
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
FARIAS, LC. Virchow e os sambaquis brasileiros: um evolucionismo antidarwinista. In: 
DOMINGUES, HMB., SÁ, MR., and GLICK, T., orgs. A recepção do Darwinismo no Brasil [online]. 
Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2003, pp. 125-143. História e saúde collection. ISBN 978-85-
7541-496-5. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 
4.0 International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons 
Atribição 4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Virchow e os sambaquis brasileiros 
um evolucionismo antidarwinista 

 

Luiz de Castro Faria 
 
 



4 

V írchow e os sambaquís Brasíleíros: 
um evolucíonísmo antídarwínísta 

Introdução 

Luiz de Castro Faria 

Rudolf Carl Ludwig Virchow (1821-1902) foi sem dúvida um dos 
mais famosos cientistas europeus do século XIX. Tornou-se figura notável 
não só por suas investigações originais nos domínios da anatomia 
patológica, sobretudo da patologia celular, da antropologia biológica e da 
fisiologia, mas também pela sua participação intensa na vida política da sua 
nação - membro da Dieta da Prússia e do Reichstag alemão - e nos grandes 
debates que agitaram a comunidade científica internacional da época . 
Liberal, foi adversário político de Bismarck e também de Haeckel nas mais 
apaixonantes questões de biologia; foi um autor consagrado no campo 
intelectual e, ao mesmo tempo, ator destacado no campo do poder. 1 

• 

Como professor, primeiro em Würzburg e depois em Berlim, Virchow 
exerceu uma influência marcante na formação de discípulos, que eram 
encaminhados para a pesquisa em todos os setores em que ele próprio 
atuava como autoridade legitimadora. Cumpre-nos lembrar que um desses 
discípulo_s foi Hermann von Ihering, que iniciou seus estudos 
antropológicos, dedicados particularmente a questões de craniometria, sob 
a influência de Rudolf Virchow. 

Essa atuação se ampliava na intensa participação na vida das 
sociedades científicas e na direção de periódicos especializados, como os 
Arquivos de Anatomia e Fisiologia que ele mesmo criou em 184 7 e dirigiu 
até o ano da sua morte . Virchow foi também o criador do Museu de 
Antropologia de Berlim. 
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Ao comentar a apresentação do relatório de Karl von den Steinen 
(1885) sobre os sambaquis de Santa Catarina, disse Virchow sobre a 
Sociedade Berlinense de Antropologia, Etnologia e Pré-História: "Talvez 
não se encontre no mundo inteiro nenhuma outra Sociedade que se tenha 
ocupado tanto com os sambaquis brasileiros" (Virchow, 1882: 220) . Em 
seguida, lembrou as suas próprias comunicações, apresentadas em sessões 
de anos anteriores a partir de 18 72. 

Devemos a Virchow três trabalhos importantes a respeito de 
sambaquis do país, um deles com base em material de São Paulo (Santo 
Amaro) e dois com base em materiais de Santa Catarina (São Francisco e 
Joiniville). Esses trabalhos merecem atenção especial, pois oferecem dados 
bastante significativos sobre os procedimentos que permitiram a construção 
de um novo domínio do saber, uma arqueologia regional do Brasil, em um 
dos centros mais avançados de produção científica da Europa. 

Apesar do valor indiscutível, os dados desses trabalhos não foram 
até agora incorporados de maneira crítica aos chamados históricos das 
pesquisas sobre os sambaquis. Mesmo em um trabalho que tem como 
objetivo expresso construir o histórico das pesquisas na área do litoral 
sulino - sobretudo de Santa Catarina, justamente a área que proporcionou 
à ciência européia do século XIX os materiais que permitiriam a formulação 
de problemas de investigação no domínio da arqueologia do nosso litoral -
só se encontra referência a um dos trabalhos de Virchow. Tal fato não 
significa que o trabalho tenha sido aproveitado. Faltam esclarecimentos a 
respeito das condições que tornavam possíveis tais pesquisas. Uma vez 
que o famoso cientista alemão jamais esteve no Brasil, é evidente que só 
poderia se interessar pela nossa arqueologia, e especialmente pelos 
sambaquis e os esqueletos neles encontrados, se pudesse dispor, em Berlim, 
de peças para estudo e informações satisfatórias sobre os achados . De 
fato, a prática da pesquisa nesses domínios consistia, então, nas remessas 
de coleções e no envio de relatórios de viagens e observações. 

O nome de Virchow, sua posição privilegiada como autor consagrado 
e ator poderoso em termos de domínio dos meios de comunicação científica, 
sobrepunha- se a todos, deixando praticamente esquecidos os atores 
menores, aqueles que, no Brasil distante, realizavam observações de campo, 
recolhiam peças, organizavam coleções e promoviam remessas para o Museu 
de Berlim. Cabe, entretanto, a esses atores menores um mérito nada pequeno 
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- seus relatórios são quase sempre objetivos, as informações sobre as coletas 
são pormenorizadas e graças a essa confiabilidade cientistas como Virchow 
puderam oferecer contribuições importantes para o novo saber em constituição. 

Os Sambaquis de São Francisco 

Foi o engenheiro Kreplin (1872) o primeiro a enviar do Brasil para a 
Sociedade Berlinense de Antropologia, Etnologia e Pré-História um relatório 
minucioso sobre os sambaquis de São Francisco, Santa Catarina, 
acompanhado de várias peças arqueológicas e de um crânio que Virchow 
estudaria. O relatório enviado por Kreplin abrange parte dos atuais 
municípios de São Francisco e Joinville. A sua exposição não é metódica e 
nem concisa; transmite observações colhidas no campo e fornece dados 
objetivos sobre um sítio bem localizado. 

