
• 

N.o 37 .. Janeiro • Marco 1959 

ANO X 

REVISTA DE HISTORIA 
Publica~ao Trimestral 

SUMARIO 
CONFER.1tNCIA 

ANTONIO DE ALMEIDA PRADO. - As 6peras de Puccini 

ARTIGOS . 

LEWIS HANKE. - Arist6teles e os indios americanos: um estudo de precon-

P ag. 
3 

ceito de ra!>a oo Mundo Modemo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
CARLOS LOPES DE .M:ATOS . - Um capitulo da hist6ria do tomismo: a 

teor~a do conh.ecimento de Tomas de Aqujno e sua fonte imed iata ( Ill ) 
PHJLIPPE WOLFF. - 0 crescim:;;oto de uma cidade francesa: Tolosa ..... . 

____.:;> ,----+~DAVID~~ ~~~~~~·.-~-~~~~.~. ~~~!;.a~. ~~ . ~~~i~~-~~ -~~o.t~~~o .. a~~ 
N1CIA VILELA LU..l . - Aspectos do nacionalismo economico brasileiro ( V ) 

( conclusiio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 

FATOS E NOTAS . 

T . 0 . MARCONDES DE SOUZA. - Toscanelli e a circunavega~ao da Africa 
pelos portugueses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 

VITORINO DE MAGALHAES GODINHO. - Os paioeis de Nuno Gons:alves. 
Caminh0s de pesquisa e bip6teses de ttabalho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

JOSE' HON6RIO RODRIGUES . - Visitantes do Brasil no seculo XVII . . . . 155 

CRITICA BIBLIOGRAFICA 

MANUEL NUNES DIAS . ~ Literatura de viagem. Um livro de Mario Gra-
c1otti sobre Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 

DOCUMENT ARIO . 

MARIA REGINA DA CUNHA RODRIGUES . - A carta reg1a de 28 de ja-
ne iro de 1808 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175 

ANTONIO PAULINO DE ALMEIDA . - Mem6ria hist6rica de Sao Sebas-
tiiio ( V) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 

QUESTOES PEDAG6GI CAS . 

ALVARO DA VEIGA COlMBRA. - N os:oes d e Numismatlca Brasileira (I ) . . 201 

R esenha BibEografica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 43 

N oticiar:o ........ . ... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249 

S-~ 0 P ~i\ lJ L, 0 - Br as i 1 

. . 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



I 

73 

ORIGEM E FUNDA<;.AO DO SERVI<;O 
DE PROTE<;.AO AOS INDIOS (*). 

PREFACIO 

Em 7 de setembro de 1910, um servigo nacional de prote
qao indigena, comurnente conhecido com o S. P. I ., ou Servi<;o 
de Ptotec;ao aos indios, foi inaugurado no Brasil. Sendo urn 
departamento dentro do Ministerio da Agricultura, seus pode
res de supervisao, em ambito nacional,. dos assuntos indigenas 
e o fato de ter responsabilidade apenas perante o Governo Fe
deral, ameagaram a soberania dos Estados e provocaram a opo
si~ao daqueles que temiam a tendencia do seculo XX em dire
~ao a um governo mais ~orte e mais Gentralizado. 

Aque1es que se opuseram a funda<;ao do Servi<;o por razoes 
puramente politicas foram apoiados em sua atitude por indivi
duo$ e organiza<;6es comerciais, que viam no S. P. I. uma amea
ga a continua<;ao das vendas altamente lucrativas de terras 
ocupadas pelos fndi6s e da explora<;ao do trabalho indigena. 

Ao lado destes motivos politicos e comerciais de oposi<;ao 
u cria<;ao do S. P. I ., ha via os religiosos. 0 programa leigo di~ 
instru~ao dos indios, previsto nas diretrizes do S. P .I., mat
cou um desvio radical da secular pratica brasileira de encar
regar o clero de toda a responsabilidade e supervisao de seu 
bem-estar e de sua' educa~ao. Naturalmente a Igreja Cat6lica 
ressentia-se desta amea~a aquilo que sempre se tinha consi.
derado se~u sacro direito a catequese entre os pagaos. Mesmo 
no meio daqueles que nunca tinham aceito a ideia da respon
sabilidade da Igreja, havia muitos que punham em duvida, se 
s.elvagens primitivos poderiam melhor ser atendidos por fun
cionarios publicos do que por padres, frades e freiras, os quais, 

(*) . - Titulo do original datilo&rafado - "The Oti~n and Establish~t of BruiI's 
Indian Service - 1889-19110. (Dissertation presented to the Faculty of the 
Graduate School of the University of T exas in Partial FuI(iUemient of the Re
queriments for the De&ree of Doctor of Philosophy ) . Austin, Texas, August 
l95S". 'J::radt,1~ao por J. Philipson. 
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sem la<;os de familia, podiam dedicar-se irrestritamente ao ser
vic;o de seus semelhantes. 

Constitui objetivo deste estudo responder a seguinte ques
t ao: "Como foi possivel a funda<sao_t etn 1910, de um se;rvic;o tao 
estranho a filosofia dos direitos de estado, tao prejudicial aos 
interesses egoistas do comercio e tao contrario a tradi~o da su
pervisao eclesiastica do bem-estar indigena?" Implicitas nesta 
questa,o ha muitas outras de natureza, mais especifica: Por que 
se fundou o Servic;o s6 vinte anos depois da queda do Imperio 
e da separac;ao da Igrej a e Estado e n ao nos primeiros anos da 
Republica? A quern deve o Brasil o S. P . I . e a politica indigena 
refletida em suas atividades? As ideias OU a a<sao de um unico 
individuo? A uma sociedade ben~ficiente ou organiza<sao ecle
siastica? Aos desejos ou exigencias da classe intelectual_ ou da 
opiniao publica? A inf1uencia de projetos semelhantes em ou
tros paises do hemisferio ocidental? Criou-se o S . P . I. para sa
tisfazer uma necessidade que nao podia mais ser ignorada ou 
apareceu file como r esultado fortUito de uma barganha politica 
no Congresso N acional?" 

N~o h a aqui nenhuma tentativa de passar em revista o ~s~ 
forc;o secular da Igrej a e da Corea para proteger os indios do 
Brasil contra a explorac;ao de seu trabalho e a apropriac;ao d~ 
seus territ6rios de cac;a. Muitos estudos em lingua portuguesa 
foram feitos sabre os resultados em grande parte in6cuos daque.
le esfor<;o bem intencionado. 0 lei tor encontrara uma rela<sao 
resumida de toda a legisla<sao de antes de 1910, favoravel ou 
desfavoravel aos interesses dos nativos brasileiros, na Publi
cac;ao n. 0 94 do Conselho Nacional de Protec;ao aos indios, isto 
e, do conselho de supervisao do S . P. I . ( 1) . 

Na opiniao do au tor, o presente trabalho traz tres con
tribuic;6es distintas para o conhecimento hist6rico das origens 
do S . P. I. Historiadores brasileiros ref eriram-se brevemente 
a varios aspectos do conflito entre tribos hostis e seringueiros 
da regiao amazonica, colonizadores dos estados centrais e me
ridionais ou trabalhadores na constru~ao de estradas de fer
ro . No entanto1 o autor acredita que nenhum deles fez un1 
estudo geral das muitas formas de profunda penetra~ao civ1-
lizat6ria e invasao ampla das terras indigenas no Brasil, de
pois do advento da Republica em 1889. Tal estudo e breve
mente apresentado nos capitulos iniciais, como resposta par-

{1) . - L . Humberto de Oliveira (editor), Colet&nea de leis, atoa e ntiernorittis rele
rentes ao indiAena brasileiro ( Rio de Janeiro, 1947) . 
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cial a questao, em que medida a cria<;ao do S. P . I . e devida a 
uma necessidade real eni 1910 . 0 trabalho mostra que a pe
netra<;ao do territorio indigena por a,gentes da civiliza<;ao to
mou vulto maior, tanto em rela<;ao a sua profundeza como ao 
seu volume, durante os primeiros anos da Republica, e que 
dai resultou uma situa<;ao, por volta de 1908, que exigiu a<;ao 
drastica e imediata, para assegurar a sobrevivencia dos in
dios e a continua<;ao do progresso economico da na<;ao. 

Por muito tempo, estudiosos dos assuntos indigenas e his
toriadores brasileiros sabiam que, durante um ou dois anos 
antes do aparecimento do S. P. I., ha via um debate acalorado 
na imprensa do pais e nas sociedades cientificas, discutindo a 
questao, se bs indios hostis, que estavama obstruindo a ex
·pan~-o-11ldli§tfta.l-emrcro1m1-e· a trasanoo o avan<;o da constru
c;ao de linhas ferroviarias e telegraficas, deveriam ser pacifi
cados OU exterminados. Tambem, sabre este assunto, pelo 
que o autor acredita, nao se publicou nenhum estudo formal e 
detalhado,, .antes do presente. Constitui uma dq.s finalidades 
primordiais desta investiga<;ao a localizaz<;ao dos come<;os da
quele debate e a revela<;ao de seu desenvolvimento, passo a 
passo, atraves dos editoriais e artigos dos jornais mais impor
tantes do Rio de Janeiro e de Sao Paulo, atraves das discus
soes e atividades de propaganda das sociedades cientificas in
fluen~destes mesrnos Estados, e atraves das contribui<;oes. de 
destacados Indianistas nos Congresso~ nacionais e internacio
nais de 1908-1910 . 

A terceira parte deste estudo retrata, com bastante deta
lhe, os passos tomados pelo Governo Federal, parcialmente 
em conseqiiencia do debate descrito, para assuir a responsa-· 
bilidade do bem-estar dos .fndios. Descreve a maneira, pela 
qual o }..iinistro da Agricultura, pela primeira vez, se introme
te no debate indigena, no come<;o de 1910, justamente quando 
este debate estava chegq.ndo a um pontp morto quanto a ques
tao do controle eclesiastico ou governamental da instru<;ao in
digena. Refere-se tambem a alguns dos metodos, usados pe
lo Ministro~ para averiguar, se o pais estava em condic;ao de 
aceitar um servigo governamental de prote<;ao ind.fgena. Pas
sa em revista os regulamentos de 1910 do S. P . I . e procura 
mostrar, quais eram as forgas responsaveis peios principais 
setores na politica indfgena, resultante daqueles regulamen
tos. Finalmente mostra 'os passes, pelos quais o esbogo do re
gulamento do S. P . I. se tornou lei, e t ermina com um relate 
da cerim6nia inaugural, de 7 de setembro de 1910, que formal-

j 
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mente institui este Servic;o, que ainda hoje esta em ativida
de. 0 au tor acredita que tambem esta parte de seu trabalho 
constitui uma contribuic;ao original para a hist6ria das ori
gens do S . P . I . 

A presente obra exigiu o exame cuidadoso de jornais bra·· 
sileiros e das atas das sociedades cientificas do Rio de Janeiro. 
de Campinas e de Sao Paulo, fontes do periodo de 1908-1910, 
que nao se encontram com facilidade nos Estados Unidos . 
Grande parte da pesquisa, portanto, foi realizada no Brasil, 
em bibliotecas municipais, estaduais e nacionais, nos arquivos 
e museus estaduais e nacionais e nos arquivos nacionais do 
Rio de Janeiro. 

A gratidao do autor_e-de.vida_ao-1Jr Herher.t Baldus,_ di
retor em exercicio do Museu Paulista, pelas informac;6es for
fjecidas e pelos servic;os especializados do pessoal da biblio
t eca desse Museu; ao Dr. Frederico Lane, da mesma institui
c;ao, pelo uso de sua biblioteca particular e pela sua assis
t encia gentil na pesquisa de dados em documentos raros e nos 
documentos pessoais de seu pai, Dr. Horace Lane, fundador 
do Colegio Mackenzie, em ·sao Paulo; ao Dr. Jose. Hon6rio Ro
drigues, diretor da Secc;§.o de Livros Raros da Biblioteca Na
cJonal do Rio de Janeiro, pela sua ajuda no adiantamento da<:> 
pesquisas naquela instituic;ao; ao Dt. Vilhena de Moraes, di
retor do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, por servi~os pre<;
tados pelos seus funcionarios; ao Dr. Jorge Zarur, do Conse·· 
lho Nacional de Geografia, pela grande quantidade de mapas 
que ajudaram na primeira fase deste estudo;. ao Dr. Eduardo 
Galvao, diretor da "Secc;.ao de Orientac;ao e Assistencia" do 
S . P. I . , por ter facilitado o contacto com outros membros do 
Servic;o; ao Dr. Darcy Ribeiro, diretor do Museu do 1ndio, d 1

) 

Rio de Janeiro, e chefe da "Secc;ao de Estudos" do S. P. I., pe·· 
las suas valiosas sug·estoes e sua ~juda indispensavel na lo
calizac;ao de informac;6es essenciais para este trabalho; a Dra. 
Heloisa Alberto Torres, diretora do Museu Nacional (Quinta 
da Boa Vista), do Rio de- Janeiro, por informac;6es de valor 
e permissao de usar OS ai'quivos do Museu; a sua irma, Da. 
Marieta Torres, arquivista do Museu Nacional, pela sua ama
vel ajuda na utilizac;ao daqueles documentos; e a Da. Nair 
Miranda Piraja por informac;6es pouco conhecidas e recorda· 
<;oes pessoais de seu pai, Rodolfo Miranda, Ministro da Agri.
cultura e um dos principais responsaveis pela fundac;§.o d0 
S. P . I. Embora estes amigos e conselheiros tenham contri~ 

.. 
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buido muito para este trabalho, de forma alguma sao eles 
responsaveis pelos enganos e omissoes que possa conter. 

0 autor deseja igualmente agradecer ao Dr. Howard Cli
ne, diretor da Fundac;ao Hispanica da Biblioteca do Congres
so, pelos seus conselhos sempre sabios; ao Dr. Charles Wagley, 
da Universidade de Columbia, pela sua leitura critica da pri
meira parte deste trabalho; ao Dr. H. C. Tucker pelos dados 
fotnecidos por sua biblioteca e por recordac;oes pessoais do 
Brasil nos primeiros anos deste seculo; ao Dr. George Boehrer, 
da Universidade de Marquette, e ao Dr. Samuel Guy Inman 
pelas respostas a quest6es especificas em suas respectivas es
pecialidades, a Dra. Nettie L. Benson, bibliotecaria da Colec;ao 
l .. atino-Americana da Universidade de Texas, pelos conselhos 
sobre a tecnica de uma bibliografia em lingua portuguesa; ao 
Dr. Lewis Hanke, da mesma Universidade, por ter facilita
do o contacto do autor com cientistas brasileiros, pela descober
ta no Brasil de dados que tinbam escapado a sua atenc;ao, P 

pelo exame critico da pesquisa realizada; ao Dr. Carlos E. Cas
taneda, tambem da Universidade de Texas, pelo seu trabalho 
paciente e consciencioso no preparo desta dissertac;ao; e aos 
membros do Comite- de Supervisao pela lei tura cuidadosa des
te manuscrito e pelas suas sugestoes valiosas. 

David H. Stauffer. 
Austin, Te~as. 

Agosto de 1955. 
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O NOVO AVAN<;O EM TERRIT6RIO INDfGENA. 

Durante as primeiras duas decadas da Republica, 1889-
1908, o Brasil tornou-se intensamente interessado em seu vas
to hinterland e em suas populac;6es primitivas. Ge6grafos, cien
tistas e engenheiros entraram no interior em numeros creB·· 
centes. Expedic;6es com moti-vos politicos, cientificos e econo
micos abriram picadas ate os recantos mais distantes do con
tinente. 

~ste avan<;o nao estava baseado em penetrac;6es anterio-
res. As invasoes dos dias ·coloniais, embora epicas, nao· deb~a
ram quase nada que lhe ·pudesse servir de fundamerito. Elas 
estavam tao bem delimitadas quanto a epoca, que varios his
toriadores lhes puseram datas categ6ricas. Basilio de Maga-
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lhaes, num trabalho geografico altamente elogiado pelo Ins
titute Hist6rico e Geografico Brasileiro, indicou um periodo 
de profundo avan<;o territorial, de 1526 a 1700, subdividido 
em ciclos de garimpagem de ouro (segunda metade do seculo 
XVII), de ca<;a de escravos indigenas (1562-1695) e de minera
<;ao de ouro (de 1693 ate o fim do seculo XVIII); um periodo 
de expansao da cria<;ao de gado, 1590-1690; uma epoca das 
miss6.es cat6licas no vale superior do Amazonas, no seculo 
XVII; e finalmente um periodo de invasao e colonizac;ao de 
Mato Grosso, Goias e das regi6es ao sul e ao oeste do Estado 
de Sao Paulo, no seculo XVIII (1). Mas tais incurs6es repre
sentavam antes yitorias .sobre o espa<;o· e o homem primitivo 
do que uma conquista duractoura da terra em si. Nao deixa
ram nenhum legado de rede de transportes, de verdadeiro de . 
senvolvimento territorial e coloniza<_;ao efetiva. Quando, no 
seculo XIX, se desenvolveu em certas areas ferteis do inte
rior proximo, uma economia de fazendas a base de escravos, 
ela nao representou uma penetrac;ao agressiva das terras dos 
indios como as anteriores. Com certas exce<;6es nas regi6es 
amazonicas da borracha e na frQnteira dos estados meridio
nais, constituida de pequenas propriedades, o interior do Bra
sil esteve calmo durante o Imperio, e o indio gozou uma es
pecie de armistfcio da explorac;ao e perseguic;ao. 

Novas incentives para a e_xpansao ao oeste apareceram 
com a queda do Imperio em 1889. Os mais poderosos eram de 
natureza politica. Pela Constituic;ao de 1891, uma federac;ao 
de estados com relativa autonomia foi colocada no lugar de 
um governo centralizado que era o imperial. Presidentes de 
Estado aumenta'ram seus poderes a custa tanto da autorida
de municipal como da nacional. Vastas regioes inabitadas tor
naram-se pr6prio estadual e nao federal, e o controle dos pla
nes imigrat6rios, para enche-las, foi ficando gradativamente 
r:.as maos dos Estados e de agencias particnlares. Desta ma
neira, a jovem Republica ·sentia-se como se desalojada do in
terior e quase isolada no Rio de Janeiro . Para contrabalan
~ar este enfraquecimento de seu poder e prestigio politico, o 
Gove:rno Federal Jan~ou-se energicamente num programa de 
desenvol vimento de transportes e comunicac;oes. ~ste progra
ma foi descrito por Francisco Oliveira Vianna, autor brasi-

( 1) . - Magalhiies,, E -r.panMo ieoAiS!ica do Bt'311i1 colonial, 2a. ed. (Silo Paulo, 1935), 
pag. 406 e seguinte . Outras monografias competentes &Obre eate assunto foram 
escritas por Escrag:nolle Taunay, Gentil de Assis Moura, Paulo Prado e Alfredo 
Ellis JUnior. 
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leiro dos mais distintos e autoridade no assunto das relac;oes~ 
intimas no seu pais, entre polftica e geografia e populac;ao, co
mo um esforc;o para ligar as partes desconexas da nac;ao com 
cordoes, representados por trilhos e fios telegraficos (2). 

Nao foi este o unico incentivo para a expansao rumo ao 
oeste. A jovem Republica, preocupada com dificuldades fi
uanceiras e fraqueza militar, temia a viola~ao de suas fron
teiras do o·este. A falta de comunicac;oes significava que no
ticias de invasao levariam dias OU semanas para chegar a Ca
pital. Tropas levariam semanas para chegar a zona ameac;ada, 
em caso de um ataque. Para chegar ate a fronteira da Bolivia, 
por exemplo, elas estariam em caminho dqrante trinta dias, 
descendo pela costa meridional e do Uruguai, subindo o Rio 
da Prata, controlado pela Argentina, e de la subindo o Rio 
Parana ate Corumba. Co~o muitas partes ~as fronteiras se
tentr.ionais e ocidentais do Brasil estavam apenas vagamente 
definidas e quase completamente sem defes~, havia boas ra·· 
zoes para nao apenas ligar os principais centros de populac;ao 
de hinterland com o Rio de Janeiro, mas tambem para esten
der linhas ferroviarias e telegraficas atraves de floresta v1r
gem e pantanos ate os recantos mais inacessiveis do pais. 

Marca~ao de fronlteiras e expansao territorial. : 

Muito antes do estabelecimento destas comunicac;oes, no 
tntanto, o Brasil tomou parte numa serie de acordos, destina
dos a opor-se a ameac;a imediata de conflitos por causa de li
mites. Na Primeira Conferencia Internacional Americana, de 
1889, o Brasil tomou parte junto com a Bolivia, o Equador, a 
Guatemala, e Haiti, Honduras, Nicaragua, Salvador e os Es
tados Unidos numa decisao para resolver logo e amigaveJ.
mente todos OS desacordos pendentes sobre limites e direitos 
de navegp.qao fluvial. 

~ste Acordo de 1889 preparou o caminho para uma serii:~ 
de oito tratados, durante as duas decadas seguintes, entre o 
Brasil e os governos dos paises vizinhos. 

Um tratado com a Argentina em 1889 terminou com as 
divergencias sobre as fronteiras com aquele pais. Alguns anos 
mais tarde, em 1896, um tratado de amizade, comercio e na
vega~ao foi assinado com a Bolivia. As controversias sobre os 
limites m.eridionais da Guiana Francesa e da Britanica foram 

{ 2) . - F. S. Oliveira Vianna, Evoliu;ao do povo bi:.;,sileiro, 3a. edi~io (Sao Paulo, 
1938), pag. 341. Veja tambem pag. 332 . 
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finalmente terrninados pot um tratado com a Franqa em 1897 
e com o Reino Unido em 1901. 

Os atritos antigos por causa dos limites do Brasil com a 
Bolivia e o Peru foram finalmente resolvidos por tratados com 
cada pais, em 1903 e 1904 respectivamente. Um tratado final 
de arbitragem foi assinado com a Argentina em 1905, seguido 
dois anos mais tarde pela marcac;ao da fronteira do Brasil com 
a Colombia. O· ultimo desta serie de tratados, o de 1909 com o 
Peru, completou o estabelecimento da fronteira do Brasil com 
3quele pais e assim se fechou a ultima brecha para uma inva~ 
sao acidental ou justificavel de territ6rio brasileiro (3). 

Significativo para este trabalho e o fato de que estes oito 
tratados~ entre 1889 e 1910, abriram terras indigenas que de 
0utra forma poderiam ter ficado por varios anos ainda sem 
serem perturbados pela civilizac;ao ocidental. Aos acordos in
ternacionais sobre fronteiras disputadas seguia-se em apenas 
semanas e meses, as vezes anos, a investigac;ao de campos. Tur
rnas de reconhecimento, acompanhadcs por carregadores indi
genas ou mestic;os, guardadas freqiientemente por destacamen
tos militares, picaram seu caminho atraves de pantanos e mato 
estafante. Estas expedic;oes evitaram o contacto com indios 
hostis sempre g_uando possivel, mas descri~6es de repetidos ata
ques e contra-ataques encontram-se em seu relat6rios. Infeliz
mente para o indio, depois do reconhecimento e da determina
<;ao oficial das fronteiras ocidentais, a presenc;a perturbador.a 
do branco e de sua civilizac;ao pairava como uma nuvem per
manente no horizonte. Tropas ficaram estacionadas para pa
trulhar as fronteiras. Caminhos ja existentes foram melhora· 
dos e novos acrescentados. A supres-sao do comercio de contra
bando mereceu mais atenc;ao. 0 nfunero de postos fronteiric;os 
foi aumentado. Estoques de generos apareceram, lembrando 
ao indio de que agora nao se tratava de uma expedic;ao passa
geira mas de ocupac;ao permanente. 

Uma ameac;a ainda maior para a continua<;ao do isolamen
to dos indios foi a aquisic;ao pelo Brasil, em 1904, do territorio 
do Acre. Esta regiao foi cedid~ ao Brasil pela Bolivia, no ce-

~ 3) . - i!:stes tratados estie in Sa Vianna, "0 Brasil e a arbitragem internacional", An
naes da Bib1ioteca Na.cion~l, 1918, XL (Rio de Janeiro), pegs. 135-138. (Esta 
publica~io peri6dica sera posterionnente citada na ortogr:afia modema) . Quan.
do o J;>residente NiJ.o P~~nha se dirigiu, ao Conpesso Naoional, em me.io de 
1910, foi-lhe possivel dizer que finalmente os limjtes do Brasil com todos seus 
vizinhos estavam claramente d efinidos . V. MenMAen:r presidenciais: 1910-1914. 
Camara dos DeputadCNJ. Document05 parlamentares (Rio de Janeiro, 19-12), pas. 
689. 
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lebre t:ratado de Petropolis; .de 17 de novembro, de 1903; ratifi
cado n0 pr©ximo an0 por ambas as na~6es. Pela sua localizai
~ao, ao nord.este da selvagem ser..r:a ' peruana La Montana, o Acre 
estava quase ~solado tan.to do Peru como da Bolivia, ambos pai
s~s que almejav:am a regiao durante muito tempo, por causa 
de suas tioas florestas de· borracha . Ela estava, porem acessf~ 
vel a:o Brasil p,elos. cursos super:iores dos rios Peros e Jurua. 
confluentes ocidentais do sistema do Amazonas. 

Por cau.sa de seu ta:tnanho (o Acre e tnaior que Santa Ca
tarina e sete outros Estados da Uniao) e de seu sistema de co
municaQ6es d_esesperadamente inadeqiiado, o Presidente Rodri
:gues Alves: prontamente dividiu o territorio en1 tres unidades 
administrativas: A1to-.Acre; Alto·..,Purus e Alto-Jurua. Os admi
nistradores mandados pot ele para estas regi6.es comunicavam
·se mutuamente, e com. OS seus. superiores no Rio, atraves d~ 
um si.stema telegritfico, o qual, po.r meio de p.ostos intermedia
rios, ehegou ate Manaus, a roais ou menos 1.500 kms a0. nordes
te· .uo Acre . :mste meio .de c.o,municac;ao es-tava tao falho e 0 Go.:. 
verno Federal estava tao preocupad0 co:m' a boa administra($aO 
do NOVO terri±6rio, que, 0 Preside,nte AfOJlSO Pena decretou, etn 
1.90?, a fotrna~ao de u.,m conselh.o de obras publicas no A.ere, 
parq. epnstruir estradas de ferto, ret,i.rar obstaculos do;:; rios na
vegaveis e: apressar a oolonizac;~o de regj6es desabitadas (4). 

0 interesse crescente do Gov,erno Federal e a inte.rve'nc;a0 
cada vez maior :no. ~esenv0lv:i1:nento interno do tertitotio do 
A.cr:e seTvira.m a,pnio fn:trodu~ao ao fnclio do hint~rland e a;es ·seus 
p:r.obleinas. R·elatotios sobt.~ explora<;'aQ e mfl:ssacte do? nati
voS; ·naqU:ela tegiao nao far~m mais $ntetrac;ias nos arquivos 
d·e politicos !oc~is e. estaduais, mas fora:rp. enviados· diretamen -
te aos mihist~rios e aptesentados a um publico na:cional. Cien
·tistas, engenheiros, educad@res, agtonom0s, oficiais d© exe:r
ci:to .e fttncionarios do governo for.am enviados d© Rio, para 
a-dministrar e desenvolver 0 Territ0rio .. A estes home.ns S.2 

0:feree~u uma oportunidade de presenciar o eonfli to pro.fundo 
entre indios hostis e aqueles que pro.e.uT-av::am exploFar s,eu tra
balho na ·coleta da b.or-racha. Re.pre~entantes do governo, co
n10 Thautnatt.i:vgo d;e A~ev~do ql,\e adririnistrou uma parte do 
te.riitor.io do Acree e la introd.qziU. etn 1909 urn ptogratna de. 
reforma jlJdidial, Q.estin~do a, .proteger os nativos de explora
~ao e ma~s:acte, cons~guiram lil'na c:ompreen~~o dd indio, urn 

(4). - Afon.so Pena resumiu ~ste ·plailo e sua metiva~ao na sua mensagem- ~eflden
cfal ao. C~:mgreS$Q de 3 . de tnaio de t9Q7. V. Mensa,zeru presidenciais: 1891-
1926., vol. T, p~g, 584. 

Revista de Hist6ria 'n.o 3V 
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I 
des.ejo para ajudar a uma ·certa quantidade de experiencia de 
como agir. Desta forma, homens com compreensao, experien
cia e simpatia para os indigenas puderam ser encontrados no 
Rio de Janeiro, depois de 1908, para falar com autoridade so
bre o problema da explora<;ao e extermina<;ao dos indios. 

Expansao ferroviaria. 

Embora nao constituisse um avan<;o tao rapido para o 
interior, como o trabalho do ajustamento das fronteiras e do 
desenvolvimento do territ6rio do Acre, a penetra<;ao ferrovia
ria servia tambem para levar os pensamentos e as atividades 
do governo da jovem Republica em dire<;ao ao oeste, as ter
ras indigenas. Tal oportunidade nao se tinha apresentado an
tes de 1889. 0 transporte ferroviario, de fato, tinha aberto 
riovas terras de cafe no centro do Estado de Sao Paulo, mas 
nao tinha entrado muito nas regi6es densamente arborizadas 
e inexploradas, habitadas por tribos de Indios hostis. Al em 
disso, durante o Imperio, os poucos atritos entre trabalhado
res ferroviarios e indigenas raramente envolveram o governo 
diretamente. Aproximadamente uma quarta parte apenas dos 
8.890 kms de trilhos, em uso para o trafego em 1 de janeiro 
de 1889, era propriedade estatal. No entanto, a fonte u.tiliza
da para obten<;ao destes algarismos (5),, revela que dos 4Jf95 
kms projetados ou em constru<;.ao naquele ano, quase a meta·· 
de estava sob controle governamental, parecendo assim que 
havia utna tendencia para o aumento das responsabilidades 
do governo na constru~ao das ferrovias. 

Durante a Republica esta tendencia continuou e ligou-se 
a outra, tendo em vista a melhor coopera<;ao entre as linhas 
principais e as mais independentes, inclusive a integra<;ao gra
dativa destas Ultimas, cujo metodo de. ligar centros de popu
la<;ao sein plano pre-estabelecido tinha retardado o desenvol
vimento de um sistema ferroviario eficiente e lucrativo. Li
r-has pequenas foram compradas pelo governo ou por compa
nhias maiores. Encampa<;ao tornou-se o preceito do dia. Li
nhas isoladas consolidaram-se em sistema. Por vol ta ,de 1907 
uma rede nacional de comurtica<;ao ferroviaria, pela maior 
parte controlada pelo governo diretamente ou entao por 
clausulas de contratos de arrendamento, estava abrindo Sl1a 

(5) . _, Adolpho Botelho, "Via!;io ferrea nacional", Correio Paulistano, 24 de dezembro 
de 1908, pag. 1\, colunas 2 e 3 . 
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rota para o interior e encontrando resistencia de algumas das 
tribos relativamente hostis (6). 

:£ste avanc;o ferrovicirio post-imperial pode ser relatado 
:;_-esumidamente. J a em 3 de maio de 1890, durante a adm.inis
trac;ao do governo provis6rio, nomeou-se uma comissao ferro
viaria para esboc;ar um plano geral de amplia<;ao da rede. Seu 
relatorio, apresentado dois anos mais tarde, recomendou a cons
truc;ao de algumas linhas compridas de penetra<;ao de regi6es 
apropriadas e a ampliac;ao de certas linhas "estrategicas" pa
ra chegar a alguns isolados postos fronteiric;os (7). Tais su
gest6es nao receberam atenc;ao imediata. Nove anos mais tar
de, Campos Sales em sua mensagem presidencial ao Congres
so (3 de maio de 1901) advertiu que a seguran<;a do Brasil 
estava em perigo, justamente por falta daquele tipo de comu
nicac;6es que ja foram recomendados em 1892 . ~le recomen
dou a construc;ao de "grandes arterias", pelas quais tropas e 
generos pudessem ser transportados rapidamente a qualquer 
ponto amea<;ado das fronteiras ocidentais. No ano seguinte 
ele voltou a este assunto, quando esboc;a as vantagens milita
res que se esperava obter pela construc;ao de uma estrada de 
ferro, que ia ligar os Estados do Parana e Mato Grosso (8). 

Em 1903, Rodrigues Alves enviou sua primeira men
sagem ao Congresso Naci.onal e nela chamou a atenc;ao espe
cialmente para a necessidade de se melhorar as ferrovias do 
norte e de. se constrµir uma ligac;ao entre. a Capital Fe~eral 
e as fronte1ras do suI e do oest(t. Embora Julgando que a1nda 
nao tinha chegado "' a epoca para grandes expans6es, o Presi
dente assegurou a nac;ao que as condi<;oes econom.icas estavam 
melhorando e que o governo agora iria considerar a taref~ 
de construc;ao de estradas de ferro como uma das suas obri
gac;oes principais (9) . As linhas d·e "penetrac;ao" e as "estra
tegicas", recomendadas pela comissao ferroviaria em 1892, me
receram agora ( depois de 1903) maior atenc;ao. As assim cha
n1adas linhas "de penetra<;ao" foram planejadas para ligar aque-

( 6) . - L ionel Wi~ner, "The RaHways of Brazil'', Cassjers's Magazine: An EnginneerinA 
Monthly, XX.XVIII ( maio-outubro de 1911) , pag. 152 . 

Trata-se de um estudo do desenvolvimento ferroviarlo do Brasil antes de 
1910, escrito no Bra$il por um especialista competente d e constru~io ferrovia
ria nas regioes subdesenvolvidas d.a Africa e da America do Sul. V. tambem 
Annuario Estat'istico do Bto'!JISiI; !'908·1912. Economja e Financ;M: W.nisterio 
de Agriculture:, Industria e Conun·ercio, II (Rio de Janeiro, 1916), pag. 31 . 
Esta publica!;ifo sera citada posteriormente como An,uario Estatlstioo , . . 

( 7) . - Wiener, "The Railways ... ", pag. 88. 
(8). - Mens~, vol. I, pag. 254 e 285. 
( 9) . - Ibidem, vol. I, p8g. 254. 
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las partes do sistema ferroviario costeiro, que ja estavam hem 
desenvolvidas, com os grandes vales fluviais do interior dis
tante, isto e, o do Parana, do Sao Francisco e do Amazonas. 
As linhas "estrategicas" (as vezes chamadas "militares") fo 
ram planejadas para ligar a capital do pais com os pontos re
lei tivamente isolados das fronteiras terrestres: com Livramen
to, por exemplo, na fronteira com o Uruguai, e com Corum
·ba, na frontei:ra com a Bolivia. 

A marcha ferroviaria pelo interior exfgiu apoio governa
mental cada vez maior . Foi demonstrado como o Govemo 
Federal comec;ou a tornar-se dona e dirigente de estradas, de 
ferro, durante os primeiros anos da Republica. Is to em gran
de parte foi o resultado de politicagem. No entanto, desta for
ma, comec;ou-se a obter um controle mais firme daquelas es
tradas de ferro, que. depois de 1903, comec;aram a avanc;ar em 
territ6rio inexplorado. As lib.has "de penetrac;ao" e as "es
trategicas" dependiam de apoio governamental. Sua finali
dade era a de atrair povoadores e nao de servir a popula<;oes 
ja existentes, assim eles entraram em linha reta criando cida
des e aldeias, e nao em curvas em busca delas. Suas turm~ 
de reconhecimento e de construc;ao abriram brechas na flo
resta ainda nao tocada pelo civilizado, e as vezes este avan~o 
foi bloqueado por indios hostis. 

As medidqs de protec;ao, necessarias para manter o avan
<;o das estradas de ferro em :face de tais obstaculos·, exigiram 
subsidios e intervenc;ao governamentais cada vez maiores. 0 
custo das obras aumentou na medida em que guardas tiveram 
que ser inclufdos no pessoal. As vezes 0 USO mais economico 
de batalh6es especializados do exercito reforc;ou ou substituiu 
o trabalho civil. Foi o governo que forneceu armas e muni
~6es aos trabalhadores, que estipulou o numero de coloniza-:
dores que deviam se estabelecer ao long_o das linhas, e que se 
responsabilizou, em parte, pelo fornecimento de imigrantes pa
ra esta finalidade. Ao Governo Federal, muito freqiientemente, 
OS Estados cederam OS direitos de propriedade relativos as ter
ras margeando estas linhas por cem quilometros ou mais errL 
ambos os lados. Assim a penetrac;ao ferroviaria do interior lon
ginquo, durante a primeira decada deste seculo tornou-se uma 
empresa comum entre homens de neg6cio e o governo. Quan· 
do, depois de 1903, tribos hostis do Brasil meridional tentaram 
sustar .este avqnc;o, elas nao apenas desafiaram as forc;as de 
expansao econ6mica mas principalmente o pr6prio Governo 
Federal. 
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A resistencia dos indios estava especialmente obstinada em 
Sao Paulo e nos Estados meridionais. No fim de 1907 o Minis
tro da Industria, no Rio de Janeiro, recebeu do engenheiro
chefe da linha "de penetra~ao" Rio Grande-Sao Paulo a se
guinte mensagem: 

"Regressei ontem de Sao J-0ao, proximo a zona infes-
tada pelos indios. Verifiquei ser exato o pessoal ter aban
donado os servicos de exploracao protestando nao voltar 
ao trabalho sem efetiva garantia . . . Acabo de conferen
ciar com o representante da c;ompanhia arrendataria que 
me pediu para insistir pedindo a vinda urgente de forca, 
a fim de evitar a r etirada do pessoal da zona de traba
lho, pois sera dificil reuni-los depois novamente... ( 10). 

Clovis de Gusmao, escrevendo em 1942, recontou um inci
dente, ocorrido em 1907, na Estrada de Ferro Noroeste do Bra
sil, uma linha "estrategica" destinada a Corumba, na frontei
ra boliviana. Segundo este autor, dois engenheiros com mais 
de trezentos trabalhadores estavarn esperando ~ chegada de 
um trem para leva-los ao lugar das obras. 0 que aconteceu 
ele descreve com as seguintes palavras: 

Uma hora, duas. De subito, ao longe, o apito. E o 
trem s.e aproxima. Ttaz os cadaveres de cinco homens 
com as cabe~as decepadas pelos indios. Escusado sera <li
er que os tr.abalhadores debandaram todos. De outra fei
ta, dois assentadores de dormentes foram mortos a fie-, 
chadas! Nova debandada. E assim, prejudicada por es
sas crises, e que a Estrada de Ferro Noroeste p rosseguiu 
pelo sertao afora. Quando os indios nao podiam matar, 
incendiavam as casas. E na zona conflagrada eram neces
sarias duas turmas; uma apetrechada com os instrumen
tos· de trabalho, e outra que, de rifle a tiracolo, e com o 
sistema militar das sentinelas, a garantia (11). 

Por volta de 1910, o estado desta linha era tao precario qu·~ 
seu construtor notificou o Ministro da Via~ao e Obras Publi
cas, no Rio de Janeiro, que as obras estavam no ponto de fica
rem paradas. por causa da impossibilidade de continua-las em 
face da oposi~ao indigena (12). 

