas a sonoridade
do apelido e a fama de sua história. No mais fo' destronado. Não
é mais o protótipo do homem mais primitivo que apareceu sobre o
globo. Paia os antropólogos não passa d« um macaco, de espécie
desaparecida.
A imensa autor'dade de E. von Eickstedt faz do Pitecântropo
uma subespécie do "Praehomo asiaticus". Considera-o um homídio
com o complicado nome e sobrenome: "Prehomo asiaticus javensis
seu Pitrecanthropus".

O «prae^homo» de Heidelberg
«homo heidelbergensis»
Sendo certo que o Pitecântropo não pertence ao gênero "Homo"..
já a respeito da suposta raça de Heidelberg pairam ainda dúvidas.
Von Eickstedt'classifica-a entre os homídeos, mas no lado dos "praehomines", ou sejam antecessores do "homem sapiens", como diz a
nomenclatura.
Dissemos "suposta" raça. E com fazão. Que se a criatura de
Dubois se apoia em três 011 quatro peças anatômicas, o "homem"
de Heidelberg apenas tem um max lar como instrumento comprovante.
Foi encontrada essa queixada no ano de 1908. Bastante recentemente portanto. Descobriu-a o professor Schoentensack em Mauer,
perto de Heidelberg, cidade da Alemanha, célebre por sua universidade. O maxilar tornou-se falado duma hora para outra. Conhecem-no os sábios também sob o determinativo de Mauer: maxilar de Maxier.
Desencavado de uma profund'dade de uns 37 metros, misturava-se entr'e fósseis de animais, os mais diversos, elefantes, cavalos,
rinocerontes e bizontes.
Pesquisas e análises diagnosticaram-no como datando do princípio da era quaternár'a. Sobre o que não há dúvidas. Como as
havia com os restos pitecantrópicos. Nem por isso é lícito a certos v
sábios ter esse maxilar como "um dos restos humanos maie antigos
de que há notícia".
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Como se atrevem a tanto? Como reconstruir um novo homem,
baseado tão somente numa mandíbula? Falta-lhe o crâneo, que í
<• mínimo que pedir se possa para documentar o nascimento duma

f> maxilar de Mauer, comparação com mn maxilar de homem moderno.
(seg. o livro cit. de D, Davison

•nova raça. Taxamos de ousadia o gesto de Schoetensack colocando
seu fóssi! entre os pertences duma espécie do gênero "Homo". E'
fcem verdade que nessa maxila, os dentes que sobram, molares *>
saninos, podem ser tidos como humanos. Mas, a falta de mérito oo

Homens </e Outrora e Homem de Hoje
de ponta do queixo, o grande comprimento das alças ascendentes
caracterizam um maxilar simiesco. Dema's, nessa peça óssea o espaço reservado à língua é tão estreito que impossibilitaria a linguagem, caso seu dono fosse um homem. Em vista disto Gaudry julgou
o maxilar de Mauer como pertencente a um animal que fosse "a
transição entre o homem que fala e os brutos que gritam" E Boule
categoriza mais: "Pode-se dizer que o fóssil de Mauer realiza, relatiyamente ao queixo, o que o fóssil de Java realiza relativamente
ao crâneo: um intermediário quase perfeito dos macacos para o
homem".
Antes de prosseguir, a título de prudência, queremos salientar
que ao falarmos de intermediar os entre homens e macacos, de
"proehomines", de descendência simiesca do homem, apenas expo> mos conceitos alheios. Que os nossos, abstemo-nos de enunciá-los,
risto a ciência antropológica ainda não ter decidido sobre a questão.
"Adhuc sub judice lis est", diria Horácio. Mas, a filosofia não
condena o transformismo? O absoluto, sim. Isto é, que corpo e
alma do homem tenham evoluído, herdados dum animal. Quanto
ao relativo, quer dizer, que tenhamos por remotíssimo antepassado
um an'mal, um macaco, de que o Criador tenha aproveitado o substrato material para nele retocar o organismo humano, parece não
se opôf à sã filosofia. Em todo o caso, permitem-se discussões.
Antes do jantar abrem o apetite. Após ele preparam-nos para um
sono restaurador. . .
Continuemos. O retrato do homem de Heidelberg não está
cabalmente debuxado. Seria impossível, tendo por modelo um mísero maxilar. Assim mesmo, os antropologistas representam nossa
primo de Mauer, como coberto de pelos, de aspecto bestial e bastante simiesco.
Von Eickstedt, como bom germânico, batizou solene e cátedraricamente o homem de Mauer como: "Praehomo europaeus Heidelbergensis" seu Homo Heidelbergensis. Cons:dera-o sub-espécie
do "Praehomo enfopaeus"; espécie por sua vez do gênero "Praehomo". Todos eles extintos. Graças a Deus! O mundo já é tão
horrível; o que não seria se ainda palmilhassem nossas "urbs" goruas feitos homens Bastam os que temos. . .

O «praehomo» de Pilldown

Ainda nos prtolegômenos da era quaternária vamos encontrar
um terceiro t"po, tido como intermediário entre o homem e o macaco. Mesmo assim,* pende rnais para os antropóides que pafa o homem. E* o "praciüomo" de PJtdcwn, por outra, o "Eiunthropus.
Dawsoni", em honra de seu descobridor o geólogo Dawson, inglês.
Interessante notar que Von Eicksíedt não menciona >«ssa subespécie em seu quadro dos homídeos.
O "Eoanthropus" não só possue um nome poético, mas também uma históra.
No condado de Sussex, ao sul da Inglaterra, nas v zinhanças
de Piltdown, >estende-se uma pedreira. Até aqui vem os habitantes
da região para tirar pedfas, com que obstruem os buracos das estradas. Entre as pedras um campônio encontrou, ceio dia, um fragmento de osso. Era um parietal. Padecia humano.
Passados anos, no outono de!911, Dawson, geólogo inglês,
encontrou outro fragmento craniano. Verificou-se ser da região
frontal. Pouco depois achou metade duma rnaxila. Uns dente»
completaram o espólio.
Geólogo como era, Dawson examinou o terreno onde apareceram os ossos. Estavam eles entre areias, reconhecidas como uma
formação aluvial já do início da era quaternária. Mas o terreno.
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cadê se estendiam as areias, era do período cretáceo. Da era secundária portanto.
Junto destes restos, outros se espalhavam, pertencentes a animais fósseis. Alguns silex talhados, como "eólitos", a mais.
Levadas as peças cranianas ao eminente paleontologista Woodward, do British Museum, este tentou reconstruir o crânio. A
reconstrução, pofém, tornava-se difícil. Bastava uma ligeira mudança na posição dos fragmentos para alterar visivelmente o tamanho e a forma do crânio. Um verdadeiro jogo de paciência. Muitos
outros paleontólogos tentaram o mesmo.
Quem mais galhardamente se saiu da empresa parece ter sido Elliot Smith.