Kreplin percorreu as bacias dos rios Cachoeira, São Francisco, Três 
Barras e, provavelmente, a baía de Saguaçu. O sambaqui que descreve 
especificamente e do qual retirou o crânio estudado por Virchow ficava a 
"um quarto de hora abaixo da praça da cidade e situado no rio Cachoeira" 
(Kreplin, 1872: 187). A cidade a que se refere é a atual Joinville e, quanto ao 
sítio, trata-se com certeza do sambaqui conhecido como sambaqui do Morro 
do Ouro, jazida já visitada e descrita desde 1865 pelo Conde de la Hure. 

Com base em fatos e observação direta, mas nem sempre localizada de 
maneira precisa, Kreplin apresentou uma série de conclusões de caráter geral. 
Verificou que na região percorrida existiam numerosos montes de conchas, 
nos quais se encontravam em abundância restos de peixes e ossos de diversos 
animais terrestres, assim como um número apreciável de esqueletos 
humanos. Muitas dessas jazidas já se encontravam em lugares desbravados, 
de fácil acesso, enquanto outras, apesar do dessecamento progressivo da 
região, ainda se achavam em pontos quase inacessíveis, em meio de pântanos 
cobertos de manguezais. As jazidas mais próximas eram distribuídas para a 
fabricação de cal e nesse desmonte perdiam-se esqueletos humanos e 
artefatos . Com relação ao estado de conservação dos esqueletos humanos, 
verificou-se que sempre se apresentavam extremamente frágeis e quebradiços 
no momento em que eram descobertos, mas que se tornavam bastante 
resistentes quando expostos ao ar durante certo tempo. 
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É muito importante destacar o fato de que Kreplin redigiu o seu 

relatório com o intuito evidente de discutir algumas proposições que tinham 

assumido reconhecida preeminência e se constituíam em problemáticas 

obrigatórias, sobre as quais todos os estudiosos interessados deveriam se 

pronunciar (Bourdieu, 1966: 865). Kreplin considerou desde logo o problema 

da identificação dos sambaquis com as jazidas européias, conhecidas como 

'restos de cozinha', e mostrou-se pouco inclinado a admitir essa 

identificação. Ele sustentou que, a seu ver, as jazidas deveriam ter outra 

origem; em seguida, apresentou uma série de argumentos contra a 

identidade dos dois tipos de jazidas, e a sua atitude não deixa a menor 

dúvida de que não o fez com o propósito de sustentar uma tese própria, 

mas, ao contrário, com o objetivo evidente de contestar outra tese 

geralmente aceita. Isto prova que naquela época, vale dizer em 18 72, a 

identificação sambaqui!kjokkenmoddinger estava praticamente estabelecida 

de maneira clara e bastante sólida. Veremos adiante que uma outra 

conclusão, e essa de maior relevância, fora igualmente submetida, desde 

essa época, à apreciação dos arqueólogos do Velho Mundo. 

Como argumentos contrários à identidade dos dois tipos de jazidas, 

Kreplin recorreu, de um lado, ao velho estereótipo da indolência dos 

indígenas. Não lhe parecia admissível que os nossos índios, "que não 

manifestavam nenhum prazer em trabalhar" fossem reunir em um só 

montículo, cada vez mais alto, as conchas dos moluscos que utilizavam 

como alimento (Kreplin, 18 72: 188). Além de se apoiar nesse estereótipo 

ingênuo, Kreplin apontou, sem nenhuma base concreta, uma série de 

condições não comprovadas, como o número reduzido de indígenas em 

contraste com o volume das jazidas; a necessidade de transporte das conchas 

em canoas até o local onde eram amontoadas e em seguida até ao topo do 

pequeno monte, tudo com o evidente propósito de contrastar a grande 

soma de trabalho que representaria o sambaqui considerado como sítio 

arqueológico e a 'indolência dos índios'. 

Outra indicação no sentido de que Kreplin tinha em mente discutir 

proposições já vulgarizadas está expressa no seguinte trecho: 
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Formarem estas colinas uma espécie de monumento é ainda mais 
improvável, visto que entre os indígenas atuais não existe o mínimo vestígio 
de uma tradição concernente a isso, e nem sequer deixaram monumentos 
em parte alguma, mesmo quando tinham à disposição material superior. 
(Kreplin, 1872: 188) 
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A tese do sambaqui-monumento foi com toda a certeza difundida nos 

meios científicos europeus por Rath em trabalho escrito em alemão e publicado, 

em 1874, na revista Globus . O relatório de Kreplin é anterior a essa data, e, 

portanto, não poderia ter sido o artigo da Globus a sua fonte . Acontece, porém, 

que o próprio Rath (1884) afirma nesse artigo que desde muitos anos passados 

já escrevia sobre sambaquis para revistas européias . Não consegui localizar 

nenhum desses artigos, mas, de qualquer forma, Kreplin, no seu relatório, 

mostra-se empenhado em contestar uma tese que já teria, então, partidários. 

Um outro dado que aproxima os trabalhos desses dois autores é a 

preocupação de estabelecer paralelo entre os sambaquis e às aterros 

sepulcrais encontrados nos campos do interior. Kreplin (1872: 187) refere

se a um fato merecedor da maior consideração: "Os aterros, levemente 

arredondados, erguidos nos campos para habitação dos índios Coroados, 

apenas serviam para resguardarem as suas cabanas dos perigos das 

inundações no tempo das chuvas". A observação dessa prática revela, sem 

dúvida, um aspecto ecológico da vida dessas comunidades indígenas 

localizadas nos campos ribeirinhos digno de sérias investigações. 

