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Resumo: Nascido em Rokycany, uma pequena cidade na região da Boêmia 
na atual República Checa, Bedrich Katzer (1861-1925), mais conhecido no 
Brasil pelo seu nome em alemão, Friedrich, foi um geólogo de grande 
expressão no estudo da geologia de seu país e da Bósnia e Herzegovina. No 
interstício de seus estudos geológicos nesses países, Katzer trabalhou por 
cerca de dois anos, entre 1896 e 1898, no Museu Paraense, em Belém, atual 
Museu Paraense Emílio Goeldi, organizando a seção de geologia e atuando 
em pesquisas geológicas na Amazônia. Importante no cenário geológico e 
paleontológico da Amazônia brasileira, suas atividades de pesquisa e 
docência na Europa e suas relações com a sociedade científica checa são 
pouco conhecidas do meio acadêmico brasileiro. Seus desentendimentos 
com os cientistas checos e problemas pessoais levaram a sua vinda para o 
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Museu Paraense onde atuou com grande dedicação, desligando-se ao final de 
pouco mais de dois anos como consequência de fatores adversos à 
continuação de sua estadia na capital paraense. A análise inédita de 
documentos primários permitiu novas considerações sobre sua contratação e 
saída do Museu Paraense, elucidando pontos obscuros relacionados ao seu 
retorno à Europa.  
Palavras-chave: Katzer, Friedrich; Museu Paraense Emilio Goeldi; 
Amazônia 

Friedrich Katzer: a controversial researcher in the paleontology of 
Brazilian Amazon 

Abstract: Bedrich Katzer (1861-1925), known in Brazil by his German 
name, Friedrich, was born in Rokycany, a small city in the Bohemia region 
where is the actual Czech Republic. As a geologist, he is recognized by im-
portant studies realized in the geology of his country and in Bosnia Herze-
govina. Around the period of two years, between 1896 and 1898, Katzer 
worked in the Museu Paraense, located at the North area of Brazil that now 
is known as Museu Paraense Emilio Goeldi, where he organized the geolog-
ical section and did geological researches in the Amazon region. Although 
Katzer has been well known in Brazil by his work in the geology and paleon-
tology of the Amazonic region, little information is known by the Brazilian 
scientific society about his previous activities in the geological research and 
teaching in Europe, and his relationship with the czech scientific society. 
Problems with the czech scientists and personal deceptions stimulated him 
to accept the job in Museu Paraense, where he worked with dedication, 
leaving it due to adverse conditions to continue to work in Belém. New 
analyses of unpublished documents provide new reflections about his muse-
um contract, and explain critical points about his return to Europe.  

1 INTRODUÇÃO 

Nascido na região da Boêmia na atual República Checa, “Be-
drich” Katzer, mais conhecido no Brasil pelo seu nome em alemão, 
Friedrich, foi um geólogo de grande expressão no estudo da geologia 
de seu país e da Bósnia e Herzegovina. No interstício de seus estudos 
geológicos nos dois países citados, Katzer trabalhou por pouco mais 
de dois anos no Museu Paraense, atuando na organização de sua 
seção de geologia e em pesquisas geológicas na Amazônia, cuja 
importância ficou retratada principalmente com a publicação, em 
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1903, de sua obra Grundzüge der Geologie des unteren Amazonasge-bietes (des 
Staates Pará in Brasilien) em Leipzig, ulteriormente traduzida e 
publicada em 1933 com o título “Geologia do Estado do Pará” 
(Katzer, 1903, 1933). 

Apesar da importância de Katzer no conhecimento do cenário 
geológico e paleontológico da Amazônia brasileira, sua biografia e 
atuação nas pesquisas geológicas da Boêmia são praticamente des-
conhecidas no meio acadêmico brasileiro. A análise de documentos 
biográficos e obituários checos como os de Wraný (1896), Matousek 
(1925), Slavík (1925), Purkyne (1925) e Kettner (1929; 1961), que 
comentaram aspectos da trajetória de vida pessoal e profissional de 
Katzer, revelou informações significativas para que se possa ter um 
melhor entendimento de sua vinda para o Brasil e contratação para o 
Museu Paraense, instituição onde se dedicou profundamente ao 
estudo dos terrenos paleozoicos amazônicos. Da mesma forma, a 
análise de documentos primários não publicados presentes na bi-
blioteca do Museu Paraense e no Arquivo Público do Estado do Pará 
possibilitou um novo entendimento dos fatores que levaram Katzer a 
deixar definitivamente o museu, trazendo novas considerações sobre 
sua saída da instituição e retorno à Europa. 