( 10). - .fornal do Comercio (Rjo de Janeiro) , 4 de dezembro d e 1907 . 
( 11) . - Clovis de Gusmao, R ondort: A C011qfiista do Deserto Brasileiro (Rio Ide Ja

neiro . 1942 ), pegs. 123-124 . 
(12) . - Uro breve re!at6rio desta crise na penetrac;ao .ferroviaria de Sao Paulo e- dos 

E stados do Sul, aparece e.m Amilcar A. Botelho de Magalhies, Rondon, uma 
Reltqqia da Patria, " F & de Of1cio" d o General Candido Mariano da Silva 
Rondon de 1881 a 1930 (Cur~tiba, 1941 ), pag. &9. 
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Sem duvida havia provoca<sao para muitos dos ataques dos 
indios. Espingar~as de repeti<;ao eram mais mortais que fle
chas, e os trabalhadores freqi.ientemente rivalizavam com os 
indios em crueldade. U ma passagem tirada de uma carta ao 
1 edator do "Correio da Manha", do Rio de Janeiro, de outubro 
de 1908 abona este ponta de vista: 

E' horroroso o que praticam os trabalhado.res da Es
trad,a de Ferro Noroeste do Brasil, entre Bau.ru e Ava
nhandava, com os pobres indibs Coroados. 

AqUi o assassinio do indio e uma especie de sport, 
chega a ser mesmo uma divertidissima cacada para os 
referidos trabalhadores. 

Ha dias, na ocasiao em que os miseros Coroados rea
lizavam um casamento segundo o seu rito, ao que afir
mam os entendidos, foram vistos pelos trabalhadores da 
Estrada, que, a tiros de carabina, assassinaram homens, 
velhos, mulheres e criancas, poupando tao somente a vi
da de uma jovem india, de quern abusaram da maneira 
mais indigna, cometendo em seguida uma serie de eenas 
de vandalismo ( 13). 

Estas duas descri<;6es de atrocidades relativas aos indios, 
que bloqueavam o avanc;o da "Estrada de Ferro Noroeste", nao 
devem ser necessariamente aceitas como historicamente corre
tas. E' dificil encontrar relat6rios de testemunhas oculares so
bre conflitos com indigenas, escritos imparcialmente. A impor
tancia de tais relat6rios nao esta nos detalhes dos massacres 
praticados por um ou por outro lado, mas antes no fato de qut: 
eles apareciam nos diarios, servindo aqueles que desejavam con
tribuir para um sentimento popular em favor da protec;ao ou 
do exterminio daqueles indios. 

0 segundo exemplo de brutalidade, seguido por rapida e 
sang.renta vingail<sa poucos dias depois, nao f oi utn caso tao 
excepcional como se poderia supor. Botelho de Magalhaes, 
hoje secretario em exercicio do Conse1ho N acional de Prote
~ao aos tndios, provou (Rondon, p. 69 e em outros 1 ugares) 
que nos crescentes conflitos entre indios e agentes vanguar
deiros da civiliza~o ocidental, depois de 1900, crueldades ca
da vez mais barbaras foram praticadas por ambos os lados. 
Ravia guerra se-m piedade. 

( 13) . __. Correio da Matt~ii (Rio de J11neiro), 16 de outubro de 1908. (Apud Nelson 
Coelho de Senna, O.s indiOll do B'rasil. MemcS'ria Ethnoiraphica; em se
gunda edi~io, Belo Horizonte, 190&, .pag •. 31, nota). V. tambem Diario 
Popular (~io de Janeiro), 2' de <JUtubro de 1908. 
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Ainda recentemente, Herbert Baldus, etn6logo do Muse11 
Paulista de Sao Paulo, relatou uma conversa com um velho 
caboclo que tinha tornado parte em matanc;as de indios, no 
come<;o do seculo. Quando interrogado se as mulheres ind[
genas eram massacradas tambem, o velho respondeu: "Mata· 
mos tudo, porque o indio e pior que bicho, pois tern as unhas 
venenosas". Isto, Baldus acrescenta, era a linguagem daquilo 
que os etn6logos chamam de "choque cultural" (14). 

As noticias sabre conflitos entre trabalhadores e indios 
criaram uma si tuac;ao cada vez mais embarac;osa tan to para os 
interesses comerciais corno para o governo. Quando os con
tratos com o governo ofereceram vantagens financeiras, de
pendendo do acabamento com data marcada de certas partes 
das linhas, os esforc;os furiosos para ficar dentro de tais pra
zos tiveram como resultado um tratamento tao viciado de obs· 
truc;ao indigena que ao governo nao era mais possivel sancio
na-lo moralmente. Apesar disso, a expansao ferroviaria ti
nha-se tornado 0 simbolo do progresso economico, de aumen
to de densidade demografica, do avanc;o das fronteiras indus
triais e de cul tivo, da seguranc;a e unidade nacional. 0 go
verno estava tao profundamente envolvido nesta extensao dos 
trilhos e nos beneficios dai decorrentes, que nao podia tomar 
uma posic;ao superior e olhar o problema indigena com objeti
vidade. Como um numero pequeno de indios nao civilizados 
e nao trataveis estava frustrando os legitimo.s interesses d.o 
povo brasileiro, parecia haver j.usto motivo para seu afasta· 
mento, se apenas fosse possivel faze-lo inoficialmente e com 
a menor publicidade possivel. Nao obstante, o governo nao 
se orgulhou de seu papel no neg6cio, e, por volta de 1908, es
tava procurando uma soluc;ao diferente ao problema daquela 
que significava o prosseguimento do exterminio dos indios. 

' 

Extensao das linhas telegr&ficas. 

Como no caso das estradas de ferro, o desenvolvimento ra
pido das comunicac;oes telegraficas pelo interior causou o en
contro da jovem Republica com indios hostis, ha muito tempo 
afastados do contacto direto com a civilizac;ao. As tribos mal 
conhecidas do oeste de Sao Paulo, de Goias, Mato Grosso e do 
Amazonas nao tinham tido contacto durante o comec;o do de
senvolvimento desta forma de comunicac;ao. As linhas tele
graficas, cuja finalidade era a de ligar as capitais dos Estados 

(14). - Herbert Baldus, "Os Oti", Revista do Museu Pau!istai. Nova S'rie, VIII (1954), 
pag. 88. 
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do interior; por volta de 188,9, tinham ido pouco ale-m da fron
teira setentrional do. Est.ado de Sao Paulo.. 0 governo P:vo
vi.s6.ri© retomou o plan.o, .cEiando "'eomissoes de pe:netra<;ao"' 
para estender as lirihas telegraficas nao apen·a;s a.$· capitais de 
Goit~s e Ma.to Grosso, roa~ em continua<;ao, ate as fr-onteiras 
oeidentais. De~t'.a fo~ma fundaram .. se as c,on:tlss0es telegrafica~ 
de. Goias, Mato Grosso, Par~ha, Rio Grande do Sul, Bahia, Pet~ 
natn.buco, do Ne>rdeste e. fiilaJmente um.a planej<l:da para lig-q.r 
Belem, na eml:;>oc·aQ.ura dq Amazo.nas.; com Manatrs, a uns tntl 
e quinhentos quilornetros ti.o aeima. Estas 00miss6E:fs fora:rn 
idealizadas pela jovern Republica como tentativas nao apenas 
pata melhorar as comunicagoe.s mas tambem para abrir. tod0 0 
hinlterland do B-rasi l {15). 

~sie avanQO em territorios predominantemente in.dfgenas 
efetuou-se atraves de uma se:Fie de projetos, cada qual exigin
do para sua realizagao um pe:riodo de varios meses, senao, co
rriO em ma.is de um caso, oito ou nove anos. Em um periodo de 
treze meses., por exefnp1o,. a partir de mar~o d~ 1890, este)lde
ratn-se fios telegraficos d~ Cuiaba, capital de Mato Grosso, a:tra
ves de 514 quil6metr9s de terras selvagens -ate Ara~uiana, ha 
ftonteira ocidental de Goias. Durante os- q,nos de 1900 a 196~, 
Cuiaba foi ligado com a froritei:ra boliviarta em Cotumba, cum
prindo-s-e assim o desejo expresso pelo presidente Pr-udente de 
ME:>rais em 1895, de- que o atras.o na c0nstruqa0 da .est-tada de 
fePro ate aquele lugar estrat~gieo iosse pelo m:en0s parcialmen
te compensado por este outro mei<1 de oomunica<;'a0 (16;). 

Por volta de 1906; linhas te1eg:raficas tinh'atn sido instala
das, da pnnta meridional clo Rio G.rande do Sul ate a rede- que 
.estava. partindo da parte cent:pal de Mato GFoss,o. Foi naquele 
ano, que. um jovem eilgenheiro do exeFcito, Candido .Rondon,. 
foi enc~rregado de tJfuq, tarefa quas.e impo.s,s:(vel - a constru
s;ao de uma linha tele.grafica da capital de Mato GnossQ em di
re9ao ao noroeste, atraves dqs rios tt-ibutarios do T~paj6s, ps.»r 
1.150 quilotnetto~, ate a cidade pioneira de S;anto Antonio,. no 
rio Madeira,, a uns tres ·rnn e. quihhentos qu~lometros .ao o.e~te 
da protubetancia Iitotane~. 

0 .efeito _perturbador sobte OS irtdlOS desta. inva?aO rapida 
e extensa de terras, que eles sempre tinham considerado com 

( 15) . ~ u~.a b:rev e r.esenlla do dese11volyime.nto destas corr.~ss<ies , pp'de ser enoon
trada em Candido ¥ariano da Silva Rondon, ~umo ao oeste,. Oopferencia 
realiZ:ada pelo. General Rondon no D.,. l. P. em 3-l:K-1940,e diseursos do Dr:; 
Iv~ ~ina e do General ROndon, pronf.indiados na Asspci~ao Br<t'!fri!eira de 
Ed'uc~o, 17 de setembro de 1940 ( ·Rio 4e ;Janeit0 ,; 1942.), pag. 78. 

< 16). - Men.sqen~, I, pag. 121. 
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suas, foi aumentado pela maneira como esta penetrac;ao foi 
conduzida. Semelhantemente as estradas de ferro, as linhas te
legraficas no interior dist~nte nem sempre seguiram as rota3 
estabelecidas de viagem mas, ao contrario, abriram caminho 
atraves de regi6es quase desconhecidas. Assim, muitos dos in
dios encontrados pelas turmas de reconhecimento e constru
~ao nunca antes tinham visto um civilizado e muito menos .:i 

grande quantidade de equipamento curioso e, para alguns des
tes povos prirnitivos, aterrorizante, sugerindo uma invasao mais 
terrivel do que de fa to era o caso. Os indios ficaram especial
mente perturbados pelos sinais de permanencia do avan<;o. Nao 
apenas postes e fios telegraficos, mas tambem currais e postos 
de manutenc;ao acompanharam a coluna invasora. Um cami
:nho para carroc;a de seis a onze metros de largura f oi cons
truido junto aos postes telegraficos, constituindo o meio de 
transito mais direto e freqiientemente unico entre OS postos 
avanc;ados do mato e os centros telegraficos do interior dis
tante (17). 

Deve-se notar, finalmente, que estes principais projeto:> 
de construc;ao de linhas telegraficas foram confiados a bata·· 
lh6es do exercito . Dai, durante o periodo do nosso estudo, 
uma grande parte da forc;a construtora era representada por 
trabalho involuntario, isto e, por SOldados for<;ados, OS quais 
por terem sido punidos OU por falta de dinheiro nao podiam 
escapar a esta tarefa ardua e perigosa. Tais hotnens, quando 
nao constantemente vigiados, atic;avam tumultos ou com os 
natives muito copfiados ou com os demasiadamente belicosos . 
Muitos exemplos de ataques indigenas e perda de vidas em 
ambos os lados poderiam ser citados (18). Desta forma, pelo 

( 1 7 ) . - Relat6rios detalbado11 sobre a disciplina severa e as priva~oes excessivn da 
'Vida em acampamento nas co·miss<>es telegraficas, assim como descricoes de 
seus muitos devere11, inclulndo a construcao de caminbo11; e Pontes, de reco
nhecimento topc&r8fico, de estudo etnografic91 de coleta -~16gica e botanica, 
de ·observa~ao climatica e seu registro, e de investiga~&s geol6fFiras foram 
registrados por um oficial da Comissiio Rondon ( 1907-1910 no Oeste de 
Mato Grosso); A . A . Botelho d e Maitalbii.es, in Impressaes da Comis$8u 
Rondon .• 5a. ed. (Rio de Ji;neiro, 1942), pegs. 108-109, 367-369 e re!e
rencias mspersas . v. tambetn Missao Rondon. Apontainento.s sabre OS tra
ba11tos realizados pela Comissao de linhas tele,raiicas Estratesicas de Mato 
GrosSo ao Am.uona.r aob a dir~ do Coronel de enAen}i~?Tia Candido Maria
no da Silva Rondon, de 1907 a 1915 . Publicados em artigos do "Joma!. do 
Con..6roicl' do Rio de Janeiro em 1915 . (Rio de Janeiro, 1916) . 

( 18) . - senna, Os indioa, pag. 30. As comiss0ea telegraficas, dirigidas por Rondon, 
diterendam-ae 'eta maior parte das outra11 J>Etlo feito notavel de terem perd'i
do miuitoa de aeue pr6prios homens sem terem tornado a vida de wn unico 
Indio. 1tste result.ado se relaciona diretamente com este estudo e sera con
siderado em capitulo posterior. 
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modo agressivo que freqiientemente caracterizou a extensao 
das linhas telegraficas assim como pelo proprio alcance desta 
penetrac;ao, desconfianc;a e medo em face do pioneiro desen
vol veram-se entre muitas tribos do interior, transformando-se, 
em alguns casos, em resistencia contra todos os outros ele
mentos da civilizac;ao do homem branco. 

Os efeitos posteriores da penetra<_;ao telegrafica freqiien
temente eram mais perturbadores do que a investida original. 
Etnologos a antrop6logos, curiosos a respeito das ttibos recen
temente descobertas, apressaram-se em chegar a elas, antes 
de que sua cultura pudesse ser contaminada pelo contacto com 
a civilizac;ao. Naturalistas, aventureiros, rep6rteres e fotogra
fos, missionarios, negociantes e, frequentemente, refugiados da 
SQCiedade OU de justi<;a - uns e outrcs OU todos juntos inve3-
tiram contra o indio., freqiientemente atraves de caminhos cons
truidos pelas comiss6es telegraficas. Culturas primitivas e iso
ladas foram submetidas as influencias desorganizadoras e fre·
giientemente desmoralizantes de inova.c;5es sociais e materiais 
que muitas vezes nao estavam em harmonia com os costumes 
estabelecidos ou as necessidades peculiares dos nativos. 

As comunica<;6es melhoradas entre as cidades grandes do 
litoral e pontos distantes do interior, possibilitadas pelas rapi
das construc;oes de linhas telegraficas na primeira decada deste 
seculo, levaram o indio e suas preocupac;oes mais perto daque
les brasileiros litoraneos que viviam fisicamente isblados das 
perturbac;oes indigenas. 0 poderoso J ornal do Com&rcio, do 
Rio de Janeiro, publicava uma coluna diaria na primeira pagi
na, intitulada "Telegramas", com pequenas noticias de interes
f.e sobre 0 interior. Noticias de conflito com OS indios consti
tuiam sensac;ao e eram publicadas logo que chegaram. Esta 
corrente de inform.ac;6es de regioes, onde o nativo estava crian
do uma ameac;a cada vez mais seria ao progresso material, cau
sou preocupac;ao ao governo e, ao mesmo tempo, despertou sim
patia popular pelo indio novamente descoberto . 

Expedi~oes etnologicas. 

0 estudo de campo das tribos do interior representou uma 
invasao menos poderosa e menos permanente, mas nao obstan
te irritante das terras indigenas, e· contribuiu por sua vez pa
ra a tensao crescente nas relac;6es com os indios, depois do ad·
vento da Republica. Naturalmente, em anos anteriores ja ha
via cientistas que se especializavam no estudo da cultura na-



- 91-

tiva. 0 Principe de Wied Neuwied e Carl Friedrich von Mar
tius viajaram entre os indios durante a primeira metade do 
seculo XIX e escreveram monografias valiosas s6bre as cultu
ras nativas. Couto de Magalhaes, em 1863, visitou as tribos do 
Araguaia no Brasil Central, e em 1875 J oao Barbosa Rodrigues 
publieou seu primeiro estudo sobre as tribos, da regiao ama
zonica. Somente depois de 1884, no en tan to, sob a dire~ao de 
Karl von den Steinen, expedi~6es verdadeiramente importan
tes come~aram a entrar em contacto com culturas indigenas 
ainda nao perturbadas pela civiliza~ao do branco (19). 

A descoberta de tribos primitivos na regiao matogrossen
se do Xingu superior, como resultado das expedi~6es de von 
den Steinen em 1884 e 188'7, teve ampla repercussao, a qual, 
por sua vez, encoraj ou a procura cada vez mais intensa de ci
vi1iza~6es indigenas ate entao desconhecidas ou pouco conhe-
cidas. Paul Ehrenreich, depois de ter estudado os botocudos 
do Espirito Santo e de Minas Gerais e, em 1887, as tribos re
cem-descobertas do rio XingU, come~ou pesquisas etnol6gi
cas entre tribos do rio Purus, na regiao dos rios tributarios 
rnais ocidentais do Amazonas. Hermann Meyer, depois de ter 
estudado os botocudos de Santa Catarina, mudou-se em 1896 
pa,ra regioes desconhecidas de Mato Grosso. Max Schmidt en
trou profundamente nas florestas deste mesmo Estado, de 1900 
a 1901, em busca de dados de seu interesse: linguas e artefa
tos indigenas. Nove anos mais tarde se encontrava no recan
to mais ocidental de Mato Grosso. Theodor Koch-Griinberg 
estava trabalhando entre os indios de Noroeste brasileiro, de 
1903 a 1905, e Fritz Krause, em 1908, colecionava artefatos do 
vale do Araguaia no Brasil Central para o museu de Leipzig 
(20). 

Outros cientistas, embota nao todos tao bem treinados 
como estes, estavam viajando extensivamente entre os fndios 
durante este periodo; entre estes Telemaco Borba e Afonso 
d 'Escragnolle Taunay. Apenas as expedi~6es mais importantes 
pelos mais competentes especialistas de civiliza~6es indigenas 

( 19) . - Herbert Baldus, BiblioArafis crlti<U de etnolo4ia. brasileirs (Sao Paulo, 1954 )-, 
pag. 13. Esta bibliografia de 859 pagjnas e um guia indispensavel para o 
estudo genuino da etnologja brasileira. A introd~iio ( pa@t<. 9 a 24) cons
titui um ensaio hist6rico sobre o estudo cientifico dos fodios do Brasil desde 
150-0 ate a data de publica~io . Um emaio semelhante e de obten~io mais 
facil foi preparado dois anos antes por um cientista competente, o Professor 
de Antropologja da Univenidade de Sio Paulo, Egon Schaden, intitulado "O 
Estudo do tndio Brasileiro: ontem e hoje", foi publidado na Revina de His
toria, n.o 12 (Sio Paulo, outubro-dezembro de •1952)/, pags. 385-401. 

( 20) . - Baldus, Biblio,raiia, pag. 15 . 



-92-

foram mencionadas aqui, mas estas poucas serao suficientes 
para dar uma ideia da insistencia poderosa, com a qua! cul
turas indigenas isoladas foram deliberadamente procuradas •2 

pesquisadas durante OS ultimos anos do lfnper,io e OS primei
ros da Republica. 

Para o indio tratava-se de apenas mais uma forma de in
vasao. 0 maximo em cuidado por parte dos etn6logos ou an
trop6logos nao teria sido suficiente para dissipar completa
niente a convicc;ao do indio de que o bran-co o estava ce:rcan
do . Embora tais cientistas geralmente falassem a lingua na· 
tiva OU tratassem rapidamente de aprende-la e embora tomas
sem muita precaugao para Il~O alterar OS costumes tribais, eles 
m.esmos assim perturbaram o.s indios pela frequencia crescen
te de suas visitas em expedic;oes cada ve.z maiores. Pouco a 
pouco mais e melhor equipamento foi introduzido e quanti
dades maiores de raridades indigenas foram colecionadas e le
vadas embora. Se nao tivesse havido no Brasil a curiosidade 
intelectual de etn6logos como Karl von den Steinen e a publi
cidade dada aos resultados de suas pesquisas em revistas cien
tificas e populares, estes indios de regi6es relativamente iso
ladas poderiam ter ficado em paz por muitos anos ainda. 

Investiga~oes geograficas. 

Para a infelicidade daqueles indios que escaparam tanto 
do penetrante avanc;o das linhas de comuhicac;ao como da pro
cura apressada dos etn6logos treinados, desenvolveu-se duran
te este mesmo periodo (1889-1910) um interesse geografico in
tenso pelas regi6es menos conhecidas do pais . Em qualquer 
parte onde nos mapas do Brasil ficavam grandes espac;os em 
brahco marcados apenas com a palavra desconhecido, os ge6-
grafos resolveram investigar. Na lideranc;a desta onda de ex
plorac;ao estava a Comissao Geografica e Geologica do Esta
do de Sao Paulo. Neste Estado, adiantando-se ao avan<;o fer
roviario, a comissao geografica, depois de 1888, mandou su
cessivas expedic;6es aos vale~ inexplorados dos rios Itapeti
ninga e Paranapanema. Por volta de 1908, quase todos os va
les fluviais em dire~ao este-oeste tinham sido examinados <~ 
corretamente assentadas no novo mapa estadual, publicado 
naquele ano, para a Primeira Exposi~ao Nacional, no Rio de 
.Janeiro. Nessa epoca tambem outros Estados estavam levan
do adiante projetos semelhantes. Havi'a expedi~oes tr~balhan
do ao longo das fronteiras disputadas do Rio de Janeiro, d~ 
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Minas Gerais e de Sao Paulo. Pelo Brasil inteiro, ge6grafos 
capazes estavam ocupados com a explorac;ao e o levantamen
to de serras e vales fluviais, desconh-ecidos a cartografia antes 
de seu aparecimento no caminho das linhas ferroviarias e te
legraficas. 

Relacionando esta onda de intetesse e atividade no cam
po da geografia com o crescente problema indigena, e claro e 
significativo que esta forma de pen~trac;ao, tal como a das co
missoes de limites, das linhas de comunicac;ao e dos etn6logos, 
intensificou-se durante as duas primeiras decadas da Republi
ca, chegando ao seu volume maximo entre 1908 e 1910, justa
mente na epoca em que se deu uma soluc;ao ao problema in
digena. Em novembro de 1908, um dos mais destacados en
genheiros e ge6grafos brasileiros, Francisco Bhering, passou 
em revista os sucessos dos tres ou quatro anos anteriores e des
creveu a fase de explorac;ao em desenvolvimento como "geogra
fia her6ica". 0 avanc;o economico da nac;ao, ele disse, iria de
pender da continuaqao do levantamento topografico e da ob
tenc;ao de dados mais detalhados de cartografia. Somente com 
a confec~ao de mapas mais exatos, o governo poderia correta
mente avaliar ou explicar claramente ao publico os melhora~ 
mentos comp1etados ou projetados nos serVic;os postais, tele
graficos, ferroviarios, trabalhistas e medicos (21). 

0 estudo geografico do interior forc;osamente tinha que 
acompanhar o desenvolvimento economico da na~ao. Por exem
plo, a aprovac;ao legislativa de concessoes ferroviarias foi re
tardada sempre, 'quando as informac;oes sobre as regi6es en
volvidas estavam inadeqiiadas. As vistas tan to do comercio 
como do governo estavam voltadas para as terras desconheci
das ou recem-desco bertas no oeste e noroeste. Na Camara dos 
Deputados um memoro se levantou em 1909, para pedir que 
a cortina verde atras do assento do Presidente fosse trocada 
por um grande mapa do Brasil. ~le achou que tal ato torna
ria as discuss6es mais claras e os trabalhos da Casa mais ra
pidos. Foram as seguintes suas palavras : " ... e preciso sem
pre termos diante dos olhos o mapa deste grande P ais" (22). 
Tal pedido na Camara dos Deputados foi uma amostra e mais 
do que isso, um simbolo, do interesse intenso da nac;ao nas re-

{21). - Bhering. "Os esquemas na Exposi!;ao Nacional'', Jornal do Com6rcio, 12 de 
11ovemJbro de 1908, p(lg. 21, cols. 5-6. 

(22). - Deputado Jose Carlos na sessao de 29 de setembro de 1909, Annaes da Ca.
mara dos Deput.ados: Seni>es de 16 a 30 de Setembro de 1909, Vlil ( R io 
de Janeiro, 1910), pag. 713. Esta publi~io sera posterionnente citada CO· 

mo Anais da Camara dos Deputados: 1909, VIII . 

• 
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g1oes pouco conhecidas de seu vasto interior, por volta de 
1909. No mesmo ano, o ap6io entusiastico ao Primeiro Congres
so Nacional de Geografia c0nstituiu uma prova tnais. concre
ta. E em junho de 1910 havia sinais no Jornal do Comercio de 
uma esperanc;a de que tinha chegado o tempo para integrar os 
muitos problemas regionais de explora<;ao e levantamento em 
um programa de investiga<;ao geografica, de ambito nacional 
(23). 

Como as outras formas de -penetra<;ao ja mencionadas, tam
bem. a explorac;ao geografica de regi6es apenas habitadas por 
tribos nativas encontrou uma certa resistencia por parte dos 
indios. Ao contrario dos etn6logos, os geografos raramente se 
podiam expressar nos dialetos indigenas. ~les tinham uma ta
refa a cumprir e geralmente estavam ansiosos para eompleta
la o mais depressa possivel . Alguns deles foram assediados por 
dificuldades serias. Em 1905, no vale do rio do Peixe, uma expe
di<;ao da Comissao Geografica e Geol6gica do Estado de Sao 
Paulo esteve por muitos dias sob os ataques repetidos dos in
dios. eoroados. Quase um ano mais tarde, em setembro d~ 
1906, um outro grupo da mesma Comissao Geografica encon
trou oposi<;ao igualmente tenaz. Quatro de seus membros fo·· 
ram feridos nas suas canoas no rio do Peixe, por um enxame d'= 
flechas de uma borda saliente (24) . Muitos outros exemplos 
de conflitos semelhantes poderiam ser citados . Ataques e con
tra-ataques mesmo quando nao acompanhados por perdas de 
vida ou ferimentos serios, contribuiram para o mal-estar cres
cente nas rela<;oes entre certas tribes indigenas e represen-· 
tantes da civiliza<;ao usurpadora, durante as primeiras duas 
decadas da Republica. 

Comiss6es de limites e a intervenc;ao governamental no 
Acre, a extensao ferroviaria e telegraffca, as explorac;oes et
nologicas e geograficas, cada um destes fatores tinha contri
bufdo para que se ficasse mais consciente da presenc;a do in
dio, depois do advento da Republica. Cada fa tor constituh1 
uma nova viola<;ao do isolamento indigena e tinha despertado 

( 23). - J ornal do Comercio, 17 de junho de 1910, pag. 4.. cols. 2-3. 
(24). - Um breve relat6rio d estes ataques aparece n-o artigo final ( 22 de jane:ro 

de 1910, pag. 5 , cols. 4-7) de uma serie intitula.da "A evo~ao dos traba
lhos geograficos em S ao PaulQ", es::rita pelo diretor da Comissao Geografica, 
Joao P. Cardoso, e publicada, durante todo o mes de Janeiro OQ ]omal do 
Comerdo. Para uma exposii;ap rµais completa. deste conflito ind!gena vid'3 
o relat6rio .oficial destas expedi'~oes: Commissao GeoAraphica e GeoloAica do 
E stado de Sao Paulo . Erp1ora9ao do Rio do Peixe, 1907 (Sao Paulo, 1907), 
16 pa gs . Esta comissiio sera posteriormente citada como Comissiio Geogr8fica 
e Geol6gica de Sao Paulo . 
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na populac;ao nativa um certo ressentimento e uma resisten
cia aberta. 

Aqueles indios que se opunham a vanguarda pioneira da 
civiliza<;ao foram gradativamente exterminados. Os que ti
nham aceito estes pioneiros se tornaram cada vez mais vitimas 
da doenc;a e da explorac;ao. Embora a ampla publicidade dada 
as atividades e descobertas dos agentes da expansao ociden
tal no Brasil tenha servido para melhor aproximar o indio e 
seus problemas ao governo e ao publico em geral, e embora tal 
publicidade se tenha tornado cada vez mais simpatica as ra
~as nativas, acreditou-se em vastos circulos do Brasil, ainda 
em 1908, que a crueldada dos ataques indigenas e das repre
salias dos brancos fosse um mal necessario acompanhando 0 

progresso economico e a primeira etapa da expansao territo
rial em regioes habitadas por indios. 

Para a maior parte dos brasileiros era evidente que nao 
foram os indios que tinham iniciado esta luta . Sua desorgani
zac;ao, e fal ta de numero suficiente e o armamento fraco im
pediram que eles pudessem entrar no territ6rio dos brancos 
com um minimo de esperan<;a de desaloja-los de terras ja 
ocupadas. Nern a possibilidade de saque era um incentivo su
ficiente ao indio para arriscar sua vida. 0 conflito entre o na
tivo e o brasileiro nao era mais do que a resistencia desespe
rada por parte dos indigenas, -a invasao terrfvel de seus terri
torios de cac;a. Nao ,foi facil ao governo justificar ou explicaT 
esta nova invasao do ultimo re.rugio dos indios. Embora o tra
tamento injusto da populac;ao nativa, acompanhado da opo
sic;ao incomoda dos indios ao desenvolvimento economico do 
interior do pais, causasse um dos maiores problemas da na
c;:ao, em 1908 nao havia ainda nenhuma expressao forte da opi
niao publica sobre este assunto. Tambem nao se tinha adota
do uma politica governamental claramente definida . Talvez ei 

<1ceitac;ao m alevola deste infeliz estado de coisas poderia ter 
continuado por varios anos, se, durante este mesmo periodo, 
um choque ainda mais desesperador entre os natives e os in
vasores nao o tivesse pesto em evidencia. 

(Continua no proximo numero) . 

DAVID HALL STAUFFER 
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CAPtTULO II 

A LUTA PELAS TERRAS DOS fNDIOS. 

Os primeiros anos da Republica caracterizaram-se por uma 
acelerac;ao do avan<_;o fronteiri~o, atraves do pais inteiro. Lar
gas areas de terras potencialmente produtivas foram tiradas a 
for<;a dos indios, os quais durante o longo governo de D. Pedro 
II tinham ficado em relativa paz. Tal marcha colonizadora para 
o Oeste, com excec;oes na regiao amazonica e em Sao Paulo, nao 
tepresentava UIUa penetta<;:lo tao rapida OU profunda do irite
rior como as co·misso~s de Iltnite·s, as ferroviarias e telegraficas, 
e as expedic;oes etrtol6gicas e geograficas ja descritas. Nao obs
tante, as injustic;as cometidas eram muito maiores, e mais feroz 
a resistencia da popula<;ao nativa, nas regioes ate agora nao 
conquistadas. A ocupac;ao irresistivel das terras de cac;a dos 
indios pelo branco, assim como a explorac;ao e o deslocamento 
ou exterminio dos seus antigos ocupantes significavam a des
trui<_;ao de um modo de vida e o colapso de uma cul tura primi
tiva que tinha passado intacta pelo periodo colonial e pela pri
meira metade do seculo da Independencia. 

Seringueiros na Amazonia. 

As mais extensas destas invasoes de territ6rio indigena de
ratn-se na flor~sta tropical do norte do pais . Ali, ja em 1877, 
com o aparecimento de uma seca prolongada no Ceara, mesti
<;os provenientes do interior ressecado do Nordeste comegav~rn 
a movimentar-se- em dire~ao ao Oeste, as florestas amazonicas, 
onde havia produ<_;ao de oorracha. Secas intermitentes durah
te o resto do seculo XIX e a primeira decada do atual contri
buiam para a manutenc;ao de tal padrao migrat6rio. 
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Porem, uma isca maior ainda do que a seca, provocando a 
colonizac;ao ao longo do rio Amazonas e dos milhares de quilo
metros de seus rios tributarios, foi o aumento espetacular do 
pre.c;o da borracha crua durap.te este mesmo periodo. 0 adven
to da mania da bicicleta nos Estados Unidos, na decada de 1890, 
seguida pela invenc;ao do autom6vel e uma utilizac;ao maior da 
borracha em outros produtos, criou uma procura pesada para 
este material que podia ser satisfeita apenas pelas selvas tro
picais da America do Sul. Uma baixa no prec;o do latex ocor
reu no fim de 1906, mas foi controlada em 1908, sendo que. a 
prosperidade da borracha continuaria ainda ate 1910, quando 
finalmente a espiral vertiginosa dos prec;os entrou em colapso, 
frente a produc;ao tnais economica de 'latex nas plantagoes de 
seringueiras, introduzidas no Oriente, por vol ta de 1900 . 

Sob as influencias conjuntas das secas no Nordeste, depois 
de 1877, e da procura crescente de seringueiros, depois de 1890, 
dezenas de milhares de trabalhadores mudaram-se para as flo
restas amaz6nicas - especialmente para o territ6rio do Acre, 
descrito no capitulo I. Talvez em nenhum lugar do Brasil o 
crescimento da populac;ao foi tao intensivo durante as primei
ras duas decadas da Republica, como foi naquela regiao distan
te, a 4.000 quilometros ao oeste do Recife, ao longo das aguas 
tributarias dos rios Purus e Jurua (1). Calcula-se o numero de 
imigrqntes que entraram nas florestas de seringueiras do Bra
sil setentrional, durante uma fase de prosperidade da borra
cha, em mais ou menos vinte mil por ano (2) . 

0 seringueiro demarcava, cada um por si, o seu territ6rio, 
distante do ultimo povoado duas horas OU mais de canoa, rio 
acima (3) ~ Ali construia uma pequena barraca para si ou, em 
al guns casos, para a familia que trouxe consigo. Quando s6, as 
vezes forc;ava uma moc;a india a participar de sua existencia 
miseravel, e isto, por si s6, era suficiente para antagonizar a 
populac;ao nativa. Muitos seringueiros, al em disso, enfurece
ram as tribos geralmente pacfficas da regiao amazonica, for~an
do-as a obter quantidades certas de latex e entrega-las, sem f~l-

( 1) . ---. Oliveira Vianna, Evol~o do povo br<.-ileiro, 3a. edi,io (Sao PauJo, 1938), 
pag11. 123-124. Vide tamWm John l4elby, Rµbber River: An Ac:count of 
the Rise and Collapse of the Amamon Boom, Hi.,,..,ic Amerioan Hifltorical 
Rmew, XXll (alfPsto de 1942) , pgs. 456-458 . 

(2). - Preston Jame1, Latin America, ed. revista (Noew York, 19SO), pg. SOS , 
( 3) ,. - Uma descr.i,io deste sistema de dem~io, oomo i!wu::ionav!l n;a regiiio 

do Mad·eira superior, encootra-ee em Cindido Mar:ianp da Sil'Y'af Rond()n: 
Oonler~ncia rea1i11ada1 nos di.. 5, 7 e 9 de outubro d~ 19 lS pelo Sr. Co
ronel • . . no Theatro Pheni% do Rio de Jatrltllro a6bre trabalhOfl da Erpedigilo 
Roe111evelt e da Commi_,o TeltfJlt'aphica (Rio de J.aneiro, 1916). · V. tam~ 
• edi~o em ioa;lea, da meama data. pea. •1'17-122 . 
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ta, em epocas determinadas. Quando 0 seringueiro era sufi
cientemente esperto, ia aumentando, aos poucos, o numero de 
indios a seu servic;o e contratava inspetores, muitos dos quais 
descobriam e espancavam sem perdao aqueles que nao satisfa
ziam as quotas estabelecidas. 

Nern todos os seringueiros maltratavam os nativos assitn, 
mas OS fndios, a procura de vinganc;a., netn sempre faziam dis
tin~aO entre aqueles que lhe_s tinham infligido penalidades e 
aqueles que nao 0 tinham feito. Alem disso, OS proprietarios que 
mais cruelmente exploravam o trabalho indigena, estavam ge
ralmente bem preparados para se defender contra ataques, ao 
passo que o seringueiro, que trabalhava sozinho ou com a aju
da unica da familia, podia ser surpreendido e subjugado facil
mente . Dai nao ser estranhavel o fato de que os membros da 
expedic;ao cientifica "Roosevelt", de 1914, encontrassem os se
ringueiros do Madeira superior com medo constante de um ata
que dos indios. J a o aparecimento inesperado da canoa de Ron
don provocou a fuga para o mato de muitos desses seringuei
ros isolados ( 4) . 

Nern todos os que se trasladavam do Ceara trabalhavam in
dependentemente . Muitos foram contratados como inspetores 
por grandes companhias de borracha, cujas opera9)es atraves 
de vastos territ6rios f0-ram controladas de escrit6rios centrais 
em Manaus ou nas grandes cidades do litoral . Tais companhias 
distribuiam alt0s dividendo~ aos .seus acionistas no pais e no 
estrangeiro. Elas tambem pagavam impostos pesados ao gover
no brasileiro. Desta forma, ignorar OS metodos desumanos pe
los quais indios foram for~ados a trabalhar nos seringais, es
tava no interesse tanto das for<;as economicas como do go-

,., 
verno. 

De acordo com a pratica geral em toda a regiao amazonica, 
trabalhadores indios e mestic;os eram engodados para o servi~ 
das companhias por uma combina<;ao de promessas falsas e cre
di to facil sobre 0 salario futuro. 0 indio, desconhecendo 0 siste
·ma trabalhista do branco, gastava totalmente qualquer adianta
mento, sem se dar conta de que se tratava de uma divida de 
sua parte. Uma. vez endividado, era-lhe quase impossivel com
J->rar a liberdade com a mesquinha paga que recebia em retri
buic;ao de seu trabalho ou pela venda de quaisquer tnercado
rias que recebia da companhia em vez de salario. 0 mestic;o 
do Ceara geralmente ca:fa nas maos daquelas companhias, le-

(4) . - Rondon; Coruerencitts.. V. t~bem pi;(. 130. da ed'~ao em ina;J.es para um 
breve relat6rio ~bre a luta fero~ u~tre s~ ri~i.-os e rndios, no cuno tia
pcrior do Aripu.r.ni, ond.c se ~tua a cachoeira de Infernao . 
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vado pe1o desejo de gozar novamente um pouco dos artigos de 
luxo ou dos vicios que antigamente conhecia, quando vivia fo
ra do sertao amazonense. Tatnbem ele aceitava adiantnmen
tos, endividava-se e chegava a conclusao que 0 unico meio, pe
lo qua} podia livrar-Se e obter OS lucros inicialmente a ele pro
metidos, era o de aceitar a posi<;ao onerosa de inspetor dos in
dios. Neste papel, seus empregadores esperavam dele e o for<;a
vam freqiientemente, que punisse os traba.Ihadores indios, sem 
clemencia, por qualquer forma de preguic;a ou revolta (5). 

E' dificil dizer se as atrocidades praticadas por funciona-
rios da Peruvian Amazon Company contra indefesos trabalha
dores indigenas e suas familias no distrito de Putumaio, uma 
regiao de seringueiros no Peru, perto da fronteira do Brasil, 
igualaram as que aconteceram em territ6rio brasileiro; nao obs
tante, elas demonstram ate que ponto civilizados podem tor
nar-se bestiais, quando estao livres de observac;ao e influencia 
de fora e tern a sua disposi<;ao os meios para tiranizar o es
pirito e o corpo de um povo primitivo. Uma exposic;ao da si
tua<;ao do Putumaio, na Inglaterra, em 1909, por um engenhei
ro americano, W. E. Hardenburg, foi recebida com publicidade 
dramatica pela imprensa londrina. 0 .fato de que varios sudi
tos coloniais britanicos das tndias Ocidentais estavam entre os 
trabalhadores escravizados daquela companhia, finalmente 
provocou uma investiga<;ao pelo Foreign Office, em 1910, com 
a publica~ao subseqiiente de um Livro Azul consular sobre o 
assunto, em 1912 (6) . 