Kreplin se mostra bem informado sobre as práticas funerárias dessas 

populações. Com o intuito de contestar o caráter de sepulcrário atribuído 

aos sambaquis, apresenta a seguinte consideração: 

Levando-se também em conta que os índios praticam o culto dos antepassados, 
enterrando-os solenemente e guarnecendo esqueletos, em todas as posições 
possíveis, na parte mais profunda dessas colinas, é capaz de provocar as 
mais sérias dúvidas de que os sambaquis tenham sido para os índios 
simultaneamente cemitérios e local de refeições. (Kreplin, 18 72: 188) 

Como tivesse examinado justamente um sambaqui que se encontrava 

apoiado no flanco de uma colina, o chamado Morro do Ouro, pareceu-lhe 

inadmissível que os índios enterrassem os seus mortos no monte de conchas 

e não na terra seca da colina. Levado pelo seu invencível etnocentrismo, 

Kreplin procurou sempre apreciar os fatos de acordo com a sua própria 

racionalidade. Os seus depoimentos, entretanto, são quase sempre objetivos: 

Por toda parte onde os índios tiveram encontro com os brancos, o que para 
eles significava geralmente o encontro com a morte, procuravam levar 
consigo, sempre que para isso era possível, os seus mortos . Encontram-se 
no mato, embora raramente, sepulturas de bugres perfeitamente assinaladas 
e protegidas contra as feras; são cercadas de diversas espécies de arbustos, 
cuja ramagem era entrelaçada. Pelo crescimento natural dessa vegetação o 
acesso tornava-se difícil e até impossível. (Kreplin, 1872: 188) 
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Apesar ~e todas as suas dúvidas com relação ao reconhecimento dos 
sambaquis como 'restos de cozinha' ou como verdadeiros monumentos 
funerários, Kreplin não se mostra absolutamente seguro de sua origem 
natural. Acha, pelo contrário, muito duvidoso que se tivessem formado 'pela 
ação violenta das águas', e a sua atitude, em suma, é apenas de insatisfação 
diante das explicações propostas para os diferentes fatos observados. 

Sobre o sambaqui do rio Cachoeira que, pelos dados fornecidos, 
identificamos como o sambaqui hoje conhecido como sambaqui do Morro do 
Ouro, Kreplin fornece alguns informes objetivos. A jazida teria, no momento 
da sua observação, pouco mais de treze metros de altura e cerca de · cem de 
diâmetro; era composta, sobretudo, de 'ostra de mergulho', espécie identificada 
pelo malacologista von Martens, que examinara o material enviado para Berlim, 
como Ostrea parasitica, e de ~nus macrodon e Cerithium atratum. Esses nomes 
figuram no texto de 18 72 e, evidentemente, devem ser atualizados, pois a 
sistemática de moluscos foi revista muitas vezes, sofrendo profundas 
modificações. O importante é que von Martens faz também questão de 
esclarecer: são todas elas "espécies brasileiras atuais" e pertencem a gêneros 
"que em vários países servem de alimentação aos homens".2 

Foi nesse sambaqui, na profundidade de cerca de 50 centímetros, 
que Kreplin encontrou o esqueleto cujas partes mais resistentes, inclusive 
o crânio, remeteu a Berlim, onde o material foi estudado por Virchow. 
Kreplin declarou ter comprovado a existência, nessa mesma jazida, de 
esqueletos humanos jazendo nos níveis de 3,86m a 4,95m. Juntamente 
com o material ósseo humano, foram remetidos para Berlim alguns 
machados de pedra e fragmentos de ossos chatos que Virchow identificou 
como de costelas de baleia, ossos de peixe, sobretudo do gênero Ephippus, e 
ainda ossos de mamíferos terrestres . Note-se que a identificação desse 
gênero em material proveniente de sambaqui e divulgada há mais de cem 
anos tem inegável importância. 

Na nomenclatura atual, é reconhecida a existência de uma Família 
Ephippidae, na qual está incluída a espécie Chaetodipterus faber, encontrada 
em toda a costa do Brasil, que tem o nome popular de 'enxada' . É um 
comedor de moluscos, como outro peixe cuja presença também vem sendo 
assinalada, desde o século XIX, em materiais colhidos em sambaquis, o 
Pogonias chromis, que na nomenclatura popular é chamado piraúna ou 
miragaia, este último nome de uso quase exclusivo no sul. 
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Juntamente com o relatório de Kreplin, foi apresentado à Sociedade 

Berlinense de Antropologia, Etnologia e Pré-História, na sessão de 11 de 

março de 1872, o estudo craniológico completo, feito por Virchow (1872), 

da peça proveniente do sambaqui do rio Cachoeira ou sambaqui do Morro 

do Ouro, em Joinville. Nesse estudo, tanto a análise cranoscópica quanto 

os dados craniológicos suscitaram um grande interesse. O crânio, depois 

da reconstituição, ficou quase perfeito, com exceção da parte basal, e deu 

a Virchow condições de pesquisa bastante satisfatórias, pois ele já era um 

especialista em morfologia humana comparativa, de sorte que o registro 

dos fatos observados na peça objeto de análise tornou-se um registro 

relaciona! largamente difundido. 

Com fundamento na análise bem feita de um único crânio, fica, 

désde a data bastante recuada de 1872, estabelecido um certo cânone para 

a descrição caracterizadora dos crânios humanos provenientes de sambaquis 

- espessura dos ossos, inserções musculares muito pronunciadas, grande 

desgaste dentário . Sobre esta última particularidade, diz textualmente 

Virchow (1872: 190): 

os dentes muito gastos, mas sem doença; apenas na raiz do terceiro molar 
superior direito uma grande usura, que ia até a borda do alvéolo. Nos 
molares da mandíbula a borda posterior é mais alta e a superfície escavada; 
nos incisivos as bordas internas são mais baixas. 

Com relação à morfologia craniana, Virchow não se limitou a 

constatar que tinha em mãos um exemplar de 'hipsibraquicefalia', mas 

tentou explicar: "Este grande desenvolvimento em altura deve-se atribuir 

principalmente ao grande desenvolvimento do osso frontal e, sobretudo, à 

escame occipital, visto que os extremos da sutura sagital se aproximam, 

considerados em relação ao eixo transversal" (1872: 191). 

