ORIGEM E FUNDAÇÃO DO SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (*).
PREFÁCIO
Em 7 de setembro de 1910, um serviço nacional de proteção indígena, comumente conhecido com o S.P.I., ou Serviço
de Proteção aos Índios, foi inaugurado no Brasil. Sendo um
departamento dentro do Ministério da Agricultura, seus poderes de supervisão, em âmbito nacional, dos assuntos indígenas
e o fato de ter responsabilidade apenas perante o Govêrno Federal, ameaçaram a soberania dos Estados e provocaram a oposição daqueles que temiam a tendência do século XX em direção a um govêrno mais forte e mais centralizado.
Aquêles que se opuseram à fundação do Serviço por razões
puramente políticas foram apoiados em sua atitude por indivíduos e organizações comerciais, que viam no S.P.I. urna ameaça à continuação das vendas altamente lucrativas de terras
ocupadas pelos índios e da exploração do trabalho indígena.
Ao lado dêstes motivos políticos e comerciais de oposição
ìi criação do S.P.I., havia os religiosos. O programa leigo de
instrução dos índios, previsto nas diretrizes do S.P.I., marcou um desvio radical da secular prática brasileira de encarregar o clero de tôda a responsabilidade e supervisão de seu
bem-estar e de sua educação. Naturalmente a Igreja Católica
ressentia-se desta ameaça àquilo que sempre se tinha considerado seu sacro direito à catequese entre os pagãos. Mesmo
no meio daqueles que nunca tinham aceito a idéia da responsabilidade da Igreja, havia muitos que punham em dúvida, se
selvagens primitivos poderiam melhor ser atendidos por funcionários públicos do que por padres, frades e freiras, os quais,
(*) . — Título do original datilografado — "The Origin and Establishment of Brazil's
Indfan Service — 1889-1910. (Dissertation presented to the Faculty of the
Graduate School of the University of Texas in Partial Fulfillen~ of the Requeriments for the Degree of Doctor of P'hilosophy ) Austin, Texas, August
1955". Tradução por J. Philipson.
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sem laços de família, podiam dedicar-se irrestritamente ao serviço de seus semelhantes.
Constitui objetivo dêste estudo responder a seguinte questão: "Como foi possível a fundação, em 1910, de um serviço tão
estranho à filosofia dos direitos de estado, tão prejudicial aos
interêsses egoistas do comércio e tão contrário à tradição da supervisão eclesiástica do bem-estar indígena?" Implícitas nesta
questão há muitas outras de natureza mais específica: Por que
se fundou o Serviço só vinte anos depois da queda do Império
e da separação da Igreja e Estado e não nos primeiros anos da
República? A quem deve o Brasil o S .P .1. e a política indígena
refletida em suas atividades? Às idéias ou à ação de um único
indivíduo? A uma sociedade beneficiente ou organização eclesiástica? Aos desejos ou exigências da classe intelectual ou da
opinião pública? À influência de projetos semelhantes em outros países do hemisfério ocidental? Criou-se o S.P.I. para satisfazer uma necessidade que não podia mais ser ignorada ou
apareceu êle como resultado fortúito de uma barganha política
no Congresso Nacional?"
Não há aqui nenhuma tentativa de passar em revista o esfôrço secular da Igreja e da Corôa para proteger os índios do
Brasil contra a exploração de seu trabalho e a apropriação de
seus territórios de caça . Muitos estudos em língua portuguêsa
foram feitos sôbre os resultados em grande parte inócuos daquele esfôrço bem intencionado. O leitor encontrará uma relação
resumida de tôda a legislação de antes de 1910, favorável ou
desfavorável aos interêsses dos nativos brasileiros, na Publicação n.° 94 do Conselho Nacional de Proteção aos índios, isto
é, do conselho de supervisão do S.P.I. (1) .
Na opinião do autor, o presente trabalho traz três contribuições distintas para o conhecimento histórico das origens
do S.P.I. Historiadores brasileiros referiram-se brevemente
a vários aspectos do conflito entre tribos hostis e seringueiros
da região amazônica, colonizadores dos estados centrais e meridionais ou trabalhadores na construção de estradas de ferro . No entanto, o autor acredita que nenhum dêles fêz um
estudo geral das muitas formas de profunda penetração civilizatória e invasão ampla das terras indígenas no Brasil, depois do advento da República em 1889. Tal estudo é brevemente apresentado nos capítulos iniciais, como resposta par(1). — L. Humberto de Oliveira (editor), Coletânea de leis, atos e memoriais referentes ao indígena brasileiro (Rio de Janeiro, 1947) •
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cial à questão, em que medida a criação do S.P.I. é devida a
uma necessidade real em 1910. O trabalho mostra que a penetração do território indígena por agentes da civilização tomou vulto maior, tanto em relação a sua profundeza como ao
seu volume, durante os primeiros anos da República, e que
daí resultou uma situação, por volta de 1908, que exigiu ação
drástica e imediata, para assegurar a sobrevivência dos índios e a continuação do progresso econômico da nação.
Por muito tempo, estudiosos dos assuntos indígenas e historiadores brasileiros sabiam que, durante um ou dois anos
antes do aparecimento do S.P.I., havia um debate acalorado
na imprensa do país e nas sociedades científicas, discutindo a
questão, se os índios hostis, que estavama obstruindo a expansão industrial e nacional e atrasando o avanço da construção de linhas ferroviárias e telegráficas, deveriam ser pacificados ou exterminados. Também, sôbre êste assunto, pelo
que o autor acredita, não se publicou nenhum estudo formal e
detalhado, antes do presente. Constitui uma das finalidades
primordiais desta investigação a localizazção dos começos daquele debate e a revelação de seu desenvolvimento, passo a
passo, através dos editoriais e artigos dos jornais mais importantes do Rio de Janeiro e de São Paulo. através das discussões e atividades de propaganda das sociedades científicas influentes dêstes mesmos Estados, e através das contribuições de
destacados Indianistas nos Congressos nacionais e internacionais de 1908-1910.
A terceira parte dêste estudo retrata, com bastante detalhe, os passos tomados pelo Govêrno Federal, parcialmente
em conseqüência do debate descrito, para assuir a responsa•.
bilidade do bem-estar dos índios. Descreve a maneira, pela
qual o Ministro da Agricultura, pela primeira vez, se intromete no debate indígena, no comêço de 1910, justamente quando
êste debate estava chegando a um ponto morto quanto à questão do contrôle eclesiástico ou governamental da instrução indígena. Refere-se também a alguns dos métodos, usados pelo Ministro, para averiguar, se o país estava em condição de
aceitar um serviço governamental de proteção indígena. Passa em revista os regulamentos de 1910 do S.P.I. e procura
mostrar, quais eram as fôrças responsáveis pelos principais
setores na política indígena, resultante daqueles regulamentos. Finalmente mostra os passos, pelos quais o esbôço do regulamento do S.P.I. se tornou lei, e termina com um relato
da cerimônia inaugural, de 7 de setembro de 1910, que formal-
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mente institui êste Serviço, que ainda hoje está em atividade. O autor acredita que também esta parte de seu trabalho
constitui uma contribuição original para a história das origens do S.P.I.
A presente obra exigiu o exame cuidadoso de jornais brasileiros e das atas das sociedades científicas do Rio de Janeiro,
de Campinas e de São Paulo, fontes do período de 1908-1910,
que não 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 gratidão do autor é devida ao Dr. Herbert Baldus, diretor em exercício do Museu Paulista, pelas informações fornecidas e pelos serviços especializados do pessoal da biblioteca dêste Museu; ao Dr. Frederico Lane, da mesma instituição, pelo uso de sua biblioteca particular e pela sua assistência gentil na pesquisa de dados em documentos raros e nos
documentos pessoais de seu pai, Dr. Horace Lane, fundador
do Colégio Mackenzie, em São Paulo; ao Dr. José Honório Rodrigues, diretor da Secção de Livros Raros da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pela sua ajuda no adiantamento das
pesquisas naquela instituição; ao Dr. Vilhena de Moraes, diretor do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, por serviços prestados pelos seus funcionários; ao Dr. Jorge Zarur, do Conselho Nacional de Geografia, pela grande quantidade de mapas
que ajudaram na primeira fase dêste estudo; ao Dr. Eduardo
Galvão, diretor da "Secção de Orientação e Assistência" do
S.P.I., por ter facilitado o contacto com outros membros do
Serviço; ao Dr. Darcy Ribeiro, diretor do Museu do Índio, do
Rio de Janeiro, e chefe da "Secção de Estudos" do S.P.I., pelas suas valiosas sugestões e sua ajuda indispensável na localização de informações essenciais para êste trabalho; à Dra.
Heloisa Alberto Tôrres, diretora do Museu Nacional (Quinta
da Boa Vista), do Rio de Janeiro, por informações de valor
e permissão de usar os arquivos do Museu; à sua irmã, Da.
Manieta Tôrres, arquivista do Museu Nacional, pela sua amá:
vel ajuda na utilização daqueles documentos; e à Da. Nair
Miranda Pirajá por informações pouco conhecidas e recordações pessoais de seu pai, Rodolfo Miranda, Ministro da Agricultura e um dos principais responsáveis pela fundação do
S.P.I. Embora êstes amigos e conselheiros tenham contri-
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buído muito para êste trabalho, de forma alguma são êles
responsáveis pelos enganos e omissões que possa conter.
O autor deseja igualmente agradecer ao Dr. Howard Clipe, diretor da Fundação Hispânica da Biblioteca do Congresso, pelos seus conselhos sempre sábios; ao Dr. Charles Wagley,
da Universidade de Colúmbia, pela sua leitura crítica da primeira parte dêste trabalho; ao Dr. H. C. Tucker pelos dados
fornecidos por sua biblioteca e por recordações pessoais do
Brasil nos primeiros anos dêste século; ao Dr. George Boehrer,
da Universidade de Marquette, e ao Dr. Samuel Guy Inman
pelas respostas a questões específicas em suas respectivas especialidades, à Dra. Nettic L. Benson, bibliotecária da Coleção
Latino-Americana da Universidade de Texas, pelos conselho:;
sôbre a técnica de uma bibliografia em língua portuguêsa; ao
Dr. Lewis Hanke, da mesma Universidade, por ter facilitado o contacto do autor com cientistas brasileiros, pela descoberta no Brasil de dados que tinham escapado à sua atenção, e
pelo exame crítico da pesquisa realizada; ao Dr. Carlos E. Castafieda, também da Universidade de Texas, pelo seu trabalho
paciente e consciencioso no preparo desta dissertação; e aos
membros do Comitê de Supervisão pela leitura cuidadosa dêste manuscrito e pelas suas sugestões valiosas.
Austin, Texas.
Agôsto de 1955.

David H. Stauffer.

O NOVO AVANÇO EM TERRITÓRIO INDÍGENA.
Durante as primeiras duas décadas da República„ 18891908, o Brasil tornou-se intensamente interessado em seu vasto hinterland e em suas populações primitivas. Geógrafos, cientistas e engenheiros entraram no interior em números crescentes. Expedições com motivos políticos, científicos e econômicos abriram picadas até os recantos mais distantes do continente.
Rste avanço não estava baseado em penetrações anteriores . As invasões dos dias coloniais, embora épicas, não deixaram quase nada que lhe pudesse servir de fundamento. Elas
estavam tão bem delimitadas quanto à época, que vários historiadores lhes puseram datas categóricas. Basílio de Maga-
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lhães, num trabalho geográfico altamente elogiado pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, indicou um período
de profundo avanço territorial, de 1526 a 1700, subdividido
em ciclos de garimpagem de ouro (segunda metade do século
XVII), de caça de escravos indígenas (1562-1695) e de mineração de ouro (de 1693 até o fim do século XVIII); um período
de expansão da criação de gado, 1590-1690; uma época das
missões católicas no vale superior do Amazonas, no século
XVII; e finalmente um período de invasão e colonização de
Mato Grosso, Goiás e das regiões ao sul e ao oeste do Estado
de São Paulo, no século XVIII (1) . Mas tais incursões representavam antes vitórias sôbre o espaço e o homem primitivo
do que uma conquista duradoura da terra em si. Não deixaram nenhum legado de rêde de transportes, de verdadeiro desenvolvimento territorial e colonização efetiva. Quando, no
século XIX, se desenvolveu em certas áreas férteis do interior próximo, uma economia de fazendas à base de escravos,
ela não representou uma penetração agressiva das terras dos
índios como as anteriores . Com certas exceções nas regiões
amazônicas da borracha e na fronteira dos estados meridionais, constituída de pequenas propriedades, o interior do Brasil esteve calmo durante o Império, e o índio gozou uma espécie de armistício da exploração e perseguição.
Novos incentivos para a expansão ao oeste apareceram
com a queda do Império em 1889. Os mais poderosos eram de
natureza política. Pela Constituição de 1891, uma federação
de estados com relativa autonomia foí colocada no lugar de
um govêrno centralizado que era o imperial. Presidentes de
Estado aumentaram seus poderes à custa tanto da autoridade municipal como da nacional. Vastas regiões inabitadas tornaram-se próprio estadual e não federal, e o contrôle dos planos imigratórios, para enchê-las, foi ficando gradativamente
nas mãos dos Estados e de agências particulares. Desta maneira, a jovem República sentia-se como se desalojada do interior e quase isolada no Rio de Janeiro. Para contrabalançar êste enfraquecimento de seu poder e prestígio político, o
Govêrno Federal lançou-se enèrgicamente num programa de
desenvolvimento de transportes e comunicações. Êste programa foi descrito por Francisco Oliveira Vianna, autor brasi(1) . — Magalhães, Expansão geográfica do Brasil colonial, 2a. ed. (São Paulo, 1935),
pág. 406 e seguinte. Outras monografias competentes sôbre êste assunto foram
escritas por Escragnolle Taunay, Gentil de Assis Moura, Paulo Prado e Alfredo
Ellis Júnior.
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leiro dos mais distintos e autoridade no assunto das relações.
íntimas no seu país, entre política e geografia e população, como um esfôrço para ligar as partes desconexas da nação com
cordões, representados por trilhos e fios telegráficos (2) .
Não foi êste o único incentivo para a expansão rumo ao
oeste. A jovem República, preocupada com dificuldades financeiras e fraqueza militar, temia a violação de suas fronteiras do oeste. A falta de comunicações significava que noticias de invasão levariam dias ou semanas para chegar à Capital. Tropas levariam semanas para chegar à zona ameaçada,
em caso de um ataque. Para chegar até a fronteira da Bolívia,
por exemplo, elas estariam em caminho durante trinta dias,
descendo pela costa meridional e do Uruguai, subindo o Rio
da Prata, controlado pela Argentina, e de lá subindo o Rio
Paraná até Corumbá. Como muitas partes das fronteiras setentrionais e ocidentais do Brasil estavam apenas vagamente
definidas e quase completamente sem defesa, havia boas razões para não apenas ligar os principais centros de população
de hinterland com o Rio de Janeiro, mas também para estender linhas ferroviárias e telegráficas através de floresta virgem e pântanos até os recantos mais inacessíveis do país.
Marcação de fronteiras e expansão territorial.

Muito antes do estabelecimento destas comunicações, no
entanto, o Brasil tomou parte numa série de acordos, destinados a opor-se à ameaça imediata de conflitos por causa de limites. Na Primeira Conferência Internacional Americana, de
1889, o Brasil tomou parte junto com a Bolívia, o Equador, a
Guatemala, e Haiti, Honduras, Nicaragua, Salvador e os Estados Unidos numa decisão para resolver logo e amigávelmente todos os desacordos pendentes sôbre limites e direitos
de navegação fluvial.
Êste Acôrdo de 1889 preparou o caminho para uma série
de oito tratados, durante as duas décadas seguintes, entre o
Brasil e os governos dos países vizinhos.
Um tratado com a Argentina em 1889 terminou com as
divergências sôbre as fronteiras com aquêle país. Alguns anos
mais tarde, em 1896, um tratado de amizade, comércio e navegação foi assinado com a Bolívia. As controvérsias sôbre Os
limites meridionais da Guiana Francesa e da Britânica foram
(2) .

F. S. Oliveira Vianna, Evolução do povo bc,:sileiro,
1938), pág. 341. Veja também pág. 332.

3a. edição (São Paulo,
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finalmente terminados por um tratado com a França em 1897
e com o Reino Unido em 1901.
Os atritos antigos por causa dos limites do Brasil com a
Bolívia e o Perú foram finalmente resolvidos por tratados com
cada país, em 1903 e 1904 respectivamente. Um tratado final
de arbitragem foi assinado com a Argentina em 1905, seguido
dois anos mais tarde pela marcação da fronteira do Brasil com
a Colômbia. O último desta série de tratados, o de 1909 com o
Perú, completou o estabelecimento da fronteira do Brasil com
quêle país e assim se fechou a última brecha para uma invasão acidental ou justificável de território brasileiro (3) .
Significativo para êste trabalho é o fato de que êstes oito
tratados, entre 1889 e 1910, abriram terras indígenas que de
outra forma poderiam ter ficado por vários anos ainda sem
serem perturbados pela civilização ocidental. Aos acordos internacionais sôbre fronteiras disputadas seguia-se em apenas
semanas e meses, às vêzes anos, a investigação de campos. Turmas de reconhecimento, acompanhados por carregadores indígenas ou mestiços, guardadas freqüentemente por destacamentos militares, picaram seu caminho através de pântanos e mato
estafante. Estas expedições evitaram o contacto com índios
hostis sempre quando possível, mas descrições de repetidos ataques e contra-ataques encontram-se em seu relatórios. Infelizmente para o índio, depois do reconhecimento e da determinação oficial das fronteiras ocidentais, a presença perturbadora
do branco e de sua civilização pairava como uma nuvem permanente no horizonte. Tropas ficaram estacionadas para patrulhar as fronteiras. Caminhos já existentes foram melhorados e novos acrescentados. A supressão do comércio de contrabando mereceu mais atenção. O número de postos fronteiriços
foi aumentado. Estoques de gêneros apareceram, lembrando
ao índio de que agora não se tratava de uma expedição passageira mas de ocupação permanente .
Uma ameaça ainda maior para a continuação do isolamento dos índios foi a aquisição pelo Brasil, em 1904, do território
do Acre. Esta região foi cedida ao Brasil pela Bolívia, no cé(3) • — Estes tratados estão in Sá Vianna, "O Brasil e a arbitragem internacional", Annaes da Biblioteca Nadonál, 1918, XL (Rio de Janeiro), págs. 135-138. (Esta
publicação periódica será posteriormente citada na ortografia moderna). Quando o Presidente Nilo Peçonha se dirigiu ao Congitesso Nacional, em maio de
1910, foi-lhe possível dizer que finalmente os limites do Brasil com todos seus
vizinhos estavam claramente definidos. V. Mensa g ens presidenciais: 1910-1914.
Câmara dos Deputados. Documentos parlamentares (Rio de Janeiro\, 1912), pág.
689.

— 81 —
lebre tratado de Petrópolis, de 17 de novembro de 1903, ratificado no próximo ano por ambas as nações. Pela sua localização, ao nordeste da selvagem serra peruana La Montana, o Acre
estava quase isolado tanto do Perú como da Bolívia, ambos países que almejavam a região durante muito tempo, por causa
de suas ricas florestas de borracha. Ela estava, porém acessível ao Brasil pelos cursos superiores dos rios Perús e Juruá,
confluentes ocidentais do sistema do Amazonas.
Por causa de seu tamanho (o Acre é maior que Santa Catarina e sete outros Estados da União) e de seu sistema de comunicações desesperadamente inadequado, o Presidente Rodrigues Alves prontamente dividiu o território em três unidades
administrativas: Alto-Acre, Alto-Purús e Alto-Juruá. Os administradores mandados por êle para estas regiões comunicavamse mutuamente, e com os seus superiores no Rio, através de
um sistema telegráfico, o qual, por meio de postos intermediários, chegou até Manaus, a mais ou menos 1.500 kms ao nordeste do Acre. este meio de comunicação estava tão falho e o Govêrno Federal estava tão preocupado com a boa administração
do novo território, que o Presidente Afonso Pena decretou, em
1907, a formação de um conselho de obras públicas no Acre,
para construir estradas de ferro, retirar obstáculos dos rios navegáveis e apressar a colonização de regiões desabitadas (4) .
O interêsse crescente do Govêrno Federal e a intervenção
cada vez maior no desenvolvimento interno do território do
Acre serviram como introdução ao índio do hinterland e aos seus
problemas. Relatórios sôbre exploração e massacre dos nativos naquela região não foram mais enterrados nos arquivos
de políticos locais e estaduais, mas foram enviados diretamente aos ministérios e apresentados a um público nacional. Cientistas, engenheiros, educadores, agrônomos, oficiais do exército e funcionários do govêrno foram enviados do Rio, para
administrar e desenvolver o Território. A êstes homens se
ofereceu uma oportunidade de presenciar o conflito profundo
entre índios hostis e aquêles que procuravam explorar seu trabalho na coleta da borracha. Representantes do govêrno, como Thaumaturgo de Azevedo que administrou uma parte do
território do Acre e lá introduziu em 1906 um programa de
reforma judicial, destinado a proteger os nativos de exploração e massacre, conseguiram uma compreensão do índio, um
(4) . — Afonso Pena resumiu êste plano e sua motivação na sua mensagem presidencial ao Congresso de 3 de maio de 1907. V. Mensagens presidenciais: 18911926, vol. I, pág. 584.
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desêjo para ajudar a uma certa quantidade de experiência de
como agir. Desta forma, homens com compreensão, experiência e simpatia para os indígenas puderam ser encontrados no
Rio de Janeiro, depois de 1908, para falar com autoridade sôbre o problema da exploração e exterminação dos índios.
Expansão ferroviária.

Embora não constituisse um avanço tão rápido para o
interior, como o trabalho do ajustamento das fronteiras e do
desenvolvimento do território do Acre, a penetração ferroviária servia também para levar os pensamentos e as atividades
do govêrno da jovem República em direção ao oeste, às terras indígenas. Tal oportunidade não se tinha apresentado antes de 1889. O transporte ferroviário, de fato, tinha aberto
novas terras de café no centro do Estado de São Paulo, mas
não tinha entrado muito nas regiões densamente arborizadas
e inexploradas, habitadas por tribos de índios hostis. Além
disso, durante o Império, os poucos atritos entre trabalhadores ferroviários e indígenas raramente envolveram o govêrno
diretamente. Aproximadamente uma quarta parte apenas dos
8.890 kms de trilhos, em uso para o tráfego em 1 de janeiro
de 1889, era propriedade estatal. No entanto, a fonte utiliz2.1da para obtenção dêstes algarismos (5), revela que dos 4.995
kms projetados ou em construção naquele ano, quase a metade estava sob contrôle governamental, parecendo assim que
havia uma tendência para o aumento das responsabilidades
do govêrno na construção das ferrovias.
Durante a República esta tendência continuou e ligou-se
a outra, tendo em vista a melhor cooperação entre as linhas
principais e as mais independentes, inclusive a integração gradativa destas últimas, cujo método de ligar centros de população sem plano pré-estabelecido tinha retardado o desenvolvimento de um sistema ferroviário eficiente e lucrativo. Linhas pequenas foram compradas pelo govêrno ou por companhias maiores. Encampação tornou-se o preceito do dia. Linhas isoladas consolidaram-se em sistema. Por volta de 1907
uma rêde nacional de comunicação ferroviária, pela maior
parte controlada pelo govêrno diretamente ou então por
cláusulas de contratos de arrendamento, estava abrindo sua
(5).

Adolpho Botelho, "Viação férrea nacional", Correio Paulistano, 24 de dezembro
de 1908, pág. 1,, colunas 2 e 3.
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rota para o interior e encontrando resistência de algumas das
tribos relativamente hostis (6) .
Êste avanço ferroviário post-imperial pode ser relatado
resumidamente. Já em 3 de maio de 1890, durante a administração do govêrno provisório, nomeou-se uma comissão ferro\ iária para esboçar um plano geral de ampliação da rêde . Seu
relatório, apresentado dois anos mais tarde, recomendou a construção de algumas linhas compridas de penetração de regiões
apropriadas e a ampliação de certas linhas "estratégicas" para chegar a alguns isolados postos fronteiriços (7) . Tais sugestões não receberam atenção imediata . Nove anos mais tarde, Campos Sales em sua mensagem presidencial ao Congresso (3 de maio de 1901) advertiu que a segurança do Brasil
estava em perigo, justamente por falta daquele tipo de comunicações que já foram recomendados em 1892. Éle recomendou a construção de "grandes artérias", pelas quais tropas e
gêneros pudessem ser transportados ràpidamente a qualquer
ponto ameaçado das fronteiras ocidentais. No ano seguinte
êl e voltou a êste assunto, quando esboça as vantagens militares que se esperava obter pela construção de uma estrada de
ferro, que ia ligar os Estados do Paraná e Mato Grosso (8) .
Em 1903, Rodrigues Alves enviou sua primeira mensagem ao Congresso Nacional e nela chamou a atenção especialmente para a necessidade de se melhorar as ferrovias do
Porte e de se construir uma ligação entre a Capital Federal
e as fronteiras do sul e do oeste. Embora julgando que ainda
não tinha chegado a época para grandes expansões, o Presidente assegurou à nação que as condições econômicas estavam
melhorando e que o govêrno agora iria considerar a tarefa
de construção de estradas de ferro como uma das suas obrigações principais (9) . As linhas de "penetração" e as "estratégicas", recomendadas pela comissão ferroviária em 1892, mereceram agora (depois de 1903) maior atenção . As assim chamadas linhas "de penetração" foram planejadas para ligar aque(6) .

Lionel Wiener. "The Railways of Brazil", Cassiers's Magazine: An Enginneering
Monthly, XXXVIII (maio-outubro de 1911), pág. 152.
Trata-se de um estudo do desenvolvimento ferroviário do Brasil antes de
1910, escrito no Brasil por um especialista competente de construção ferroviária nas regiões subdesenvolvidas da Africa e da Amérioa do Sul. V. também
Annuario Estatístico do Beesil; 1908-1912. Econamtia e Finanças: Ministério
de Agricultura, Indústria e Cominarei°, II (Rio de Janeiro, 1916), pág. 31.
Esta publicação será citada posteriormente como Anuário Estatístico...
(7). — Wiener, "The Railways..." pág. 88.
Mensagens, vol. I, pág. 254
' e 285.
(8) .
(9). — Ibidem, vol. I, pág. 254.
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las partes do sistema ferroviário costeiro, que já estavam bem
desenvolvidas, com os grandes vales fluviais do interior dis
tante, isto é, o do Paraná, do São Francisco e do Amazonas.
As linhas "estratégicas" (às vêzes chamadas "militares") fo
ram planejadas para ligar a capital do país com os pontos reltivamente isolados das fronteiras terrestres: com Livramento, por exemplo, na fronteira com o Uruguai, e com Corumbá, na fronteira com a Bolívia.
A marcha ferroviária pelo interior exigiu apôio governamental cada vez maior. Foi demonstrado como o Govêrno
Federal começou a tornar-se dono e dirigente de estradas de
ferro, durante os primeiros anos da República. Isto em grande parte foi o resultado de politicagem. No entanto, desta forma, começou-se a obter um contrôle mais firme daquelas estradas de ferro, que. depois de 1903, começaram a avançar em
território inexplorado. As linhas "de penetração" e as "estratégicas" dependiam de apôio governamental. Sua finalidade era a de atrair povoadores e não de servir a populações
já existentes, assim êles entraram em linha reta criando cidades e aldeias, e não em curvas em busca delas. Suas turmas
de reconhecimento e de construção abriram brechas na floresta ainda não tocada pelo civilizado, e às vêzes êste avanço
foi bloqueado por índios hostis.
As medidas de proteção, necessárias para manter o avanço das estradas de ferro em face de tais obstáculos, exigiram
subsídios e intervenção governamentais cada vez maiores. O
custo das obras aumentou na medida em que guardas tiveram
que ser incluídos no pessoal. Às vêzes o uso mais econômico
de batalhões especializados do exército reforçou ou substituiu
o trabalho civil. Foi o govêrno que forneceu armas e munições aos trabalhadores, que estipulou o número de colonizadores que deviam se estabelecer ao longo das linhas, e que se
responsabilizou, em parte, pelo fornecimento de imigrantes para esta finalidade. Ao Govêrno Federal, muito freqüentemente,
os Estados cederam os direitos de propriedade relativos às terras margeando estas linhas por cem quilômetros ou mais em
ambos os lados. Assim a penetração ferroviária do interior longínquo, durante a primeira década dêste século tornou-se uma
emprêsa comum entre homens de negócio e o govêrno. Quando, depois de 1903, tribos hostis do Brasil meridional tentaram
sustar êste avanço, elas não apenas desafiaram as fôrças de
expansão econômica mas principalmente o próprio Govêrno
Federal.

— 85 —
A resistência dos índios estava especialmente obstinada em
São Paulo e nos Estados meridionais. No fim de 1907 o Ministro da Indústria, no Rio de Janeiro, recebeu do engenheirochefe da linha "de penetração" Rio Grande-São Paulo a seguinte mensagem:
"Regressei ontem de São João, próximo à zona infestada pelos índios. Verifiquei ser exato o pessoal ter abandonado os serviços de exploração protestando não voltar
ao trabalho sem efetiva garantia... Acabo de conferenciar com o representante da companhia arrendatária que
me pediu para insistir pedindo a vinda urgente de fôrça,
a fim de evitar a retirada do pessoal da zona de trabalho, pois será difícil reuni-los depois novamente... (10).

Clovis de Gusmão, escrevendo em 1942, recontou um incidente, ocorrido em 1907, na Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, uma linha "estratégica" destinada a Corumbá, na fronteira boliviana. Segundo êste autor, dois engenheiros com mais
de trezentos trabalhadores estavam esperando a chegada de
um trem para levá-los ao lugar das obras. O que aconteceu
êle descreve com as seguintes palavras:
Uma hora, duas. De súbito, ao longe, o apito. E o
trem se aproxima. Traz os cadáveres de cinco homens
com as cabeças decepadas pelos índios. Escusado será dier que os trabalhadores debandaram todos. De outra feita, dois assentadores de dormentes foram mortos a flechadas! Nova debandada. E assim, prejudicada por essas crises, é que a Estrada de Ferro Noroeste prosseguiu
pelo sertão afora. Quando os índios não podiam matar,
incendiavam as casas. E na zona conflagrada eram necessárias duas turmas; uma apetrechada com os instrumentos 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 tão precário que
seu construtor notificou o Ministro da Viação e Obras Públicas, no Rio de Janeiro, que as obras estavam no ponto de ficarem paradas por causa da impossibilidade de continuá-las em
face da oposição indígena (12) .
(10) . — Jornal do Comércio (Rio de Janeiro), 4 de dezembro de 1907.
( 11 ) . — Clovis de Gusmão, Rondon: A conquista do Deserto Brasileiro (Rio de Janeiro. 1942), págs. 123-124.
(12) . — Um breve relatório desta crise na penetração ferroviária de São Paulo e dos
Estados do Sul, aparece em Amilcar A. Botelho de Magalhães, Rondou, urna
Relíquia da Pátria, "Fé de Ofício" do General Cândido Mariano da Silva
Rondon de 1881 a 1930 (Curitiba, 1941), pág. 69.
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Sem dúvida havia provocação para muitos dos ataques dos
índios. Espingardas de repetição eram mais mortais que flechas, e os trabalhadores freqüentemente rivalizavam com os
índios em crueldade . Uma passagem tirada de uma carta ao
redator do "Correio da Manhã", do Rio de Janeiro, de outubro
de 1908 abona êste ponta de vista:
E' horroroso o que praticam os trabalhadores da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, entre Bauru e Avanhandava, com os pobres índios Coroados.
Aqui o assassínio do índio é uma espécie de sport,
chega a ser mesmo uma divertidíssima caçada para os
referidos trabalhadores.
Há dias, na ocasião em que os míseros Coroados realizavam um casamento segundo o seu rito, ao que afirmam os entendidos, foram vistos pelos trabalhadores da
Estrada, que, a tiros de carabina, assassinaram homens,
velhos, mulheres e crianças, poupando tão sem-lente a vida de uma jovem índia, de quem abusaram da maneira
mais indigna, cometendo em seguida uma série de cenas
de vandalismo (13) .