( 5 ) . - UJpa breve hist6ria sobre OS maus tratos infligidos BOS indios na regiio ama
zonioa pode ser encontrada em Alipio Bandeira,, "DiSdUrso pronwipado gor 
Alipio Bandeira na sessiio solene de instala~o da inspEf.oria do Servi~o de 
Ptot~io .aoe Indios e Localiza~ao dos trabalhadores necion.ais ino 1Amazonas", 
Coletinea de lei4 ate e mem6riu relerente.s ao indilena bruileiro, ed . 
Humberto de OJ.iveira. (Rio de Janeiro, 194 7) , pp. 29-54. UJ;11 tratamento 
mais detalhado de casos efetivos de perse~ao indi~na na r~~ao amazo
nica e:ncootra-se em Alipio Bandeira, A cnu indiaerui: Com a descri~ de 
dolorOllOll epiaadios veidadmros em quie °" nos:POs aboril!enea tem llido vitim4' 
de inominavei.s barbaridade.s <X>t11etida.s pelo.'l civilizadoa ( P orto Alegrel, 1926). 

(6). - Governo da Gri-Bretanha, Corre~ondenoe Respectin' the Ttteatment of British 
ColMW3l Subjects and Native l.nt!ltfll.s Employed in the Collection of Rubber 
in the l'utum.yo Dinrict, Presented to Both House11 of Parliament by Com
mand of Hilf MajetJty, July, 1912 . M.isceltaneous, n.o 8 (1912) , (Londrel!I. 
1912) . V. tambhm Hardenburc, The Putt.tmayo: The Devil' a Paradi11e ( Lon· 
dres, 1912) . 0 Livro A.zul e um dos pouquissimos r elat6rios detalbados e 
cuidadosamente documentados, em ingles, s8bre oa metodos usados por, pelo 
menos, urna companhia de borraeha da regfao amaz8nica, para extirpar quais
quer formas de lideran~a e relii.ste naia organizada entre seus trabathadOl'E'S 
indiitenas . 0 leitor familiarizado com as atroddades seiscenu,.,. .. ii D!3o Ame
rica espanholia., relatadaa por Las Casas, encollltrara detalhea igualm~n be 16-
gubres s0bre torturaa e ffUQminatos por espancamento e afop.mento. a tiro, 
por queimatlura e expoai~io, ~este r elat6rio do sek:ulo XX. 
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Relat6rios cada vez mais freqiientes sabre fric<;c3es, na re
giao amazanica, entre natives e seringueiros ou companhias de 
borracha, serviam para chamar a aten<;ao mais intensa do go
verno . brasileiro sabre 0 problema indigena nas florestas tropi
cais do Norte . Esta, no entanto, era apenas uma das areas, onde 
a perseguic;ao vasta ou a substitui<;ao da popula<;ao nativa estava 
incomodando a consciencia da na<;ao, em 1908. 

Plantahfores de mate no Oeste e no Sul. 

Durante os primeiros anos da Republica, enquanto a pros
peridade da borracha atrafa milhares de imigrantes para os 
sert6es setentrionais, litnpavam-se largas areas de terra boa, nos 
Estados meridionais e ocidentais, para o cul tivo de mate, uma 
forma sul-americana de cha. Por volta de 1910, para mencionar 
um exemplo, a Companhia Mate-Laranjeira estava arrendan
do mais ou menos 38.000 quilometros quadrados da parte sul
oeste de Mato Grosso e exportando anualmente cerca de sete 
mil toneladas de mate (7) . 

0 desenvolvimento rapido desta industria, depois de 1888, 
fundava-se em grande parte na atra<_;ao de antigos escravos das 
fazendas de cafe . Em consequencia desta oferta facil de mao
de-obra barata, as planta<;6es. de mate se difundiam sobre terri
t6rio indigena. A vegeta<;ao de savana de plan al to e arbustos, 
que antes servia aos nativos como refugio e territ6rio de ca<;a, 
foi destruida a machado e. fogb. Outra vez aquela parte da po
pula<;ao indigena, que1 nao foi expulsa da terra ou extenninada 
na tentativa de conserva-la,, perdeu a liberdade de sua econo
mia de cagadores n6mades e tornou-se· paulatinamente um seg
mento amargurado e desmoralizado entre os trabalhadores da 
planta<;ao . 

Criadores de gado em Goias e :Mato Grosso. 

Durante este mesmo perfodo, e especialmente depois de 
1905, as savanas arenosas do planalto dos Estados centrais de 
Mato Grosso e Goias tornaram-se um centro de atrac;ao nao ape
nas para OS imigrantes das areas das secas do N ordeste mas 
igualmen te para um grande numero de criadores do Rio Gran
de do Sul, o Estado mais sulino da Uniao. 

(7). - Liooel Wllemer, "'l"be Railways of Brazill''• C&Wllie-r'11 Matazine: An Elflili
neerin' Moi#ithlyt, ~ ( abz'il, 19ill h pe. 530 . V . It.am~ o telatorio 
ezteoao .Obre a imigra~o para '.¥ato Gi'Osao e •suas conaeq\ie:qdas .sC>bre as 
ret~oes com os indios e o i:at>ic;lo desenvolvmiento da indusltrializa~io do ma
te, naque-le Estado, o qual apareiceu na G~ Ollic:Jal (2, 5 e 7 de abril 
de 1910) de M;ato Gro~. 1tste jom ... aera cltado poeterf~te como 
Gaseta Olicial . 
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Curiosamente, o que provocou tal migrac;ao para o Norte 
foi a introdu~ao de camaras frigorificas nas fabricas argenti
nas de acondicionamento de came e nos navios. 0 comercio 
de carne congelada, pagando prec;os mais altos para a quali
dade superior, causou a mudanc;a dos centros de gado da in
dustria de tipo antigo para o Norte, regiao de terras de pasta
gem mais barata. Criadores que nao se toleravam mais nas 
planicies do Sul emigraram em massa para o Norte, para o pla
nal to central do pais, o qual se tornou o ultimo refugio da in
dustria de rebanhos nao organizados (rough-stock), servindo 
as .fabricas brasileiras de carne seca e extrato . Um fazendeiro 
perto de Posadas, etn 190-6, calculou o numero de criadores que 
passavam por sua casa mensalmente em perto ae duzentos -
na sua maior parte acompanhados po-r suas ·mulheres e objetos 
domesticos e conduzindo eguas, mulas e ca valos na sua fren
te. Perguntados para onde iam, quase todos responderam que 
estavam em caminho do Mato Grosso, onde a terra estava 
ba:rata e onde havia gado para todos (8). 

As pastagens que atrairam aqtiela onda de colonizac;ao nao 
eram planuras abertas, como as das Grandes Planicies da Ame
rica do Norte, mas estavam intercaladas com pedac;os de flores
ta,. OS ultimos refugios dos indios do interior (9). Isto signifi
cava que, na medida em que a savana interrompida absorvia 
em ritmo crescente criadores com suas familias, o indio em suas 
&.reas de ca<;a cada vez menores, sentia-se cercado e constran
gido, incapaz de locomover-se livremente, como antes, de uma 
regiao arborizada para outra. Tal situac;ao nos Estados ociden
tais era apenas mais uma amea~a a felicidade futura e a exis
tencia pacifica da populac;ao indigena da na~ao ~ 

Fazendeiros imigrantes em terra nova. 

A corrente migratoria irresistivel para as regioes de bor
racha, m~te e gado era complementada1 ao mesmo tempo, por 

( 8) . - W . S. Barclay, "The River Paran.8: An Eaooomic Survey" . Tmt Geoara
phicfaJ Journal, XXXIII (janeiro de 1909), ~. 32. 

( 9) . ~ Aa triboa er. reaiOetl altas do oeste de Sio 'Paulio e Mato GtPsao mo eram 
aemps:e indips de flor: ata. Uma tribo poudo oonhecida de indiOIS da plani
cie, os oti (nio mencionadoa na sec~o etnogrifiea do Hand-lx>ok of South 
.AJneridan Indiana, 6 vols.) do "United States Bureau of Etbnoloiay'', foi 
lentamente extinta. dur.:111te o seculo XIX por aiadoros de gado na parte 
ociden.ta! de Sao Pauk>. Acredit:a .. e que em1 1903 apenas tin ta lf'icado um 
homeni, quatro mulheres e quatro cr:ia~. As vantagens que os bran.oos 
poderiam t~ obtido por meio de um.a alian~a com estli tribo, e o relat6rio 
trag;ico da matan~a deata irente· foram 1rtt>resen.tados por N\imuendaju (Kurt 
Unckel), "Daa Ende des Oti..Stammes", Deut!ICbte Zeit~ (Sao Paulo, 1910). 
A tradU4:Ao portugueaa deate artiA ani119'Cla peto autor, fo'i reprodurida own 
estudo recentel do ••UD!tD, por Herbert BaldUB: "C49 Oti"'. ReviMa do Museu 
Paulata, Nova Serie, VllI ( Sio Paulo, 1954), pes. 79-92. 



- 44'1 -

um influxo sem precedentes de imigrantes europeus. Vale a 
pena mencionar alguns dados estatisticos sabre seu numero e 
as datas de sua chegada, pois uma proporc;ao apreciavel destes 
recem-chegados foi para o interior e se estabe1eceu em terras 
nas vizinhanc;as OU em poder de tribos indigenas hostis a pene
trac;ao branca. 

Outra vez se vera que o periodo de maximo prejuizo para 
o indio comec;ou nos ultimos anos do Imperio e chegou ao seu 
ponto alto por vol ta de 1908. Pelq: primeira vez na decada de 
1880 o Brasil sentiu verdadeiramente a necessidade urgente 
µara aumentar a mao-de-obra . Em conseqiiencia da aboli<;ao 
da escravatura, em 1888, sem compensa<;ao p::tra os proprieta
ries, o velho e tradicional sistema fazendario entrou em colap
so temporario. Os antigos esctavos, avidos de come<;ar uma 
vida nova em ambiente novo, ou se dirigiam :ls cidades ou en
contravam trabalho em alguma lavoura diferente da do cafe 
e da cana. Os proprietarios de fazenda~ de cafe e de cana, an
tes pr6speros, tambem se mudavam para as cidades grandes 
e medias do lito_ral e do interior. 0 conseqiiente declinio na 
produc;ao e no embarque de cafe e cana, duas das mercado
rias mais exportadas do Brasil, precip~tou uma crise financei
ra que· abalou os ja frageis fundamentos do Imperio. Na sua 
queda, em novembro de 1889, a jovem Republica herdou, co
mo uma de suas tarefas mais dificeis, a de insuflar vida nova 
na economia fazendaria falida do pais . 

Aqueles Estador,, cuja estabilidade financeira e politica de
pendia das rendas da exportac;ao de ac;Ucar ou cafe, adotavam 
esquemas imigratorios de rapidez for<;ada para fornecer uma 
nova fonte de mao-de-obra agricola. Tais esforc;os tiveram 
resulta<;ios imediatos, mas ao correr dos anos tornou-se eviden-· 
te que a procura de trabalhadores rurais, em escala sempre 
ascendente, nao podia mais ser satisfeita apenas pelos 6rgaos 
estaduais e particulares. Por isso, uma serie de medidas Iegis
lativas, .a come~ar em 1906, autorizou um lento retorno ao con
trole f~aeral das medida~ de procura e distribuic;io dos imi
grantes. Esta ac;ao teve como resultado eficiencia melhor e uma 
Corrente maior de imigrantes, depois de 1907. De acotdo com 
um grafico de autoria de um renomado ge6.grafo, Pierre Def
f0ntaines, o numero de imigrantes pulou de 58.000 em 1907 
para 91.000 em 1908 e continuou ascendente ate 1913 (10). Os 
numeros tern menos significado do que a tendencia para seu 
crescimento rapido, justamente na epoca quando 0 governo bra-

(10) . - Pierre Deffontaines, l'Ged'Kf&fia Humana do Brasil", Revista Brllt6ileiira de 
Geo;alia. ano l, n. 0 2 ( ilbri1 de 1939), N · 33 . 
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h1'Jeiro estava especi-a:lmente preocupado com a maneita im
piedosa, pela qual o habitat de sl:ta pepulaqa<!> nativ~ estava sen
do invadido. · 

Passo a pa"Sso, ,com a satisfa~ao mais urgente da necessf
Cla.de para a mao-de-obra bar.at'a. nas fazendas de caf~ paulis_
ta,s., para ~ubstitl1ir os an:tigo_s escra,vos,. a cort.ente im,.igtat6-
tia continuava alem, entrartdo em tertit6rio virgein. Miihares 
de- homens foratn indtazidos pelo governo a estabelecer-se ao 
longo das linhas ferF0viarias "d~ p.enetr:a~ao ·~ .e "est:rate,gicas1', 

na esp:e:ranga de que s.ua presenqa d.esencorajasse a intedl,eren
cia indigenq. cqm · o trafego recem-abert.0 e de que seu tFaba
ll10 se o:rigiha~s.e logo proCluc;ao ·suficiertte, . para t.orn.a_:r as -es· 
tradas de ferro um negp¢io lu~t~tivo. Infelizmente se trans
fetiu ao·s recem-chegados o 6"dio prb:£undo~ desp·ett~do nos na,.. 
tivc:>s pelo avan~9 ferr0viar-i0 ern snas terras, e assitn,. em vas~ 
bas regioes o con.f1ito eonttnuava ao longo das ltflhas· .. 

Para estimular mais a coloniza~:ao das assim ehamadas Fe
g16es '"deS:a"bitadas", est•abelec~.ram•se centros de eolonizaqao 
em areas c;oll). solo fertil e relativa:mente pr6xima:s ao transp0t
te fetroviario. Por volta de 1908., o .govetno tinha criadb. va
rios~ em terras doadas pelos Estados: Q:ois rto Parana, dois em 
Minas Gerais, e nm em cada um dos seguintes Estati.os: Esp:f,.. 
rito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Tres au quatro 
E:stados, incluindo Sao Paulo, adiantaram o pr@grama pela cria
gao de ceRtros ad~cionais, cQm ou sem ajuda federal. Por volta 
de :rµaio de 1909, imigr~ntes tinham si~o disttil5uide>s por vin
te e sei.s centros di.ferentes~ OlJ:'ze dos quais estavam direta
mente sob a supetttjsao da Uniao (11). 

Se os territ6rios d·estinados. a vinte e seis. novas centros de. 
populagao tinhani sido seleci.onados por causa da qualidade d0 
se>lo e da. pro~imidade -cl.as linha.s ferxoviarias., por que entao 
seus respectivos Es'.tados est.a:Va:m. tao prontos a c~de-los? .E po:r 
que estas terras yaliosas ainda na:9 estavam habitadas por bra
:~ileiros? Havia, p·elo menos, um motiv«) 'importan:te:: ,grande par
te das areas constantes d€ste· pr0grarna estava ainaa sob a 
amea~a de ataques ·indigenas . C.omo nao havia patrulhas fron
teiriQas para protege.r colo:nizadores e&.{D-ar.sosl aque1as regioes 

( i 1) . - Relatorio apresenfBido -ao Rresidente aa Rfl',PU!}ilic:a dos E~tadO.'t Unidt!>!I do 
Brasil pelo Miniauo de Es.tad-0 de lndustria, Vi~o e Obra Pubbs, MiAuel 
CalfflQ!l d.u Pin e Almeida tre ano de 19,08 . 20.0 da Rep(iblica. \l, pgs. VJII
IX, 59 e 's~gs. - Tambem Me~lf~, t, ~· 65~~59. U.,m m:• (1: 
2. 000. 00'0 kms.), mosttrando OS ce.o.tros coloniliis de: f910 nos Estados do 
RtQ Gr~e do Sul, de Santa C\lt~, do- Paranfl., de .Sao Pa~. do· Rio de 
Janeiro, do E.,Pi~ito $anto e tle Minas ~~ pode ~r ~co1ft:tado em Paul 
Perria, Les colonies Aiiioclles au Br_lssil (P.;qtis1 19'12 ) . 

• • ' - + -
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distantes, habitadas por indios hostis, quase ilao tihham valor, 
ate que fossem colonizadas sob um programa intensivo, capaz 
de fornecer imigrantes rapidamente, em numero suficiente, pa
ra proteger-se de investidas dos indios. Aqueles centros, nas
cidos sob a iniciativa do governo, tinham justamente esta fi
nalidade. ~les representavam uma especie de ''colonizaqao de 
satura~ao" , desencorajando a resistencia nativa em larga esca
la . Isto naturalmente for~ava a popula~ao indigena a retirar-se 
para terras mais pobres ou a aceitar uma existencia miseravel 
numa economia estranha. 

Fazendeiros de cafe em Sao Paulo. 

A ocupa<$aO mais intensa das terras, habitadas por indios, 
ao sul da regiao amazonica,, deu-se em Sao Paulo e no norte do 
Parana, depois de que a fronteira cafeeira se livtou dos efei
tos temporariamente estropiantes da aboli<$aO e da conseqiien
te confusao geral, para recome<$.aI:, na decada de 1890, sua dina
mica marcha para o Oeste . Com isto se deu um assalto em 
grande escala as terras indigenas . Milhares de brasileiros esta
vam na vanguarda da marcha, a qual depenc:lia largamente de 
imigrantes italianos para o fornecimento de mao-de-obra . Abrin
do seu caminho atraves dos vales arborizados dos rios Mogi 
GUa<$U e Pardo, eles estenderam suas planta($6es para dentro 
do territ6rio indigena hostil do rio Tiete, onde a constru<$ao da 
Estrada de Ferro Noroeste estava encontrando feroz resisten
cia. Seguindo seu <taminho ate o rio Paranapanerna e, no su
doeste, atravessando a fronteira Sao Paulo-Parana, a onda ver
de dos cafeeiros avan~ou inexoravelmente (12). A queda do 
pre~o do cafe, em 1905, tal como a da borracha, no ano se
guinte, mostrou-se apenas como um reves temporario . Por vol
ta de 1908, o avan<$O das plantaqpes de cafe, atraves da flores
ta virgem e da savana, tinha-se tornado mais impetuoso que 
nunca. 

Pequenos sitiantes no Parana e em Santa Catarina. 

Nas densas florestas de Santa Catarina e do Parana cen
tral e meridional, o fndi.o foi amea<$ado por uma forma igual
mente determinada, mas menos grandiosa de avan($O frontei-

.('12). - A bi1t6ria deata marcha para o Oeate e CC?11tad-. com diaarames e. mapas 
significa11ivos em lSet-gjo M illiet, Roteiro do oafe e outr011 ensaios, 3a. ed. ( Sio 
Paulo, 1941) . V. tambem Affonilo d'E. 'llaun.aw, Hist6ria do cafe no Brasil, 
15 vols. (Rio de Janeiro, 1941 ) , dando especial aten~iio a hist6ria eCOIJ/J
mica do cafe . Tambem o leitor ~montrara \1111 resumo exce·l.cnter, em 23 pgs., 
referente ao crescimento da industria do cafa em Sao Paulo,, de 1885 a 1926, 
complementado por tabuas estatistio.ais, em Pti.ulo Rangel Pestana, 0 oaf& 
em Sio Paulo (Sio Paulo, 1927). 

l 
1 
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.ric;o. 0 clima fresco da regiao sulina, impr6pria para o cultivo 
de cana ou cafe, mostrou-se ideal para o tipo de agricultura di
versificada que era familiar ao recem-imigrado europeu. Em 
grande parte por es.te motivo italianos e ale·maes,. freqiiente
mente filhos de imigrantes anteriores, dirigiam o avan~o para 
aquela regiao, assistidos por grupos menores de poloneses e rus
sos. Sos, OU com suas familias, estes homens se deslocaram pa
ra o Oeste, saindo de centros imigrat6rios fundados nos dias do 
Imperio - de Itajai, Blumenau, Brusque e Joinville ein Santa 
Catarina, e de Morretes no Parana. Devagar eles se infiltra
ram no territ6rio indigena, limpando pequenos pedac;os deter
ra e fixando-se ali tenazmente. Seu avanc;o pertinaz assemelha
va-se ·muito ao dos antigos pioneiros e primeiros plantadores, 
nos Esta dos U nidos . 

Pelo fato de nao terem destruido completamente a flores
ta e afugentado as tribos indigenas, como fizeram , os planta
dores na fronteira cafeeira, OS colonizadores pertencentes a 
imigrac;ao dos Estados sulinos estavam muito mais expostos a 
ataques indigenas; Por esta razao exerceram uma pressao ca
·da vez mais forte s6bre as autoridades locais e federais, para 
obter delas prote~o militar, semelhante a que fortes limitrofes 
e pa:trulhas de fronteira forneciam nos Estados Unidos. Tai exi
gencia de ajuda militar contra os indios causou desgosto e· preo
cupac;ao ao governo brasileiro, o qual, ainda na primeira de
cada deste ·seculo, era adverso a uma tomada de posic;ao na 
luta entre o indio e o imi-grante. Obviamente os esforc;os colo
nizadores dos fazendeiros europeus no Parana e Santa Catari
na eram uma contribuic;ao valiosa para o progresso da nac;ao, 
levando a produ~ao terra virgem, estimulando 0 desenvolvi
mento industrial e melhorando as comunicac;oes. Nao obstan.
te, o governo brasileiro achou dificil ignorar o fato que tais 
manif estac;oes de progresso eram conseguidas por i talianos, ale
maes, poloneses e russos a custa dos indios relativamente inde
fesos, os quais nao eram menos brasileirGs do . que os imigran
tes que estavam invadindo suas terras. 

Empresas imobiliarias, comerciantes pr6speros e politicos 
- todos especulando sobre a valorizac;ao das terras J?Or causa 
da coloniza~o - apoiavam os pedidos dos colonizado.res imi
grantes, para obter auxilio militar contra ataques indigenas. Ape
los neste sentido eram freqiientes durate a primeira decada, nas 
paginas da imprensa local, como Der Urwaldsbote, um seminario 
:publicado em Blumenau, Santa Catarina (13). Os indios, por 

( 13) . - Um artiao moatraodo bem eaa forma de presdo e •companhado da dN
cri~io de um assalto 'indirena com o maasacre de um IDU mais pioneiroe aJe. 
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sua parte, antes os unicos ocupantes das flerestas meridionais, 
nao tinham possibilidades de .apresentar seu lado da hist6ria nos 
j ornais OU no Congresso Nacional . Sua uni ca prote~ao daquela 
especie de campanha militar governamental, solicitada pelos 
imigrantes europeus, era a consciencia preocupada da na~ao e 
a desconfian~a crescente do brasileiro comum para com os co'\' 
loniz;;tdores eµropeus, os quais freqiientemente se recusavam a 
aceitar a cultura ou a, lingua de seu pais adotivo (14). 

mies ou it:alilco., ulim como de ~ denUncia teftl'a da incap9Clid.de .10-
~tal para alvapardar a ·· vidu de •us ~adoree ·froo.teiri~os, 

enc:ontra..ee em Der UrrirW.dllbot. {edi~o em portqui•h 17 de outubro de 
1909 . 

( 14) . - A te:nd~clai do im!gt1ante alemio para •@treCar4et a01 da me~ oriaellti pa
ra •tnllnter •ua cbltumes naaionaia, para ~ar euu pr6pria9 ilireju e 
t1eco1aa e nelu prepr e enlinar em .. pr6pria lincua, tonaou-ee bem iewi· 
dente no Brull ~onat. Em ~ cotoma. rurai1 e ciidadee ·pequenu, 
01 colonindorea oio apena1 obtivenm o diteito d,e dirl&ir oe nee6d09 muni· 
cipaie em alemio, mu coneelQitam meano impor 1Ua pr6pria lingua a mi· 
noria braileit;l. Pqr i.lt'es e outros motivQI, 09 babitaate1 braaiteiro9 dos ltl
WOI 8Ulinos, oom.o muitos fundoh6rioe lodai", eata<tu•i9 e fed~ais. tom•· 
ram.-ee P'8dativamente men.as dispOstoa quantlo ao aflww de imigranite1 ale
.mies, de-pois do ~ do ~. Silvio Romero, DP aeu 0 Allemttniano 
no Sul do Brasil: aeio perip e meic» de oa oonjU1'ar (Rio de Janeiro, ,'1906) , 
referia .. e, l Pl· 9 , a oesta forma ae coloniza.i;.io com as ~te9 palavraa: 
~199 de~ado modo de colonior oon.stitui 0 maiit seno problema que 0 

Braml ter' de reeolver exn futuro muito pr6ximo" . Uma den\incia podecoosa 
doe col<>nuadores ateml" de Santa Clat!&Rna apareceu no }OITl•1 ,Jo Com
~ edi~ da tarde, de 14 de junho de 1910, pa. 5, colunaa 5-6. ":itste 
EftadO .. t6 quae inteiramente dominado por ~emie., taato poRticam.en-
119 como comercialmente e induatrialmente. H6 c!idad1¥ (em Santa Ca~) 
que aparecem em t mapu alemiee IOb a dffip~ de Alamanha Antirtica'' 
(Nota do tradutw: esta ~ e ret::niid~ do in~, por nio 1e ter en· 
oonrado o referido jomal). Na edi~o matutina do dia ~inte esta: "Os 
partid6rios da Alemanha Antartica rtem neae Estado o seu mais lecitlimo pa
drio de g16riu. Santa Oitarina est6 por .bL fonna ~ermantzada que a im
preulo experimental por todos que ell aporbanlfw {e det que naquele pe~o 
do Brasil, os estrangeit-os .Siio os b~•ileiros e jam,aia alemiet1, senhores abso
lutos do Estado!"). - Um correepondente anonimo escreveu para publicacio tao 
Biackwood'a M"'8zine, em 1911, as eecuint• obset'v~Cies significativaa: ":itlH 
(os alemie111, peh.& -razoes reaumidas adll)a) apreeentam um 'probtema o qual 
est& causando alg'Uma preocqpa~ao aoe poderes dirigedtes da Rep(iblica . ~les 
estao se arraigando profunda:mentEI e lllOt"wando suspe.itas entre os brasilei
ros de eetarem com ambi~Cies incompativei11 com a unidade do p ais . "Falan
do s0bre as grandea fami1hlli clos -1emaes, o autor continua: "Ha irduitos bra
sileil'OJ que eapenun com preocupa~o o que oe ~emies fariio num futuro taJ... 
vez nio muito remoto . N"ao estiio atemorizados com a vlindh do Kaiser oom 
frota e exercito, perlgo .contra 0 qual sabem que estio protet(cdos pelos • 
tados Unidos . ties tem medo do alemio dentro ,de sua pr6pria casa" . ~
nimo, "The lmlmigrant in South America", Blackwood' • M.ajj3:Zine, CX.C (.no
vembro de 1911), pp. 608-609 . 0 leitor enc:ontrani provas cabais ef>bre as 
ambi~1 ec:onOmic• e politic-•1 da Alemmdta no Brasil meridlional, nas se
guintea fontes: Otto Richard Tann~, ~Deutacbland, die Arbeit des 
20 . Jahrhundma (Lei~g, 1911); Austin Harrison, The P1tt1. Getnwaic Doe> 
trine (Londre• e New York\, 1904), pgs. 229-290; Frederick William \Vile, 
"German COlonisation in Brazil", Fortniahtly ~eview, LXXIX (janeiro de 
1906), pp. 129-130; C . R. Chapman, ed. "German Political Deliois with 
reference to Brazil", Hi.Psnio American Hlatorlioal R~w, II . (nov~bro 
de 1919), Pi· 587; Dr. Herman Ley1e11, um entuaiastico vi•jante alemao, 

• 
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A recusa constante dos governos estaduais e do federal de 
fornecer o auxilio militar solicitado pelos imigrantes europeus 
nas florestas do Parana e de Santa Catarina~ onde se alastrava 
o per1go indfgena, durante as primeiras duas decadas da Re
publica, era causada, em grande parte, pela duvida crescente 
na mente dos brasileiros a respeito do desejo do colonizador 
a,Iemao em conse'rvat sua homogeneidade cultural e racial, e 
se desta forma ele se to:tnaria um cidadao tao born como o in
dio, na hip6tese de se oferecer a este Ultimo a possibilidade de 
participar pacificamente da vida e cultura nacionais . 0 avan~o 
do limi te das pequenas propriedades, nos Esta dos sulinos, mais 
do que qualquer outra forma de penetragao, fez com que os 
brasileiros pensassem se valia a pena continuar com vantagem 
a exploragao, o deslocamento e o e:xterminio da populagao na
tiva. 

· Desenvolvimento industrial e miniera~ao. 

Em todos os lugares onde a onda imigrat6ria chegou, au
mentando rapidamente a densidade da popula~o, as forgas da 
industria pesada surgiram para completar a conquista do solo 
pelo homem. Grandes partes da floresta foram destruidas ape
nas para fornecer dormentes para as estradas de ferro e com
bu.stivel para as su~s locomotivas. Cornpanhias de forg_a e luz 
construirarn barragens atraves de rios que corriam normalmen
te, e nao se mostraram interessadas, quando aguas estagnadas 
e pestilenciais se represavam em dire<;ao a areas baixas ocupa
das pelos indios (15). 

Industrias de mineragao desenvolveram-se na medida em 
que as estradas de ferro possibilitaram 0 transporte economico 
de minerais pesados para as usinas nas cidades litoraneas. De
pois de 1903, o Governo Federal apoiou a mineragao e o proces-

e dtado em tradu~o como tendo es<;rilto em 1918 OU · 1919 sabre Santa 
Catarina: "Em ~nhum lugar, as nossas colonia!ll, ,aquelles : brotos 1 legiti
mos da raiz·mae, sio tao promissores com.o aqui . Atualmente, 11esta:s provin
oias mals de trin'tn. por cento dos habitantes !'io atemies ou· .de desc-ondencia 
alema, e o indice de seu aumento natural excede ~g\unlente o dos portu. 
gueses . Certamente, a nos pertence o futuro neSlta pa.rte do mund9. . . Aqui 
de fatQ, no Brasil meridional, ha wn pais, onde o ' imigr.ante a~ao pode 
conservar 'sua :n:adonalidade, onde ~ tudo que se entellPa pe:la palavra 
'Germanismus' sorri um futuro glorioso•"") . 

(15). - Entre os criminosolB, estava a Companbia ~'Light and Power",. a qual de 
acordo com um arligo no Jomal. do Commeraio, de 24 de ja.n.eiro de 1909, 
bloqueou um rio navegavel, o Pirai, represando-o para um vale qu.e ja nao 
tinha boa drenageim. 
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samento do manganes e do ferro e encorajou a busca do car
vao e do petr61eo (16). 

Para o indio esta explorac;ao dos recursos naturais er~ uma 
ameac;a aos miseros vestigios de sua reclusao e independencia 
anterior. Deve ter-lhe parecido que o invasor nao apenas de
sejava ocupar as melhores terras mas tambem destruir o resto. 
Tais pensamentos nao podiam deixar de leva-lo a uma apatia 
mais profunda ou a uma resistencia mais desesperada. 

Cangaceiros. 

Certas caracteristicas peculiares da vida fronteiric;a duran
te os primeiros anos da Republica danificaram mais ainda as 
relac;6es entre o indio e o pioneiro. A presenc;a e as atividades 
de certos grupos descontrolados e irresponsaveis resultou num 
estado de anarquia nao limitada a um certo lugar ou Estado . 
0 banditismo, por exemplo, era comum no interior de Goias, da 
Bahia, de Pernambuco, da Paraiba e de outros Estados . Gran
des bandos itinerantes de saqueadores, conhecidos por canga
ceiros, aterrorizavam OS habitantes de largas areas do interior 
e destruiam as colonias rurais que se recusavam a pagar o res
gate que exigiam. Uma forma de gangsterismo vivia e pros
perava a custa de protec;ao cara e "obrigat6ria" de comunida
des isoladas. Relat6rios sobre destruic;ao voluntaria e sem pie
dade de !ares e aldeias inteiras, encontram-se no Jornal do 
Commercio, onde tais incidentes de anarquia fronteiri<;a rece
biam atenc;ao crescente de 1908 a 1910 (17). As vezes como 
agentes pagos de J'soberanos" locais, outras vezes chamando-se 
defensores · do pobre contra um regime impopular, os cangacei
ros acrescentavarn um elemento anarquico a vida de fronteira 
e, desta forma: ajudavam a criar uma atmosfera de desconfian
c;a e medo no indio em vez de amizade e cooperac;ao . 

Mascates. 

Um outro elemento fronteiric;o, tendente a complicar as 
relac;6es entre o fndio e o branco, no periodo estudado aqui, 
foi o negociante sirio, que comec;ou a chegar ao Brasil por vol
ta de 1900 e e designado geralmente por mascate. Dentro de pou-

(16) . - 0 in.teresse do governo n.a industria extrativa e refle tido nas mensagens pre
sidenC'iais ao Congresso ('1901-1906h tanto de Cam.pols Sales como de Ro
drigues Alves. Mensa/jens, I, pgs. 256, 323, 366, 397. 

( 17) . - Durante 0 mes inte!i ro de abril de 1910, 0 Jomal do CorruneTCiO publicava 
artigos referentes a este pro·blema e em parte a massacres completos de pe
quenas comunidades. V. tambem um \Glrtigo s0bre cangaceiros nio Jornal do 
Commercio, edi~ao da tarde, de 5 de maio de 1910, o qual cita casos de 
anassinato de individuos e de f811llilias em varias partes do interior. 
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cos anos estava, r>ublic,ando jomais em sua propria ling,ua. no 
Estado de Sao Paulo e assistindo o serviqo · religioso em suas 
pi:6prias mesqi:+itas. . 

Grancl.e pgtte ·desses i~grantes da Siria e d_o Libano, logo 
apos a sua e}\~gada ao pais, entrava· no, ipteriot c0m.o caixeito 
~iaj'ant'e. Tr-abalhando geralmente aos pares,, eles viajavam por 
la.Fgas areas dp ioterior, oferecendo e negeciando suas mer-eado .. 
ri.as, tan to em aldeias lusas como nas d.os indios .. Eml:>ora ,5e. possa 
estranhar a natureza do s.eu, comerciq com os nativQs .. ha ceP
teza ·de que-eles se empenh~ram ttesse trabaiho depois de 1'91 o. 
Antes pto:vavelmente apeTi.as mantinham ~ont~Ji~tp. com as co
m'Wlidades maiores e. tnais oivilizadas· .dns indigenas. 

Relatorios ·d.e missionarios protestantes. geralmente tem aes
-crito o carater imoral dos mascates e suas praticas comerciais 
8e explora~ao como influencias mas . e destrutiv:as sobre O'S in
dios. Pe acordo com re1at6rios de testemttnhas ocula,;res,, os ne
gociantes sirlos enco-rajavam .a embriagues e. e:xploravam a igno
rancia e,m quase todos os lugares onde iarn (18). Os mas-eates 
·eram o e.qilivalente brasileiro dos Indian traders nos Estados 
Unidos" es quais vendiam aos" nativos aguartlent.s· e armas,, oo,n
tr.a.riando to(;lo,s os reg:µlamentos. Se o.s masC.ates tinh.am ou naQ 
uma infhienc}a apreciavel no ag!'av9tnehto da eo-e~istencia pa
cffica entre· Indios e btancos no -inietidr, d~ qualqu.er fottna 
eles estavam suficientemente em .evideneia para atrair a aten
<;ao imediata,; em f910, do recem-criado Servi<;o de Prote~a0 aos 
fndios. Desde aquele te~p;o, sociedades ,m:issionarias e o S. P. I. 
tem colaborado pa:ra livrar- as comunidades indigenas daqueles 
neg.ociante.s irrespon-sav:eis. 

GJ;'i}eiros. 

Um d,0s v.ioladores mais espertos da lei e da otdein, e qm~ 
fi,gtJia tipic;a na linha do avan{;o do povoamento·, er-a o grileiro, 
o falsificador de titulos de ptop:rted.ade. Getalmente foi ele o 
responsavel pela apropria<;ao. ern lar.ga escala <i\e terrftorlos ha
bitados por indios~ pelo.s fa~endeiros de ca;fe e pel0s agrictulto
res imigr-antes dos Estados do centro e do. sul. Para ente~der as 
operaq6es do grileiro e precdso ter algqro cohhecih,:lento das 
leis brasileiras referentes a proprie~dad.e, no fim do seeulo X:IX 
e eotnego do a tual . 

( 18). - "Th.e Imnti~t. . • ,:•f, BlaCkwQOd'• ~.- .(:v. nota 14,), pg. 6<J.9. 0 leit"or 
eneontrara uma de9Cli~.iio tme~ 'm.ol'aJ.i~., e:mbora niio rlec~riamen!f' malt 
exat•, das· mascates .num ~go ma.is ·recentll!': Pi.erre Deffontain.e~, "Geogra
fia .•. ", ReviBta Brasileira <kl Gea;llifi8'. ano I, (aibiil de. 193'9), .pgs . . 27-29. 
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Todas as terras abandonadas ou nao cultivadas, mesmo 
quando ocupadas por tribos nativas, leg-almente pertenciam, du
rante o perioao do presente estudo, ao Estado em que se en
contravam ou a individuos que, por heran~, tinham titulos de 
propriedade, freqiientemente sem valor, referentes a doa~s 
de terra, conhecidas por sesmarias. Lembrando-se das velhas 
capitanias e das fabulosas doa~oes de terras nao reconhecidas, 
feitas nos dias coloniais e ntinca revalidadas durante o Imperio, 
pode-se imaginar como eram poucas as areas nao consideradas 
propriedade particular. Infelizmente para o pequeno sitiante, 
era quase impossivel comprar uma pequena parte destas gran
des propriedades. Os proprietarios ricos, eles mesmos nao mui
to seguros onde suas terras come~avam e onde termfnavam, ra
ramente tinham necessidade financeira para vend~r, nem es
tavam desejosos de perder o prestigio que acompanhava a pro
priedade de terras ou as vantagens de uma reserva particular 
de animais, para suas reunifies de ca~a (19) . 

Impedidos tambem na tentativa de obter a propriedade de 
um pequeno lote de terra do governo, devido a burocracia cus
tosa e complieada, apenas capaz de ser movimentada por meio 
de suborno, os colonizadores menos afortunados tornaram-se 
moradores em terras que deles podiam ser tiradas em qual
quer memento. Nenhuma lei de coloniza~ao existia no Brasil 
pa.ra encorajar seu estabelecimento duradouro e o desenvolvi
m·ento do solo, emb0Ta um projeto para introduzir tal sistema te
nha sido apresentado na Camara dos Deputados em 1903, estan
do ainda em pauta em 1910. Tudo isto significava, etn primeiro 
lugar, que os indios do interior foram molestados por um 
grande numero de pioneiros e pequenos cultivadores sem pro
p~iedade, que constantemente estavam ·queimando novas areas 
de arbustos OU floresta, esgotando-as por metodos descuidadoS 
de cultivo e mudando-se sempre numa procura interminavel 
de solo virgem. Em segundo lugar, as condi~6es que milita
vam contra a compra de pequenas propriedades mantinham 
grandes area$ do interior a disposi~ao de enorrnes opera~6es 
itnobili'arias, relativas a vastas terras,. apenas habitadas pelos 
m0radores sem direitos ou por indios. 