Embora cauteloso, Virchow (18 72: 191) procurou estabelecer 

correlações com outros achados arqueológicos: 

Em face do pouco conhecimento que temos dos ameríndios do sul é de certo 
justificável abster-nos de enunciar um juízo sobre a raça a que pertencera 
o crânio. Quero lembrar apenas que as figuras que aparecem num trabalho 
publicado por Srobel sobre Paraderos pré-históricos da Patagônia (Atti della 
Societá Italiana di Scienza Natural, v.X, fase. 11), mostram crânios que 
também poderiam ser classificados como hipsibraquicéfalos. 

Com essa observação, Virchow, na realidade, impôs uma questão 

que daí por diante não poderia mais deixar de ser considerada. No campo 
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da produção erudita do século XIX, a arqueologia e a antropologia 
conquistavam um espaço cada vez maior e mais bem trabalhado, e as 
problemáticas obrigatórias faziam aprofundar os debates de alguns temas 
mais vivos como a craniologia. 

É interessante observar que Virchow encerrou a sua análise 
craniológica com uma nota judiciosa sobre a origem dos sambaquis. Ele 
considerou necessário aguardar novas pesquisas antes de formular um 
julgamento definitivo, mas lembrou que jazidas desse mesmo tipo eram 
conhecidas na Patagônia e nos arredores de Buenos Aires. A presença de 
esqueletos humanos e de artefatos, a seu ver, falava claramente a favor da 
origem artificial. A explicação para o fato de esses 'restos de cozinha' serem 
persistentemente acumulados em um só lugar parece-lhe possível, 
admitindo-se - e isso de acordo com informação do próprio Kreplin - que 
aqueles terrenos tinham sido anteriormente alagadiços a ponto de somente 
emergirem algumas ilhotas. Na opinião de Virchow, a hipótese poderia ser 
comprovada mediante o estudo sistemático do pedestal de todas essas 
jazidas. Certamente uma boa sugestão, dada há séculos, que ainda hoje 
nem sempre é levada em conta. 

O Sambaqui da Ilha de Santo Amaro 

Em 1874, na sessão de 10 de janeiro, Virchow volta a apresentar 
perante a Sociedade Berlinense de Antropologia, Etnologia e Pré-História 
mais um trabalho sobre material de sambaqui brasileiro. 

Dessa vez foi o cônsul alemão em Santos, um certo senhor Schmidt, 
que por intermédio do capitão Stenzel, comandante da canhoneira Albatroz, 
enviou para a Alemanha um crânio e um machado de pedra provenientes 
de um sambaqui da Ilha de Santo Amaro. Na carta que acompanhava esse 
material, o cônsul Schmidt esclarecia, de maneira sumária, a proveniência: 

O crânio que vai junto a esta foi encontrado num sambaqui (do qual fazem 
cal), nos arredores daqui. Apesar de muitas pesquisas é o segundo crânio 
encontrado no decorrer de dez anos, segundo me costa. O machado de 
pedra foi achado bem perto e descoberto simultaneamente. (Schmidt apud 
Virchow, 1874: 5) 

O capitão Stenzel, também em carta que endereçou à Sociedade, 
remetendo de Brêmen o material que lhe fora confiado em Santos, informou: 
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Visto que o crânio me foi entregue pouco antes da partida de Santos, não 
me foi possível visitar os sambaquis . Estes se acham abaixo de Santos, na 
ilha de Santo de Amaro, limitada a oeste pelos rios Santos e Bertioga, e ao 
sul e a leste pelo mar. Esta ilha, como aliás toda a faixa litorânea naquela 
zona, é geralmente coberta de arbustos, principalmente de manguezais. As 
jazidas se encontram nas ramificações dos rios mencionados, e portanto, 
próximas também de Santos, a leste da ponta de Itapema. A altura, a julgar 
pela distância, deve medir de 30 a 40 pés. (Stenzel apud Virchow, 1874: 5) 

Virchow não a penas analisou, mas comparou materiais 

aparentemente de uma mesma origem, pelo menos no que se refere à 

natureza do sítio arqueológico e da área geográfica. O machado de pedra 

do sambaqui da Ilha de Santo Amaro pareceu-lhe muito semelhante aos 

machados do sambaqui do rio Cachoeira ou do Morro do Ouro, em Joinville, 

e todos eram particularmente notáveis pelas proporções, muito acima do 

comum, naturalmente em termos de conhecimtmto do que se tinha até 

então. Parecia-lhe impossível, por essa razão, mas sobretudo pela 

extraordinária largura, estabelecer qualquer analogia com os tipos de 

machado europeus. 

O estudo craniológico da peça proveniente do sambaqui da Il{la de 

Santo Amaro é minucioso. Desse estudo, Virchow pôde também comparar 

e discernir melhor certas características, pois já tinha em mãos o crânio 

proveniente de Santa Catarina. A sua análise, fundamentada na comparação, 

acentuou, desde logo, que a forma do novo crânio "coincidia perfeitamente" 

com a de Santa Catarina (Joinville). estudada anteriormente (1872). Revendo 

a sua análise, percebe-se a inclusão de dados novos, que devem ser constante 

e progressivamente relacionados. Por exemplo, só nesse momento, Virchow 

avançou uma diagnose de sexo, que no trabalho anterior não chegara sequer 

a esboçar - o novo crânio 'diferia individual e sexualmente' do anterior, 

pois não se podia duvidar que o primeiro era do sexo feminino, enquanto 

que o segundo provinha de um homem musculoso e forte (1874: 6) . A 

craniometria o levou a concluir que se tratava, também neste caso, de 

uma hipsibraquicefalia, num indivíduo com caracteres cranioscópicos 

muito semelhantes. Assim, Virchow afirmou (1874: 7): 

Daí me parece seguir que nos achamos na presença de uma forma craniana 
típica, e que não foi o acaso que nos proporcionou tal crânio. Em face, além 
disso, de que em ambos os casos foram encontrados instrumentos iguais e 
crânios iguais, poderemos afirmar que estamos tratando de população 
paleolítica do litoral oriental da América do Sul. Estudando um pouco as 
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nações dessa área verificamos que as formas branquicefálicas são muito 
freqüentes ainda hoje. Não é improvável, portanto, que os sambaquis 
provenham de tribos aparentadas com as que ainda vivem atualmente. 