Estas duas descrições de atrocidades relativas aos índios,
que bloqueavam o avanço da "Estrada de Ferro Noroeste", não
devem ser necessàriamente aceitas como histôricamente corretas. E' difícil encontrar relatórios de testemunhas oculares sôbre conflitos com indígenas, escritos imparcialmente. A importáncia de tais relatórios não está nos detalhes dos massacres
praticados por um ou por outro lado, mas antes no fato de que
eles apareciam nos diários, servindo aquêles que desejavam contribuir para um sentimento popular em favor da proteção ou
do extermínio daqueles índios.
O segundo exemplo de brutalidade, seguido por rápida e
sangrenta vingança poucos dias depois, não foi um caso tão
excepcional como se poderia supor. Botelho de Magalhães,
hoje secretário em exercício do Conselho Nacional de Proteção aos índios, provou (Rondon, p. 69 e em outros lugares)
que nos crescentes conflitos entre índios e agentes vanguardeiros da civilização ocidental, depois de 1900, crueldades cada vez mais bárbaras foram praticadas por ambos os lados.
Havia guerra sem piedade.
(13). — Correio da Manhã (Rio de Janeiro), 16 de outubro de 1908. (Apud Nelson
Coelho de Senna, Os índios do Brasil. Memória Ethnographica, em segunda edição, Belo Horizonte, 1908, pág. 31, nota) . V. também Diário
Popular (Rio de Janeiro), 20 de outubro de 1908.
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Ainda recentemente, Herbert Baldus, etnólogo do Musel
Paulista de São Paulo, relatou uma conversa com um velho
caboclo que tinha tomado parte em matanças de índios, no
comêço do século. Quando interrogado se as mulheres indígenas eram massacradas também, o velho respondeu: "Mata.
mos tudo, porque o índio é pior que bicho, pois tem as unhas
venenosas" . Isto, Baldus acrescenta, era a linguagem daquilo
que os etnólogos chamam de "choque cultural" (14) .
As notícias sôbre conflitos entre trabalhadores e índios
criaram uma situação cada vez mais embaraçosa tanto para os
interêsses comerciais como para o govêrno. Quando os contratos com o govêrno ofereceram vantagens financeiras, dependendo do acabamento com data marcada de certas partes
das linhas, os esforços furiosos para ficar dentro de tais prazos tiveram como resultado um tratamento tão viciado de obs
trução indígena que ao govêrno não era mais possível sancioná-lo moralmente. Apesar disso, a expansão ferroviária tinha-se tornado o símbolo do progresso econômico, de aumento de densidade demográfica, do avanço das fronteiras industriais e de cultivo, da segurança e unidade nacional. O govêrno estava tão profundamente envolvido nesta extensão dos
trilhos e nos benefícios daí decorrentes, que não podia tomar
uma posição superior e olhar o problema indígena com objetividade. Como um número pequeno de índios não civilizados
e não tratáveis estava frustrando os legítimos interêsses do
povo brasileiro, parecia haver justo motivo para seu afastamento, se apenas fôsse possível fazê-lo inoficialmente e com
a menor publicidade possível. Não obstante, o govêrno não
se orgulhou de seu papel no negócio, e, por volta de 1908, estava procurando uma solução diferente ao problema daquela
que significava o prosseguimento do extermínio dos índios.
Extensão das linhas telegráficas.

Como no caso das estradas de ferro, o desenvolvimento rápido das comunicações telegráficas pelo interior causou o encôntro da jovem República com índios hostis, há muito tempo
afastados do contacto direto com a civilização. As tribos mal
conhecidas do oeste de São Paulo, de Goiás, Mato Grosso e do
Amazonas não tinham tido contacto durante o comêço do desenvolvimento desta forma de comunicação. As linhas telegráficas, cuja finalidade era a de ligar as capitais dos Estados
(14). — Herbert Baldus, "Os Oti", Revista do Museu Paulista Nova Série, VIII (1954),
pág. 88.
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do interior, por volta de 1889, tinham ido pouco além da fronteira setentrional do Estado de São Paulo. O govêrno Provisório retomou o plano, criando "comissões de penetração"
para estender as linhas telegráficas não apenas às capitais de
Goiás e Mato Grosso, mas em continuação, até às fronteiras
ocidentais. Desta forma fundaram-se as comissões telegráficas
de Goiás, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco, do Nordeste e finalmente uma planejada para ligar
Belém, na embocadura do Amazonas, com Manaus, a uns mil
e quinhentos quilômetros rio acima. Estas comissões foram
idealizadas pela jovem República como tentativas não apenas
para melhorar as comunicações mas também para abrir todo o
hinterland do Brasil (15) .
Êste avanço em territórios predominantemente indígenas.
efetuou-se através de uma série de projetos, cada qual exigindo para sua realização um período de vários meses, senão, como em mais de um caso, oito ou nove anos. Em um período de
treze meses, por exemplo, a partir de março de 1890, estenderam-se fios telegráficos de Cuiabá, capital de Mato Grosso, através de 514 quilômetros de terras selvagens até Araguiana, na
fronteira ocidental de Goiás. Durante os anos de 1900 a 1904,
Cuiabá foi ligado com a fronteira boliviana em Corumbá, cumprindo-se assim o desêj o expresso pelo presidente Prudente de
Morais em 1895, de que o atraso na construção da estrada de
ferro até aquêle lugar estratégico fôsse pelo menos parcialmente compensado por êste outro meio de comunicação (16) .
Por volta de 1906, linhas telegráficas tinham sido instaladas da ponta meridional do Rio Grande do Sul até a rêde que
estava partindo da parte central de Mato Grosso. Foi naquele
ano, que um jovem engenheiro do exército, Cândido Rondon,
foi encarregado de uma tarefa quase impossível — a construção de uma linha telegráfica da capital de Mato Grosso em direção ao noroeste, através dos rios tributários do Tapajós, por
1.150 quilômetros, até a cidade pioneira de Santo Antônio, no
rio Madeira, a uns três mil e quinhentos quilômetros ao oeste
da protuberância litorânea.
O efeito perturbador sôbre os índios desta invasão rápida
e extensa de terras, que êles sempre tinham considerado com
(15) .

( 1 5) .

Uma breve resenha do desenvolvimento destas comissões pode ser encontrada em Cândido Mariano da Silva Rondon, Rumo ao oeste. Conferência
realizada pelo General Rondon no D. I .P . em 3-1X-1940,e discursos do Dr.
Ivan Lins e do General Rondon, pronunciados na Associação Br►sileira de
Educação, 17 de setembro de 1940 (Rio de Janeiro, 1942), pág. 78.
Mensagens, 1, pág. 121.
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suas, foi aumentado pela maneira como esta penetração foi
conduzida. Semelhantemente às estradas de ferro, as linhas telegráficas no interior distante nem sempre seguiram as rotas
estabelecidas de viagem mas, ao contrário, abriram caminho
através de regiões quase desconhecidas. Assim, muitos dos índios encontrados pelas turmas de reconhecimento e construção nunca antes tinham visto um civilizado e muito menos a
grande quantidade de equipamento curioso e, para alguns dêstes povos primitivos, aterrorizante, sugerindo uma invasão mais
terrível do que de fato era o caso . Os índios ficaram especialmente perturbados pelos sinais de permanência do avanço . Não
apenas postes e fios telegráficos, mas também currais e postos
de manutenção acompanharam a coluna invasora. Um caminho para carroça de seis a onze metros de largura foi construído junto aos postes telegráficos, constituindo o meio de
trânsito mais direto e freqüentemente único entre os postos
avançados do mato e os centros telegráficos do interior distante (17) .
Deve-se notar, finalmente, que êstes principais projetos
de construção de linhas telegráficas foram confiados a batalhões do exército . Daí, durante o período do nosso estudo,
uma grande parte da fôrça construtora era representada por
trabalho involuntário, isto é, por soldados forçados, os quais
por terem sido punidos ou por falta de dinheiro não podiam
escapar a esta tarefa árdua e perigosa. Tais homens, quando
não constantemente vigiados, atiçavam tumultos ou com os
nativos muito confiados ou com os demasiadamente belicosos.
Muitos exemplos de ataques indígenas e perda de vidas em
ambos os lados poderiam ser citados (18) . Desta forma, pelo
. — Relatórios detalhados sôbre a disciplina severa e as privações excessivas da
vida em acampamento nas comissões telegráficas, assim como descrições de
seus muitos deveres, incluindo a construção de caminhos e pontes, de reconhecimento topográfico, de estudo etnográfico, de coleta zoológica e botânica,
de observação climática e seu registro, e de investigações geolóiikas foram
registrados por um. oficial da Comissão Rondon (1907-1910 no Oeste de
Mato Grosso); A. A. Botelho de Magalhães, in Impressões da Comissão
Rondam 5a. ed. (Rio de Janeiro, 1942), págs. 108-109, 367-369 e referências dispersas. V. também Missão Rondar). Apontamentos sôbre os trabalhos realizados pela Comissão de linhas telegráficas Estratégicas de Mato
Grosso ao Amazonas sob a direção do Coronel de engenharia Cândido Mariano da Silva Rondon, de 1907 a 1915. Publicados em artigos do "Jornal do
Comércio" do Rio de Janeiro em 1915. (Rio de Janeiro, 1916) .
. — Senna, Os índios, pág. 30. As comissões telegráficas, dirigidas por Rondon,
diferenciam-se da maior parte das outras pelo feito notável de terem perdido muitos de seus próprios homens sem terem tomado a vida de um único
índio. Este resultado se relaciona diretamente com êste estudo e será considerado em capítulo posterior.
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modo agressivo que freqüentemente caracterizou a extensão
das linhas telegráficas assim como pelo próprio alcance desta
penetração, desconfiança e mêdo em face do pioneiro desenvolveram-se entre muitas tribos do interior, transformando-se,
em alguns casos, em resistência contra todos os outros elementos da civilização do homem branco.
Os efeitos posteriores da penetração telegráfica freqüentemente eram mais perturbadores do que a investida original.
Etnólogos a antropólogos, curiosos a respeito das tribos recentemente descobertas, apressaram-se em chegar a elas, antes
de que sua cultura pudesse ser contaminada pelo contacto com
a civilização . Naturalistas, aventureiros, repórteres e fotógrafos, missionários, negociantes e, freqüentemente, refugiados da
sociedade ou de justiça — uns e outros ou todos juntos investiram contra o índio, freqüentemente através de caminhos construídos pelas comissões telegráficas. Culturas primitivas e isoladas foram submetidas às influências desorganizadoras e freuüentemente desmoralizantes de inovações sociais e materiais
que muitas vêzes não estavam em harmonia com os costumes
estabelecidos ou as necessidades peculiares dos nativos .
As comunicações melhoradas entre as cidades grandes do
litoral e pontos distantes do interior, possibilitadas pelas rápidas construções de linhas telegráficas na primeira década dêste
século, levaram o índio e suas preocupações mais perto daqueles brasileiros litorâneos que viviam fisicamente isolados das
perturbações indígenas . O poderoso Jornal do Comércio, do
Río de Janeiro, publicava uma coluna diária na primeira página, intitulada "Telegramas", com pequenas notícias de interêsse sôbre o interior. Notícias de conflito com os índios constituiam sensação e eram publicadas logo que chegaram. Esta
corrente de informações de regiões, onde o nativo estava criando uma ameaça cada vez mais séria ao progresso material, causou preocupação ao govêrno e, ao mesmo tempo, despertou simpatia popular pelo índio novamente descoberto.
Expedições etnológicas.
O estudo de campo das tribos do interior representou uma
invasão menos poderosa e menos permanente, mas não obstante irritante das terras indígenas, e contribuiu por sua vez para a tensão crescente nas relações com os índios, depois do advento da República. Naturalmente, em anos anteriores já havia cientistas que se especializavam no estudo da cultura na-
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tiva. O Príncipe de Wied Neuwied e Carl Friedrich von Martius viajaram entre os índios durante a primeira metade do
século XIX e escreveram monografias valiosas sôbre as culturas nativas. Couto de Magalhães, em 1863, visitou as tribos do
Araguaia no Brasil Central, e em 1875 João Barbosa Rodrigues
publicou seu primeiro estudo sôbre as tribos da região amazônica. Sômente depois de 1884, no entanto, sob a direção de
Karl von den Steinen, expedições verdadeiramente importantes começaram a entrar em contacto com culturas indígenas
ainda não perturbadas pela civilização do branco (19) .
A descoberta de tribos primitivos na região matogrossense do Xingú superior, como resultado das expedições de von
den Steinen em 1884 e 1887, teve ampla repercussão, a qual,
por sua vez, encorajou a procura cada vez mais intensa de civilizações indígenas até então desconhecidas ou pouco conhecidas Paul Ehrenreich, depois de ter estudado os botocudos
do Espírito Santo e de Minas Gerais e, em 1887, as tribos recém-descobertas do rio Xingú, começou pesquisas etnológicas entre tribos do rio Purús, na região dos rios tributários
mais ocidentais do Amazonas. Hermann Meyer, depois de ter
estudado os botocudos de Santa Catarina, mudou-se em 1896
para regiões desconhecidas de Mato Grosso. Max Schmidt entrou profundamente nas florestas dêste mesmo Estado, de 1900
a 1901, em busca de dados de seu interêsse: línguas e artefatos indígenas. Nove anos mais tarde se encontrava no recanto mais ocidental de Mato Grosso. Theodor Koch-Grünberg
estava trabalhando entre os índios 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, embora não todos tão bem treinados
como êstes, estavam viajando extensivamente entre os índios
durante êste período; entre êstes Telêmaco Borba e Afonso
d'Escragnolle Taunay. Apenas as expedições mais importantes
pelos mais competentes especialistas de civilizações indígenas
— Herbert Baldus, Bibliografia crítica de etnologia brasileira (São Paulo, 1954),
pág. 13. Esta bibliografia de 859 páginas é um guia indispensável para o
estudo genuíno da etnologia brasileira. A introdução (pág., . 9 a 24) constitui umo ensaio histórico sôbre o estudo científico dos índios do Brasil desde
1500 até a data de publicação. Um ensaio semelhante e de obtenção mais
fácil foi preparado dois anos antes por um cientista competente, o Professor
de Antropologia da Universidade de São Paulo, Egon Schaden, intitulado "O
Estudo do Índio Brasileiro: ontem e hoje", foi publidado na Revista de História, n.o 12 (São Paulo, outubro-dezembro de 1952)4 págs. 385-401.
— Baldus, Bibliografia, pág. 15.
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foram mencionadas aqui, mas estas poucas serão suficientes
para dar uma idéia da insistência poderosa, com a qual culturas indígenas isoladas foram deliberadamente procuradas e
pesquisadas durante os últimos anos do Império e os primeiros da República.
Para o índio tratava-se de apenas mais uma forma de invasão. O máximo em cuidado por parte dos etnólogos ou antropólogos não teria sido suficiente para dissipar completamente a convicção do índio de que o branco o estava cercando. Embora tais cientistas geralmente falassem a língua nativa ou tratassem ràpidamente de aprendê-la e embora tomassem muita precaução para não alterar os costumes tribais, êles
mesmos assim perturbaram os índios pela freqüência crescente de suas visitas em expedições cada vez maiores. Pouco a
pouco mais e melhor equipamento foi introduzido e quantidades maiores de raridades indígenas foram colecionadas e levadas embora. Se não tivesse havido no Brasil a curiosidade
intelectual de etnólogos como Karl von den Steinen e a publicidade dada aos resultados de suas pesquisas em revistas científicas e populares, êstes índios de regiões relativamente isoladas poderiam ter ficado em paz por muitos anos ainda.
Investigações geográficas.

Para a infelicidade daqueles índios que escaparam tanto
do penetrante avanço das linhas de comunicação como da procura apressada dos etnólogos treinados, desenvolveu-se durante êste mesmo período (1889-1910) um interêsse geográfico intenso pelas regiões menos conhecidas do país. Em qualquer
parte onde nos mapas do Brasil ficavam grandes espaços em
branco marcados apenas com a palavra desconhecido, os geógrafos resolveram investigar . Na liderança desta onda de exploração estava a Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. Neste Estado, adiantando-se ao avanço ferroviário, a comissão geográfica, depois de 1888, mandou sucessivas expedições aos vales inexplorados dos rios Itapetininga e Paranapanema. Por volta de 1908, quase todos os vales fluviais em direção este-oeste tinham sido examinados e
corretamente assentadas no novo mapa estadual, publicado
naquele ano, para a Primeira Exposição Nacional, no Rio de
Janeiro. Nessa época também outros Estados estavam levando adiante projetos semelhantes. Havia expedições trabalhando ao longo das fronteiras disputadas do Rio de Janeiro, d3
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Minas Gerais e de São Paulo . Pelo Brasil inteiro, geógrafos
capazes estavam ocupados com a exploração e o levantamento de serras e vales fluviais, desconhecidos à cartografia antes
de seu aparecimento no caminho das linhas ferroviárias e telegráficas.
Relacionando esta onda de interêsse e atividade no campo da geografia com o crescente problema indígena, é claro e
significativo que esta forma de penetração, tal como a das comissões de limites, das linhas de comunicação e dos etnólogos,
intensificou-se durante as duas primeiras décadas da República, chegando ao seu volume máximo entre 1908 e 1910, justamente na época em que se deu uma solução ao problema indígena. Em novembro de 1908, um dos mais destacados engenheiros e geógrafos brasileiros, Francisco Bhering, passou
em revista os sucessos dos três ou quatro anos anteriores e descreveu a fase de exploração em desenvolvimento como "geografia heróica" . O avanço econômico da nação, êle disse, iria depender da continuação do levantamento topográfico e da obtenção de dados mais detalhados de cartografia . S'ômente com
a confecção de mapas mais exatos, o govêrno poderia corretamente avaliar ou explicar claramente ao público os melhoramentos completados ou projetados nos serviços postais, telegráficos, ferroviários, trabalhistas e médicos (21) .
O estudo geográfico do interior forçosamente tinha que
acompanhar o desenvolvimento econômico da nação. Por exemplo, a aprovação legislativa de concessões ferroviárias foi retardada sempre, quando as informações sôbre as regiões envolvidas estavam inadeqüadas. As vistas tanto do comércio
como do govêrno estavam voltadas para as terras desconhecidas ou recém-descobertas no oeste e noroeste. Na Câmara dos
Deputados um membro se levantou em 1909, para pedir que
a cortina verde atrás do assento do Presidente fôsse trocada
por um grande mapa do Brasil. Êle achou que tal ato tornaria as discussões mais claras e os trabalhos da Casa mais rápidos. Foram as seguintes suas palavras : "...é preciso sempre termos diante dos olhos o mapa dêste grande País" (22) .
Tal pedido na Câmara dos Deputados foi uma amostra e mais
do que isso, um símbolo, do interêsse intenso da nação nas re(21) .

Bhering, "Os esquemas na Exposição Nacional", Jornal do Comércio, 12 de
novembro de 1908, pág. 21, cols. 5-6.
(22). — Deputado José Carlos na sessão de 29 de setembro de 1909, Annaes da Gamara dos Deputados: Sessões de 16 a 30 de Setembro de 1909, VIII (Rio
de Janeiro, 1910), pág. 713. Esta publicação será posteriormente citada como Anais da Câmara dos Deputados: 1909, VIII.
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giões pouco conhecidas de seu vasto interior, por volta de
1909. No mesmo ano, o apôio entusiástico ao Primeiro Congresso Nacional de Geografia constituiu uma prova mais concreta. E em junho de 1910 havia sinais no Jornal do Comércio de
uma esperança de que tinha chegado o tempo para integrar os
muitos problemas regionais de exploração e levantamento em
um programa de investigação geográfica, de âmbito nacional
(23) .
Como as outras formas de penetração já mencionadas, também a exploração geográfica de regiões apenas habitadas por
tribos nativas encontrou uma certa resistência por parte dos
índios . Ao contrário dos etnólogos, os geógrafos raramente se
podiam expressar nos dialetos indígenas. Êles tinham uma tarefa a cumprir e geralmente estavam ansiosos para completála o mais depressa possível. Alguns dêles foram assediados por
dificuldades sérias. Em 1905, no vale do rio do Peixe, uma expedição da Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São
Paulo esteve por muitos dias sob os ataques repetidos dos índios coroadds . Quase um ano mais tarde, em setembro de
1906, um outro grupo da mesma Comissão Geográfica encontrou oposição igualmente tenaz. Quatro de seus membros foram feridos nas suas canoas no rio do Peixe, por um enxame de
flechas de uma borda saliente (24) . Muitos outros exemplos
de conflitos semelhantes poderiam ser citados. Ataques e contra-ataques mesmo quando não acompanhados por perdas de
vida ou ferimentos sérios, contribuiram para o mal-estar crescente nas relações entre certas tribos indígenas e representantes da civilização usurpadora, durante as primeiras duas
décadas da República .
Comissões de limites e a intervenção governamental no
Acre, a extensão ferroviária e telegráfica, as explorações etnológicas e geográficas, cada um dêstes fatôres tinha contribuído para que se ficasse mais consciente da presença do índio, depois do advento da República. Cada fator constituiu
uma nova violação do isolamento indígena e tinha despertado
.
.

Jornal do Comércio, 17 de junho de 1910, pág. 4. cols. 2-3.
Um breve relatório dêstes ataques aparece no artigo final (22 de janeiro
de 1910, pág. 5, cols. 4-7) de uma série intitulada "A evolução dos trabalhos geográficos em São Paulo", escrita pelo diretor da Comissão Geográfica,
João P. Cardoso, e publicada durante todo o mês de Janeiro no Jornal do
Comércio. Para uma exposição mais completa dêste conflito indígena vide
o relatório oficial destas expcdições: Comrnissão Geographica e Geologica do
Estado de São Paulo. Exploração do Rio do Peixe, 1907 (São Paulo, 1907),
16 págs. Esta comissão será posteriormente citada como Comissão Geográfica
e Geológica de São Paulo.
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na população nativa um certo ressentimento e uma resistência aberta.
Aquêles índios que se opunham à vanguarda pioneira da
civilização foram gradativamente. exterminados. Os que tinham aceito êstes pioneiros se tornaram cada vez mais vítimas
da doença e da exploração. Embora a ampla publicidade dada
às atividades e descobertas dos agentes da expansão ocidental no Brasil tenha servido para melhor aproximar o índio e
seus problemas ao govêrno e ao público em geral, e embora tal
publicidade se tenha tornado cada vez mais simpática às raças nativas, acreditou-se em vastos círculos do Brasil, ainda
em 1908, que a crueldada dos ataques indígenas e das represálias dos brancos fôsse um mal necessário acompanhando o
progresso econômico e a primeira etapa da expansão territorial em regiões habitadas por índios.
Para a maior parte dos brasileiros era evidente que não
foram os índios que tinham iniciado esta luta. Sua desorganização, e falta de número suficiente e o armamento fraco impediram que êles pudessem entrar no território dos brancos
com um mínimo de esperança de desalojá-los de terras já
ocupadas. Nem a possibilidade de saque era um incentivo suficiente ao índio para arriscar sua vida. O conflito entre o nativo e o brasileiro não era mais do que a resistência desesperada por parte dos indígenas, à invasão terrível de seus territórios de caça. Não foi fácil ao govêrno justificar ou explicar
esta nova invasão do último refúgio dos índios. Embora o tratamento injusto da população nativa, acompanhado da oposição incômoda dos índios ao desenvolvimento econômico do
interior do país, causasse um dos maiores problemas da nação, em 1908 não havia ainda nenhuma expressão forte da opinião pública sôbre êste assunto. Também não se tinha adotado uma política governamental claramente definida. Talvez a
aceitação malévola dêste infeliz estado de coisas poderia ter
continuado por vários anos, se, durante êste mesmo período,
um choque ainda mais desesperador entre os nativos e os invasores não o tivesse posto em evidência.
(Continua no próximo número) .
DAVID HALL STAUFFEE

ORIGEM E FUNDAÇÃO DO SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (II).
(Continuação).
CAPÍTULO II

A LUTA PELAS TERRAS DOS ÍNDIOS.
Os primeiros anos da República caracterizaram-se por uma
aceleração do avanço fronteiriço, através do país inteiro. Largas áreas de terras potencialmente produtivas foram tiradas à
fôrça dos índios, os quais durante o longo govêrno de D. Pedro
II tinham ficado em relativa paz. Tal marcha colonizadora para
o Oeste, com exceções na região amazônica e em São Paulo, não
representava uma penetração tão rápida ou profunda do interior como as comissões de limites, as ferroviárias e telegráficas,
e as expedições etnológicas e geográficas já descritas. Não obstante, as injustiças cometidas eram muito maiores, e mais feroz
a resistência da população nativa, nas regiões até agora não
conquistadas. A ocupação irresistível das terras de caça dos
índios pelo branco, assim como a exploração e o deslocamento
ou extermínio dos seus antigos ocupantes significavam a destruição de um modo de vida e o colapso de uma cultura primitiva que tinha passado intacta pelo período colonial e pela primeira metade do século da Independência.
Seringueiros na Amazônia.

As mais extensas destas invasões de território indígena deram-se na floresta tropical do norte do país. Ali, já em 1877,
com o aparecimento de uma sêca prolongada no Ceará, mestiços provenientes do interior ressecado do Nordeste começavam
a movimentar-se em direção ao Oeste, às florestas amazônicas,
onde havia produção de borracha. Sêcas intermitentes durante o resto do século XIX e a primeira década do atual contribuiam para a manutenção de tal padrão migratório.
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Porém, uma isca maior ainda do que a sêca, provocando a
colonização ao longo do rio Amazonas e dos milhares de quilômetros de seus rios tributários, foi o aumento espetacular do
preço da borracha crua durante êste mesmo período . O advento da mania da bicicleta nos Estados Unidos, na década de 1890,
seguida pela invenção do automóvel e uma utilização maior da
borracha em outros produtos, criou uma procura pesada para
êste material que podia ser satisfeita apenas pelas selvas tropicais da América do Sul. Uma baixa no preço do latex ocorreu no fim de 1906, mas foi controlada em 1908, sendo que a
prosperidade da borracha continuaria ainda até 1910, quando
finalmente a espiral vertiginosa dos preços entrou em colapso,
frente à produção mais econômica de latex nas plantações de
seringueiras, introduzidas no Oriente, por volta de 1900.
Sob as influências conjuntas das sêcas no Nordeste, depois
de 1877, e da procura crescente de seringueiros, del6wis de 1890,
dezenas de milhares de trabalhadores mudaram-se para as florestas amazônicas — especialmente para o território do Acre,
descrito no capítulo I. Talvez em nenhum lugar do Brasil o
crescimento da população foi tão intensivo durante as primeiras duas décadas da República, como foi naquela região distante, a 4.000 quilômetros ao oeste do Recife, ao longo das águas
tributárias dos rios Purús e Juruá (1) . Calcula-se o número de
imigrantes que entraram nas florestas de seringueiras do Brasil setentrional, durante uma fase de prosperidade da borracha, em mais ou menos vinte mil por ano (2) .
O seringueiro demarcava, cada um por si, o seu território,
distante do último povoado duas horas ou mais de canoa, rio
acima (3) . Ali construia uma pequena barraca para si ou, em
alguns casos, para a família que trouxe consigo. Quando só, às
vêzes forçava uma moça índia a participar de sua existência
miserável, e isto, por si só, era suficiente para antagonizar a
população nativa. Muitos seringueiros, além disso, enfureceram as tribos geralmente pacíficas da região amazônica, forçando-as a obter quantidades certas de latex e entregá-las, sem falOliveira Vianna, Evolução do povo brasileiro, 3a. edição (São Paulo, 1938),
págs. 123-124. Vide também John Melby, Rubber River: An Account of
the Rise and Collapse of the Amazon Boom, Hispanic American Historical
Review, XXII (agãsto de 1942), pgs. 456-458.
— Preston James, Latira America, ed. revista (New York, 1950), pg. 505.
Uma descrição ~te sistema de demardação, oomo funcionava na região
do Madeira superior, encontra-se em Cândido Mariano da Silvá, Rondou:
Conferências realizadas nos dias 5, 7 e 9 de outubro de 1915 pelo Sr. Coronel... no Theatro Phenix do Rio de Janeiro sabre trabalhos da Expedição
Roosevelt e da Corrunissão Telegraphica (Rio de Janeiro, 1916). V. também
■ edição em inglês, da mesma data, pgs. 117-122.
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ta, em épocas determinadas. Quando o seringueiro era suficientemente esperto, ia aumentando, aos poucos, o número de
índios a seu serviço e contratava inspetores, muitos dos quais
descobriam e espancavam sem perdão aquêles que não satisfaziam as quotas estabelecidas.
Nem todos os seringueiros maltratavam os nativos assim,
mas os índios, à procura de vingança, nem sempre faziam distinção entre aquêles que lhes tinham infligido penalidades e
aquêles que não o tinham feito. Além disso, os proprietários que
mais cruelmente exploravam o trabalho indígena, estavam geralmente bem preparados para se defender contra ataques, ao
passo que o seringueiro, que trabalhava secinho ou com a ajuda única da família, podia ser surpreendido e subjugado fàcilmente. Daí não ser estranhável o fato de que os membros da
expedição científica "Roosevelt", de 1914, encontrassem os seringueiros do Madeira superior com mêdo constante de um ataque dos índios. Já o aparecimento inesperado da canoa de Rondon provocou a fuga para o mato de muitos dêsses seringueiros isolados (4) .
Nem todos os que se trasladavam do Ceará trabalhavam independentemente. Muitos foram contratados como inspetores
por grandes companhias de borracha, cujas operações através
de vastos territórios foram controladas de escritórios centrais
em Manaus ou nas grandes cidades do litoral. Tais companhias
distribuiam altos dividendos aos seus acionistas no país e no
estrangeiro. Elas também pagavam impostos pesados ao govêrno brasileiro. Desta forma, ignorar os métodos desumanos pelos quais índios foram forçados a trabalhar nos seringais, estava no interêsse tanto das fôrças econômicas como do govêrno
De acôrdo com a prática geral em tôda a região amazônica,
trabalhadores índios e mestiços eram engodados para o serviço
das companhias por uma combinação de promessas falsas e crédito fácil sôbre o salário futuro. O índio, desconhecendo o sistema trabalhista do branco, gastava totalmente qualquer adiantamento, sem se dar conta de que se tratava de uma dívida de
sua parte. Uma vez endividado, era-lhe quase impossível comprar a liberdade com a mesquinha paga que recebia em retribuição de seu trabalho ou pela venda de quaisquer mercadorias que recebia da companhia em vez de salário. O mestiço
do Ceará geralmente caía nas mãos daquelas companhias, le.

(4) . — Rondon, Conferências. V. também pg. 130, da edição em inglês para um
breve relatório sôbre a luta feroz entre seringueiros e índios, no curso superior do Ariptunã, onde se situa a cachoeira de Infernião.
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vado pelo desêjo de gozar novamente um pouco dos artigos de
luxo ou dos vícios que antigamente conhecia, quando vivia fora do sertão amazonense. Também êle aceitava adiantamentos, endividava-se e chegava à conclusão que o único meio, pelo qual podia livrar-se e obter os lucros inicialmente a êle prometidos, era o de aceitar a posição onerosa de inspetor dos índios. Neste papel, seus empregadores esperavam dêle e o forçavam freqüentemente, que punisse os trabalhadores índios, sem
demência, por qualquer forma de preguiça ou revolta (5) .
E' difícil dizer se as atrocidades praticadas por funcionários da Peruvian Amazon Company contra indefesos trabalhadores indígenas e suas famílias no distrito de Putumaio, uma
região de seringueiros no Perú, perto da fronteira do Brasil,
igualaram as que aconteceram em território brasileiro; não obstante, elas demonstram até que ponto civilizados podem tornar-se bestiais, quando estão livres de observação e influência
de fora e têm à sua disposição os meios para tiranizar o espírito e o corpo de um povo primitivo. Uma exposição da situação do Putumaio, na Inglaterra, em 1909, por um engenheiro americano, W. E. Hardenburg, foi recebida com publicidade
dramática pela imprensa londrina. O fato de que vários súditos coloniais britânicos das índias Ocidentais estavam entre os
trabalhadores escravizados daquela companhia, finalmente
provocou uma investigação pelo Foreign Office, em 1910, com
a publicação subseqüente de um Livro Azul consular sôbre o
assunto, em 1912 (6) .
. — Uma breve história sôbre os maus tratos infligidos aos índios na região amazôniqa pode ser encontrada em Alípio Bandeira, "Disciurso pronunciado por
Alípio Bandeira na sessão solene de instalação da inspoltoria do Sérviço de
Proteção aos índios e Localização dos trabalhadores nacionais no (Amazonas",
Coletânea de leio. atas e memórias referentes ao indígena brasileiro, ed.
Humberto de Oliveira (Rio de Janeiro, 1947), pgs. 29-54. Um tratamento
mais detalhado de casos efetivos de perseguição indígena na região amazônica encontra-se em Alípio Bandeira, A cruz indígena: Com a descrição de
dolorosos episódios verdadeiros em que os nossos aborígenes têm sido vítimas
de inomináveis barbaridades cometidas pelos civilizados (Pôrto Alegrei, 1926) .
.
Govérno da Grã-Bretanha, Correspondence Respecting the Treatment of British
Colonlál Subjects and Nativo Indicou Employed in the Collection of Rubber
in the Putumayo District, Presented to Both Houses of Parliarnent by Command of His Majesty, July, 1912. Miscellaneous, n.e 8 (1912), (Londres;,
1912) . V. também Hardenburg, The Putumayo: The Devil's Paradise (Londres, 1912) . O Livro Azul é um dos pouquíssimos relatórios detalhados e
cuidadosamente documentados em inglês, sôbre os métodos Usados por, pelo
menos, urna companhia de borracha da região amazônica, para extirpar quaisquer formas de liderança e resistênaia organizada entre seus trabalhadores
indígenas. O leitor familiarizado com as atrocidades seiscenti,sás no, América espanhola, relatadas por Las Casas, encontrará detalhes igualmente lúgubres sôbre torturas e assassinatos , por espancamento e afogamento, a tiro,
por queimadura e exposição, neste relatório do séiculo XX.
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Relatórios cada vez mais freqüentes sôbre fricções, na região amazônica, entre nativos e seringueiros ou companhias de
borracha, serviam para chamar a atenção mais intensa do govêrno brasileiro sôbre o problema indígena nas florestas tropicais do Norte. Esta, no entanto, era apenas uma das áreas, onde
a perseguição vasta ou a substituição da população nativa estava
incomodando a consciência da nação, em 1908.
Plantaklores de mate no Oeste e no Sul.