O.crâneo de Piltduwn — Reconstrução — Visto por detrás. Note-se a largura da base,
(s?g. desenho do livro cit, de D. Davison)

Pela norma ocipital, o crâneo da raça reconstruída apresenta
larga base, contfastando com o conium dos crânios, que se curvam,
oricntando-se para o buraco ocipital. Notou-Se que esta largura
basal é característica entre os antropóides jovens. A testa do eoântropo é lisa e baixa. As paredes dos ossos são grossas. Mais 'grossas
que qualquer das chapas ósseas de outros crânios prehistóricos, se
exceptuarmos o do homem de Pequim. Segue-se daí que o cérebro
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não seria tão desenvolvido quanto parece, se julgado através do volume externo do crânio.
Examinando as depressões das paredes internas, onde se alojavam as diversas circunvoluções, descobriram os antropólogos capacidade para linguagem. O eoântropo, pelo mesmo fato, devia ser
destrômano, uma vez que a topografia da mão esquerda de seu cérebro é mais desenvolvida que a da mão direita.
O maxilar inferior, sem queixo, do "praehomo" de Piltdown
é francamente simksco; muito parecido com o do chipánzé; tão
parecido que alguns acreditaram ter sido esquecido por um antropóide ao lado dos restos eoantrópicos. Descobrindo-se o homem de
Pequim, deparou-se com idêntico formato de queixo. O maxilar simiesco é mesmo característico de muitas raças primitivas, se não
humanas, pelo menos praehomíneas.
A favor da hipótese da "humanidade" do eoântropo milita sua
caixa crânica, realmente humana, apesar de sua fraca capacidade..
O Eoântropo seria homem ou macaco? O problema interessou
muita gente. Na Inglaterra: Keith e Woodward; na França: Chardin e Boule; na América: Miller.'
A que conclusões chegaram as discussões? Estabeleceu-se que
as areias de Piltdown pertenciam a uma época muito recuada da
era quaternária. Tal crânio, em segundo lugar, apesar de paredes
espessas possuía corn sua capacidade de 1.300 cms3 a rnesma capacidade que os crân:os da maior parte dos selvagens ainda existentes.
Os ingleses então, declafaram o crânio pertencente a uma espécie
primitiva de homídios.
Ritualmente ofereceram-lhe um poético
nome: "Eoanthropus Dawsoni" — o "Homem da Aurora de Daw
son". Com ele surgiu a Aurora da humanidade.
Não lhes dizíamos que a paleontologia tem uns ressaibos de
lirismo? Eoântropo não lembra então Homero com sua "Aurors
de dedos cor de rosa"?. . .
O americano Miller, como todos os americanos, prático e inimigo de poesias, destruiu esta ficção. "Não!" disse ele; — "O
eoântropo não passa de um chipanzé!".
Boule neutralizava-se: "O crânio é de homem, mas o maxilar
é de chipanzé. Creio mesmo que o "eoântropo" não passa de «ms
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artificiaiidade, de uma quimera, resultante de se acharem, por acaso,
no mesmo terreno, restos de um homem e de um macaco".
Boule, numa segunda edição de sua importante obra "Hommes
fossiles", declara duvidosa a solução do problema.
De fato, esses ossos de Piltdown são mesmo ossos duros de roer,
para os interpretar. Opiniões mais avançadas asseguram-nos que
êfes não pertencem a um animal, antepassado do homem.
Encerrando seu estudo sobre o "praehomo" (assim admitido)
de Piltdown, Boule profetiza: "Um dia virá em que descobriremos,.
num terreno muito mais antigo do que o de Piltdown, um homídio,
de pequena estatura, de atitude aproximadamente vertical, dotado de
crânio bastante grande em proporção ao corpo, mas, assim mesmo
ainda inferior ao crânio de qualquer homídio conhecido. Esse seri
o verdadeiro eoântropo!"

O «praehomo» de Pequim «Sinanmropus Pekinensis»
Se o "praehomon." de Pequim não se considerar o eoântropo
previsto por Boule, não deixará de ser seu parente próximo.
O homem de Pequim revela muitas características em comum
com seu contemporâneo lá das regiões, onde se estenderiam futuramente as plagas britânicas. Ambos espessam, as paredes do crânio,
se bem que o de Pequim vença neste pormenor. Ambos apresentam
a mesma forma peculiar. Em ambos, entre duas delgadas lâminas de
osso compacto, estira-se uma camada de osso esponjoso. Crânios
há, antigos, em que se descobre essa camada esponjosa. Porém, é
muito mais fina. O osso esponjoso protege o crânio contra as pancadas, tornando-o resistente. Ambos os crânios são largos na base.
Com isso a mais, o crânio de Pequim veio apoiaf a veracidade da reconstrução do de Piltdown, realizada por Elliot Smith.
Daqui a afirmar ter aparecido o "praehomo" anunciada por
Boule, não vai gfande arrojo.

Não fosse a enorme distância a se-

parar os dois. Náo fossem outras circunstâncias
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Aliás, temos mais previsões. Em
1928, o dr. Davidson Black examinava um dente. Um só. Pois
apenas este bastou ao cientista
para predizer a existência dum
novo pfaehomo — o "Sinanthropus Pekinensis". A ciência, de
quando em vez, aparece com tais
conjunturas. Se Verrier, por cálculos, predescobriu Netuno.
A predição de Black foi confirmada com a descoberta de fragmentos de maxilares e de várias
caixas crânicas, nos arredores de
Pequim. Os maxilares sem queixo
lembram as mandíbulas de chipanzés jovens e as do eoântropo.
O sinântropo, contemporâneo
do homem de Piltdown, parece ter
vivido, lá pelas colinas do Oeste
da futura Pequim, nos princípios
Fragmentas do crâneo de Pequim, visto QO
J plP;<;t-nrpno
lie cima e de lado. Repare-se na grossura o ««SWCenfl.

Tvrs
m<!i'r1praiYi
^aon n
O rrCOnSlOeram

das paredes ósseas.

como verdadeiro homem. E sim
um ensaio vivo do Homo sapiens". Ou se quiserem como um intermediário entre o bruto e o
homem. Descreveu-o magistralmente, em 1930, o sábio jesuíta Teillard du Chardin. Von Eickstedt taxonomiza-o de "Praehomo asiaticus sinensis" seu "Sinanthropus".
(seg.desenho do livro aeD.üavison)

E aqui termina nossa apresentação das várias espécies do gênero "praehomo". Outras haveria ainda a recordar. São, porém,
de somenos importância. Apressemo-nos a estudar os primeiros homídeos, homens propriamente ditos, que apareceram na era quaternária após os grandes degelos, chamados "glaciações".
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Vcrrmos enúo as taças de Neandertal, de Grimaldi, de CroMagnon e a de Chancelade. Todas podem filiar-se ao gênero "Honw ,
se bem qu-e ao especificativo "sapiens" acrescentemos '
Isto é, são raças extintas.
t .
Até o homem de Neandertal temos os os povos pai
Após aquele temos os povos Neoantrópkos.