Antes de investigar tais aquisi~6es em grande escala, deve
se chamar a aten~ao para o fato de que o territ6rio em questao, 
isto e, grande parte das savanas abertas e das densas florestas 

( 19) , - Oliveira Vi anna, Evoltfl!;iio • . . , pgs. 130-131 . V. tambem Egon Schaden, "(11-
timo 1ivro de Nimuend'.ajU'', Anhembi, n\O 40 (mar~ de ·1954), pg. 95 . D e 
ao0rdo com s~ havia confuaio e ana.Tquia Mn tOdas as partes da lei 
d e propriedade, nesta epoca. 

Revilta de Hi•t6ria N.o 42 
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do oeste de Sao Paulo, do Parana e de Santa Catarina, legal
mente nao estava a disposi<;ao nem da coloniza~ao nacio11al nem 
da estrangeira. Pela lei de ocupa<;ao anterior ou atual, estas 
terras pertenciam aos indibs. Por sanc;ao legal, ou pertenciam 
aos Estados ou a individuos que nao as usavam produtivamen
te ou nao se dispunham a vende-las. Como grande parte destas 
terras nao podia ser comprada legalmente de indivlduos, ou 
facilmente dos governos estaduais, elas tinham que ser tira
das com violencia tanto dos seus proprietarios legais come dos 
indlos, que as exigiam come sendo sua morada ancestral. Sen
do assim, o ava.nc;,o das fronte.iras do Brasil central e meridio
nal durante a Republica representava um colossal roubo de 
terras . 

0 grileiro ajudava a tornar possivel a transac;ao fraudulen
ta, ocupando-se dos aspectos judiciais do problema. ~le tirava 
marcos de divisas de suas localizacsoes certas ou tnesmo os des
truia. Alterava cursos de agua, no mapa ou na pr6pria terra. 
Como prov a de propriedade aparecia com dec-is6es de j ulzes 
imaginarios e assinaturas de testemunhas inexistentes. Utili
zava-se de selos falsos ou sem valor e produzia falsificaqoes de 
documentos antigos. Na medida em que lhe era possivel rou
bar a terra por estas pratioas desonestas, vendia-a em grandes 
areas a fazendeiros de cafe, ou, nos Estados do sul, a dividia, 
para vender a pequenas companhias imobiliarias :ou a eorajo.:.. 
sos sitiantes imigrados. E cinco ou dez anos mais tarde, cafeei
ros ou pes de milho cresciam entre os troncos carbonizados da
quilo que antigamente tinha sido morada e territ6rio de cac;a 
dos Indios (20). 

Bugreiros. 

Os bugreiros, caqadores profissionais de ''bugres" ou sel
vagens, por sua vez, auxiliavam a completar o roubo de terras 
em grande escala . Sua tarefa era remover os indios de suas 
areas ilegalmente apropriadas pelo grileiro. Em al guns casos, 
bugreiros eram imigrantes recentemente chegados da Europa. 
Mais freqiientemente eram mestic;os renegados. Embora geral
mente recrutados nas camadas mais baixas da sociedade fron
teiri~a, alguns bugreiros eram cidadaos respeitaveis que se 
aproveitavam de todas as oportunidades que apareciam para 
vingar-se da perda de suas fami!ias ou dos seus amigos em as
sal tos anteriores dos Indios. 

(20). - ¥onteiro Lobato, A ond• vertkl. (Sao Paulo, 1922) , PIP· 11-18. 
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E' dificil acreditar nas histori~s que se contam sobre estes 
matadores empreitados. Existem, porem, prov as cabais sobre · 
as suas atividades brutais na fronteira das fazendas de cafe em 
Sao Paulo e nas das pequenas propriedades. em Santa Catarina. 
Freqilentemente, a servic;o de grandes empresas imobiliarias, 
chefiavam expedic;oes contra tribos hostis de indios, que se 
opunham ao reconhecimento e a colonizac;ao de terras rece.m
adquiridas. Depois, quando a ocupac;ao da area pelo bran co ti
n ha feito progresso, os bugreiros foram empregados como guias 
ou dirigentes de pequenos grupos de uma a tres duzias de colo
nizador.es, avidos em vingar 0 ultimo ataque indigena sobre 
sua comunidade ou sabre o lar de um vizinho isolado. Embora 
podendo-se comparar ao indio no conhecirnento intimo da flo
resta, ·e apesar de que carrrinhassem com fuzis de repetic;ao, eles 
evitavam combate aberto e geralmente procuravam surpreen
der suas vitimas no sono (21). 

Detalhes de tais expedic;oes serao abordados mais adiante; 
como se veta, a intromissao deles no debate acalorado da ques
tao i.ndigena, em 1909, contribuiu para uma onda de indignac;ao 

--=-=publica . ~ , 
Meios mais encobertos, ma · · ente eficazes no exter-

minio dos indios foram as vezes empreg ublicac;6es em 
jornais e um relat6rio oficial para o Ministro da ElTl"rcori1:1::tr1"!=-=-

,dao conta do fato de que, especialmente no Estado de Sao -------
Paulo, os bugreirosl nao se mostravam contrarios a envene-

' 
nar a agua potavel dos nativos e a deixar roupa contarninada 
com ger1nes de variola nos arredores de aldeias indias (22). 
Em benhum lugar, em 1908, o conflito entre nativos e brasilei-
ros era mais amargo do que nas florestas ocidentais de Sao 
Paulo e Santa Catarina, onde gril~iros e bugreiros estavam lim-
pando as ter:tas para o avanc;o das fronteiras'. 

A resistencia dos indios as muitas formas de invasao e per
seguic;ao ja descritas, por volta de 1908, tinha visivehnente re
tardado a e:xpansao economica do Brasil e amea<;ado a continua
<_; rlO da existencia das tribos nativas no interior. Tal situa~ao 

( 2·1) . - Olivc-~ra Viana, descrevendo o bugreir:o, escreveu: "0 mame1uco ·~111tig:o assalta 
para es:cravizar; o de hoje, ma:s cruet e positivo. e merament ~ extermin.::i
dor . "Evolut;ao", pg. 130. 

( 22) . - U:i;i relat6rio $0bre uma missio para envenenar os suprimentos de agua de 
d versas aldeias indigenas, acr,•centado de wn breve (esumo dos resultados 
horripl1antes, esta no Ditirio Popular de Sio ff.,,ulo ( abril de 1888) . Uma 
referenc<:a sobre o envenenamento de agua e ' a ' difusiio de variofe encon\:ra
se em Jose Barbosa Cavalcanti, Erposit;ao sObre a requisit;ao dOtl oficiai1 do 
exercito po•toa a di.,x»i{;iO d~Je Serv~o de P.rotef;iO ll06 1ndi°' e Locali
%~~ dos Trab81ha:lorea Nacionais (Rio de Janeiro, 1912), pg. 19 . 
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era suficientemente critica para exigir 111edidas urgentes, nu
ma base humanitaria e territorialmente ampla, para tratar do 
problema indigena. 

No Brasil meridional e nas florestas de seringueiras do 
Norte, como tambem nos litnites do avan~o das fazendas nos 
estados centrais,, a explora~ao e o exterminio dos nativos tinham 
assumido propor~oes de crise~ e nao havia motivo para se pen
sar numa melhora rapida da si tuac;ao. As terr as virgens e os 
recursos nao explorados da afnpla planicie 'do interior atraiam 
em ritmo crescente fazendeiros, criadores, trabalhadores agri
colas e seringueiros pa;ra a.s terras ocupadas pelos indios, onde 
era quase inevitavel o conflito. Alem disso, a naqao estava 
envolvida num desejo sem precedentes de aprender mais sa
bre todos os recantos misteriosos de seu vasto territ6rio e sa-
bre as culturas de suas tribos indigenas mais isoladas . Quando 
ge6grafos e etn61ogos abriam caminho para as regi6es remotas, 
eles tambem perturbavam e ailtagonizavarn OS aborigenes e pro
voca.vam neles hostilidade aberta. 

Nunca a na~ao esteve tao desejosa ou -o h@m pl'.'epa~ada-:-=--
financeira e tecnicamente para d ver seus ricos recursos I "' 
de terra, mas tal dese · ento exigiu ou a cooperac;ao do 
indio ou seu ento das regioes que deviam ser explora- / 

----rta"S"":-1'nti~1zZimente a tarefa de obter a confianc;a e amizade do 
~=--- nativo demandava tempo . Exterminio parecia um caminho 

mais rapido e mais seguro, para impedir qualquer oposi~ao pre-
sente e futura. 0 massacre de indios que constituiam uma 
ameac;a ao avanc;o do branco tornou-se pratica normal atraves 
da niaior parte do Brasil . Assim, perdas de vida caracteriza vam 
o progresso hesitante nas obras da Estrada de Ferro Noroeste 
e da Estrada de Ferro Sao Paulo-Rio Grande, em 1908. No mes
mo ano os prec;os da borracha e do cafe subiram novamente, pro
vocando uma nova prosperidade especulativa e estimulahdo uma 
nova, corrida de terras nas regioes cafeeiras e de borracha, a 
qual apenas podia resultar em mais explorac;ao, deslocamento e 
e:xte:rminio dos indigenas . 

Grupos de pressao alemaes e italianos, em Sao Paulo e nos 
Estados meridionais, exigiam,, em 1908, ptotec;ao estadual e fe
deral para seus patricios que estavam tentando estabelecer-se 
em terras infestadas por indios. Tornou-se dificil adiar uma 
a~ao do goverpo; em vista de um aumento de 50 por cento de 
imigrantes em -relac;ao ao ano anterior e de indica<;oes .de imi
gra~oes ainda mais maci~as nos pr6ximos anos. 

Sem duvida o indio se tinha transformado num problema 
nacional, por vol ta de 1908. Quase todos os ministerios do go-
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verno federal estavam implicados em algum aspecto da ques
tao das relac;oes com os Indios . Mesmo assim, nao existia ne
nhum departamento central, cuja func;ao essencial fosse a de 
chegar as raizes do problema. Embora a administrac;ao repu
blicana, em 1908, subsidias:se com pouca vontade algumas mis
soes cat6licas nos limites do territ6rio hostil dos Indios, isto di
ficilmente se poderia chamar um programa nacional. Entre os 
dirigentes no governo, como tambem na imprensa, havia um 
reconhecimento geral do problema, mas hao havia nenhum es
forc;o positivo e amplamehte aceito para sua solu<;ao. Parecia 
quase que o Brasil, etn setembro de 1908, estava inevitavelmen
te resignado ao exterminio gradual de suas tribos indigenas 
hostis. 

(Continua nos proximos numeros) . 
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CAPITULO III. 

• I 

A REA<;AO CONTRA 0 EXTERM1NIO DOS 1NDIOS. 
' 

Publicidade ldanosa no estrangeiro. 

Se fosse possivel apontar um periodo ou acontecimento iso-: 
lado na Hist6ria e dizer "aqui comec;ou a politica moderna do 
Brasil em rela~ao a seus incligenas", poder-se-ia muito hem in
ciicar as Atas do XVI CongFesso Internacional de Americanis
tas, que se reuniu em Viena em 1908. A finalidade principal 
riestes Congresses sucessivos, alternando bienaimente entre ci
dades do Velho e do Novo Mundo, e o estudo da origem, distri
bui~ao geografica, caracteristicas fisicas e cultura das rac;~~ in::: 
digenas das Americas. No Congresso de Viena, os indios do 
Brasil iam co:nstituir uma parte proeminente da discussao. 

Mesmo antes da abertura do Congresso, em 9 de setembro> 
era evidente que o Brasil ia ficar em destaque. Paul Ehrenreich> 
de Berlim, que tinha dedicado dezenas de anos ao estudo da 
classificac;ao etnol6gica dos indios sul-americanos, figurava no 
programa para ler um trabaiho importante sabre as tribos do 
Drasil Meridional. Quatro sociedades cientificas deveriam /estar 
representadas no Congresso (1) por Manuel de Oliveira Lima, 
entao no apoge1;1 de sua fama literaria e, ao mesmo tempo, Mi~ 
nistro plenipotenci~rio na carte belga. 

Alem disso, a posi~_ao de destaque do Brasil, evidenciou-se 
pelas excelentes cole~oes de artefatos indigenas daquele pais, 
expostas no Museu Imperial de Hist6ria Natural,, em Viena, co~ 

( 1) . - As quatro IC>Qedade:s n~u no Consreao eram o lnatituto Hiat6rico 
e Geosrafico Bruilei_ro, a ·~ de Qeocrafia do Rio de Jaoeir°'l o Jm.. 
tituto Arqueo16gico e Geop'&fic:o del Pemambuco e o Centto de-· eianc1as, 
Letras e Artes d~ Campinas (~do dlt Sio Paulo) • Esta uttima IOCiedade 
ntava des~da a tomar w;na po)l!i~io de destaque SJ• luta pet. pl'Ot~io doa 
iodt1enas no Brasil. 
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mo uma aten~ao especial para os delegados do Congresso Ame
ricanista. Franz Heger, o Secretario Geral do Congresso, tinha 
pessoalmente negociado para a Austria, em 1906, a compra e o 
transporte para Viena da extensa col~o indigena, pertencente 
a Baronesa de Loreto. Alem desta, exibia-se no Museu de Vie
na, pela primei,ra vez, embora ainda nao na sua totalidade, a co
le~ao indigena de Johann N attere:r. Esta colec;ao testemunhava 
o estudo de mais de oitenta tribos da regiao amazonic~, realiza
do durante dezoito anos de viagens pelo Brasil. Os dois mil e 
quinhentos artefatos, ou mais, colecionados por Natterer, tinham 
ficado encaixotados durante quase setenta anos, esperando um 
acontecimento ·Como este, para serem postos oficialmente a dis
posi~aO do publico . 

No meio de tais testemunhos reais de culturas printltivas 
q ue ainda estavam isoladas e "nao estragadas" na epoca em que 
as cole~oes foram feitas, os delegados do Congresso de Viena na
turalmente procuraram saber ate que ponto estas culturas ti
uham sido alteradas ou destruidas pelo contacto subseqiiente 
com a civiliza~ao do branco. Franz Heger, como diretor 
da sec~ao antropologica e etnografica do Museu de Vie
na, sem duvida, pressentiu o interesse acerca do estado 
atual das tribos representadas nas cole~oes de seu museu. 
No dia da abertura do Congresso, ele acentuou qu.e o ver
dadeiro valor das colec;oes de· Loreto e Natterer estava no fato 
de que elas repre_sentavam tudo que se tinha conservado de 
muitas das culturas brasileiras men9s conhecidas. Atualmente 
-- assim continuou - seria impossivel conseguir uma cole~o 
tao variada como a de Johann Natterer, apesar dos instrumen
tos e metodos mais eficientes da pesquisa etnol6gica moderna. 
Em seguida, explicou que um numero grande demais de cul
turas indigenas agora estava destruido completamente, ou de 
tal forma alterado pelo contacto com a civiliza~ao ocidental, 
que nao podia mais ser considerado como representativo de um 
rnodo de vida ind!gena, distinto (2). 

Para certos delegados brasileiros, a redu~ao desditosa do nu
rnero de sociedades primitivas sem contacto, ainda disponiveis 
para o estudo no Brasil, era' menos importante que a dizima~ao 
dos pr6prios individuos . No com~o do €ongresso, num discur
so de abertura, em 8 de outubro, Inacio Batista de Moura, um 
delegado do Est.ado do Para1 revelou o fato de que os indios 
da regiao amazonica estavam sendo tratados como anitnais pe
Jos assim chamados "civilizados", que invadiam suas· terras . 

.12). - 0 Elltado de Sio Paulo, 12 de outubro de 1908, 1)6&. 1, cols. 2-3 . 



A palestra de Batista de Moura perante o Congress<> A.me-~ 
ricanista, em Viena, e de especial importancia para o presente 
trabalho, porque revela claramente a inabilidade do brasileiro 
medio para, ainda em setembro de 1908, tomar uma ·atitude po
sitiva contra o prosseguiinento do exterminio da popula~ao in
digena nao pacificada, em seu pais. Tal inabilidade, para en
frentar abertamente o problema indigena, era em grande parte 
o resultado de urna hesita~ao natural de· sacrificar as vania
gens de .um prog:r:esso ecenomico r~pido em favor de um tra
tamento amigavel e justo aos nativos, que o mereciam com.o 
habitantes primitivos do pais. B~tista d.e Moura estava p;reo
cupado com a diminui~ao da popula~ao nativa de. seu pais; no 
entanto, o orgulho no seu desenvolvimento industrial fe-lo al-. 
1.erar suas palavras entre referencias 'sombrias sobre 0 desapa
recimento dos indios amazonicos e relatorios otimistas sobre 
o surgimento de um Brasil novo. 

Sendo a confusao na mente de Moura uma das caracteris
ticas mais refletidas no seu discurso, quando se refere ao pro
blema crucial das injusti~ para com os indios no Brasil, suas 
palavras serao citadas aqui da mesma maneira arbitraria econ
fusa em que foram apresentadas aos delegados do Congresso 
Americanista. No come~o ·de sua alocu~ao, Batista de· Moura. 
chamou a aten~ao para e '~desaparecimento" gradual dos in
dios do seu pais: 

"Sonios os h~rdeiros des~as antigas tribos gllerrei.fas, 
grande ·numero· da~ quais se deixou domar pela civiUza
~ao; as restantes, reduzidas a condicao de popula~oes er-. 
rantes, vao desa:parecendo a pouco e pouco, sem que ·ate 
hoje alguem tenba chegado a conhecer perfeitainente o 
misterio da sua eXistencia e do seu numero" . · · 

~ 

~atista de Moura poderia ter descrito agora a maneira pela 
qual a persegui~ao do indio pelo branco contribuiu para tal 
redu~ao da popula~ao nativa. ~le, no en tan to, preferiu nao fa
zer referencia a razao da dizima~ao dos indios, entrando abrup
tamente num assunto mais agradavel. Os brasileiros - decla
rou orgulhosamente - nao eram apenas os herdeiros de UIDa. 
ra~a em desaparecimento, mas os pioneiros de 9utro p9~0 
que diariamente aumentava em vigor e nUmero, gra~s a suas 
for~as de expansao e sua habilidade provada de assi~lar das 
nac;oes europeias tudo que pudesse contribuir para seu proprio 
progresso e civiliza~ao. T-endo assim prestado homenagem i,ls 
contribui~oes autro-alemas para a "nova" racsa brasileira (um 
toque de diplomacia tend.o•se em vista a localizac;.ao do· XVI Con-

• 
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~reSSE? Am~tj.~~nista}., Batista de Moura volta a questao indige .. 
n~ CQm <? ~eg~nte vaticinio: 

· "0 que resta dos primeiros senhores da ferra, dos in
dios, vai a pouco e pouco ming·uando, e nao me parece te-

. '. meridade afirmar · que dentro de 50 anos esse rest.> tera 
desaparecido de toda essa regiao [ amazonica] da America 
sem quase deixar vestigios da sua passagem, ao contrario 
dos seus congeneres do Pera e do Mexico'' . 

Aqui, novamente, Batista de Moura repentinamente desis
tiu do tema indigena, voltando a um relato otimista dos desen
volvimento economicos na regiao amazonica. 

A vacilac;ao d0 orador entre referencia~ a uma populac;ao 
L?)digena em declinio, de um lado, e provas de uma economia 
em progresso, de outro, terminou por uma ultima e simpatica 
referencia ao desaparecimento tragico dos indios: Se, de vez em 
quando,. os nativos recorria:m ao assa~sinato de um seri11gueiro 
ou de um viajante inocente - Moura explicou -

"era quase sempre para se vingar dos vexames que 
lhes fazem 1sofrer os qu~ se d_izem ciyilizados". 

Sem tentar explicar o que entendia por "vexames", o de
legado do Para concluia com as seguintes palavras: 

"Assim vai a p.ouco e pouco desaparecendo essa rac;a, 
dig1'la dos nossos estudo~ e da nossa compaixao" (3). 

Os ~elegados foram deixados em conjecturas quanto as in
tenc;oes do orador, quando disse: "Assim vai a pouco e pouco 
desaparecendo essa rac;a ... ". Qual seria o fa tor principal, a 
perseguiQao dos nativos pelos civilizados, ou o baixo coeficien
te de nascimentos entre eles (mencionado antes nesta pales
tra), que estava fracionando seu numero? Em lugar nenhum de 
~eu discurso, Batista de Moura definiu claramente as causas do 
declinio no numero da populac;ao indigena . 

Embora o delegado do Para tivesse evitado o assunto do 
exterminio propositado dos indios, suas asser<;oes repetidas a 
respeito do desaparecimento rapido dos povos nativos do Bra
sil prepararam a cena para 6 que se ia desenrolar seis dias de
pois. 0 diretor da secc;ao etnografica do Museu de Viena tinha 

.. . ' 
( 3) . - :~hte relat6rio e as cita9)e1 do di1curao de Batista deo Mbura perante o Con

Cfe9IO de Am.ftricani1tu, 'em Vi~, em 8 de eetembro de 1908, fMam tiradoa 
do Jornel do C~ de 26 de outubri> de 190~, p61. 3, cola. 3-4 . Para 
o oripl ~. fmcio Moura, "Sur le pro&J91 de I' Am.uonie et aur 1e1 ln
diem", in Verlutndlizn4en dN XVI Irrternationalen Amerilc.Uaten-K~: Wien, 
~· bia 14. ~ember 1908 (Wien und Leipaic J!>IO>~ J>'p. ~41-51~· ... . ·. 
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lamentado a atual raridade d~ ~ulturas ptjmitivas intactas no 
Brasil~ Batista de Moura tinha ido um passo alem e cham.ado 
a aten~ao para 0 rapido d¢saparecim~nto dos pr6prios indige
nas. Tudo agor~ estava preparado para qu~ alguetn explic~sse 
claramente ao Congressd o que de fato causava esta tragica di
zimac;ao. 

Na sessao matinal de 14 de setembro, um estudioso dos, as
suntos indfgenas no Brasil Meridional, Alberto Vojtech Frie·(*) 
(pronl:lnc~a-se ·"Fptch"), de 27 anos de idade, levantou-se para 
acusar tantp o:s colonizadores brasileiros, como os europeus, do 
exterminio d~!iberado d~s !'~stantes tribos selvagens no Brasil. 
Frie comec;ou a sua exposi~o dramatica com a declarac;ao crua 
que a busca de escravos, rapto, assassinato e a inttodu~ao de 
doenc;~s contagiosas mortais~ tal como a variola, nas aldeias dos 
ibdios, estav:am agorq completando a aniquilac;ao da popula~ao 
nativa. Tal brµtalidade - acentuou rric - nao estava confi
nada a regioes i~oladas das florestas de borracha amazonicas, 
mas era comumente prati~da no meio das florescentes colonias 
europeias dos Estados meridionais . 

A situa~ao no Sul - continuou - era a seguinte: alguns ri
cos homens ae .neg6cios tinham comprado grandes glebas em 
areas onde a resistencia nativa tinha contrariado uma co
lonizac;ao extensa de imigrantes europeus. Estas terras, qua
s·e sem valor quando compradas pelos especuladores, foram 
vendidas em lotes com um lucro de pill e quinhentos por cento, 
tao 10go foram lim}l>as de indios hostis-. Embora o erador nao 
tivesse, de fat0, descrito a ,maneira pela qual os bugreiros exe
cutavam sua missao sangrenta, ele habilmente apelou para a 
imaginac;ao dos congressistas com a declarac;ao bastante suges
iiva de que se absteria de lhes contar o que ouviu dos matado
res dos indios dizer sobre "tortl!ra e assassinio de mulheres e 
crian~as" ( 4). 

Entre os bugreiros - "estas hienas humanas", como foram 
denominadas por Frie - havia varios que sentiam compaixao 
pelos seus iniinigos indefesos e tinham levado consigo para as 
cidades rnulhetes e criangas indigenas . Tais presos - . d~sse 
Frie - geralmen~e foram vendidos a i~dividuos 9u familias qµe 
estavam dispostos a educa-los. 0 orador concordou que algu
mas familias ( especialmente Zimmermann e Gensch em San-

( •) . - Frie esti DQ orilinal p-afado com um pequeno v invertido .Obre a tetra c. 
lnfelismente i.. aiaal nio e::dste D.1 tipOpafia em que e impreua a Revista 
(Nota de Red~). 

(4) , - A~rto- (Vojtecb) Frie, "V:olkerwa~derupgen, Ethnop-aphiE!> tiid Ges~hiehte . ' ~ . . , ... 
der Conquista in Siidbrasilien", V'MMnd~ de.· XVI lnternationalen :Ame-
rilcani«~Kon;e.,,..: 1908'>, -pap. 65-66. , · 
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ta. Catarina) tratavam bem s~us e~eravos. ·:m1e· ealc~lou, nq en
tante, que mais de cem cnan~as indfgena~ tinhllm morrido du
tapt~ os ultimps cinco arios, _l?pr falta de cUidaCi'os ne~ess;ici0s · 
t:bquartto estavalll sentlo criad~s particularmente 'OU em con-
vetttos . ' ~ · · 

:tle continuou a e-xplicar porque .. se re-:petfa:m es ataques dos 
indigenas . Os indios, incapazes de s.e vingai:em .Crios bugreir©s, 
que lhes tinham. feito mal; e de enconttar seus fil.hos ;nas cida
dep-,, onde es.tavam presos, apazjguavam sua rajva nq massacre 
de eolonizadotes indefesos em povoados di~tq,ntes. As queixas· 
contra atro·cidades dos indi9s, apoia_d~s pelos especlilade>'res ~e 
terra politicamente influeDtes, tiveram como resultado a· au:to,. 
iiza~ao gov:ern:amental para -novas .expedi~oes punitivas. 

Frie aeheu que apenas. a ·· volta das crianc;as -eseraviza<jas e 
a prote~ao futura das tribos indigenas em reseJ:Vas gevetname:a
tais (com a certeZJa de tal prote~ao) poderia de,.ter · estas gqer .. -
ras qesumanas, e ·isto j 'a se tinha. tentado. 0 Estado de Santa 
Catarina ti.nha doadp p(!ra o uso dos !ndio.s u.ma e"Ntens:a ~:tea 
de tetras, e a ele tinha sido dado o tftulo o:ficiaJ de "Racifioa·
<i·or dos, indios de Santa Catarina". 0 orador contrinueu a des
erever para seus .co .. delegad.cJs a op_osi~ao pela .qual foi f or~ado 
a ~bandonar 6 plano da- reserva incfigena. M"ti.itos individµos 
- e-»plicou - estavatn. determihados em obter concessoe,s de 
tttr:t~ na area que· tJnha sido. post-a a sua disposi~ao par~ a re
senra. Ptfr esse motivo - . disse - seu JDte>jeta foi criticatto 
na impr.ensa local e ele m~s·mo f 0i obj,eto de urna cam:wanlia tle 
difama~ao atraves de artigos anonimos e telegramas i~lsos. \ 
Finalmente, F.cic co.ncluiu - com irritac;ao evidente -- um des
paeho Ci© e..mfssario im:perial de Petrop0lls (residencziGt de verao 
de mQ.itos funcionArios do governo brasileiro_ e diplomatas: e,S
trangeiros) tinha tido cemo resultado a tescisao de~ seu contra
t0 de natuvaltsta e representante- local d<>s museus- de Ber-lim 
e HambHrgo. 

Antes de terminar G seu discuFsQ, Alberto Frie fez um es
foF~P para. obter' 0 apqio oficial do CongreS,:SO A.meric.anista em 
favor do~ fndios per;seg~idos do Brasil. Primeiro pe~guntoti aos 
delegaCJ.os1. •Se C~ncordariam GOtn ele que esses selvageiiS eram 
seFes humane$. Depois perguntou ·se concorda:Aam em admi.
ti:r ·'tambem que as atividades gue.rreiras contra 0.s indies -pro
vocadas por alguns especuladores vorazes no Sul de Brasil~ 
eram indignas· de gente civilizada _no secuJo XX e que ~ perda 
de centenas de . vidas ~m aJnbos os Ja&os era um dE!sperdfcio a~
surdo. ·se. OS del~g~dos . e~tivessem ~e acordo com ~le quant6 
as respostas aquelas pei:-guntas· - e sa havia uma de um ponto 
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de vista huma:qitario - en tao, com 0 ap0io deles pederia que. 0 . 
Cong;resso: · ·· 

" ... protestasse contra .estes atos de barba.rie para que 
fosse tirada esta inancha da histOria da modema conquis- : 
ta europeia na America do Sul e dado um fim, para sem
pre, a esta ca~ada humana" (5) . 

Na discussao que se seguiu, Eduard Seier, do Museu de 
Beriim, fez uma tentativa para abrandar o i~pacto desta exal: 
tada de:fesa dos indios. Admitiu que infelizmente era · verda
de que expedi<;oes de vingan<;a tinham sido mandadas contra 
eles. No entanto, assegurou ao Congresso que, de acordo com 
informa<;oes cheg~das ha pouco ao seu eonhecimento, os atc•s 
injustos e angustiantes descritos por Frie, tinham agora ces
sado. Seler alegou que as crian<;as capturadas durante as in· 
' 'estidas contra aldeias indigenas e levadas as cidades nao eram 
tratadas coma escravos, eomo Frie afirmava.. Como prova dis.sp. 
acrescentou, ele tinha trazido uma quantidade de exemplares 
de um folheto sobre a educa<;ao de crian~as. indigenas no Bra~·JJ 
Meridional (6) . 0 fato de que este folheto tivesse sido publi
cado em Berlim, quase coincidindo com a abertura do Congres
~o, e posto em circulac;ao imediatamente depois da conferencia 
de Frie, faz pensar que a revelac;ao da escravidao indigena pu
desse ter sido prevista e ter moti vado a obtenc;ao do mesmo . 
0 seu eonteudo foi considerado de interesse e importancia su.
ficientes para se:r inserid.o nos Ana.is do Congresso e ser men
cionado especiahnente na pagina de rosto daquela publicac;ao. 

D~ois, Eduard Seier deixou o assunto do e:xterminio dos 
jndigenas. Como Paul Ehrenreich, que antes tinha aberto a dis
cussao do trabalho de Frie, Seier comec;ou a atacar as conclu
soes duvidosas do jovem naturalista a respeito de relac;oes et
nol6gicas e lingiiisticas entre certas tribos- do Brasil Meridional. 
A discussao tornou-se acalorada, quando Frie pos em duvida a 
validade de um documento citado pe.lo cientista mais :velho . 
Quando Seler protestou contra o comentario de Frie, consideran
do-o uma insinua<;ao, suas palavras foram interrompidas por 
um sinal do presidente da sessao, o vice-presidente Karl von den 
Steinen, que terminou a reuniao, recusando a Frie o direito de 
continuar a discussao. Com isto, ncrentanto. nao se encerrou o 
assunto. 

Na sessao da tarde, o proprio Presidente do Congresso, Wil
helm Freiherr von Weckbecker, chamou a aten~ao para as duas 

( 5) . - Frie, "Volkerw·andenm.-i ... "', Verhllltdlur(IJen ,paa. 67. 
( 6) • - Huao Gen9Ch, Die Bn1ehun' einN lrrdianerlcind .. : PrllllctillCher tleitrq 1IUr 

L0ftm' der SudameriJcani.chen lndianedr,,,. (Berlin, 1908). 
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questoes ~ontrovertida~, ~:evantadas ~e ro~nha p,or ~lqetto fiic. 
A primei:ra - disse ele - tratava de utn assunto· ;pura·m~nte e~ 
nQ16gico, relacfo:aando-se cDm p~oblemas de elassificatao lin
guisfica, cuja discussao matinal exaustiv·a tornava desneeessario . . 

um novo de15ate.A A segunda, na o;giniao de von W eckbeoker°' ti-
nha implica~oes estrit~me;n.te morais. Disse que certamente a: 
e~usa dq indio. am~ricano atraia ·~· simpatia ~e todos· os p9vos 
eivij~zados e espetialmente ~OJ> arn~~oanfst~s, os quais ti~~atn. 
dedi<rado ~ua.s vidas ao estudo ·d~s ra~as in9igena~ . Agresce:n
tou, ~o entanto, que aqui se. tra,tava de uma '"questao de huma
nidade e talve~ de polftica governatn:ent.aJ '',, n~o pertencendo 
pois .aos· a.ssuhtos giscutiV:~is nuro.. cong:tesso cientificc;:> e cujo 
deba:te,, cotno no outro caso, de:vetia se:t ~on~ide.rado encetfa
d<Y (7) .. 

Emb0ra os· cie11iistas aeeitassem a deeisao de van We
ckbecker, o relat6rio de Frie 'SObre o ex.term.inio dos in
Q.fgenas, assim como a disc:ussao· que o seguiu, logo teriam 
clema$iada publicid_ade, I:>ara pqder~m ser abafaqos em Vl~na. 
Do cbnsu!-getal e do embai~ador do B.Da!?il, e'~ Berl~m,,, ch~_ga
rapl protestos indignados cotrtra as 'lendas exageradas" s<?bre 
in:justi~as P'ratieadas por ~olonizadores eutopeus contr~ os na- _ 
tivos do N"evo Mundo_. A imp>rensa alema e QS .cientistas ale
mies pre.sentes a0 Congress-o) Ehrenreic~, Seler e,, von Weck
becker, apre:.ss(\,t~m-se a dep~eoiar ·a .~xposi~ao de .F:r:ic $6bi:e a 
ca~a e ~ escravi.za9ijo dos indf os nas area~ de coloniza<;aq ale'm§, 
no Brasil Me~ridional . .o Berliner Tageblatt e o Berlin.er Lo .. ,· - ~ ' .. ' 

Ralanzeiger chamaram uma especial ateng~o para Q ia~o de Al-
berto F-rie nao se~ verdadeita:rnen.t~ alemao,, mas um cidadao na .. 
tural de Praga, su_gerinQ.o assim qae 0 testemunho ·do- jovem 
er.a urna dist9r~ao da. :v:erdaue~ pol1ticamente inspirada e ' moti
vada por' animosioades nes.sQais e. talvez mes:pici pelo desejo de 
bo.icotar ca intensa [.;!oloni~a9~0 dos Estados Meridlo~ais do B:ria-
sil p~l? Alemanha . , . , 

Do outro lado. do Q:ceano, ,no aio de J aneito 1 o ·v:en~r3=vel 
diario, Jornal .do Co:m.n1ercio, pu};>licou tres notacias em dois dias 
s0bre· uma- solicitaqao do C,angresso de Viena a0 governo brasi
leiro,,, no. sentido de que fo~se aholida a escravida~ indigena n0 
Estado de Santa 1Cata;ri:na (S). ~ao insist iu, no ent~nt0, na ques
tao. Infilretqmente reconheceu os esforc;os · de um jovem 'con
{f.ressista mas nao repetiu as de~larac;6es anti-~~mas de Frio 
~om relaqao a especulagao de te.rr?s~ ca~!l aos indigen_~, mata:n-

t 7). - V~~l:aanc!IUn#Jin, '~I~· l..XIV..LXV. 
(8.). ':""""! /Drnal do Commrm:io, l.:,S,: di!} ~tembro db ~908, 1)61- 'J, CDJ. 4, ~ .16 de l!e>-

tembro de .l9,Q8, p6K. _l, e~I·~·· ~!. ,of,. _ . • • ..• • 
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~a qu escravizac;ao de mulheres e crianc;as fndias e opos1c;ao 
pt'~bliea e ofieial da Alemanha ao projeta de reserva ind:f gena. 
Fazer isto teria sido uma tomada de posic;§o- na luta entre o 
indio e o col9nizador, para a qual o J omal do Commercio ainda 
nao estav~ em eondi~es. 

A declua~io de von Ihering. 

A revelac;ao de Frie, em Viena, embora eontestada por cien.
tistas alemaes no Congresso, desaereditada pela imprensa ale
ma e rapidamente posta de lado pela imprensa brasileira, des
pertou a atenc;ao de um cientista proeminente em Sao Paulo. 
Jtste homem, Hermann von Ihering, pe:veebeu que as ohse~a
~oes de Frie em Viena, ardentes e nao baseadas em dados cien
ti:fieos, estavam prejudieando a reputa~ao da Alemanba e, de 
alguma forma, eram injustas para com os coJonizadores ale
rnaes, OS quais, em Santa Catarina, estavam na dianteira do 
avan~o d~ civiliza~ao para o interior. No entanto, em vez de 
suprimir os relat6cios do jovem com re.ferencia ao extermfnio 
e 'a escraVidao dos 1ndios, von Ihering fez pianos para usar es .. 
ta prova de conflito como arma inicial num ataque, mostrando 
a necessidade de protec;ao govemamental para os colonizadores 
alemaes, estabelecidos nas fronteiras dos Estados meriCUonais. 
I~uma sessao do Instituto Hist6rico e Geografico de Sao Paulo, 
que teve lugar em 5 de outubro de 1908 (9), em seguida as: suas 
palavras de agrade~imento por ter sido .eJ,eito "socio honorario", 
fez ele um pedido para falar na sessao seguinte, em 20 de ou
tubro, sobre a questao dos indios no Brasil Meridional, e para 
comentar os desenvolvimentos recentes (isto e, o testemunho 
de Frie) no Congresso de Americanistas de Viena. 

0 papel de destaque, desempenhado por von Ihering na 
incita~o a um debate extenso e prolongado sobre 0 problema 
indfgena no Brasil, pode ser entendido apenas, levando em con
ta os sentimentos dos brasileiros para com ele~ como homem e 
como representante da "ciencia alema". Naseido em 1850, co
mo filho de um jurista e autor distinto, vdn Ihering tin~a che
gado ao Brasil .em 1880 com uma repu~~o ·de especialista em 
moluscos (10). Veio, inicialmente, em yiagem de nupeias e, 

(9). - Pm .a ata da Mlaio, v. R...,,_ Jo lnlltltrtto Hiat&rito ~ Geo;:Mico de Sio 
Pliulo, voL XIII, s>'C· 456; 

( 10). - A. Qif'orme95- fomecidae aqui fonun tinidaa de um ea~ bioer'ficx> eecrito 
por Af0G80 _d'lt.cnpolle Tauna;f!, o ~ que sucedeu a von Iherin& como 
diretor do Kmeu PauliatAj em 1916. itste foi publicado na Rwi/lta do Mu
llfiu· Pauli•t•, vol. XVIL, parte I, p&p. '.S53.::S66. Comentprio•. crilicoa .aba'e 
vop. Iherinc ou tUa e1p&sia, rep:eMD.tam a oonoordincia de opiniO. de v6:. 
rias peuoa•, entrevi1tadu pe1o autor, que oonheciam o cientista ou nnham est.do 
-~ contacto com teut colaboradorea ou 1ubordinadoa. 
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achando o Brasil simpatico, decidiu estabelecer-se com sua es
posa no Estado do Rio Grande do Sul. Quando, foi·~ado por 
movimentos revolucionarios, abandonou sua propried~de, em 
1892, aceitando a diretoria da secc;ao de Zoologia da Comissao 
(}eografica e Geol6gica de Sao· Paulo, ele tinha continuado, 
ininterruptamente, seus estudos da vida das plantas, dos inse
tos e de outros anJ.mais do Sul do Brasil .. Tres anos de_pois tor
nou-se o diretor do recem-criado Museu Paulista, cargo em que 
se manteve ate 1915. 

