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_____________________________________________________________________________ 

Abstract: At the beginning of XX century, Southeast and Midwest Brazilian regions became part of 
international meat market, changing and enhancing its productive structures, transport systems and 
market. That change took place mainly because of the introduction of Indian zubu cattle in Brazilian 
farms, which improved its cattle-breeding and beef industry. Brazilian farmers’ traveled many times to 
India in search of zebu cattle between 1930-1963. Despite a strong controversy among farmers and 
zootechnist about the best breed to improve meat industry in Brazil, rusticity and adaptability of zebu 
cattle was so impressive that  other european breeds decreases progressively. Instead, zebu cattle was 
spreading throughout farms so fast that today its almost 80% of all cattle in Brazil. Probably for this 
reason Brazil is now the second most important meat market in the world. This research is now focusing 
on zootechnical issues, namely genealogical and reproduction  controls and nutrition management, in 
order to understand the mainly consequence of introduction Indian cattle in Brazilian landscape. 
Furthermore, it'll be emphasize the institutional paths taken by the Brazilians in India and the role 
played by the Brazilian government in this context - symbolic and scientific meanings of this circulation 
of animals species from India to Brazil. In other words, this research aims to investigate if this biological 
innovation could be understood as a south-south cooperation. 

_____________________________________________________________________________ 
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1. Introducão 

No final do século XIX alguns fazendeiros no Brasil expressaram particular interesses na 
"modernização" da atividade pecuária no Brasil. Em um contexto de progressiva urbanização e 
na expectativa de um boom nas demandas internacionais por este alimento - de fato ocorrido 
com a I Guerra Mundial - os fazendeiros brasileiros apostaram no "melhoramento racial" do 
rebanho bovino como principal meio para aumentar a produtividade de carne, tendo como 
modelo a vizinha e próspera Argentina. Ao lado de outros elementos, como o incremento das 
pastagens com o plantio de forrageiras e o cercamento das mesmas, a padronização racial  do 
gado passou a ser considerado um elemento central para a industrialização da atividade, 
transformando-a de tradicional criação de animais para pecuária - termo que aliás estava 
sendo adotado nesse período para definir a atividade em uma "fazenda moderna".  

Focalizando a região central do Brasil, houve dois principais caminhos para realizar esse 
mudança racial do rebanho. De um lado, os fazendeiros do Rio de Janeiro e extremo oeste de 
Minas Gerais, (Triângulo Mineiro) foram ao norte da Índia adquirir touros e matrizes de raças 
zebuínas. De outro lado, os fazendeiros de São Paulo, apostaram na importação de raças 
bovinas europeias e na seleção do gado nacional, chamado caracu. Ambos buscaram criar 
associações de pecuaristas e monopolizar o controle do registro genealógico dos animais, que 
atestava "oficialmente" a raça dos animais. Em 1916 foi criada a fundação Herd Book Caracu, e 
sua congênere Associação dos Criadores de gado Caracu. Analogamente, em 1918 é instituída 
a fundação Herd Book Zebu, também gerida por uma associação homônima. 

Neste artigo abordaremos a ação do primeiro grupo. Os relatos das viagens feitas à Índia para 
adquirir reprodutores bovinos, mostram que uma vertente do orientalismo no Brasil se deu 
por vias bastante inusitadas. Herdeiros do século XIX, particularmente da sua segunda metade, 
quando da vigência ilustrada do Segundo Imperador (1840-1889), os fazendeiros do Triângulo 
Mineiro a partir de 1893 punham os olhos na Índia não atraídos pelas especiarias, pelas danças 
exóticas, pela filosofia ou pelo folclore, e sim atraídos pela qualidade do gado bovino e 
motivados pelo "melhoramento" da criação "rústica" de gado até então praticada no Brasil e o 
potencial de transformar esta criação em uma verdadeira pecuária industrial e nacional.  

Em um artigo para a revista do IBGE na década de 1960, Bertha Becket traça uma interessante 
narrativa da pecuária do triângulo Mineiro: 

“A maior transformação sofrida pela pecuária, entretanto, foi aquela que se processou 
no seu próprio âmago pela renovação do rebanho. Degenerado por vários séculos de 
consanguinidade, o rebanho nacional não estava apto a satisfazer as novas condições 
econômicas do país. Foi por isso necessário recorrer a um novo sangue para o seu 
revigoramento" (BECKER, 1966, pp. 297-328)  

Ao que segue informando como esse processo se deu no Triangulo Mineiro com a importação 
de zebus, fazendo desta a região mais importante e especializada em bovinos reprodutores. 
Esse processo delineou melhor as zonas de pecuária em Minas, ficando a produção de carne 
do Triângulo e do Noroeste do Estado destinada aos grande frigoríficos exportadores situados 
em São Paulo, de capital estrangeiro, a exemplo do frigorífico de Barretos, criado em 1913 e 
pertencente a Anglo Sociedade Anônima. Já a produção do nordeste e do sul de Minas era 
voltada para o abastecimento da capital da República, o Rio de Janeiro que estava em franco 
processo de urbanização.  

As origens do zebu indiano no Brasil remontam a um período bastante recuado do século XIX 
brasileiro, sobre o qual não detalharemos aqui por já o termos feito em outros trabalhos 
(MEDRADO, 2013).  De todo modo importa dizer que o zebu no século XIX era visto como um 
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animal exótico para ser apreciado que se encaixava no imaginário colecionista da época, e não 
um animal para a utilização na indústria pecuária.  Pertencente a subespécie bos indicus, 
diferente, portanto do bos taurus de origem europeia, o zebu era um animal que circulava 
pelos jardins zoológicos da Europa, que dividia espaço com os dromedários em função das 
suas semelhanças físicas: a bossa dos dromedários e o cupim dos zebus. Dessa forma eram 
animais comercializados por firmas especializadas em animais exóticos, que abastecia 
zoológicos e circos no mundo inteiro. O grande exemplo disso é a famosíssima Firma 
Hagenbeck, de Carl Hagenback sediada em Hamburgo que trouxe ao Brasil cerca de 200 zebus 
entre 1890 e 1895. Mas o diferencial aqui foi que esses animais vieram não apenas para 
exibição mas também para criadores que já se mostravam interessados em reprodutores 
zebuínos, tendo sido, portanto fundamental para a introdução do zebu no Brasil. 