O homem de Neandertal
O homem das cavernas
Devemos remontar a uns 80.000 anos atrás para descobrir o
primeiro homem verdadeiro, de que possamos haver notícias documentadas por restos encontrados.
Foi pelos dias quentes do fim do terceiro período intergiaciário que esse homem entrou ria Europa, provindo do Este.
Na Europa viveu ele por milhares de anos, até mais ou menos,
uns 20.000 anos atrás, quando um cl'ma horrível estendia seu»
lençóis de gelo pelo norte europeu. Era a quarta glaciação. Fugindo à intempérie, esse homem primitivo conquistou ás cavernas
aos animais ferozes. Auxiíiou-o na conquista o dom divino do fogoAtirando para dentro das furnas achas íurnegantes espantavam ursos
e feras, ali alojados. Uma vez de posse dos antfos, o homem acendia
sua fogueira, talhava seus instrumentos de sílex e viv'a sua rude vida
familiar. Vêde-o aí, o homem das cavernas, o troglodita, rodeado
de seus filhos e de svia mulher, que o respeitam e o imitam.
Compafado aos "praehomines", supera-os de muito, tanto no
físico, como no intelectual. Temos um homem verdadeiro.
A vinda, pois, desse homem à Europa tornou-se um acontecimento notável para a raça humana. Para a ciência, o achado de
sens restos marcou época.
Já cm 1848, em Gibraltar, se achara um crânio deste homem.
Apesar de bem conservado não foi levado em conta. O crânio
típico, que originou a descoberta do primeiro troglodita conhecido,
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deu-se oito anos ma.'s tarde, cm 1856, no vale de Ncandeml, perto
de Dusscldorf, na Alemanha. Alguns trabalhadores, desentulhando
a pequena gruta de Feldhofer, encontraram uma calota craneana
e uns tantos ossos longos. Era um esqueleto quase completo.

bíaltar, encontrado pelo geólogo inglês Busk em 1864, aparecia a
mulher de Roma; apesar de ela mostrar possuir atitude ereta, quando
o Neandertal andaria em posição semi-ereta. O geólogo belga Dupont apresentou o maxilar de Naulette, quase tão famoso como o
crânio de Neandertal. Na gruta de Spy, Bélgica, Puydt e Lohest
estudam os esqueletos, ditos de Spy. Na França, confirmam a tese
o esqueleto de Chapelle-aux-Saints, bem conservado, e os de La
Ferrassie, Dordogne, colocados em túmulos.
Todos estes fósseis e outros mais se enfileiravam ao lado da
Raça de Neandertal. O mesmo tipo craneano; a mesma dentição
humana; o mesmo maxilar robusto e sem mento; a mesma face
proeminente e semi-bestial.
O conhecido antropólogo 'Boule forneceu ao escultor JoannyDurand os tópicos para uma modelagem do busto do homem de
Neandertal.
Eis suas características:
"Coípo de pequena estatura, muito macisso. Cabeça volumosa.
Face muito desenvolvida relativamente à fronte, índice cefálico
médio. Crânio achatado. Arcadas orbitais salientes. Ambas formando um relevo continuado. Fronte fugidia. Ocipital saliente e
comprido, no sentido vertical.
Face longa, proeminente, de ossos malares chatos e fugidios.
Maxilar superior assemelhando-se a um focinho. Orbitas grandes e
redondas. Nariz saliente, largo, de vasta base.
Maxilar inferior1 robusto, falho de mento e de largos ramos
ascendentes.
Dentes fortes e grandes. Coluna vertebral e ossos dos membros
com numerosas características pitecoides. Denota uma atitude vertical menos perfeita que a dos homens atuais. Pernas curtas.
Capacidade cefática média de 1,450 cms.3. Confomação cerebral com numerosas características primitivas ou simkscas.
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Devido à falta de técnica e de cuidado daqueles tempos, estes
ossos se fragmentaram, se deterioraram. Destes fragmentos, alguns
se perderam. Um médico de Elberfeld, que dirigira por certo tempo
a escavação, salvou os ossos da destruição completa. Guardou-os
no Museu de Bonn.
Quando se publicou o relato da
descoberta, a sensação foi tremenda. Afinal encontrara-se o mais
antigo dos representantes verdadeiramente humanos!
Houve reação. O sábio alemão
Virchow teimava em considerar o
crânio de Neandertal como um
caso patológico. "E" urn crânio
deformado de um idiota", sentenciava. Somente novas descobertas
de crânios idênticos destruiriam
essa teoria.
Huxley e Lyell, na Inglaterra,
continuaram a julgar o novo
Neandertal como pertencente aos
antropóides.
Mas, novas peças esqueléticas
foram surgindo. Semelhantes ao
tipo neandertal. Confirmando-o.
Não houve mais remédio senão
proclamar o "Homo neaiidertha*
lensis" o primeiro exemplar de
homem verdadeiro, até agora conhecido.
Aí estavam OS argu- o homem de Neandertal Seu retrato imagina
mentos. Além do crânio de Gi-
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O crânio neandertaknse é maior que os dos
homens atuais. Possuem
um aspecto peculiar.
Vistos de cima assemelham-se a uma pera.
Inútil acrescentar que o
neandertal é o primeiro
dolicocéfalo conhecido,
Seu índice oefáÜco chega a 72.
As marcas encontradas
nos ossos longos indicam
que
a
marcha do
üieandertal se processava
em atitude semi-ereta.
Suas pernas sempre permaneciam fletidas nos
joelhos, como uma criança aprendendo a andar.
A cabeça desse homem
das cavernas era pesada.
Apoiava - se min?
O homem de Neandertal. Reconstituição do espescoço grosso. Nunca ciíltor Joanny Durand, conforme orientação de
Marcellin Bonle.
conseguia!
permanecer
altaneira. Sempre tombava para diante. É que a coluna vertebral carteia das nossas quatro curvaturas que facilitam a posição ereta. Num resumo: a postura desse troglodita era desajeitada e de causar pena.
Seu pé talvez tivesse dedos muito mais móveis que os nossos.
O halux (dedo grande do pé) estava afastado dos demais. Facilitaria a subida às árvores. O calcâmo é característico. O neandertal
parece não andava sobre toda a planta do pé. Antes apoiava-se
em suas bordas externas, voltando-se os aTtelhos para dentro com®
os macacos.
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A mão era bem humana.
Larga e curta. Ainda não chegara, é claro, a separar perfeitamente o polegar dos outros
dedos.
O Neandertalense devia ser geralmente dextfomano.
Os costumes desse troglodita eram dos mais interessantes.
Vivia em cavernas. Falava.
Conhecia o fogo. Fabricava os
mais divefsos instrumentos de
sílex. Os terrenos do Lê Mousteriano, onde viveu, estão pejados -desses fragmentos de pedra
lascada. Enterrava seus mortos
COlocando-lhes aO lado seus utensilios. Parece porsso ter acredij
•j F
tado
na vida
futura.

c,,aHeuflt> homem de

Neandertal. Visto de

dolicocefaliíi.

Interessantíssimas essas pesquisas, mas, que não vêem ao nosso
Preterimo-las.
Convém salientar mais uma vez a relevância do Homem de
Neandertal na história racial da humanidade. E' o ponto de partida.
Von Eickstedt considera-o subspécie da espécie "Homo primigenitus sive alluvialis", ambos pertencentes ao gênero "Homo".
Parentes do homem de Neandertal europeu encontraram-se nas
cavernas da Palestina ("Homo Palestinus") e na África. Na mina
ãe Broken Hili, Rodésia, foi descoberto um esqueleto, tido como o
de uma velha. Seria um exemplar do "Homo Rhodiensis". Mas,.
a respeito há ainda muita dúvida.
caso.