Durante os primeiros anos da República, enquanto a prosperidade da borracha atraía milhares de imigrantes para os
sertões setentrionais, limpavam-se largas áreas de terra boa, nos
Estados meridionais e ocidentais, para o cultivo de mate, uma
forma sul-americana de chá. Por volta de 1910, para mencionar
um exemplo, a Companhia Mate-Laranjeira estava arrendando mais ou menos 38.000 quilômetros quadrados da parte suloeste de Mato Grosso e exportando anualmente cêrca de sete
mil toneladas de mate (7) .
O desenvolvimento rápido desta indústria, depois de 1888,
fundava-se em grande parte na atração de antigos escravos das
fazendas de café. Em conseqüência desta oferta fácil de mãode-obra barata, as plantações de mate se difundiam sôbre território indígena. A vegetação de savana de planalto e arbustos,
que antes servia aos nativos como refúgio e território de caça,
foi destruída a machado e fogo. Outra vez aquela parte da população indígena, que não foi expulsa da terra ou exterminada
na tentativa de conservá-la, perdeu a liberdade de sua economia de caçadores nômades e tornou-se paulatinamente um segmento amargurado e desmoralizado entre os trabalhadores da
plantação.
Criadores de gado em Goiás e Mato Grosso.

Durante êste mesmo período, e especialmente depois de
1905, as savanas arenosas do planalto dos Estados centrais de
Mato Grosso e Goiás tornaram-se um centro de atração não apenas para os imigrantes das áreas das sêcas do Nordeste mas
igualmente para um grande número de criadores do Rio Grande do Sul, o Estado mais sulino da União.
(7) . — Lionel Wiener, "The Railways of Brazir Cassier's Magazine: An Emygineering Menithlyb XXXIX (abril, 1941), pg. 530. V. kambé ► n o Irelafiírio
extenso sôbre a imigração para Mato Grosso e suas conseqüênicias sôbre as
relações com os índios e o rápido desenvolviniento da indusrcrialização do mate, naquele Estado, o qual apareceu na Gazela Official (2, 5 e 7 de abril
de 1910) de Mato Grosso. Este jornal lerá citado posteriormente como
Gazeta Oficial.
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Curiosamente, o que provocou tal migração para o Norte
foi a introdução de câmaras frigoríficas nas fábricas argentinas de acondicionamento de carne e nos navios. O comércio
de carne congelada, pagando preços mais altos para a qualidade superior, causou a mudança dos centros de gado da indústria de tipo antigo para o Norte, região de terras de pastagem mais barata. Criadores que não se toleravam mais nas
planícies do Sul emigraram em massa para o Norte, para o planalto central do país, o qual se tornou o último refúgio da indústria de rebanhos não organizados (rough-stock), servindo
às fábricas brasileiras de carne sêca e extrato. Um fazendeiro
perto de Posadas, em 1906, calculou o número de criadores que
passavam por sua casa mensalmente em perto de duzentos —
na sua maior parte acompanhados por suas mulheres e objetos
domésticos e conduzindo éguas, mulas e cavalos na sua frente. Perguntados para onde iam, quase todos responderam que
estavam em caminho do Mato Grosso, onde a terra estava
barata e onde havia gado para todos (8) .
As pastagens que atraíram aquela onda de colonização não
eram planuras abertas, como as das Grandes Planícies da América do Norte, mas estavam intercaladas com pedaços de floresta, os últimos refúgios dos índios do interior (9). Isto significava que, na medida em que a savana interrompida absorvia
em ritmo crescente criadores com suas famílias, o índio em suas
áreas de caça cada vez menores, sentia-se cercado e constrangido, incapaz de locomover-se livremente, como antes, de uma
região arborizada para outra. Tal situação nos Estados ocidentais era apenas mais uma ameaça à felicidade futura e à existência pacífica da população indígena da nação.
Fazendeiros imigrantes em terra nova.

A corrente migratória irresistível para as regiões de borracha, mate e gado era complementada, ao mesmo tempo, por
(8). — W .

S. Barclay, "The River Paraná: An Econordc Survey". The Geogra.
phio1.71 Journal, XXXIII (janeiro de 1909), pg. 32.
(9) . — As tribos disis regiões altas do oeste de São Pauk, e Mato Gitsso slão eram
sempre índios de floresta. Uma tribo polido conhecida de índios da planície, os oti (não mencionados na secção etnográfica do Hand-book of South
American Indians, 6 vols.) do "United States Bureau of Ethnology", foi
lentamente extinta dur4nte o século XIX por criadores de gado na parte
ocidental de São Paulo. Acredita-se que em) 1903 apenas tinta Peado um
homens, quatro mulheres e quatro crianças. As vantagens que os brancos
poderiam ter obtido por meio de uma aliança com esti4 tribo, e o relatório
trágico da matança desta gente foram 'apresentados por Nimuendajú (Kurt
Unckel), "Das Ende des Oti-Stammes", Deutsche Zeitung (São Paulo. 1910).
A tradução portuguêsa &ate artig4 assinada pelo autor, fdi reproduzida num
estudo recente do assunto, por Herbert Baldus: "C4s Oti", Revista do Museu
Paulista, Nova Série, VIII (São Paulo, 1954), pgs. 79-92.
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um influxo sem precedentes de imigrantes europeus. Vale a
pena mencionar alguns dados estatísticos sôbre seu número e
as datas de sua chegada, pois uma proporção apreciável dêstes
recém-chegados foi para o interior e se estabeleceu em terras
nas vizinhanças ou em poder de tribos indígenas hostis à penetração branca.
Outra vez se verá que o período de máximo prejuízo para
índio começou nos últimos anos do Império e chegou ao seu
ponto alto por volta de 1908. Pela primeira vez na década de
1880 o Brasil sentiu verdadeiramente a necessidade urgente
para aumentar a mão-de-obra. Em conseqüência da abolição
da escravatura, em 1888, sem compensação para os proprietários, o velho e tradicional sistema fazendário entrou em colapso temporário . Os antigos escravos, ávidos de começar uma
vida nova em ambiente novo, ou se dirigiam às cidades ou encontravam trabalho em alguma lavoura diferente da do café
da cana. Os proprietários de fazendas de café e de cana, antes prósperos, também se mudavam para as cidades grandes
médias do litoral e do interior. O conseqüente declínio na
produção e no embarque de café e cana, duas das mercadorias mais exportadas do Brasil, precipitou uma crise financeira que abalou os já frágeis fundamentos do Império. Na sua
queda, em novembro de 1889, a jovem República herdou, como uma de suas tarefas mais difíceis, a de insuflar vida nova
na economia fazendária falida do país.
Aquêles Estados, cuja estabilidade financeira e política dependia das rendas da exportação de açúcar ou café, adotavam,
esquemas imigratórios de rapidez forçada para fornecer uma
nova fonte de mão-de-obra agrícola. Tais esforços tiveram
resultados imediatos, mas ao correr dos anos tornou-se evidente que a procura de trabalhadores rurais, em escala sempre
ascendente, não podia mais ser satisfeita apenas pelos órgãos
estaduais e particulares. Por isso, uma série de medidas legislativas, a começar em 1906, autorizou um lento retôrno ao contrôle federal das medidas de procura e distribuição dos imigrantes. Esta ação teve como resultado eficiência melhor e uma
corrente maior de imigrantes, depois de 1907. De acôrdo com
um gráfico de autoria de um renomado geógrafo, Pierre Deffontaines, o número de imigrantes pulou de 58.000 em 1907
para 91.000 em 1908 e continuou ascendente até 1913 (10) . Os
números têm menos significado do que a tendência para seu
crescimento rápido, justamente na época quando o govêrno bra(10) .

Pierre Deffontaines, "Geografia Humana do Brasil",

Geografia, ano 1, n. 0 2 (abril de 1939), pg. 33.
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sTleiro estava especialmente preocupado com a maneira impiedosa, pela qual o habitat de sua população nativa estava sendo invadido.
Passo a passo, com a satisfação mais urgente da necessidade para a mão-de-obra barata nas fazendas de café paulistas, para substituir os antigos escravos, a corrente imigratória continuava além, entrando em território virgem. Milhares
de homens foram induzidos pelo govêrno a estabelecer-se ao
longo das linhas ferroviárias "de penetração" e "estratégicas",
na esperança de que sua presença desencorajasse a interferência indígena com o tráfego recém-aberto e de que seu trabalho se originasse logo produção suficiente, para tornar as estradas de ferro um negócio lucrativo. Infelizmente se transferiu aos recém-chegados o ódio profundo, despertado nos nativos pelo avanço ferroviário em suas terras, e assim, em vastas regiões o conflito continuava ao longo das linhas.
Para estimular mais a colonização das assim chamadas regiões "desabitadas", estabeleceram-se centros de colonização
em áreas com solo fertil e relativamente próximas ao transporte ferroviário. Por volta de 1908, o govêrno tinha criado vários, em terras doadas pelos Estados: dois no Paraná, dois em
Minas Gerais, e um em cada um dos seguintes Estados: Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Três ou quatro
Estados, incluindo São Paulo, adiantaram o programa pela criação de centros adicionais, com ou sem ajuda federal. Por volta
de maio de 1909, imigrantes tinham sido distribuídos por vinte e seis centros diferentes, onze dos quais estavam diretamente sob a supervisão da União (11) .
Se os territórios destinados a vinte e seis novos centros de
população tinham sido selecionados por causa da qualidade do
solo e da proximidade das linhas ferroviárias, por que então
seus respectivos Estados estavam tão prontos a cedê-los? E por
que estas terras valiosas ainda não estavam habitadas por brasileiros? Havia, pelo menos, um motivo importante: grande parte das áreas constantes dêste programa estava ainda sob a
ameaça de ataques indígenas. Como não havia patrulhas fronteiriças para proteger colonizadores esparsos, aquelas regiões
(11) .

Relatório apresentado ao Presidente da República dos Estados Unidos do
Brasil pelo Ministro de Estado de Indústria, Viação e Obras PúblIoas, Miguel
Calmon du Pin e Almeida no ano de 1908. 20.0 da República. 1, pgs. VyIIIX, 59 e segs. — Também Mensagens, 1, pgs. 658-659. Um mapa (1:
2.000.000 kms.), mostrando os centros coloniais de 1910 nos Estados do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de
Janeiro, do Espinho Santo e de Minas Geraib pode ser encontrado em Paul
Perrin, Les colonies Agricoles au Brésil (Paris, 1912) .
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distantes, habitadas por índios hostis, quase não tinham valor,
até que fôssem colonizadas sob um programa intensivo, capaz
de fornecer imigrantes ràpidamente, em número suficiente, para proteger-se de investidas dos índios. Aquêles centros, nascidos sob a iniciativa do govêrno, tinham justamente esta finalidade. Êles representavam uma espécie de "colonização de
saturação", desencorajando a resistência nativa em larga escala. Isto naturalmente forçava a população indígena a retirar-se
para terras mais pobres ou a aceitar uma existência miserável
numa economia estranha.
Fazendeiros de café em São Paulo.
A ocupação mais intensa das terras, habitadas por índios,
ao sul da região amazônica, deu-se em São Paulo e no norte do
Paraná, depois de que a fronteira cafeeira se livrou dos efeitos temporàriamente estropiantes da abolição e da conseqüente confusão geral, para recomeçar, na década de 1890, sua dinâmica marcha para o Oeste. Com isto se deu um assalto em
grande escala às terras indígenas . Milhares de brasileiros estavam na vanguarda da marcha, a qual dependia largamente de
imigrantes italianos para o fornecimento de mão-de-obra. Abrindo seu caminho através dos vales arborizados dos rios Mogi
Guaçú e Pardo, êles estenderam suas plantações para dentro
do território indígena hostil do rio Tietê, onde a construção da
Estrada de Ferro Noroeste estava encontrando feroz resistência. Seguindo seu caminho até o rio Paranapanema e, no sudoeste, atravessando a fronteira São Paulo-Paraná, a onda verde dos cafeeiros avançou inexoràvelmente (12) . A queda do
preço do café, em 1905, tal como a da borracha, no ano seguinte, mostrou-se apenas como um revés temporário . Por volta de 1908, o avanço das plantações de café, através da floresta virgem e da savana, tinha-se tornado mais impetuoso que
nunca.
Pequenos sitiantes no Paraná e em Santa Catarina.

Nas densas florestas de Santa Catarina e do Paraná central e meridional, o índio foi ameaçado por uma forma igualmente determinada, mas menos grandiosa de avanço frontei(12) .

A história desta marcha para o Oeste é contadO, com diagramas e mapas
significativos em Sérgio Milliet, Roteiro do café e outros ensaios, 3a. ed. (São
Paulo, 1941) . V. também Affonpo d'E. Taunsiy, História do café no Brasil,
15 vols. (Rio de Janeiro, 1941), dando especial atenção à história econômica do café. Também o lelitor encontrará um resumo excelente?, em 23 pgs.,
referente ao crescimento da indústria do café em São Paulo,, de 1885 a 1926,
complementado por tábuas estatísticas, em Planto Rangel Pestana, O- Galé
em São Paulo (São Paulo, 1927) .
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riço. O clima fresco da região sulina, imprópria para o cultivo
de cana ou café, mostrou-se ideal para o tipo de agricultura diversificada que era familiar ao recém-imigrado europeu. Em
grande parte por êste motivo italianos e alemães, freqüentemente filhos de imigrantes anteriores, dirigiam o avanço para
aquela região, assistidos por grupos menores de poloneses e russos. Sós, ou com suas famílias, êstes homens se deslocaram para o Oeste, saindo de centros imigratórios fundados nos dias do
Império — de Itajaí, Blumenau, Brusque e Joinville em Santa
Catarina, e de Morretes no Paraná . Devagar êles se infiltraram no território indígena, limpando pequenos pedaços de terra e fixando-se ali tenazmente. Seu avanço pertinaz assemelhava-se muito ao dos antigos pioneiros e primeiros plantadores,
nos Estados Unidos.
Pelo fato de não terem destruído completamente a floresta e afugentado as tribos indígenas, como fizeram os plantadores na fronteira cafeeira, os colonizadores pertencentes à
imigração dos Estados sulinos estavam muito mais expostos a
ataques indígenas . Por esta razão exerceram uma pressão cada vez mais forte sôbre as autoridades locais e federais, para
obter delas proteção militar, semelhante à que fortes limítrofes
e patrulhas de fronteira forneciam nos Estados Unidos. Tal exigência de ajuda militar contra os índios causou desgôsto e preocupação ao govêrno brasileiro, o qual, ainda na primeira década dêste século, era adverso a uma tomada de posição na
luta entre o índio e o imigrante. òbviamente os esforços colonizadores dos fazendeiros europeus no Paraná e Santa Catarina eram uma contribuição valiosa para o progresso da nação,
levando à produção terra virgem, estimulando o desenvolvimento industrial e melhorando as comunicações. Não obstante, o govêrno brasileiro achou difícil ignorar o fato que tais
manifestações de progresso eram conseguidas por italianos, alemães, poloneses e russos à custa dos índios relativamente indefesos, os quais não eram menos brasileiros do que os imigrantes que estavam invadindo suas terras.
Emprêsas imobiliárias, comerciantes prósperos e políticos
— todos especulando sôbre a valorização das terras por causa
da colonização — apoiavam os pedidos dos colonizadores imigrantes, para obter auxílio militar contra ataques indígenas. Apelos neste sentido eram freqüentes durate a primeira década, nas
páginas da imprensa local, como Der Urwaldsbote, um seminário
publicado em Blumenau, Santa Catarina (13) . Os índios, por
(13) .

Um artigo mostrando bem essa forma de pressão e acompanhado da des.
crição de um assalto 'indígena com o massacre de um ou mais pioneiros ate-
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sua parte, antes os únicos ocupantes das florestas meridionais,
não tinham possibilidades de apresentar seu lado da história nos
jornais ou no Congresso Nacional. Sua única proteção daquela
espécie de campanha militar governamental, solicitada pelos
imigrantes europeus, era a consciência preocupada da nação e
a desconfiança crescente do brasileiro comum para com os colonizadores europeus, os quais freqüentemente se recusavam a
aceitar a cultura ou a língua de seu país adotivo (14)

(14).

mães ou italianos, assim como de uma denúncia severa da incapacidade governamental para salvaguardar as vidas de seus Colonizadores 'fronteiriços,
encontra-se em Der Urwatclabote (edição em português);, 17 de outubro de
1909.
A tendência do imigrante alemão para agregar-se aos da mesma origemo para kmemter seus dastumes nacionais, para fundar suas próprias igrejas e
escolas e nelas pregar e ensinar em sua própria língua, tornou-se bem evidente no Brasil meridional. Em algumas colônias rurais e cidades pequenas,
os colonizadores não apenas obtiveram o direito de dirigir os negócios municipais em alemão, mas conseguiram mesmo impor sua própria língua à minoria brasileira. Por &ates e outros motivos, os habitantes brasileiros dos Estados sulinos, oomo muitos funcionários Iodais, estaduais e federais, tornaram-se gradativamente menos dispostos quanto ao afluo de imigrantes alealães, depois do comêço do século. Sílvio Romero, no seu O Alternarás:no
no Sul do Brasil: seus perigos e meios de os conjurar (Rio de Janeiro, 1906),
referia-se, à pg. 9, a esta forma de colonização com as seguintes palavras:
"Esse desgraçado modo de colonizar constitui o maio sério problema que o
Brasil terá de resolver em futuro muito próximo". Uma denúncia poderosa
dos colonizadores alemães de Santa Catarina apareceu no Jorna! do Commareio, edição da tarde, de 14 de junho de 1910, pg. 5, colunas 5-6. "Este
Estado está quase inteiramente dominado por alemães, tanto politicamente corno comercialmente e industrialmente. Há cidades (em Santa Catarina)
que aparecem em mapas alemães sob a designação de Alemanha Antártica"
(Nota do tradutor: esta citação é retradução do inglês, por não se ter enoonrado o referido jornal). Na edição matutina do dia seguinte está: "Os
partidários da Alemanha Antártica (têm nesse Estado o seu mais legítimo padrão de glórias. Santa Catarina está por tal forma germanizada que a impressão experimental por todos que ali aportam, (é dei que naquele pedaço
do Brasil. os estrangeiros são os brasileiros e jamais alemães, senhores absolutos do Estado!"). Um correspondente anônimo escreveu para publicação no
Blackwood's Magazine, em 1911, as seguintes observações significativas: "Eles
(os alemães, pelas razões resumidas acima) apresentam um problema o qual
está causando alguma preocupação aos poderes dirigentes da República. Eles
estão se arraigando profundamente e motivando suspeitas entre os brasileiros de estarem com ambições incompatíveis com a unidade do pais. "Falando sôbre as grandes famílias dos alemães, o autor continua: "Há $n -luitos brasileiros que esperam com preocupação o que os alemães farão num futuro talvez não muito remoto. Não estão atemorizados com a viindla do Kaiser com
frota e exército, perigo contra o qual sabem que estão protegidos pelos EL
tados Unidos. Eles têm mêdo do alemão dentro de sua própria casa". Anônimo, "The Immigrant in South America", Blackwood's Magazine, CXC (novembro de 1911), pgs. 608-609. O leitor encontrará provas cabais sôbre as
ambições econômicas e políticas da Alemanha no Brasil mericTonal, nas seguintes fontes: Otto Richard Tannenberg, Gross-Deutschland, dia Arbeit des
20. Jahrhunderts (Leipzig, 1911); Austin Harrison, The Pan Germanio Dootrine (Londres e New Yorld, 1904), pgs. 229-290; Frederick William Wile,
"German Colonisation in Brasil", Fortnightly Review, LXXIX (janeiro de
1906), pgs. 129-130; C. R. Chapman, ed. "German Political Designs with
reference to Brasil", Hispanic American ~orlai:1 Review,
(noveiAbro
de 1919), pg. 587; Dr. Herman Leyses, um entusiástico viajante alemão,
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A recusa constante dos governos estaduais e do federal de
fornecer o auxílio militar solicitado pelos imigrantes europeus
nas florestas do Paraná e de Santa Catarina. onde se alastrava
o perigo indígena, durante as primeiras duas décadas da República, era causada, em grande parte, pela dúvida crescente
na mente dos brasileiros a respeito do desêjo do colonizador
alemão em conservar sua homogeneidade cultural e racial, e
se desta forma êle se tornaria um cidadão tão bom como o índio, na hipótese de se oferecer a êste último a possibilidade de
participar pacificamente da vida e cultura nacionais. O avanço
do limite das pequenas propriedades, nos Estados sulinos, mais
do que qualquer outra forma de penetração, fêz com que os
brasileiros pensassem se valia a pena continuar com vantagem
a exploração, o deslocamento e o extermínio da população nativa.
Desenvolvimento industrial e mineração.

Em todos os lugares onde a onda imigratória chegou, aumentando ràpidamente a densidade da população, as fôrças da
indústria pesada surgiram para completar a conquista do solo
pelo homem. Grandes partes da floresta foram destruídas apenas para fornecer dormentes para as estradas de ferro e combustível para as suas locomotivas. Companhias de fôrça e luz
construíram barragens através de rios que corriam normalmente, e não se mostraram interessadas, quando águas estagnadas
e pestilenciais se represavam em direção a áreas baixas ocupadas pelos índios (15) .
Indústrias de mineração desenvolveram-se na medida em
que as estradas de ferro possibilitaram o transporte econômico
de minerais pesados para as usinas nas cidades litorâneas . Depois de 1903, o Govêrno Federal apoiou a mineração e o proces-

é citado em tradução como tendo escrito em 1918 ou 1919 sôbre Santa
Catarina: "Em nenhum lugar, as nossas colônias ,aquêlles .' brotos ' legítimos da raiz-mãe, são tão promissores como aqui. Atualmente, nestas províncias mais de trinta por cento dos habitantes são alemães ou .de descendência
alemã, e o índice de seu aumento natural excede Inrdamente o dos portuguêses. Certamente, a nós pertence o futuro nesta pairte do mundo... Aqui
de fato, no Brasil meridional, há um país, onde o 'imigrante alemão pode
conservar sua nacionalidade, onde para tudo que se enteada pela palavra
`Germanismus' sorri um futuro glorioso.") .
(15) . — Entre os criminosols, estava a Companhia "Light and Power", a qual de
acôrdo com um artigo no Jornal do Commercia, de 24 de janeiro de 1909,
bloqueou um rio navegável, o Piraí, represando-o para um vale que já não
tinha boa drenagem.
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sarnento do manganês e do ferro e encorajou a busca do carvão e do petróleo (16) .
Para o índio esta exploração dos recursos naturais era uma
ameaça aos míseros vestígios de sua reclusão e independência
anterior. Deve ter-lhe parecido que o invasor não apenas desejava ocupar as melhores terras mas também destruir o resto.
Tais pensamentos não podiam deixar de levá-lo a uma apatia
mais profunda ou a urna resistência mais desesperada.
Cangaceiros.

Certas características peculiares da vida fronteiriça durante os primeiros anos da República danificaram mais ainda as
relações entre o índio e o pioneiro. A presença e as atividades
de certos grupos descontrolados e irresponsáveis resultou num
estado de anarquia não limitada a um certo lugar ou Estado .
O banditismo, por exemplo, era comum no interior de Goiás, da
Bahia, de Pernambuco, da Paraíba e de outros Estados. Grandes bandos itinerantes de saqueadores, conhecidos por cangaceiros, aterrorizavam os habitantes de largas áreas do interior
e destruiam as colônias rurais que se recusavam a pagar o resgate que exigiam. Uma forma de gangsterismo vivia e prosperava à custa de proteção cara e "obrigatória" de comunidades isoladas. Relatórios sôbre destruição voluntária e sem piedade de lares e aldeias inteiras, encontram-se no Jornal do
Commercio, onde tais incidentes de anarquia fronteiriça recebiam atenção crescente de 1908 a 1910 (17) . Às vêzes como
agentes pagos de "soberanos" locais, outras vêzes chamando-se
defensores do pobre contra um regime impopular, os cangaceiros acrescentavam um elemento anárquico à vida de fronteira
e, desta forma, ajudavam a criar uma atmosfera de desconfiança e mêdo no índio em vez de amizade e cooperação .
Mascates.

Um outro elemento fronteiriço, tendente a complicar as
relações entre o índio e o branco, no período estudado aqui,
foi o negociante sírio, que começou a chegar ao Brasil por volta de 1900 e é designado geralmente por mascate. Dentro de pou. — O interêsse do govêmo na indústria extrativa é refletido nas mensagens presidendiais ao Congresso ( ' 1901-1906)i, tanto de Campos Sales como de Rodrigues Alves. Mensagens, I, pgs. 256, 323, 366, 397.
. —1 Durante o mês inteiro de abril de 1910, o Jornal do Cornmeraio publicava
artigos referentes a êste problema e em parte a massacres completos de pequenas comunidades. V. também um ',artigo sôbre cangaceiros no Jornal do
Commercio, edição da tarde, de 5 de maio de 1910, o qual cita casos de
assassinato de indivíduos e de famílias em várias partes do interior.
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cos anos estava publicando jornais em sua própria língua no
Estado de São Paulo e assistindo o serviço religioso em suas
próprias mesquitas.
Grande parte dêsses imigrantes da Síria e do Líbano, logo
após a sua chegada ao país, entrava no interior como caixeiro
viajante. Trabalhando geralmente aos pares, êles viajavam por
largas áreas do interior, oferecendo e negociando suas mercadorias, tanto em aldeias lusas como nas dos índios. Embora se possa
estranhar a natureza do seu comércio com os nativos, há certeza de que êles se empenharam nesse trabalho depois de 1910.
Antes provàvelmente apenas mantinham contacto com as comunidades maiores e mais civilizadas dos indígenas .
Relatórios de missionários protestantes geralmente têm descrito o caráter imoral dos mascates e suas práticas comerciais
de exploração como influências más e destrutivas sôbre os índios. De acôrdo com relatórios de testemunhas oculares, os negociantes sírios encorajavam a embriaguês e exploravam a ignorância em quase todos os lugares onde iam (18) . Os mascates
eram o eqüivalente brasileiro dos Indian traders nos Estados
Unidos, os quais vendiam aos nativos aguardente e armas, contrariando todos os regulamentos. Se os mascates tinham ou não
uma influência apreciável no agravamento da co-existência pacífica entre índios e brancos no interior, de qualquer forma
êles estavam suficientemente em evidência para atrair a atenção imediata, em 1910, do recém-criado Serviço de Proteção aos
indios . Desde aquêle tempo, sociedades missionárias e o S. P. I.
têm colaborado para livrar as comunidades indígenas daqueles
negociantes irresponsáveis .

Grileiros.
Um dos violadores mais espertos da lei e da ordem, e uma
figura típica na linha do avanço do povoamento, era o grileiro,
c falsificador de títulos de propriedade. Geralmente foi êle o
responsável pela apropriação em larga escala de territórios habitados por índios, pelos fazendeiros de café e pelos agricultores imigrantes dos Estados do centro e do sul . Para entender as
'operações do grileiro é preciso ter algum conhecimento das
leis brasileiras referentes à propriedade, no fim do século XIX
e comêço do atual.
d18). — "The Immigrant...", Blackwood's Magazirte (v. nota 14), pg. 609. O leitor
encontrará uma descrição ¡menos moralista, embora não necessariamente mais
exata, dos mascates num artigo mais recente: Pierre Deffontaines, "Geografia...", Revista Brasileira de Geografial. ano I, (abril de 1939), pgs. 27-29.
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Tôdas as terras abandonadas ou não cultivadas, mesmo
quando ocupadas por tribos nativas, legalmente pertenciam, durante o período do presente estudo, ao Estado em que se encontravam ou a indivíduos que, por herança, tinham títulos de
propriedade, freqüentemente sem valor, referentes a doações
de terra, conhecidas por sesmarias. Lembrando-se das velhas
capitanias e das fabulosas doações de terras não reconhecidas,
feitas nos dias coloniais e nunca revalidadas durante o Império,
pode-se imaginar como eram poucas as áreas não consideradas
propriedade particular. Infelizmente para o pequeno sitiante,
era quase impossível comprar uma pequena parte destas grandes propriedades . Os proprietários ricos, êles mesmos não muito seguros onde suas terras começavam e onde terminavam, raramente tinham necessidade financeira para vender, nem estavam desejosos de perder o prestígio que acompanhava a propriedade de terras ou as vantagens de uma reserva particular
de animais, para suas reuniões de caça (19) .
Impedidos também na tentativa de obter a propriedade de
um pequeno lote de terra do govêrno, devido à burocracia custosa e complicada, apenas capaz de ser movimentada por meio
de subôrno, os colonizadores menos afortunados tornaram-se
moradores em terras que dêles podiam ser tiradas em qualquer momento. Nenhuma lei de colonização existia no Brasil
para encorajar seu estabelecimento duradouro e o desenvolvimento do solo, embora um projeto para introduzir tal sistema tenha sido apresentado na Câmara dos Deputados em 1903, estando ainda em pauta em 1910. Tudo isto significava, em primeiro
lugar, que os índios do interior foram molestados por um
grande número de pioneiros e pequenos cultivadores sem propriedade, que constantemente estavam queimando novas áreas
de arbustos ou floresta, esgotando-as por métodos descuidados
de cultivo e mudando-se sempre numa procura interminável
de solo virgem . Em segundo lugar, as condições que militavam contra a compra de pequenas propriedades mantinham
grandes áreas do interior à disposição de enormes operações
imobiliárias, relativas a vastas terras, apenas habitadas pelos
moradores sem direitos ou por índios.
Antes de investigar tais aquisições em grande escala, devese chamar a atenção para o fato de que o território em questão,
isto é, grande parte das savanas abertas e das densas florestas
(19) .

Oliveira Vianna, Evolução..., pgs. 130-131. V. também Egon Schaden, "último livro de NimuencT4jú", Anhembi, n.o 40 (março de 1954), pg. 95. De
acôrdo com Schodem havia confusão e anarquia em tôdas as partes da lei
de propriedade, nesta época.
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do oeste de São Paulo, do Paraná e de Santa. Catarina, legalmente não estava à disposição nem da colonização nacional nem
da estrangeira. Pela. lei de ocupação anterior ou atual, estas
terras pertenciam aos índios. Por sanção legal, ou pertenciam
aos Estados ou a indivíduos que não as usavam produtivamente ou não se dispunham a vendê-las. Como grande parte destas
terras não podia ser comprada legalmente de indivíduos, ou
fàcilmente dos governos estaduais, elas tinham que ser tiradas com violência tanto dos seus proprietários legais como dos
índios, que as exigiam como sendo sua morada ancestral. Sendo assim, o avanço das fronteiras do Brasil central e meridional durante a República representava um colossal roubo de
terras.
O grileiro ajudava a tornar possível a transação fraudulenta, ocupando-se dos aspectos judiciais do problema. Éle tirava
marcos de divisas de suas localizações certas ou mesmo os destruia. Alterava cursos de água, no mapa ou na própria terra.
Como prova de propriedade aparecia com decisões de juízes
imaginários e assinaturas de testemunhas inexistentes. Utilizava-se de selos falsos ou sem valor e produzia falsificações de
documentos antigos. Na medida em que lhe era possível roubar a terra por estas práticas desonestas, vendia-a em grandes
áreas a fazendeiros de café, ou, nos Estados do sul, a dividia,
para vender a pequenas companhias imobiliárias ou a corajosos sitiantes imigrados. E cinco ou dez anos mais tarde, cafeeiros ou pés de milho cresciam entre os troncos carbonizados daquilo que antigamente tinha sido morada e território de caça
dos índios (20) .
Bugreiros .