No entanto, à parte essas importações da firma Hagenbeck, consideramos que o primeiro ciclo 
de importações de reprodutores indianos por criadores brasileiros com interesse pecuário 
começou de fato em 1898, quando ocorreu a primeira viagem de um brasileiro a Índia - Teófilo 
de Godoy - especificamente com esta finalidade, até 1921 quando o governo brasileiro proibiu 
a importação de touros e matrizes indianos no país alegando razões sanitárias, mas 
certamente motivados por um decreto da Inglaterra – que era a maior importadora de carne 
brasileira -  que havia bloqueado a entrada de carne congelada do Brasil na Europa por portos 
ingleses porque a carne estaria muito “azebuada”. Após quase dez anos de proibição do zebu 
no Brasil, algumas importações são liberadas em 1930 e ocorreram outras "missões" à Índia 
em 1952, 1959, 1960 e a última em 1962, quando foi novamente proibida a entrada de zebus 
no Brasil, o que não inibiu importações ilegais. O fato é que os 6 mil zebus importados 
oficialmente durante esse período (e mais outros tantos ilegalmente) deram origem no Brasil a 
mais de 190 milhões de animais, o que faz o sangue zebu representar hoje cerca de 80% do 
rebanho nacional 

Esses primeiros fazendeiros que foram à Índia eram donos de terras mas não tinham tradição 
na pecuária. Eles orbitavam muito próximo às elites influentes na República oligárquica, 
instaurada no Brasil em 1889, mas também não eram privilegiados por essa proximidade. Ao 
contrário, foram excluídos nos primeiros decênios. Dessa forma, o argumento que se pretende 
tecer neste artigo é que os fazendeiros que trouxeram o zebu da Índia visavam menos a 
melhoria do rebanho em si, e mais a melhoria do seu próprio lugar político, nas negociações 
com o governo e da sua legitimidade social entre os ruralistas. 

Eles eram mobilizados por diversos elementos que não podem ser reduzidos ao aumento da 
produtividade econômica, visto que este foi apenas o discurso (convincente) que fizeram na 
época. Na verdade havia interesses políticos precipuamente relacionados ao fortalecimento do 
prestígio pessoal e da construção de um atribuo de classe enquanto "vanguarda pecuarista" 
em um contexto de disputas intraoligárquicas para manter certa influência no Estado 
republicano. Para desvendar essas questão tentaremos refazer algumas trajetórias das viagens 
feitas para a Índia com base nos diários e nas cartas trocadas entre esses fazendeiros 
negociantes na Índia e no Brasil. Serão privilegiados aspectos da logística do trânsito dos 
animais entre os países, da necessidade de sigilo nas operações na Índia e nas articulações 
políticas com o governo brasileiro e da definição (ou invenção) das características raciais 
"ideias" dos animais importados.  

 

 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 

4
 4 

2. O caminho para a Índia 

Em 1904 foi criada uma firma de importação por comerciantes e donos de terras da cidade de 
Uberaba, no Triângulo Mineiro. Foi chamada Borges & Irmãos, e era liderada pelo coronel José 
Caetano Borges. Logo que foi criada, a firma enviou para a Índia Ângelo Costa, um português 
radicado em Uberaba que lá adquiriu 49 reprodutores para revender no Brasil. Exitoso em seu 
negócio, Ângelo Costa retornou outras vezes a Índia dando inicio a uma prática comercial 
bastante inusitada na época: fotografar os animais importados antes de serem enviados para o 
Brasil, afim de que fossem apreciados pelos possíveis compradores nas exposições de animais 
e casas comerciais do Rio de Janeiro e Uberaba. Outro estrangeiro radicado em Uberaba, o 
francês Alberto Parton também é tomado pelo ânimo com a importação de zebus e faz 
algumas viagens a Índia para importá-los. E ainda um outro, de trajetória peculiar, que 
encontramos referência em algumas cartas, David Costa, português, residente em Uberaba, 
que era padre em Goa mas que se encontrava em Buenos Aires em 1917 telegrafando ao 
cônsul brasileiro em Calcutá, Joakim Nahapiet, e que, segundo uma missiva, "certamente 
[estava] vindo atrás de gado da parte de alguém do Brasil".1  

Dessa maneira, um primeiro aspectos que sobressai é a quantidade de estrangeiros 
inicialmente envolvidos com a  importação de zebus para o Brasil. Pode-se, inclusive, pensar 
que essa disposição internacional de Uberaba, local que reunia nessa ocasião muitos 
estrangeiros, tivesse ensejado a realização de uma ideia tão exótica na época. 

O ano de 1907 foi um momento importante do processo de construção de apoio junto ao 
governo no sentido de lograr a canalização dos recursos públicos para viabilizar as importações 
de zebu. Na análise de Lopes e Resende, foi com João Pinheiro enquanto governador do 
Estado de Minas Gerais que foi realizada a Primeira Exposição de gado nesse Estado e não 
fosse a força política dos criadores combinada com a “firmeza” de João Pinheiro, o gado zebu 
“não entraria nos pavilhões da Exposição"(SILVEIRA, 1917, p.22). Era ele também que 
“incentiva e oficializa as importações de gado Zebu, possibilitando a entrada de cerca de 200 
reprodutores”, em compras feitas “em sua maioria, pelas casas comerciais importadoras 
Arens, Hoopkins, Herm Sholtz” (LOPES; REZENDE, 2001, p. 33).  