Raças neoanírópicas
Quando o homem de Neandertal desapareceu encerrou-se um
período, o primeiro, da história racial humana. Novos tipos humanos chegaram. Chamamo-los "neoantrópicos" em contraposição
aos extintos, conhecidos por "paleoantrópicos", até agora mencionados ou estudados.
A raça de Cro-Magncm vinha substituir a raça de Neandertal. O homem de Cro-Magnon não é um aperfeiçoamento do homem neandertalense. E' uma subspécie totalmente
diferente. Muito semelhante ao homem atual, merecendo de fato o título de "Homo sapiens". Educado
entre nós não se notaria por nada de
especial.
Esses novos homens tinham a
mesma morfologia que nós. Sua inftesfo* dum outro cra-tféo de
Cro-Magnon
teligência e sua habilidade encheram
as cavernas de provas de fino gosto
e de elevado senso artístico. Tais desenhos, chamados do período
aurignaciano, são os primeiros documentos da arte e da cultura do
"Homo sapiens". Os povos que se lhes seguiram não seriam nem
mais inteligentes nem mais artistas. A partir de então, segundo
afirma M. Bouk: — "A evolução física da humanidade pode con-
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siderar-se terminada e o problema
das origens humanas perde o seu
caráter zoológico para se tornar
puramente antropológico e etnográfico".
O esqueleto típico desta raça,
que abrange vários ramos, foi encontrado em Cro-Magnon. Em
1868, abrindo-se a estrada de
ferro de Périguex a Agen, na
França, os operários depararam
com cinco esqueletos humanos por
entre ossos de animais, sílex talhados e conchas marinhas. Tudo
estava num abrigo fechado por
um rocheno.
Como o lugar se
denominasse Cro-Magnon, os esqueletos foram ditos pertencentes
à raça de Cro-Magnon".
Lartet, Brüca, Quatrefages e
Hamy estudaram-nos. Acharam
que os esqueletos eram de um velho, de dois homens adultos, de
urna mulher e de um feto. ConO homem de Cro-Magnon
cluíram a mais, pela aparição de
Rtfrata imaginário e craneo
(seg. o livro cit. de D.Davison)
uma raça superior, comparável às
atuais, se bem que extinta. Eram
crânios dolicocéfalos, com capacidade de uns 1.590 cms3. Notáveis pela saliência dos parietais. A conformação da fronte, avultando acima das arcadas superciliares pouco salientes, o queixo triangular e proeminente eram características de desenvolvimento intelectual dos mais avançados.
Descobriram-se outros restos que se pod'am filiar ao Cro-Magnon. A verdadeira raça Cro-Magnon era de estatura elevada, bem
feita, de cabeça grande, face semelhante à dos homens atuais.
Riviere, em 1872, nas margens do Mediterrâneo, perto de
Menton, precisamente «m Grimaldi, encontrou as grutas do mesmo
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níime, que ocultavam preciosas documentários para a. história racial.
Além de Riviere e Abbo exploraram essas grutas Verneau e
Rzehak. Ali acharam esqueletos duma raça fóssil ou extinta, com
as características do homem de Cro-Magnon.' Ficoxt essa raça conhecida por Raça de Grimaldi ou de MentonEm 1874 Riviefe numa das grutas achou dois esqueletos de
crianças. Essa gruta, conhecida por "Grotte dês eníants" mais tarde
revelou a presença de outros esqueletos humanos, em três níveis
diferentes. Os de cima eíam incontestavelmente do homem de CroMagnon. Na camada inferior dois esqueletos suscitaram discussões.
Verneau cons!dera-os como pertencentes um a uma mulher velha
e o outro a um rapaz de quinze a dezessete anos. Ambos representam uma nova raça, por Verneau chamada de Grimaldi. Seriam
negróides do período aurignaciano.
Pesquisas mais acuradas vieram destruir essas arquiteturas. Os
esqueletos pertenciam, não a uma yelha e a um moço, e sim, a uma
moça de vinte anos e a um menino de uns 12 para 13 anos. Não
são também negróides, e sim variedade do tipo Cro-Magnon.
Em 1888 com as descobertas de dois arqueólogos, Féaux
c Hardy, aparecia uma nova
raça, a de Chancelade. Seu
nome provem da comuna de
Chancelade, perto de Périguex,
onde em terrenos magdalianos
se achou um fóssil humano.
Suscitou interesse a posição
em que se encolhia o esqueleto.
Era uma posição forçada. O
que indica que o dono de tal
craneo de Grimaldi ou de Menton
esqueleto foi enterrado intencionalmente. Devia contar esse homem de 55 a 65 anos. Era de
pequena estatura: de lm,55 a lm,60. Estava deitado sobre o lado
esquerdo. A mão esquerda sustentava a cabeça. A direita por
baixo do lado esquerdo do queixo. As pernas dobravam-se estranhamente. Os joelhos tocavam a boca e os pés o inferior da bacia.
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Testut, o afamado professor da Universidade de Lyon, comparou tal posição forçada com a que se vê nas múmias peruvianas.
Segundo ele, o cadáver fofa dobrado, amarrado mesmo e até "cosido
em algum saco de pele, para reduzir suas dimensões, de maneira a
ocuparem o mínimo espaço possível". "O mesmo costume" — acrescenta — "teem muitos povos antigos e entre os modernos os esquimós".
A morfologia do esqueleto de Chancelade prognostica uma raça
superior. Crânio bem dolicçcéfalo. Fronte larga e proeminente.
Capacidade craniana de 1.710 cms.3- Maior que a média dos
atuais europeus. Arcadas superorbitárias não salientes demais. Queixo largo e bastante projetado.
Comparada a raça de Chancelade com a de Cro-Magnon, as diferenças salientam-se notáveis. Aquela era de pequena estatura,
enquanto esta era agigantada. As órbitas na primeira eram quadriláteras; na segunda, alongadas transversalmente. A fac e do homem
de Chancelade era comprida; a do homem de Cro-Magnon não.
Nem por isso estas três raças neantrópicas de Cro-Magnon, de
Grimaldi e de Chancelade se distanciam enormemente. Nos costumes até e na cultura são irmãs. Viveram no mesmo ambiente.
Bons caçadores, tinham por si a vantagem de movimentos mais
soltos. Locomoviam-se com facilidade e mesmo com garbo, se os
compararmos com os neandertalenses,
Estas três faças podem-se considerar como variedades do homem
fóssil. Classificam-se entre os exemplares do "Homo sapiens". Chegaram ao ápice da evolução física. Seus sucessores não progrediram
mais, fisicamente falando.
Boule pretende ver afinidades destas três raças com as tfês
grandes divisões da humanidade hodierna. Cro-Magnon precederia
os brancos; Grimaldi os negros e Chancelade os amarelos. Seriam
esses os fundadores das raças modernas.
Convém, contudo, esperar pelas inabaláveis sentenças da Ciência. Inúmeras teorias sobre a origem das faças agitam os meios antropológicos. Muita névoa proíbe perceber a seqüência das raças.
Somos obrigados a estudar os vários protótipos, sem estabelecer
uma síntese, como seria o ideal.