Austero em seu comportamento e nos seus metodos de ad-
1ninistrar o Museu, von Ihering nao so assumiu a responsabili
dade mas tambem ficava com as gl6rias de · grande parte do tra
balho penoso dos seus subordinados. Contra os que o desagra
davam· ele usava um sarcasmo mordaz. Duro com outros, mais 
duro era consigo mesmo. 0 trabalho para ele era uma paixao. 
Quanto mais difieil aparecia, mais o excitava. Nao havia hora-
1·io para limitar suas horas de trabalho. Enquanto seus cola
boradores descansavam nos m:uitos feriados religiosos e nacio
nais, von Iheri~g trabalhava, como se s6 ele atraves de seus 
i:.r6prios esforc;os, pudesse cornpensar o tempo desperdi9ldo pe
los outros . 

Era dificil para os brasileiros aproximar-se de um homem 
C.aquele ti po . Escrevendo quase exclusivamente em alemao an
tes de sua nomea~ao para o Museu Paulista, colaborava com ar
tigos freqiientes nos 'jornais, em lingua alema, dos Estados su
linos. Falava portugues com sotaque alemao e rodeava-se no 
Museu de cientistas alemaes . Era o prot6tipo do sabio europeu, 
dos que vinham ~o Brasil no fim do seculo XIX e come~o do 
a1ual, possuidos da ideia de levantar o nivel cientifico do pais, 
dispostos a criar utna reputa~ao cientifica para Si mesinos e ten
do a esperan~a de vol tar a patria para morrer. 

A~ pesquisas efetuadas no Brasil por etil6logos e antropo
h>gos ~nascidos no estrangeiro, como von Ihering, nem sempre 
foram apreciados pelos brasileiros, e tal atitude teve uma in
iluencia sobre o debate indigena, que se ia desenvolver. A maior 
parte dos cientistas que trabalhavam entre OS fndios durante as 
duas primeiras decadas da Republica, era de nacionalidade ale
ma. · Apenas nos Ultimos anos, estudiosos brasileiros trei
nados nessas ciencias, tem ido para as regi6es dos -Indios, em 
J,umero significativo (11). Istq significava que antes -de 1910 . -·. ... ... 

'( 11) . - Baldua, Bibliojralia critica de emolo"• brMJ9ira CSio P•ulo, '1954 )j, p6p. 
· · 16--17. V . tinlbem o ~mmto aimi)6tico di8Pl!.Diado por Nel10D Coelho de 

Semu ~ c:ODtrib~o alema' ~pu. a etnoJoP• braiileiR em 0 tiue d.,.. o 
Brail • cultura e • ooopfWw;io-~ca ( Sio Leopoldo, Rio Grande do 
Sul, tffli : . 

r - ..... ·-""" ... 
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a m.aiQr. pa~e. das contribuiq0e~ importantes para o conh~c.l
mento s6bre a origem,. lfuguas e cultura:? dos in,dios estava es
crita em.lingua alema. Apenas alguns desses trabalhos tinham 
~ido tr~duzidos imediatamente _para o portugu~s, para uso da
queles que achavam dificuldade no alemao. Os brasileiros -
os que de alguma forma se preocupavam com o assunto - es-
1.dvam naturalmente desapontados e ate cer-to ponto aborreci
dos em ver que as melliores autoridades so'bre os indios de seu 
pais n·ao eram brasileiras e que as informa~o~ m.ais ~xatas e 
recentes sobre os nativos estavam publicadas em alemao e nao 
t~m portugues . 

Quase todos os pesquisadores, firmemente convencidos de 
que tinha chegado a ultima hora para as ra~as nativas, ocupa
vam-se, el?-quanto. era ainda tempo, em colher especimes de ves
tuario, artefatos, armas, objetos de uso cerimo.nial ou religio
so - en.fim toda e qualquer coisa que mais tarde pudesse se,:
exp0s~ como prova tangfvel de civiliZaQ6es passadas1 (12). Em
bora alguns destes artefatos permanecessem no Brasil, o gros-
50 saia do pais, aumentando as excelentes cole¢es sobre indios 
dos museus alemaes e austriacos . Karl von den Steinen e Max 
Schmidt enriqueceram consideravelmente as cole~6es do Mu
seu de Berlim, antes de voltar a Alemanha, para, por sua vez, 
<tdministrar a divisao sul-america~a daquela institui~ao. Koch
Griinberg tambem colecionava para aquele Museu e Fritz Krau
se para 0 de Leipzig. ~ste exodo para a Alemanha de cole~oes 
valiosas e extensas de artefatos, tais como as que estavam ex· 
postas no Museu de Viena em 1908, desgostou mais ainda os 
cientistas brasileiros que encontravam cada vez mais dificulda
des em aumentar as cole~ de seus pr6prios museus . 

Para Hermann von Ihering, como para a maior parte de 
~eus colegas, o indio era principalmente algo para ser obse~
vado e classificado, quase como se fosse um ogjeto inanimado. 
Seu Ele,saparecimento. gradual era consid~rado · inevitavel e era 
lamentado, nao propriamente do ponto de vista de uma perda 
humana mas, principalmente, porque tirava a.Qs cientistas a 
oportunidade de analisar, a vontade, sua culfura' primitiva e as
sim pesquisar os rumos eonfusos de seu passado. Von Iherfug 
nao era, certamente, insensivel, a causa do fndio, mas era mais 
Rensivel aos problemas dos colonizadores. Durante doze anos ti
nha testemunhado, no Rio Grande do Sul, os resultados -impres
sionantes ~e espiri to pioneiro alemao, tan to na industria como ~·~ 
,agrioq,ltura. Aquele tipo· de investida contra OS fndios,. que foi. 

.. • .. .,J.oo.,. .... .. - • 
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descritp por Frie, :Dao titrlUl aconiparihadb o rt)ovimento colo
.niz4dor ri:este· Estado mendion~. Incapa,z de obs·ervat, nem no 
R~o .. Grande do SUI ~em no leste de S~o 1>auJo, OS aspecto~ pi~
res dqs combates entre colonuad?res e fndios~ v~ 1hering ti
nha conhemrnento do canflito ·apenas pela· sua leitura de jor
nais. Muitas de suas informa~oes eram · eolhidas v-agamente, de 
periodicos e jornais em- lingua alema, tal como o Urwaldsbote 
de Blutnen'au,, S~nta CatariJia. 0 que lia ali era. uma. hist6fia 
betn difere.nte. daquela que foi contada por Alberto Frie no 
€on,gresso de Vien~a. Tratava-se de un:i r,elat6ri6 unilater~ -
um protesto sem fim eontra a brtttalidade dos mdi0s·, suportada 
relos colonizadores alemaes, um pleito constante~ da paFt.e do 
c.ol0nizador, IJara ma:is ·prete~ao governamental. 

Asshn nao surpreende que von Ilie'.fing., em 1:9061 te:illia dei
x.·aC!lo filtrar alguns se,ntimentos anti-!n(l.igenas num. estudo an
tropol6gico ·escrit@ po-r ele ~oor.e OS Indios do Estado <le 5a6 Pau
do (13). Esta monografi,a, uttfa edi~a~o aumentada e revista de 
Lim trabalho que tinha apresentado a EJtpeu;i~ao de St. Louis 
(E. U. A.) de 19.04, estava J)ublicada em ingles, como na versao 
anterior~ e prov.:avelmente 'fo.i Iida pQr um numeFa muito limi
tado de estudiQSOS _brasileirosA Suas refetencias, bastante desai
rQ.sas p:ara com OS In.atos c\e S~o Paula., aparentemente passa:i-apl 

·desa,perceliidas. NO. ·enta.nto,, n~ ano s~guinte, uma tra~u<;a0 por
tugues~ da edi~o reVista ioi public~da no ·volume de 19017 da 
Revista do Musen Paulista,, onde pela primei:ra vei o trabalh0 
teve ac·esso f acil por parte .,da eo.munidade acadernica do Bi.Fa
sil (14). Acont.ece:u que este volume Hio foi distribuido antes 
da segunda quin,zena de set~mbro d,e 1908., e ~s.§im se eJCJ>lic.a 
que o~ senti.mentos aparentemente ~ti4nd.fgenas ae·v:-on Ihering 
ehegai;am ao publico brasileifo em dias e semarias imediata
llle.nte-seguintes a noticia do protesto de Alber.to Fr:ie em Viena, 

0 prote'sfo,,de 'Silvio de ·Almeida' 

. Antes de 12 dE!':outubro~ um exen::iplar da monogr-afia con
trav€rtida ch~g.ou as maos d.e um estudioso de certa ida~e etpu

. hlicist.a influente n'O Es(ad~ lde Sao Pa.ulo,. Chamado Silvio de 

.AJmeida. 0 paragr~o sobte: o ~xtertninio dos irtdios., desco
berto pot Almeida entre as 56 p~ginas do estudo antropol@gie0 
de ·Viall Ihering,; pareceu-lhe mais inquletante ainda do -que o 



t 

-177 ~ . ' /' . 

tes~~m?Jlh~ d~. AJ..be~t9 FJrlc .em- ~i~_Jla. Aq.tt~ se tr~~ava de um 
errunente c1entista, d1retot de ~m dos ,:nelliores niuseus do Bra-

s i. ' ,,. • • • # • 

sil,. de um homem cujos vencimentos· eram pagos pelo Estado 
de Sao Paulo, que nao apena~ estava discutindo o exterminio 
CJos indios, mas aparentemerite tolerando"."o como u~a soluc;ao 
de problema indigena. 

Silvio de Almeida nae? hesitou e!ll tirar a passageni _ofensiva 
do contexto e ·a cita-la _coµio paragrafo' inicial de s~a coluna 
de prfmeira pagjna na ed~gao de 12' ~e outiibro d 'O Estado de 
Sao Paulo. Foram as seguintes as palavras 9ue apareceram: 

"Os atuais indios do Estado de Sao Paulo nao repre
sentam um elemento de trabalho e ~e progresso. Como 
tambem nos outres Estados do Brasil, nao se pode esperar 
trabalho serio e continuado dos indl:os civilizados e, co
mo os calngangs selvage~ sao um empecilho para a co
loniza~ao das regioes do sertao que habitam, parece que 
nao ha outro meio, de qtie se possa lan~ar mao, senao 0 
seu e:xterminio" ( 15) , · 

0 Ieitor observara a ambigilidade deste paragrafo que pa
rece condenar ao exterminio tanto os indios civilizados como 

" os selvagens. Mas antes de presumir que v:on Ihering estava 
openas sugerindo o aniquila.mento dos indios selvagens, dever
se-ia investigar, usando completa lealdade para com o cientis
tn, se de fato ele estava recomendando o e:xterminio premedi
tado de quaisquer populaqoes indigenas. As palavras "parece 
que na0 ha outro meio, de que se possa lanQat mao, senao o seu 
exterminio" seguramente sugerem algum tipo de programa ex
terminat6rio; mas aqui se tratava de uma tradu~ao da edi~ao . 
de 1906 que possivelmente nao foi feita ou mesmo cuidadosa
mente· revista l)elo autor. A formula~ao na edi~ao de 1906 tem 
uma conota~ao menos sinistra. 0 texto e o seguinte: 

" .. . no other final result seems possible tban that of 
their extermination" ( 16) . 

Mas mesmo estas palavras sao ambigiiamente vagas no seu 
significado e deixam o leitor na duvida, se von Ihering esta ape
nas pr.ofetizando o exterminio dos indios, racionalizando-o, ou, 
qe fato, recomendando-o. A interpretac;ao d0 pr6prio von Ihering 
sobre esta passagem controvertida sera apresentada mais adian
te, no curso pr6prio dos acontecimentos. Ago;ra e de menos im-

( 15) . - $llvio de Almeida, in 0 E•tado de Sao Paulo, 12 de outubro de 1908, i>'C• 
1. cols. 1-2 . 

( 16) . - Von lherinc, Ant~opolofY . • • , 2a. ed., i>'I· 12 • .. 
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portancia saber ·O que ele quis dizer, do que registrar 0 que seu 
critico, Silvio de Almeida, afirmou que ele disse. 

No seu artigo de 12 de outubro, Almeida n3o favoreceu von 
lbering em nada, quanto ·a duvida; isto e um ponto capital. Se 
o autor tivesse sentido um pouco de simpatia para com von 
Ihering como homem, ele teria aquilatado as palavras do cien
iista, procurando o seu verdad~iro significado e em seguida as 
usaria para lan~ar um ataque fundado a respeito dos proble-
mas ligados as rela~5es entre colonizadores e indios. -

0 protesto de Silvio de Almeida nao era principalmente 
uma discussao do problema indigena, tnas sim um ataque pes
soal contra Hermann von Ihering e contra o que o colunista de
nominou de 

"moderna Ciencia importada da Al'emanha'' (17) . 

Aqui se tratava, de acordo com o auto.r, de um homem que 
eqiiiparava os indios a animais selvagens, que estava usando 
uma ciencia materialista para nao s6 justificar uma "luta pela 
vida", mas a captura e escraviza~ao de mulheres e crian~as e 
a matan~a dos fracos e desamparadqs. Aparentemente - era _as
sim que Almei<:la continuou em tom sarcastico - o assassinato 
dos dez mil indios de Sao Paulo significava pouco para aquele 
homem. A mais incisiva de suas profecias foi a de que uma 
teoria cientifica, destinada a explora~ao de ra~as primitivas po,.r 
representantes de uma ra~a mais forte, poder-se-ia muito bem 
aplicar futuramente a explora~o dos recursos naturais do Bra
sil pelas mais capazes entre as potencias imperialistas da Eu
ropa. Neste caso - Almeida advertia - poder-se-ia repetir a 
bist6ria das invas5es do passado, e novamente a defesa do Bra
•?il apoiar-se-ia, em ultima analise, na ajuda leal das ra~as preta 
'-! :fndia, - aquelas que eram chamadas ";ra~as inferiores" . 

Embora houvesse mais do que um ataque pessoal no arti
go de Silvio de Almeida, ele continha poucas criticas constru
tjvas. Os nomes de defensores atuais e antigos dos indios -
Padre Anchieta, ..J oao ·Barbosa Rodrigues, Leonilda Daltto e Pa
dre Malan - foram citados de um modo tao casual ·que o pu: 
blico leitor nao os podia aproveitar par-a algurqa ideia edifican
te, a nao ser para ter a sensa~o que tais personagens estavam. .
de acordo com a simpatia profund~ que o autor declicava ao in- -
dio, e com a indigna~ao enorme levantada pelas palavras de 
von Ihering. 

. . ... 
(1'7). - S.itvio de AJmelda, 0 E.~'!Clo .de .. $..io ,Patl~ ·'-P'.C.- 1, :ool., 2. 
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. ..Seria.,d¥fcil exagera:r. a ,importancia ·do. a!aque de ;\.lmeida, 
de 12 de ·outu:hro, a Hermarui ·von 11;\ermg: ~ste ataque po:s e~. 
evidencia ~ questao latente ha dezoite meses, pela publica
~ao, na primeira pagina .dt; um jornal paulista cte grande im-
portancia, de uma recomenda~o reconhecidamente fria par~ 
exterminar os fndios, recomenda~ao esta feita por um cientista 
sem popularidade e natural da Alemanha,, justamente quando· 
i1ma rea~ao .pr6-indfgena, .e anti-alema, motivada pelas acusa
~oes de Alperto Frie contra os cplonizadores ~emaes em Sapta 
Catarin,a-> estava no seu auge. Almeida, concentrando seu ata:. 
que nas palavras de uma unica pessoa, criou um bode expiat6rio 
perfeito para a queles que durante muito tempo tinham simpa
tizado com os indios, mas tinham achado dificuldade em denun
ciar os colonizadores, em conjunto, ou os interesses economi
cos que participavam na responsabilidade pelo tratamento cruel 
dos inclios, na fronte~ra que avan~ava. Falar contra os pionei
ros e contra as estradas de ferro teria sido o mesmo que falar 
contra o progresso . Falar, porem, contra von Ihering e contra 
a ''ciencia moderna importada" significava tocar uma musica 
nacionalista, cada vez mais agradavel para muitos brasileiros. 

0 protesto de Horta Barbosa. 

Um segundo protesto contra a "doutrina von Ihering" se
guiu-se logo ao primeiro. No mesmo dia, 12 de outubro, Silvio 
de Almeida recebeu utna carta 'aberta de apoi0 e louvor de seu 
.iovem amigo e correligi.onario positivista, Luis Bueno Horta 
Barbosa. Novamente o "paragrafo do exterminio" foi mencio
nado - agora em forma abreviada, mas ainda explosiva - e 
novamente von Ihering foi marcado como represeiltante de uma 
·· ciencia importada", sem sentimento. Uma passagem ilustra 
particularmente 0 fervor do ataqtte e 0 zelo nacionalista que ne
le se inttoduziu: 

"Contra esta inqualificavel e barbata teoria de um 
cient!sta estranho aos nossos sentimeritos e ao$' nossos me.
lhores preconceitos,, devem-se levan~r energica e pres.,. 
surosamente os patnotas brasileiros, receiosos de que pe-

. la desordenada vesama com que Jilguns estao sempre 
prontos para aplau,dir e adotar os . prflcessos dos chama
dos povos cultos, nio se venha alterar. o carater da nossa 
nacionalidade e perderem-se as tradicoes qu_e nos foram 
legadas por aqueles que legitimamente rep.resentam a al
ma .da patria brastleira" ( 18) . .. - . . .; . -

I ' 

( 18). - L . . B . Horta OOboH, •'Em· .defesa Clo• 'iodipnu bi'Qileiroe''• in Jomftl do 
. : : C:~Srcio de 11 de oovembro de 1908, ~,. 12,'' cola. 1-2 . :E.ta ' a.rta abert• 

-· - - •' - • • - • ; l ;. , I •, • • ':> 
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. Hql'ta Barbosa objetou. fortemente contra as observa~oes 
d.ep~eciativas de von Ihering, quanto a inabilfdade do indio pa
ra trabalhar e entrar na vida de uma nac;ao modema. Citan
do o General Couto de Magalhae~, conhecido explorador e in
dianista brasileiro do seculo XIX, enalteceu o discemimento 
ugudo do indio, sua disposi~ao a imitar, seu zelo em aprender e 
sua inteligencia em tOdas as artes de guerra e paz. E - assim 
Horta Barbosa continuou -, se alguns mdios nio Se submetiam
a disciplina do trabalho, nao podiam el es, da mesma forma, . tor
nar-se brasileiros, falar a lingua do pais1 obedecer as suas leis, 
sacrificar a vida em suas for~as armadas? Mesmo se nao se com
portassem tao magnificamente como os indios do Mato Grosso. 
os parecis, os quais agora eonstituiam o esteio das classes tra
balhadores do Estado e desempenhavam o servi<;o de conser
\-a~ao das linhas da comissao telegrafica de Candido Rondon, 
mesmo assim - Horta Barbosa acentu0u - era um dever mo
ral protege-los e socorre-los. 

0 presente protesto era mais construtivo nas suas criticas 
do que o anterior, de Silvio de Almeida. Citando longamente 
um artigo escrito dez meses antes por R. Teixeira Mendes (19), 

apareceu primleiro uum jomal mebOl' do interior, Cidade de Campin88, loeo 
depoi1 de ter a!do escrito em 12 de outubro. & p&tivru g:rifadaa nesta pas
sagem aparecem aasitn no Jomal do Comn•rcid. 

( 19). - R . Tei.xebtai Mendes, "~~inda 01 Indigenaa d9 Brull e a Pol~tic• Modema" 
(Rio de Janeiro, 1907), 14 pap. Para o leitor nao familiarizado com o de
senvolvimento religioeo 6nico do movimento positivist& no Brasil, algumas pa
~vru aqui podem ajudar a ezplicar o papel ·de destaque, MS;Wllido por seu 
dirigente em exerclc::io (depoi.a de 1903), Jq.ymun&> T~~a Mendes, e 
varios de seus com.ponentes, na pr6xima ~mpenha em prol de jua~ e pro
te~io para os fodios. Depois da Guerra do Paraguai, R. Texeira Mendes e um 
amigo pr6ximo, Miguel Lemios, utilillaram aeu inter&aae na fil0t0fia poeitivista de 
Auguste Comte em favor de atividades abolicionistas no meio de um grupo 
de jovens e liberais republicanos. Em 11876, os partid&.rioa de Comte no Bra
sil formaram uma sociedlade, a qua! quatro anos depoia perfilbou oe aspectos 
relfgiosos, ,geralmente rejeitados, da filo90fia de Comte ·e c:dQ:l~ou a iazer 
reunioes deminicais regulare.s, abert-as ao p(ibli'co, n&is q~s levou adiante a 
propa1anda de aeus ensinamentos. No ano &e.guintei, em •1881, a aociedade 
acfotou o nome de "leteja e Apostolado Positivista do Brasil". Jo96 Veri-. 
mo, num trabalbo sabre OS mipectos 1retli(lfoSOS do pos.itivismo bratileiro, -.. 
creveu etn 1900: '1E como o poeitivismo e mais que um mero 8iiltema filo.0-
fico, uma doutrina (universal, abrangendo o homem e t0da1 aa suu rela~0e1, 
uma doutrina completa e una, facil lhes foi orpnizarem..., em eacola, •&re
~rem-ae em igreja1 e auim unidos fazerem UDlllli evancelU:~o" (Verulil'(IO, 
"O Poeitivi111110 no Brasil", in Eatctdos Je Lit«llltrtra Brillllileira; l'rimelta ;~e. 
1895-1898. Rio de Janeiro 1901, p61. 53). Sob a supervilio cad• vez m!ai1 

' ditatorial de 'Miguel Lemoa e R. Teixeira Mendee, o pollitivlmib no Bruit 
' t.Omou-se lirna f~' diretriz, cuiando a ..COlha .,rofillional, 1u aimpatia1 po
liticu, as re1ac6es familiaresi o c6dico mon1 - e meuno o siste1D4 'orto
sr'fico e o calend8rio - de *"111 membrm. Quando Micuel Lemo1 voltou 'de 
uma viagem a P~ em 1881, e, . com T~ Mendea, proclamou que "kl.a-

. :.qu.ele m~to ~ diante • oa politivietu bruileiro1 nio possu.iriam eJm"avo1 
e nem tomariam part& ativa na politica. Esta dedaiO nio fOi apoiada por 
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dirigente e porta-voz oficial da Igreja Positivista do Brasil, Hor
ta Barbosa apresentou um esbo¢ basico de como se deveria agir 
com rela~ao ao problema indigena. Escreveu que aqueles povos 
primitivos deveriam ser r~onhecidos .e tratados como na<;.oes 
Hvres e independentes. Continuando a citar o artigo de Tei
:xeira Mendes, Horta Barbosa afirmou que os territ6rios dos 
:Indios devem ser respeitados e as vidas e o bem-estar deles pro
tegidos pela lei; a respon'sa'.bilidade do oranco nao era a de ca
tequizar mas de p:totege·r OS indio.S Selvagens e de por a dispo
si~ao deles os beneficios da ciencia e da industria. Em primei
ro lugar, seria neces&ario ganhar sua amizade e lealdade -
Horta Barbosa disse em centinua~ao - e isto exigiria aqnele 
tipo de programa que os jesuitas usaram com tanto sucesso no 
}'assado longinqiio: musica, presentes e promessas, raciocinio 
claro e honesto por homens que falavam a lingua dos nativos. 

Mas sobretudo - ainda se trata da carta de Horta Barbosa 
- os brasileiros devem acatar o conselho do seu renomado "pa
triarca da Independencia~, Jose Bonifacio, que ja em 1823 ti
nha solicitado ao pais reconhecer sua pr6pria culpa pela hosti
lidade dos indios e a fazer. um esfor~o para recuperar a amiza
de e lealdade deles medicmte um comportamento justo e com-

Pierre Lafitte, o cbefe do ~1tositivfllmo relil(ioto" na 'Fran~. Por este motivo 
e por outroa, Lemos e ~111 pa.rt:idari09 seperanam-ee entio do positiviamo 
fraocea, levaodo oonsi&o 01 positiviatas reli&ioea• do Chile e algum outrol 
da Fnmp, da Ingla~ e de algun1· outro. palaea. :.(peaar de reatritoea ~ 
1Ua ~~o poli~ca, polfiti~a ort(;40JXOI e~ ... ra~ ~t1etamente, ~ 
de 1ua11 reuni0e1, COftfe.rencias ie publi~•. ae1.1,1 de•ejos de um eov.3roo re
publica~o ditatorial. Eativeram de pleno aoordo quando um de seu.a innios 
"h.terodome'~, Benjamin ;con.tut, 1e aproveitou do ap&io ,mUitar do ceoe
ral Deod«0 da Fonseca. para proclamar a Rep(iblica em 1889. A infWenda 
profunda do poaitivimno no t~ d,a Rep6blica foi reconhecida pela tmior 
parte dos historia4ores e ' Pialmentec admitid'a no Scull, mesmo por aqulles 
que mo1tram pouca ampatia pelos eminamentos poeitiviat•. A Ipeja Poli· 
ti-riau consrecou, ainda ~ 1908, um p:upo pequeno • fortie, de altcs prin~ 

cipioa, comJ>09to de .abi~ oficiaia du f~ •"'-'• e fam.iliu ricaa. Tft
xeira Mendes, sea. c:;hefe paternal ~ de 1903, ert1 c:emddenldo pela ~ 
parte de seu.a c:oatempodneo. cdmo um individuo quue 9ellto e mna cbls 
inteli1enda1 m8i. ~ da 1Ul1rio. Suu atividade9 abolic:ioaiatu nos dlu 
do l'.Jnperio, cederam lupr a um intereae creeceote no beaM9atar da popu. 
la~o oativa do Brasil, - um inter& u que se lipva bannoniosamente _,. 
ideaia da "Reli&iio da Hum.-iidade" de Aupsto Comte . 

As iofonna!:'i)es aqui prestadaa foram tirada•, em pande parte, da obra 
de Joio C . de Oliveira T&re.., 0 Politlrlsmo no Braftl (Rio de Janeiro, 19143), 
p6p. 52-58. Um breve eatudo a re:epeito c!o impacto do politivismo .Obre o 
Brasil, aoteriormeote ll 1895, po(fe ~ eoccmtrado tambem em Silvio Romel'tlf, 
Doutrlna contra Dor.dtin.; D Evol.U!Cionismo e o 'POllltivi.mo no Bl'ail, 2a. ed. 
(Rio de ·Jeeiro, 1895). Um estudo bioerilico de Micuet Lemoa e R. Teixeira 

.Mendes pode 1er eocoqtrllJll.o em Joio Pemetta, 0• doh A,,0.tola., 3 :vOta • 

. (Curitiba-Pa~an6, 192,~1929.). 0 estudo m-aia rec:eiite a re1peit0 do im~ 
do poeitivil!Dib mabre a p,$1(~• bruileira enCIQGt ....... 1'9m Geort~ ·Boebrer, Da 
M~~ a Be~bl~ca;: Hi~~ri• do Plldido ~Iic.,p do Bf'ail l ( l ,870 .. 
1890), (Rio de Janeiro, 1954), pap. 229-235. 

' . 
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. preens~6 pacient~; tal progrhma seria mais digno do po:vo ~ra.-
_ sileiro do que a alternatjva proposta por Heimann von Ih·ering. 
:Em conc~usao;Horta. Batbosa explicoµ que certaniente as ideias 
· e os sentimentos nobres dos mais sabies e distintos patriotas 'do 
· Brasil estavam mats ·proximos da solu~o do .problema indige-
na do pais do que o "materialismo sem ideais e sem entranbas 
do teorista do Museu Paulista". · 

_ Quale o significado destes dois ataques contra Hermann von 
_ lhering e sua declara~o sobre o exterminio dos indios? Ambos 
. tinham presumido que as int~n<;oes ·(lo cientistas eram das pio-
res e nao tinham levado em. con ta, em seu favor, a duvida. Am
bos tinham jogado na deseonfianc;a que o brasileiro ri1edio ti
nha de um cientista vindo de fora e de uma ciencia que estava 
alem de sua compreensao real .. Ambos tinham pintado esse ho
mem e sua ciencia como inimigos verdadeiros do indio. 0 amigo 
do indio, neste modo de pensar, era o brasileiro patri6tico que, na 

~ trad.ic;~o dos.padres Anchieta e N6brega1 de Couto de Magalhaes 
~ J oao Barbosa Rodrigues, de Jose Bonifacio e Teixeira Menc;les, 

· reconhecia o verdadeiro potencial do indio, uma vez que este 
· fosse amado e compreendido. ~stes· dois protestos, por sua di
. famac;ao de von Iheriilg e sua ciencia materialista e por sua de-
fesa eloqiiente da bondade 4'tata dos nativos, junto coin um 

. apelo quase irresistfvel a valentia e a benevolencia dos brasi
:Jeiros, nao podia dei:xar de pQr em ·movimento uma nova onda 
· de interesse roJnantieo no indio, a qual esta vez nao se expres
~ saria na forma da prosa e poesia idealistica do ;seculo XIX, mas 
-num esfor90 pratico e prolongado para terminar o choque amar
c go ent:re as I'a~as europeia-e nativa. _ 
- Com os protestos de Silvio de Almeida e Luis Bueno Horta 
· Barbqsa, em outubro de 1908, pode-se dizer que o indio come~ou 
· a conquista dos cora~oes do puvo b:rasileiro . Hermann von Ihe
. ring e as teori'as cientificas, por ele representadas, estavam no 
· ponto de perder parte do prestfgio que tinh~m possuido no Bra-

~·-sil ·~urante quas'e tneio .seculo. A defesa do indio- e 6 ataque 
· contra von Ihering estavam agora ffrmemente encaminhados . 

. 0 protesto de ~fl: vio de Almeida tinha sido publicado em 
12 de outubro., nu:riia segunda-feira. Na quarta-feira, o mesmo 
jomal, 0 Estado de Sao Paulo, recebeu de von Ihering uma res

:_posta ao pro~esto de Almeida, mas ·deixou de publica-la ime-
~ diatamente. 0 redator, no entanto; encontrou ,lugar suficfente 
· ·na edi~ao de quinta-feira, para inserir duas noticias ··breves so
bte o· assunto .- A da pagin'a 2 informou OS leit~_res ·que um cer

... to Sr. ·L. B. :Horta !Barbosa, numa car.ta aberta, tinha aplaudi
do entusiasticamente o artige de Silvio · de Almeida. A noticia 
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referiu-se a "extravagante teoria do dr. (sic) H. Iering sobre 
a extermina~ao dos nossos selvicolas". A ortografia errada do 
11ome de von lhering ia aparec~~~ repetidamente durante os pr6-
:ximos meses e faz pensar na· possibilidade de tratar-se do re~ 
sultado de um descuido intencional. A noticia da pagina 1 refe
ria-se ao recebimento da refuta~ao de von Ihering, a qual, de 
acordo com o texto, iria ser publicada "oportunamente'". Seu 
nome outra vez estava impresso erradamente - esta 'vez "von 
Iheding" - e sua resposta ao ataque de Almeida foi pasta de 
lado durante sete dias. 

Nao e faoCil explicar OU justificar este atraso. Talvez 0 re
dator d'O Estado de Sao Paulo tenha impedido deliberadamente 
a publica~ao da resposta de von Ihering como expressao de 
sua desaprova~ao as opinioes do cientista sobre OS Indios. Sej a 
G,omo for, ele oonseguiu manter altamente tensos muitos de seus 
assinantes. A .grande pergunta na mente dos lei tores era: "Von 
Ihering acusara Almeida e Horta Barbosa de interpreta~ao er
ronea de suas palavras ou mantera sua declara¢o, tentando jus
tificar o exterminio dos indios"? 

Enquanto von Ihering e muitos outros estavc;tm impaciel)te
met:ite aguardando a publica~ao de sua refutaqao e enquanto 
ele ainda estava preparando a sua conferencia de 20 de outu
bro sobre OS indios do Br;:isil Meridional e sobre 0 testemunho 
de Frie, em Viena, um terceiro ataque come~ou contra ele -
esta vez na cidade de C~pinas, nao muito distante de Sao 
Paulo. Com este terceiro protesto, a Cdntroversia, pela qual von 
Ibering era em grande parte responsavel, introduziu-se, pela 
primeira vez, no recinto de uma sociedade cientifica brasileira. 
Esta mudan~a, de ataques diretos na imprensa, por pessoas 
agindo individualmente, para outra forma de ataques e deba
tes, levados adiante dentro de sociedades cultui:ais e cientifi
cas paulistas, constitui o assunto do proximo capftulo. 

(Continua no proxitno numero) . 
.:-
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of State'' do• Estadoe Unido1 da ~ca do N~e. 
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ORIGEM E FUNDA<;.AO DO SERVI(:O DE 
PROTE<;A.O AOS INDIOS (IV). 

( Continua~ao) . 

CAPtTULO ·IV. 

ESTAVA 0 fNDIO CONDENADO? 

, . 

Na medida em que se tornava mais caloroso o debate sobre 
·o tratamento dos indios hostis,_ que aparentemente entravavam 
o caminho do progresso, tanto von Ihering como seus adversa
:"ios dirigiram sua aten~ao para o mais contravertido dos pro
·blemas em foco: a questao se cf Brasil deveria ficar indiferente 
·ao exterminio de sua popula~ao nativa. A declara~ao de von 
·Ihering, de acordo com ·as publica~oes e interpreta«;oes de Al
meida e Horta Barbosa, e ··~a exposi«;ao sensacional de Frie em 
Viena tinham-se tornado causas para que o perisamento de· uma 
·dizima«;ao propositada· dos ihdios parecesse imperdoavelmerite 
cruel e estranho ao teroperamento brasileiro e as tradi«;oes tnais 
caras da na~ao . Pot outto lado, nao ha via duvida de que um 
programa de pacifica~ao e prote~o indigena exigiria a formu
la~ao de uma polftica indigena definida. 86 com isto talvez se 
· ga·stasse inais tempo, em circunstancias mais dl.ficeis, do que 
seria o caso com o massacre ·sumario das tribos hos tis . J a que 
o sucesso de qualquer projeto destinado a obter a amizade e 
·cbopera«;ao de indios selvagens depende da natureza das diver
sas ra<;as primitivas em ques~o e de sua adaptabilfdade ao mo
do de viver das civiliza<;oes modernas, a tarefa seria perigosa, 
dispendiosa e insegura, alem de constituir uma responsabili
dade pesada. 

Sera que os indios vaiiam tanta preocupa~ao e despesa? 
E aquilo que futuramente poderiam contribuir para a cultura 
e a economia d6 pais compehsaria o custo de sua pacifica<;ao, 
prote~ao e adapta~ao -~ civiliza:«;·ao? Almeida e Horta Bal'.bosa 
opinaram positivamente. Pelo menos ambos se definirain no 
sentido de que a prote~ao dos · indios era uma responsabilida-
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de moral a ser aceita pelos brasileiros, independentemente dos 
possiveis resultados materiais dai decorrentes. Como mostra
ram em seus ataques a Hermann von Ihering, este estava de
masiadamen:te frio em seu racicocinio para perceber as impli
ca~oes morais. 0 aparente consentimento do cientista ao exter
minio dos indios do _Brasil foi consider ado pelos seus crf ti cos, 
nao apenas como e~pressao de simpatia para com os coloniza
dores alemaes em seu conflito com os nativos, mas tambem co
mo resultado de uma convic~o compartilhada por muitos de 
seus pr6prios patricios, de que o exterminio, embora cruel, era 
um metodo facil, rapido, barato e de efeito permanente, para 
remover a obstruc;ao indigena ao desenvolvimento do interior; 
em resumo, o metodo era inevitavel porque o unico realmen
te pratico. 

Estava-se atacando agora energicamente esta maneira fa-
~ cil de encarar a obstru~ao indigena. Ao mesmo tempo, uma 

abordagem muito mais dificil estava pelo mepos sendo consi
derada seriamente: a de assegurar a sobrevivencia dos mdige
nas dentro dos moldes da civiliza~ao do branco. Silvio de 'A1-
1neida e Luis Bueno Horta Barbosa tinham, em seus ataques 
a von Ihering, denunciado a pratica tradicional do exterminio 
e recomendado que se protegesse os indios sem levar em eon
ta o gasto em tempo, esfor~o e dinheiro. Seus argumentos fa
ziam parte das primeiras express5es de uma convie~o cada 
vez mais forte no B;rasil de que o tratamento futuro das n;t~as 
nativas deveria ser baseado em principios morais e nap _em me-

.. "" ' ... . ras conven1enc1as. 

Discussio no Centro de Ciencias, Letras e Artes. 

Nao e surprendente que o terceiro protesto contra a apa
rente aprova~ao do exterminio dos indios por Hermann von 
Ihering se tenha iniciado no Centro de Ciencias, Letras e Ar
tes, na movimentada e progressista cidade de Campinas. De
ve-se aqui introduzir uma palavra s0bre este foco do crescente 
debate indigena. Como centro financeiro de terras cafeeiras 
cxtensas e possuindo mais industrias do que se poderia esperar 
em vista do numero de habitantes, esta cidade com uma po
pula~ao de quase cem mil habitantes, em 1908, considerava-se 
um baluarte da expansao economica do Brasil . Sua loca_liza~o, 
apenas a 100 kms de Sao Paulo, em direc;ao noroeste, e tambem 
sua posic;ao estrategjca como ponto terminal da Cia. Mogiana 
de Estradas de Ferro. aumentavam suas atra~oes de centro de 
prosperidade e cultura moderna. 
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Dentro de uma atmosfera de otimismo economico e sofis
ticac;ao mental, o Centro de Ciencias tinha-se desenvolvido ra
pidamente, desde ·sua inaugurac;ao em 1901, e tinha-se tornado 
uma das mais ativas e mais respeitadas sociedades cientificas 
do Brasil (1). Diligente e obtendo exito em seus esforc;os para 
ser representado nos importantes congressos nacionais e inter
nacionais, o Centro era uma das quatro sociedades brasileiras 
representadas por Manuel de Oliveira Lima no Congresso In
ternacional de Americanistas em Viena, Austria . 

A preocupac;ao especial do Centro de Ciencias na "decla
l'ac;ao do exterminio" de von Ihering originou-se parcialmente 
do · fa to de que tinha seguido de perto os trabalhos do Congres-
30 de Viena, atraves dos relat6rios de seu representa;nte. Esta 
Sociedade sentiu que participava - embora indiretamente -
tanto nos trabalhos como nos problemas do Congresso. 0 qua
dro da dizima~o indigena na regiao amazonica, vivamente des
cri to pelo delegado do Para, seguido pela dentincia irada da 
ca~a profissional aos indios em Santa Catarina por Alberto 
Frie, nao apenas tinha cotocado o assunto do exteFminio dos 
indios claramente diante dos olhos dos delegados no Congresso 
mas tambem, com igual clareza, diante das sociedades nele 
representadas. 