Nesse ínterim acontecem as três viagens para a Índia de um importante personagem desta 
história, João Martins Borges, entre 1913 e 1917, sobre as quais nos debruçaremos em razão 
de terem sido muito bem documentadas em diários e correspondência. João Martins Borges, 
nascido em 1890 na fazenda Canoas, no município de Araxá, no Triângulo Mineiro, era um dos 
dez filhos de Joaquim Martins Borges e Cornélia Candida de Oliveira Borges.  Sua família era 
influente na localidade e ele era também sobrinho de José Caetano Borges, o fundador da 
firma Broges & Irmãos. Seu avô, também chamado Joaquim Martins Borges, fora juiz de direito 
da comarca de mesmo nome. Por motivos pouco elucidados, João Martins Borges parecia o 
mais precarizado na estrutura familiar, aquele que para ascender e distinguir-se em seu seio 
familiar e social precisou expor-se mais, arriscar-se mais, deixar as estruturas de acomodação 
familiares e ainda tão jovem, embrenhar-se nos mares distantes.  

João Martins Borges antes de sair do Brasil teria se notabilizado como mascate ao levar gado 
zebu de Minas ao Rio Grande do Sul. Mas sua jornada internacional começou quando ele tinha 
23 anos e seguiu para a Europa, à bordo do navio “Principessa Mafalda” com o objetivo de 
adquirir e revender no Brasil um lote de jumentos (asini) e 12 turquesas Burdizzo, um tipo de 
castrador de animais, o que demonstra sua disposição e interesse no incremento tecnológico 
da pecuária.  

                                                           
1 Carta de João Martins Borges enviada de Ahmedabad, para Joakim Nahapiet, em 28 de dezembro de 
1917, pp. 103 e 104. Doravante a referência às cartas omitem o emissor, por serem todas enviadas por 
João Martins Borges.  
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No início do ano seguinte João Martins Borges partiu em sua primeira viagem para a Índia, a 
bordo do navio “Andes”. Ainda não havia estourado a Primeira Grande Guerra, e antes da 
mesma chegar ao fim João empreendeu sua terceira viagem, que lhe seria fatal: “Um homem 
de fino trato que jovem ainda faleceu à procura da fortuna na misteriosa Índia”, diria um 
biógrafo seu que lhe dedicou algumas notas (NABUT, 1975). E este acontecimento trágico lhe 
rendeu a fama de pioneiro, herói e o mais dedicado a causa do gado indiano no Brasil. Mas 
voltemos ao início de sua jornada.  

O porto de chegada desta primeira viagem de João foi Bombaim, mas o destino era 
Ahmedabad, no estado do Gujarat, destino certo dos que vinham negociar gado, em razão da 
prevalência mulçumana e onde “a criação é muito valorizada e cuidada" e o mercado era 
“diferenciado”2. No intuito de adquirir entre 60 e 100 cabeças de gado João viaja por muitos 
lugares que vão sendo citados nas cartas: Radhanpur, Varsola, Harif, Pangli.3 Cruzando a Índia 
de uma ponta a outra – de Bombaim a Calcutá –, ele segue articulando as pessoas certas, 
escolhendo seus agentes e facilitadores das compras e protegendo as informações sobre os 
negócios de outros concorrentes.   

Ele teve como sócio e investidor dessa empreitada João Carlos Salgado, com quem são feitos 
os cálculos de custo de envio de 100 animais da Índia para o Brasil, via Bélgica, onde os animais 
seriam embarcados no porto de Antuérpia e desembarcados no porto de Santos. Mas foi 
frustrado o retorno pelo irrupção da guerra. Em 30 de setembro de 1914, o sr. Turner 
Morisson responde a carta de João Martins Borges informando não poder embarcar o gado 
para Santos nos navios que vão para o rio da Prata. O impedimento é confirmado pela British 
India Steam Navigation Company Limited, que em carta para o sócio de João Martins Borges, 
diz que em decorrência da guerra as viagens dessa companhia para a Antuérpia haviam sido 
canceladas e por isso não poderiam levar o gado. 

Ao lado das dificuldades com transporte do gado, é notório especialmente nesta primeira 
viagem, os problemas em arranjar os agentes locais que facilitassem as compras bem como o 
entendimento da cultura e ética comercial do lugar. Era fundamental que João Martins Borges 
acessasse os homens certos, se cercasse de pessoas de confiança e sinceras e se precavesse 
com pessoas como o "Mahometano" que lhe roubou acobertado por uma pessoa de nome 
Carvalho, em relação aos quais João “não supunha que ele estivesse me traindo”4.  

Pelas cartas trocadas, percebe-se que logo nessa primeira viagem descobriram alguns 
equívocos e tentaram corrigi-los. Descobriram, por exemplo, que o segredo era conseguir 
agentes da mesma casta que os vendedores, pagar adiantado e investir em uma prática de 
recompensas locais. Alertando a um sócio seu na Índia sobre os animais que queria comprar 
para sua própria criação João escreveu: "Não se esqueçam de pedir a seus homens que me 
consigam os dois bezerros, para minha própria criação, de que já lhe falei. O que me arranjar 
animais muito bons receberá uma boa bokchis", referindo-se, provavelmente a Bakhshis, um 
tipo de recompensa indiana.5  

Mesmo com tantos percalços João conseguiu comprar 60 cabeças de gado, com margem para 
mais negócio, não fosse a grande dificuldade de conseguir vapores para cruzar os oceanos de 

                                                           
2 Carta enviada de Calcutá, para Joakin Nahapiet, em 15 de dezembro de 1917, p. 98. 
3 Radhanpur e Varsola são cidades ainda no estado de Gujarat; a cidade ou povoado Harif, não 
identificamos onde fica;e Pangli, se trata de um clã "jat" do estado de Punjab no nordeste da Índia e do 
Paquistão. Todas essas localidades são citadas em uma carta enviada de Bombaim, para João Carlos 
Salgado, em 30 de junho de 1914. 
4 Carta enviada de Bombaim, para João Carlos Salgado, em 1 de agosto de 1914. Segundo avaliação da 
transcritora Ida Aranha, a data pode ter sido 8 e não 1 de agosto. 
5 Carta enviada de Bombaim, para Nariman, em de 9 de agosto de 1916, p. 54.  
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volta para o Brasil, e o transporte terrestre nos trechos internos na própria Índia. A mesma 
guerra que motivava as viagens em busca de uma raça bovina que "melhorasse" a pecuária 
nacional vai, evidentemente, causar sérias dificuldades práticas nesse longo percurso de 
viagem. Em 31 de outubro de 1914 João desistiu de levar as 60 cabeças de gado adquiridas, em 
razão de não conseguir vapor da Índia para o Brasil, nem via Antuérpia, nem por nenhuma 
outra via. Tendo que retornar com urgência para o Brasil, João Martins Borges decidiu deixar o 
gado em uma fazenda do governo, a North Cote Cattle Breeding Farm, na estação de Charodi, 
situada na mesma cidade de Ahmedabad. 