A raça de Lagoa Sanía e o sábio Peíer Lurid
O Brasil gloria-se de ter sido campo de pesquisas par.; „ dejcoberta duma raça considerada corno tipicamente americana. Re*
íefimo-nos à raça de Lagoa Santa, por Eickstedt classificada: "Homo
lagomaritimus americanus".
Convém conheçamos sua história e a de seu descobrida, i>
sábio naturalista dinamarquês Peter Wilhelm Lund (1801-1881).
Entre nós, vários cientistas focalizaram essa figura de paleontólogo escrupuíoso e honesto. Lembfemos Aníbal Mattos com sem
trabalhos "A Raça de Lagoa Santa" e "O sábio Dr. Lund", que
mtiito ajudaram a difundir nomes tão caros aos brasileiros.
Peter W. Lund é considerado pai da Paleontologia brasileira.
Aportou a nossa terra em 1827. Veio em busca de saúde e encontrou a glória. Estabelecendo-se perto do Rio, pôs-se a colecionar
plantas e peixes. Mais tarde passou até Friburgo para explorar o
rio Paraíba. Em 1830 voltou à Europa. Viajou pela França e pela
Itália, aperfeiçoando-se em Ciências Naturais.
De regresso ao Brasil, em 1831, percorreu os Estados do Rio c
àt São Paulo. Devassou Goiás e o São Francisco. Sempre recolhendo precioso material científico.
Tefnrnada esta excursão foi morar em Lagoa Santa, lugarejo
do interior de Minas. Daqui não mais saiu até sua morte, sendo
mesmo sepultado ness; rincão perdido.
Lagoa Santa tornou-se o foco de pesquisas paleontológic.is cie
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Lutid. Suas pesquisas chamaram a atenção do mundo científico
para o Brasil.
Por dez anos continuados, de 1835 a 184 J precisamente, devassou umas 800 lapas ao sul dos municípios de Curveío, Santa
Luzia e Sete Lagoas. Descobriu uns 70 restos de animais fósseis.
F, esptic aímente na lapa do Sumidouro encontrou ossadas humanas.
.Descreveu-as e estudou-as. E assim apareceu a raça de Lagoa Santa.'
As investigações do sábio Lund ecoaram inundo afora. Foramno •visitar em seu reiúg o Burmeister, Burton, os colegas de Agassiz,
quando de sua expedição ao Brasil, Reinhart e D. Pedro II. Quatrcfages, Kolltaann, Rivet, o mesmo Reinhart e outros mais estudaram
as conclusões do naturalista dinamarquês.
Pena que quase todo <S mater ai reco- f
Ihido por Lund se encontre no; Museu
de Copenhague.
Após a morte de Lund continuou as
escavações e pesquisas o dr. Padberg.
Os fósseis de Lagoa Santa compõem
uns trinta esqueletos de indivíduos velhos e novos, de permeio a ossos de anlimais. Lund classificou-os cronolo.g-,'camente, empregando extrema atenção e
louvável escrúpulo.
Craneo do homem âe
Santa
O crân'o do homem lagosanten.se é
pequeno, dolicocéfalo, de fronte elevada. Sua face é curta.
O
nariz mesorrino. Possue os característicos da "raça americana".
Quando apareceu essa raça? Ignoram-no os sábios.
Seja como for, Boule consider'»-a como de importância irrecusável, como documento antropológico.

írvore eeneMgica dos diferentes membros da família humana (.homldeos) confor»n
suas posições relativas.
w./™-!!» í
(segundo Elliot Smith no seu livro «Human Historyl

\
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AN raças humanas aluais
Para classificai' as raças é imprescindível manusear us característicos raciais primários e secundários. Estudamo-los nurn volume
anterior.
Aplicados esses característicos sobre o^ indivíduos e sobre os
povos encontrados, distribuiremos então as várias raças. Para tanto,
como dissemos, teremos em conta apenas os característico;; morfológicos ou somáticos. São mais fáceis de se apanhar e evitam confusões de apreciação subjetiva.
A. C. Haddon, c!a Universidade de Cambridge, na SHÍJI obra
"As raças humanas c sua distribuição" ateve-se a este critério.
Não existe, no entanto, uma boa classificação das raças humanas atuais. Mesmo se a formos procurar entre os sequazcs da
exclusividade dos característicos somáticos. E por que não há?
E* que um antropólogo insiste num característico determinado, amesquinhando os demais. Outro cientista procede pelo inverso, favorecendo seu característico predileto.
Em face de tais discordâncias, o mestre brasileiro Roqucttc
Pinto, julga ironicamente a Antropologia moderna "a inútil pesqu sadora das soluções impossíveis, para problemas ociosos, cmbofa não
tenha atingido o grau supremo que lhe foi marcado na hierarquia
positiva" . .
Pode bem ser que a frase de Roquette Pinto se ressinta de algum sarcasmo.

í. H. Lermt

Cada autor, porém, apresenta sua taxonomia, exigindo patentes
de invenção. E como sempre aparece cada inutilidade!.
Diríamos:
"tot sententiae, quot capita"
"tantas opiniões, quantas ca
becas, . .".
Não vamos negar uma certa vantagem com o advento de todas
estas classificações. E' que cada antropólogo traz: uma luz nova
Focaliza por um ângulo inédito.
Lineu, Buffon e Cuvier chamaram a atenção dos estudiosos
para o "habitat" das diversas raças. Saint-Hilaire, Huxley e Retzius
repararam mais nas características anatômicas pessoais, Tropinard,
De Quatrefages c Breca restr ngiram-se às características cíaniolúgicas. A craniologia é talvez a fonte primordial para a determinação das raças,, não só das paleontológicas, de que até o presente
falamos, mas mesmo das atuais.
Sem pretender exgotar* o assunto ,ante.v reconhecendo falha.'
inúmeras e muitos extravio» atribuídos à subjet:'vidade ou ponto de
vista de cada um de nós, — tentaremos percorrer as mais relevantes
taxonomias raciais, as que não deverá ignorar urna pessoa de mediana cultura.
Lineu, conhecidíssimo naturalista, revolucionador das CiênciaNaturais e um dos maiores taxonomistas até agora surgidos, em
1735, arquitetou uma das primeiras classificações realmente cie.ití ficas.
Admitiu quatro raças. Seriam variedades da espécie mais elevada: o "Homo sapiens". Eis sua nomenclatura;
Raça européia: "Homo sapiens europaeus albus*.
Raça asiática: "Homo sapiens asiaticus luridus".
Raça africana: "Homo sapiens afer niger".
Raça americana: "Homo sapiens americanus rufus".
Como logo se vê, para o sábio sueco pesou mais o característico da cor da pé! e.
Sua classificação gozou de renovada fama. Até ultimamente
era repetida por todos os compéndos tradicionais. No exame, n
pergunta do examinador: — Quantas e quais são as raças humanas?
— o examinando já tinha engatilhada resposta: — São quatro:
branca, amarela, preta e vermelha.1