Os bugreiros, caçadores profissionais de "bugres" ou selvagens, por sua vez, auxiliavam a completar o roubo de terras
em grande escala. Sua tarefa era remover os índios de suas
áreas ilegalmente apropriadas pelo grileiro. Em alguns casos,
bugreiros eram imigrantes recentemente chegados da Europa.
Mais freqüentemente eram mestiços renegados. Embora geralmente recrutados nas camadas mais baixas da sociedade fronteiriça, alguns bugreiros eram cidadãos respeitáveis que se
aproveitavam de tôdas as oportunidades que apareciam para
vingar-se da perda de suas famílias ou dos seus amigos em assaltos anteriores dos índios.
(20). -- Monteiro Lobato, A onda verde.

(São Paulo, 1922), pgs. 11-18.
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E' difícil acreditar nas histórias que se contam sôbre êstes
matadores empreitados. Existem, porém, provas cabais sôbre
as suas atividades brutais na fronteira das fazendas de café em
São Paulo e nas das pequenas propriedades em Santa Catarina.
Freqüentemente, a serviço de grandes emprêsas
chefiavam expedições contra tribos hostis de índios, que se
opunham ao reconhecimento e à colonização de terras recémadquiridas. Depois, quando a ocupação da área pelo branco tinha feito progresso, os bugreiros foram empregados como guias
ou dirigentes de pequenos grupos de uma a três dúzias de colonizadores, ávidos em vingar o último ataque indígena sôbre
sua comunidade ou sôbre o lar de um vizinho isolado. Embora
podendo-se comparar ao índio no conhecimento íntimo da floresta, e apesar de que caminhassem com fuzis de repetição, êles
evitavam combate aberto e geralmente procuravam surpreender suas vítimas no sono (21) .
Detalhes de tais expedições serão abordados mais adiante;
como se verá, a intromissão dêles no debate acalorado da questão indígena, em 1909, contribuiu para uma onda de indignação
pública.
Meios mais encobertos, mas igualmente eficazes no extermínio dos índios foram às vêzes empregados. Publicações em
jornais e um relatório oficial para o Ministro da Agricultura
dão conta do fato de que, especialmente no Estado de São
Paulo, os bugreiros não se mostravam contrários a envenenar a água potável dos nativos e a deixar roupa contaminada
com germes de varíola nos arredores de aldeias índias (22) .
Em nenhum lugar, em 1908, o conflito entre nativos e brasileiros era mais amargo do que nas florestas ocidentais de São
Paulo e Santa Catarina, onde grileiros e bugreiros estavam limpando as terras para o avanço das fronteiras.
A resistência dos índios às muitas formas de invasão e perseguição já descritas, por volta de 1908, tinha visivelmente retardado a expansão econômica do Brasil e ameaçado a continuação da existência das tribos nativas no interior. Tal situação
(21). —

(22) .

Viana, descrevendo o bugreiro, escreveu: "O mameluco ,ntigo assalta
para escravizar; o de hoje, ma's cruel e positiva„ é merament-: exterrMazdor . "Evolução", pg. 130.
Um relatório sôbre uma missão para envenenar os suprimentos de água de
d versas aldeias indígenas, acrescentado de um breve resumo dos resultados
horripilantes, está no Diário Popular de São Plulo (abril de 1888) . Uma
referêno:a sôbre o envenenamento de água e 'a difusão de varíola enconkrase em José Barbosa Cavalcanti, Exposição sôbre a requisição dos oficiais do

exército postos à disposição daquele Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos Trabalhrxfores Nacionais • (Rio • de Janeiro, 1912), pg. 19.
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era suficientemente crítica para exigir medidas urgentes, numa base humanitária e territorialmente ampla, para tratar do
problema indígena.
No Brasil meridional e nas florestas de seringueiras do
Norte, como também nos limites do avanço das fazendas nos
estados centrais, a exploração e o extermínio dos nativos tinham
assumido proporções de crise, e não havia motivo para se pensar numa melhora rápida da situação. As terras virgens e os
recursos não explorados da ampla planície do interior atraiam
em ritmo crescente fazendeiros, criadores, trabalhadores agrícolas e seringueiros para as terras ocupadas pelos índios, onde
era quase inevitável o conflito . Além disso, a nação estava
envolvida num desêjo sem precedentes de aprender mais sôbre todos os recantos misteriosos de seu vasto território e sôbre as culturas de suas tribos indígenas mais isoladas. Quando
geógrafos e etnólogos abriam caminho para as regiões remotas,
êles também perturbavam e antagonizavam os aborígenes e provocavam neles hostilidade aberta.
Nunca a nação esteve tão desejosa ou tão bem preparada
financeira e tècnicamente para desenvolver seus ricos recursos
de terra, mas tal desenvolvimento exigiu ou a cooperação do
índio ou seu afastamento das regiões que deviam ser exploradas. Infelizmente a tarefa de obter a confiança e amizade do
nativo demandava tempo. Extermínio parecia um caminho
mais rápido e mais seguro, para impedir qualquer oposição presente e futura . O massacre de índios que constituiam uma
ameaça ao avanço do branco tornou-se prática normal através
da maior parte do Brasil. Assim, perdas de vida caracterizavam
o progresso hesitante nas obras da Estrada de Ferro Noroeste
e da Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande, em 1908. No mesmo ano os preços da borracha e do café subiram novamente, provocando uma nova prosperidade especulativa e estimulando uma
nova corrida de terras nas regiões cafeeiras e de borracha, a
qual apenas podia resultar em mais exploração, deslocamento e
extermínio dos indígenas.
Grupos de pressão alemães e italianos, em São Paulo e nos
Estados meridionais, exigiam, em 1908, proteção estadual e federal para seus patrícios que estavam tentando estabelecer-se
em terras infestadas por índios. Tornou-se difícil adiar uma
ação do govêrno, em vista de um aumento de 50 por cento de
imigrantes em relação ao ano anterior e de indicações de imigrações ainda mais maciças nos próximos anos.
Sem dúvida o índio se tinha transformado num problema
nacional, por volta de 1908. Quase todos os ministérios do go-
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vêrno federal estavam implicados em algum aspecto da questão das relações com os índios. Mesmo assim, não existia nenhum departamento central, cuja função essencial fôsse a de
chegar às raízes do problema. Embora a administração republicana, em 1908, subsidiasse com pouca vontade algumas missões católicas nos limites do território hostil dos índios, isto dificilmente se poderia chamar um programa nacional. Entre os
dirigentes no govêrno, como também na imprensa, havia um
reconhecimento geral do problema, mas não havia nenhum esfôrço positivo e amplamente aceito . para sua solução. Parecia
quase que o Brasil, em setembro de 1908, estava inevitàvelmente resignado ao extermínio gradual de suas tribos indígenas
hostis.

(Continua nos próximos números) .
DAVID HALL STAUFFER

Da Universidade do Texas e, atualmente, do "Department
of State" dos Estados Unidos da América do Norte.

ORIGEM E FUNDAÇÃO DO SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (III).
(Continuação).
CAPÍTULO III.

A REAÇÃO CONTRA O EXTERMÍNIO DOS ÍNDIOS.
Publicidade idanosa no estrangeiro.

Se fôsse possível apontar um período ou acontecimento isolado na História e dizer "aqui começou a política moderna do
Brasil em relação a seus indígenas", poder-se-ia muito bem incicar as Atas do XVI Congresso Internacional de Americanistas, que se reuniu em Viena em 1908. A finalidade principal
oêstes Congressos sucessivos, alternando bienalmente entre cidades do Velho e do Novo Mundo, é o estudo da origem, distribuição, geográfica, características físicas e cultura das raças indígenas das Américas. No Congresso de Viena, os índios do
Brasil iam constituir uma parte proeminente da discussão.
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
classificação etnológica dos índios sul-americanos, figurava no
programa para ler um trabalho importante sôbre as tribos do
Brasil Meridional. Quatro sociedades científicas deveriam estar
representadas no Congresso (1) por Manuel de Oliveira Lima,
então no apogeu de sua fama literária e, ao mesmo tempo, Ministro plenipotenciário na Côrte belga.
Além disso, a posição de destaque do Brasil, evidenciou-se
pelas excelentes coleçõès de artefatos indígenas daquele país,
expostas no Museu Imperial de História Natural, em Viena, co(1) .

As quatro sociedades representadas no Congresso eram o Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro, a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, o Instituto Arqueológico e Geográfico dê Pernambuco e o Centro de Ciências,
Letras e Artes de Campinas (Estado de São Paulo) . Esta última sociedade
estava destinada a tomar uma posição de destaque na luta pela proteção dos
indígenas no Brasil.
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mo uma atenção especial para os delegados do Congresso Americanista, Franz Heger, o Secretário Geral do Congresso, tinha
pessoalmente negociado para a Áustria, em 1906, a compra e o
transporte para Viena da extensa coleção indígena, pertencente
à Baronesa de Loreto . Além desta, exibia-se no Museu de Viena, pela primeira vez, embora ainda não na sua totalidade, a coleção indígena de Johann Natterer. Esta coleção testemunhava
o estudo de mais de oitenta tribos da região amazônica, realizado 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 êste, para serem postos oficialmente à disposição do público .
No meio de tais testemunhos reais de culturas primitivas
que ainda estavam isoladas e "não estragadas" na época em que
as coleções foram feitas, os delegados do Congresso de Viena naturalmente procuraram saber até que ponto estas culturas tinham sido alteradas ou destruídas pelo contacto subseqüente
com a civilização do branco. Franz Heger, como diretor
da secção antropológica e etnográfica do Museu de Viena, sem dúvida, pressentiu o interêsse acêrca do estado
atual das tribos representadas nas coleções de seu museu.
No dia da abertura do Congresso, êle acentuou que o verdadeiro valor das coleções de Loreto e Natterer estava no fato
de que elas representavam tudo que se tinha conservado de
muitas das culturas brasileiras menos conhecidas . Atualmente
-- assim continuou — seria impossível conseguir uma coleção
tão variada como a de Johann Natterer, apesar dos instrumentos e métodos mais eficientes da pesquisa etnológica moderna.
Em seguida, explicou que um número grande demais de culturas indígenas agora estava destruído completamente, ou de
tal forma alterado pelo contacto com a civilização ocidental,
que não podia mais ser considerado como representativo de um
modo de vida indígena, distinto (2) .
Para certos delegados brasileiros, a redução desditosa do número de sociedades primitivas sem contacto, ainda disponíyeis
para o estudo no Brasil, era menos importante que a dizimação
dos próprios indivíduos. No comêço do Congresso, num discurso de abertura, em 8 de outubro, Inácio Batista de Moura, um
delegado do Estado do Pará, revelou o fato de que os índios
da região amazônica estavam sendo tratados como animais pelos assim chamados "civilizados", que invadiam suas terras.
(2). — O Estado de São Paulo, 12 de outubro de 1908, pág. 1, cols. 2-3.
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Á palestra de Batista de Moura perante o Congresso Americanista, em Viena, é de especial importância para o presente
trabalho, porque revela claramente a inabilidade do brasileiro
médio para, ainda em setembro de 1908, tomar uma atitude positiva contra o prosseguimento do extermínio da população indígena não pacificada, em seu país. Tal inabilidade, para enfrentar abertamente o problema indígena, era em grande parte
o resultado de uma hesitação natural de sacrificar as vantagens de um progresso econômico rápido em favor de um tratamento amigável e justo aos nativos, que o mereciam como
habitantes primitivos do país . Batista de Moura estava preocupado com a diminuição da população nativa de seu país; no
entanto, o orgulho no seu desenvolvimento industrial fê-lo alterar suas palavras entre referências sombrias sôbre o desaparecimento dos índios amazônicos e relatórios otimistas sôbre
o surgimento de um Brasil novo.
Sendo a confusão na mente de Moura uma das características mais refletidas no seu discurso, quando se refere ao problema crucial das injustiças para com os índios no Brasil, suas
palavras serão citadas aqui da mesma maneira arbitrária e confusa em que foram apresentadas aos delegados do Congresso
Americanista. No comêço de sua alocução, Batista de Moura
chamou a atenção para o "desaparecimento" gradual dos índios do seu país:

.

"Somos os herdeiros dessas antigas tribos guerreiras,
grande número das quais se deixou domar pela civilização; as restantes, reduzidas à condição de populações errantes, vão desaparecendo á pouco e pouco, sem que até
hoje alguém tenha chegado a conhecer perfeitamente o mistério da sua existência e do seu número".

Batista de Moura poderia ter descrito agora a maneira pela
qual a perseguição do índio pelo branco contribuiu para tal
redução da população nativa. Ele, no entanto, preferiu não fa7er referência à razão da dizimação dos índios, entrando.abruptamente num assunto mais agradável . Os brasileiros — declarou orgulhosamente — não eram apenas os herdeiros de uma
raça em desaparecimento, mas os pioneiros de outro povoque diàriamente aumentava em vigor e número, graças a suas
I ôrças de expansão e sua habilidade provada de assimilar das
nações européias tudo que pudesse contribuir para seu próprio
progresso e civilização. Tendo assim prestado homenagem às
contribuições autro-alemãs para a "nova" raça brasileira (um
toque de diplomacia tendo-se em vista a localização do XVI Con-
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gresso Americanista), Batista de Moura volta à questão indígena com o seguinte vaticínio:
"O que resta dos primeiros senhores da terra, dos índios, vai a pouco e pouco minguando, e não me parece temeridade afirmar que dentro de 50 anos êsse resto terá
desaparecido de tôda essa região [aníazônica] da América
sem quase deixar vestígios da sua passagem, ao contrário
dos seus congêneres do Perú e do México".
Aqui, novamente, Batista de Moura repentinamente desis
tiu do tema indígena, voltando a um relato otimista dos desenvolvimento econômicos na região amazônica.
A vacilação do orador entre referências a uma população
indígena em declínio, de um lado, e provas de uma economia
em progresso, de outro, terminou por uma última e simpática
referência ao desaparecimento trágico dos índios . Se, de vez em
quando, os nativos recorriam ao assassinato de um seringueiro
ou de um viajante inocente — Moura explicou —
"era quase sempre para se vingar dos vexames que
lhes fazem ,sofrer os que se dizem civilizados".

Sem tentar explicar o que entendia por "vexames", o delegado do Pará concluia com as seguintes palavras:
"Assim vai a pouco e pouco desaparecendo essa raça,
digna dos nossos estudos e da nossa compaixão" (3) .

Os delegados foram deixados em conjecturas quanto às intenções do orador, quando disse: "Assim vai a pouco e pouco
desaparecendo essa raça...". Qual seria o fator principal, a
perseguição dos nativos pelos civilizados, ou o baixo coeficiente de nascimentos entre êles (mencionado antes nesta palestra), que estava fracionando seu número? Em lugar nenhum de
seu discurso, Batista de Moura definiu claramente as causas do
declínio no número da população indígena.
Embora o delegado do Pará tivesse evitado o assunto do
extermínio propositado dos índios, suas asserções repetidas a
respeito do desaparecimento rápido dos povos nativos do Brasil prepararam a cena para o que se ia desenrolar seis dias depois. O diretor da secção etnográfica do Museu de Viena tinha
(3). — Este relatório e as citações do discurso de Batista dei Moura perante o Congresso de Americanistas, em Viena, em 8 de setembro de 1908, foram tirados
do Jornal do Comrnercio de 26 de outubro de 190'3, pág. 3, cols. 34. Para
-o. original v. Inácio Moura, "Sur le progrès de l'Amazonie et sur ses Indiens", in Verhandlungen des XVI Internationalen Arnerikanisten-Kongresses: Wien,
9., bis 14. September 1908, (Wien und ',cíprio 1910), págs. 541-543.,
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lamentado a atual raridade de culturas primitivas intactas no
Brasil. Batista de Moura tinha ido um passo além e chamado
a atenção para o rápido desaparecimento dos próprios indígenas. Tudo agora estava preparado para que alguém explicasse
claramente ao Congresso o que de fato causava esta trágica dizimação.
Na sessão matinal de 14 de setembro, um estudioso dos assuntos indígenas no Brasil Meridional, Alberto Vojtech Fric (*)
(pronuncia-se "Fritch"), de 27 anos de idade, levantou-se para
acusar tanto os colonizadores brasileiros, como os europeus, do
extermínio deliberado das restantes tribos selvagens no Brasil.
F'ric começou a sua exposição dramática com a declaração crua
que a busca de escravos, rapto, assassinato e a introdução de
doenças contagiosas mortais, tal como a varíola, nas aldeias dos
índios, estavam agora completando a aniquilação da população
nativa. Tal brutalidade — acentuou Fric — não estava confinada a regiões isoladas das florestas de borracha amazônicas,
mas era comumente praticada no meio das florescentes colônias
européias dos Estados meridionais.
A situação no Sul — continuou — era a seguinte: alguns ricos homens de negócios tinham comprado grandes glebas em
áreas onde a resistência nativa tinha contrariado uma colonização extensa de imigrantes europeus. Estas terras, quase sem valor quando compradas pelos especuladores, foram
vendidas em lotes com um lucro de mil e quinhentos por cento,
tão logo foram limpas de índios hostis . Embora o orador não
tivesse, de fato, descrito a maneira pela qual os bugreiros executavam sua missão sangrenta, êle hàbilmente apelou para a
imaginação dos congressistas com a declaração bastante sugestiva de que se absteria de lhes contar o que ouviu dos matadores dos índios dizer sôbre "tortura e assassínio de mulheres e
crianças" (4)
Entre os bugreiros — "estas hienas humanas", como foram
denominadas por Fric -- havia vários que sentiam compaixão
pelos seus inimigos indefesos e tinham levado consigo para as
cidades mulheres e crianças indígenas. Tais prêsos — disse
Fric — geralmente foram vendidos a indivíduos ou famílias que
estavam dispostos a educá-los. O orador concordou que algumas famílias (especialmente Zimmermann e Gensch em San(*)'. — Fric está no original grafado com um pequeno v invertido sôbre a letra c.
Infelizmente êsse sinal não existe na tipografia em que é impressa a Revista
(Nota da. Redação) .
(4) . — Alberto (Vojtech) Fric, "Viilkerwanderungen, Ethnographie und Geschichte
der Conquista in Südbrasilien", Verhandlungen des XVI Internationalen Amerikanisten-Konáresses: 19081, págs. 65,66.

ta Catarina) tratavam bem seus escravos. Êle calculou, no entanto, que mais de cem crianças indígenas tinham morrido durante os últimos cinco anos, por falta de cuidados necessários
enquanto estavam sendo criadas particularmente ou em conventos.
Êle continuou a explicar porque se repetiam os ataques dos
indígenas. Os índios, incapazes de se vingarem dos bugreiros,
uue lhes tinham feito mal, e de encontrar seus filhos nas cidades, onde estavam presos, apaziguavam sua raiva no massacre
de colonizadores indefesos em povoados distantes. As queixas
contra atrocidades dos índios, apoiadas pelos especuladores de
terra politicamente influentes, tiveram como resultado a autorização governamental para novas expedições punitivas.
Fric achou que apenas a volta das crianças escravizadas e
a proteção futura das tribos indígenas em reservas governamentais (com a certeza de tal proteção) poderia deter estas guerras desumanas, e isto já se tinha tentado. O Estado de Santa
Catarina tinha doado para o uso dos índios uma extensa área
de terras, e a êle tinha sido dado o título oficial de "Pacificador dos índios de Santa Catarina" . O orador continuou a descrever para seus co-delegados a oposição pela qual foi forçado
a abandonar o plano da reserva indígena . Muitos indivíduos
— explicou — estavam determinados em obter concessões de
terra na área que tinha sido posta à sua disposição para a reserva. Por êsse motivo — disse — seu projeto foi criticado
na imprensa local e êle mesmo foi objeto de uma campanha de
difamação através de artigos anônimos e telegramas falsos.
Finalmente, Fric concluiu — com irritação evidente — um despacho do emissário imperial de Petrópolis (residência de verão
de muitos funcionários do govêrno brasileiro e diplomatas estrangeiros) tinha tido como resultado a rescisão de seu contrato de naturalista e representante local dos museus de Berlim
e Hamburgo.
Antes de terminar o seu discurso, Alberto Fric fêz um esfôrço para obter o apôio oficial do Congresso Americanista em
favor dos índios perseguidos do Brasil. Primeiro perguntou aos
delegados, se concordariam com êle que êsses selvagens eram
sêres humanos. Depois perguntou se concordariam em admitir também que as atividades guerreiras contra os índios provocadas por alguns especuladores vorazes no Sul do Brasil,
eram indignas de gente civilizada no século XX e que a perda
de centenas de vidas em ambos os lados era um desperdício absurdo. Se os delegados estivessem de acôrdo com êle quanto
às respostas àquelas perguntas e só havia uma de um ponto
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de vista humanitário — então, com o apôio dêles pederia que o
Congresso:

"...protestasse contra êstes atos de barbárie para que
fôsse tirada esta mancha da história da moderna conquista européia na América do Sul e dado um fim, para sempre, a esta caçada humana" (5).

Na discussão que se seguiu, Eduard Seler, do Museu de
Berlim, fêz uma tentativa para abrandar o impacto desta exaltada defesa dos índios. Admitiu que infelizmente era verdade que expedições de vingança tinham sido mandadas contra
êles . No entanto, assegurou ao Congresso que, de acôrdo com
informações chegadas há pouco ao seu conhecimento, os atos
injustos e angustiantes descritos por Fric tinham agora cessado. Seler alegou que as crianças capturadas durante as investidas contra aldeias indígenas e levadas às cidades; não eram
tratadas como escravos, como Fric afirmava. Como prova disso,
acrescentou, êle tinha trazido uma quantidade de exemplares
de um folheto sôbre a educação de crianças indígenas no Brasil
Meridional (6) . O fato de que êste folheto tivesse sido publicado em Berlim, quase coincidindo com a abertura do Congresso, e pôsto em circulação imediatamente depois da conferência
de Fric, faz pensar que a revelação da escravidão indígena pudesse ter sido prevista e ter motivado a obtenção do mesmo .
O seu conteúdo foi considerado de interêsse e importância suficientes para ser inserido nos Anais do Congresso e ser mencionado especialmente na página de rosto daquela publicação.
Depois, Eduard Seler deixou o assunto do extermínio dos
indígenas. Como Paul Ehrenreich, que antes tinha aberto a discussão do trabalho de Fric, Seler começou a atacar as conclusões duvidosas do jovem naturalista a respeito de relações etnológicas e lingüísticas entre certas tribos do Brasil Meridional.
A discussão tornou-se acalorada, quando Fric pôs em dúvida a
validade de um documento citado pelo cientista mais velho .
Quando Seler protestou contra o comentário de Fric, considerando-o uma insinuação, suas palavras foram interrompidas por
um sinal do presidente da sessão, o vice-presidente Karl von den
Steinen, que terminou a reunião, recusando a Fric o direito de
continuar a discussão . Com isto, no entanto, não se encerrou o
assunto .
Na sessão da tarde, o próprio Presidente do Congresso, Wilhelm Freiherr von Weckbecker, chamou a atenção para as duas
. — Fric, "V•51kerwariderungen.. .", Verhandlungen , pág. 67.
Hugo Gensch, Die Erziehung eines Indianerkindes: Praktischer Beitrag zur
Lhsung der Südatnerikanischen Indisnertrage (Berlin, 1908) .

.
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questões controvertidas, levantadas de manhã por Alberto Fric.
A primeira — disse êle — tratava de um assunto puramente etnológico, relacionando-se com problemas de classificação lingüística, cuja discussão matinal exaustiva tornava desnecessário
um novo debate. A segunda, na opinião de von Weckbecker, tir ha implicações estritamente morais. Disse que certamente a
causa do índio americano atraía a simpatia de todos os povos
civilizados e especialmente dos americanistas, os quais tinham
dedicado suas vidas ao estudo das raças indígenas. Acrescentou, no entanto, que aqui se tratava de uma "questão de humanidade e talvez de política governamental", não pertencendo
pois aos assuntos discutíveis num congresso científico e cujo
debate, como no outro caso, deveria ser considerado encerrado (7).
Embora os cientistas aceitassem a decisão de von Weckbecker, o relatório de Fric sôbre o extermínio dos indígenas, assim como a discussão que o seguiu, logo teriam
demasiada publicidade, para poderem ser abafados em Viena.
Do cônsul-geral e do embaixador do Brasil, em Berlim, chegaram protestos indignados contra as "lendas exageradas" sôbre
injustiças praticadas por colonizadores europeus contra os nativos do Novo Mundo. A imprensa alemã e os cientistas alemães presentes ao Congresso, Ehrenreich, Seler e von Weckbecker, apressaram-se a depreciar a exposição de Fric sôbre a
caça e a escravização dos índios nas áreas de colonização alemã,
no Brasil Meridional. O Berliner Tageblatt e o Berliner Lokalanzeiger chamaram uma especial atenção para o fato de Alberto Fric não ser verdadeiramente alemão, mas um cidadão natural de Praga, sugerindo assim que o testemunho do jovem
era uma distorção da verdade, politicamente inspirada e motivada por animosidades pessoais e talvez mesmo pelo desêj o de
boicotar a intensa colonização dos Estados Meridionais do Brasil pela Alemanha.
Do outro lado do Oceano, no Rio de Janeiro, o venerável
diário, Jornal do Commereio, publicou três notácias em dois dias
sôbre uma solicitação do Congresso de Viena ao govêrno brasileiro, no sentido de que fôsse abolida a escravidão indígena no
Estado de Santa Catarina (8) . Não insistiu, no entanto, na questão. Indiretamente reconheceu os esforços de um jovem congressista mas não repetiu as declarações anti-alemãs de Fric
com relação à especulação de terras, caça aos indígenas, matan. — Verhandlungen, págs. LXIV-LXV.
.
Jornal do Conunercio, 15 de setembro de 1908, pág. 1, ml. 4,. e. 16 de setembro de 1908, pág. 1, cols. 1,.. 4. .

- 11'3 ça ou escravização de mulheres e crianças índias e oposição
pública e oficial da Alemanha ao projeto de reserva indígena.
Fazer isto teria sido uma tomada de posição na luta entre o
índio e o colonizador, para a qual o Jornal do Commercio ainda
não estava em condições.

A declaração de von Ihering.
A revelação de Fric, em Viena, embora contestada por cientistas alemães no Congresso, desacreditada pela imprensa ale .mã e ràpidamente posta de lado pela imprensa brasileira, despertou a atenção de um cientista proeminente em São Paulo .
Éste homem, Hermann von Ihering, percebeu que as observações de Fric em Viena, ardentes e não baseadas em dados científicos, estavam prejudicando a reputação da Alemanha e, de
alguma forma, eram injustas para com os colonizadores alemães, os quais, em Santa Catarina, estavam na dianteira do
avanço dá civilização para o interior. No entanto, em vez de
suprimir os relatórios do jovem com referência ao extermínio
e à escravidão dos índios, von Ihering fêz planos para Usar esta prova de conflito como arma inicial num ataque, mostrando
a necessidade de proteção governamental para os colonizadores
alemães, estabelecidos nas fronteiras dos Estados meridionais.
Numa sessão do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo,
que teve lugar em 5 de outubro de 1908 (9), em seguida às:, suas
palavras de agradecimento por ter sido eleito "sócio honorário",
fêz êle um pedido para falar na sessão seguinte, em 20 de outubro, sôbre a questão dos índios no Brasil Meridional, e para
comentar os desenvolvimentos recentes (isto é, o testemunho
de Fric) no Congresso de Americanistas de Viena.
O papel de destaque, desempenhado por von Ihering na
incitação a um debate extenso e prolongado sôbre o problema
indígena no Brasil, pode ser entendido apenas, levando em conta os sentimentos dos brasileiros para com êle, como homem e
como representante da "ciência alemã". Nascido em 1850, como filho de um jurista e autor distinto, von Ihering tinha chegado ao Brasil em 1880 com uma reputação de especialista em
moluscos (10) . Veio, inicialmente, em viagéM de núpcias e,
•-,-'Para a ata da' sessão, V. Revista do Instituto Históriéo e Geográfico de São
Paulo, vol. XIII, pág. 456.
As informações fornecidas aqui foram tiradas de um csbôço biográfico escrito
por Afonso d'Escragnolle .Taunam, o homem que sucedeu a von Iheriag como
diretor do Museu
'em 1916., kte foi publicado na Revista do Museu 'Paulista, vól. XVII, parte I, págs. 553-566.
•
Comentários críticos sôbro
von Ihering ou sua espôsa, representam a conoordáncie de opiniões de várias pessoas, entrevistadas pelo autor, que conheciam o cientista ou tinham estado
arr4 contacto com seus colaboradores ou subordinados.

achando o Brasil simpático, decidiu estabelecer-se com sua espôsa no Estado do Rió Grande do Sul. Quando, forçado por
movimentos revolucionários, abandonou sua propriedade, em
1392, aceitando a diretoria da secção de Zoologia da Comissão
Geográfica e Geológica de São Paulo, êle tinha continuado,
ininterruptamente, seus estudos da vida das plantas, dos insetos e de outros animais do Sul do Brasil. Três anos depois tornou-se o diretor do recém-criado Museu Paulista, cargo em que
se manteve até 1915.
Austero em seu comportamento e nos seus métodos de administrar o Museu, von Ihering não só assumiu a responsabilidade mas também ficava com as glórias de grande parte do trabalho penoso dos seus subordinados. Contra os que o desagradavam êle usava um sarcasmo mordaz. Duro com outros, mais
duro era consigo mesmo. O trabalho para êle era uma paixão.
Quanto mais difícil aparecia, mais o excitava. Não havia horáio para limitar suas horas de trabalho. Enquanto seus colaboradores descansavam nos muitos feriados religiosos e nacionais, von Ihering trabalhava, como se só êle, através de seus
próprios esforços, pudesse compensar o tempo desperdiçado -pelos outros.
Era difícil para os brasileiros aproximar-se de um homem
daquele tipo. Escrevendo quase exclusivamente em alemão antes de sua nomeação para o Museu Paulista, colaborava com artigos freqüentes nos jornais, em língua alemã, dos Estados sulinos. Falava português com sotaque alemão e rodeava-se no
Museu de cientistas alemães. Era o protótipo do sábio europeu,
dos que vinham ao Brasil no fim do século XIX e comêço do
aluai, possuídos da idéia de levantar o nível científico do país,
dispostos a criar uma reputação científica para si mesmos e tendo a esperança de voltar à pátria para morrer.
As pesquisas efetuadas no Brasil por etnólogos e antropólogos nascidos no estrangeiro, como von Ihering, nem sempre
foram apreciados pelos brasileiros, e tal atitude teve uma influência sôbre o debaté indígena, que se ia desenvolver. A maior
parte dos cientistas que trabalhavam entre os índios durante as
duas primeiras décadas da República, era de nacionalidade alemã. Apenas nos 'últimos anos, estudiosos brasileiros treinados nessas ciências, têm ido para as regiões dos índios, em
',úmero significativo (11) . Isto, significava que antes de 1910
( 11) .