A existência de populações indígenas antigas - cujos esqueletos foram 
encontrados em sambaquis do litoral meridional - com as características 
cranianas expressas metricamente em termos de hipsecrania (crânio alto) 
e branquicrania (crânio curto) já estava, pois, comprovada desde o primeiro 
trabalho de Virchow em 1872. 

Novamente, em 1882, tornou Virchow a se ocupar com os sambaquis 
do Brasil, apresentando à Sociedade Berlinense de Antropologia, Etnologia 
e Pré-História duas novas contribuições que lhe tinham sido encaminhadas. 
Nessa ocasião, lembrou aos colegas que ele já havia discutido o assunto 
em duas sessões anteriores, em 1872 e 1874, e que o dr. Andree fizera o 
mesmo por ocasião da Reunião Geral da Sociedade Antropológica Alemã de 
Dresden; lembrou também que depois disso o problema havia sido 
investigado por Wiener (1876a, 1876b) e Fritz Müller (1876). Desse modo 
não resta dúvida que os sambaquis do Brasil tinham ocupado definitivamente 
um espaço importante no campo intelectual do último quartel do século.3 

Notícias dos Sambaquis de Joinville 

Os primeiros achados arqueológicos e os relatórios despretensiosos de 
alguns imigrantes alemães empenhados em manter contato com a pátria e 
servi-la na medida do possível despertaram nas sociedades científicas alemãs 
um grande interesse por tais 'descobertas'. A acolhida que essas sociedades 
deram aos materiais encontrados, aos relatórios e, sobretudo, às peças e 
coleções, estimularam o exercício regular de tais práticas. Os museus da 
época consagravam todas as formas de colecionismo, e os colonos em terras 
distantes encontraram nessa atividade um modo gratificante de conservar 
os laços de solidariedade com as pátrias e suas instituições mais nobres. 

A primeira contribuição apresentada por Virchow é de indiscutível 
interesse. Trata-se de um trabalho escrito por von Eye, residente em Santa 
Catarina. Nesse relatório, de apreciável concisão e de caráter rigorosamente 
objetivo, o autor descreve fatos de observação pessoal realizada com 
bastante critério. É absolutamente lamentável que os estudiosos brasileiros 
não tenham até hoje apreciado devidamente a contribuição de mais este 
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investigador de campo, narrador fiel de coisas pessoalmente observadas, 
enquanto as bibliografias se avolumam com o registro de vasto, inútil e, 
às vezes, jactancioso trabalho de compilação. 

O dr. von Eye, que residia em Joinville, legou-nos um relato 
despretensioso, mas denso de informações objetivas, e só devemos lamentar 
que não tivesse localizado com maior rigor a jazida que lhe serviu de campo 
de observação. Ele nos diz apenas que pertencia ao sr. Krelling, proprietário 
não só do sambaqui, mas também da caieira, instalada ao lado da jazida. 
É claro que, para a Joinville daquela época, a propriedade do sr. K.relling, 
que incluía uma fábrica de cal, indicaria com absoluta segurança um lugar 
bem definido da pequena cidade. 

A região descrita pelo dr. von Eye é a planície sedimentar, já em 
grande parte dessecada, por onde se estende, cada vez mais longe, a cidade 
de Joinville e, naturalmente, as zonas ainda alagadiças que margeiam o 
rio Cachoeira e bordam a baía de Saguaçu. O autor das observações exprimia
se com clareza e segurança: 

Quem contemplar detidamente as condições naturais da parte setentrional 
de Santa Catarina, Província do Brasil meridional, terá a sua atenção atraída 
para certos outeiros cupuliformes, atualmente cobertos de densa vegetação 
arbórea, atingindo por vezes até 25 metros de altura, que se destacam acima 
da faixa costeira, alagadiça e coberta de mangue. Assemelham-se a formações 
naturais; dir-se-ia que fossem os derradeiros contrafortes da montanha 
primitiva, da Serra do Mar, que perto da costa ergue para o alto os seus picos 
escarpados e fantásticos. Esses montes são conhecidos entre o povo por 
'montes de cal' (kalkerge) e são compostos pela acumulação de certos gêneros 
de conchas, soltas, que são queimadas para se obter cal, como se pratica 
também em outras regiões. (von Eye apud Virchow, 1882: 218) 

Conforme descreveu Virchow, depois dessa observação geral, o dr. von 
Eye deteve-se a examinar 'minuciosamente', segundo declarou, a jazida do 
sr. K.relling. Então conclui: "não tardei a me convencer de que se tratava 
aqui de obra de mãos humanas, diversa apenas quanto à localização, mas 
em geral absolutamente idêntica , em todos os pormenores, aos 
kjokk.enmoddings pré-históricos das costas européias" (Virchow, 1882: 219). 

O substrato da jazida era constituído de conchas de ostras e de um 
molusco pequeno cordiforme, que seria certamente a Anomalocardia 
brasiliana . As ostras eram de tamanhos muito diferentes; havia uma de 
grande porte e outra menor, muito apreciada na região, conhecida 
popularmente pelo nome de 'ostra de Santa Catarina'. O outro molusco 
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muito abundante, a Anomalocardia brasiliana, era muito consumido pela 
população mestiça dispersa pelo litoral, segundo o depoimento de von Eye. 