Hoje, a classificação lineana perdeu sua integridade. Modificaram-na. Alguns mesmo aboliram-na. Mesmo assim, conservam-se
resquícios dela, não só na nomenclatura, como no espírito das modernas taxonomias. Admitem elas a'nda as três grandes raças:
Branca, Amarela e Negra com infinidade de sub-raças.
Uma curiosidade histórica. Haberlandt, desmoronando a glória
de Lineu, afirma que a pr"meira classificação verdadeiramente científica data de 1672. Seria seu autor F. Bernier. E acrescenta:
Lineu não admitia mais que uma espécie — o "Homo sapiens"
cora quatro sub-espécies ou var'edades principais — "homo europaeus", "homo africanus", "homo asiaticus" e "homo americanus";
além de duas variedades secundárias, de que poucos tem notícia:
"homo f eras" e "homo monstruosus".
Apenas nos limitamos a citar Haberlandt. De passagem, perguntamos se ele * Bernier adm tem quatro ou mais "espécies" humanas . .
Não será muito1 admitir?. . .
Uma outra particularidade. Descrevendo o "homo sapiens americanus rufus", Carlos Lineu apresenta-o como tipo avermelhado,
de cabelos negros, lisos e grossos. C" rosto, quase imberbe e tatuado.
As p"nturas de genipapo, empregadas pelos nossos índios e os gilvazes propositais, que lanhavam, como distintivos honoríficos c
masculinos, as faces dos ameríndios, impressionavam os civilizados
europeus. Contudo, fazer disso característicos raciais, permita-senos taxá-lo de exagero.
Buffon (1707-1788) sem cuidar em dispor uma classificação
racial, agrupou os povos de característicos iguais. Com isso, muito
deveu a antropologia a Buffon. Cuvier no sexi "curso de História
das Ciências Naturais", dado em Paris, em forma de conferências»
no ano de 1843 « transcrito por uma sua ouvinte, elogia Buffon em
frases expressivas: — "Buffon foi o primeiro a se ocupar da história do homem "ex professo". Antes dele muito se tratou de higiene, de ortopedia etc. Assuntos bem interessantes, sem dúvida»
para a medicina. Mas, ainda não se considerara o homem, como os
demais seres vivos, debaixo do aspecto de suas relações materiais.
.As variedades da espécie humana não tinham sido examinadas com
cuidado. Buffon entregou-se a tal exame com uma sagacidade e
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uma erudição apreciáveis. Recolheu escrupuiosamentc a» referências dos viajantes, dos geógrafos e dos naturalistas, sobre a forma
e a cor da espécie humana. Contudo, ele não pôde chegar à determinação precisa das raças, como Blumenbach e outros autores fizeram
ao depois. Buííon admite a passagem duma variedade para outra.
Supõe que a cor dos negros não resulta mais que do calor e da luz,
Não notou que sob temperaturas semelhantes, os homens não diferem na cor da pele!" .
(Cuyieí, op. cit., III parte, tomo IV, pág. 173).
Após Lineu, quem mais pfestígio gozou na taxanomia racial
foi '.Blumenbach, professor de Gottingen, nascido em l7f 2.
Em sua obra "De generis humani varietate", impressa em 1798,
divide a espécie humana em cinco variedades; Caucásica, mongólicr,, etiópica, americana e maláia.
(Blumenbach propunha o designativo de "caucásica" à raxv.
branca ou europé a, imaginando o Cáucaso como berço da mesma..
Lá encontrara um esqueleto, perfeito sob o ponto de vista proporcional e estético. Admitira-o logo como o protótipo da raça branca.
Parece não ter sido o primeiro e o único germânico a "torcer" par»
sua j: '.ca . . .
JiJumenbach descreve a raça americana:: pele cor de cobre;
rosto largo como o dos mongólicos; traços rudemente talhados, prt mitivos; cm especial, .quando vistos de perfil; fronte baixa; olhos
fundos; nariz recurvo e proeminente. Esse é o típico do Pelevermelha.
Cuvier, o grande mestre, em 1817, reduziu as cvneo raças de
Blumenbach a apenas três. Ateve-se, porém, ainda ao característico
da cor da pele. Eis sua classificação: raça branca, raça amarela c
raça negra.
Cuvier antecipou-se de muito aos avanço; tu ciência de então.
Por isso foi que sentenciou a raça americana ou vermelha como
wma variante da mongólica. Como hoje o admitem, as mais respeitáveis autoridades em antropologia racial, Era mesmo geimí
Georges Cuvier.
Intefgência polimorfa, considerado pai c!a paleontologia, suas descobertas obrigaram a ciência a dar um passo
mais avançado do que pedia a evolução progressiva da época. Suas
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pesqxãsas paleontológicas abriram cam nho para o conhecimento
das raças prehistóricas, atrás focalizadas.
Gcoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), outra grande mentalidade do século passado, adversário de Cuv er, continuou a sep:<-.-ji raça americana, como variedade da espécie humana.
Omalius d'Ha!loy só complicou as classificações raciais.
Multiplicam-se as taxonomias, crescendo a confusão.
Dois antropólogos surgem então, projetando luz sobre o c ao*.
Tropinard, no seu livro "Elementos de Antropologia geral", de
188?, viía principalmente a cor da pele e a conformação do nariz,
quando estabelece as raças :
1. Branca ou leptorina.
2. Amarela ou mesorrina.
3. Negra ou camerfina.
Tropinard volta à teoria de Cuvier, considerando a raça americ^ia variedade da mongólica,
De Quatrefages, outro nome dos mais respeitáveis, em sua
"Histoire gerierale dês races huma:nes", vinda à luz em 1889, admite três troncos raciais ou grandes raças primordiais. Cada urna
delas acolhe sub-ramos ou sub-raças respectivas.
Vejamo-los :
1. Tronco negro:
com os sub-ramos: indo-melanésio, australiano, africano -c
australo-africano.
2. Tronco c m areio:
com os sub-ramos: siberiano, tibetano, indo-chino, americano, esquimau e brasileiro (Raça de Lagoa Santa).
3. Tronco branco :
com os sub-ramos: fímco, semítico, ário, caucásio e ainú,
Interminável seria mencionar e comentar todas as taxonomias,
que trazem algo de novo, de construtivo. Umas já passaram. Outras ainda continuam em voga. Sempre porém a antropologia rac>ií
se confessará reconhecida para com os nomes de Haddon, Denifcér,
Giuffrida Ruggori, Anton y Sainz, Muller, Sergi e outros nruito.
pioneiros dos estudos dos homens de ouf.rora e de hoje.
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Se cada uma. das classificações que sobrevem acumulam novo;
conhecimentos, geralmente não satisfazem com plenitude.
Até agora, as classificações que, pode-se afirmar, constituem
a última palavra, são as de von Eickstedt, autor dade de alemã cL
renome mundial, renovador da antropologia, e a de Dixon.
Resumiremos a do sábio americano.
Na sua monumental "The rac ai History of Man", Rolând tí,
Dixon, da Harward, estabelece oito t'pos raciais primitivos, decalcados sobre dados cranicmétricos. Em especial sobre o índice cfarseario horizontal e vertical e sobre o índice nasal. 1)
Citemos os nomeseas e as principais caracterysticas desses grupos raciais :
I — Proto-awíralúi-Jc:
Dolicocrineo, camecrâneo e platirrino.
Prognata. O tipo mais antigo até hoje identificado.
Predomina no sul e ao longo da costa oriental da África;
no sul da Ind a e do Ceilão; na Melanésia; na Austrália
e na Tasmânia.
Sua pátria é o suleste da Ásia.
li — Pmto-negróide:
Dolicocrâneo, hipsicrâneo c platirrino.
Pt'ognata. Pele pardo-escura; cabelos espiraíados.
Distribui-se pelas árCas adjacentes ao oceano indico; pek
África ocidental; pelo sul da índia; pela Indonésia; pelai
ilhas do Nordeste da Austrália.
Habitou a América do Norte, constituindo os iroqucxec as tribos algonquianas, os antigos povos do México e de
Planalto Brasileiro. Chegou até a Patagônia.
Párr A: África do Norte e Ocidental.
l)