0 Centro de Ciencias tinha outros motivos para participar 
de forma imediata e proeniinente na diseussao do p:roblema in
digena. Esta Sociedade era a unica das quatro representadas 
no Congresso de Viena que nao estava isolada da populac;ao na
tiva pela localizac;ao no litoral. Embora a cidade de Campinas 
nao estivesse mais na fronteira, a qua! se tinha deslocado pa
ra alem, para o Oeste de Sao Paulo. ela ainda constituia o cen
trQ de uma regiao que tinha sido tirada do indio e subjugada 
pelo arado dentro da meriloria de muitos de seus cidadaos. 
Qualquer que possa ter sido a amargura com a qua1 se travou 
aquela luta, ela parece ter desaparecido por volta de 1908, ten
do deixado apenas uma lembranc;a nosta.Igica dos dias da fron-

( 1) . -- 0 Centro de Ciinciu, Letru e Art.ea de Campinas mudou-ae, em 1 de no
vembro de 1908, para ~ ..aede aov•, localizada numa patte ~enos com«· 
ciali1ada da cid9de . 0 pr9d1o, maior e maia modemo, tiqha bibliotecai DJUMU, 
aala de coDferenciaa e muitoa outro. mdhoramhl.to., -auaentea na aede 1111· 

ti1a . Podemos eentir-noa tentados a ~ 98bre o efeito que tal "pro
~io" para um novo e ~endido c~ntro de ~ra~• poderi.3! ter tido .Obre 
a audada peola qual o Centro de Ciinclaa in:lc:iou e mianteve a lideran~a 

durante Oll meMt aepiD~ u ca.m.~ba e~sa para protecer a! popula~o 
iodipna da n~io . Para um bteve s:oetat6rio .Obre a fuod~io do 'centro de 
Cie.nciu e .Obre al&un• de sieus mecr.tm>. maia iluatree, no ~odo de 1901 
a 1908, vide "Centro de Scienci~, Leb.a e Artea de Campin.u" in Correio 
Pauli.tano, de l de novembro de 1908, pee. 3. 
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teira indigena e qos excitantes anos pioneiros do avan~o das 
fcizendas de cafe . Assim, o Centro de Ciencias, por causa de 
sua relativa proximidade do problema· indigena - tanto em re ... . 
la~o ao tempo como ao espac;o - tinha raz6es para assumir a 
lideran~a entre as sociedades cientuicas brasileiras na discus
i:,ao sabre 0 mau trato e 0 exterminio dos indios, que ag0ra es-
taya agitando o pafs, em ambito nacional . · 

Finalmente, o Centro de Ciencias tinha um motive para se 
opor a Hermann von Ihering: o levantamento do sentimento de 
nacionalismo . Embora Campinas estivesse ao no rte da area de 
forte colonizac;ao alema, a cidade tinha experimentado sua par
te de irritac;ao contra os imigrantes. A necessidade premente de 
trabalhadores nas fazendas das redondezas, para substituir o ele
mertto escravo dos dias do Imperio, alem da forte procura de 
mao-de-obra para suprir as crescentes industrias da cidade, ti
nham tido como resultado um largo influxo .de colonizadores 
europeus na area . De acordo com uma estatistica de 1909, qua
se quinhentas familias de imigrantes estavam concentradas em 
dois centros de populac;ao dentro do municipio de Campinas, e 
quase 17.000 colonizadores de diferentes nacionalidades estavam 
ihdependentemente empregados em fazendas e outras empre
sas agricolas, pertencentes ao municipio (2) . 

. Embora se estivess.e precisando ·urgentemente dos recem
chegados, eles nao podiam evitar de provocar na populac;~o bra
sileira estabelecida certa irritac;ao, que mais freqiientemente 
era sentida do que publicamente expressa. Quando os s6cios do 
Centro de Ciencias- leram a respeito do prot~sto de Frie contra 
o exterminio dos indios por colonizadores euro'peus, no oeste de 
Santa Catarina, e depois souberam que um conhecido cientista 
alemao estava tentando justificar tal procedimento nas paginas 
da Revista cientifica do Museu de seu pr6prio Estado, sua rea
~ao bem pode ter sido em parte a conseqiiencia de u~ sentimen- · 
to nacionalista latente causq.do por uma populac;ao "naQ-brasi
leira". 

· Por estas e outras razoes o Centro de Ciencicas, Letras e 
Artes de Campinas interessou-se imediatamente pela contro
versia provocada por causa das declara~oes de Frie e de von 
Ihering. Luis Bueno· Horta Barbosa, cuja carta aberta a Silvio 
de Almeida era o segundo ·protestq contra .as palavras de von 
Ihering, era professor secundario em Campinas e orador oficial 

(2) . - Esta estatistica foi apresentada a Cimara Federal por um de aeu1 membros, 
para apoiar um i>edido de certo1 prlvilegiO. ~n&nicoe. de1ejados pela cida
de de Camiiio.as . 'Antii11· da Cimara dolf DepUtadOl!I·. Semec de 16 a 30 de 
nov&mbro de 1909, vol, XII (Rio ·de Janeiro~ 191Q) pap. 730-.731 . . ' -
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do Centro de Ciencias. Embora tenha agido independentemente, 
seu protesto foi transformado em protesto da Sociedade por 
seu cons6cio, Tito de Lemos, durante a sessao de 17 de outu
.bro. Apenas uma pequena parte da ora~ao deste idoso senhor 
foi incorporada as atas da sessao, mas vale a pena cita-la aqui, 
por causa da influencia que exerceu na divulga~o da contro
versia em outras sociedades: 

Considerando que o "Centro de Ciericias, Letras e Ar
tes" tern entre seus objetivos o estudo da ra~a indigena, 
especialmente na parte referente a sua arte; e que, por 
isso, nao pode ser indiferente a sua ~orte, tanto 1mais que 
foi essa infeliz :raca americana, um dD°s fatores da nossa 
nacionalidade, nao obstante os martiJ::ios que sofreu, in
dico que este lnstituto, pela forma que julgar mais con
veniente, se dirija as sociedades de Geografia de Sao Pau
lo e Rio de Janeiro, convidando-as a um solidario protes
to contra a desumana teoria da - extermina~ao dos indios 
- sustentada pelo Dr. H. Ihering, cuja cultura cientifica 
admiro, para que nao venha adquirir proselitos pela auto
ridade do seu saber e da alta fun~ao publica que exer
ce. . . (3~. 

~ste protesto de Tito de Lemos perante o Centro de Cien
cias significou uma, abordagem mais positiva ao problema le
vantado _por Hetl):}ann yon Ihering, do que se- via nos ataques 
anteriores por s ·Hvio de Almeida e Horta Barbosa. Tito de Le-
1nos respeitava von Ihering como cientista e exatamente por 
isso sentia o perigo potencial em permitir a um homem tao in
fluente externar publicamente e sem i.mpugna~ao a ideia de 
que a extermina~ao dos Indios era necessaria ou inevitavel. 
Preocupado pelo pensamento que os brasileiros poderiam acei
tar a filosofia da "sobrevivencia do tnais apto", a gui_sa de von 
lhering, justamente numa epoca em que a prqte~ao do indige
na era mais necessaria do que nun~a, Tito de Lemos com a sua 
mo~ao de 17 de outubro .colocou os indios simbolicamente sob a 
protec;ao do Centro de Ciencias e convidou duas das mais po
derosas Sociedade.s brasileiras a apoiar uma rej.eic;ao oficial da 
posic;ao de von Ihering. 

Antes de terminar a sua palestra, Tito de Lemos acrescen
tou a moc;ao ja citada, a sugestao de que as autoridades civis 
investigassem o massacre dos Indios coroados perto de Ava
nhandava na Estrada de F_erto N oro~ste. Se. fosse verdade que 

( 3) . - Ata da 306a. seaiio ordin&ria ~e 17 de outubro de 1908 in Rm.ta do Centro 
de Ciencl-., Letraa e ArtN de Campi~ n.o 31 (julho de 1913). 

. . 
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.a ca~a dos indios ali se tornava "uma nova especie de sport 
com que muito se divertem", como o Correio da Manhi (16 de 
-0utubro de 1908) dizia que era, entao, os agentes de tal injus
ti~ deveriam ser punidos de acordo com o artigo 294, paragrafo 
1 ~ do C6digo Penal. A esta recomenda~ao, em conjunto com a 
sugestao de que as Socied~des geograficas de Sao Paulo e do 
Rio de Janeiro fossem convidadas a se unirem em seu protesto 
contra a declara~o de von Ihering, os membros presentes aplau
cliram calorosamente" aprovando-a por unanimidade. 

A resposta de von Ihering ao protesto de Silvio de Almeida. 

Tres dias depols, em 20 de outubro de 1908, o artigo de Her
mann von Ihering, em refuta~ao ao ~taque de Silvio de Almei
·da, de 12 do mes.mo mes, foi fihalmente impresso n 'O 
Estaldo de S. Paulo. E' dificil adivinhar "'da leitura desta 
resposta mordaz quais teriam sido exatamente as suas inten
<;6es; certamente nao eram conciliat6rias. Em tom bastante po
lemico, von Ihering com~ou reafirmando sua convic~ao de que 
os indios do Brasil constituiam um elemento improdutivo na 
€conomia nacionaL Para apoiar aquela opiniao citou µma de
elara~ao de Jose Vieira Couto de Magalhaes, explorador e estu
.dioso das coisas indigenas altam.ente tespeitado - do seculo 
XIX -, a qual pintou o indio batizado como um d~gradado 
(4). Baseando-se nesta e em outras :fontes para demonstrar a 
degenera~ao quase universal do indio civilizado no Brasil, von 
1hering acrescentou que este desenvolvimento infeliz ate entao 
nao p0de ser evitado pelo Governo . 

Apenas os jesuitas - disse von Ihering -, tinham trabalha
do com proveito entre os indios, em larga escala, e isto, porque 
se dedicaram exaustivamente a uma causa na qual acredita
vam e para qual estavam dispostos a sacrificar seu c0nforlo e 
'SUS vidas. Por essa razao eles puderam fazer milagres na ele
va~ao das culturas indigenas a um nivel que os natives nao po
diam manter sem os padres e que provavelmente nunca mais 

.atingiriam. Jase passou o tempo, na afirma~ao pessimista de von 
Ihering, em que havia condi~s propfcias para uma obra tao 
nobre. Os indios tinham diminuido em numero, e a Constitui
~ao Republicana nao permitia, como antes, que fossem super-

{4) . --. Couto die Magalhaes, "Enaalo1 de Ahthropo)ocUi . Re!Pio e 'r'~all ·11etva1ens'', 
Rtwi.ta Trimenaal do ltultituto Hi•torico,, Geol:raphico e Ethtw~ do 
Brasil, voL XXXVI, parte seKUnda (1873), pap. 359-516 . 0 titulo dnta Re
vista varia atraria dos anos, deecfe seu primeiro nfunero, de 1839. Ela sera 
citad111. eem ~a, COin> Rm.ta do lnatituto HistOrico e Geolfllico Bra
llileiro . 
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visionados pelo clero. Havia - o Dr. von Ihering .admitiu -
alguns saceTdotes capazes e devotados trabalhando esfor~ada
mente entre os indios, franciscanos em Sao Paulo e os padres do 
Orfanato Crist6vao Colombo no Parana, mas a atual dedica~ao 
altruistica de .alguns missionarios nao era de muita importan
<'ia. ~ste tratamento pessimista do melanc6lico futuro dos in
djos civiUzados terminou com a seguinte observac;ao: 

''E' certo que os dignos padres ·merecem as nossas 
simpatias pelo zelo e pela abnegacao cQm que se dedicam 
a educacao dos indios, mas seria um erro esperar desses 
esforcos caritativos grande resultado para o progresso da 
vida nacional" (5). 

Ate este ponto a resposta de von Ihering ao protesto de 
Silvio de Almeida, de 12 de outubro, era po.uco mais do que 
uma analise .entristecedora da inal?ilidade do Governo e da. Igre
ja em impedir a degene~ac;ao rap!da e qtiase universal dos in
dios do Brasil, quando postos em contacto com a civiliza~ao do 
branco. Se o Governo do pafs tinha sido incapaz de fazer al
guma coisa construtiva para o indio, por falta do necesscirio es
pirito de amor, dedica~-0 e abnega~o dos missionarios dos tem
pos antigos, e se tinha passado a epoca em que a Igreja era pos
sivel fazer grandes contribui~es para o bem-estar dos indios, 
entao qual era a esperanqa que restava para a popula~ao i~ 
digena do Brasil? Por que se preocupar em eivilizar o indio, 
se, durante este processo, ele era despojado de sua pr6pria cul
tura, ficando uma presa estupefacta de todos os vicios de uma 
cultura nova que nao queria e nao podia aceitar totalmente co
mo a su;:i? 

Nesta avaliac;ao pessimista do indio, o pendulo foi para o 
extreme oposto da . concep~ao idealistica do "selvagem nobre", 
defendida pelos indianistas do romantismo na Jiteratura brasi
leira ·do secul0 XIX. Von Ihering. com seu retrato sombrio dos 
indios civilizados, como ·elemento degradado, improdutivo e nao 
maleavel na vida nacional~ estava amea~ando de apagar as lu
:1:es daquele futuro radiante que seus opositores estavam co
m~ando a vislumbrar - um futuro, no qual o indio tomaria 
seu lugar ao lado do branco, numa nova uniao de entendimen
to que tornaria efetiva a jun~o de ra~as e culturas, ha muito 
esperada. 

Tenao apresentado esta analise deprimente do indio civili
zado '~degenerado" e de sua inabilidade em contribuir substan-

(5). - Hermann voa Ihering, "O futuro dot indipnu do Estiado .cfe Sio Paula", ·ia 
0 E«ado de S. Paulo. 20 d& outubro de 1908, pee. 1. 
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('ialmente pa~a a economia. da na~ao, von Ihering apressou-se a 
assegurar aos seus leitores que ele nao considerava a degrada
~ao e improdutividade dos nativos causa suficiente para _seu 
~xterminio deliberado. Embora o cientista nao tenha de fa to 
se expressado assi:r:n, aquilo estava subentendido pelo seu es
bo~o de um programa em quatro pontbs, destinado a salva
guardar a sobrevivencia das tribos remanescentes . Primeiro -
disse von Ihering - era necessario ceder aos indios as terras 
de que precisavam e garantir a sua posse. Quanto a isto -
afirmou, o Govetno de Sao Paulo na:o tinha sempre agido com 
sabedoria ou justi~a . Em segundo lugar - continuou - era 
preciso respeitar as ideias e os sentimentos dos indios, dos quais 
nao se p.odia esperar que se conformassem com os c6digos mo
raiS e padroes culturais dos brancos. Em terceiro lugar, as tri
bos hostis do rio do Peixe deveriam ser deixadas em paz, quan
do e onde isso fosse possivel. Deveria se esper_ar - von Ihering 
acrescentou - que os colonizadores daquela regiao procurariam 
vingan~a depois de ataques dos indios; no erttanto, o massacre 
desnecessario e nao razoavel dos nativos deveria ser punido por 
lei. Finalmente - declarou o cientista - uma extensa campa
nha de propaganda era necessaria para interessar os governos 
dos Estados e o Federal no bem-estar das popula¢es indige~as. 

~ste programa em quatro pontos iilfelizmente constituiu 
uma pa~te muito pequena .da resposta do cientista. Como esta 
parte construtiva da sua argumenta~o era quase completa
me11te ignorada pon seus criticos, e born lembrar aqui que tan
to von Ihering como os seus opositores reconheciam, neste ini
cio do debate indigena, a necessidade urgente da prote~ao le
gal das terras dos indios e da interven~ao dos Governos Esta
duais e do Federal para salvar a popula~ao nativa da extin~ao. 

Embora von Ihering assegurasse aos seus criticos e leitores 
que haVia razoes tanto humanitarias como cientificas para ado
tar o programa de isolamento e prote~ao dos indigenas acaba
do de ser esbo~ado, ele nao COrtlentou, de forma alguma, OS as
pectos humanitarios. Se tivesse dedi:cado apenas alguntas pala
vras as implica~es morais da questao, ele poderia ter silenciado 
aqueles que o atacavam por causa da sua abordagem fria e ma
terialista do problema indigena. Em vez de fazer isto, saltou 
diretamente para a discussao das ra,zoes cientificas da . preser
va~ao das tribos remanescentes do Brasil. 

Desenvolvendo-as extensamente, em seis paragrafos, von 
Ihering argumentou em favor de um estudo mais exato das 
culturas primitivas do pais, por cientistas brasileiros. Mostrou 
que as cole~6es de artefatos indigenas, abrigadas nos museus 
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do Brasil, eram inferiores as que foram feitas por etn6logos 
estrangeiros e levadas para os museus da Alemanha e da Aus
tria. Com urgencia - declarou ele - o Brasil deveria seguir 
o exemplo dos colecionadores europeus e imitar a abordagem 
s~ria e cientifica dos estudos indigenas, exemplificada pelo ex
celente Bureau of Ethnology dos norte-americanos. Esta par
te da refutac,;ao de von Ihering a.o ataque de Silvio de Almeida 
encerrava informac,;6es interessantes e conselhos de valor. Tal
vez tivesse efeito paFa chamar maior ate:ri<;ao dos brasileiros 
ao campo da pesquisa etnologica, durante tanto tempo negli
genciado. Sua inclusao, no entanto, neste _ponto do debate, e a 
enfase que von Ihering deu a ela, permitiu aos seus criticos 
que a usassem como confirmac,;ao de sua. cren~ que o cientis
ta estrangeiro tinha apenas uma razao forte e sincera para fa
vorecer a sobrevivencia dos indios: a esperan~a de conserv:;lt 
suas culturas intactas, corno objetos de estudo para etn6logos 
come. ele. 

Apenas no fim da sua exposic;ao longa e ;desconjurrtada, 
von Ihering levantou a questao contravertida do exterminio 
dos indios. Mesmo aqui ele poderia ter apaziguado Almeida e 
seus outros criticos, negando claramente qualquer intenc,;ao de 
recomendar a dizima~o deliberada da popula~ao nativa. Ein 
vez disto_, o cientista respondeu a Almeida num tom rude e po
lemico e se livrou do seu ataque com um.a referencia depre ... 
ciativa a :propriedade do titulo, sob 0 qu~ 0 protesto do arti
culista tinha sido publicado: "Divagac,;oes". Von Ihe·ring aeu 
a conhecer que atribuia pouco valor as ~divagac,;6es filantr6-
picas" de seu critico, as quais eram'irrealistas e conseqiientemen
te "nem boa politica nem boa ciencia". Se - assim continuou 
von Ihering - seu difamador desejava pinta-lo como perse
guidor dos indios, apenas baseado em algumas linhas de uma 
publi~a~ao cientifica, entao a melhor resposta para ele era que 
de:ve~'i'a visitar a e:xibi~o indigena na ExposiQiio Nacional do 
Rio de Janeiro, na qual ele (von Ihering) tinha tentado glori
ficar a vida simples dos Indios primitivos do Brasil. 

Hermann von Ihering teria poupado para si muitas refu-
ta~es e abusos futuros, se tivesse parado com aquela referen
cia a s~ua exibiQiiO indigena. Infelizmente para file, acrescentou 
um paragrafo final, que facilitou aos seus adversarios a ma 
interpretaQao de suas inten~oes de agora, como tambem das 
que foram expressas em suas afirmaQ6es post.eriores. Suas pa
lavras finais sao apresentadas aqui ·para permitir ao leitot um 
julgamento proprio sobre os verdadeiros sentimentos do cien
tista a respeito do exterminio dos indios: 
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"Contesso francamente que a mim pessoalmente o co
roado do rio do Peixe, que nio da credito as prome$Sas do 
branco e que tern por suspeitos os pr6prios pa.tricios que 
por ventura vivem em boas rela~oes com os brasileiros, 
e pessoa muito mais simpatica do que o indio catequisa
do, que e unicamente uma caricatura, tanto da cultura 
indigena como da civiliza~io modema. ~les vivem feli
zes nas matas, nio querem a nossa civiliza~ao, e nao vejo 
a necessi~lade de lhes a impor. "Slnt ut sunt, aut non 
slnt". E' isto que sinto por eles com·o homem; mas como 
cidadio e pelas minhas ideias politicas, nio posso eonsen
tir que a marcha d-a nossa cultura deva parar perante 
as flechas do indio e certamente a vida do sertanejo e do 
colono nos vale mais do que a do bugre. A sorte dos in
digenas e certa: em parte aceitario a nossa cultura, em 
parte continuarao nossos inimigos e, como tais, sucessi
vamente desaparecerao". 

Von Ihering nao era certamente o primeiro a considerar o 
desenvolvimento economico do Brasil de importancia maior do 
que o bem-estar, ou mesmo as vidas, de certos Indios selvagens 
que tentavam bloquea-lo. Muitos brasileiros, durante muitos 
anos, tinham racionalizado o continuo mau trato e o extermi
nio dos indios com esta mesma ideia. ~les tinham tranqWJiza
do suas consciencias com o pensamento de que o levantamen
to de um Brasil maior era um fim que justificava os meios . 
N~ entanto, neste periodo de preocupa~ao crescente sobre as 
rela~0es com os indios, nenhuma figura de destaque no Brasil 
tinha desejado OU OUSado pronunciar em publico esta ideia egofs~ 
.ta e cruel. 0 fa to de que um cientista alemao, impopular na 
ocasiao, finalmente a extemou, provocou em muitos br.asilei~ 
r.os um reexame da justifica~ao do mau trato, aos indios, ba
seado no "desenvolvimento economico", e a sua renilncia, por 
constituir um exemplo do raciocinio cientifico alemao, indig
no do povo brasileiro . 0 endosso publico que von '.Ihering deu 
_a ideia de que o avan~o da cultura do branco nao deveria ser 
prejudicado pelas flechas indigenas e que a vida do indio ir
reconciliavel era de menor importancia do ·que a do colono, 
significou_ que os brasileiros ou tinham qu.e continuar. a 
participar da mesma opiniao (um pensamento repugnan
te) ou entao renunciar a ela de uma vez, em favor de uma 
atitude mais simpatica para com a popula~ao nativa. 

Von Ihering e as acusa~oes de Frie. 

0 dia 20 de outubro de 1908 foi cheio de acontecimentos 
para a vida de von Ihering e ao mesmo tempo para a historic> 

'"'" .: ' ... ·':." . .... . ..... ,·· . ,.,., 
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do debate indigena que se estava desenvolvendo em volta de.. 
le. Sua resposta incisiva ao ataque de Silvio de Almeida ti
nha aparecido naquela manha n'O Estado de S. Paulo, co
n10 ja se observou. Pa~a. a noite daquele mesmo dia estava 
programada sua conferencia no Instituto Historico e Geogra
fico de Sao Paulo sabre OS indios de Sao Paulo e a exposi~o 
de Frie no Congresso de Americanistas de Viena. 0 ultimo 
ter<;<> de sua conferencia daquela noite ia ser identico (com 
exce~ao da referencia a Silvio de Almeida) a ~segunda m.e
tade do artigo publicado de manha, contendo pois a parte mais 
explosiva do seu pronunciamento anterior. Os dois primeiros 
ter~os da palestra estavam destinados a desacreditar Alberto 
Frie e a dar aos membros do Instituto a versao "certa" das 
fric~6es entre indios e brancos nos Estados meridionais do 
Brasil. 

Tratava-se de uma sessao ordinaria do InstiW.to Hist6rico 
e o compareeimento foi abaixo do normal. Possivelmente isto 
significava uma expres~o de desagrado a respeito da posi~ao 
de von Ihering na questao indigena, embora seja duvidoso que 
a Sociedade ja tivesse recebido do Centro de Ciencias de Cam
p~nas o pedido oficial de apoio contra .a "doutrina von Ihering"·. 
Apenas nove s6cios estavam presentes, incluindo von Ihering 
e seu filho Rodolfo, que era o secretario ad-hoc da sessao (6). 

Hermann von Ihering comec;ou sua conferencia com um 
resumo dos detalhes mais relevantes do procedimento de Al
berto Frie no Congresso de Americanistas de Vieµa, Austri~:· 
F,alou aos s6cios da acusa~ao levantada pelo jovem naturalis
ta contra a assfm chamada campanha jornalistica "patrocina
da pelos alemaes" e contra a a~ao diplomatica no Brasil, que 
tlnham causado o colapso de seu projeto da reserva indigena 
e conduzid0 a rescisao de seu contrato com o Museu Etnol6-
gico de Beriim. Continuou relatando como Frie tinha acusa
do os coloni-zadores alemaes de persegui~ao cruel, assassinato 
e eseraviza~o dos mdios do Brasil, e como tinha proposto que 
o Congresso solicitasse ao Governo brasileiro a cessa~ao das 
ca~adas e da eseraviza~o daqueles povos primitivos. 

Tais acusa~6es, na a:firma~ao 1de von Iherin~ eram muit.o 
exageradas; agora se propunha a esclarecer a questao com in
forma~oes mais exatas, colhidas de cartas e recortes de jor
nais em seu poder . Em primeiro lugar - come~u - Alberto 
Frie nao tinha sido demitido do Museu de Berlim sem motivo. 

( 6) . - "Decima primeira aessao ordinaria, em 20 de outubro de 1908", in Reviat• 
do lllS~ituto Hillt6rioo e, Geoiralico cle Sao Paulo, vol. XIII ( 1908), pap. 
456-457. 
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O Museu tinha julgado necessario dispensar os servic;os do 
jovem naturalista, porque ele "iniciou uma agj.taqao anti-ger
manica, procurou fundar uma liga em favor dos indios e agitou 
sistematicamente o espirito publico contra os alernaes" (7) . 

Depois de ter tocado levemente no assombro e na indigna
($ao do embaixador e do consul-geral do Brasil em Berlim, ao 
receberem as noticias da acusagao, feita po:t Frie, a respeito 
da crueldade alema em Santa Catarina, von Ihering se pos a 
citar extensamente um artigo de um jornal berlinense, num es
for~o para demonstrar o exagero e a distorc;ao do relat6rio de 
Frie. Foi a seguinte a passagem Iida por von Ihe,ring, presu
mivelmente de um artigo do Berliner Lokalanzeiger, traduzi
do para 0 portugues por ele pr6prio: 

"Os indios assaltam colonos isolados, do modo o mais 
cruel. Os amea~ados, afinal, reunem-se em expedi~oes 
vingativas, por ocasiao das quais os ,chamados "bugrei
ros" pagam na mesma moeda as crueldades dos indios. 
Conseguindo surpreender uma acampamento de indige
nas, matam todos, ao passo que os colonos costumam le
var consigo meninos e ate mesmo mulheres que aceitam 
nas suas casas. Em J oinville, por exemplo, um medico e 
um padeiro educaram cada qua! uma menina india; em 
Blu.menau os presos foram aceitos e criados pelos fran
ciscanos, pelas irmas do Espirito Santo, hem como por 
pessoas particulares. Deram-se mesmo queixas de que 
estas providencias pelos menino.s indios seriam demasia
das, visto que se nao fazia o mesmo em beneficio dos co
lonos . E' esta a escravidao em que caem os indios e a 
que se ref ere o Sr. Fricz". 

Depois desta tesposta as acusac;oes de Frie sobre a escra
vizac;ao dos indios, von Ihering entrou num ataque mais pes
~oal. Como Paul Ehrenreich no Congresso Americanista em 
Viena, ele comec;ou por desacreditar o jovem como cientista. 
Frie, em anos anteriores, sob o nome de Vojtech Frie, tinha 
escrito alguns artigos danosos contra o tratamento desumano 
dos indios, esclarecendo que embora os bugreiros - os que 
eram contratados para dirigir as ca<;adas aos indios - freqiien
temente fossem tambem fndios ou mesti<;os de inclios, os verda
deiros culpados eram francamente os colonizadores alemaes e 

( 7) . --1 Esta inform~o a.parentemente provem de uma carta recebida por von Ibering 
do Museu Etnol'6gko die Berlim. A ol~io da con.ferencia de voo Ihering\, 
usim como all seguiutes, foi tirada de Hermann von Thering, "Os tndios do 
Brasil Mleridioo.i", in Correio Paulistano, 29 de outubro de_ 1908, cols. 1-4. 
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poloneses. Num destes artigos, impresso no peri6dico Globus 
(Braarrschweig), em 28 de fevereiro de 1907, .Frie tinha descri
to alguns dos aspectos mais crueis do massacre dos indios e de
pois atribuido a investida de vinganc;a a uma tentativa ante
rior e inteiramente inocente de alguns indios de aproximar-se 
de um aldeamento colonial, situado na ribanceira de um rio, 
onde antigamente tinham encontrado uma por~ao de conchas 
para alimenta~ao. Nao tinham ido para ma tar - disse Frie -
mas apenas porque ·precisavam de alimento e lembraram que 
clHtigamente la havia grqpde quantidade. Tai conclusao estava 
baseada em seu estudo dos san1baquis ( amontoados de eonehas 
e artefatos de uma cultura antiga), encontrados naquela re
giao. Von Ihering, especialista em moluscos antes de sua vinda 
para o Brasil, agora tinha possibilidade para expor a fal ta de 
t reino cientifico do jovetn e ·o seu descuido em fiear ao par 
da literatura sabre este assunto. Mas para fazer isto nao era 
vpenas neeessario tratar dos sambaquis, mas tambem repetir 
JJ desoric;ao feita por Frie,, das eac;adas aos indios, a qual pre
cedeu ~ SUa discussao sobre as Conchas . 

A horripilan te narrac;ao de Frie, comentada por von Ihe-
1.ing para seus colegas do Instituto Hist6rico, ineluia referen
cias a uma expedic;ao no Parana contra indios botocudos. Fa
lava em pagamento de premios, tanto por cabe~, e explicava o 
inetodo rapido e facil para juntar expedi<;oes de represalia, de-
1•ois de ataques indigenas~ mediante noticiarios telegrafieos, de 
ampla difusao. 0 re1atorio continuava a falar em carabinas 
Winchester, cujos eanos estavam ornament:ados com dentes de 
f ndios e que Frie afirmava ter vis to no oeste de Sao Paulo. 
Falava em premios, naquele Estado, de nada menos de 150 mar
cos para cada par de orelhas indigenas, e do prazer sentido 
por certos bugreiros ao avistar um indio atingido no cimo de 
uma arvore, caindo de galho em galho, ate finalmente fiear 
morto no chao. 

A base da pouca confian~a que Frie merecia como cientis
ta, e que se evidenciava pelo seu tratamento erroneo dos sam
baquis~· von Ihering obviatnente esperou dos seus cons6cios que 
fossem duvidar tambem da veracidade dos relat6rios do natu
ralista sobre as ca<;adas aos indios. Explicando a pequena reu
niao do Instituto Hist6rico que ele mesmo,. nos seus trinta anos 
de estudo etnol6gico no Brasil, nunca tinha testemunhado ou 
vjsto em outra fonte incidentes exagerados e adulterados co
mo OS_ relatados pelo credulo j,ovem, contiilUOU apresentando a 
Sociedade sua propria vetsao da verdadeira. natureza do con
flito entre brancos e indios no sul do. Brasil. 
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Von Ihering admitia que de fato havia expedic;oes dirigi-· 
·das pelos assim chamados bugreiros., mas estes homens nao ma
tavam simplesmente por divertimento. ~le conhecia, por exem
plo, um cac;ador de indios em Santa Catarina que teve mulher 
e filhos massacrados por indios e que, desde aquele tempo, 
·sempre tinha tido disposic;ao para juntar-se as expedic;oes de 
-vinganc;a que se seguiam a cada invasao do territ6rio dos colo
nos, pelos indios. Tambem - continuou - nao havia cruel
clades desnecessarias nem venda d'e crian~as indigenas. Em
h>ora os colonos capturassem e educassem algumas crian
~as - afirmou - a maior parte delas rapidamente escapava 
para as florestas. As que nao retornavam as suas tribos nao 
eram mais reconhecidos como indios, mesmo por seus pr6prios 
pais. Em Santa Catarina - continuou o cientista - onde a 
expAitsao colonial era. mais vigorosa .do que em Sao Paq.lo, pa
recia haver justificac;ao ampla para o exterminio dos indios . 

. Von Ihering assegurou ao.s seus colegas, cientistas e hlstoria
dores do Ins.tituto Hist6rico e Geog:rafico de Sao Paulo que: 

"E' natural que os colonos, quando provocados por 
assaltos, persigam os indios e entao necessitem de guias 
que sejam perfeitos conhecedores .das matas . Sao estes os 
cha.mados "bugreiros", cu1os servi~os nem as autorida
des nem OS colonos podem dispensar. Claro e que estes 
ca~adores, que assim se poem ao servi~ dos colonos, per
cebem remune.ra~ao; mas nun.ca acontece o que o Sr. Fricz 
narra: um pagamento por ddzia de orelhas!" 

Sabre tais assuntos - von Ihering admitiu - ele ·nao fa
lava por observa"Qao pessoal . Nao obstante, oferecia duas ou 
tres boas raz6es para duvidar das declarac;oes de Frie. Em pri
meiro lugar - assim argumentou - as hist6rias con tadas pe
lo jovem naturalista nao podiam ser verdadeiras, pois ele (von 
Inering) teria lido a seu respeito, ja que era seu, costume man
t1:>r-se informado de tudo 0 que Se escrevia sob re OS indios . 
Em segundo Iugar, a descri~ao que Frie fazia das colec;oes de 
dentes indigenas pertencentes aos bqgreiros e dos pretnios pa
gos por duzia de orelhas, devia ser um erro 'ridiculo, por
que a "ins ti tuic;ao de bugreiros" nao era conhecida em Sao 
Paulo, onde, de acordo com o naturalista, nao foram teste
rnunhadas tais praticas . Finalmente - era esta a conclusao 
do cientista - a ornamentac;ao de carabinas com dentes in
digenas devia set um mito, pois constituiria um ato per-igoso 
e estUpido da parte de um assassino de indios de chainar as
!'lim a atenc;ao dos nativos para os seus, feitos e atrair sabre 
si sua inimizade e vinganc;a 
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Embora o cientista parecesse seguro, ridicularizando assim 
o relat6rio do jovem, ver-se-a mais tarde que as informac;5es 
de von Ihering sobre as rela~es com os Indios, no oeste de 
Sao Paulo, eram inadeqiiadas para uma refutac;ao tao incisiva. 
Menos de dois meses depois deter contado a sua Sociedade que 
a "ins ti tuic;ao dos bugreiros" era desconhecida no Estado de
Sao Paulo, o cientista. se contradisse, respondendo a um outro 
ataque as suas teorias, coin a afirma~ao de que as cac;adas aos 
indios nao so eram cohhecidas em Sao Paulo mas eram ma.is 
irnpiedosas la do que nas coloi>:ias alemas de Santa Catarina. 

Chegou o moment-o ,para que von Ihering deixasse a dis
cussao do exterminio dos· Indios e terminasse com o Seu rela.-
t6rio sobre as cole~oes·· indigenas nos museus europeus. Antes, 
porem, ele repetiu, coin citac;ao de fontes, o paragrafo origi
nal que tinha motivado o~ protestos de Silvio de Almeida, Luis 
Bueno Horta Barbosa e Tito de Lemos. Depois da leitura do pa
r{tgrafo contravertido, von Ihering talvez tenha explicado, num 
parenteses, ao seu pequeno audit6rio, quais tinham sido suas 
intenc;oes, quando escreveu aquela declaraao a respeito do ex
terminio . De qualquer modo, uma explicac;ao deste tipo apare
r.eu como nota de rodape no jornal Correio Paulistano, o qual 
publicou toda a conferencla aqui resumida . A nota ea seguinte: 

"Quando falo do 'exterminio dos indios', naturalmen
te s6 me refiro .aql,l~les que sao um verdadeiro impecilho 
a expansao da nossa cultura, e isto no caso de comphca
~oes e assaltos'~. 

' Por que tinha von Ihering dado a sua frase original uma 
forma tao obs.cura que precisou de uma nota de rodape par~ 
abrandar-lhe as implic~c;oes? E por que nao tinha feito nenhurn 
esforc;o em sua resposta publica ao ataque de Silvio de Almei
da, para assegurar a-0s seus leitores que nao estava recomen
dando a matanc;a indiscriminada de todos os Indios nao incor
porados a civilizac;ao do branco? Sentiu ele que OS cientistas 
o compreenderiam, e que a opiniao ·dos outros nao importava? 

U ma ul tima passagem da conferencia de von Ihering sera 
citada agora, porque, como as . outras aqui reproduzidas, per
mite ao leitor tirar suas pr6prias conclus6es sobre 0 homem 
que e uma figura princ;ipal deste estudo. Numa observa~ao fi
nal sobre 0 exterminio .dos indios, disse ele: 

"Desta man.eira, o que resta de positivo das acusacoes 
do Sr. Fricz e apenas o fato dos colonos, amea~ados e a.s
saltados, se vingarem, organizando expedi~oes contra os 
indios. 
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Ningµem pode duvidar que no correr destes assaltos 
e expedi~oes vingativas, tambem por parte dos brancos 
sejam cometidos atos de barbaridade, mas isto oc<>rre tam
bem em outras guerras e revoltas . 

Os americanos procedera:m do mesmo modo, quando 
a sua coloniza~ao foi impedida pelos indios, e a Alema-

·nha ainda hoje, na Africa ocidental tern de defender a 
vida dos colonos pela f or~a armada. E' absurdo exigir 
que no Brasil se proceda de outro modo. E' dever nosso 
proteger e educar os indios q~e se sujeitam a nossa civi
liza~a.o, mas os que se mostram adversos a nossa eultura, 
nao merecem a mesma considera~ao, visto que a vida do 
sertanejo ou do colono nos vale mais do que a do 'bugre' 
quando refratario a nossa cultura". 

A hora era adiantada, quando von Iheting terminou sua 
palestra. A sessao foi logo encerrada, e nao ha comentario nas 
ntas sabre o modo pelo qual se recebeu a conferencia (8). Tres 
anos depois, no entanto, o pr6prio von Ihering escreveu sabre 
os calorosos aplausos a ela dispensados e a ~usencia de qual
quer voz discordante entre os seus ouvintes - fato que lhe 
dificultou a compre.ensao subseqtiente da falta de apaio publi
co, por parte de seus cons6cios, quando precisou de sua soli
dariedade (9) . 

A avalia~io do Indio por Melillo. 

Apenas quatro dias depois da conferencia de von Thering 
-e da ·publica~ao de sua resposta a Almeida li'O Estado de S. 
Paulo, o Centro de Ciencias, Letras e Artes de Campinas reu
niu-se para uma nova sessao. Imediatamente tornou-se claro 
-que seus s6ci0s nao tinham a inten<;·ao de encerrar o· assunto 
do exterminio dos indios. Nesta sessao, de 24 de outubro, o 
_protesto de Tito de Lemos, da sessao anterior, foi fortemente 
. apoiado num longo discurso de um dos s6cios mais jovens do 
·-Centro, Vicente Melillo. 

Com a devida modestia, Melillo explicou que sua flnalida
ae nao era a de melhorar aquilo com que seus cons6cios ja ti
nham contribuido a digna causa da prote~ao dos indios, mas 

. antes a d.e estimalar outros a novos. esfor~os em prol dos mes
rnos . Ci tando o original do "paragrafo do exte.rminio ", agora 
tao amplamente divulgado, Melillo comentou para seus con-

(8). --. "Decima primeira sessio", in Reviata do Instituto Historico de Sio Paulo, 
vol. XJlll, p&g.. 45 7 . 

(9). - Hermann von lhering "'A questio dos indios no Brasil". in Revista do Museu 
Pmfii.rta, vol. VIll (1911), pag. 115. 
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s6cios aquela parte da tesposta de von Ihering a Silvio de Al
meid~; na qual o cientista tinha repetido e refbr~ado sua opi
niao sobre a inutilidade do fndio na vida e economia do Brasil. 