Esta fazenda fora fundada entre 1899 e 1900 com o intuito de preservar e manter a criação da 
raça kankrej que no período reunia os animais mais cobiçados pelos pecuaristas brasileiros. 
Segundo o médico veterinário Celso de Souza Meirelles, em seu livro Bovinos das raças 
indianas, a Kankrej é uma raça  

"natural da região situada a Sudoeste da região de Rann de Kutch e Ahmedabad. Ainda 
se cria em grande escala na província de Bombaim, a Leste de Deesa, a Oeste do 
Estado de Radhampur e particularmente ao longo dos rios Banas e Sarasvalo. Além de 
toda essa grande zona é encontrada em número relativamente grande no Estado de 
Baroda e Surat e na região de Kathiawar. No Estado de Radhampur é conhecida pelo 
nome de Wadhiar. Esta raça é uma das mais estimadas na Índia, não só pela sua força 
e vigor na tração, como também por figurar entre os tipos mais selecionados.(...) O 
gado Kangrej foi exportado em grande escala para o Brasil, tendo servido para o 
cruzamento em melhoria do gado crioulo. (...) Quase todos os Guzerats importados, 
apresentavam-se com vestígios de sangue dessa raça" (MEIRELLES, 1944, p.75) 6 

João retorna para sua segunda empreitada comercial na índia em junho de 1916, não obstante 
a permanência da guerra. Dessa vez ia acompanhado de seu irmão Virmondes Martins Borges, 
vulgo Candula, e seu primo, Otaviano Martins Borges, Tavico, e tendo agora como sócio, João 
Caetano Borges, o líder da firma Borges & Irmãos, citada acima. Durante este ano, a grande 
maioria das missivas trocadas também versava sobre os navios, os fretes para envio dos 
animais, as possibilidades de se fazer baldeação em algum porto intermédio: Cidade do Cabo, 
Antuerpia, Nápoles, Gênova, Nova Zelandia, Montevidéo... eram muitas as alternativas, e 
geograficamente díspares entre si. Tentava-se de tudo para equacionar esta que parecia ser a 
etapa mais dificultosa do negócio – sincronizar a compra de gado com o transporte na 
tentativa de que os animais permanecessem o menor tempo possível em fazendas como essa 
de Charoddi que aumentava muito os custos do negócio. Ou mesmo que demandasse a 
construção de currais no interior da Índia, algo que também consta ter ocorrido(LOPES; 
REZENDE, 2001, p.35).  

Afinal, descobriram a melhor alternativa: enviar o gado nos navios que levavam juta para o 
Brasil. Navios que rumassem direto de Calcutá até o porto de Santos em São Paulo, e que 
sairiam carregados de juta, mas com espaço nos porões para embarcar o gado em baias 
individuais. E o personagem facilitador dessa etapa era o próprio cônsul brasileiro em Calcutá: 
o armênio Joaquim Nahapiet. 

O esquema foi claramente exposto numa carta enviada para José Caetano que estava no 
Brasil, em julho de 1916, onde ele informa e orienta seu sócio:  

"A partida do gado agora depende da próxima ida de juta e esta depende do pedido 
que daí fizerem; assim, o Sr. deve ir a São Paulo e conseguir, por empenhos, meios e 

                                                           
6 Notem que Guzerats, é uma provável corruptela ou variação do nome Gujarat, nome do principal 
estado na Índia de onde se importou gado, já que nas cartas é usado tanto para referir ao lugar quanto 
para o tipo do gado. 
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modos, que a Companhia Nacional de Tecidos de Juta faça, imediatamente, um pedido 
ao sr. Joaquim Nahaphiet, Consul aqui em Calcutá; tão logo o pedido chegue a juta irá 
e o gado também. Não poupe esforços porque sem juta não haverá possibilidade de 
vapores irem daqui a Santos."7  

Em 1918, quando tentava retornar de sua terceira viagem, recorreu novamente ao esquema 
dos vapores de juta e aos interesses do cônsul brasileiro, mas dessa vez já se queixando da 
máfia instalada pelas companhias que começavam a fretar vapores e revender o espaço do 
convés a preços abusivos. Era o que a companhia de juta vinha fazendo:  

"esse negócio de assegurar lugar em todos os vapores, para depois no-lo vender, a 
preço dez vezes mais caro, chama-se em português claro: roubar. A companhia quando 
freta um vapor da ponta do mastro ao fundo do porão pode fazer dele o uso que lhe 
convier (...) mas, quando ela somente toma lugar para uma certa quantidade de juta, o 
exigir e negociar o convés do vapor, para depois no-lo oferecer por 10 vezes o preço por 
que o contratou, é simplesmente roubar".8 

Além disso, nas trocas de missivas salienta-se os cuidados e para manter sigilosos os contratos 
locais. Tal sigilo cumpria, pelo menos, duas funções: definir e legitimar aleatoriamente os 
critérios de identificação das "boas" características raciais de um bovino e monopolizar os 
contatos e a rede local de fornecedores dos "melhores" animais.  