Baldus, Bibliografia critica de etnologia brasileira (São Paulo, - 1954 ),, págs.
16-17. V. também o tratáMento sirnnáticO dispenaáo por Nelson' Coelho de
Senn.1 à contribuião alemã; ara a etnologia brasileità em O :que deve o
Erraàil à càiiàrà e à cOope'reçãO ~MÊMicas (SãO i..àopOldO; Rio Grande do
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,a maior parte das contribuições importantes para o conhecimento sôbre a origem, línguas e culturas dos índios estava escrita em língua alemã. Apenas alguns dêsses trabalhos tinham
sido traduzidos imediatamente- para o português, para uso daqueles que achavam dificuldade no alemão. Os brasileiros —
os que de alguma forma se preocupavam com o assunto — es1 avam naturalmente desapontados e até certo ponto aborrecidos em ver que as melhores autoridades sôbre os índios de seu
país não eram brasileiras e que as informações mais exatas e
recentes sôbre os nativos estavam publicadas em alemão e não
em português.
Quase todos os pesquisadores, firmemente convencidos de
que tinha chegado a última hora para as raças nativas, ocupavam-se, enquanto era ainda tempo, em colher espécimes de vestuário, artefatos, armas, objetos de uso cerimonial ou religioso — enfim tôda e qualquer coisa que mais tarde pudesse ser
exposta como prova tangível de civilizações passadas (12) . Embora alguns dêstes artefatos permanecessem no Brasil, o grosso saía do país, aumentando as excelentes coleções sôbre índios
dos museus alemães e austríacos. Karl von den Steinen e Max
Schmidt enriqueceram consideràvelmente as coleções do Museu de Berlim, antes de voltar à Alemanha, para, por sua vez,
administrar a divisão sul-americana daquela instituição. KochGrünberg também colecionava para aquêle Museu e Fritz Krause para o de Leipzig. Êste êxodo para a Alemanha de coleções
valiosas e extensas de artefatos, tais como as que estavam expostas no Museu de Viena em 1908, desgostou mais ainda os
cientistas brasileiros que encontravam cada vez mais dificuldades em aumentar as coleções de seus próprios museus.
Para Hermann von Ihering, como para a maior parte de
seus colegas, o índio era principalmente algo para ser observado e classificado, quase como se fôsse um objeto inanimado.
Seu desaparecimento gradual era considerado inevitável e era
lamentado, não propriamente do ponto ,de vista de uma perda
humana mas, principalmente, porque tirava aos cientistas a
oportunidade de analisar, à vontade, sua cultura primitiva e assim pesquisar os rumos confusos de seu passado. Von Ihering
não era, certamente, insensível, à causa do índio, mas era mais
sensível aos problemas dos colonizadores. Durante doze anos tinha testemunhado, no Rio Grande do Sul, os resultados iMpressionantes de espírito pioneiro alemão, tanto na indústria como - na
''()gricultura. Aquêle tipo de investida contra os índios, que foi
,

(12) . --• Baldus, Bibliografia, págs. 15, 20:
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descrito por Fric, não tinha acompanhado o movimento colonizador neste Estado meridional. Incapaz de observar, nem no
Rio Grande do Sul nem no leste de São Paulo, os aspectos piores dos combates entre colonizadores e índios, von Ihering tinha conhecimento do conflito apenas pela sua leitura de jornais. Muitas de suas informações eram colhidas vagamente, de
periódicos e jornais em língua alemã, tal como o Urwaldsbote
de Blumenau, Santa Catarina. O que lia ali era uma história
bem diferente daquela que foi contada por Alberto Fric no
Congresso de Viena. Tratava-se de um relatório unilateral —
um protesto sem fim contra a brutalidade dos índios, suportada
pelos colonizadores alemães, um pleito constante, da parte do
colonizador, para mais proteção governamental.
Assim não surpreende que von Ihering, em 1906, tenha deiado filtrar alguns sentimentos anti-indígenas num estudo antropológico escrito por êle sôbre os índios do Estado de São Paudo (13) . Esta monografia, uma edição aumentada e revista de
um trabalho que tinha apresentado à Exposição de St. Louis
(E .0 . A . ) de 1904, estava publicada em inglês, como na versão
anterior, e provàvelmente foi lida por um número muito limitado de estudiosos brasileiros. Suas referências, bastante desairosas para com os índios de São Paulo, aparentemente passaram
desapercebidas. No entanto, no ano seguinte, uma tradução portuguêsa da edição revista foi publicada no volume de 1907 da
Revista do Museu Paulista, onde pela primeira vez o trabalho
teve acesso fácil por parte da comunidade acadêmica do Brasil (14) . Aconteceu que êste volume não foi distribuído antes
da segunda quinzena de setembro de 1908, e assim se explica
que os sentimentos aparentemente anti-indígenas de von Ihering
chegaram ao público brasileiro em dias e semanas imediatamente seguintes à notícia do protesto de Alberto Fric em Viena.
O protesto de Sílvio de Almeida.

Antes de 12 de outubro, um exemplar da monografia contravertida chegou às mãos de um estudioso de certa idade e publicista influente n'0 Estado ide São Paulo, chamado Sílvio de
Almeida. O parágrafo sôbre o extermínio dos índios, descoberto por Almeida entre as 56 páginas do estudo antropológico
de von Ihering, , pareceu-lhe mais inquietante ainda do que o
H. von Ihering, The Anthropologj, of the State of S. Paulo(. Brasil, 2a. ed.
(São Paulo, 1900, A primeira edição,. cOrn o mesmo título, foi publicada
em São Paulo em 1904, por Duprat & Comp.
(14). — H. von Ihering, "A Anthropologia do Estado de São Phulo", in Revista do
Museu Paulista, vol. VII (1907)(, págs. 202-257.
(23) .
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testemunho de :Alberto Fric em; Viena .. Aqui se tratava de • um
eminente cientista, diretor de. um dos .melhores museus do Brasil, de um homem cujos vencimentos eram. pagos pelo Estado
de São Paulo, que não. apenas estava discutindo o. extermínio
dos índios, mas aparentemente tolerando-o. como, uma solução
de problema indígena.
Sílvio de Almeida não hesitou em,tirar. a :passagem.ofensiva
do contexto e a citá-la como parágrafo inicial de sua coluna
de primeira. página na edição de 12 de outubro d'O Estado. de
São Paulo. Foram as seguintes as palavras que apareceram:
"Os atuais índios do Estado de São Paulo não representam um elemento de trabalho e de progresso. Como
também nos outros Estados do Brasil, não se pode esperar
trabalho sério e continuado dos índios civilizados e, como os caingangs selvagens, são um empecilho para a colonização das regiões do sertão que habitam, parece que
não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o
seu extermínio" (15).

O leitor observará a ambigüidade dêste parágrafo que' parece condenar ao extermínio tanto os índios civilizados como
os selvagens . Mas antes de presumir. que von Ihering estava
apenas sugerindo o aniquilamento dos índios selVagens, deverse-ia investigar, usando completa lealdade para com o cientista, . se de fato êle estava recomendando o extermínio premeditado de quaisquer populações indígenas. As palavras "parece
que não há outro meio, de que se possa lançar mão, senão o seu
extermínio" seguramente sugerem algum tipo de programa exterminatório; mas aqui se tratava de uma tradução da ediçãode 1906 que possivelmente não foi feita ou mesmo cuidadosamente revista pelo autor. A formulação na edição de 1906 tem
uma conotação menos sinistra. O texto é o seguinte:
"...no other final result. seems possible than that of
•,
their extermination" (16).

Mas mesmo estas palavras são ambigüamente vagas no seu
significado e deixam o leitor na dúvida, sé von Ihering está .ape-:
nas profetizando o extermínio dos índios, racionalizandd-o, ou,
de fato, recomendando-o. A interpretação do próprio von Ihering
sôbre esta passagem controvertida será apresentada mai
te, no curso próprio dds acontecimentos:-Agora -é de menos
— Sílvio de Almeida, ia O Estado de São Paulo, 12 de outubro de. -1908,- pág.
1. cols. 1-2.
— Von Ihering, Anthropo/ody..., 2a. ed., pág. 12. ,
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liortância saber o que êle quis dizer, do que registrar o que seu
crítico, Sílvio de Almeida, afirmou que êle disse.
No seu artigo de 12 de outubro, Almeida não favoreceu von
Ihering em nada, quanto à dúvida; isto é um ponto capital. Se
o autor tivesse sentido um pouco de simpatia para com von
Ihering como homem, êle teria aquilatado as palavras do cientista, procurando o seu verdadeiro significado e em seguida as
usaria para lançar um ataque fundado a respeito dos problemas ligados às relações entre colonizadores e índios.
O protesto de Sílvio de Almeida não era principalmente
uma discussão do problema indígena, mas sim um ataque pessoal contra Hermann von Ihering e contra o que o colunista denominou de
"moderna ciência importada da Alemanha" (17) .

Aqui se tratava, de acôrdo com o autor, de um homem que
eqüiparava os índios a animais selvagens, que estava usando
uma ciência materialista para não só justificar uma "luta pela
vida", mas a captura e escravização de mulheres e crianças e
a matança dos fracos e desamparados. Aparentemente — era assim que Almeida continuou em tom sarcástico — o assassinato
dos dez mil índios de São Paulo significava pouco para aquêle
homem. A mais incisiva de suas profecias foi a de que uma
teoria científica, destinada à exploração de raças primitivas por
representantes de uma raça mais forte, poder-se-ia muito bem
aplicar futuramente à exploração dos recursos naturais do Brasil pelas mais capazes entre as potências imperialistas da Europa. Neste caso — Almeida advertia — poder-se-ia repetir a
história das invasões do passado, e novamente a defesa do Bra311 apoiar-se-ia, em última análise, na ajuda leal das raças prêta
índia, — aquelas que eram chamadas "raças inferiores" .
Embora houvesse mais do que um ataque pessoal no artigo de Sílvio de Almeida, êle continha poucas críticas construtivas. Os nomes de defensores atuais e antigos dos índios —
Padre Anchieta, João Barbosa Rodrigues, Leonilda Daltro e Padre Malan — foram citados de um modo tão casual .que o público leitor não os podia aproveitar para alguma idéia edificante, a não ser para ter a sensação que tais personagens estavam
de acôrdo com a simpatia profunda que o autor dedicava ao índio, e com a indignação enorme levantada pelas palavras de
von -Ihering
(17).

Sílvio de Almeida, . O Estado de São Paulo', pág. 1, col. 2.
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Seria difícil exagerar a importância do ataque de Almeida,
de 12 de outubro, a Hermann von Ihering. Êste ataque pôs em
evidência uma questão latente há dezoite meses, pela publicação, na primeira página de um jornal paulista de grande importância, de uma recomendação reconhecidamente fria para
exterminar os índios, recomendação esta feita por um cientista
sem popularidade e natural da Alemanha, justamente quando
uma reação pró-indígena e anti-alemã, motivada pelas acusações de Alberto Fric contra os colonizadores alemães em Santa
Catarina, estava no seu auge. Almeida, concentrando seu ataque nas palavras de uma única pessoa, criou um bode expiatório
perfeito para a quêles que durante muito tempo tinham simpatizado com os índios, mas tinham achado dificuldade em denunciar os colonizadores, em conjunto, ou os interêsses econômicos que participavam na responsabilidade pelo tratamento cruel
dos índios, na fronteira que avançava. Falar contra os pioneiros e contra as estradas de ferro teria sido o mesmo que falar
contra o progresso. Falar, porém, contra von Ihering e contra
a "ciência moderna importada" significava tocar uma música
nacionalista, cada vez mais agradável para muitos brasileiros .

O protesto de Horta Barbosa.
Um segundo protesto contra a "doutrina von Ihering" seguiu-se logo ao primeiro. No mesmo dia, 12 de outubro, Sílvio
de Almeida recebeu uma carta aberta de apôio e louvor de seu
¡ovem amigo e correligionário positivista, Luís Bueno Horta
Barbosa . Novamente o "parágrafo do extermínio" foi mencionado — agora em forma abreviada, mas ainda explosiva — e
novamente von Ihering foi marcado como representante de uma
"ciência importada", sem sentimento. Uma passagem ilustra
particularmente o fervor do ataque e o zêlo nacionalista que nele se introduziu:
"Contra esta inqualificável e bárbara teoria de um
cientista estranho aos nossos sentimentos e aos nossos melhores preconceitos, devem-se levantar enérgica ,e pressurosamente os patriotas brasileiros, receiosos de -que pela desordenada vesânia com que alguns estão sempre
prontos para aplaudir e adotar os processos dos chamados povos cultos, não se venha alterar o caráter da nossa
nacionalidade e perderem-se as tradições que nos foram
legadas por aquêles que legitimamente representam a alma da pátria brasileira" (18) .
(18). — L. B. Horta Barbosa, "Em defesa dos indígenas brasileiros", ia Jornal do
CommiTcio de 11 de novembro de 1908, pág. 12,1cols. 1-2. Esta carta aberta
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Horta Barbosa objetou fortemente contra as observações
depreciativas de von Ihering, quanto à inabilidade do índio para trabalhar e entrar na vida de uma nação moderna . Citando o General Couto de Magalhães, conhecido explorador e indianista brasileiro do século XIX, enalteceu o discernimento
agudo do índio, sua disposição a imitar, seu zêlo em aprender e
sua inteligência em tôdas as artes de guerra e paz. E — assim
Horta Barbosa continuou —, se alguns índios não se submetiam
à disciplina do trabalho, não podiam êles, da mesma forma, tornar-se brasileiros, falar a língua do país, obedecer às suas leis,
sacrificar a vida em suas fôrças armadas? Mesmo se não se comportassem tão magnificamente como os índios do Mato Grosso,
os parecis, os quais agora constituiam o esteio das classes trabalhadores do Estado e desempenhavam o serviço de conser‘ ação das linhas da comissão telegráfica de Cândido Rondon,
mesmo assim — Horta Barbosa acentuou — era um dever moral protegê-los e socorrê-los.
O presente protesto era mais construtivo nas suas críticas
do que o anterior, de Sílvio de Almeida. Citando longamente
um artigo escrito dez meses antes por R. Teixeira Mendes (19),
apareceu prireeiro num jornal menor do interior, Cidade de Campinas, logo
depois de ter sido escrito em 12 de outubro. As paljavras grifadas nesta passagem aparecem assim no Jornal do Commercid.
( 19) . — R. Teixeira Mendes, "Ainda os Indigenas do Brazil e a Politica Moderna"
(Rio de Janeiro, 1907), 14 págs. Para o leitor não familiarizado com o desenvolvimento religioso único do movimento positivista no Brasil, algumas palavras aqui podem ajudar a explicar o papel de destaque, assumido por seu
dirigente em exercício (depois de 1903), Raymundo Teixeira Mendes, e
vários de seus componentes, na próxima campanha em prol de justiça e proteção para os índios. Depois da, Guerra do Paraguai, R. Texeira Mendes e um
amigo próximo, Miguel Lemos, utilizaram seu interêsse na filosofia positivista de
Auguste Comte em favor de atividades abolicionistas no meio de um grupo
de jovens e liberais republicanos. Em '1876, os partidários de Comte no Brasil formaram uma sociedade, a qual quatro anos depois perfilhou os aspectos
religiosos, geralmente rejeitados, da filosofia de Comte 'e começou a fazer
reuniões dominicais regulares, abertas ao público, nas quais levou adiante a
propaganda de seus ensinamentos. No ano seguinte, em 1881, a sociedade
adotou o nome de "Igreja e Apostolado Positivista do Brasil". José Veríssimo, num trabalho sôbre os aspectos 'religiosos do positivismo brasileiro, escreveu em 1900: "E como o positivismo é mais que um mero sistema filosófico, uma doutrina 'universal, . abrangendo o homem e tôdas as suas relações,
uma doutrina completa e una, fácil lhes foi organizarem-se em escola, agremiarem-se em igreja, e assim unidos fazerem uma evangelização" (Veríssimo,
"O Positivismo no Brasil", in Estudos de Literatura Brasileira: Primeira série.
1895-1898. Rio de Janeiro, 1901, pág. 53) . Sob a supervisão cada vez mais
ditatorial de 'Miguel Lemos e R. Teixeira - Mendes, o positivisrmb no Brasil
tornou-se urna fôrça diretriz, guiando a escolha profissional, ias simpatias políticas, as relações familiares, o • código moral — e mesmo o sistema 'ortográfico e o calendário — de seus membros. Quando Miguel Lemos voltou 'de
uma viagem a Paria, em 1881, e, com Teixeira Mendes, proclamou que daquele momento em diante os positivistas brasileiros não possuiriam escravos
e nem tomariam parte ativa -na política. Esta decisão não foi apoiada por
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dirigente e porta-voz oficial da Igreja Positivista do Brasil, Horta Barbosa apresentou um esbôço básico de como se deveria agir
com relação ao problema indígena. Escreveu que aquêles povos
prifflitivos deveriam ser reconhecidos e tratados como nações
livres e independentes. Continuando a citar o artigo de Teixeira Mendes, Horta Barbosa afirmou que os territórios dos
índios devem ser respeitados e as vidas e o bem-estar dêles protegidos pela lei; a responsabilidade do branco não era a de catequizar mas de proteger os índios selvagens e de pôr à disposição dêles os benefícios da ciência e da indústria. Em primeiro lugar, seria necessário ganhar sua amizade e lealdade —
Horta Barbosa disse em continuação — e isto exigiria aquêle
tipo de programa que os jesuítas usaram com tanto sucesso no
passado longínqüo: música, presentes e promessas, raciocínio
claro e honesto por homens que falavam a língua dos nativos.
Mas sobretudo — ainda se trata da carta de Horta Barbosa
— os brasileiros devem acatar o conselho do seu renomado "patriarca da Independência", José Bonifácio, que já em 1823 tinha solicitado ao país reconhecer sua própria culpa pela hostilidade dos índios e a fazer um esfôrço para recuperar a amizade e lealdade dêles mediante um comportamento justo e comPierre Lafitte, o chefe do "Posithfsmo religioso" na França. Por êste motivo
e por outros, Lemos e seus partidários separaram-se então do positivismo
francês, levando consigo os positivistas religiosos do Chile e alguns outros
da França, da Inglaterra e de alguns outros países. Apesar de restrições em
sua ação política, po4tivistas ortodoxos expressaram indiretamente, através
de suas reuniões, conferências e publicações, seus desejos de um govêmo republicano ditatorial. Estiveram de pleno acôrdo quando um de seus irmãos
"heterodoxos', Benjamin Constant, se aproveitou do apôio militar do general Deodoro da Fonseca para proclamar a República em 1889. A influência
profunda do positivismo no lançamento da República foi reconhecida pela maior
parte dos historiadores e é geralmente admitida no Brasil, mesmo por aquêles
que mostram pouca simpatia pelos ensinamentos positivistas. A Igreja Positivista congregou, ainda em 1908, um grupo pequeno e forte, de altos princípios, composto de sábios, oficiais das fôrças armadas e famílias ricas. Teixeira Mendes, seu chefe paternal depois de 1903, era considerado pela Maior
parte de seus contemporâneos como um indivíduo quase santo e uma dah
inteligências mais agudas da nação. Suas atividades abolicionistas nos dias
do Império, cederam lugar a um interêsse crescente no bem-estar da população nativa do Brasil, um interésse que se ligava harmoniosamente aos
ideais da "Religião da Humanidade" de Augusto Conste.
As informações aqui prestadas foram tiradas, em grande parte, da obra
de João C. de Oliveira Tôrres, O Positivismo no Brasil (Rio de Janeiro, 1943),
págs. 52-58. Uni breve estudo a respeito do impacto do positivismo sôbre o
Brasil, anteriormente a 1895, pode ser encontrado também em Sílvio RomerO,
Doutrina contra Doutrina: O Evolucionisrno e o Positivismo no Brasil, 2a. ed.
(E:0 de Janeiro, 1895). Um estudo biográfico de Miguel Lemos e R. Teixeira
Mendes pode ser encontrado em João Pernetta, Os dois Apóstolos, 3 vols.
(Curitiba-Paraná, 1927-1929). O estudo mais recente a respeito do impacto
do positiviamO sôbre a política, brasileira encontra-se em George Boehrer, Da
Monarquia à República: História do Partido Republicano do Brasil '(18701890), (Rio de Janeiro, 1954), págs. 229-235.
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preensão paciente; tal programa seria mais digno do povo brasileiro do que a alternativa proposta por Hermann von Ihering.
Em conclusão, Horta Barbosa explicou que certamente as idéias
e os sentimentos nobres dos mais sábios e distintos patriotas- do
Brasil estavam mais próximos da solução do problema indígena do país do que o "materialismo sem ideais e sem entranhas
do teorista do Museu Paulista" .
Qual é o significado dêstes dois ataques contra Hermann von
Ihering e sua declaração sôbre o extermínio dos índios? Ambos
tinham presumido que as intenções do cientistas eram das piores e não tinham levado em conta, em seu favor, a dúvida. Ambos tinham jogado na desconfiança que o brasileiro médio tinha de um cientista vindo de fora e de uma ciência que estava
além de sua compreensão real ., Ambos tinham pintado êsse homem e sua ciência como inimigos verdadeiros do índio. O amigo
do índio, neste modo de pensar, era o brasileiro patriótico que, na
tradição dos .padres Anchieta e Nóbrega, de Couto de Magalhães
e João Barbosa Rodrigues, de José Bonifácio e Teixeira Mendes,
reconhecia o verdadeiro potencial do índio, uma vez que êste
fôsse amado e compreendido . Éstes dois protestos, por sua difamação de von Ihering e sua ciência materialista e por sua defesa eloqüente da bondade inata dos nativos, junto com um
apêlo quase irresistível à valentia e à benevolência dos brasileiros, não podia deixar de pôr em movimento uma nova onda
de interêsse romântico no índio, a qual esta vez não se expressaria na forma da prosa e poesia idealística do , século XIX, mas
num esfôrço prático e prolongado para terminar o choque amargo entre as raças européia e nativa.
Com os protestos de Sílvio de Almeida e Luís Bueno Horta
Barbosa, em outubro de 1908, pode-se dizer que o índio começou
a conquista dos corações do povo brasileiro. Hermann von Ihering e as teorias científicas, por êle representadas, estavam no
ponto de perder parte do prestígio que tinham possuído no Brasil durante quase meio século. A defesa do índio e o ataque
contra von Ihering estavam agora firmemente encaminhados .
O protesto de Sílvio de Almeida tinha sido publicado em
12 de outubro, numa segunda-feira. Na quarta-feira, o mesmo
jornal, O Estado de São Paulo, recebeu de von Ihering uma resposta ao protesto de Almeida, mas deixou de publicá-la imediatamente. O redator, no entanto, encontrou lugar suficiente
na edição de quinta-feira, para inserir duas notícias breves sôbre o assunto. A da página 2 informou os leitores que um certo Sr: L. B. Horta Barbosa, numa carta aberta, tinha aplaudido entusiàsticamente o artigo de Sílvio de Almeida. A noticia
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referiu-se à "extravagante teoria do dr. (sie) H. Iering sôbre
a exterminação dos nossos selvícolas". A ortografia errada do
nome de von Ihering ia aparecer repetidamente durante os próximos meses e faz pensar na possibilidade de tratar-se do resultado de um descuido intencional. A notícia da página 1 referia-se ao recebimento da refutação de von Ihering, a qual, de
a côrdo 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 posta de
lado durante sete dias.
Não é fácil explicar ou justificar êste atraso. Talvez o redator d'O Estado de São Paulo tenha impedido deliberadamente
a publicação da resposta de von Ihering como expressão de
sua desaprovação às opiniões do cientista sôbre os índios. Seja
como fôr, êle conseguiu manter altamente tensos muitos de seus
assinantes. A grande pergunta na mente dos leitores era: "Von
Ihering acusará Almeida e Horta Barbosa de interpretação errônea de suas palavras ou manterá sua declaração, tentando justificar o extermínio dos índios"?
Enquanto von Ihering e muitos outros estavam impacientemente aguardando a publicação de sua refutação e enquanto
êle ainda estava preparando a sua conferência de 20 de outubro sôbre os índios do Brasil Meridional e sôbre o testemunho
de Fric, em Viena, um terceiro ataque começou contra êle —
esta vez na cidade de Campinas, não muito distante de São
Paulo . Com êste terceiro protesto, a controvérsia, pela qual von
Ihering era em grande parte responsável, introduziu-se, pela
primeira vez, no recinto de uma sociedade científica brasileira.
Esta mudança, de ataques diretos na imprensa, por pessoas
agindo individualmente, para outra forma de ataques e debates, levados adiante dentro de sociedades culturais e científicas paulistas, constitui o assunto do próximo capítulo .
(Continua no próximo número).
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ORIGEM E FUNDAÇÃO DO SERVIÇO DE
PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (IV).
(Continuação).

CAPÍTULO IV.
ESTAVA O ÍNDIO CONDENADO?
Na medida em que se tornava mais caloroso o debate sôbre
tratamento dos índios hostis, que aparentemente entravavam
caminho do progresso, tanto von Ihering como seus adversá-...-ios dirigiram sua atenção para o mais contravertido dos problemas em foco: a questão se o Brasil deveria ficar indiferente
ao extermínio de sua população nativa. A declaração de von
Ihering, de acôrdo com as publicações e interpretações de Almeida e Horta Barbosa, e a exposição sensacional de Fric em
Viena tinham-se tornado causas para que o pensamento de uma
dizimação propositada dos índios parecesse imperdoàvelmente
cruel e estranho ao temperamento brasileiro e às tradições mais
caras da nação. Por outro lado, não havia dúvida de que um
programa de pacificação e proteção indígena exigiria a formulação de uma política indígena definida. Só com isto talvez se
gastasse mais tempo, em circunstâncias mais difíceis, do que
seria o caso com o massacre sumário das tribos hostis . Já que
sucesso de qualquer projeto destinado a obter a amizade e
cooperação de índios selvagens depende da natureza das diversas raças primitivas em questão e de sua adaptabilidade ao modo de viver das civilizações modernas, a tarefa seria perigosa,
dispendiosa e insegura, além de constituir uma responsabilidade pesada.
Será que os índios valiam tanta preocupação e despêsa?
E aquilo que futuramente poderiam contribuir para a cultura
a economia do país compensaria o custo de sua pacificação,
proteção e adaptação à civilização? Almeida e Horta Barbosa
opinaram positivamente.• Pelo menos ambos se definiram no
sentido de que a proteção dos índios era uma responsabilida-
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de moral a ser aceita pelos brasileiros, independentemente dos
possíveis resultados materiais daí decorrentes . Como mostraram em seus ataques a Hermann von Ihering, êste estava demasiadamente frio em seu racicocínio para perceber as implicações morais. O aparente consentimento do cientista ao extermínio dos índios do Brasil foi considerado pelos seus críticos,
não apenas como expressão de simpatia para com os colonizadores alemães em seu conflito com os nativos, mas também como resultado de uma convicção compartilhada por muitos de
seus próprios patrícios, de que o extermínio, embora cruel, era
um método fácil, rápido, barato e de efeito permanente, para
remover a obstrução indígena ao desenvolvimento do interior;
em resumo, o método era inevitável porque o único realmente prático .
Estava-se atacando agora enèrgicamente esta maneira fácil de encarar a obstrução indígena. Ao mesmo tempo, uma
abordagem muito mais difícil estava pelo menos sendo considerada sèriamente: a de assegurar a sobrevivência dos indígenas dentro dos moldes da civilização do branco. Sílvio de Almeida e Luís Bueno Horta Barbosa tinham, em seus ataques
a von Ihering, denunciado a prática tradicional do extermínio
e recomendado que se protegesse os índios sem levar em conta o gasto em tempo, esfôrço e dinheiro . Seus argumentos faziam parte das primeiras expressões de uma convicção cada
vez mais forte no Brasil de que o tratamento futuro das raças
nativas deveria ser baseado em princípios morais e não em meras conveniências .
Discussão no Centro de Cièncias, Letras e Artes.

Não é surprendente que o terceiro protesto contra a aparente aprovação do extermínio dos índios por Hermann von
Ihering se tenha iniciado no Centro de Ciências, Letras e Artes, na movimentada e progressista cidade de Campinas. Deve-se aqui introduzir uma palavra sôbre êste foco do crescente
debate indígena. Como centro financeiro de terras cafeeiras
extensas e possuindo mais indústrias do que se poderia esperar
em vista do número de habitantes, esta cidade com uma população de quase cem mil habitantes, em 1908, considerava-se
um baluarte da expansão econômica do Brasil. Sua localização,
apenas a 100 kms de São Paulo, em direção noroeste, e também
sua posição estratégica como ponto terminal da Cia. Mogiana
de Estradas de Ferro aumentavam suas atrações de centro de
prosperidade e cultura moderna.
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Dentro de uma atmosfera de otimismo econômico e sofisticação mental, o Centro de Ciências tinha-se desenvolvido ràpidamente, desde sua inauguração em 1901, e tinha-se tornado
uma das mais ativas e mais respeitadas sociedades científicas
do Brasil (1) . Diligente e obtendo êxito em seus esforços para
ser representado nos importantes congressos nacionais e internacionais, o Centro era uma das quatro sociedades brasileiras
representadas por Manuel de Oliveira Lima no Congresso Internacional de Americanistas em Viena, Áustria.
A preocupação especial do Centro de Ciências na "dedal-ação do extermínio" de von Ihering originou-se parcialmente
do fato de que tinha seguido de perto os trabalhos do Congresso de Viena, através dos relatórios de seu representante. Esta
Sociedade sentiu que participava — embora indiretamente —
tanto nos trabalhos como nos problemas do Congresso . O quadro da dizimação indígena na região amazônica, vivamente descrito pelo delegado do Pará, seguido pela denúncia irada da
caça profissional aos índios em Santa Catarina por Alberto
Fric, não apenas tinha colocado o assunto do extermínio dos
índios claramente diante dos olhos dos delegados no Congresso
mas também, com igual clareza, diante das sociedades nele
representadas.
O Centro de Ciências tinha outros motivos para participar
de forma imediata e proeminente na discussão do problema indígena. Esta Sociedade era a única das quatro representadas
no Congresso de Viena que não estava isolada da população nativa pela localização no litoral. Embora a cidade de Campinas
não estivesse mais na fronteira, a qual se tinha deslocado para além, para o Oeste de São Paulo. ela ainda constituia o centro de uma região que tinha sido tirada do índio e subjugada
pelo arado dentro da memória de muitos de seus cidadãos.
Qualquer que possa ter sido a amargura com a qual se travou
aquela luta, ela parece ter desaparecido por volta de 1908, tendo deixado apenas uma lembrança nostálgica dos dias da fron— O Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas mudou-se, em 1 de novembro de 1908, para urna sede nova, localizada numa parte menos comercializada da cidade. O prédio, maior e mais moderno, tirklia biblioteca museu,
sala de conferências e muitos outros melhoramentos, ausentes na sede antiga. Podemos sentir-nos tentados a especular sôbre o efeito que tal "promoção" para um novo e esplêndido centro de operações poderia ter tido sôbre
a audácia pela qual o Centro de Ciências iniciou e manteve a liderança
durante os meses seguintes na campanha extansa para proteger a população
indígena da nação. Para um breve relatório sôbre a fundação do Centro de
Ciências e sôbre alguns de seus membros mais ilustres, no período de 1901
a 1908, vide "Centro de Scienciaa, Latim e Artes de Campinas" in Correio
Paulistano, de 2 de novembro de 1908, pág. 3.
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teira indígena e dos excitantes anos pioneiros do avanço das
fazendas de café. Assim, o Centro de Ciências, por causa de
sua relativa proximidade do problema indígena — tanto em relação ao tempo como ao espaço — tinha razões para assumir a
liderança entre as sociedades científicas brasileiras na discussão sôbre o mau trato e o extermínio dos índios, que agora estava agitando o país, em âmbito nacional.
Finalmente, o Centro de Ciências tinha um motivo para se
opor a Hermann von Ihering: o levantamento do sentimento de
nacionalismo . Embora Campinas estivesse ao norte da área de
forte colonização alemã, a cidade tinha experimentado sua parte de irritação contra os imigrantes. A necessidade premente de
trabalhadores nas fazendas das redondezas, para substituir o elemento escravo dos dias do Império, além da forte procura de
mão-de-obra para suprir as crescentes indústrias da cidade, tinham tido como resultado um largo influxo de colonizadores
europeus na área. De acôrdo com uma estatística de 1909, quase quinhentas famílias de imigrantes estavam concentradas em
dois centros de população dentro do município de Campinas, e
quase 17.000 colonizadores de diferentes nacionalidades estavam
independentemente empregados em fazendas e outras emprêsas agrícolas, pertencentes ao município (2) .
Embora se estivesse precisando urgentemente dos recémchegados, êles não podiam evitar de provocar na população brasileira estabelecida certa irritação, que mais freqüentemente
era sentida do que püblicamente expressa. Quando os sócios do
Centro de Ciências leram a respeito do protesto de Fric contra
o extermínio dos índios por colonizadores europeus, no oeste de
Santa Catarina, e depois souberam que um conhecido cientista
alemão estava tentando justificar tal procedimento nas páginas
da Revista científica do Museu de seu próprio Estado, sua reação bem pode ter sido em parte a conseqüência de um sentimento nacionalista latente causado por uma população "não-brasileira" .
Por estas e outras razões o Centro de Ciêncicas, Letras e
Artes de Campinas interessou-se imediatamente pela controvérsia provocada por causa das declarações de Fric e de von
Ihering. Luís Bueno Horta Barbosa, cuja carta aberta a Sílvio
de Almeida era o segundo protesto contra as palavras de von
Ihering, era professor secundário em Campinas e orador oficial
(2) . — Esta estatística foi apresentada à Câmara Federal por um de seus membros,
para apoiar um pedido de certos privilégios econômicos, desejados pela cidade de Camplinas. Anais da Câmara dos Deputados. Sessões de 16 a 30 de
novembro de 1909, vol. XII (Rio de Janeiro, 1910), págs. 730-731.
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do Centro de Ciências. Embora tenha agido independentemente,
seu protesto foi transformado em protesto da Sociedade por
seu consócio, Tito de Lemos, durante a sessão de 17 de outubro . Apenas uma pequena parte da oração dêste idoso senhor
foi incorporada às atas da sessão, mas vale a pena citá-la aqui,
por causa da influência que exerceu na divulgação da controvérsia em outras sociedades:
Considerando que o "Centro de Ciências, Letras e Artes" tem entre seus objetivos o estudo da raça indígena,
especialmente na parte referente à sua arte; e que, por
isso, não pode ser indiferente à sua sorte, tanto 'mais que
foi essa infeliz raça americana, um dos fatôres da nossa
nacionalidade, não obstante os martírios que sofreu, indico que êste Instituto, pela forma que julgar mais conveniente, se dirija às sociedades de Geografia de São Paulo e Rio de Janeiro, convidando-as a um solidário protesto contra a desumana teoria da — exterminação dos índios
— sustentada pelo Dr. II. Ihering, cuja cultura científica
admiro, para que não venha adquirir prosélitos pela autoridade do seu saber e da alta função pública que exerce... (3).