fará a exposição da classificação de Dixon, servimo-nos tlumn
conferência do conhecido antropologista Dr. Bastos de Ávila,
pronunciada em 1940, no Colégio Anchieta, âe Friburgo. O
manuscrito dessa alocução acha-se inédito no gabinet-e tf e Biologia da faculdade Pontifícia de filosofia, do mesmo Colégio.
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III — Ciíspiano ;
Dolicocrâneo, hipsicrâneo e leptoirino.
Ortognata.
" Encontra-se esse tipo entre os esqu;mós.
No norte da África; ao sukste da América do Sul; aa Escandinávia; ao sul do mar Cáspio; na Grã-Bretanha; além
de se disseminar por regiões outras.
Parece ser formador da raça "nórdica".
É de estatura elevada, de pele clara, de cabelo prov
mente castanho e levemente ondulado. Tende paia o iplouro.
Na região do Báltico é onde se encontra o Çaspianb
puro
A" —
Pátria: as estepes da Ewásia, junto ao mar Cáspio,
recebe o norne.
IV — Mediterrâneo:
Dolicocrâneo, camecrâneo, leptorrtno.
Ortognata.
Habita, bastante puro, na Arábia, no Norte da África, ««.Sul da Itália, na Península ibér ca, na Grã-Bretanha e na
costa ocidental da Noruega. Dispeísa-se também por outras .regiões.
Menor que o caspiano; mais moreno do que claro.
Pátria: provavelmente as plagas do Mediterrâneo ociJ-.M
tal c do Mar do Norte.
V — Mongolóide:
Braquicrâneo, camecrâneo, Platirrino.
Prognata. Estatura bastante baixa. Outrora de c.ibek>s
ondulados, hoje lisos. Olhos abliquos ou mongólicos;
Na Europa aparece entre os lapões. Na África fundiu
se com o Proto-australóide e com o Proto-negróide. Todavia os Bosquiamanos a nda lembram o tipo mongoíóide.
A Ásia é o grande centro deles. Sua presença revela s<
entre os índios das Américas e na Tasmânia.
Pátria: ainda ind«ter'minad;i. Provável: o norte- do planalto oriental asiático.
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VI — Páleo-alpitto :
'Braquicrâneo, hipsicrâneo, Platirrino.
Prognata.
Largamente disseminado. Concentra-se porém, ao sudeste da Ásia c no planalto central da Europa. Aparece nas
f tribos ocidentais dos Montes Rochosos, no sudeste do* Estados Unidos e na bacia do Amazonas.
O pnleo-alpino é de pequeno porte. Os pigmeus fio Con/jti
são paleo-alpinos. Pele pardacenta. Cabelos negros e
lisos.
Pátria : Sul da Mongólia.
VII — Alpino :
Braquicrâneó, hipsicrâneo, leptorrino.
Ortognata.
Domina na maior parte do mundo.
Adensa-se na Europa, exceto nas plagas ocidentais e nórdicas. Na Ásia, «xceto no Sul e no sudeste. Nas Américas,
na Indonésia. Somente a Austrália e boa parte da África
escapam-lhe ao domínio.
De estatura acima de mediana. Pele clara. Cabelo escura
c liso.
Pátria : provalmente os planaltos ocidentais <fu Ásia.
VIII — Ural:
Braquicrâneó, carrtecrâneo, leptorrino.
Ortognata.
O tipo menos definida destes oito.
Mora no planalto central da Europa; nas costas do Mar do
Norte; entre os Prussianos, os Filandezes, os Bascos; entre
os povos de língua turca; entre os Samoiedas c entre certos
habitantes dos Ura "s.
Na América encontra-se entre os índios Sioux c entre as
tribos algonquinas. Na Venezuela compõe 3 maioria d*
população, atualmente.
Pátria : ou as adjacências dos montei Urais ou i região
dos Prisões.
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Dixon, após apresentar seus tipos, fina c cient-ficamentè observados, analisa ainda a contribuição de cada qual deles para. o progresso da humanidade, o que não entra em nosso programa. Demonstra que à fusão dos três tipos: alpino, caspiano e mediterrâneo, st.
devem as civilizações florescentes da Babilônia, da Grécia e da Roma
antigas e da própria Renascença. O alpino, porém, luta contra o>
caspio-mediterrâncos. Combate cruento mesmo, como os de 19 H
A 1918 e de 1939 a 1945. Em ambas estas guerras os alpinos
perderam.
"Perdem sempre, — comenta Bastos de Ávila, — quando fazem
uso de armas; porque, ardil contra ardil, o cáspio-mediterrâneo .leva
jcmpre vantagem, ao contrário do que se poderia imaginar".
Mas, no final a vitória será dos alpinos. . .
A classificação de Dixon, apesar de científica, ou por isso mesmo, não interessa a todos. Muito árida e eriçada de termos técnicos. Complicada. Rep<jrta-sc ao passado, volta pafa o presente
crn estonteantes saltos. Prescruta as nebulosas origens prehistóricas:.
Mais práticas classificações encontram-nas os curiosos nas enciclopédias Britânica e Italiana — Treccani. Nem por isso devemos
despreza-Ias, que foram redigidas por eminentes especialistas.
Conforme o articulista da Britânica, três grandes raças agrupniTi sob si várias sub-raças. Consideía-se como foco de dispersão
das três — a Ásia. Afina-se a teoria pela lenda e pela tradição',
i j i i e colocam o Éden, berço do primeiro homem, na Ásia.
A raça branca desceu do Norte.
A raça negra partiu do Sul.
A raça amarela veio do Este.
l"rn rápido esquema:
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Rwopideos — Brancos.
Do aorte da Ásia.
Quimótricos e leucodefmas.

Da América

Subraças:
da Ásia c da América:

nseniana.
oriental (eslava) Dinárica, Mediterrân-ea,
Turamdea.
Polinésia, ameríndia,
indídia.

Ncgrídios. — Negros.
Do Sul da Ásia.
Ulótricos, melanodermas.

Da África

Centralídea
Andídea
Pampeidea

nofííioa. aípíiu <ü ir-

<!a Europa:

2.

Etiopídia,
Sudanídea,
Nilodiana,
Bantuídea.

Dolicocéfala»

Apresenta com isso dois quadros :

Europídcos
Próíonegridea,
Paleonielanídea,
l.

Amarelos.
Do Este da Ásia.
TJssótricos e xantodermas.

Subraças:

Da Ásia

Liberídea (esquimó)
Sinídea,
Tungidea,
Paleomongolido»,
Taponcsa

Bfasilidea
Lãgídea
(Raça c!e
Lagoa Santa).

Com pequenas variantes nas subraças, a Enciclopédia
prossegue admitindo os três gfandes grupos raciais, a que se subordinam as sub-raças.

Subraças:
Da Oceania

Braquicéfalas j Pacifídeas

í.

Raça principal: Raça branca
Raça secundária : Polinésida
Forma part cular : Védido
Forma antiga : Ainúida.

Negríd«;os

Raça principal: Raça Negra
Raça secundária : Melanésida
Forma particular : Pígmida
Forma antiga : Austral da.