Duas observações interessantes foram feitas pelo dr. von Eye a 
respeito das jazidas da região - na primeira, assinalou que esses montes 
de conchas sempre se encontravam sobre base rochosa; na segunda, 
destacou a perfeita brancura de certas camadas de conchas. Ele verificou, 
no entanto, na jazida que examinara atentamente, que essas camadas se 
alternavam com outras escuras, compostas, em parte, de terra e não 
muito extensas . Diante de um exame mais acurado - disse ele - essas 
camadas "se revelavam como restos de fogões outrora. A massa que os 
forma é composta de cinzas e de carvão, muito misturadas com espinhas 
de peixe" (von Eye apud Virchow, 1882: 221) . 

Nesse sambaqui foram encontrados diversos machados de pedra, 
pedras de afiar, assim como esqueletos humanos . O dr. von Eye não 
reconheceu sepulturas; ao contrário, julgou que os ossos se encontravam 
esparsos e fragmentados e admitiu a prática da antropofagia, embora ciente 
de que não havia notícia de tal costume entre os índios que habitavam a 
região, nem entre os seus antepassados. Com relação aos ossos, observou 
acentuada espessura das partes cranianas e, a respeito dos dentes, chamou 
atenção para o enorme desgaste que apresentavam. Com relação ao 
problema da idade de tais jazidas, a sua conclusão foi que nada poderia ser 
estabelecido com rigor. 

Quem teria sido este dr. von Eye, residente em Joinville, Santa Catarina, 
em 1882? Nada conseguimos saber, além do que fica comprovado por essa 
sua relação com a Sociedade Berlinense de Antropologia, Etnologia e Pré
História, através de Vrrchow, cujo nome é o único destacado. Os autores de 
relatórios, os colecionadores de peças, permaneciam quase anônimos, uma 
vez que só tinham lugar como informantes . O discurso erudito sobre os 
problemas que esses materiais novos suscitavam só poderia ser produzido 
pelos cientistas, que se tornavam os porta-vozes desses trabalhadores de 
campo. Os museus disputavam as coleções, os cientistas, já consagrados, 
solidificavam seu renome lendo para os seus pares 'comunicações' originais 
sobre novas 'descobertas' que os relatórios recém- chegados do Brasil 
revelavam. Mas eles, os autores das 'descobertas', só serviam para informar. 
Este sr. von Eye prestou bons serviços e deve ser relembrado. 
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Concluída a sua comunicação baseada no material do dr. von Eye, 
continuou Virchow (1882: 223) : 

Quase ao mesmo tempo recebi a visita do Sr. Stegemann que trabalhara por 
algum tempo em Joinville, Santa Catarina. O mesmo teve a grande gentileza 
de entregar-me uma grande coleção de objetos oriundos de um sambaqui das 
proximidades de Joinville, o mesmo, talvez, mencionado pelo sr, von Eye, e de 
prometer ainda mais, pois, o atual proprietário do sambaqui, um alemão, o 
desmonta aos poucos, para a produção de cal. 

A coleção Stegemann foi apreciada minuciosamente por Virchow, que 
relacionou, descreveu e mesmo reproduziu as peças líticas principais. A coleção 
incluía utensílios de pedra, moluscos, restos ósseos de diversos animais e, 
finalmente, peças de esqueletos humanos . Com relação aos artefatos de 
pedra, observou Virchow que muitos deles revelavam simples aproveitamento 
de peças naturais, inclusive seixos rolados, apenas afeiçoados para o uso: 

Quanto às peças que fora de qualquer dúvida são trabalhadas por mãos 
humanas, vê-se facilmente que bem pouco artifício foi empregado para 
mudá-las de sua forma natural, primitiva, em utensílios técnicos. Foram 
primeiro golpeadas lascadas e depois, na sua maioria, parcialmente 
desgastadas para dar-lhes gumes afiados. (1882: 298) 

A rocha predominante seria o diorito, mas havia também peças de 
quartzo, quartzito, pórfiro e gabro, segundo determinação feita na época 
por especialista. 

Na coleção Stegemann, encontravam- se pedras arredondadas ou 
ovais, perfeitamente polidas (provavelmente 'bolas ' ); pedras apenas 
arredondadas, com pequena depressão central, mais ou menos afuniladas 
(provavelmente quebra-côcos); vários machados de tipos diferentes, mas . 
principalmente quadrangulares e planos, a peça maior com 21,5 centímetros 
de comprimento, 11,5 de largura e 4,5 de espessura; pedras de afiar, uma 
delas com 8 7 centímetros de comprimento e 21 de largura. 

Na bela estampa em litografia que ilustrava o texto, encontram-se 
reproduzidas seis das "dez peças trabalhadas mais perfeitas" (Stegmann, 
1884: 384) vistas, de frente e de perfil, em um terço do tamanho natural. 
A coleção Stegemann parece ter constituído o primeiro conjunto 
relativamente representativo do equipamento material das sociedades tribais 
antigas que habitaram ou apenas freqüentaram regularmente o litoral de 
Santa Catarina . O fato de a coleção ser proveniente de um único sítio, 
localizado em Joinville, aumenta certamente o seu valor. 
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Os moluscos da coleção foram confiados para identificação ao 
malacologista dr. von Martens, especialista renomado e conhecedor da fauna 
do moluscos do Brasil. Virchow transcreveu o relatório de von Martens, 
que, além de classificar as espécies representadas na coleção, fez observações 
do maior interesse sobre determinadas características e significações do 
material submetido ao seu exame. 