Êste protesto de Tito de Lemos perante o Centro de Ciências significou uma abordagem mais positiva ao problema levantado por Hermann von Ihering, do que se via nos ataques
anteriores por Sílvio de Almeida e Horta Barbosa. Tito de Leinos respeitava von Ihering como cientista e exatamente por
isso sentia o perigo potencial em permitir a um homem tão influente externar públicamente e sem impugnação a idéia de
que a exterminação dos índios era necessária ou inevitável.
Preocupado pelo pensamento que os brasileiros poderiam aceitar a filosofia da "sobrevivência do mais apto", à guisa de von
Ihering, justamente numa época em que a proteção do indígena era mais necessária do que nunca, Tito de Lemos com a sua
moção de 17 de outubro colocou os índios simbólicamente sob a
proteção do Centro de Ciências e convidou duas das mais poderosas Sociedades brasileiras a apoiar uma rejeição oficial da
posição de von Ihering.
Antes de terminar a sua palestra, Tito de Lemos acrescentou à moção já citada, a sugestão de que as autoridades civis
investigassem o massacre dos índios coroados perto de Avanhandava na Estrada de Ferro Noroeste. Se fôsse verdade que
(3) •

Ata da 306a. sossão ordinária de 11 de outubro de 1908 in Revista do Centro
de Ciências', Letras e Artes de Campinas; n.o 31 (julho de 1913).
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a caça dos índios ali se tornava "uma nova espécie de sport
com que muito se divertem", como o Correio da Manhã (16 de
outubro de 1908) dizia que era, então, os agentes de tal injustiça deveriam ser punidos de acôrdo com o artigo 294, parágrafo
1, do Código Penal. A esta recomendação, em conjunto com a
sugestão de que as Sociedades geográficas de São Paulo e do
Rio de Janeiro fôssem convidadas a se unirem em seu protesto
contra a declaração de von Ihering, os membros presentes aplaudiram calorosamente, aprovando-a por unanimidade.
A resposta de von Ihering ao protesto de Sílvio de Almeida.

Três dias depois, em 20 de outubro de 1908, o artigo de Hermann von Ihering, em refutação ao ataque de Sílvio de Almeida, de 12 do mesmo mês, foi finalmente impresso n'0
Estatelo de S. Paulo. E' difícil adivinhar da leitura desta
resposta mordaz quais teriam sido exatamente as suas intenções; certamente não eram conciliatórias . Em tom bastante polêmico, von Ihering começou reafirmando sua convicção de que
os índios do Brasil constituiam um elemento improdutivo na
•economia nacional. Para apoiar aquela opinião citou uma de.claração de José Vieira Couto de Magalhães, explorador e estudioso das coisas indígenas altamente respeitado — do século
XIX —, a qual pintou o índio batizado como um degradado
(4) . Baseando-se nesta e em outras "fontes para demonstrar a
degeneração quase universal do índio civilizado no Brasil, von
Ihering acrescentou que êste desenvolvimento infeliz até então
não pôde ser evitado pelo Govênio
Apenas os jesuítas — disse von Ihering —, tinham trabalhado com proveito entre os índios, em larga escala, e isto, porque
se dedicaram exaustivamente a uma causa na qual acreditavam e para qual estavam dispostos a sacrificar seu confôrto e
sus vidas. Por essa razão êles puderam fazer milagres na elevação das culturas indígenas a um nível que os nativos não podiam manter sem os padres e que provàvelmente nunca mais
. atingiriam. Já se passou o tempo, na afirmação pessimista de von
Ihering, em que havia condições propícias para uma obra tão
nobre. Os índios tinham diminuído em número, e a Constituição Republicana não permitia, como antes, que fôssem super(4) .

Couto de Magalhães, "Ensaios de Anthropologia. Região e raças selvagens",
Revista Trimensal do Instituto Historiou, Geographico e Ethnogr4,hico do
Brasil, vol. XXXVI, parte segunda (1873), págs. 359-516. O título desta Revista varia através dos anos, desde seu primeiro número, de 1839. Ela será
citadq, sena seguida, co#:no Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.
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visionados pelo clero . Havia — o Dr. von Ihering admitiu —
alguns sacerdotes capazes e devotados trabalhando esforçadamente entre os índios, franciscanos em São Paulo e os padres do
Orfanato Cristóvão Colombo no Paraná, mas a atual dedicação
altruística de alguns missionários não era de muita importância . Êste tratamento pessimista do melancólico futuro dos índios civilizados terminou com a seguinte observação:
"E' certo que os dignos padres merecem as nossas
simpatias pelo zêlo e pela abnegação com que se dedicam
à educação dos índios, mas seria um êrro esperar dêsses
esforços caritativos grande resultado para o progresso da
vida nacional" (5) .
Até êste ponto a resposta de von Ihering ao protesto de
Sílvio de Almeida, de 12 de outubro, era pouco mais do que
uma análise entristecedora da inabilidade do Govêrno e da Igreja em impedir a degeneração rápida e quase universal dos índios do Brasil, quando postos em contacto com a civilização do
branco. Se o Govêrno do país tinha sido incapaz de fazer alguma coisa construtiva para o índio, por falta do necessário espírito de amor, dedicação e abnegação dos missionários dos tempos antigos, e se tinha passado a época em que à Igreja era possível fazer grandes contribuições para o bem-estar dos índios,
então qual era a esperança que restava para a população indígena do Brasil? Por que se preocupar em civilizar o índio,
se, durante-êste processo, êle era despojado de sua própria cultura, ficando uma prêsa estupefacta de todos os vícios de uma
cultura nova que não queria e não podia aceitar totalmente como a sua?
Nesta avaliação pessimista do índio, o pêndulo foi para o
extremo oposto da concepção idealística do "selvagem nobre",
defendida pelos indianistas do romantismo na literatura brasileira do século XIX. Von Ihering,,, com seu retrato sombrio dos
índios civilizados, como elemento degradado, improdutivo e não
maleável na vida nacional, estava ameaçando de apagar as luzes daquele futuro radiante que seus opositores estavam começando a vislumbrar — um futuro, no qual o índio tomaria
seu lugar ao lado do branco, numa nova união de entendimento que tornaria efetiva a junção de raças e culturas, há muito
esperada.
Tendo apresentado esta análise deprimente do índio civilizado "degenerado" e de sua inabilidade em contribuir substan(5).

Hermann von Ihering, "O futuro dos indígenas do Estado de São Paulo", in
O Estado de S. Paulo, 20 de outubro de 1908, pág. 1.
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cialmente para a economia da nação, von Ihering apressou-se a
assegurar aos seus leitores que êle não considerava a degradação e improdutividade dos nativos causa suficiente para seu
extermínio deliberado . Embora o cientista não tenha de fato
se expressado assim, aquilo estava subentendido pelo seu esbôço de um programa em quatro pontos, destinado a salvaguardar a sobrevivência das tribos remanescentes . Primeiro —
disse von Ihering -- era necessário ceder aos índios as terras
de que precisavam e garantir a sua posse. Quanto a isto —
afirmou, o Govêrno de São Paulo não tinha sempre agido com
sabedoria ou justiça. Em segundo lugar — continuou — era
preciso respeitar as idéias e os sentimentos dos índios, dos quais
não se podia esperar que se conformassem com os códigos morais e padrões culturais dos brancos. Em terceiro lugar, as tribos hostis do rio do Peixe deveriam ser deixadas em paz, quando e onde isso fôsse possível. Deveria se esperar — von Ihering
acrescentou — que os colonizadores daquela região procurariam
vingança depois de ataques dos índios; no entanto, o massacre
desnecessário e não razoável dos nativos deveria ser punido por
lei. Finalmente — declarou o cientista — uma extensa campanha de propaganda era necessária para interessar os governos
dos Estados e o Federal no bem-estar das populações indígenas.
Êste programa em quatro pontos infelizmente constituiu
uma parte muito pequena da resposta do cientista. Como esta
parte construtiva da sua argumentação era quase completamente ignorada por seus críticos, é bom lembrar aqui que tanto von Ihering como os seus opositores reconheciam, neste início do debate indígena, a necessidade urgente da proteção legal das terras dos índios e da intervenção dos Governos Estaduais e do Federal para salvar a população nativa da extinção .
Embora von Ihering assegurasse aos seus críticos e leitores
que havia razões tanto humanitárias como científicas para adotar o programa de isolamento e proteção dos indígenas acabado de ser esboçado, êle não comentou, de forma alguma, os aspectos humanitários. Se tivesse dedicado apenas algumas palavras às implicações morais da questão, êle poderia ter silenciado
aquêles que o atacavam por causa da sua abordagem fria e materialista do problema indígena. Em vez de fazer isto, saltou
diretamente para a discussão das razões científicas da preservação das tribos remanescentes do Brasil.
Desenvolvendo-as extensamente, em seis parágrafos, von
Ihering argumentou em favor de um estudo mais exato das
culturas primitivas do país, por cientistas brasileiros. Mostrou
que as coleções de artefatos indígenas, abrigadas nos museus
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do Brasil, eram inferiores às que foram feitas por etnólogos
estrangeiros e levadas para os museus da Alemanha e da Áustria. Com urgência — declarou êle — o Brasil deveria seguir
o exemplo dos colecionadores europeus e imitar a abordagem
séria e científica dos estudos indígenas, exemplificada pelo excelente Bureau of Ethnology dos norte-americanos. Esta parte da refutação de von Ihering ao ataque de Sílvio de Almeida
encerrava informações interessantes e conselhos de valor. Talvez tivesse efeito para chamar maior atenção dos brasileiros
ao campo da pesquisa etnológica, durante tanto tempo negligenciado. Sua inclusão, no entanto, neste ponto do debate, e a
ênfase que von Ihering deu a ela, permitiu aos seus críticos
que a usassem como confirmação de sua crença que o cientista estrangeiro tinha apenas uma razão forte e sincera para favorecer a sobrevivência dos índios: a esperança de conservar
suas culturas intactas, como objetos de estudo para etnólogos
como. êle.
Apenas no fim da sua exposição longa e desconjuntada,
von Ihering levantou a questão contravertida do extermínio
dos índios. Mesmo aqui êle poderia ter apaziguado Almeida e
seus outros críticos, negando claramente qualquer intenção de
recomendar a dizimação deliberada da população nativa. Em
vez disto, o cientista respondeu a Almeida num tom rude e polêmico e se livrou do seu ataque com uma referência depreciativa à propriedade do título, sob o qual o protesto do articulista tinha sido publicado: "Divagações" . Von Ihering deu
a conhecer que atribuia pouco valor às "divagações filantrópicas" de seu crítico, as quais eram'irrealistas e conseqüentemente "nem boa política nem boa ciência". Se — assim continuou
von Ihering — seu difamador desejava pintá-lo como perseguidor dos índios, apenas baseado em algumas linhas de uma
publicação científica, então a melhor resposta para êle era que
deveria visitar a exibição indígena na Exposição Nacional do
Rio de Janeiro, na qual êle (von Ihering) tinha tentado glorificar a vida simples dos índios primitivos do Brasil.
Hermann von Ihering teria poupado para si muitas refutações e abusos futuros, se tivesse parado com aquela referência à sua exibição indígena. Infelizmente para êle, acrescentou
um parágrafo final, que facilitou aos seus adversários a má
interpretação de suas intenções de agora, como também das
que foram expressas em suas afirmações posteriores. Suas palavras finais são apresentadas aqui para permitir ao leitor um
julgamento próprio sôbre os verdadeiros sentimentos do cientista a respeito do extermínio dos índios:
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"Confesso francamente que a mim pessoalmente o coroado do rio do Peixe, que não dá crédito às promessas do
branco e que tem por suspeitos os próprios patrícios que
por ventura vivem em boas relações com os brasileiros,
é pessoa muito mais simpática do que o índio catequisado, que é Unicamente uma caricatura, tanto da cultura
indígena como da civilização moderna. Êles vivem felizes nas matas, não querem a nossa civilização, e não vejo
a necessidade de lhes a impor. "Sint ut sunt, aut non
sint". E' isto que sinto por êles como homem; mas como
cidadão e pelas minhas idéias políticas, não posso consentir que a marcha da nossa cultura deva parar perante
as flechas do índio e certamente a vida do sertanejo e do
colono nos vale mais do que a do bugre. A sorte dos indígenas é certa: em parte aceitarão a nossa cultura, em
parte continuarão nossos inimigos e, como tais, sucessivamente desaparecerão".

Von Ihering não era certamente o primeiro a considerar o
desenvolvimento econômico do Brasil de importância maior do
due o bem-estar, ou mesmo as vidas, de certos índios selvagens
que tentavam bloqueá-lo . Muitos brasileiros, durante muitos
anos, tinham racionalizado o contínuo mau trato e o extermínio dos índios com esta mesma idéia . Êles tinham tranquilizado suas consciências com o pensamento de que o levantamento de um Brasil maior era um fim que justificava os meios .
No entanto, neste período de preocupação crescente sôbre as
relações com os índios, nenhuma figura de destaque no Brasil
tinha desejado ou ousado pronunciar em público esta idéia egoísta e cruel. O fato de que um cientista alemão, impopular na
ocasião, finalmente a externou, provocou em muitos brasileiros um reexame da justificação do mau trato, aos índios, baseado no "desenvolvimento econômico", e a sua renúncia, por
constituir um exemplo do raciocínio científico alemão, indigno do povo brasileiro. O endôsso público que von Ihering deu
à idéia de que o avanço da cultura do branco não deveria ser
prejudicado pelas flechas indígenas e que a vida do índio irreconciliável era de menor importância do que a do colono,
significou que os brasileiros ou tinham que continuar a
participar da mesma opinião (um pensamento repugnante) ou então renunciar a ela de uma vez, em favor de uma
atitude mais simpática para com a população nativa.

Von Ihering e as acusações de Fric.
O dia 20 de outubro de 1908 foi cheio de acontecimentos
para a vida de von Ihering e ao mesmo tempo para a história
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do debate indígena que se estava desenvolvendo em volta dêe. Sua resposta incisiva ao ataque de Sílvio de Almeida tinha aparecido naquela manhã n'0 Estado de S. Paulo, como já se observou. Para a noite daquele mesmo dia estava
programada sua conferência no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo sôbre os índios de São Paulo e a exposição
de Fric no Congresso de Americanistas de Viena. O último
terço de sua conferência daquela noite ia ser idêntico (com
exceção da referência a Sílvio de Almeida) à segunda metade do artigo publicado de manhã, contendo pois a parte mais
explosiva do seu pronunciamento anterior. Os dois primeiros
terços da palestra estavam destinados a desacreditar Alberto
Fric e a dar aos membros do Instituto a versão "certa" das
fricções entre índios e brancos nos Estados meridionais do
Brasil.
Tratava-se de uma sessão ordinária do Instituto Histórico
o comparecimento foi abaixo do normal. Possivelmente isto
significava uma expressão de desagrado a respeito da posição
de von Ihering na questão indígena, embora seja duvidoso que
a Sociedade já tivesse recebido do Centro de Ciências de Campinas o pedido oficial de apôio contra a "doutrina von Ihering".
Apenas nove sócios estavam presentes, incluindo von Ihering
seu filho Rodolfo, que era o secretário ad-hoc da sessão (6) .
Hermann von Ihering começou sua conferência com um
resumo dos detalhes mais relevantes do procedimento de Alnerto Fric no Congresso de Americanistas de Viena, Áustria.
Falou aos sócios da acusação levantada pelo jovem naturalista contra a assim chamada campanha jornalística "patrocinada pelos alemães" e contra a ação diplomática no Brasil, que
tinham causado o colapso de seu projeto da reserva indígena
conduzido à rescisão de seu contrato com o Museu Etnológico de Berlim. Continuou relatando como Fric tinha acusado os colonizadores alemães de perseguição cruel, assassinato
escravização dos índios do Brasil, e como tinha proposto que
Congresso solicitasse ao Govêrno brasileiro a cessação das
caçadas e da escravização daqueles povos primitivos.
Tais acusações, na afirmação ide von Ihering, eram muito
exageradas; agora se propunha a esclarecer a questão com informações mais exatas, colhidas de cartas e recortes de jornais em seu poder. Em primeiro lugar — começou — Alberto
Fric não tinha sido demitido do Museu de Berlim sem motivo .
]

(6) .

"Décima primeira sessão ordinária, em 20 de outubro de 1908", in Revista
do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, vol. XIII (1908), págs.
456-457.
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O Museu tinha julgado necessário dispensar os serviços do
jovem naturalista, porque êle "iniciou uma agitação anti-germânica, procurou fundar uma liga em favor dos índios e agitou
sistemàticamente o espírito público contra os alemães" (7) .
Depois de ter tocado levemente no assômbro e na indignação do embaixador e do cônsul-geral do Brasil em Berlim, ao
receberem as notícias da acusação, feita por Fric, a respeito
da crueldade alemã em Santa Catarina, von Ihering se pôs a
citar extensamente um artigo de um jornal berlinense, num esfôrço para demonstrar o exagêro e a distorção do relatório de
Fric. Foi a seguinte a passagem lida por von Ihering, presumivelmente de um artigo do Berliner Lokalanzeiger, traduzido para o português por êle próprio:
"Os índios assaltam colonos isolados, do modo o mais
cruel. Os ameaçados, afinal, reunem-se em expedições
vingativas, por ocasião das quais os chamados "bugreiros" pagam na mesma moeda as crueldades dos índios.
Conseguindo surpreender uma acampamento de indígenas, matam todos, ao passo que os colonos costumam levar consigo meninos e até mesmo mulheres que aceitam
nas suas casas. Em Joinville, por exemplo, um médico e
um padeiro educaram cada qual uma menina índia; em
Blumenau os prêsos foram aceitos e criados pelos franciscanos, pelas irmãs do Espírito Santo, bem como por
pessoas particulares. Deram-se mesmo queixas de que
estas providências pelos meninos índios seriam demasiadas, visto que se não fazia o mesmo em benefício dos colonos. E' esta a escravidão em que caem os índios e a
que se refere o Sr. Fricz".

Depois desta resposta às acusações de Fric sôbre a escravização dos índios, von Ihering entrou num ataque mais pessoal. Como Paul Ehrenreich no Congresso Americanista em
Viena, êle começou por desacreditar o jovem como cientista.
Fric, em anos anteriores, sob o nome de Vojtech Fric, tinha
escrito alguns artigos danosos contra o tratamento desumano
dos índios, esclarecendo que embora os bugreiros — os que
eram contratados para dirigir as caçadas aos índios — freqüentemente fôssem também índios ou mestiços de índios, os verdadeiros culpados eram francamente os colonizadores alemães e
(7). --4 Esta informação aparentemente provém de urna carta recebida por von Ihering
do Museu Etnológico de Berlim. A citação da conferência de von Ihering{,
assim como ds seguintes, foi tirada de Hermann von Ihering, "Os índios do
Brasil Meridional", in Correio Paulistano, 29 de outubro de 1908, cols. 1-4.
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poloneses. Num dêstes artigos, impresso no periódico Globus
(Braunschweig), em 28 de fevereiro de 1907, Fric tinha descrito alguns dos aspectos mais cruéis do massacre dos índios e depois atribuído a investida de vingança a uma tentativa anterior e inteiramente inocente de alguns índios de aproximar-se
de um aldeamento colonial, situado na ribanceira de um rio,
onde antigamente tinham encontrado uma porção de conchas
para alimentação. Não tinham ido para matar — disse Fric —
mas apenas porque precisavam de alimento e lembraram que
antigamente lá havia grande quantidade. Tal conclusão estava
baseada em seu estudo dos sambaquis (amontoados de conchas
e artefatos de uma cultura antiga), encontrados naquela região. Von Ihering, especialista em moluscos antes de sua vinda
para o Brasil, agora tinha possibilidade para expor a falta de
treino científico do jovem e o seu descuido em ficar ao par
da literatura sôbre êste assunto. Mas para fazer isto não era
apenas necessário tratar dos sambaquis, mas também repetir
,1 descrição feita por Fric, das caçadas aos índios, a qual precedeu a sua discussão sôbre as conchas.
A horripilante narração de Fric, comentada por von lhe' ing para seus colegas do Instituto Histórico, incluia referências a uma expedição no Paraná contra índios botocudos. Falava em pagamento de prêmios, tanto por cabeça, e explicava o
método rápido e fácil para juntar expedições de represália, depois de ataques indígenas, mediante noticiários telegráficos, de
ampla difusão. O relatório continuava a falar em carabinas
Winchester, cujos canos estavam ornamentados com dentes de
índios e que Fric afirmava ter visto no oeste de São Paulo.
Falava em prêmios, naquele Estado, de nada menos de 150 marcos para cada par de orelhas indígenas, e do prazer sentido
por certos bugreiros ao avistar um índio atingido no cimo de
uma árvore, caindo de galho em galho, até finalmente ficar
morto no chão.
À base da pouca confiança que Fric merecia como cientista, e que se evidenciava pelo seu tratamento errôneo dos sambaquis, von Ihering òbviamente esperou dos seus consócios que
fôssem duvidar também da veracidade dos relatórios do naturalista sôbre as caçadas aos índios. Explicando à pequena reunião do Instituto Histórico que êle mesmo, nos seus trinta anos
de estudo etnológico no Brasil, nunca tinha testemunhado ou
visto em outra fonte incidentes exagerados e adulterados como os relatados pelo crédulo jovem, continuou apresentando à
Sociedade sua própria versão da verdadeira natureza do conflito entre brancos e índios no sul do Brasil.
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Von Ihering admitia que de fato havia expedições dirigidas pelos assim chamados bugreiros, mas êstes homens não matavam simplesmente por divertimento. Êle conhecia, por exemplo, um caçador de índios em Santa Catarina que teve mulher
e filhos massacrados por índios e que, desde aquêle tempo,
sempre tinha tido disposição para juntar-se às expedições de
vingança que se seguiam a cada invasão do território dos colonos, pelos índios. Também -- continuou — não havia crueldades desnecessárias nem venda de crianças indígenas. Embora os colonos capturassem e educassem algumas crianças — afirmou — a maior parte delas ràpidamente escapava
para as florestas. As que não retornavam às suas tribos não
eram mais reconhecidos como índios, mesmo por seus próprios
pais. Em Santa Catarina — continuou o cientista — onde a
expansão colonial era mais vigorosa do que em São Paulo, parecia haver justificação ampla para o extermínio dos índios.
Von Ihering assegurou aos seus colegas, cientistas e historiadores do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo que:
"E' natural que os colonos, quando provocados por
assaltos, persigam os índios e então necessitem de guias
que sejam perfeitos conhecedores das matas. São êstes os
chamados "bugreiros", cujos serviços nem as autoridades nem os colonos podem dispensar. Claro é que êstes
caçadores, que assim se põem ao serviço dos colonos, percebem remuneração; mas nunca acontece o que o Sr. Fricz
narra: um pagamento por dúzia de orelhas!"

Sôbre tais assuntos — von Ihering admitiu — êle não falava por observação pessoal. Não obstante, oferecia duas ou
três boas razões para duvidar das declarações de Fric. Em primeiro lugar — assim argumentou — as histórias contadas pelo jovem naturalista não podiam ser verdadeiras, pois êle (von
Inering) teria lido a seu respeito, já que era seu, costume manter-se informado de tudo o que se escrevia sôbre os índios.
Em segundo lugar, a descrição que Fric fazia das coleções de
dentes indígenas pertencentes aos bugreiros e dos prêmios pagos por dúzia de orelhas, devia ser um êrro "ridículo, porque a "instituição de bugreiros" não era conhecida em São
Paulo, onde, de acôrdo com o naturalista, não foram testemunhadas tais práticas. Finalmente — era esta a conclusão
do cientista — a ornamentação de carabinas com dentes indígenas devia ser um mito, pois constituiria um ato perigoso
e estúpido da parte de um assassino de índios de chamar assim a atenção dos nativos para os seus feitos e atrair sôbre
si sua inimizade e vingança
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Embora o cientista parecesse seguro, ridicularizando assim
o relatório do jovem, ver-se-á mais tarde que as informações
de von Ihering sôbre as relações com os índios, no oeste de
São Paulo, eram inadeqüadas para uma refutação tão incisiva.
Menos de dois meses depois de ter contado à sua Sociedade que
a "instituição dos bugreiros" era desconhecida no Estado de
São Paulo, o cientista se contradisse, respondendo a um outro
ataque às suas teorias, com a afirmação de que as caçadas aos
índios não só eram conhecidas em São Paulo mas eram mais
impiedosas lá do que nas colônias alemãs de Santa Catarina.
Chegou o momento para que von Ihering deixasse a discussão do extermínio dos índios e terminasse com o seu relatório sôbre as coleções indígenas nos museus europeus. Antes,
porém, êle repetiu, com citação de fontes, o parágrafo original que tinha motivado os protestos de Sílvio de Almeida, Luís
Bueno Horta Barbosa e Tito de Lemos. Depois da leitura do parágrafo contravertido, von Ihering talvez tenha explicado, num
parênteses, ao seu pequeno auditório, quais tinham sido suas
intenções, quando escreveu aquela declaraão a respeito do extermínio. De qualquer modo, uma explicação dêste tipo apareceu como nota de rodapé no jornal Correio Paulistano, o qual
publicou tôda a conferência aqui resumida. A nota é a seguinte:
"Quando falo do 'extermínio dos índios', naturalmente só me refiro àquêles que são um verdadeiro impecilho
à expansão da nossa cultura, e isto no caso de complicações e assaltos".

Por que tinha von Ihering dado à sua frase original uma
forma tão obscura que precisou de uma nota de rodapé para
abrandar-lhe as implicações? E por que não tinha feito nenhum
esfôrço em sua resposta pública ao ataque de Sílvio de Almeida, para assegurar aos seus leitores que não estava recomendando a matança indiscriminada de todos os índios não incorporados à civilização do branco? Sentiu êle que os cientistas
o compreenderiam, e que a opinião dos outros não importava?
Uma última passagem da conferência de von Ihering será
citada agora, porque, como as outras aqui reproduzidas, permite ao leitor tirar suas próprias conclusões sôbre o homem
que é uma figura principal dêste estudo. Numa observação final sôbre o extermínio dos índios, disse êle:
"Desta maneira, o que resta de positivo das acusações
do Sr. Fricz é apenas o fato dos colonos, ameaçados e assaltados, se vingarem, organizando expedições contra os
índios.

— 442 —
Ninguém pode duvidar que no correr dêstes assaltos
e expedições vingativas, também por parte dos brancos
sejam cometidos atos de barbaridade, mas isto ocorre também em outras guerras e revoltas.
Os americanos procederam do mesmo modo, quando
a sua colonização foi impedida pelos índios, e a Alemanha ainda hoje, na África ocidental tem de defender a
vida dos colonos pela fôrça armada. E' absurdo exigir
que no Brasil se proceda de outro modo. E' dever nosso
proteger e educar os índios que se sujeitam à nossa civilização, mas os que se mostram adversos à nossa cultura,
não merecem a mesma consideração, visto que a vida do
sertanejo ou do colono nos vale mais do que a do 'bugre'
quando refratário à nossa cultura".

A hora era adiantada, quando von Ihering terminou sua
palestra. A sessão foi logo encerrada, e não há comentário nas
atas sôbre o modo pelo qual se recebeu a conferência (8) . Três
anos depois, no entanto, o próprio von Ihering escreveu sôbre
os calorosos aplausos a ela dispensados e a ausência de qualquer voz discordante entre os seus ouvintes — fato que lhe
dificultou a compreensão subseqüente da falta de apôio público, por parte de seus consócios, quando precisou de sua solidariedade (9) .
A avaliação do índio por Melillo.

Apenas quatro dias depois da conferência de von Ihering
e da publicação de sua resposta a Almeida n'0 Estado de S.
Paulo, o Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas reuniu-se para uma nova sessão. Imediatamente tornou-se claro
que seus sócios não tinham a intenção de encerrar o assunto
do extermínio dos índios. Nesta sessão, de 24 de outubro, o
protesto de Tito de Lemos, da sessão anterior, foi fortemente
apoiado num longo discurso de um dos sócios mais jovens do
Centro, Vicente Melillo.
Com a devida modéstia, Melillo explicou que sua finalidacie não era a de melhorar aquilo com que seus consócios já tinham contribuído à digna causa da proteção dos índios, mas
antes a de estimular outros a novos esforços em prol dos mes1120S . Citando o original do "parágrafo do extermínio", agora
tão amplamente divulgado, Melillo comentou para seus con.
.

"Décima primeira sessão", in Revista do Instituto Histórico de São Paulo,

vol. XIII, pág. 457.

Hermann von Ihering "A questão dos índios no Brasil", in Revista do Museu
115.

Paulista, vol. VIII (1911), pág.
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sócios aquela parte da resposta de von Ihering a Sílvio de Almeida, na qual o cientista tinha repetido e reforçado sua opinião sôbre a inutilidade do índio na vida e economia do Brasil.
A expressão pública de tal convicção — Melillo afirmou
-- exigia um protesto complementar do Centro de Ciências, vasado em têrmos fortíssimos. Que importava se o índio não era
bom trabalhador — perguntou; não era isto que justificava seu extermínio . Pois' o que aconteceria se a pena de morte fôsse decretada contra todos os membros da raça branca que
não contribuiam, ou não podiam contribuir, substancialmente para a fôrça de trabalho da nação? Além disso, com todo o
respeito para com Couto de Magalhães (citado por von Ihering
a respeito da influência estranha sôbre os índios), o efeito degradante sôbre o nativo do contacto com a civilização do branco não era certamente desculpa para os brasileiros tirar aos índios a sua legítima parte na vida e cultura nacionais.
Vicente Melillo chamou a atenção especial para as aparentes contradições nas palavras de von Ihering de 20 de outubro,
em resposta a Sílvio de Almeida —
"teorias que se combatem e considerações que se contradizem completamente" (10).

Melillo contou aos seus consócios que não podia compreender como um cientista podia condenar tão profundamente os
efeitos da catequese sôbre o índio, e depois, no mesmo trabalho, elogiar os jesuítas pelos seus frutíferos labores, no passado . Também não podia entender como von Ihering era capaz
de apreciar a nobreza do índio selvagem, como disse que apreciava, e não obstante denunciá-lo como inútil e condená-lo ao
extermínio completo.
Melillo estava especialmente preocupado pela atitude depreciativa de von Ihering em relação aos esforços atuais do
clero em catequizar e civilizar. Não apenas se orgulhava o jovem sócio de Centro de Ciências da obra realizada pelos jesuítas no passado, mas expressou seu otimismo também quanto
às possibilidades futuras, realizáveis pelo mesmo grau de alta
devoção e consagração do clero católico. O Govêrno brasileiro
— esta era a advertência de Melillo — estava se evadindo de
sua responsabilidade em relação aos índios, por deixar, desde
(10).