Prova disso é uma situação ocorrida em 1914, quando João Borges recebeu em Bombaim o 
fazendeiro inglês Sr. Thobias Mello que lá esteve em companhia do Dr. Cyro Costa de São 
Paulo interessados em animais das raças Gir, Guzerat e Kangreji. Nesse momento João Borges 
aproveita que os dois estão pouco informados sobre o assunto e negocia/oferece gado de 
"baixa qualidade", constatando-se nas cartas nítido empenho de monopolizar o contato dos 
vendedores de gado. 
 

"Quero entretê-lo comprando Gir por aqui [Bombaim] afim de que ele não vá em 
Ahmedabad senão quando for selecionar gado do Sorab. A presença dele lá pode 
desviar a atenção de nossos agentes (...) Precisamos levar ao Sr. Thobias não só as 
reses do Sorab como o boi doente daqui e o branco, mais 2 vacas, assim o nosso gado 
ficará correto, na extensão da palavra. Vender-lhe-emos também os 2 bois que vc 
comprou do Abow. Que importa! Levaremos pouco, mas colossal"9 

 
Na carta seguinte, também endereçada a seu sócio, reitera estratégias. Sobre a chegada do Sr. 
Thobias Mello em Ahmedabad para comprar o gado na mão de Sorab (um de seus agentes), 
João Martins Borges pede ao sócio João Carlos Salgado que convencesse Sorab a vender ao Sr. 
Thobias o gado de menor qualidade.  
 

"como vi que o Tobias estava disposto a partir já, resolvi vender-lhe o gado refugo 
quanto antes. (...). Ele vendo os bois do Sorab comprá-los-á certamente, porque o 
homem não entende do assunto e arrasta um bagação."10.  

 
Mas sua tentativa de empurrar gado "ruim" ao Sr. Thobias não parece ter ido muito longe, 
tanto que inicia a carta seguinte lamentando o negocio com sr. Thobias e a dificuldade de 

                                                           
7 Carta enviada de Calcutá, para José Caetano Borges, em 24 de julho de 1916, p. 43.  
8 Carta enviada de Calcutá, para José Caetano Borges, em 12 de março de 1918, p. 113.  
9
 Carta enviada de Bombaim, para João Carlos Salgado, em de 26 de junho de 1914, p. 5. 

10 Carta de 29 de junho de 1914 de João Martins Borges para João Carlos Salgado, p.6; Carta de 2 de 

julho de 1914, idem, p. 10. 
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conseguir "cúmplices": "Acho difícil fazer negócio com o Thobias agora porque ele está com as 
vistas muito altas e não compra gado mais ou menos  e depois não há aqui um diabo que se 
preste para esta farsa"11 

É também curioso notar os caminhos discursivos pelos quais se definia um gado zebu “bom”. 
Os critérios raciais não estavam bem estabelecidos desde o Brasil, embora algumas das 
características já vinham sendo definidas pelos primeiros importadores do século XIX. Os 
importadores do Triângulo Mineiro, criadores e mascates, estavam também empiricamente 
"raceando o zebu", conhecendo e definindo as características que mais lhe apeteciam e 
distinguindo os "melhores" criatórios.  

Cumpre destacar que na Índia as divisões de raças bovinas se faziam pelas regiões e as 
iniciativas de realizar a seleção do gado eram incipientes e recentes, datando de 1899 a criação 
da fazenda Charoddi, que cumpria essa função.12 A amplitude do território e a distribuição 
secular dos rebanhos pelas regiões, impunha uma separação natural dos criatórios, definida, 
inclusive pela escolha de cada família do perfil de seus animais. Essa amplitude da área de 
criação fazia com que não houvesse pressão de seleção, ou seja, algo que forçasse a partir do 
meio externo e natural o aparecimento de características genéticas em comum. Ao contrário, 
na Europa o território reduzido de criação impunha uma fusão do rebanho, e uma observância 
maior por parte dos criadores no sentido de manipular a genética dos animais.  

Nesse ambiente é que João Martins Borges necessita criar suas estratégias para adquirir os 
"melhores" animais. Em carta para José Caetano Borges, João afirma ter feito sociedade com 
um senhor de nome Nariman (pedindo reservas sobre esse assunto), e conforta o sócio 
brasileiro dizendo que ao lado de Nariman ficará mais fácil levar até 200 reses para o Brasil e 
que ele "pode ficar certo de que não ficará uma aldeia sem varejar em todo Guzerat". 
Continua dizendo que esteve em Hissar, no estado de Haryana, e que lá "há muito gado bom 
em tipo, porém, sem suficiente orelha".13  

Essa questão da orelha é bastante sintomática da aleatoriedade – ou arbitrariedade – das 
características genéticas. A exigência de uma orelha grande foi definida como peculiar às raças 
zebuínas pelos primeiros criadores fluminenses, e permaneceu como requisito nas 
encomendas feitas pelos criadores às firmas importadoras. No entanto, como é óbvio, isso em 
nada influenciava na quantidade de carne ou leite ou força de tração produzido pelo animal.  

Em outra carta de João endereçada a seu irmão mais velho Adolpho Martins Borges, vulgo 
Nhonhô, ele dá poucas notícias práticas dos negócios e fala mais de suas percepções e 
sentimentos, das dificuldades da viagem, em certa medida até desencorajando o irmão que 
parece ter aventado a possibilidade de ir para a Índia. Desabafa: 

"A compra do gado aqui é uma dificuldade, não que não haja bom gado, mas é que aí 
não querem gado bom, só querem gado aleijado, porquanto 0,40m de orelha é 
simplesmente um aleijume, uma monstruosidade."14 

 