O dr. von Martens identificou oito espécies de conchas marinhas e 
uma de um caramujo terrestre e apontou uma particularidade: "Várias das 
peças são os maiores exemplares que já vi até agora". A respeito do caramujo 
terrestre (referia-se à espécie Megalobulimus ovatus, na nomenclatura atual) 
esclarecia: "vi exposto à venda no mercado no Rio de Janeiro, como 
alimento. A propósito da Anomalocardia brasiliana, "a mais numerosa entre 
as conchas enviadas", ele acentuou que "ainda hoje em dia é consumida 
em grande quantidade". Finalmente conclui: "São todas espécies que ainda 
hoje em dia existem comprovadamente vivas, nas redondezas, por exemplo, 
de Desterro, ou do Rio de Janeiro, apenas as ostras não se encontram mais 
do mesmo tamanho, nem tamanho aproximado, segundo estou informado" 
(von Martens apud Virchow, 1882: 220). 

Como se vê, o relatório do malacologista von Martens tem um acento 
muito marcado - a identificação das espécies leva imediatamente em conta: 
a) se elas ainda vivem hoje; b) se são comestíveis; c) se são consumidas 
usualmente, isto é, se aparecem no mercado. Trabalhos posteriores nem 
sempre fornecem dados dessa ordem e se perdem em filigranas 
nomenclaturais. 

Faziam também parte da 'coleção Stegemann' pinças de crustáceo.s; 
ossos de diferentes espécies de peixes - sobretudo da família Ephippidae, que 
é encontrada na costa do Brasil, e da espécie Chetodipterus faber - e ossos 
de cetáceos, especialmente vértebras caudais de boto e muitos fragmentos de 
ossos de baleia. Foi verificada a presença de maxilar de um pequeno roedor 
identificado por Nehring, zoólogo e paleontólogo alemão, como do gênero 
Phyllomys . "Ao todo, [conclui Virchow) são raros os restos de animais 
vertebrados" (1882 : 223). 

Não faltavam na coleção ossos humanos . O material, entretanto, 
além de heterogêneo, estava muito fragmentado e não permitia o estudo. 
Nele, pôde Virchow identificar restos de pelo menos três indivíduos. Não 
encontrou nesse material nenhuma característica fora do comum, a não 
ser a extraordinária espessura das paredes ósseas e o acentuado desgaste 
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dos elementos dentários. Na metade esquerda de um maxilar, encontrou a 
presença de uma orla de substância óssea porosa de 5 milímetros de largura, 
disposta na frente do segundo pré-molar. 

Outro fato digno de menção é a referência feita por Virchow 
(1882: 224) à presença de substância corante no material selecionado no 
sambaqui de Joinville: 

Além dos restos humanos quero mencionar ainda objetos que indicam o 
emprego de tintas para a pintura. Em primeiro lugar, há uma casca de 
ostra grande, com 18 centímetros de comprimento, coberta inteiramente 
por dentro de tinta vermelha acastanhada. Várias peças com brilho ferroso 
escuro, talvez ligeiramente queimadas na superfície, correspondem 
perfeitamente, na cor, ao vermelho acastanhado. Há também um pedaço de 
ocre amarelo acastanhado. Tanto a cor vermelha como a amarela desco
ram facilmente. 

Depois de notar a ausência de artefatos de osso e de qualquer vestígio 
de cerâmica, conclui Virchow (1882: 340): 

Esses achados certamente excluem definitivamente a dúvida que se tinha 
antes acerca da origem dos montes de conchas, sobretudo, a que fora 
expressa nas comunicações do senhor Kreplin, que admite serem elas uma 
espécie de formação natural. Vemos pelos relatórios presentes que o centro, 
o núcleo do outeiro, é uma elevação natural, provavelmente uma antiga 
ilha no aluvião - suposição que eu aliás já expressara no meu primeiro 
relato . Mas os próprios outeiros, mesmo os bem altos - e o senhor 
Stegemann menciona uma altura de 80 pés para o sambaqui de Joinville
devem ser indiscutivelmente encaradas como obra humana, não como 
coisa rigorosamente artificial, no verdadeiro sentido da palavra, mas como 
produto da atividade do homem, como autêntico kjokkenmoddings. De um 
modo geral o aspecto dos sambaquis deve ser semelhante ao dos montões 
de conchas de Portugal, sobretudo ao do Cabeça da Arruda, que descrevi na 
sessão de 20 de novembro de 1880. 

Conclusões 

Pelo menos desde 1882, data do trabalho de Virchow sobre os novos 
achados em sambaquis de Santa Catarina, o problema da origem dessas 
jazidas já estava colocado em bases absolutamente corretas. As suas 
advertências sobre a maneira como estavam sendo conduzidos os trabalhos 
de colecionamento eram muito pertinentes. Virchow lastimou, em primeiro 
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lugar, a falta de perícia na coleta dos esqueletos humanos e de animais 
vertebrados em geral. Essas falhas de observação rigorosa, com respeito às 
condições de jazimento dos esqueletos humanos, a seu ver, tornava 
prematura qualquer conclusão sobre a prática de canibalismo, tese debatida 
por Wiener e aceita por von Eye. "Nenhuma das peças que examinamos", 
diz ele, "tinha sinais de golpes ou de abertura artificial da cavidade medular. 
Além disso, o sr. Kreplin fala com absoluta segurança da existência de 
esqueletos inteiros" (Virchow, 1882: 224). 