A expressao publica de tal convic~ao - Melillo afirmou 
·- · exigia um protesto complementar do Centro de Ciencias, va
sado em termos fortissimos . Que importava se o indio nao era 
born trabalhador - perguntou; nao era isto que justifi
cava seu exterminio . Pois o que aconteceria se a pena de mor
te fosse decretada contra todos os membros da ra~a branca que 
nao contribuiam, ou nao podiam contribuir, substancialmen
te para a for<;a de trabalho ·da na<;ao? Alem aisso, com todo o 
respeito para com Couto de Magalhaes (citado por von Ihering 
a respeito da influencia estranha sobre os indios), o efeito de
gradante sobre o nativo do contacto com a civiliza~o do bran
co nao era certamente desculpa para os brasileiros tirar aos fn
\Uos a sua legitima parte na vida e cultura nacionais. 

Vicente Melillo chamou a aten<;ao especial para as aparen-· 
tes c0ntradi~oes nas palavras. de voh Ihering de 20 de outubto, 
em resposta a Silvio de Almeida -

"teorias que se combatem e consid.era~oes que se con
tradizem completamente" ( 10) . 

Melillo contou aos seus cons6cios que nao podia compre
ender como um cientista podia condenar tao profundamente os 
~feitos da catequese sobre 0 indio, e depois, no mesmo traba
lho, elogiar os jesu'itas pelos seus frutfteros labores, no passa
do. Tambem nap podia entender como vqn Ihering era capaz 
tle apreciar a nobreza do indio selvagem, como disse que apre
<'iava, e nao obstante denuncia-lo como inutil e condena-lo ao 
extermfnio completo. 

Melillo estava especialmente preocupado pela atitude de
preciativa de von Ihering em rela~ao aos esfor~os atuais do 
clero em catequizar e civilizar. Nao apenas se orgulhava o jo .. 
vem s6.cio de Centro de .€i~ncias. da obra realizada pelos jesui
tas no passado, mas expressou seu otimismo tambem quanto 
as poss1bilidades futuras, realizaveis pelo mesmo grau de alta 
devo<;ao e consagra~ao do clero cat6lico. 0 Governo brasileiro 
- esta era a advertencia de Melillo - estava se evadindo de 
sua responsabilidade em rela~ao aos indios, por deixar, desde 

( 10) . - Todas as citat;Cies e com~tanos da conferencia de M,eliUo, de 24 de outu
bro, no Ce~tro de Cientjas,.. foram tiradoa de Mel~; "Os fndio1 do Bra.ail"., 
in l?:evista do Centro de Ciemiiaa, n.o 20 (1908), p6ga. 137-140. A c,l~ao supra 
esta na pag. 138 . 
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o advento da Republica, de atribuir verbas a Igreja para seus 
esfor~os de catequese da popula<;ao nativa. 

Seu discurso nao era um ataque pessoal tao forte a von 
Ihering como os protestos anteriores. Talvez isto seja devido 
a idade do conferencista. Nao obstante, o efeito desta -exposi
~ao sobre a mare crescente de sentifnentos contra o sempre vi
sado cientista do Museu Paulista nao era menos poderoso. 0 
mesmo sentimento anti-germanico, que tinha aparecido nos pro
testos a:µteriores, e,stava nas entrelinhas desta conferencia. Por 
exemplo, na parte inicial, Melillo referia-se a ~barbarie de nos
sa civiliza<;ao cientifica", e depois ele chamou a atenQ§o para 
a palavra "cidadao" usada por von Ihering em sua auto-des
cri~ao. Ha via tambem um tom amargo de ressentimento na
clonalista contra a facilidade com a qual o Governo abriu suas 
caixas para pagar professores visitantes do estrangeiro ao mes
mo tempo em que se recusava a subsidiar adeqiiadamente a 
obra das missoes cat6licas, entre os indios. 

Nesta fase inicial do ·c:iebate indigena -- de acusa~oes e 
replica<;oes, de critica construtiva e ataques pessoais - devemos 
evitar de nos perder nas malhas dos detalhes interessantes mas 
nao essenciais. Claramente, a ideia mais constante e mais ar
raigada nos argumentos de von Ihering e s·eus adversarios era 
a convic<;ao crescente que ja era tempo de se fazer algo em prol 
dos indios. 1Nao havia ainda nenhum argumento sobre •a natu
reza daquele "algo": prote<;ao militar dos colonos, legisla~o pro
tetora para os indios, isolamento d~ popula<;.ao nativa ou re
-servas, sua incorpora<;ao em comunidades civilizadas ou, final
mente, como Vicente Melillo recomendou agora, subsidios go
vernamentais mais liberais para a catequese dos indigenas. 

0 discurso de Melillo de 24 de outubro perante o Centro 
de Ciencias em Campinas marcou um novo passo para frente, 
no caminho da a<;ao governamental relativo a solu<;ao do pro
blema indigena. Era mais do que um argumento contra ~ san
~ao que von Ihering prestava ao exterminio de indios hostis e 
I'nais· do que um apelo para a a<;ao comum em protesto contra 
tal injusti~a . Melillo, como von Ihering quatro dias antes, fa
lou em defesa de uma campanha organizada em prol dos in
dios. Mas, em desacordo com o cientista, Melillo esc.lareceu 
que a fin·alidade de fazer a nac;ao enfrentar este assunto nao 
Pra apenas a de forc;ar o governo a separar dois partidos em 
conflito, que nao estavam lutando com armas limpas. Pelo 
contrario, exigiu uma campanha que nao separasse mas antes 
juntasse o fndio e o branco numa uniao de entendimento mu
tuo e amizade duradoura. Tal esfor<;O nao teria exito - ad-
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yertiu - se os brasileiros deixassem de se dar conta, primeiro, 
que eram eles e nao os indios os culppdos pelo conflito amargo 
entre as raQas. -Melillo npoiou seu argqmento numa descri~o 
extensiva de injusti~s passadas da parte do branco. Dever-se-ia 
estranhar - perguntou - que aquela gente boa e destemida re
corria a for~a e trai~ao, quando: 

" ... quase sempre eles, OS indios, e que Sao vitimas 
de trai~oes e talsidf;ldes qu~ praticamos; abusando de nos
sa posicao de raca conquistadora, damo-lhes razao de so
bra para reagirem contra nos ... " . 

A aceitaQao da culpa dos brancos pela crise do seculo XX 
nas rela~oes ·com os indios e a parte mais signifieati va no dis
curso de Melillo de 24 de outubro. Outros, em anos anteriores, 
tinham externado a mesma convicQao, mas com pouco resul
tado. Agora, no entanto, justamente doze dias depois de ·Hor
ta Barbosa ter introduzido a ideia neste debate acalorado, Me
lillo a apresentou de novo, convincentemente, aos muitos bra
~Sileiros que estavam certamente a procura de uma soluQao du~ 
. '1doura do problema indigena. Sua atitude altruistica era a 
da abordagem antiqilada e idealistica do seculo XIX, renas
c.ida da rea~o contra os frios argumentos cientificos de Her
LOann von Ihering e a filosofia cada vez mais impopular da 
scbrevivencia do mais apto. 

Durante quase meio seculo, o '"selvagem nobre'' ficara per
dido e quase esquecido. Nas palavras desafiantes e profeticas 
de Vicente Melillo, pode-se ver a invocaQao da figura tragica 
do indio, de um passado distante: 

E' tempo, meus sennores - as circunstancias atuais 
no-19 dizem e no-lo impoem - de encetar uma campa
nha decidida e patri6tica a favor da raca indigena, cujos 
destfnos e cujos direitos os homens cultos conspurcaram, 
para mostrar o que e e reabilita-la aos olhos da filosofia 
e aos olhos da hist6ria". 

Melillo terminou seu discurso com um eloqiiente desafio 
que muito auxiliou a estimular o Centro em Campinas a le
var adiante sua aQao na questao indigena. Referindo-se a in
justic;a praticada contra OS indios da America do Norte e a 
inabilidade daquela ac;ao em abolir a escravidao dos negro.s, 
sem amargura e derramamento de sangue, ele externou a se
guinte expressao nobre de brio nacional e de esperanc;a para 
o futuro: 
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"Se a cat~qu~,se da a..mer.ic~ do Norte e ~eita a. ferr@ 
e fogo, eu -sei, e, talvez porque entre. as con:stera~oes que· 
estrelam, a sua ba,n(leira, 0 cel.J. lh,e nao depara como 0 nos
so, :olimpica e serena, a do 0ruzeiro d0 Sul~ slmbolo de 
amcfr, do ·a'.mor. que ha de surgir ainda, em b:rev;e, p~r~ 
retlimir eomo redimiu. o negro, aos. ilrdios dG Brasil~'- . 

As atas da sessao mostratn que. Melillo foi calorosame;nte 
apla_udido. Dois mefubros .da So'ciegade lev-an~aram-se: para 

·m~.i~estqt sua satisfagao pelos ·sentimentos hfii'bfil\itarios ex
press·os e p.eia exceleneia do discurso; Um d.eles· foi Tito de 
Lemos, o. qual agradeaeu ao. s6cio ma:is mo~o as amaveis re
.ferencias a SUa palestra da semana. anteTio1r, sob:re 0 mesmo 
assunto (11) ~ 

Qu~e po·r coincillencia deu~se nesta rhesITµl se.ssao de 2'i 
de outW?ro a eleic;ao para socio d.e utna ou~ra figuta de· prin
cipal imp0rtancia para este estudo, Erasmo, Braga, gue mais 
tax:de iria tornar~se um dos: mais conhecidos e respeltados di
rigentes da Igreja Protestante no Brasil. Em outubro de 1908 
t;le era um fovein_ professor no Seminario T-eol6gico Presbite
tiano de Sao Paulo e um dos s6cios. fUndadores da So
<:iedade Cientffica de Sap Paulp. ~Je e :V'ic~nte Melillo - dols 
Jos s6aies ttiai's novos do Centro de Ciencia:s, um catdlico fer
veroso-e o outro um lide.:r protesta:fite - iriam traljalhat jun
tos., nos meses seguintes,. -c-omo dais dos palaclinos mais fortes 
da campariha em. prol d.o indiol, a ser oficialm:ente desencadea
,1~, em br~ve. 

A eontribui~io ·~e Silvio d:e Almeida: •1;1ma atitude nova. 

Apenas dois dias depojs da conferencia de Melillo;, S-11 v!o 
de Almei~a declicou ~tn outro de seu$. ar:tigos matinais de se
gunda-feira ao assunto dp ext~rm:fnio, levantado po.r voli Ihe
ring. Desta vez o idoso -~ ~rudit-0 publicist-a ~screve·u com in~
n0s dr-amaticidade-. Sua ·finqlidade, agora, nao ,er~ de ch0car 
o publico eomum, ma:s antes responder, convincefitemente, aos 
eontra-ataques de von Iherling a ele e de levantaF a discussao 
a ni.veis mais construtivos.. Embora lhe ial tassem os conhe
cimentos .do cientista alemio sobre antropologia e etneJogia 
- :fato que admitiu de born g:rado - ~ua habilidade lfte~arl~ 
e · a jus:ta causa que defendia deram-lhe uma, vantagem deei-
siva sobre seu adversario. . 

'( 11) . - "Ata d-a 307 .a , sessio ordinarla de 24 de out.ubro de. ·19·os•\ in Iavista do· 
centro de Ci~nc:Jas, n.O ·31 (junho_ de 1913). pag. 72 ' 
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Embo;ca polidQ em su~ linguagem~ Almeida nao enfrague
ceU. a ptess~o de seu ata:que a von Jhering. As palavras d0 
cientista em ·seu att~go d0 .dia 20, 

"''Par,ece qu~ 0. Sr. Dr .. Silvio de Almeida nao'gostou da 
minha tlpi:niae .•. " ·. 

Almeida . .respo:ncleu co.m enfase.: 

"Francamente: nem eu rt em :hingtrem gosteu ! " .( 12) . . - ~ ... - ; - - -

Von Iti~rfng tinh~ acusado Silvio de Almeida de ter ex
pressado ideias, em seu primeiro ;protesto:, que n;ao e.ram de 
b0a ciencia nem de boa politi:ca. Admiti:ado q;gora qµ~ os. co
nbecimen tos de von Iherifl.g Ibe da;vax.n o di:ieito Cle- ·avaji~r 
o que era 'boa ej.encia, AlmeiQ.a ~ao obs(ante a.fi~tp.ou que 
cienqia, como a a,1 .. vot~ d9 Evangelho ,~everi? ser julg~da pe
los fru,tos ~ A.lem <iisso, ele decl~ou .que· e~perimentava al
gumq diJic}lida~e· em petceber b b.om numa ciencia que atr.i
buia a certas tribos indigenas uma inercia fatal,,. que as t.or..: 
nava incapazes de pr'©gresso .. Em ;respasta ao eomentario sar
castieo de VQil Ihering sobre suas "'Divaga~oes filantropicas'' 
e]e mostr:0u que a.s obs~tva'.;oes aa colun-a do ,,Qia 12, intitll}a
das. "Divagaqo~" n~o t:Uili,am, es.ta v~z, se afa:stqdg ou diva
gado itr~~Iisticamente da fotmul9qa0 exata ~a deelara~ao do 
Oientista sobr¢. o e.xte'rJ!1IniO dos fndios, tal quaJ apat~ceu. na 
Revista do Mus~u Paufista,. Nero -$e· tinham aiastado - acen
tuou Almeida - da unica . raterJ)tetai;a0 possivel daquele im
piedoso ve~edito~ o qual s~g:aific.ava que a e,rradica~a@ de in
dJos selvagens- e.s-tava justificada durante o processo de colo
ni1l'a~i0 do sudoeste. 

tste s~gµndo ~t:aqu.e de Silvio de Alroieda l).ao ~·~ bas_ceou, 
tanto coma o primeiro~ nas palavta$ q~· ~utoridades do p~ssa
d.o" para af)oia!' su~ pr6pria convic~ao de que- o indio h.o$til 
p0deFia s~r domad'o e assimilado a eultura e economia da na
~a-0~ De a~ardo com esta tendencia de confiar · menos no tes'." 
tell'l.1.;(ilho do pas~ad0 e mai~ na evidencia da atualidac:le, o ar .. 
ticl1lrsta e'scol1ieu c.pmo Q:nioa i:efer~tlcia a cq,rt:a aberta~ diri
,gida ~ -ele p~r Horta Barbosa eDJ. 12 de outul)rp, a desCFi~ao 
que,. este. f~zia do~ ttab<l'.lhos. entao efetuaqqs pelos fudios pa
ree1s, antigamentes hosti~., na "manutenqao das linbas telegra
ficas no interiQr longinqiio de Mato Grosso.. 0 artieulista re-

(12) . .- Silvio . de: Almeidl[I,. "Qivaga~Oe,s?J,, ip 0 .E'tlt_{ij~ ~ S-io PaW,.o, 26 de ~tuJ,;ro 
de 1908,, ·~t• l • As eita~Oe\i e . cementarios deste tar:tigo1 que a~e¢-m adian-
te,, foram · t$rri,bem tirados bsta fonte. · · 
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feriu-se a apenas uma autoridade do passado, Jose B-onifacio, 
mencionado em seu primeiro ataque a von Ihering -e citado 
longamente por Horta Barbosa em seu protesto daquela mes
ma data, isto e, 12 de outubro. A breve citac;ao de Silvio de 
Almeida, como tambem a de Horta Barbosa, foi tirada de um 
apelo lan~ado por Jose Bonifacio, em 1823, para que os bra
sileiros se abstivessem de novas persegui~oes as r~~as nativas 
(13). 

Igualmente, de acordo com a 1tendencia para a aceita~o, pe
los brasileiros, da culpa pelos conflitos passados e presentes 
entre a rac;a branca e a indigena, Almeida acrescentou diver
sos incidentes a lista de Vicente Melillo sobre crueldades pra
ticadas contra OS Indios. ~le incluiu 0 relatorio de um jomal 
(Diario Popular do Rio de Janeiro, abril de 1888) sob re o en
venenamento proposital das fontes de agua potavel dos nati
vos - ato que teve como conseqiieneia a morte de 3000 indios, 
imediatamente apos o crime e de mais 800 poucos dias de
pois . Tambem descreveu o massacre durante uma festa de 

(13) . - Nenbuma discussio do debete indigena d.e 1908-1910 estaria completa r-m 
a men~ao da influepcia cona.ideravel exetdda por Joee Bonif8cio de Andrada 
e Silva, "Patria:rca da Independeuc:ia" do Braail. No dia anterior a aua elei
~io para Pil~idente da Assembllrla Conatituinte. em 1 de junho de 1.823, &le 
aprnento.u ao legWativo uaciona1 um eloqiien11e apelo para o uao de juati~a 

e clem~ncia_ no tnltamento da popu~ °'tin do paia. Esta menaagem, os 
46lebres Apont#l191ltot ,,.. a Ckili•#MjSo do. lndioa Bravo. do lmperio do 
Brllllil, ea~u um proP"ama ruoavel e - altamente etico, pelo qual os nativoa 
d everiam ser pacificado., civiliisadoe e lllSSiiniladoa a vida e econoJD.ia nacio
naia . lnfeli%Dlente, •u con.elbo foi considerado exqeradamente idealist&-. Cou
to de Magalhiea tentou pc)-lo em pratica na aegunda metade do seculo, mas 
sua a~io foi deniada para out:roa aauntos . Durante mais de 80 anos o 
prog:rama de Joee Bonifacio esteve quase igt¥>1"ado, embora aeas escritos al»
licioni1ta1 tivessem formad'o um forte fundarrieoto para a campanha di qual 
resultou a emanci~iio dos escravoa negros, em 1888 . Depoi.1 daqur.•la data 
01 positivistas, que de longa data tinham. reverenc:ado o nome de Jose Bo
nifacio, como se foase o patriaroa de seu pr6prio rnovli,me'nto filos6fico, muda
ram seu inter~sse na aboli~io pa,ra o outl'O sonbo do testadista,. a assimila~io 
da popula~iio natli'11.li a vida nadonal . Aissim Se explica que no Jornal do 
Cdmmeraio de 7 de derembro de 1907, R. Teixeira Mendes, cqti;Jo porta-vo• 
da lgreja Positivist& do Brasi~ resumiu os Apontamentos Ide Jo~ Bonifacio, 
uum pleito proprio em prol do tratamento mai1 ju1to e mais dlemente dos 
indios . E , assim, como cooseqiieucia natural, oa po1itivi1tas SiMo de Almeida 
e Luia Bueno Horta B.ttbosa usaram P.a1avras do eatadista ~ UJeses mais 
tarde, por ocasii9 de aeus ataquea a "doutrina VOD lbering" . Vor alg\8na do 
pasaado falou mais alto pela cause da pacifica~io e a~il~o d.os inldios, 
quando ela e1'8 debafda dl1I\ 1908-1910, do que a de Jc:.Ue B<mif6cio . Vide 
Manuel Mitamla, 0 pro,r11tna de Joae Bonifacio pela redeQ98o da r~ in· 
di"1na . Carta aberta a Erneato Senna, (Rio de Janeiro, 1911); HomefWl4em 
a JOll6 Bonilitcfio QO 88.0 ,.,lversario d•, 1tidepend&ncls do Bran~. Tna11pat;ilP 
do ServJifo de Protiet;io aio11 lndioll e ~i•~ de Trablll.hador~ Wfaciomija, 
7 de Setembro de 1910; Si.lvio Romero, Hkltoria '1111 Llteratura Bralilleira, 3a. 
edi~io, vol. II (Rio de Janeiro, 1943); pap. 213-220; "J<>M. .Bonifacio and 
BruiU.m History", in Hi~ American Hitttorical Rtnriew., vol. Vilt (no
vembro, 1928), p811. 527-550 . 
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casamento dos indios, perto de A vanhandava na Estrada de 
Ferro Noroeste, incidente ja relatado no primeiro capitulo des
tt! tra balho. 

Almeida, com raz~o, mostrou surpresa e prazer a respeito 
dCl recomenda~ao de von Ihering que terras fassem cedidas 
aos indios e que seus direitos as terras fassem protegidos por 
lei. Um pouco jocosamente manifestou que ia dar os parabens 
ao cientista pela sua conversao, quando porem mais adiante 
topou com ~s convic~&es de von Ihering "co mo homem e co mo 
cidadao". Silvio de Aimeida tirou tada vantagem da decla
ra~ao rude de seu adversario, repetindo-a cuidadosamente e 
depois 1 discutindo-a para seus leitores, coma se segue: 

"0 Dr. Ihering, homem, queria o respeito as terras 
dos selvagens, mas o Dr. Ihering, cidadao, ja nao admite 
que eles embarguem o passo do invasor civilizado. . . Mais 
patente nao podia ser o conflito dos dois criterios 'do que 
com essa estranha teoria de deixar os indios sossegados, 
enquanto for possivel, e de extermina-los, uma vez que 
embaracem a nossa expansao territorial . - Pois eu, ao 
contrario, entendo que 'jamais' se justificara a usurpa~ao 
dos minguados territ6rios que ainda restam aos naturais 
senhores de todo o antigo e vasto Pindorama ... " . 

Esta era . uma expressao corajosa sabre a abordagem no
va QO problema indigen,a, por parte dos brasileiros. A con
tradi~ao inquietante, agora atribuida a von lhering, era iden
tica a que estav;a na .base da palestra de Inacio de Moura sa
bre a regiao amazonica,, no Congresso Internacional de Ame
ricanistas em Viena, um mes antes. Era identica a que, ate 
ha pouco, tinha preocupado a na<sao inteira. Agora, final
mente, um publicista influente denunciou aquela contradi~ao 
nao apenas coma desnecessaria, qi.as tambem como "estranha 
teoria" de um cientista alemao. A contribui~ao maior de Sil
vio de Almeida para o movimento em prol da prote~ao gover
namen tal dos indios era a seguinte resposta irrestrita a questao 

"0 que sera dos indios hostis que bloqueiam 0 desen
volvimento economico da nacio?" 

Sua resposta era anima,dora em seu positivismo: 

" ... 'jamais'· se justificara a usurpacao dos ... territ6-
rios que ainda restam aos naturais senhores ... ". 

Nesta segunda discussao do problema indigena, assim co
mo tinha sido o caso dos recentes argumentos de von Ihering 
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e dos que o atacavam, Silvio de Almeida exigiu vigorosamente 
alguma f0rma de interven~ao governamental como essencial pa
ra qualquer solu<;ao efetiva e duradoura do problema indige
na. Qual teria sido o efeito de tais recomenda~oes sabre a po
litica do Governo, e de dificil avalia<;ao, - talvez minimo nes
ta fase inicial. De qualquer modo, os sentimentos de Almeida 
a este respeito foram formulados com vigor: 

"Sem nenhum exagero sentimental, o Estado, que e o 
orgao do direito, pode e deve intervir nas lutas que se 
travarem entre a flecha do selvicola e a espingarda do 
sertanejo". 

Ate este ponto a controversia entre Hermann von Ihering 
e seus opositores tinha-se concenttado nas cidades de Sao Pau
lo e Campinas . 0 Rio de Janeiro, praticamente, nao se tinha 
dado conta ainda da excitaqao crescente sabre este problema, 
atualissimo no Estado vizinho. Nenhum resultado imediato ti
nha-se seguido ao apelo do Centro de Ciencias para um co-pro
t0sto do Instituto Hist6rico e Geografico Brasileiro, no Rio de 
Janeiro, e nem podia ser esperado ~de um:a agremia~ao como es
ta, cujo distanciamento olimpico das disc6rdias correntes nun
ca era perturbado com facilidade. Iria ser o P:reside:m.te ad-hoc 
do Movimento Positivista no Brasil, a quern caberia a abertu
ra do debate sabre 0 problema indigena, na imprensa e nas so
ciedades cientificas da capital do :pais. R. Teixeira Mendes co
me~u a se dedicar a esta tarefa com todo o entusiasmo e fer
vor de seus pronunciamentos anteriores em favor dos Indios. 

(Continua no proximo numero) . 

DAVID HALL STAUFFER 
Da Universidade do Texas e, atualmente, do 'Depart
ment of State" dos Estados Unidos -da America do NQrte. 
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ORIGEM E FUNDA<;A.O DO SERVI<;O 
DE PROTE(:A.<J AOS iNDIOS (V) .. 

( Continua~io) . 

CAPtTULO V 

A DIFUSAO DO DEBATE INDiGENA. 
-

E' p.re.ciso dar-se con~a que no Brasil da epoca estudada aqu,j, 
como me~mo ainda hoje "'se observa, a tnaior :parte ds figuras 
importantes do mundo profissional, tanto dentistas como po
liticos" clerigos, oficiais ou eruditos, eram s6cios de uma ou 
mais das sociedades cientificas de suas cidades ou de seus Es
tados. Amiude freqiientavam as sessoes de dois ou tres grupos 
d1ferentes e, alem disso, eram membros correspondentes de va
rias oufras sociedades, localizadas em regioos distantes do Bra
sil e eJ:n centro.s culturals; da America espa;nhola, dos Estados 
Unidos e da Europa. Quando as figuras · influentes nas dife
rentes profissoes desejavam externar seus pontos de vista so
bre um determinado ass~nto, ou dar publicidade aos seus es
tudos cientificos mais recentes, suas cria~oes literarias ou mo
nografias hist6ricas, geraltnente os apresentavam primeiro dian
te suas respectivas sociedades. Depois, freqiientemente, tais 
estudos eram impressos e publicados nas excelentes revistas 
dos dive<rsos institutos .. 
· · · Assim, no Brasil mais do que nos Estados Unidos, a apre
senta~io publica de um ponto de vista referente a uma questao 
controvertida podia facil, e rapidamente, atrair um instituto 
podero&o para a discussao geral. Como vimos, a tradu~o por
tuguesa da declara~o de Hermann von Ihering . apareceu pri
meiro nas paginas da revista de seu propri9 museu. Assim, o 
Museu .Paulista, desde o come~o, estava prQfundamente envol
vido no debate indigena. Alem filsse,· seu j lir'etor, de:·ori.gem 
alema, continuava· usando :as publica~oes anuais do Museu eo
mo porta-voz de suas opinioes pessoais a resJ'eito da questao 
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cia pacifica~o e assitnila~o dos indios. Tambem ja se des
creveu, como o protesto de Horta Barbosa contra o "paragrafo 
do exterminio" de von Ihering, foi recebido e· amplificado, cin
co dias depois, pelo Centro de Ciencias, Letras e Artes de Cam
pinas, do qual era oi:ador oficial em 1909. Os protestos de Tito 
de Lemos e Vicente Melillo, setnelhantemente inspirados, ori
ginaram-se nas sess5es ordinarias daquela mesma ~<?ciedade, e, 
finalmente, Hermamr von Ihering usou o salao do po,de;roso 
Instituto Hist6rico e Geografico de Sao Paulo para apresentar 
sua resposta as acusa~c3es feitas por Alberto Frie, no mes ante
rior, no Congresso de Americanis.tas, em Vi~na. 

A posi~io da lgreja Positivista. 

Os argumentos contra o exterminio dos indios, apresenta
dos pelos positivistas Silvjo de Almeida e Luis Bueno Horta 
Barbosa, levaram a lgreja Positivista para o debate indigena 
de 1908-1910, de maneira quase identica CR,mo se tinha da
do a participa~ao do Museu Paulista, do Centro de Ciencias 
fl do Instituto Hist6rico de Sao Paulo. 0 ataque de Horta Bar
bosa a von Ihering, embora tives.se aparecido primeiro na im
prensa local de Campinas, foi publicado mais ou menos tres 
semanas depois no 6rgao oficial da Igreja Positivista (1) .. Pou
co tempo depois foi reimpresso, em sua forma original, na 
ediQao de 11 de novembro do Jomal do Commer.do, sob o ·sub
titulo "Em defesa dos indigenas brasileiros"". Junto com este 
protesto foi publicada uma carta, escrita em 3 de novembro por 
R. Teixeira Mendes, dirigente da Igreja Positivista, ao cidadao 
Afonso Augusto Moreira Pena, Presidente do Brasil~ Repe .. 
tindo a declara(5ao de von lhering, de acordo com a cita~ao 
de Horta Barbosa, Teixeira Mendes avisou o chefe da na~ao 
de que 

"Em Sao Paulo, um cjentista, o D:r. H. lhering, na ·Re
vista do Museu Paulista', vol. VII, pag. 215, ousa pregar 
impunemente o extermfnio dos selvagens brasileiros, isto 
e, ousa preg'8r o assassinato de mil.h~~es de homens ino
centes!" (2) . 

Com a publicaqao do protesto de Horta 'Barbosa pela im
prensa .da Igreja Positlvista e com a reprodu~o subse<liiente 

(1). - tireJa e Apostolad.o Po,alU:nata 40 Bi-adl,, n.o 171 (novembro de 1908). 
piJS. f..14. ... . . .. . 

(I). - lonaal Go Commereto (Rio de .Janeiro), 11 de novem'bro de 1908.- pie. 
11. -.eolaaa ~14. 
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no Jo.mal-do Commercio, por R. Teixeira M~ndes, esta acom
panhada pela sua pr6pria m_ensagem ao Presiclente da Repu
blica, tomou-se claro que os ataques de Silvio de Almeida e 
Horta Barbosa contra as teorias de ciencia fria, mantidas por 
von Ihefing a respeito do exterminio dos indios, representa
vam mais do que as opinioes pessoais de dois ardentes positi
vistas; eles expressavam, com igual certeza, .a posi~o oficial 
da Igreja Positivista. 

Von lhe:ring nao se deu 0 trabalho de F~~ponder publica
n1ente ·a B5te primeiro .ataque de Teixeira Mendes . 1V1esmo, a 
referenda a sua· pessoa po:de ter-lhe escapadu, ja que estava 
escondida na pagina 12 de um jornal do Rio; junto com outro 
material, sob um titulo geral que nao sugeria tratar-se do ex• 
terminio dos indios. No entanto, o pr6ximo ·ataque formal, 
publicado nos jornais da Capital do pais, chamou sua Aten~ao 
imediata e causou-lhe maior perturba~ao e ruria do que qual
quer dog que se. originaram em seu pr6prio Estaqo. Fois, agora 
a _agressag nao provinha da pena de um publicista, de um pro
fessor ou de um fil6sofo, nem de um discurso apresentado num 
centro cultural, mas direta e oficialmente dos encarregados de 
um museu rival, do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

0 Museu Nacional e o debate. 

A~ :rela~s entre os m~eus do Rio de Janeiro e de Sao 
Paulo n~ea tinham sido cerdiais. A rivalida.de e o esfria
mento de rela~oes datavam de 1895, quando von Ihering, co
mo diretor do recem-fundado Museu Paulista, situado nos li
mites da cidade, fez um discurso durante a cerimonia inaugu
ral, no qual desprezou o Museu Nacional de um modo que di
iicilmente podia ser considerado acidental. Um outro Estado 
- disse eie - tinha criado "um museu com pessoal cientifico 
e 'sobr,e p.~ses mais amplas" do que as do no:vo Museu Paulis
ta . Aqueie Estado -- acres<;ent<>u - era o do Pa:ra, e o Mu
seu referido estava sob a "dire~ao competente" do seu bom 
amigo, Dr. Goeldi (3). A Unica interpreta~o possivel das pa
h1vras d~ von Ihering era que o cientista alemao ja considera
Vcl ser o museu recem-organizado superior ao Museu Nacio
nal, tanto em instala~aes como em pessoal, apesar deste ter sido 
fundado em 1886 e de ter acumulado suas col~s e treinado 
seus funcionarios durante nove anos . 

(3). - Rens&& do Mmea Paallsta, 'Vol. I (iio Paulo, 118$), p6g. 24 . . 



-416-

. . 

As observa~_oes ~e von Ihering, publicad~s na Revista do 
Museu _Paulista, de 1895, chegaram ao Museu Nacional justa
mente no momento em que sua publica~ao ia ser impre:;sa. 
J oao Batista de Lacerda, seu diretor desde a · funda~o, ofen
deu-se profundamente com a atitude e. as palavras insultantes 
d,3 cientista aleniao. Numa resposta mordaz aos comentarios 
de von Ihering, Lacerda escreveu na revista do seu pr6prio 
museu que o diretor do Museu Pauiista, no seu disCUf$O inau..; 
gural, deve ter t1do 

" ... em vistji- insuflar o amor pr6prio dos paulistas e 
recomendar a-Os poderes do Estado os seus incomparaveis 
servi~o-s" ( 4) . 

Lacerda admitiu nao ter tido ainda a "felicidade de ultra
passar os umbrais do Monumento do lpiranga~ para admirar a 
organizat;ao, sobre bases cientificas, ·do Museu Paulista ",,, a qual 
von Ihering se finha referido. Com sarcasmo amargo aeres
centou que esperava poder "gozar dessa ventura?' ante.s de mor
rer (5). (Mesmo-em 1895, Sao Paulo estava a apenas oito ou 
dez horas de trem do Rio de Janeiro) . 

Voltando ao .ano de 1908, treze anos ap6s a sua primeira 
discussao, von Ihering e Batista de Lacerda estavam- ainda di
rigindo seus resp~ctivos museus. Pode .. se admitir que ainda a 
rivalidade estava na base de suas relaC$6es mutuas . Mas La
cerda nao era o umc0 componente: dt"> pessoal do Museu Na ... 
eional de quern von .Ihering guarclav-a sentimentos de fric~ao 
petssada . 0 Professor Domingos Sergio de Carvalho, diretor 
d::1 sec~ao de Antropologia do Museu Nacional desde 1898, ti
nha, segundo von Ihering, tentadp interferir na conces
sao do Grande Premio, durante a ExposiC$aO Nacienal, que 
tPve lugar no Rio de Janeiro, dutaii~e OS ultimos meses. tste 
premio foi confe.rido aos grupos d~ indios, expostos pelo Mu
seu Paulista, os qQ.ais em grande parte r-epresenta,vam~ as ideias 
e os esfor~os do seu·diligente diretor, Hermann von Ihering (6) . 

Vale a pena dizer alguma coisa sobre este antrop6logo, 
Sergio 'de Carvalho, pois, como conselheiro tecnico tlo Minis-

(4) . - Batista de Lacerda, . "Ao Sr. br. von Ihertng, Dlretor do Museu Pau
llsta .. , In Revlsta do Muaeu Naclonh, vol. I (1896), p6g. XIX. Esta 
publlcaci.\o de 1896 vem citada, as v~zes, como o vol. IX dos Ar.qulvos 
do Museu· N~lonal. 

( S). - Ibidem, pag. xx. . . 
(6). - Uma descrtci"o aesta expostcio e uma... brev,e mencio do pr~mfo -reCebldo 

foram publlcadas na Revlsta do Mu-seu Paulista, vol. VIII (1~11), PtllJ· 
5-6 . V. p6gs. 115 para a refer6ncta d&- VQn Iherb)g ~ ten~tlva de inter
fertr coin a concesslo daquele pr~mio ao Museu' Paullsta . 
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trQ da Agricultura, em 1J}10, esta.va ·el~. destinado a .assu.m:ir 
um papel importante ho de~~_nvolvimento de uma politica go .. 
){ernamel)tal em rela~ao aos -Indios : Embora deze~seis anos mais 
mo~o que Hermann vo~ Iheiing, Carvalho pertencia a-0 Mus~u 
f'Tacional desde 1895, o ano em que o Museu .Paulista foi inau
gurado . Treinado como engenheiro agronomo, durante majto.s 
anos f oi ,ele dire tor da Sociedade N aciopal de Agricul tura. J a 
ant~s tde 1908 tinha ele mostrado um interesse pessoaJ no .bem
estar dos fndios e provavelmente mais por eausa desse inter'es ... 
se do que por causa de uma possivel antipatia em rela~ao ~ 
vcn Ihering, ele levou o Museu Nacional a tomar parte no cie~ 
bate sabre 0 exterm:inio dos . indios . . . 

Na 381.a sessao da Congrega~ao do Museu Nacional, ~II\. 
2f de novembro de 1908J Sergio de Carvalho leu a "declara~o 
do exterminio" de von Ihering, de notorieda(:le cada vez maior-, 
para os seus colegas. Acr~scentou tambem © paragFafo s~gliin-· 
te, cftado aqui em seguida, porque se un~ ao anterior. 1Sem 
duvida, esta outra passagem tinha influenciado aqueles ·cujos 
ataques a von Ihering ja foram resumidos, embora .ate ~~te 
rnomento nenhum dos seus adversarios se tivesse referido es ... 
pecificamente a ela. As palavras do cientista alemao, como fo
ram fidas por Carvalho, em 25 de novembro, eram as seguin~s: 

~ 

"A conversio dos · indios nao tem dado resultado sa
tisfat6rio; aqueles indios que se uniram aos portugue~es 
imigrados, so de:ixaram uma influeµcia malefica nos hli~ 
bitos da popt4acao rural. E' minha conviccao 9.e que ·e 
devido essep.cialmente a essas circunstancias, que o Esta-
do de Sao Paulo e obrigado a introciuzir milhares de i~l
grantes, pois que nao se pode contar, de modo e.ficaz e 
seguro, com os servicos dessa populacao indigena, para os 
trabalhos que a lavoura exige" (7 ) . · 

Sergio de Carvalho 4dmitiu que nao era comum parfl µiµa 
instituf9ao como o Museu Nacional envolyer-se ~m que.sto~$0 

que nAo. eram estritamente cientfficas, nias ele sentia que nao 
podia fiear calado, enquanto que o diretor de um mu.s.eq. es
tadual · estava "chegando a aconselhar" o exterminio dos in~ 
~iios. A palestra de Carvalho nao aparece verbatim ll3. ata 
desta sess~o, a qual apenas resume suas palavras e in~c~ quE7 
ele falou com algum desenvol vimento sobre a inexatidao .das 
alegaqoes ·de von Ihering referen~es a inutilidade do~ ·:mdio~ 

(7). - "Ata da 381a. sessl9 ® 6oDO"ega~lo do Museu Nacipnal, e(etwrda em 
. 21 de novembro de 1908'"', la ~listro 'das Aias das Seu6es da CoJllN

g•~lo (Ma., exiatente no Muaeu Naclonal). Carvalho leu a pa~gem. c!
tada corretamente da 8"Sst& 4o Maseu Paalls~ v9l. Vll (1907). pi1. 215. 
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til! - Ila, e:ld•pte n.o _Museu Nal:ll~n.,al t.~uta_ 5~, DOC\IPlento n.o 23!)· Pei. 
Rresen~a do Cllietot; do seeretitto e_ 4o ~utor do p~otesto.. Sitglo de 
~•lho, 0 nJlnlero ·dQ' p.rtl.cfpantes >aeSta r eunlio ·ia. meva~se -a nove .. 
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raciocinio ~e Carvalho, os nativos, apos tantos anos de sofri
mento, agora tinham que conside:rar a civiliza~o do branco co
ma inf~rior a sua propri~,_- julgando-a em termos de tratamen-

'-~ t,) dispensado as :nac;as m,.ais fra~s. A atual incompreensao : e 
fric~ao nas rela~0es entre brancos e indios nao era - afirmou 
o antropologo - culpa dos nativos, mas da gera~ao atual de 
brasileiros, porque socorrem o imigrante com amplos privile
gios legais,, mas ignoram eompletamente as necessidades da 
popula~o indigena. 