                                                           
11 Carta sem data e sem destinatário, p. 9. Na avaliação da transcritora trata-se do mesmo destinatário, 
seu sócio João Carlos Salgado, e a data seria algo entre 30 de junho a 2 de julho de 1914, já que se trata 
de um copiador cronologicamente ordenado. 
12 Para essa assertiva ficar completa faltaria uma analise mais apurada dos eventuais projetos nesse 
sentido executados por ingleses ou outros agentes interessados, mas ate onde pesquisamos não 
encontramos outras referencias desse tipo. Fala-se, de um movimento nesse sentido justamente a partir 
do interesse brasileiro. 
13 Carta enviada de Ahmedabad, para José Caetano Borges, em de 1 ou 3 de agosto de 1916, p. 50. 
14 Carta enviada de p. 52. carta de 4 de agosto de 1916 
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Nesse trecho confirma-se que as características raciais consideradas boas pelos criadores e 
que operavam nas imaginações sobre o gado indiano não coincidiam com aquelas encontradas 
nem na própria Índia. Era, portanto, necessário adaptar discursos e convencer de outras 
vantagens raciais, criando uma demanda de mercado que correspondesse a oferta dos animais 
efetivamente obtidos na Índia por esses fazendeiros-comerciantes. Se fazia necessário em 
pouco tempo mudar os paradigmas genéticos e zootécnicos voltado para o zebu. Ou melhor, 
criar em solo brasileiro, as raças zebuínas, como se fez durante as décadas seguintes 
selecionando nelore, gir, guzerá, brahman, e criando, inclusive um tipo indo-brasileiro, o 
indubrasil, ou induberaba, como se queria à princípio. Esse esforço de criar/apurar, no Brasil, 
raças zebuínas, transformou o país no berço americano das raças indianas. 

Sobre a segunda função do sigilo nas negociações que era monopolizar os contatos na Índia, 
podemos citar um trecho de uma carta de João Martins Borges escrita em sua segunda viagem 
à Índia, em 1916. Ali ele explicava para seu sócio João Caetano Borges que não iria adiantar 
notícias sobre a sua partida para o Brasil para tentar manter em segredo as informações sobre 
os portos por onde tem embarcado e os caminhos por onde tem passado porque:  

"eu arrisquei demais a vida para, agora, a troco de nada, prestar informações a quem 
quer que seja que não tenha corrido perigos, venha valer-se do que eu possa informar 
(...) É verdade que, como eu, os outros podem fazer, não sou melhor do que ninguém, 
mas que venham, que se arrisquem se quiserem saber de alguma coisa".15  

O motivo é justo e explícito: "guarde absoluto segredo a respeito dos meus passos aqui, sobre 
vapores, porque não havendo concorrência obterei frete baratíssimo", diria João Martins 
Borges em missiva para seu sócio José Caetano Borges em 1916, quando tentava retornar da 
Índia levando ainda a primeira carga de animais que ficara impossibilitada de levar dois anos 
antes.16 E continua em outra carta:  

"Peço não dizer a menor palavra a ninguém a respeito dos meus passos aqui. Ninguém 
deve saber que estive em Calcutá. Não havendo a menor concorrência, e daí ninguém 
escrevendo para essa cidade pedindo informações a respeito de vapores, eu estou certo 
que conseguirei o transporte por uma ninharia e a viagem muito mais vantajosa. 
Guarde absoluto, absoluto  segredo acerca do que estou escrevendo; nem mesmo aos 
mais íntimos se diga a menor palavra, porque muita gente esta aí a espera de noticias 
minhas para vir."17 

Já não era sem tempo. A concorrência ia ficando cada vez mais desleal, já que João Martins foi 
para a Índia sem subsídio algum do governo brasileiro, ao menos oficialmente, enquanto 
outros já traziam gado da Europa com facilidades incomparáveis. Ainda assim, os anos entre 
1913 e 1921 foi descrito como “apogeu do ciclo das importações”, quando entraram cerca de 
4.100 touros e vacas zebuínas no Brasil em diversas viagens (LOPES; REZENDE, 2001, p.35).  
Para alcançar tal êxito, mais do que manter sigilo foi preciso realizar certo nível de 
espionagem, como fica claro nesta missiva para seu agente local e sócio Nariman: "Mande 
alguns de seus homens até Deesa para ver se o parse Framroz não andou reunindo gado para 
negócio no Brasil. Creio que ele arranjou alguns bezerros para o Armel"18. Ele se referia a Armel 
Miranda, outro fazendeiro mascate de Uberaba que também fez três viagens à Índia em busca 
de gado e que em outro momento também foi parceiro de João Martins Borges. 

                                                           
15 Carta enviada de Calcutá, para José Caetano Borges, em 5 de julho de 1916, p. 35.  
16 Carta enviada de Calcutá, para José Caetano Borges, em 24 de julho de 1916, p.43 
17 Carta enviada de Ahmedabad, para Joaquim Martins Borges, em 2 de agosto  de 1916, p. 48.  
18 Carta enviada de Bombaim, para Nariman, em 9 de agosto de 1916, p.54 Segundo a transcritora, Ida 
Aranha Borges, parse são "antigos persas zoroastristas que, para escapar as perseguições muçulmanas, 
emigraram e se estabeleceram na Índia". 
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No entanto se não houve subsidio para os negócios de João Borges, não se pode dizer que ele 
não tivesse se beneficiado da proximidade política e indiretamente dos cargos públicos para 
ter êxito em seus negócios. Em 1917 quando da sua terceira viagem ao continente asiático, 
João Martins Borges remete em anexo à carta para o cônsul Joakim Nahapiet uma nota de 
jornal que informa sobre o vapor "Taubaté" que viria do Brasil para Calcutá trazendo uma 
carga de café e levando de volta juta para uma firma brasileira: 

“Como V. Sa. ainda não esta ciente da vinda desse navio, isso significa que a empresa 
importadora de juta está negociando através de outra firma em Calcutá, de modo que 
V. Sa. poderia tomar medidas para conseguir a ordem para si."19 

A sugestão de João Martins Borges é claramente interessada: conseguindo a ordem para si, 
Nahapiet certamente cederia para ele o espaço ocioso no navio para transportar seu gado 
para o Brasil. Uma fala que indica o quanto Nahapiet, usava seu cargo de consul honorário 
para facilitar seus negocio de juta, e, por extensão, João Martins Borges também se 
beneficiava.  