Mongolídeós

Raça principal : Raça Amarela
Raça secundária : Esquímida
Forma particular : Indianida
Forma antiga : Koisânida.
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O segundo quadro é mais expressivo
1 .' Grupo raciaí : , 2.' Grtipo racia! :
NÉGRIDA :
EURÓPIDA :
Nórdica
Mediterrânea
OrientáUda
Indida
í)m árida
Armênida
Tufânida
Alpina
Európida-orkn t: a 1
Polinésida
Védida
Ainúida

Bantuida
Sudânida
Nilótida
Paleonegrida
Etiópida
Indomelânida
Melanésida
Paleomelanésida
Pígmida
Austrálida

3.°

Grupo racial :
MONGÓLIDA :

1'úngida
Sínida
Paleomongóiida
Sibírida
Esquírrr.da
Pacífida
üentrálida
Ândida
Pampida
Sílvida
Margida
Brasílida
L agida
Koisãnida

Estabelecendo
«m como que resumo eclético, que
abranja todas as
taxonomias acima
relatadas, podemos
levantar n o s s a
classificação, simples, prática e com
todos os dados de
Crânio da sub-raça mediterrânea visto fie frente
e de cima — moderada doUcocetalja
maior interesse.
Admitiremos
três raças primordiais. Cada uma delas acolhe raças menores ou
«ihraças.
1.

RAÇA BRANCA
Leucoderma. Cabelos de corte transverso oval.
abundante. Fronte alta e abobadada.

Barba

Ortognata. Leptorrinica.
Compreende 50% da humanidade.
S/ibraças:
l ) Mediterrânea : Pele trigueira, olhos e cabelos escuros. Dolicocéfala.
Habitat: litoral mediterrâneo; norte da África; Península aribica; Ibéria; Inglaterra; Norte da Europa ocidental; América latina (desde a época das descobertas, por
volta de 1500).
2) Nórdica : Pele clara. Tipo louro. Olhos azues.
Dolicocéfala.
Habitat: Norte da Europa teutônica. França. Itália do
Norte. Colônias anglo-saxônicas e holandesas. Estados
Unidos.
3) Alpina: leucoderma. Olhos e cabelos escuros. Bíaquicéfala. Rosto cvirto e redondo.
Habitat : vizinhanças dos Alpes.
Muito misturada com as sub-raças nórdica e mediterrânea. Os alpinos mais puros acham-se entre os suiços.

íjio dolicocéfalo

4)

Já sub-raça nórdica vislo da lado, de frente
e de cima

Dináríca: Leucoderma. Cabelos e olhos escuros. Braquicéfala, com falta de saliência ocipital. O que lhes é típico. leptorrna geralmente.
Habitat: Iugoslávia e vizinhanças.
> Bdltica: leucaderma um tanto amarelada. Cabelos e olhos
claros. Braquicéfala. Ossos inalares salientes (mongo-
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loidismo) .
Habitat: Rússia, Polônia, Tschccoslováquia, Balcans.
Alem destas subraças mais importantes, pertencem ao grupo branco os povos que habitam o norte da África (Bérberes
e egípcios) ; a Ásia Menor (sírios, árabes e armênios) ; a Pérsia
e as regiões limítrofes; as castas superiores da índia (brâmanes) pertencem à raça branca, segundo alguns. No Japão, os
"ainus"; no Indostão, os "drávidas"; no Ceilão, os "vedas"
e os Australianos representam a raça branca, a mais espalhada
das raças.
2. RAÇA AMARELA
Xantoderma: pele amarelo-clara ou azeitonada. Olhos escuros. Cabelos corredios, pretos,
grossos e de diâmetro
circular. Ossos malarés salientes, tornando
a face larga e chata.
Braquicéfala. Mesognata. Mesorrínica. Barba
Crânio da sub-raça alpina visto de frente
fala. Glabro o corpo.
e de cima. Belo exemplar de braquicéfalo
Compreende 40% da
humanidade.

4)

5)
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Haabitat: Circulo polar ártico, Alasca, Ásia Siberiana.
Ural-ialtáica : Muito misturada com as subraças brancas
nórdica, alpina e dinárica.
Habitat : Lapônia, Finlândia e Hungria.
Indonésia ou Mulata: Mistura de mongolóide, veda e negróide. Olho mongolóide. Malares salientes.
Habitat : Malaca e ilhas vizinhas.

/

/

\\

ALPINA , y

lAMERICA'
V

V NOb '

\

VHINOU/ /
K

t

v

BRANCA.

S

,'tNOU- \

AMARELA. I

'v^lANA,' |
f'

^N

\LIANA,1

Subraças ;

l ) Mongólica : Pele mais amarela que qualquer outro grupa
amarelo. Estatura pequena. Olho oblíquo. Uma prega
cutânea junto ao naris torna a fenda interpalpebral estreita e como que oblíqua. A pálpebra superior entumecida cobre quasi totalmente o rebordo ciliar.
Habitat : China, Japão, Corea.
2) Ameríndia : Pele bronzeada. Malares salientes. Glabra.
Barba rara. Olhos mongolóides.
Habitat : Américas.
3 ) Esquimó : Crâneo comprido, em telhado. Traços mongolóides.

N ECRÃ.
Cráfico Je A. L, Kroeber, eslaíelecendo o parentesco entre as raças c
sub-raças humanas.
A distância enlre os círculos indica o grau de
semelhança
(seg. A. L. Krocber cm "Anthropology )
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Vários grupos menores, que sofreram mistura cftm outras raças,
especialmente brancas, pertencem à raça amarela, Tais são os turcos-tártaros e os nômades da Rússia Asiática.

3. RAÇA NEGRA
Melanoderma. Pele escura, achocolatada. Olhos escuros
Cabelos pretos, lanudos, encarapinhados, de diâmetro elíptico ou
com chanfr'adura. Dolicocéfala. Prognata. Camerrina. Lábios
vultiiosos.
Compreende 10% da humanidade.
Sub-raças :
,
1) Negra: melanoderma pura. Nariz chato e de narinaflr
alargadas. Lábios grossos. Barba rara. Extremidades
compridas.
Habitat : África e América, aonde vieram pela escravidão.
2) Pigméa: Pouco numerosa. Côf de chocolate. Estatura
pequena; de Im4o a ImJO.
Hab'tat : espalhados pelo interior da África.
3) M.elanésia : Prognata menos acentuada qtie a negra.
Barba abundante.
Habitat : Oceania.
Estas são as linhas gerais da Taxonomia Racial que permanecerão incólumes através dos tempos. Mesmo que os antropólogos
desloquem esta ou aquela subraça, o conjunto, segundo se cfê, continuará intato, como urri monumento a desafiar os séculos. Ergueram-no os esforços sem esmorecimento; as pesquisas sem descanso;
o amor à ciência, que calcou as mais mesquinhas críticas; a paciência quasi sem medida de muitos sábios, que se sucediam, ininterruptamente. Os homens morrem, mas, sua glória e a glória "d;i
ciência perdurarão. Tributemo-lhes nossas homenagens a esses heroes da inteligência, que podem como"1ríorác<o exclamar :
— Exegi monumentum aere perennius !. . .
"Ergui uni monumento mais duradouro que o bronze !"