_ Na opiniao de Carvalho, as teorias expressas pelo cientis
ta,, natural .da Ale{nanha, 't?:ram tanto anti-cientificas como des
umanas; se a ra~a branca era superior a indigena, como era 
implicito do texto de von Ihering, entao ela primava apena$ 
pela sua ambi~ao egoista e pelo seu desejo sordido de escravizar 
e governar pela for~a. 0 indio, longe de representar um ser 
inferior, era, nas pa1avras de Carvalho: 

" .•. ~m geral; inteligente, h~dustrioso, corn grande ca
pacidade de trabalho, quando lhe cabe dire~io competen
te e desvelada" (9). 

0 titulp do trabalho ,lido por Carvalho ( "Protesto formu
lado pela Congrega~ao do Museu Nacional contra a ideia de ex
terminio dos indigenas brasileiros sugerida pelo Diretor do Mu
seu de Sao Paulo") indic.a. que o autor e ·seu grupo nao eram me
nos reticentes que .Almeida, Horta Barbosa, Tito de Lemos, Me
lillo e R. Teixeira Mendes em atribuir as palavras de von Ihering 
motivos e inten~o-es da pior especie possivel. No come~o do 
protesto, Carvalho atribuia ao cientista alemao a "ideia ... de 
votar-se ao exterminio milhares de seres humanos, filhos ge
nuinos deste pais" . No pqragrafo seguinte ele se referiu ao 

" . . ~aesvario com que se procura sancionar a cruel
aade que, de ha muito, se exerce contra os indigenas bra
·sileiros, e leva-la ao extremo de um morticinio impiedo
-so, pratieado em nome ea lei ~· dos. interesses nacionais·" 
(10) . 

Nao e de se admirar que von Ihering se ofendeu com este 
protesto. ~le tinha aprendido, nas ultim:as semanas, a esperar 

(9) . - ''Protesto formulado pela Congrega~io do Muaeu Naclonal contra a ld4§ta 
de extermfnlo dos lndfgenas brasllelros. sugerlda pele Dlretor do Museu 
de Sio Paulo". M.s. coJD. a caltardia- de S~i'gio de catvalho exlstente no 
Museu Naclonal (Pasta 51, Docnmento n.o 236). tste documento esU aa
ldnado por todos que estiveram p!e8entel l selsio ffpeelal, com exc~iO 
do secreUrlo .gue 0 lavrou. -

(10) . - "Protesto formulado...... (Doc. n.o 236). 
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um ataque como este de fil6sofos e religiosos, mas nao de um 
grupo de cientistas, seus colegas. O· protestO de Carvalho era 
para von Ihering a gota que f ~z transbordar o calice e signifi .. 
cava que nem mesmo nos- clentistas podia file coilfiar para apoio 
de suas convic~s cientificas. Em lugar do apoio que podia 
esperar da congrega~ao do Museu Nacional, von Ihering encon
trou, nas palavras finais do protesto de Carvalho, um provoca-
dor desafio: · 

" . .. e a.gora que o diretor de urn estabelecimento cien
tifico nacional, servind.o-se do pi:estigio da institui~io que 
representa, procura acorocoar tais violencias, por dila
tar OS dominios da Coloniza!;aO, cumpre a Congrega~aQ 
do Museu N acronal, firmar o presente protesto, certa, 
entretanto, de que OS poderes publiCOS nao permitirao a 
vi tori a dessa i deia criminosa" ( 11) . 

0 protesto foi unammemente aprovado e ass_inado pelos 
colegas de Carvalho. Nao se sugeriram .altera~oes. Na discus
sao que se seguiu a leitura. Hildebrando Teixeira Mendes (um 
engenheiro de minas) declarou que: 

" .. . um funcionario que aconselha semelhant~ medi
da, sobre desumana, criminosa, revela de par cQm um.a 
audacia inacreditavel, a maior falta de criterio, mere
cendo, no seu entender, ser demitido a bem do s.ervi~o 
publico, visto ter-se tornado passive! das penas do C6-
digo Criminal" ( 12). 

Em 6 de dezembro, apenas dois dias ap6s a leitura e apro
vac;ao do protesto de Carvalho no Museu Nacional. o mesmo 
foiJevado a aten~ao do publico leitor da capital do pafs, pelo 
Jornal do Conunercio, como prote.sto contra as opinioes do 

" . .. Sr. Dr. von Ihering (sic,) que, como meio de 
civiliza~ao das regioes incultas do Brasil, aconselha o 
extenninio dos indigenas, no vol. VII da revista ... " ( 13). 

Com a publicac;ao do prct.P~to de Carvalho, o assunto do 
exterminio dos indios tornou-se uma questao de· interesse ge
ral na capital do pafs. 0 Museu Nacional recebeu cartas de 

(11). - Ibidem. ~ste pr.otesto pode ser encontrado, corretamelite reproduzldo. 
no .Jornal do Conunerclo de 6 de dezembro de 1908, pag. 4, coL 4 e nos 
Arqutvos. do Museu Nacional, vol. XV (1909), p6gs. 256 e see. 

(12). - "Ata da 382a. sessio da Congregacao do Museu Naclonal, realtzada em 
4 de d~zembro de 1908, em vtrtude de convocacio extraordln8rla". Re
gtstro d4s Ataa (Ma.) . Esta citacio fol ttrada das Atas da sessio e pos
slvelmente nlo consiltul uma repetlcio exa~ das palavras do engenhetro. 

(ll). - Jornal do Commerclo de 6 de dczenibro de 1908. p61. 4, col. 4. 
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cong:ratula~.Oes, e apoio, tanto de individuos cemo de associa..i 
~oes. A primeira, datada de 8 de dezembFo, veio do Centro 
Rep~blicano Conservador de Niter6i, do outro lado da baia. 
Sua mensagem era breve mas confortador--a para a Congrega
csao do Museu Nacional, que provavelmente estava curiosa em 
saber, como sua posi~ao referente a questao indigena seria re~ 
cebida por outros cientistas e pelo publico em geral.. 0 texto 
era o seguinte: 

"A Digna e patri6tica Congrega9ao do Museu Nacio
nal levamos o .-nosso apoio ao protesto firmado contra o 
exterminio dos ind.igenas, certos de que os poderes publi
cos nao permititao a vitoria dessa ideia criminosa" ( 14) . 

Tambem R. Teixeira Mendes, da I~eja Positi:vista, nao 
tardava a expriinir sua aprovac;ao as medidas tomadas pel~ 
Museu Nacional. Num longo artigo publicado na edic;ao de 9 
c;ie deze~pro do Jornal do Commercio;. primeiro fez citac;oes 
do pr.otesto de Horta Barbosa, do mes an:terior. Depois dessa 
introdu~ao ao assunto, Teixeira Mendes repetiu a noticia da ... 
quele jornal sob re o ataque do Muse~ a von Ihering. Em 
conclusao, junto com alguns comentarios- pr6prios, Teixeira 
~1endes citou integralmefite o ultimo protesto. Evidentemen
t<: ele queria ter certeza de que a posic;ao . ht,JlD.anitaria, assu
mida pelo Museu Nacional com referencia a questao indigena, 
nao es.caparia a aten9ao, dos habitantes do Rio de Janeiro. 

A Associa~iio de Prote~ao e Auxi1io aos Selvicolas do Brasil 
e a Declara~ao de von Ihering. 

No mesmo dia, em 9 de dezembro, antes que von Ihering 
tivesse possibilidade de responder ao ataque do Museu, um 
dos protestos mais podetosos ate agora levantados contra suas 
opinioes impopulares foi lido durante uma sessao regular da 
Asspcla~ao de P~ote~ao e Auxilio aos Selvicolas do Brasil. A 
estranha hist6ria dessa Associa~ao sera apresentada mais tar-
de ne~te trabalho. Por or~ a Associa~ao, em si, e menos im• 
portante do que os argumentos levantados por sua fundado
ra, em ap0io ao protesto do Museu Nacional e em refuta<;ao. 
d::i declara~ao de von Ihering. 

A for~ deste novo ataque contra .0 cientista do Museu. 
Puulista originava-se no fato de que a · ·autora tinha passado' .. 
U4i . - MB. exlatent e no Must!.u Naclonal <Past• $1, Doeumentc;. n.o 237) . Esta 

mensa1em fol publlcad_a po-stertonaelite ;"ft'o .Jor.nal do CoDUllerdlo de 19 
de dezembro de 1908, p~. 4, cal. I. 



-422-

qinco anos, de 1896 a 1901, nas aldeias de dezessete tribos dos 
vales dos rios Araguaia e Tocantins, nas regi0es mais isola
das do Estado de Goias. A oradora era uma: autoridade- sobre 
os costumes e as pc$tencialiaades do indio selvagent. Es.ta era 
uma voz que nao podia seF-·si!enciada. pelo peso de evidencias 
adversas do passado, neni por previsoos cientificas sobre a ex
termina~ao inevi ta:vel . 

tste protesto e de um interesse especial por ser prove
niente de -uma mulher, conhecida entre os mdios, tao afnados 
por ela; oomo "Mmnae°" ou, mais freqiientemente, sob o nome 
j.ndigena- ~Oassy-Zaure". Seu nome verda~eiro era Leolinda 
de: Figueiredo Daltro. Em 1896., jovem ainda, tinha deP<:ado 
um lugar de professora no Rio de Janeiro e, com seu filho, 
entranhara-se nas matas de Goias para educar os indios da
quela regiiio e protege-.Ios da explora9iio. Agora, doze anos 
depois, ao tempo do seu protesto contra as teorias de von 
Ihering, Leolinda Daltro era uma figura bem conhecida no 
Rio de J aneir-0, nao apenas pot causa da pub1icfdade dada a 
suas experiencias passadas em Goias, mas tambem pelo fato 
de-la associa:r:-se qtiase diariamente, em publico, COJ.ll UQ.l gru
po de cinco ou seis 1ndios de puro sangue, os quais tinha tra
zido para a Capital e instruido-, de acordo com os costumes e 
a boa educaQao da vida metropolitana do seculo XX~ 

1,0 protesto formal lido por Leolinda Daltro perante a 
Associa~ao de Prote~o, no Rio, foi tao incisivo em seu as
pecto pe,ssoal em rela~ao a vdn Iher ing como qualquer dos 
ataques preeedentes. Em tom mordaz e sarcastico a oradora 
aludiu ao racismo germanico: 

"Certo, o Dr. von Ihering nao e brasileiro; e 'Se o e, 
a germaniza~io do seu nome faz acreditar no perigo ama
relo - que ta,ntos sobressalt.os causa a sonhada prepon
dercincia e eterniza~ao da ra~a alema". 

Na opiniao da Sra. Daltro; o "conselho do extermipio de 
tnais de um milhao de brasileiros", advogado pelo cientista 
alemao, era uma ideia audaciosa e criminosa que violava to
dos os preceitos de comJ><?.rtamento moral. Alem disso - acres-.. 
centou - tal conselho o:fendia desvergonhadamente os princi
pios humanitarios endossados na Conferencia da Paz de Haia, 
em 1907 . C-omo estava distante a ciencia m.aterialista de HeF
mann von Ihering ~ declarou - da ~olftica nobre e fidalga de 
Rui Bqrbosa. 

Como Carvalho e seus colegas da ~useu Nacional, Leolin
~a Daltro investiu contra o menosprezo que von Ihering dedi-. 

' -
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cava ao carater do indio e a sua habilidade de trabalhar, ba .. 
sean;do·se no desacordo de tais opinioes- com os resultados tnais 
recentes da pesquisa antropol6gica. Tambem, baseando-se na 
experiencia de seus anes entre dezessete tnbos de ·1ndios, falou 
E'loqiientemente do hem inerente e do valor potencial, que es· 
tes povos primitivos representavam para o Brasil: 

"Confesso que jamais vi em nenhuma delas um _ in
dio, em estado -selvagem, que fosse assassino, ladrao, ebrio 
ou sedutor. Inteligentes, amorqsos., gratos, obedientes e 
sedentos de in~tru9ao, amam a justiva e o trabalho" (15) .. 

Sentida e nostalgi.camente, a oradora lembrou entao a ma· 
neira pela qual seus amigos indios cultivavam suas ro~ com 
bastOes e lascas de pedra, apenas para perder suas colheitas, 
SE-Us campos, sua liberdade - e mesmo suas vidas - por causa 
da eobi~ insaciavel do branco. Baseada em sua experiencia 
direta, ela confirmou ·o ponto de vista ja- externado em protes
tos anteriore$, que os civilizados e nao o:~ ind6mitos natives 
eram. os maiores responsaveis pelo presente estado de guerra 
entre brancos e indigen~s. Seus sentimentos encontram-se co
rajosamente expressos na seguinte passagem: 

"Feras humanas, os chamam! E o sao na verdade, 
mas s6 quando os que se dizem civilizados lhes roubam os 
cereais que plantam, os animais que criam, ou os emcot-am 
a ferro e a fog.o das terras que regam com o suor do rosto 
e lhes tomam as mullleres e fUhas gµe sio toda a sua f~ ... 
licidade. Em r~gra, os indios nunca se insurgem e 
quando rarlssimamente o fazem e sempre a contra
gpsto, com dolorosos sacrificios e como natural e necessa
ria rea~ao provocada sempre pela ambi~ao, pela libidili~
gem e pelo autoritarismo dos pseudo-civilizados que ainda 
nao perderam a vergonhosa mania de escravizar entes hu
manos" ( 16). 

Leolinda Daltro estava firmemente convencida que os in
dios da floresta desejavam os beneficios da civiliza~ao, apesar 
de m.aio que tin.ham dos ·brancos. A unica ~oisa que precisavatn 
e pediam - continuou - era instru~ao, a~nistrada por pes
soas que dessem um exemplo moral pela sua conduta. A ora
dota assegurou aos _qu~ a ouviam a certeza de resultados be
neficos, caso fosse lev~do adiante um programa extenso de ins
tru~o- dos indios. .Seus proprios amigos indigenas no Rio de 
Janeiro, trazidos e educados por ela pessoalmente, constituiam 

(11). - :teollnda Daltro. _ na eaieehese. 401 Indios no ·BrQU: 189$-1111 (Bio de 
Janeiro. 1920), P•a~ GU. 

(lt) ~"'- lbldem, P•aa. ~3$. 
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u:m exempi~ vivo - afirmou .- dos beneficios que pudessem 
ser obtidos de tal programa, pois todos eram "cidadaos eleito
res. . . artistas, sem nenhum vfcio, verdadeiros homens de bem, 
}nexcediveis em sentimentos gerrerosos e delicado.s, no brio e 
na dignidade pessoal" ( 17) . . . 

Terminando seu proprio protesto contra a ''doutrina" von 
Ihering, Leolinda Daltro pediu qi.le um outto protesto fosse 
apresentado a Assoc1a~ao ~ incltrldo na Ata da sessao - este 
preparado · e assinado pelos cinco Indios, aos q-µais se tinha re
ferido. ~ste ·segundo ataque deve ter impressionado von Ihe
ring de um modo especial, pois n~ma revisao amarga dos fa
tos do debate indigena, escrita em 1911, ele o indicou com.a 
urn dos memoraveis vexames da campanha encetada contra 
ele (18). Sem duvida, este protesto contra o exterminio dos 
nativos, formulado e legivelmente assinado por um grupo de 
ir:dios antes completamente incult-0s, foi sentido quase como 
um. choque pelo cientista alemao, ja tao atacado. As circuns
tancias especiais, sob as quais aparece este documento pouco 
conheeido, justificam sua reprodu~ao integral ~neste lug~r: 

.. 

"Os indios brasileiros abaixo assinados, ja irieorpo
rados a civiliza~ao, e representantes nesta Capital das 
tribos guaranis, guajajaras, xerentes e cara6s, protestam, 
surpresos e pasmos, contra a opiniao do Dr. von lhering 
que, em pleno seculo XX, entende ser µma necessidade 
i,mposta pela civiliza~ao o exterminio de todos os nossos 
irmios das selvas e, port11nto, de t&da ra~a genqina
mente brasileira. Ao ilustre diretor do Museu de Sao 
Paulo podemos garantir que nas nossas incultas trlbos 
nenhum selvagem aprovara uma carnificina de entes hu-
manos, a nao ser na sagrada defesa do.s- direitos que nos 
da a natureza que sao, sem nenhuma diferen~a, os mes
mos que ela confe;re aos homens de muita ciencia, mas 
de nenhum sentimento humanitario. A ciencia do Dr. 
von lhering opomos a moral de todo mundo civilizado 
em pleno antagonismo com sua opiniao, que s6 representa 
uma extravagante aberracao do espirito humano . E .tan
to basta para este necess~_rio protesto"· ( 19). 

Os protestos apresentados 1por Leolinda Daltro e seus ahi
nos forain calorosamente aplaudidos e unanimemente aprova
dos p~r todos OS socios presentes. Mais tarde serao relatadas 
outras atividades da Associa~ao de Prote~ao e Auxilio aos Sel-
vicolas· do Brasil. · · · 

('1 'I) . ....:;;, lbldem:, p6-. 625. 
(18). - Jtevlsta do Musea Paullsta, voL VW (1911), pAg. ·ti4. 
(19). - Daltro, Da Catechese •.. , p6g. 626. 
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A· maneira pela . qual . os artigos de R. Teixeira Mendes no 
JQrnal do . Commercio e o protesto da Congrega~ao do Museu 
Nacion~! tinham alertado a Capital do pais a respeito do ex
tt-rminio dos indios, nao passou desapercebida no Estado de Sao 
Paulo, onde a controversia tin.ha come~ado. No ,Centro de Cien
cias ge .Campinas, Tito de . L~mos (um dos primeiros atacantes 
da declar?9ao de von Ihering) levantou-se, durante a sessao 
ordinaria de 12 de dezembro, para informar seus cons6cios das 
medidas tomadas pelos cientistas do Museu Nacional . Lemos· 
sugeriu que se informasse o museu do Rio da denuncia olara e 
publica que o Centro tinha feito em relac;ao a "subversiva dou
trina pregada pelo Diretor do Museu de Sao Paulo, do massa
cre dos indigenas brasileir0s" e de sua disposi9ao em levar 
avante um movimento de ambito nacional, apoiado nas garan
tias constitucionais da igualdade entre os cidadaos, para pro
teger a vida dos infelizes indios brasileiros que tinham sido o 
~sport" (sic) e-m atos de ag:ressao criminal (20) . Embora na 
A ta desta sessao nao aparecesse claramente quern deveria ini• 
ciar esta a~ao conjunta em prol dos indios, ha pelo menos evi
dencia de que o nrador estava certo que tal movimel).to iria 
<tlesenvol ver-se .logo. 

Mens~gens como esta, de congratulac;oes _e apoio de uma 
s0ciedade para a outra, eram o passo inicial num programa des
se tipo. Elas constituiam uma expressao de adesao a uma causa 
eomum e uma afirmac;ao de solida~i.edade para qualquer me
dida a ser adotada. Para estas sociedades, asslm como para in
di viduos, a for<;a numerica era um fator importante .na deter
mina~ao do grau de valentia a ser empregado para a soluc;ao 
efetiva do problema indigena. Mesmo ao peq~eno Centro Re
publicano Conservador de Niteroi deu-se acolhida cordial por 
meio de uma carta de agradecimento do Museu Nacional, pelo 
seu 

" ... pat ri6ti co e esp0ntan~o apoio ao protesto firma
do . .. con~ra a cruel_ meditla de exterminio dos indigenas 
brasileiros, aconselhada pelo Diretor do Museu de Sao 
Paulo" (21). 

A resposta de von lh.erirug ao Museu Nacional. 

Desde 11 de novembro, quando R. Teixeira Mendes apre
sentou pela primeira vez a declara~ao de von Ihering ~obre o 

('20) . - . Ata Cla 313.a. s~~sio ordtnaria in Revisla do Centro de Ciencia~. Letras e 
· Artes, n.o 31 (Junho de 1913), p6g. 7'1: 

21) . - C6plas dos oficios: 1907-1910 (Ks. e~nte no llmeu · Naclonal), pag. 
2fi .. (l)()cumento n.o 131, de 12 de dezembro de 1'908) . 
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exterminio dos ind·igenas aos habitantes. do Rio de Janeiro, atra"' 
ves das paginas do .Joma:l do Conunereio, notava-se na Capital 
do pais uma curiosidade crescente quanto as- verdadeiias in
ten~0es do cientista de ori.gem alema. Desejava file de fa to 
o exterminio de muitos ou de todos o.s indios do Brasil, ou es
tava ele sendo difamado e mal interpretado pelos seus nume
rosos inimigos? SOinente ~. ineados de dezembro esta curio
sidade foi satisfeita, quando o Jorn.al do Commercio imprimiu 
a resposta de von Ihering ao protesto assinado pela Congre
ga<_;iio do Museu N"acional. 

Novatpente o cientista perdeu uma oportunidade para re
futar a opinia-o agora ja -hem difundida de qµe ele tolerava 
ou recomendava .o exterrninio dos indios em larga esce}la. ~le 
poderia ter diminuido a pressao contra sua pessoa pelo uso de 
uma linguagern conciliat6ria ou por uma explanac;ao clara de 
seus motivos e intenc;5es. No entanto, sua tentativa para ex
plicar o verdadeire significado de sua declarac;ao primitiva sa
bre o exterminio foi nao apenas superficial tnas tambem irri
tante em seu tom argumentativo, como aparece nas seguintes 
palavras: 

"Em primeirQ lugar e preciso not.Qr que nunca falei 
em 'e:x:terminio de indios', -mas que fiz ver a diferen~a 
que ha entre os indigena5 semi-civi1izados que sujei
tam as nossas autoridades e aqueles Indios ferozes, que 
sl.o absolutamente refratarios a qualquer ensaio de su
jeita-los ..:ao nosso regime e que vivem ·em guerl'a cruel e 
continua com a populacao vizinha" (22). 

A unica outra tentativa de von lhering para dissociar seu 
nome da ideia do extermfnio dos fudios em larga es~ala, era 
uma passagem mais adiante no artigo, a qual deixava sub
entender que o ataque a sua pessoa era apenas o resultado de 
seus comentarios anteriores sabre o exterminio dos coroados, 
indios arredios do . Brasil meridional . 

Von 'lheringt: e,mbora nao parecesse ainaa sinceramente 
desejar urna recoociliac;ao com os seus adversanos, estava nao 
obstante interessado em nao continuar este debate unilateral. 
A unica rnaneira,. pela qual podia retirar-se de uma controver
sia cada vez mai~ acaloraqa, era ·'o desvio do ataque de sua 
pessoa para algum outro culpado. Isto come~ou ele a fazer 
muito sabidamente, apresentando aos seus criticos uma lista 
de tres motivos, os quais indicava como diretamente resp<?n-

12). - ~ clta~lo e ·as seguintes da resg:osta de von Iherlna foram ttradas 
de Hermann von Iheriq, "Extermfnlo dos lndflenas ou dos sertanejos? .. , 
In lornal do tommerelo de 15 de dC:Eembro de 1908, P'I· 2. 



- 42'7 -

~~veis pela pratica inf el~ do exterminio des indios. Em pri ... 
meiro lugar, nesta lista, estava a inexoravel lei da sobrevi
v·encia do mais apto; em segundo, a pratica da cac;a a.os in
Gios, predominante ·no Estado ae Sao Paulo, onde (na opiniao 
a(' von Ihering) OS Rr6prios brasileiros ultrapassavam de lon
g~ OS colonos alemaes nos Estados meridionais erµ seus- mas
sacres impiedosos dos :indlos hostis. Em terceiro lugar de sua 
lista estava a falha do Governo na protec;ao aos colonos contra 
a agressao indigena e, d~te modo,, na manutenc;a.0 da paz en
tre as facc;6es em guerra. 

A convic<;ao de von Ihering de que era inevitavel o ex
tc·rminio dos indios estav:a impli9ita na pergun,ta formulada 
riv sua refuta~ao mais recente: "Exte_rminio dos indios ou dos 
sertanejos?" 0 cientista submeteu o assunto a escqlha dos seus 
l~i tores da seguinte maneira: 

"Ex:istindo entre e:$tes e OS pioneiros da cultura mo-
... del!na do Brasil uma. luta encami~ada, pode-se-, com o 

Museu Nacional, tomar o partido dos indig-enas, sacrifi
cando os· sertanejos e colono'S, ou exigir conosco a de
fesa <lesses ulti:mos, aprovando ass~ O exterminio d-OS 
selvagens1' . 

Aparentemente nao havia duvida na mente de von Ihe .. 
ring de que, uma vez que os brasileiros tivessem compreen
dido a situa~o f;lestes termos, eles aceitariam 0 exterminio dos 
Jndios; enquanto fosse necess~io, ·para a$segurar o avan~o 
seguro dos colonos para o interior. °"Deinmos agora a qµ.es
tao dos coroados, cuja sorte esta fatalmente decidida .... ", es
creveu ele em seguida, nao lament~do dt;? nenhuma forma a 
necessidade aparente de sacrificar o elemento indigena na vi
da na~ional ~ A previsao de von Ihering sobre a extin~ao final 
dos indios brasileiros esta formulada de tal forma que pare,.. 
cia mais uma rejei~ao desafiadora da sentimentalidade de seus 
adversarios -do que uma profecia objetiva, cientificamente fun
damentada. Refe·tindo-se ainda aos "lndios ferozes", escreveu: 

"0 numero destes Ultimos diminui em propor.~ao ra
pida; o seu extermiRio realiza-s·e ~em interrup,e.ao. E' 
in-elevante se fica vencedora a opiniAo do Museu Na
cional ou a do Museu Paulista, visto que_ -ambos nenhu
ma influencia_ tern para impedir "<> que se realiza co~ 
a regularidade propria~ de urp.a lei natural'". 

Alern· disso;·· na opiniao de von Ihering, tal -exterminio se 
efetua:va tanto pelo conflito com bras.ileirqs como com colonos 
~lemaes . Contrariando agora suas 9eclara~5es anteriores, de 
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. . 
!O de 0utu~ra, o cienfista alegQu que tamliem Bao Paqlo tinaa. 
S€1.l mo.do de iaze:t ~.ac;a aos indios. Na p~rte ociden,tal dp JJ,:s
tf.~do, on~e os colonos se :constitui~m de elemento~ _nacion~) em 
ve:a d~ imigrantes alemaes - continuog ~e explicati_do . - -~s 
e~edj~_5es man<fad~S .contra OS indig~tl~ eram COtnpostas~ de°. 
gJ'!andes quant idacles d~ ihcilos guaranis, obrigados·..a tal servi
go2 e os bl:tgreiros; :rra sua maior parte, -eram criminosos. C:on
ti:il'ri~amente. ae ~reatiltado das. ca~as, quando :realizadas na area 
de col0niza~a.o. alemi em Santa ·Catarina - declaro-u ~on lne
ri:ng - as ex.pedi~oes em S&o Paulo, quando cbroadas de e~dto, 
titiham corno conseqii~n.cJa a ma,faj:l~a do~ homens, aas rnUlhe
res e-das- -ctian~as, enco~traaos nfts a.1defas indfgenas que _fos
sem atacadas "' 
. Mos seus esfor~o~ d.e ditigir a ~ten9ao dps brasileiros P,at~ 

o extelt'mfuio e o rnau ttatamento dos irr'dfgenas nas pariles do 
pais q~e Rao .estavam oeu_padas por alemaes, isto e-, eer-tas :re ... 
gioes dos Estados meridionais, von Ihei:ing entJrou em detalhes 
selare .o J:?l-eito iinf.eliz: des ·nativos semi-ciwlm:ados de S ao Pait;. 
lo, ·E.'-'plieou que naquel-e Es~do· o.s indios mapsos. eram ~ 

,,, ... dizimado.s p<?r f¢bres· malignas ·e doen~as epide
mieas, explorados por faisos amigos, ell)pr:eite'.iro~, fa.zen
cleiros •e, as veze&, p~at-es OU ftades ... " . 

Fteqil~ntemente - coiitinuou o artiel:llista - os irtdios era:m 
for~ados a ~trabalhar sem retribuiqao. Quando, oeasionahnente 
reeebiam ter'l!as pr6prias, "Ba.o, p0diam co.nfi;ar na apoio das au
torid.ades locais para manter seus direitos leg.a.is sabxe as nles
mas. 

0 artig0 d~ van Ihering contin~a. eom u,ma quf?i~a sobre 
o mode es.tupido J;>elo quf\l S.eus critico.s .f oram levaaQs a eri:. 
ti.ca_.:10 em vez de inve.stir e9ntFa o G'~verho que er.a ftip:da~en
talmente respop-~avel pela desgraga dos indi6~. A p,olftioea ofi
cial em ·r.~lae_io aq:s Indios ~- alegou - estav,a desesp~rad~
mente ind.efini'da, e- tudo· qtte :fazia parte de tr:a:fam.enta das 
indig.enas estav.a nu.m estado de comi;>leta QnaFquia. Ainaa se
gundo ·voH Inering, os representantes da lei e da ondem 
nao faziam ,Q_iferen'ia entfe· o assassinato cfe Indios: mansos e 
-a )tlatuya d·e coro_adqs b:raviEls. A se.rie· de protestos, na opi
~Iao ijo artjcJJ}.ista, riao d~l\d.a dJrl:gir-se contra ele,, mas COP.
tra q maneir(l aficial de ti:atat- os· Indios~, Lembrou ar>$ seus 
lt'itores· que Alberto Frie,, IlP ~~ngte,sso Atnerica~ista de ~vie
na, ja. tinM cfiam:ado a aten~ao dos _eu:ropeus par~. _a falta -do 
~over:go . 'Q-r~il~iro em assmnir suas .. responsabilidades._ Von 
Il)ering ad\liertiu qu·e-a negligencia gove'\rnQmentaf nos dis-tut-

.. 

' 
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bios indigenas poderia causar um~ onda de discussoes desfa
voraveis no estrangeiro, d que seria mau, considerando que 
alguns pais.es europeus ja tinham comec;ado a legislar contra 
a emigrac;ao para o Bra,sil - ou estavam planejando nesse sen
tido - em vista do perigo de ataques indigenas as colonias 
f1·onteiric;as. 0 cientista assegurou aos seus lei tores que o 
Brasil precisava urgentemente de colonizadores mas nao po
Clia esperar atrai-los em numero suficiente, se nao aceitasse 
a responsabilidade de proteger suas vidas e os frutos de sett 
trabalho. · 

Na America do Norte, no Chile e na Argentina fortes rni
titares protegiam os colonos nas fronteiras mais expostas, e 
llm~ policia especial - continuou von Ihering - tinha re
solvido o problema indigena em outros pafses e poderia fa
zer o mesmo no Brasil. T~ instituic;ao nao apenas pouparia aos 
colonos o dever arduo e perigoso de se vingar dos ataques dos 
indios, mas tambem salvaria mulheres e crianc;as indigenas do 
massacre empreendido pe1os bugreiros e colonos do Oeste do 
Estado de Sao Paulo. Apenas pela ac;ao governamental, em for~ 
ma de ajuda ririlitar aos colonos, poder-se-ia por um paradeiro 
a guerra brutal entre colonos e indios. 

A citac;ao seguinte e especialmente significativa. Ela pro
vavelmente s·e aproxima mais da revelac;ao das intenc;oes do 
cientista em relac;ao a questao indigena do que qualquer outra 
passagem nesta refuta:c;ao ou nas sua:Sx duas declarac;oes publi
cas anteriores: # 

" ... Nao ha pagina rnais negra na atual civiliza~ao do 
Brasil do que esta· guerra cruel entre indios e sertanejos, 
e d.e rnodo algurn gostaria chamar a at-en~ao as bar
bal:idades nela cometidas. Tudo isto muaa de fei~ao 
desde o rnornent-o em que a defe.sa do sertanejo fica entre
gue a corpos policiais especiais". 

Aqui, em sua terceira e ul tima discussao publica do tema 
do exterminio, von Ihering admitiu que nao sentia prazer em 
chamar a "ate:n~ao para as barbaridades da guerra indigena. 
Nao obstante, contrariamente aos cientistas alemaes no Con
gresso Americanista de Viena, que tinham procurado silenciar 
a hist6ria do exterminio dos indios do Brasil, von Ihering tinha 
citado passagens dos relatorios chocantemente detalhados de 
Frie sobre os metodos dos bugreiros de massacrar suas viti
mas indigenas· ! A estes r~lat6rios el~ ti.nha acrescentado des
cri~c3es vivas de ca~a aos indios, tal como foram impressas em 
jomais alemaes. E, como se isto nat> fosse suficiente, o cien-
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guagem bastante aspera, que nao havia afirma~OeS cientificaS 
no seu primitivo estudo antropol6gico sobre os indios de Sao 
Paulo que nec.e~sitassem de modifica~o. 0 fa to de ter a mo ... 
nografia sido reeditada- .em irigles e traduzida, posteriormente, 
para o espanhol para ser usadas nas universidades argentinas, 
constituia uma prova - acrescentou - de que tinha atingido 
sua "tlnica ambi~ao. . . um perfeito conliecimento da etnologia 
do Brasil meridional" . 

Embora nao pretendesse continuar o debate indigena, von 
lbering dedicou aos seus czjticos algumas Ultimas observa~0es 
irritantes que contribuiraµi para manter acesos os fogos da 
controversia durante os proximos meses. Em seu acostumado 
tom de argumenta~o, esclareceu que., embora pud~sse haver 
diferen~a de opiniao entre seu museu e o Museu Nacional quan
t,J a parte que na guerra fr<?nteiri~, indfo OU sertanejo, deveria 
ser sacrificada ao exterminio, nao podia haver diferen~a al
guma de opiniao em rela~ao a no~ao idealista de que o indio 
se_lvagem pudesse beneficiar-se materialmente da. civil.iza~ao 
du da economia do pais. Num ultimo· e audacioso .desafio as 
opinioes do Museu N acional, von Ihering escreveu: 

"E' simplesmente falso, quando o Sr. Sergio de Car
valho diz do indigena que este e •em geral inteligente. in
dustn-o~o, com grande capacidade para o traoalho, quan
do Ifie cabe uma dire~ao competente e desvel~da ... '. Tu .. 
do que sabemos -des lndigenas do Brasil meridional mos
tra claramente o contrario. Longe de ser um elemento 
de progresso e de trabalho, os indigenas catequizados .sio 
indolentes e indiferentes. e nae iara a minima diferen~a 
para a cultura e o progresso destes Estados se tais indi
gen~. continu~m ·a exi~tir ou nao.,. . S6 obtigados, s6 re.
duzidos mais ou rnenos ao estado de escravidao e que 
estes selvagens sao capazes de prestar reais servi~os". 

Repetindo a opiniao de Couto de Magalhaes de que o in
dio civilizado era "um homem depravado", von Ihering lem
brou aos seus_ lei tores que ·um gene:r~l americano, -nao menos 
comp~tente, de nome Custer, tinha defendido a opiniao de 
que "born indio imicamente e um indio morto". 

Com esta aprecia~ao negativa e pessimista da popula~ao 
indigena do pais, Hermann von Ihering retirou-se da contro
v:e'tsia, provocada pela~ suas publica~oes. As ideias expres
sas por ele, po.rem, iriam .continuar a revolver cpino pedras 
-deo amolar, soJtando faiscas ocasionais, na medida em que la
minas nelas eram afiadas. 
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A resposta de Teixeira Mendes a von Ihering. . . 

0 primeiro a responder as ultimas declara~OeS -do· cien• 
tista alemao foi R. Teixeira Mendes da Igreja Positivista . Cho
cado e intrigado pelas complicac;oes da pergunta de von Ihe
ring: "Exterminio dos indios ou dos sertanejos?.", Teixeira Men
des respondeu num artigo, publicado no dia seguinte, 16 de de
zembro, :no Jo~nal do Commercio: "Em nome dos senti.men
tos humanos assim afrontados, e invocando a verdadeb::a cieri
cia positiva, sacrificada ai a um.a metafisica materialista cruel, 
nos respondemos: Nern o exterminio dos indigenas, nem o ex!" 
tcrminio -dos sert81liejos; a humanidade e a justi? com todos" 
(23) . Com certeza - continuou - os principios de justic;a e 
bumanidade nao permitem a extermina~o de homens, mu
lheres e crian~as, simplesmente porque habitam terras cobi
c;adas por g·ermanicos e latinos que ja passaram rlo estagio 
primitivo para o moderno da civilizac;ao. .. 

A opiniio da Sociedade Naciolial de Agricultura .. 

No dia 17 de dezembro de 1908, numa sessao da diretoria, 
a Sociedade aprovou uma moc;ao, pela qual expressou sua con
fianc;a na capacidade do Governo para resolver o problema 
indigena, providenciando "instru~o e educac;ao civica" em 
"colonias agricolas" para aqueles .indios "que forem vencidos 
pelo · carinho e pela bondade dos :representant~s do Estado" 
( 24) . Assim, a Sociedade N acional de Agricul tura, um 6rgao 
tecnico oficial do Ministerio de Industria, Viac;ao e Obi:as Pu
blicas, concordou com o Dr. von Ihering a respeito de uma 
questao fundamental: a que o pr6prio Governo Federal tinha 
o dever de tomar medidas positivas para parar a luta que 
se estava travando entre ·Indios hostis e os invasores persis
tentes. 0 aparecimento da questao indigena na · Sociedade Na
cional' de Agrieultura com.pleta esta cronica da introduc;ao do 
debate indigena na imprensa e nas sociedades cientificas da 
Capital do pais. 0 Governo brasilei:ro, ou mais exatamente, 
aqueles funcionarios estaduais e federais, cujos interesses e 
responsabilidades se ligavam de uma forma ou de outra as re
la~oes com os indigenas, tinham, sem duvida, observado o de
·senvolvimento do debate nas paginas d'O Estado de Sio Paulo 
e d~ Jomal do Commerclo. Alguns entr:e estes .eram membros 

(23). - O grifo fol ac:;.rescentado por Telxelra Mendes nesta publlca~io · do lornd 
do Commercle. ~ste artlgo J' f~ra pub!i:cado antes, em 15 .de dezembro. 
pela Igreja Positiv'lsta, sob o tftulo: "0 Sclentl.smo e a defeza dos in· 
dlgenas b~elros••. 

(24). - lornal do Commercio de 19 de dezembro de 1908, P•r. 4, cols. ~. 



- 433 -

efetivos ou correspondentes de uma ou mais das sociedades 
que tinham tornado parte na crescente controvers-ia durante os 
meses passad.os. As autoridades estavam pois conscientes das 
criticas lan~adas contra ·elas por terem falhado no estabelecl
mento de uma politica indigena, em escala nacional, e por nao 
terem tido ooa vontade para tomar medidas para proteger ou 
os indios pacificos ou os pioneiros na fronteira. 

Ate agora, durante 0 debate, a enfase sobre a Conveniencia 
da a~ao governamental estava sendo ofuscada pelos aspectos 
mais dramaticos da luta quase pessoal entre von Ihering e 
seus critico"S. Nao eram as criticas contra o Governo, mas an
tes os ataques contra o diretor do Museu Paulista, de origem 
alema, e contra suas teorias cientificas, que dominavam o pri
meiro estagio do debat.e indigena. Parcialmente por este mo
tivo, as solicita~Qes par~ a intervenQio governamental direta 
na questao indigena nao eram suficientes, em 1908, para in
duzir as autoridades pu151icas a a~o positiva. 

0 fato de ter o Governo brasileiro, dois anos mais tarde, 
assumido u.m papel dirigente nos neg6cios indigenas, pode ser 
atribuido, em grande parte, ao. trabalho de individuos e So
ciedades que mant~veram viva a questao da prot-e~ao e assi
mila~ao dos indios, du:rante o ano de 1909. 

(Continua no proximo numero) . 
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