Outra notícia que ele dá a Nahapiet diz respeito a um auxílio dado pelo governo brasileiro a 
um outro importador de gado zebu, Militino Pinto Carvalho, o que muito lhe desagradou. Dizia 
João na carta que, 

"o Ministro da Agricultura brasileiro autorizou a Legação do Tesouro do Brasil, em 
Londres, a pagar-lhe a importância de 3.996 libras, as quais V. Sa. deve guardar para 
entregar ao sr. Militino Pinto Carvalho, até a época em que ele possa apresentar-lhe 
alguns documentos e certificados acerca da exportação de 111 reses para o Brasil." 20  

Informava ainda ao cônsul que o sr. Militino estava nesse momento no Japão tentando 
conseguir  vapores para o seu gado, o que significava que ele ainda não sabia que o governo ia 
auxilia-lo. Em seguida o tom da carta fica mais grave quando João começa a descortinar a rede 
de trapaças:  

"Esse gado não é, de forma alguma, para distribuição entre criadores, por decisão do 
governo, como está dito na nota, mas sim para um meu primo - o sr. Manoel Borges. 
Estão dizendo isso unicamente para ter a ajuda financeira do Governo, porque, 
legalmente, nenhum auxilio poderia ser conseguido do Ministério, a não ser que o gado 
fosse para ser distribuído. Há uma trapaça grande nisso."21 

Em que pese os meios, essa notícia denunciada por João Martins Borges implica afirmar que 
não se pode falar de uma inexistência de auxilio governamental ao gado zebu no Brasil, nem 
mesmo nesse ano de 1917, em que não havia nenhum "entusiasta do zebu" ocupando a pasta 
da Agricultura.  

Havia, portanto, grupos de interesse, redes de solidariedade e uma maneira específica de 
acessar o subsidio direto do Estado em meio às disputas intraoligárquicas. Não surpreende, 
portanto, constatar que João não se furtaria em participar desse jogo para obter auxílios e 
subsídios estatais. Como ele mesmo diz numa segunda carta sobre o assunto, desta vez para 
seu sócio no Brasil, João Caetano Borges:  

"Por carta e  jornais daí sei que o sr. Manoel Borges, Geraldino e outros conseguiram o 
auxílio do governo para a importação de gado. Espero que o senhor também tenha 
feito todo o possível para nos obter esses favores. Levarei os documentos necessários, 
mas o requerimento ao Ministério e o seu deferimento precisam estar prontos antes, 

                                                           
19 Carta enviada de Ahmedabad, para Joakin Nahapiet , em 19 de dezembro de 1917, p. 99. 
20 Carta enviada de Ahmedabad, para Joakim Nahapiet, em 19 de dezembro de 1917, p. 99. 
21 Idem. 
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muito antes. Faça o possível. Arranje com o Theófilo de Azevedo. A concessão feita ao 
Manoel Borges é o supra sumo da bandalheira. O Governo poderia muito bem 
conceder o auxílio , mas nunca mandar o dinheiro para aqui como fez, antes dos 
animais serem importados. É contra a própria lei. O auxílio, por ela, só pode ser feito 
depois que os animais forem examinados e desembarcados no país. Se esse gado 
morrer no caminho? Eles terão o auxilio, porque 3.996 libras (80.000$000) ser-lhe-ão 
pagas aqui pelo Governo. É  o cúmulo!"22 

Não obstante João Martins Borges tivesse denunciado como “bandalheira” usar auxílio do 
governo para adquirir gado para revenda a particulares e o descumprimento da lei ao obter o 
auxilio antes do gado ser desembarcado no Brasil – exatamente a situação que João se 
encontrava - ele pede que seu sócio se empenhasse em tentar exatamente isso para seus 
negócios. 

É assim que se justifica a estratégia do sigilo. Nesse caso específico o segredo sobre os passos 
era uma tentativa de compensar as vantagens que colocava seu concorrente à frente dos 
negócios. Na mesma carta ele diz a Caetano Borges que vai impedir Militino de passar na sua 
frente conseguindo transportes dizendo ser "representante do Governo" e "oferecendo 
maiores importâncias (...) porquanto considero tal ação indigníssima. Cada qual faça por si e 
nada de atrapalhar os outros".23 

Se a primeira viagem foi em grande medida fracassada em função do início da guerra ter 
estourado abortando a finalização dos negócios e a chegada do gado no Brasil, desta terceira 
viagem João sequer voltou com vida da Índia. Mas a sua segunda viagem, em 1916, foi 
certamente a empreitada mais exitosa. Como ele mesmo descreve em carta para Nariman, 
quando ele chegou, 

"disseram que o gado era o melhor lote de gado indiano já visto em Uberaba. Foi um 
entusiasmo enorme. Meia hora depois da minha chegada vendi nossas 46 reses por 
134.500$000 (134 mil e 500 rupias). Nunca antes um lote de gado tinha sido vendido 
tão depressa alcançado tal preço"24 

Em vista do exelente negócio, João pede que Nariman comprasse e enviasse mais 50 reses, 
porque: 
 

“Foi uma venda muito boa, considerando o preço e a rapidez com que o pagamento foi 
feito. As vacas foram muito elogiadas, mas os touros, como disse nessa carta, embora 
muito bons, não foram bem como os criadores daqui costumam projetar em suas 
mentes. Preste grande atenção aos touros, se v. sa. trouxer algum"25 

Foi comum ao longo das cartas o comentário de que não se conseguiu tantos touros bons, 
quanto se conseguiu de matrizes, ou vacas, certamente em razão das exigências fenotípicas 
comumente feitas pelos criadores brasileiros e que não correspondiam aos animais que eles 
estavam encontrando na Índia. Isso, evidentemente colocava o negócio ainda mais em risco e 
o melhor seria evitar os touros, para que não houvesse refugo na revenda no Brasil. 