Tôdas as citações e comentários da conferência de Melillo, de 24 de outubro, no Centro de Ciências foram tirados de Melillo, "Os índios do Brasil",
in Revista do Centro de Ciências, n.o 20 (1908), págs. 137-140. A citação supra
está na pág. 138.
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o advento da República, de atribuir verbas à Igreja para seus
esforços de catequese da população nativa.
Seu discurso não era um ataque pessoal tão forte a von
Ihering como os protestos anteriores. Talvez isto seja devido
à idade do conferencista. Não obstante, o efeito desta exposição sôbre a maré crescente de sentimentos contra o sempre visado cientista do Museu Paulista não era menos poderoso. O
mesmo sentimento anti-germânico, que tinha aparecido nos protestos anteriores, estava nas entrelinhas desta conferência. Por
exemplo, na parte inicial, Melillo referia-se à "barbárie de nossa civilização científica", e depois êle chamou a atenção para
a palavra "cidadão" usada por von Ihering em sua auto-descrição. Havia também um tom amargo de ressentimento nacionalista contra a facilidade com a qual o Govêrno abriu suas
caixas para pagar professôres visitantes do estrangeiro ao mesmo tempo em que se recusava a subsidiar adeqüadamente a
obra das missões católicas, entre os índios.
Nesta fase inicial do debate indígena — de acusações e
replicações, de crítica construtiva e ataques pessoais — devemos
evitar de nos perder nas malhas dos detalhes interessantes mas
não essenciais. Claramente, a idéia mais constante e mais arraigada nos argumentos de von Ihering e seus adversários era
a convicção crescente que já era tempo de se fazer algo em prol
dos índios. 'Não havia ainda nenhum argumento sôbre ,a natureza daquele "algo": proteção militar dos colonos, legislação protetora para os índios, isolamento da população nativa ou reservas, sua incorporação em comunidades civilizadas ou, finalmente, como Vicente Melillo recomendou agora, subsídios governamentais mais liberais para a catequese dos indígenas.
O discurso de Melillo de 24 de outubro perante o Centro
de Ciências em Campinas marcou um novo passo para frente,
no caminho da ação governamental relativo à solução do problema indígena. Era mais do que um argumento contra a sanç5o que von Ihering prestava ao extermínio de índios hostis e
mais do que um apêlo para a ação comum em protesto contra
tal injustiça. Melillo, como von. Ihering quatro dias antes, falou em defesa de uma campanha organizada em prol dos índios . Mas, em desacôrdo com o cientista, Melillo esclareceu
que a finalidade de fazer a nação enfrentar êste assunto não
sra apenas a de forçar o govêrno a separar dois partidos em
conflito, que não estavam lutando com armas limpas. Pelo
contrário, exigiu uma campanha que não separasse mas antes
juntasse o índio e o branco numa união de entendimento mútuo e amizade duradoura. Tal esfôrço não teria êxito — ad,
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vertiu — se os brasileiros deixassem de se dar conta, primeiro,
que eram êles e não os índios os culpados pelo conflito amargo
entre as raças. Melillo apoiou seu argumento numa descrição
extensiva de injustiças passadas da parte do branco. Dever-se-ia
estranhar — perguntou — que aquela gente boa e destemida recorria à fôrça e traição, quando:
"...quase sempre êles, os índios, é que são vítimas
de traições e falsidades que praticamos; abusando de nossa posição de raça conquistadora, damo-lhes razão de sobra para reagirem contra nós...".

A aceitação da culpa dos brancos pela crise do século XX
nas relações com os índios é a parte mais significativa no discurso de Melillo de 24 de outubro. Outros, em anos anteriores,
tinham externado a mesma convicção, mas com pouco resultado. Agora, no entanto, justamente doze dias depois de. Horta Barbosa ter introduzido a idéia neste debate acalorado, Melillo a apresentou de novo, convincentemente, aos muitos brasileiros que estavam certamente à procura de uma solução du. adoura do problema indígena. Sua atitude altruística era a
da abordagem antiqüada e idealística do século XIX, renascida da reação contra os frios argumentos científicos de Her,nann von Ihering e a filosofia cada vez mais impopular da
scbrevivência do mais apto.
Durante quase meio século, o "selvagem nobre" ficara perdido e quase esquecido. Nas palavras desafiantes e proféticas
de Vicente Melillo, pode-se ver a invocação da figura trágica
do índio, de um passado distante:
E' tempo, meus senhores — as circunstâncias atuais
nô-lo dizem e nô-lo impõem — de encetar uma campanha decidida e patriótica a favor da raça indígena, cujos
destinos e cujos direitos os homens cultos conspurcaram,
para mostrar o que é e reabilitá-la aos olhos da filosofia
e aos olhos da história".

Melillo terminou seu discurso com um eloqüente desafio
que muito auxiliou a estimular o Centro em Campinas a le-.
var adiante sua ação na questão indígena. Referindo-se à injustiça praticada contra os índios da América do Norte e à
inabilidade daquela ação em abolir a escravidão dos negros,
sem amargura e derramamento de sangue, êle externou a seguinte expressão nobre de brio nacional e de esperança para
o futuro:
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"Se a catequese da América do Norte é feita a ferro
e fogo, eu sei, é talvez porque entre as constelações que
estrelam a sua bandeira, o céu lhe não depara como o nosso, olímpica e serena, a do Cruzeiro do Sul, símbolo de
amor, do amor que há de surgir ainda, em breve, para
redimir como redimiu o negro, aos índios do Brasil".

As atas da sessão mostram que Melillo foi calorosamente
aplaudido. Dois membros da Sociedade levantaram-se para
manifestar sua satisfação pelos sentimentos humanitários expressos e pela excelência do discurso. Um dêles foi Tito de
Lemos, o qual agradeceu ao sócio mais moço as amáveis referências à sua palestra da semana anterior, sôbre o mesmo
assunto (11) .
Quase por coincidência deu-se nesta mesma sessão de 24
de outubro a eleição para sócio de uma outra figura de principal importância para êste estudo, Erasmo Braga, que mais
tarde iria tornar-se um dos mais conhecidos e respeitados dirigentes da Igreja Protestante no Brasil. Em outubro de 1908
í', 1e era um jovem professor no Seminário Teológico Presbiteriano de São Paulo e um dos sócios fundadores da Sociedade Científica de São Paulo. Êle e Vicente Melillo — dois
dos sócios mais novos do Centro de Ciências, um católico fervoroso e o outro um líder protestante — iriam trabalhar juntos, nos meses seguintes, como dois dos paladinos mais fortes
da campanha em prol do índio, a ser oficialmente desencadeada, em breve.
A contribuição de Sílvio de Almeida: uma atitude nova.

Apenas dois dias depois da conferência de Melillo, Sílvio
de Almeida dedicou um outro de seus artigos matinais de segunda-feira ao assunto do extermínio, levantado por von Ihering. Desta vez o idoso e erudito publicista escreveu com menos dramaticidade. Sua finalidade, agora, não era de chocar
o público comum, mas antes responder, convincentemente, aos
contra-ataques de von Ihering a êle e de levantar a discussão
a níveis mais construtivos. Embora lhe faltassem os conhecimentos do cientista alemão sôbre antropologia e etnologia
-- fato que admitiu de bom grado — sua habilidade literária
e a justa causa que defendia deram-lhe uma vantagem decisiva sôbre seu adversário.
(11) . — "Ata da 307.a sessão ordinária de 24 de outubro de 1908", in
Centro de Ciências, n.o 31 (junho de 1913), pág. 72.
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Embora polido em sua linguagem, Almeida não enfraqueceu a pressão de seu ataque a von Ihering. Às palavras do
cientista em seu artigo do dia 20,
"Parece que o Sr. Dr. Sílvio de Almeida não gostou da
minha opinião...".

Almeida respondeu com ênfase:
"Francamente: nem eu nem ninguém gostou!" (12) .

Von Ihering tinha acusado Sílvio de Almeida de ter expressado idéias, em seu primeiro protesto, que não eram de
boa ciência nem de boa política . Admitindo agora que os conhecimentos de von Ihering lhe davam o direito de avaliar
o que era boa ciência, Almeida não obstante afirmou que
ciência, como a árvore do Evangelho ,deveria ser julgada pelos frutos. Além disso, êle declarou que experimentava alguma dificuldade em perceber o bom numa ciência que atribuia a certas tribos indígenas uma inércia fatal, que as tornava incapazes de progresso . Em resposta ao comentário sarcástico de von Ihering sôbre suas "Divagações filantrópicas"
êle mostrou que as observações da coluna do dia 12, intituladas "Divagações" não tinham, esta vez, se afastado ou divagado irrealisticamente da formulação exata da declaração do
cientista sôbre o extermínio dos índios, tal qual apareceu na
Revista do Museu Paulista. Nem se tinham afastado — acentuou Almeida — da única interpretação possível daquele impiedoso veredito, o qual significava que a erradicação de índios selvagens estava justificada durante o processo de colonização do sudoeste.
Êste segundo ataque de Sílvio de Almieda não se baseou,
tanto como o primeiro, nas palavras de autoridades do passado, para apoiar sua própria convicção de que o índio hostil
poderia ser domado e assimilado à cultura e economia da nação . De acôrdo com esta tendência de confiar menos no testemunho do passado e mais na evidência da atualidade, o articulista escolheu como única referência à carta aberta, dirigida a êle por Horta Barbosa em 12 de outubro, a descrição
que êste fazia dos trabalhos então efetuados pelos índios parecís, antigamentes hostis, na manutenção das linhas telegráficas no interior longínqüo de Mato Grosso. O articulista re(12) .

Sílvio de Almeida, '"Divagações", in O Estado de São Paulo, 26 de outubro
de 1908, pág. 1. As oitaçõe+s e comentários dêste 'artigo, que aparectm adiante, foram também tirados desta fonte.
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feriu-se a apenas uma autoridade do passado, José Bonifácio,
mencionado em seu primeiro ataque a von Ihering e citado
longamente por Horta Barbosa em seu protesto daquela mesma data, isto é, 12 de outubro . A breve citação de Sílvio de
Almeida, como também a de Horta Barbosa, foi tirada de um
apêlo lançado por José Bonifácio, em 1823, para que os brasileiros se abstivessem de novas perseguições às raças nativas
(13) .
Igualmente, de acôrdo com a 'tendência para a aceitação, pelos brasileiros, da culpa pelos conflitos passados e presentes
entre a raça branca e a indígena, Almeida acrescentou diversos incidentes à lista de Vicente Melillo sôbre crueldades praticadas contra os índios. Êle incluiu o relatório de um jornal
(Diário Popular do Rio de Janeiro, abril de 1888) sôbre o envenenamento proposital das fontes de água potável dos nativos -- ato que teve como conseqüência a morte de 3000 índios,
imediatamente após o crime e de mais 800 poucos dias depois. Também descreveu o massacre durante uma festa de
(13) . — Nenhuma discussão do debate indígena de 1908-1910 estaria completa sem
a menção da influência considerável exercida por José Bonifácio de Andrada
Silva, "Patriarca da Independência" do Brasil. No dia anterior à sua eleição para Presidente da Assembléia Constituinte em 1 de junho de 1823, êle
apresentou ao legislativo nacional um eloqüente apêlo para o uso de justiça
demência no tratamento da população nativa do país. Esta mensagem, os
Célebres Apontamentos para a Civilização dos índios Bravos do Império do
Brasil, esboçou um programa razoável e altamente ético, pelo qual os nativos
deveriam ser pacificados, civilizados e assimilados à vida e economia nacionais. Infelizmente, seu conselho foi considerado exageradamente idealista. Couto de Magalhães tentou pô-lo em prática na segunda metade do século, mas
sua atenção foi desviada para outros assuntos. Durante mais de 80 anos o
programa de José Bonifácio esteve quase ignorado, embora seus escritos abolicionistas tivessem formado um forte fundamento para a campanha da qual
resultou a emancipação dos escravos negros, em 1888. Depois daquela data
os positivistas, que de longa data tinham reverenc:ado o nome de José Bonifácio, como se fôsse o patriarca de seu próprio movimento filosófico, mudaram seu interêsse na abolição para o outro sonho do lestadista„ a assimilação
da população nativa à vida nacional. Assim se explica que no Jornal do
Commercio de 7 de dezembro de 1907, R. Teixeira Mendes, como porta-voz
da Igreja Positivista do Brasill resumiu os Apontamentos de Josd Bonifácio,
num pleito próprio em prol do tratamento mais justo e mais demente dos
índios. E, assim, como conseqüência natural, os positivistas Sílvio de Almeida
Luís Bueno Horta Barbosa usaram palavras do estadista alguns meses mais
tarde, por ocasião de seus ataques à "doutrina von rhering". Voz alguir.a do
passado falou mais alto pela causa da pacificação e assiInilação dos inidios,
quando ela era debat'da forri1 1908-1910, do que a de Jdsé Bonifácio. Vide
Manuel Miranda, O programa de José Bonifácio pela redenção da raça indígena. Carta aberta a Ernesto Senna, (Rio de Janeiro, 1911); Homenagem
a José Bonifácio no 88.° aniversário da independência do Brasil. Inauguração
do Serviço de Proteção aos índios e Localização de Trabalhadores IVacionalis,
7 de Setembro de 1910; Sílvio Romero, História da Literatura Brasileira, 3a.
edição, vol. II (Rio de Janeiro, 1943), págs. 213-220; "José Bonifácio and
Brazillan History", in Hispanic American Historical Review, vol. VIII (novembro, 1928), págs. 527-550.
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casamento dos índios, perto de Avanhandava na Estrada de
Ferro Noroeste, incidente já relatado no primeiro capítulo dêste trabalho.
Almeida, com razão, mostrou surprêsa e prazer a respeito
da recomendação de von Ihering que terras fôssem cedidas
aos índios e que seus direitos às terras fôssem protegidos por
lei. Um pouco jocosamente manifestou que ia dar os parabéns
ao cientista pela sua conversão, quando porém mais adiante
topou com as convicções de von Ihering "como homem e como
cidadão" . Sílvio de Almeida tirou tôda vantagem da declaração rude de seu adversário, repetindo-a cuidadosamente e
depois discutindo-a para seus leitores, como se segue:
"O Dr. Ihering, homem, queria o respeito às terras
dos selvagens, mas o Dr. Ihering, cidadão, já não admite
que êles embarguem o passo do invasor civilizado... Mais
patente não podia ser o conflito dos dois critérios do que
com essa estranha teoria de deixar os índios sossegados,
enquanto fôr possível, e de exterminá-los, uma vez que
embaracem a nossa expansão territorial. — Pois eu, ao
contrário, entendo que 'jamais' se justificará a usurpação
dos minguados territórios que ainda restam aos naturais
senhores de todo o antigo e vasto Pindorama...".

Esta era uma expressão corajosa sôbre a abordagem nova do problema indígena, por parte dos brasileiros. A contradição inquietante, agora atribuída a von Ihering, era idêntica à que estava na base da palestra de Inácio de Moura sôbre a região amazônica, no Congresso Internacional de Americanistas em Viena, um mês antes. Era idêntica à que, até
há pouco, tinha preocupado a nação inteira. Agora, finalmente, um publicista influente denunciou aquela contradição
não apenas como desnecessária, mas também como "estranha
teoria" de um cientista alemão . A contribuição maior de Sílvio de Almeida para o movimento em prol da proteção governamental dos índios era a seguinte resposta irrestrita à questão
"O que será dos índios hostis que bloqueiam o desenvolvimento econômico da nação?"
Sua resposta era animadora em seu positivismo:
"...`jamais' se justificará a usurpação dos ...territórios que ainda restam aos naturais senhores...".
Nesta segunda discussão do problema indígena, assim como tinha sido o caso dos recentes argumentos de von Ihering
Revista de História n.o 44
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e dos que o atacavam, Sílvio de Almeida exigiu vigorosamente
alguma forma de intervenção governamental como essencial para qualquer solução efetiva e duradoura do problema indígena. Qual teria sido o efeito de tais recomendações sôbre a política do Govêrno, é de difícil avaliação, — talvez mínimo nesta fase inicial. De qualquer modo, os sentimentos de Almeida
a êste respeito foram formulados com vigor:
"Sem nenhum exagêro sentimental, o Estado, que é o
órgão do direito, pode e deve intervir nas lutas que se
travarem entre a flecha do selvícola e a espingarda do
sertanejo".

Até êste ponto a controvérsia entre Hermann von Ihering
e seus opositores tinha-se concentrado nas cidades de São Paulo e Campinas. O Rio de Janeiro, pràticamente, não se tinha
dado conta ainda da excitação crescente sôbre êste problema,
atualíssimo no Estado vizinho. Nenhum resultado imediato tinha-se seguido ao apêlo do Centro de Ciências para um co-protesto do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, no Rio de
Janeiro, e nem podia ser esperado de uma agremiação como esta, cujo distanciamento olímpico das discórdias correntes nunca era perturbado com facilidade. Iria ser o Presidente ad hoc
do Movimento Positivista no Brasil, a quem caberia a abertura do debate sôbre o problema indígena, na imprensa e nas sociedades científicas da capital do país. R. Teixeira Mendes começou a se dedicar a esta tarefa com todo o entusiasmo e fervor de seus pronunciamentos anteriores em favor dos índios.
-

(Continua no próximo número).
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ORIGEM E FUNDAÇÃO DO SERVIÇO
DE PROTEÇÃO AOS ÍNDIOS (V).
(Continuação).
CAPÍTULO V
A DIFUSÃO DO DEBATE INDÍGENA.
E' preciso dar-se conta que no Brasil da época estudada aqui,
como mesmo ainda hoje se observa, a maior parte ds figuras
importantes do mundo profissional, tanto cientistas como políticos, clérigos, oficiais ou eruditos, eram sócios de uma ou
mais das sociedades científicas de suas cidades ou de seus Estados. Amiude freqüentavam as sessões de dois ou três grupos
diferentes e, além disso, eram membros correspondentes de várias outras sociedades, localizadas em regiões distantes do Brasil e em centros culturais da América espanhola, dos Estados
Unidos e da Europa . Quando as figuras influentes nas diferentes profissões desejavam externar seus pontos de vista sôbre- um determinado assunto, ou dar publicidade aos seus estudos científicos mais recentes, suas criações literárias ou monografias históricas, geralmente os apresentavam primeiro diante suas respectivas sociedades. Depois, freqüentemente, tais
estudos eram impressos e publicados nas excelentes revistas
dos diversos institutos.
Assim, no Brasil mais do que nos Estados Unidos, a apresentação pública de um ponto de vista referente a uma questão
controvertida podia fácil, e ràpidamente, atrair um instituto
poderoso para a discussão geral. Como vimos, a tradução portuguêsa da declaração de Hermann von Ihering apareceu primeiro nas páginas da revista de seu próprio museu. Assim, o
Museu Paulista, desde o comêço, estava profundamente envolvido no debate indígena . Além disso, seu diretor, de origem
alemã, continuava usando as publicações anuais do Museu como porta-voz de suas opiniões pessoais a respeito da questão

— 414 —

da pacificação e assimilação dos índios. Também já se descreveu, como o protesto de Horta Barbosa contra o "parágrafo
do extermínio" de von Ihering, foi recebido e amplificado, cinco dias depois, pelo Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, do qual era orador oficial em 1909. Os protestos de Tito
de Lemos e Vicente Melillo, semelhantemente inspirados, originaram-se nas sessões ordinárias daquela mesma sociedade, e,
finalmente, Hermann von Ihering usou o salão do poderoso
Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo para apresentar
sua resposta às acusações feitas por Alberto Fric, no mês anterior, no Congresso de Americanistas, em Viena.
A posição da Igreja Positivista.

Os argumentos contra o extermínio dos índios, apresentados pelos positivistas Sílvio de Almeida e Luís Bueno Horta
Barbosa, levaram a Igreja Positivista para o debate indígena
de 1908-1910, de maneira quase idêntica como se tinha dado a participação do Museu Paulista, do Centro de Ciências
P do Instituto Histórico de São Paulo. O ataque de Horta Barbosa a von Ihering, embora tivesse aparecido primeiro na imprensa local de Campinas, foi publicado mais ou menos três
semanas depois no órgão oficial da Igreja Positivista (1) . Pouco tempo depois foi reimpresso, em sua forma original, na
edição de 11 de novembro do Jornal do Commercio, sob o subtítulo "Em defesa dos indígenas brasileiros" . Junto com êste
protesto foi publicada uma carta, escrita em 3 de novembro por
R. Teixeira Mendes, dirigente da Igreja Positivista, ao cidadão
Afonso Augusto Moreira Pena, Presidente do Brasil. Repetindo a declaração de von Ihering, de acôrdo com a citação
de Horta Barbosa, Teixeira Mendes avisou o chefe da nação
de que
"Em São Paulo, um cientista, o Dr. H. Ihering, na 'Revista do Museu Paulista', vol. VII, pág. 215, ousa pregar
impunemente o extermínio dos selvagens brasileiros, isto
é, ousa pregar o assassinato de milhares de homens inocentes!" (2) .

Com a publicação do protesto de Horta Barbosa pela imprensa da Igreja Positivista e com a reprodução subseqüente
— Igreja e Apostolado Positivista do Brasil, n.o 271 (novembro de 1908),
págs. 9-14.
— Jornal do Commercio (Rio de Janeiro), 11 de novembro de 1908, pág. .
12, colunas 1-2.
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no Jornal do Cornmercio, por R. Teixeira Mendes, esta acompanhada pela sua própria mensagem ao Presidente da República, tornou-se claro que os ataques de Sílvio de Almeida e
Horta Barbosa contra as teorias de ciência fria, mantidas por
von Ihering a respeito do extermínio dos índios, representavam mais do que as opiniões pessoais de dois ardentes positivistas; êles expressavam, com igual certeza, a posição oficial
da Igreja Positivista.
Von Ihering não se deu o trabalho de responder publicamente a êste primeiro ataque de Teixeira Mendes . Mesmo, a
referência a sua pessoa pode ter-lhe escapado, já que estava
escondida na página 12 de um jornal do Rio, junto com outro
material, sob um título geral que não sugeria tratar-se do extermínio dos índios. No entanto, o próximo ataque formal,
publicado nos jornais da Capital do país, chamou sua atenção
imediata e causou-lhe maior perturbação e fúria do que qualquer dos que se originaram em seu próprio Estado. Pois, agora
a agressão não provinha da pena de um publicista, de um professor ou de um filósofo, 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.
O Museu Nacional e o debate.

As relações entre os museus do Rio de Janeiro e de São
Paulo nunca tinham sido cordiais. A rivalidade e o esfriamento de relações datavam de 1895, quando von Ihering, como diretor do recém-fundado Museu Paulista, situado nos limites da cidade, fêz um discurso durante a cerimônia inaugural, no qual desprezou o Museu Nacional de um modo que dificilmente podia ser considerado acidental. Um outro Estado
— disse êle — tinha criado "um museu com pessoal científico
e sôbre bases mais amplas" do que as do novo Museu Paulista . Aquêle Estado -- acrescentou — era o do Pará, e o Museu referido estava sob a "direção competente" do seu bom
amigo, Dr. Goeldi (3) . A única interpretação possível das palavras de von Ihering era que o cientista alemão já consideravã ser o museu recém-organizado superior ao Museu Nacional, tanto em instalações como em pessoal, apesar dêste ter sido
fundado em 1886 e de ter acumulado suas coleções e treinado
seus funcionários durante nove anos.
(3). — Revista do Museu Paulista, vol. I (São Paulo, 1895), pág. 24.
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As observações de von Ihering, publicadas na Revista do
Museu Paulista, de 1895, chegaram ao Museu Nacional justamente no momento em que sua publicação ia ser impressa .
João Batista de Lacerda, seu diretor desde a fundação, ofendeu-se profundamente com a atitude e as palavras insultantes
de, cientista alemão . Numa resposta mordaz aos comentários
de von Ihering, Lacerda escreveu na revista do seu próprio
museu que o diretor do Museu Paulista, no seu discurso inaugural, deve ter tido
"...em vista insuflar o amor próprio dos paulistas e
recomendar aos poderes do Estado os seus incomparáveis
serviços" (4) .

Lacerda admitiu não ter tido ainda a "felicidade de ultrapassar os umbrais do Monumento do Ipiranga, para admirar a
organização, sôbre bases científicas, do Museu Paulista", à qual
von Ihering se tinha referido. Com sarcasmo amargo acrescentou que esperava poder "gozar dessa ventura" antes de morrei' (5) . (Mesmo em 1895, São Paulo estava a apenas oito ou
dez horas de trem do Rio de Janeiro) .
Voltando ao ano de 1908, treze anos após a sua primeira
discussão, von Ihering e Batista de Lacerda estavam ainda dirigindo seus respectivos museus. Pode-se admitir que ainda a
rivalidade estava na base de suas relações mútuas . Mas Lacerda não era o único componente do pessoal do Museu Nacional de quem von Ihering guardava sentimentos de fricção
passada. O Professor Domingos Sérgio. de Carvalho, diretor
da secção de Antropologia do Museu Nacional desde 1898, tinha, segundo von Ihering, tentado interferir na concessão do Grande Prêmio, durante a Exposição Nacional, que
teve lugar no Rio de Janeiro, durante os últimos meses. Éste
prêmio foi conferido aos grupos de índios, expostos pelo Museu Paulista, os quais em grande parte representavam as idéias
e os esforços do seu diligente diretor, Hermann von Ihering (6).
Vale a pena dizer alguma coisa sôbre êste antropólogo,
Sérgio de Carvalho, pois, como conselheiro técnico do Minis— Batista de Lacerda, "Ao Sr. Dr. von Ihering, Diretor do Museu Paulista ", in Revista do Museu Nacional, vol. I (1896), pág. XIX. Esta
publicação de 1896 vem citada, às vêzes, como o vol. IX dos Arquivos
do Museu Nacional.
— Ibidem, pág. XX.
— Uma descrição desta exposição e uma breve menção do prêmio recebido
foram publicadas na Revista do Museu Paulista, vol. VIII (1911), págs.
5-6. V. págs. 115 para a referência de von Ihering à tentativa de interferir com a concessão daquele prêmio ao Museu Paulista.
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tro da Agricultura, em 1910, estava êle destinado a assumir
um papel importante no desenvolvimento de uma política governamental em relação aos índios. Embora dezesseis anos mais
moço que Hermann von Ihering, Carvalho pertencia ao Müseu
Nacional desde 1895, o ano em que o Museu Paulista foi inaugurado. Treinado como engenheiro agrônomo, durante muitos
anos foi êle diretor da Sociédade Nacional de Agricultura. Já
antes de 19(18 tinha êle mostrado um interêsse pessoal no bemestar dos índios e provàvelmente irais por causa dêsse interêsse do que por causa de uma possível antipatia em relação a
vcn Ihering, êle levou o Museu Nacional a tomar parte no debate sôbre o extermínio dos índios.
Na 381.a sessão da Congregação do Museu Nacional, em
de novembro de 1908, Sérgio de Carvalho leu a "declaração
do extermínio" de von Ihering, de notoriedade cada vez maior,
para os seus colegas. Acrescentou também o parágrafo seguinte, citado aqui em seguida, porque se une ao anterior. Sem
dúvida, esta outra passagem tinha influenciado aquêles cujos
ataques a von Ihering já foram resumidos, embora até êSte
momento nenhum dos seus adversários se tivesse referido especificamente a ela. As palavras do cientista alemão, como foram lidas por Carvalho, em 25 de novembro, eram as seguintes:
"A conversão dos índios não tem dado resultado satisfatório; aquêles índios que se uniram aos portuguêses
imigrados, só deixaram uma influência maléfica nos hábitos da população rural. E' minha convicção de que é
devido essencialmente a essas circunstâncias, que o Esta:
do de São Paulo é obrigado a introduzir milhares de imi-;
grantes, pois que não se pode contar, de modo eficaz e
seguro, com os serviços dessa população indígena, para os
trabalhos que a lavoura exige" (7) .

Sérgio de Carvalho admitiu que não era comum para uma
instituição como o Museu Nacional envolver-se em quéstões
que não eram estritamente científicas, mas êle sentia que não
podia ficar calado, enquanto que o diretor de um museu: estadual estava "chegando a aconselhar" o extermínio dos ín,.
dios. A palestra de Carvalho não aparece verbatim na ata
desta sessão, a qual apenas resume suas palavras e indica que
êle falou com algum desenvolvimento sôbre a inexatidão das
alegações de von Ihering referentes à inutilidade dos índios
(7). — "Ata da 381a. sessão da Congregação do Museu Nacional, efetuada em
25 de novembro de 1908", in Registro das Atas das Sessões da Congregação (Ms. existente no Museu Nacional). Carvalho leu a passagem citada corretamente da Revista do Museu Paulista, vol. VII (1907), pág. 215.
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como trabalhadores. Além disso, o antropólogo criticou acerbamente a prática seguida em São Paulo, de gastar verbas
governamentais em planos de imigração, ao passo que não se
fazia nada para instruir os índios em trabalhos produtivos. Em
conclusão, anunciou que, sózinho ou com o apôio de seus colegas, pretendia preparar um protesto formal às declarações
de von Ihering. Imediatamente após o ataque de Carvalho
contra seu colega do Museu Paulista e sua decisão de protestar
formalmente contra as teorias de von Ihering sôbre o extermínio dos índios, Amaro F. das Neves Armond, diretor da secção
de Botânica, propôs que o protesto sugerido por Carvalho fôsse publicado na revista do Museu. Por ora, o mesmo Neves
Armond pedia que o Secretário incluisse na Ata o fato dêle
sentir profundamente a orientação científica do Dr. von Ihering, a qual o levou a "aconselhar o expediente cruel de exterminar os indígenas brasileiros" . Hildebrando Teixeira Mendes (não deve ser confundido com Raimundo Teixeira Mendes
da. Igreja Positivista) sugeriu que o protesto proposto fôsse
preparado pessoalmente por Sérgio de Carvalho e publicado
tanto no Jornal do Commercio, como nos Arquivos do Museu
Nacionl. Além disso, sugeriu êle a convocação de uma sessão
especial, em futuro próximo, para ouvir e aprovar o protesto
de Carvalho . De acôrdo com aquela sugestão, em 3 de dezembro, um breve aviso, distribuído a seis cientistas do Museu
Nacional, cujos nomes aí aparecem, notificou-os da leitura, à
uma hora da tarde do dia seguinte, de um protesto contra "...a
bárbara medida de extermínio dos indígenas brasileiros, aconselhada pelo Diretor do Museu de São Paulo" (8) .
A sessão especial de 4 de dezembro, com o comparecimento de nove funcionários, foi declarada aberta com atraso, às
duas horas, pelo diretor do museu, Batista de Lacerda. As
suas observações iniciais, seguiram-se alguns comentários gerais de Sérgio de Carvalho, como introdução ao protesto que
ia submeter à aprovação de seus colegas.
O interêsse especial e a simpatia que Carvalho dedicava
aos índios aparecem claramente no seu ataque cuidadosamente formulado contra a declaração de von Ihering sôbre, o extermínio. Afirmou que os índios eram os verdadeiros .filhos da
terra e que êles tinham recebido os primeiros colonizadores
com confiança e amabilidade. Seguramente, de acôrdo com o
(8).

—

Ma. existente no Museu Nacional (Pasta 51, Documento n.o 234). Pela
presença do diretor, do secretário e do autor do protesto, Sérgio de
Carvalho, o número dos participantes desta reunião ia elevar-se a nove.
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raciocínio de Carvalho, os nativos, após tantos anos de sofrimento, agora tinham que considerar a civilização do branco como inferior à sua própria, julgando-a em têrmos de tratamento dispensado às raças mais fracas . A atual incompreensão e
fricção nas relações entre brancos e índios não era — afirmou
o antropólogo — culpa dos nativos, mas da geração atual de
brasileiros, porque socorrem o imigrante com amplos privilégios legais, mas ignoram completamente as necessidades da
população indígena.
Na opinião de Carvalho, as teorias expressas pelo cientista, natural da Alemanha, eram tanto anti-científicas como desumanas; se a raça branca era superior à indígena, como era
implícito do texto de von Ihering, então ela primava apenas
pela sua ambição egoista e pelo seu desêjo sórdido de escravizar
e governar pela fôrça. O índio, longe de representar um ser
inferior, era, nas palavras de Carvalho:
"...em geral, inteligente, industrioso, com grande capacidade de trabalho, quando lhe cabe direção competente e desvelada" (9).

O título do trabalho lido por Carvalho ("Protesto formulado pela Congregação do Museu Nacional contra a idéia de extermínio dos indígenas brasileiros sugerida pelo Diretor do Museu de São Paulo") indica que o autor e seu grupo não eram menos reticentes que Almeida, Horta Barbosa, Tito de Lemos, Melillo e R. Teixeira Mendes em atribuir às palavras de von Ihering
motivos e intenções da pior espécie possível. No comêço do
protesto, Carvalho atribuia ao cientista alemão a "idéia ... de
votar-se ao extermínio milhares de sêres humanos, filhos genuínos dêste país" . No parágrafo seguinte êle se referiu ao
"...desvario com que se procura sancionar a crueldade que, de há muito, se exerce contra os indígenas brasileiros, e levá-la ao extremo de um morticínio impiedoso, praticado em nome da lei e dos interêsses nacionais"
(10).

