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Earle Macarthy Moreira *
O autor, uruguaio, licenciado e residente em Durazno, R.O.U., apresenta este interessante livro como contribuição a um tema descuidado, mas importante, ou seja, o da influéncia indígena na constituição da sociedade uruguaia.
Discute e revisa (Capítulo 1), o conceito tradicional de ser o Uruguai
um país sem índios, tomado "como elementos de distinção e por que não de
superioridade com respeito aos demais países americanos constituindo uma
das principais razões pelas quais o Uruguai tem vivido de costas para a realidade latino-americana". Concorda com a não existência de grupos étnicos indígenas, fora da sociedade nacional, mas reconhece que o sangue indígena está
presente em boa parte da população, especialmente nas áreas rurais e que o
estudo da psique, dos costumes e crenças do homem revela a força dessa influência.
Atribui, outrossim, essa visão destorcida do aporte indígena à escassez
de estudos demográficos, à supervalorização do aporte imigratório, à situação
de inferioridade sócio-econômica e cultural do índio, à "preeminência de uma
mentalidade urbano-pensante e europeu-pensante"
e ao fato de a historiografia nacional ter "uma marcada inclinação pelos fatos políticos descuidando,
muitas vezes, do tratamento dos fundamentos sociológicos e culturais em que
tais fatos se apóiam".
Os grupos Charrua e Guarani-Missioneiro são objeto de acurado estudo,
nas partes 11e III, apoiado em excelente manancial de fontes e bibliografia selecionada. O material fotográfico, mapas, relação de sobrenomes indígenas vi.gentes e estimativas estatísticas, utilizados criteriosamente e reveladores da
profundidade da pesquisa, constituem contribuição relevante para os estudiosos da matéria. A estruturação, alcance e limitações, que o próprio Autor impôs ao trabalho, constituem exemplo digno de ser seguido em matéria de critério e bom-senso.
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