Em face de tais dúvidas, Virchow fez um apelo aos colecionadores 
para apreciarem com cuidado todos esses pormenores. Da mesma ·forma, 
insistiu que a coleta de restos ósseos de qualquer natureza fosse feita com 
atenção, pois somente assim se poderia 'formar qualquer juízo quanto à 
extensão da caça', e ainda fez outra advertência digna de nota: 

Como são achados cinzas e carvão em quantidade, seria de esperar que entre 
os carvões se tivessem conservado uma vez ou outra restos de substâncias 
alimentares vegetais, em formas reconhecíveis. Averiguá-lo seria importante, 
tanto mais que provas da existência de agricultura, embora talvez ainda 
muito inferior, seriam de grande significado para se poder determinar em 
que estado de firmeza, de seca, estava a terra, na época em que foram 
acumulados os montões de conchas. (Vírchow, 1882: 224) 

O senhor Stegemann, que levara pessoalmente a Virchow aquele 
apreciável conjunto de objetos colecionados em um sambaqui de Joinville, 
remeteu, em 1 o de julho de 1884, à Sociedade Berlinense de Antropologia, 
Etnologia e Pré-História, um relatório, no qual prestava novos 
esclarecimentos sobre o sambaqui em questão (Stegemann, 1884). Nesse 
relatório, encontramos dados objetivos que valorizam sobremodo as 
informações fornecidas pelo dr. von Eye e completam os informes 
prestados pelo próprio Stegemann, talvez, oralmente, quando da visita 
que fez .à Sociedade Berlinense de Antropologia, comentados na última 
comunicação de Virchow. 

O primeiro fato a registrar é que Stegemann identificou claramente 
a jazida na qual realizara as suas observações, e de onde obtivera o material 
levado para Berlim. Trata-se do mesmo 'sambaqui do senhor Krelling', nos 
arredores de Joinville, descrito pelo dr. von Eye, ficando assim positivada a 
suposição de Virchow. Igualmente importante foi o fato de que certas 
afirmações de Stegemann contra as do dr. von Eye pareceram inegavelmente 
mais corretas. O dr. von Eye, por exemplo, afirmara que as partes dos 
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esqueletos se encontravam fragmentadas e dispersas, e, por rsso, admitia, 
consoante velha representação literária, 'práticas canibalescas' . Stegemann, 
ao contrário, considerou que essa suposição deveria ser tomada com reservas 
e apresentou não só o seu testemunho, mas também o do próprio senhor 
Krelling, explorador da jazida para fabricação de cal, de que os esqueletos 
quase sempre se encontravam inteiros. Os ossos humanos, levados para a 
Alemanha, retirou-os ele mesmo, segundo afirmou claramente, de um 
local onde os esqueletos pareciam estar acocorados. 

Outra observação digna de realce especial é a que se refere à 
possibilidade de enterramentos secundários. Com base no conhecimento 
que possuía de práticas semelhantes entre as tribos indígenas atuais, 
lembrou Stegemann que a presença de esqueletos incompletos ou 
fragmentados poderia resultar desse tipo de enterramento. Stegemann 
registrou igualmente um fato importantíssimo, a presença de um grande 
número de esqueletos em áreas algumas vezes bastante reduzidas. Como 
julgasse, além do mais, que a disposição regular das camadas de conchas, 
sobretudo de ostras, e a presença de artefatos de pedra, de substâncias 
corantes e de um número elevado de esqueletos humanos tornassem pouco 
provável que essas jazidas resultassem de um amontoamento 'casual', 
supôs uma origem bem diversa, uma vez que todos aqueles elementos, ao 
contrário, sugeriam uma construção 'intencional'. 

Presumo, [diz ele]. que os sambaquis foram locais de festa, pontos de reunião 
em ocasiões solenes. A precaução poderia justificar a escolha de pontos situados 
assim livremente, no mar ou em atalaias. Todos os sambaquis que conheço 
acham-se localizados em pontos de importância estratégica. Sua base é um 
grande rochedo. Ainda hoje todo o terreno ao redor dos sambaquis está cheio 
de palmeiras, prova de que o solo é pantanoso. (Stegemann, 1884: 384) 

E Stegemann (1884 : 385) avança um pouco mais: 

Essa hipótese explica muita coisa, por exemplo, os múltiplos restos de subs
tâncias corantes, certamente empregadas contra os mosquitos, e em parte 
como adorno festivo . Encontram-se camadas inteiras (transversais) de 
certa tinta amarela. Os montes de cinza, espinhas de peixe, etc. indicam 
festins, bem como o grande número da cascas de moluscos. Sobretudo 
compreende-se bem aparecimento de tal quantidade de esqueletos humanos 
em espaço tão pequeno. 

Stegemann conhecia os resultados dos estudos de Wiener (18 7 6a) e 
provavelmente sentia-se inclinado, em face das próprias observações, a 
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identificar os sambaquis como 'sítios funerários' . As suas contribuições 
são realmente importantes: reconheceu as pedras arredondadas com 
pequenas depressões centrais entregues a Virchow, que as descreveu, sem 
identificar o seu uso, como 'quebra-côcos' . A presença de pedras de afiar e 
de peças em elaboração ou de simples matéria-prima o fez considerar que 
o sambaqui teria servido igualmente de local de trabalho em comum. 

Stegemann, além do mais, sabia propor questões . Para ele, o problema 
fundamental seria esclarecer as razões que teriam levado certos grupos 
indígenas a se estabelecerem temporariamente e com intervalos mais ou 
menos regulares naqueles pontos. Embora admitindo que os pontos fossem 
locais de acampamento, a construção dos montes de conchas, ainda assim, 
parecia-lhe obra intencional e não fortuita. 

Notas 

Sobre essa questão, ver Bourdieu (1966 ). 

A observação do malacologista von Martens está inserida no texto de Kreplin, apre
sentado por Virchow à Sociedade Berliense de Antropologia, Etnologia e Pré-Histó
ria, em forma de nota (Kreplin, 1872). 

Guilherme Schuch Capanema ao definir os sambaquis, em 1874, comentou que eles eram 
marco para os viajantes, embora estes nem sempre os interpretassem devidamente. 
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