Não é de se admirar que von Ihering se ofendeu com êste
protesto . Éle tinha aprendido, nas últimas semanas, a esperar
"Protesto formulado pela Congregação do Museu Nacional contra a idéia
de extermínio dos indígenas brasileiros, sugerida pelo Diretor do Museu
de São Paulo". Ms. com a caligrafia de Sérgio de Carvalho existente no
Museu Nacional (Pasta 51, Documento n.o 236). Este documento está assinado por todos que estiveram presentes à sessão especial, com exceção
do secretário que o lavrou.
— "Protesto formulado..." (Doe. n.o 236).
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um ataque como êste de filósofos e religiosos, mas não de um
grupo de cientistas, seus colegas. O protesto de Carvalho era
para von Ihering a gôta que fêz transbordar o cálice e significava que nem mesmo nos cientistas podia êle confiar para apôio
de suas convicções científicas. Em lugar do apôio que podia
esperar da congregação do Museu Nacional, von Ihering encontrou, nas palavras finais do protesto de Carvalho, um provocador desafio:
"...e agora que o diretor de um estabelecimento científico nacional, servindo-se do prestígio da instituição que
representa, procura acoroçoar tais violências, por dilatar os domínios da Colonização, cumpre à Congregação
do Museu Nacional, firmar o presente protesto, certa,
entretanto, de que os poderes públicos não permitirão a
vitória dessa idéia criminosa" (11) .

O protesto foi unânimemente aprovado e assinado pelos colegas de Carvalho. Não se sugeriram alterações. Na discussão que se seguiu à leitura, Hildebrando Teixeira Mendes (um
engenheiro de minas) declarou que:
"...um funcionário que aconselha semelhante medida, sôbre desumana, criminosa, revela de par com uma
audácia inacreditável, a maior falta de critério, merecendo, no seu entender, ser demitido a bem do serviço
público, visto ter-se tornado passível das penas do Código Criminal" (12) .

Em 6 de dezembro, apenas dois dias após a leitura e aprovação do protesto de Carvalho no Museu Nacional, o mesmo
foi ,levado à atenção do público leitor da capital do país, pelo
Jornal do Commercio, como protesto contra as opiniões do
"...Sr. Dr. von Ihering (sic)
que, como meio de
civilização das regiões incultas do Brasil, aconselha o
extermínio dos indígenas, no vol. VII da revista..." (13).

Com. a publicação do pretPsto de Carvalho, o assunto do
extermínio dos índios tornou-se uma questão de interêsse geral na capital do país. O Museu Nacional recebeu cartas de
— Ibidem. Este protesto pode ser encontrado, corretamente reproduzido,
no Jornal do Commercio de 6 de dezembro de 1908, pág. 4, col. 4 e nos
Arquivos do Museu Nacional, vol. XV (1909), págs. 256 e seg .
— "Ata da 382a. sessão da Congregação do Museu Nacional, realizada em
4 de dezembro de 1908, em virtude de convocação extraordinária". Registro das Atas (Ms.). Esta citação foi tirada das Atas da sessão e possivelmente 'não constitui uma repetição exata das palavras do engenheiro.
— Jornal do Commercio de 6 de dezembro de 1908, pág. 4, col. 4.
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congratulações e apôio, tanto de indivíduos como de associações. A primeira, datada de 8 de dezembro, veio do Centro
Republicano Conservador de Niterói, do outro lado da baía.
Sua mensagem era breve mas confortadora para a Congregação do Museu Nacional, que provàvelmente estava curiosa em
saber, como sua posição referente à questão indígena seria recebida por outros cientistas e pelo público em geral.. O texto
era o seguinte:
"À Digna e patriótica Congregação do Museu Nacional levamos o nosso apôio ao protesto firmado contra o'
extermínio dos indígenas, certos de que os poderes públi-.
cos não permitirão a vitória dessa idéia criminosa" (14) .
Também R. Teixeira Mendes, da Igreja Positivista, não
tardava a exprimir sua aprovação às medidas tomadas pelo
Museu Nacional. Num longo artigo publicado na edição de 9
de dezembro do Jornal do Commercio, primeiro fêz citações
do protesto de Horta Barbosa, do mês anterior. Depois dessa
introdução ao assunto, Teixeira Mendes repetiu a notícia daquele jornal sôbre o ataque do Museu a von Ihering. Em
conclusão, junto com alguns comentários próprios, Teixeira
Mendes citou integralmente o último protesto . Evidentemente êle queria ter certeza de que a posição humanitária, assumida pelo Museu Nacional com referência à questão indígena,
não escaparia à atenção dos habitantes do Rio de Janeiro.
A Associação de Proteção e Auxílio aos Selvícolas do Brasil
e a Declaração 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 poderosos até agora levantados contra suas
opiniões impopulares foi lido durante uma sessão regular da
Associação de Proteção e Auxílio aos Selvícolas do Brasil. A
estranha história dessa Associação será apresentada mais tarde neste trabalho. Por ora, a Associação, em si, é menos importante do que os argumentos levantados por sua fundadora, em apôio ao protesto do Museu Nacional e em refutação
da declaração de von Ihering.
A fôrça dêste novo ataque contra o cientista do Museu
Paulista originava-se no fato de que a autora tinha passado
--(14). — M. existente` no Museu Nacional (Pasta 51, Documento n.° 237) . Esta
mensagem foi publicada posteriormente no Jornal do Commercio de 15
de dezembro 'de 1908, pág. 4, col. 2.
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cinco anos, de 1896 a 1901, nas aldeias de dezessete tribos dos
vales dos rios Araguaia e Tocantins, nas regiões mais isoladas do Estado de Goiás. A oradora era uma autoridade sôbre
os costumes e as potencialidades do índio selvagem. Esta era
uma voz que não podia ser silenciada pelo pêso de evidências
adversas do passado, nem por previsões científicas sôbre a exterminação inevitável.
Éste protesto é de um interêsse especial por ser proveniente de uma mulher, conhecida entre os índios, tão amados
por ela, como "Maitãe" ou, mais freqüentemente, sob o nome
indígena "Oassy-Zatré". Seu nome verdadeiro era Leolinda
de Figueiredo Daltro. Em 1896, jovem ainda, tinha deixado
um lugar de professôra no Rio de Janeiro e, com seu filho,
entranhara-se nas matas de Goiás para educar os índios daquela região e protegê-los da exploração. 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 Janeiro, não apenas por causa da publicidade dada a
suas experiências passadas em Goiás, mas também pelo fato
dela associar-se quase diàriamente, em público, com um grupo de cinco ou seis índios de puro sangue, os quais tinha trazido para a Capital e instruído, de acôrdo com os costumes e
a boa educação da vida metropolitana do século XX.
0 protesto formal lido por Leolinda Daltro perante a
Associação de Proteção, no Rio, foi tão incisivo em seu aspecto pessoal em relação a von Ihering como qualquer dos
ataques precedentes . Em tom mordaz e sarcástico a oradora
aludiu ao racismo germânico:
"Certo, o Dr. von Ihering não é brasileiro; e se o é,
a germanização do seu nome faz acreditar no perigo amarelo — que tantos sobressaltos causa à sonhada preponderância e eternização da raça alemã".

Na opinião da Sra. Daltro, o "conselho do extermínio de
mais de um milhão de brasileiros", advogado pelo cientista
alemão, era uma idéia audaciosa e criminosa que violava todos os preceitos de comportamento moral . Além disso — acrescentou — tal conselho ofendia desvergonhadamente os princípios humanitários endossados na Conferência da Paz de Haia,
em 1907. Como estava distante a ciência materialista de Hermann von Ihering — declarou — da política nobre e fidalga de
Rui Barbosa .
Como Carvalho e seus colegas do Museu Nacional, Leolinda Daltro investiu contra o menosprezo que von Ihering dedi-
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cava ao caráter do índio e à sua habilidade de trabalhar, baseando-se no desacôrdo de tais opiniões com os resultados mais
recentes da pesquisa antropológica. Também, baseando-se na
experiência de seus anos entre dezessete tribos de índios, falou
eloqüentemente do bem inerente e do valor potencial, que êstes povos primitivos representavam para o Brasil:
"Confesso que jamais vi em nenhuma delas um índio,-em estado selvagem, que fôsse assassino, ladrão, ébrio
ou sedutor. Inteligentes, amorosos, gratos, obedientes e
sedentos de instrução, amam a justiça e o trabalho" (15) .

Sentida e nostàlgicamente, a oradora lembrou então a maneira pela qual seus amigos índios cultivavam suas roças com
bastões e lascas de pedra, apenas para perder suas colheitas,
seus campos, sua liberdade — e mesmo suas vidas — por causa
da cobiça insaciável do branco. Baseada em sua experiência
direta, ela confirmou o ponto de vista já externado em protestos anteriores, que os civilizados e não os indómitos nativos
eram os maiores responsáveis pelo presente estado de guerra
entre brancos e indígenas. Seus sentimentos encontram-se corajosamente expressos na seguinte passagem:
"Feras humanas, os chamam! E o são na verdade,
mas só quando os que se dizem civilizados lhes roubam os
cereais que plantam, os animais que criam, ou os enxotam
a ferro e a fogo das terras que regam com o suor do rosto
e lhes tomam as mulheres e filhas que são tôda a sua felicidade. Em regra, os índios nunca se insurgem e
quando rarissimamente o fazem é sempre a contragôsto, com dolorosos sacrifícios e como natural e necessária reação provocada sempre pela ambição, pela libidinagem e pelo autoritarismo dos pseudo-civilizados que ainda
não perderam a vergonhosa mania de escravizar entes humanos" (16) .

Leolinda Daltro estava firmemente convencida que os índios da floresta desejavam os benefícios da civilização, apesar
do mêdo que tinham dos brancos. A única coisa que precisavam
e pediam — continuou — era instrução, administrada por pessoas que dessem um exemplo moral pela sua conduta . A oradora assegurou aos que a ouviam a certeza de resultados benéficos, caso fôsse levado adiante um programa extenso de instrução dos índios. Seus próprios amigos indígenas no Rio de
Janeiro, trazidos é educados por ela pessoalmente, constituiam
(15). — Leolinda Daltro, Da Catechese dos índios no Brasil: 1896-1911 (Rio de
Janeiro, 1920), pág. 624.
(18). — Ibidem, págs. 624625.
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um exemplo vivo — afirmou — dos benefícios que pudessem
ser obtidos de tal programa, pois todos eram "cidadãos eleitores ... artistas, sem nenhum vício, verdadeiros homens de bem,
inexcedíveis em sentimentos generosos e delicados, no brio e
na dignidade pessoal" (17) .
Terminando seu próprio protesto contra a "doutrina" von
Ihering, Leolinda Daltro pediu que um outro protesto fôsse
apresentado à Associação e incluído na Ata da sessão — êste
preparado e assinado pelos cinco índios, aos quais se tinha referido. Êste segundo ataque deve ter impressionado von Ihering de um modo especial, pois numa revisão amarga dos fatos do debate indígena, escrita em 1911, êle o indicou como
um dos memoráveis vexames da campanha encetada contra
êl e (18) . Sem dúvida, êste protesto contra o extermínio dos
nativos, formulado e legivelmente assinado por um grupo de
írdios antes completamente incultos, foi sentido quase como
um choque pelo cientista alemão, já tão atacado. As circuns
tâncias especiais, sob as quais aparece êste documento pouco
conhecido, justificam sua reprodução integral neste lugar:
"Os índios brasileiros abaixo assinados, já incorporados à civilização, e representantes nesta Capital das
tribos guaranis, guajajaras, xerentes e caraós, protestam,
surprêsos e pasmos, contra a opinião do Dr. von Ihering
que, em pleno século XX, entende ser uma necessidade
imposta pela civilização o extermínio de todos os nossos
irmãos das selvas e, portanto, de tôda raça genuinamente brasileira. Ao ilustre diretor do Museu de São
Paulo podemos garantir que nas nossas incultas tribos
nenhum selvagem aprovará uma carnificina de entes humanos, a não ser na sagrada defesa dos direitos que nos
dá a natureza que são, sem nenhuma diferença, os mesmos que ela confere aos homens de muita ciência, mas
de nenhum sentimento humanitário. À ciência do Dr.
von Ihering opomos a moral de todo mundo civilizado
em pleno antagonismo com sua opinião, que só representa
uma extravagante aberração do espírito humano. E tanto basta para êste necessário protesto" (19).

Os protestos apresentados por Leolinda Daltro e seus alunos foram calorosamente aplaudidos e unânimemente aprovados por todos os sócios presentes. Mais tarde serão relatadas
outras atividades da Associação de Proteção e Auxílio aos Selvícolas do Brasil.
— Ibident, pág. 625.
— Revista do Museu Paulista, vol. VIR (1911), pág. 114.
— Daltro, Da Catechese..., pág. 626.
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A maneira pela qual os artigos de R. Teixeira Mendes no
Jornal do Commercio e o protesto da Congregação do Museu

Nacional tinham alertado a Capital do país a respeito do extermínio dos índios, não passou desapercebida no Estado de São
Paulo, onde a controvérsia tinha começado. No Centro de Ciências de Campinas, Tito de Lemos (um dós primeiros atacantes
da declaração de von Ihering) levantou-se, durante a sessão
ordinária de 12 de dezembro, para informar seus consócios das
medidas tomadas pelos cientistas do Museu Nacional. Lemos
sugeriu que se informasse o museu do Rio da denúncia clara e
pública que o Centro tinha feito em relação à "subversiva doutrina pregada pelo Diretor do Museu de São Paulo, do massacre dos indígenas brasileiros" e de sua disposição em levar
avante um movimento de âmbito nacional, apoiado nas garantias constitucionais da igualdade entre os cidadãos, para proteger a vida dos infelizes índios brasileiros que tinham sido o
"sport" (sic) em atos de agressão criminal (20) . Embora na
Ata desta sessão não aparecesse claramente quem deveria iniciar esta ação conjunta em prol dos índios, há pelo menos evidência de que o orador estava certo que tal movimento iria
desenvolver-se logo.
Mensagens como esta, de congratulações e apôio de uma
sociedade para a outra, eram o passo inicial num programa dêsse tipo. Elas constituiam uma expressão de adesão a uma causa
comum e uma afirmação de solidariedade para qualquer medida a ser adotada. Para estas sociedades, assim como para indivíduos, a fôrça numérica era um fator importante na determinação do grau de valentia a ser empregado para a solução
efetiva do problema indígena. Mesmo ao pequeno Centro Republicano Conservador de Niterói deu-se acolhida cordial por
meio de uma carta de agradecimento do Museu Nacional, pelo
seu
" . . patriótico e espontâneo apôio ao protesto firmado . . . contra a cruel medi da de extermínio dos indígenas

brasileiros, aconselhada pelo Diretor do Museu de São
Paulo" (21) .

A resposta de von Ihering, ao Museu Nacional.
Desde 11 de novembro, quando R. Teixeira Mendes apresentou pela primeira vez a declaração de von Ihering sôbre o
(20). — Ata da 313a. sessão ordinária in Revista do Centro de Ciências, Letras e
Artes, n.o 31. (junho de 1913), pág. 77.
21). -- Cópias dos ofícios: 1907-1910 (Ms. existente no Museu Nacional), pág.
229 (Documento n.o 131, de 12 de dezembro de 1908).
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extermínio dos indígenas aos habitantes do Rio de Janeiro, através das páginas do Jornal do Commercio, notava-se na Capital
do país uma curiosidade crescente quanto às verdadeiras intenções do cientista de origem alemã. Desejava êle de fato
o extermínio de muitos ou de todos os índios do Brasil, ou estava êle sendo difamado e mal interpretado pelos seus numerosos inimigos? &ciente em meados de dezembro esta curiosidade foi 'satisfeita, quando o Jornal do Commercio imprimiu
a resposta de von Ihering ao protesto assinado pela Congregação do Museu Nacional.
Novamente o cientista perdeu uma oportunidade para re
futar a opinião agora já bem difundida de que êle tolerava
ou recomendava o extermínio dos índios em larga escala. Êle
poderia ter diminuído a pressão contra sua pessoa pelo uso de
uma linguagem conciliatória ou por uma explanação clara de
seus motivos e intenções. No entanto, sua tentativa para explicar o verdadeiro significado de sua declaração primitiva sôbre o extermínio foi não apenas superficial mas também irritante em seu tom argumentativo, como aparece nas seguintes
palavras:
"Em primeiro lugar é preciso notar que nunca falei
em 'extermínio de índios', mas que fiz ver a diferença
que há entre os indígenas semi-civilizados que sujeitam às nossas autoridades e aquêles índios ferozes, que
são absolutamente refratários a qualquer ensaio de sujeitá-los ao nosso regime e 'que vivem em guerra cruel e
aintínua com a população vizinha" (22) .

A única outra tentativa de von Ihering para dissociar seu
nome da idéia do extermínio dos índios em larga escala, era
uma passagem mais adiante no artigo, a qual deixava subentender que o ataque à sua pessoa era apenas o resultado de
seus comentários anteriores sôbre o extermínio dos coroados,
índios arredios do Brasil meridional.
Von Ihering, embora não parecesse ainda sinceramente
desejar uma reconciliação com os seus adversários, estava não
obstante interessado em não continuar êste debate unilateral.
A única maneira, pela qual podia retirar-se de uma controvérsia cada vez mais acalorada, era o desvio do ataque de sua
pessoa para algum outro culpado. Isto começou êle a fazer
muito sabidamente, apresentando aos seus críticos uma lista
de três motivos, os quais indicava como diretamente respon22). — Esta citação e as seguintes da resposta de von Ihering foram tiradas
de Hermann von Ihering, "Extermínio dos indígenas ou dos sertanejos?",
in Jornal do Commercio de 15 de dezembro de 1908, pág. 2.
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sáveis pela prática infeliz do extermínio dos índios . Em primeiro lugar, nesta lista, estava a inexorável lei da sobrevivência do mais apto; em segundo, a prática da caça aos índios, predominante no Estado de São Paulo, onde (na opinião
de von Ihering) os próprios brasileiros ultrapassavam de longe os colonos alemães nos Estados meridionais em seus massacres impiedosos dos índios hostis. Em terceiro lugar de sua
lista estava a falha do Govêrno na proteção aos colonos contra
a agressão indígena e, dêste modo, na manutenção da paz entre as facções em guerra.
A convicção de , von Ihering de que erá inevitável o ext•rmínio dos índios estava implícita na pergunta formulada
na sua refutação mais recente: "Extermínio dos índios ou dos
sertanejos?" O cientista submeteu o assunto à escôlha dos seus
leitores da seguinte maneira:
"Existindo entre êstes e os pioneiros da cultura moderna do Brasil uma luta encarniçada, pode-se, com o
Museu Nacional, tomar o partido dos indígenas, sacrificando os sertanejos e colonos, ou exigir conosco a defesa dêsses últimos, aprovando assim o extermínio dos
selvagens".

Aparentemente não havia dúvida na mente de von Ihering de que, uma vez que os brasileiros tivessem compreendido a situação nestes têrmos, êles aceitariam o extermínio dos
índios, enquanto fôsse necessário, para assegurar o avanço
seguro dos colonos para o interior. "Deixemos agora a questão dos coroados, cuja sorte está fatalmente decidida ...", escreveu êle em seguida, não lamentando de nenhuma forma a
necessidade aparente de sacrificar o elemento indígena na vida nacional. A previsão de von Ihering sôbre a extinção final
dos índios brasileiros está formulada de tal forma que parecia mais uma rejeição desafiadora da sentimentalidade de seus
adversários do que uma profecia objetiva, cientificamente fundamentada. Referindo-se ainda aos "índios ferozes", escreveu:
"O número dêstes últimos diminui em proporção rápida; o seu extermínio realiza-se sem interrupção. E'
irrelevante se fica vencedora a opinião do Museu Nacional ou a do Museu Paulista, visto que ambos nenhuma influência têm para impedir o que se realiza com
a regularidade própria de uma lei natural".
Além disso, na opinião de von Ihering, tal extermínio se
efetuava tanto pelo conflito com brasileiros como com colonos
alemães. Contrariando agora suas declarações anteriores, de
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seu, modo de fazer caça aos índios. Na parte ocidental do Est.do, onde os colonos se constituiam de elementos nacionais em
vez de imigrantes alemães — continuou êle explicando — as
expedições mandadas contra os indígenas, eram compostas de
grandes quantidades de índios guaranis, obrigados a tal serviço, e os bugreiros, na sua maior parte, eram criminosos. Cont/àriamente ao resultado das caças, quando realizadas na área
de colonização alemã em Santa Catarina -- declarou von Ihering — as expedições em São Paulo, quando coroadas de êxito,
tinham como conseqüência a matança dos homens, das mulheres e das crianças, encontrados nas aldeias indígenas que fôssem atacadas.
Nos seus esforços de dirigir a atenção' dos brasileiros para
o extermínio e o mau tratamento dos indígenas nas partes do
país que não estavam ocupadas por alemães, isto é, certas regiões dos Estados meridionais, von Ihering entrou em detalhes
sôbre o pleito infeliz dos nativos semi-civilizados de São Paulo . Explicou que naquele Estado os índios mansos eram
. . . dizimados por febres malignas e doenças epidêmicas, explorados por falsos amigos, empreiteiros, fazendeiros e, às vêzes, padres ou frades. . . " .

Freqüentemente — continuou o articulista — os índios eram
forçados a trabalhar sem retribuição. Quando, ocasionalmente
recebiam terras próprias, não podiam confiar no apôio das autoridades locais para manter seus direitos legais sôbre as mesmas.
O artigo de von Ihering continua com uma queixa sôbre
o modo estúpido pelo qual seus críticos foram levados a criticá-lo em vez de investir contra o Govêrno que era fundamentalmente responsável pela desgraça dos índios. A política oficial em relação aos índios — alegou — estava desesperadamente indefinida, e tudo que fazia parte do tratamento dos
indígenas estava num estado de completa anarquia. Ainda segundo von Ihering, os representantes da lei e da ordem
não faziam diferença entre o assassinato de índios mansos e
a matança de coroados bravios. A série de protestos, na opinião do articulista, não devia dirigir-se contra êle, mas contra a maneira oficial de tratar os índios. Lembrou aos seus
lEitores que Alberto Fric, no Congresso Americanista de Viena, já tinha chamado a atenção dos europeus para a falta do
govêrno brasileiro em assumir suas responsabilidades. Von

Ihering advertiu que a negligência governamental nos distúr-

bios indígenas poderia causar uma onda de discussões desfavoráveis no estrangeiro, o que seria mau, considerando que
alguns países europeus já tinham começado a legislar contra
a emigração para o Brasil — ou estavam planejando nesse sentido — em vista do perigo de ataques indígenas às colônias
fronteiriças. O cientista assegurou aos seus leitores que o
Brasil precisava urgentemente de colonizadores mas não podia esperar atraí-los em número suficiente, se não aceitasse
a responsabilidade de proteger suas vidas e os frutos de seu
trabalho.
Na América do Norte, no Chile e. na Argentina fortes militares protegiam os colonos nas fronteiras mais expostas, e
uma polícia especial — continuou von Ihering — tinha resolvido o problema indígena em outros países e poderia fazer o mesmo no Brasil.. Tal instituição não apenas pouparia aos
colonos o dever árduo e perigoso de se vingar dos ataques dos
índios, mas também salvaria mulheres e crianças indígenas do
massacre empreendido pelos bugreiros e colonos do Oeste do
Estado de São Paulo. Apenas pela ação governamental, em forma de ajuda militar aos colonos, poder-se-ia pôr um paradeiro
à guerra brutal entre colonos e índios.
A citação seguinte é especialmente significativa. Ela provàvelmente se aproxima mais da revelação das intenções do
cientista em relação à questão indígena do que qualquer outra
passagem nesta refutação ou nas suas duas declarações públicas anteriores:
.

"...Não há página mais negra na atual civilização do
Brasil do que esta guerra cruel entre índios e sertanejos,
e de modo algum gostaria chamar a atenção às barbaridades nela cometidas. Tudo isto muda de feição
desde o momento em que a defesa do sertanejo fica entregue a corpos policiais especiais".

Aqui, em sua terceira e última discussão pública do tema
do extermínio, von Ihering admitiu que não sentia prazer em
chamar a atenção para as barbaridades da guerra indígena.
Não obstante, contràriamente aos cientistas alemães no Congresso Americanista de Viena, que tinham procurado silenciar
a história do extermínio dos índios do Brasil, von Ihering tinha
citado passagens dos relatórios chocantemente detalhados de
Fric sôbre os métodos dos bugreiros de massacrar suas vítimas indígenas . A êstes relatórios êle tinha acrescentado descrições vivas de caça aos índios, tal como foram impressas em
jornais alemães. E, como se isto não fôsse suficiente, o cien-
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tista tinha passado a apresentar sua própria versão das atividades dos bugreiros em Santa Catarina e tinha, finalmente,
declarado que o extermínio dos índios através de ataques de
surprêsa a aldeias' indígenas estava mesmo mais sangüinário
em São Paulo do que nos Estados meridionais.
Provàvelmente nem mesmo von Ihering poderia ter negado que tivesse escrito consistentemente duma maneira tal
que despertava alarma e indignação entre os brasileiros sôbre
o estado sério dos negócios indígenas. Com poucas exceções, seu
ti atamento do assunto do extermínio dos índios tinha sido deliberadamente argumentativo e tinha servido apenas para provocar seus críticos a atacá-lo repetidamente. Se por indiferência calejada ou apelando sabidamente para a preocupação
crescente dos brasileiros pelos direitos e o bem-estar pessoal
dos índios como sêres humanos, von Ihering tinha, quase sózinho, iluminado a chama da controvérsia sôbre a questão indígena e tinha-a atiçado num fogo poderoso. Seu êxito nesta
atividade está em favor da teoria de que seu papel predominante neste comêço do debate não era o de uma vítima passiva de
ataques pessoais, mas antes o de um instigador do argumento
que, de acôrdo com a sua convicção, pudesse resultar em
apôio militar do Govêrno para o movimento colonizador no Sul.
E' bem possível que o cientista tivesse desde o comêço reconhecido na exposição do extermínio dos índios, em Viena, e
na reação violenta à descoberta por Sílvio de Almeida de sua
própria declaração sôbre o assunto, uma oportunidade caída
do céu para iniciar uma discussão acalorada em público, sôbre
a guerra indígena que estava bloqueando o avanço econômico da nação e resultando em sofrimento e morte para os imigrantes pioneiros nos Estados meridionais. Também é possível
que von Ihering tivesse inicialmente temido que esta discussão, como as anteriores sôbre o mesmo assunto, acabasse sem
os resultados positivos que esperava, se os participantes evitassem as particularidades desagradáveis e incômodas das brutalidades praticadas tanto pelos índios como pelos colonos, em
sua guerra violenta. Certamente, von Ihering não tinha evitado aquelas particularidades nem permitido aos seus atacàntes de esquecê-las, mesmo se o tivessem desejado.
Nas palavras finais de sua resposta ao protesto do Museu
Nacional, von Ihering formalmente se retirou da controvérsia
que tinha criado e propagado. Declarou que não tomaria parte
em novas discusões que se pudesem levantar sôbre o assunto
do extermínio dos índios e assegurou aos seus leitores, em lin-
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guagem bastante áspera, que não havia afirmações científicas
no seu primitivo estudo antropológico sôbre os índios de São
Paulo que necessitassem de modificação. O fato de ter a monografia sido reeditada em inglês e traduzida, posteriormente,
para o espanhol para ser usadas nas universidades argentinas,
constituia uma prova — acrescentou — de que tinha atingido
sua "única ambição ... um perfeito conhecimento da etnologia
do Brasil meridional" .
Embora não pretendesse continuar o debate indígena, von
Ihering dedicou aos seus críticos algumas últimas observações
irritantes que contribuiram para manter acesos os fogos da
controvérsia durante os próximos meses . Em seu acostumado
tom de argumentação, esclareceu que, embora pudesse haver
diferença de opinião entre seu museu e o Museu Nacional quants) à parte que na guerra fronteiriça, índio ou sertanejo, deveria
ser sacrificada ao extermínio, não podia haver diferença alguma de opinião em relação à noção idealista de que o índio
selvagem pudesse beneficiar-se materialmente da civilização
ou da economia do país . Num último e audacioso desafio às
opiniões do Museu Nacional, von Ihering escreveu:
"E' simplesmente falso, quando o Sr. Sérgio de Carvalho diz do indígena que êste é 'em geral inteligente, industrioso, com grande capacidade para o trabalho, quando lhe cabe uma direção competente e desvelada...'. Tudo que sabemos dos indígenas do Brasil meridional mostra claramente o contrário. Longe de ser um elemento
de progresso e de trabalho, os indígenas catequizados são
indolentes e indiferentes, e não fará a mínima diferença
para a cultura e o progresso dêstes Estados se tais indígenas continuam a existir ou não... Só obrigados, só reduzidos mais ou menos ao estado de escravidão é que
êstes selvagens são capazes de prestar reais serviços".

Repetindo a opinião de Couto de Magalhães de que o índio civilizado era "um homem depravado", von Ihering lembrou aos seus leitores que um general americano, não menos
competente, de nome Custer, tinha defendido a opinião de
que "bom índio unicamente é um índio morto" .
Com esta apreciação negativa e pessimista da população
indígena do país, Hermann von Ihering retirou-se da controvérsia, provocada pelas suas publicações . As idéias expressas por êle, porém, iriam continuar a revolver como pedras
de amolar, soltando faiscas ocasionais, na medida em que lâminas nelas eram afiadas.
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A resposta de Teixeira Mendes a von Ihering.

O primeiro a responder às últimas declarações do cientista alemão foi R. Teixeira Mendes da Igreja Positivista. Chocado e intrigado pelas complicações da pergunta de von Ihering: "Extermínio dos índios ou dos sertanejos?", Teixeira Mendes respondeu num artigo, publicado no dia seguinte, 16 de dezembro, no Jornal do Commercio: "Em nome dos sentimentos humanos assim afrontados, e invocando a verdadeira ciência positiva, sacrificada aí a uma metafísica materialista cruel,
nós respondemos: Nem o extermínio dos indígenas, nem o extermínio /dos sertanejos; a humanidade e a justiça com todos"

. Com certeza — continuou — os princípios de justiça e
humanidade não permitem a exterminação de homens, mulheres e crianças, simplesmente porque habitam terras cobiçadas por germânicos e latinos que já passaram do estágio
primitivo para o moderno da civilização.
A opinião da Sociedade Nacional de Agricultura.

No dia 17 de dezembro de 1908, numa sessão da diretoria,
a Sociedade aprovou uma moção, pela qual expressou sua confiança na capacidade do Govêrno para resolver o problema
indígena, providenciando "instrução e educação cívica" em
"colônias agrícolas" para aquêles índios "que forem vencidos
pelo carinho e pela bondade dos representantes do Estado"
. Assim, a Sociedade Nacional de Agricultura, um órgão
técnico oficial do Ministério de Indústria, Viação e Obras Públicas, concordou com o Dr. von Ihering a respeito de uma
questão fundamental: a que o próprio Govêrno Federal tinha
o dever de tomar medidas positivas para parar a luta que
se estava travando entre índios hostis e os invasores persistentes. O aparecimento da questão indígena na Sociedade Nacional de Agricultura completa esta crônica da introdução do
debate indígena na imprensa e nas sociedades científicas da
Capital do país. O Govêrno brasileiro, ou mais exatamente,
aquêles funcionários estaduais e federais, cujos interêsses e
responsabilidades se ligavam de uma forma ou de outra às relações com os indígenas, tinham, sem dúvida, observado o desenvolvimento do debate nas páginas d'O Estado de São Paulo
e do Jornal do Commercio. Alguns entre êstes eram membros
— O grifo foi acrescentado por Teixeira Mendes nesta publicação do Jornal
do Commercio. este artigo já fôra publicado antes, em 15 de dezembro,
pela Igreja Positivista, sob o titulo: "O Scientismo e a defeza dos indígenas brazileiros".
— Jornal do Commercio de 19 de dezembro de 1908, pág. 4, cols. 5-6.
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efetivos ou correspondentes de uma ou mais das sociedades
que tinham tomado parte na crescente controvérsia durante os
meses passados. As autoridades estavam pois conscientes das
críticas lançadas contra elas por terem falhado no estabelecimento de uma política indígena, em escala nacional, e por não
terem tido boa vontade para tomar medidas para proteger ou
os índios pacíficos ou os pioneiros na fronteira
Até agora, durante o debate, a ênfase sôbre a conveniência
da ação governamental estava sendo ofuscada pelos aspectos
mais dramáticos da luta quase pessoal entre von Ihering e
seus críticos. Não eram as críticas contra o Govêrno, mas antes os ataques contra o diretor do Museu Paulista, de origem
alemã, e contra suas teorias científicas, que dominavam o primeiro estágio do debate indígena. Parcialmente por êste motivo, as solicitações para a intervenção governamental direta
na questão indígena não eram suficientes, em 1908, para induzir as autoridades públicas à ação positiva .
O fato de ter o Govêrno brasileiro, dois anos mais tarde,
assumido um papel dirigente nos negócios indígenas, pode ser
atribuído, em grande parte, ao trabalho de indivíduos e Sociedades que mantiveram viva a questão da proteção e assimilação dos índios, durante o ano de 1909.
(Continua no próximo número) .
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