Não obstante a fama heroica que recebeu o personagem de João Martins Borges, e o 
significado que ele tem ainda hoje entre os criadores de gado das diversas raças de origem 
zebuína, é de se notar o sentimento de desespero e desamparo que rondou a realização de 
seus negócios na Índia em todas as suas três viagens. Mesmo com a possibilidade de apoio do 

                                                           
22Carta enviada de Ahmedabad, para José Caetano Borges, em 22 de dezembro de 1917, p.100. 
23 Idem. 
24 Carta enviada de Conquista-MG, para Nariman, em 30 de dezembro de 1916, p. 82. 
25 Carta enviada de Conquista-MG, para Nariman, em 3 de março de 1917, p. 84. 
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governo brasileiro e com a aparente disponibilidade dos órgãos brasileiros e ingleses, João 
parece ter sido o único a não se privilegiar diretamente dessas esferas. Conquanto o contexto 
geral fosse de “apogeu” das importações de gado indiano pro Brasil, pode-se dizer que era 
ainda um período difícil na relação entre esse grupo de pecuaristas do Triângulo Mineiro e a 
política republicana.26  

Contraditoriamente esse "isolamento" foi fundamental na construção de uma distinção 
política e social dos pecuaristas do Triângulo Mineiro, e haveria de ser justamente o que 
rendeu a João Martins Borges a fama de herói.  

Falamos em aparente disponibilidade dos órgãos brasileiros e ingleses porque foram relatados 
episódios muito ambíguos em relação a esses apoios. Aparentemente os ingleses em nada se 
opunham ao gado indiano, mas quando podiam dificultar o faziam utilizando, evidentemente, 
sua autoridade colonial. Quando João Martins Borges tentava finalizar sua terceira e última 
viagem, já com quase 200 cabeças de gado compradas esperando apenas uma oportunidade 
de transportá-las para o Brasil, ele escreveu a José Caetano Borges se queixando das 
dificuldades em obter licenças para tirar o gado de Sanand e leva-lo para Calcutá, "visto como 
as estradas de ferro estão debaixo de controle militar". Na mesma carta pede também que seu 
sócio "obtivesse do Governo Britânico, por intermédio do Governo brasileiro, uma permissão 
para o transporte do nosso gado a bordo do Thongwa, que deve partir a qualquer momento 
para Santos". Este vapor levaria juta para a Companhia Paulista de Aniagens e seria a grande 
saída para transportar os animais, não fosse o fato de que João Martins Borges estava 
telegrafando "insistentemente" para a Legação brasileira em Londres, e não obtinha 
resposta.27 Afinal a esperança foi frustrada, o vapor Thongwa foi perdido "devido a má 
interpretação que deram, em Londres, aos meus telegramas, e à falta de urgência com que os 
responderam".28  

Isso parece ter sido uma prova de boicote, ou no mínimo indisposição inglesa para os negócios 
de remessa de gado da Índia para o Brasil. Essa atitude se justificaria, em parte, pelo fato de 
que eram inglesas as principais raças importadas até então para "melhorar" o rebanho 
brasileiro e platino, ou seja, a Inglaterra tinha interesse histórico em monopolizar o mercado 
de reprodutores. Eram também ingleses o capital investido nos frigoríficos que começavam a 
implantar-se no Brasil o que viabilizava a produção de carne para exportação e, por 
conseguinte, a implantação de uma pecuária moderna e industrial. O mercado de carne e o 
mercado de touros e matrizes estavam, portanto fortemente vinculado, e a crise em um deles 
reverberava no outro, tanto sim que esses temas estavam sendo discutidos nas relações 
diplomáticas entre Brasil e Inglaterra e por isso deve ter influenciado na indisposição em 
ajudar os fazendeiros mascates do Triângulo Mineiro.  

O fracasso da primeira viagem de João Martins Borges e as dificuldades de retorno na 
segunda, passaram fundamentalmente pelas dificuldades de conseguir em meio a Guerra as 
permissões e autorizações para o transporte, dificultado em todas as etapas, ora pelo governo 
brasileiro, ora pelo governo inglês - consulado brasileiro na Índia, legação Brasileira em 
Londres. O fracasso da primeira viagem gerou, inclusive, uma dívida bastante significativa na 
fazenda Charoddi, onde o mascate uberabense teve que deixar os animais. Uma dívida em 
parte compensada pelo sucesso da segunda viagem. Mas da terceira, realizada em 1917, João 

                                                           
26 No período da viagem de João Martins Borges as pastas da Agricultura foram ocupadas por Pandiá 
Calógeras e João Gonçalves Pereira Lima, que não constam terem sido especialmente afeitos ao gado 
indiano, não obstante os escusos incentivos ao sr. Militino, descritos acima. 
27 Carta enviada de Calcutá, para José Caetano Borges, em 12 de março de 1918, p. 113. 
28 Carta envida de Calcutá, para José Caetano Borges, em 29 de março de 1918, p. 122. Segundo Ida 
Aranha essa carta não foi remetida já que ela encontrou o original junto com a copia no caderno 
copiador. 
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Martins Borges não sairia incólume, como dissemos anteriormente. Nosso ilustre visionário 
faleceu no país de “realismo fantástico” e mistérios, com suas “vacas sagradas” e “bois 
mitológicos”, “assistido por um padre católico, uma jovem do Consulado Brasileiro e um casal 
de hindus amigos"29  

E aqui finalizamos este artigo, embora essa história não tenha terminado aí. Aliás, ela apenas 
havia começado. Em 1975 a urna que guardava os restos mortais de João Martins Borges em 
Calcutá foi trazida para o Brasil a pedido da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu-ABCZ, 
em trâmite facilitado pelo Ministerio de Relações Exteriores. O presidente da ABCZ na época, 
Arnaldo Rosa Prata, se ocupou em substituir a urna de sândalo original por uma distinta urna 
de prata, e fazer um discurso de homenagem ao jovem que a cada dia post mortem se tornava 
mais herói. O novo túmulo em Uberaba recebeu uma inscrição com trechos do discurso de 
Arnaldo Prata: "que esta homenagem sirva para minorar a dor dos que te amaram e te 
perderam, para que a história te ganhasse".30 Nesta cidade sua história seria melhor venerada 
e divulgada; história à serviço da pecuária nacional. 
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