2 FORMAÇÃO E ATIVIDADE DOCENTE NA EUROPA 

Friedrich (“Bedrich”, em checo) Katzer nasceu em 5 de junho de 
1861 na pequena cidade de Rokycany, hoje situada na República Checa 
e próxima à cidade de Plzen, Pilsen em alemão, no oeste da Boêmia, 
tendo iniciado seus estudos numa realschule na pequena cidade de Kutná 
Hora, situada no leste da mesma região. De nacionalidade alemã, seu 
pai trabalhou na cidade vizinha, Osek, e coletava fósseis na região 
próxima a Rokycany, enviando-os a Joachim Barrande (1799-1883), 
geólogo e paleontólogo francês que estudava os terrenos paleozoicos 
da Boêmia e seus fósseis, incluindo trilobitas. Como reconhecimento à 
sua contribuição, Barrande o homenageou com a designação de um 
trilobita, Illaenus katzeri [atual Ectillaenus katzeri katzeri], uma das espécies 
mais características de rochas ordovicianas da Boêmia Central (Budil, 
Fatka & Bruthansová, 2003). 

Após sua formação inicial, Katzer estudou na Universidade de 
Praga, atual Universidade Carolina de Praga, e na Technische Hochschule, 
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não mais existente, entre 1880 e 1883, onde atuou como assistente 
inicialmente de Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) e, depois, de 
Otakar Feistmantel (1848-1891), até 1888. Essas participações como 
professor assistente foram significativas para sua carreira face à 
importância dos professores citados. Otomar Novák era um talentoso 
paleontólogo checo e único discípulo direto de Joachim Barrande, 
atuando como curador de sua gigantesca coleção, e continuado seus 
estudos sobre trilobitas sobre os quais publicou vários artigos; 
entretanto, sua atividade científica foi curta, falecendo aos 41 anos de 
idade em função de uma longa doença (Bruthansová et al.., 2007). 
Otakar Feismentel foi um conhecido geólogo e paleontólogo checo 
que chegou a organizar uma grande coleção de plantas fósseis. Após 
permanecer alguns anos na Índia onde pesquisou sobre carvão e 
publicou uma obra sobre a flora do sistema gondwânico indiano, 
Feismantel retornou a Praga onde ocupou o cargo de docente na 
Technische Hochschule. Os acontecimentos ocorridos após o 
afastamento por morte desses professores dessa instituição tiveram 
grande influência sobre Katzer, como será comentado adiante. 

Durante o tempo que permaneceu na Technische Hochschule, Katzer 
reavivou a associação que precedeu a moderna Sociedade Geológica 
Checa, denominada em 1884 como Geological Society, onde Katzer 
ocupou o cargo de secretário, fundando e editando o jornal Newslet-ter 
of the Geological Society of Prague que, entretanto, só publicou um único 
volume. Este foi o período de maior produtividade de Katzer, 
escrevendo artigos para jornais populares e vários outros, curtos, com 
pesquisa relacionada com os calcários das cercanias de Praga, além de 
um significante artigo sobre a geologia do entorno de Ricany, 
pequena cidade situada a sul-sudeste de Praga (Kettner, 1961). 

Katzer levantou uma forte reação contra ele na sociedade 
científica checa quando publicou sua obra em 1888, na qual propôs 
uma nova subdivisão e nomenclatura para a sucessão geológica do 
Paleozoico Inferior anteriormente descrita por Joachim Barrande 
(Kettner, 1961). Katzer teria se baseado em informações e dados de 
outros geólogos checos sem, entretanto, os mencionar, como se o 
artigo tivesse sido escrito somente com base em suas próprias 
observações e considerações; como resultado, Katzer teve que deixar 
o cargo que ocupava na Technische Hochschule. 
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Nesse ano, Katzer chefiou uma estação de testes para materiais de 
construção em Wrschowitz, nome antigo de uma vila situada 
próximo a Praga, sendo hoje um bairro da cidade (comunicação 
pessoal de Radek Mikulás em 28/06/2014); em 1890, Katzer obteve 
o grau de Ph.D. na Universidade de Giessen, Alemanha, tornando-se 
posteriormente assistente de mineralogia e geologia na Universidade 
de Leoben, Áustria, em 1892. Entre sua saída da Technische 
Hochschule e sua entrada na Universidade de Loeben, Katzer 
manteve-se pesquisador ativo publicando um artigo em Viena onde 
descreveu sedimentos clásticos correspondentes a um cascalho 
formado por um tipo de granada procedente da Boêmia Central. Este 
artigo gerou atritos e controvérsias com Jaroslav Jiljí Jahn (1865-
1934), importante geólogo checo do Czech Technical College of Brno, 
atual Universidade de Tecnologia de Brno, conhecido por vários 
trabalhos sobre geologia e paleontologia da Boêmia. De acordo com 
Kettner (1961), as diferenças entre Katzer e Jaroslav Jahn 
continuaram nos anos seguintes, com acusações constrangedoras a 
Katzer que havia iniciado sua obra sobre a geologia da Boêmia. Após 
a publicação, Katzer foi acusado, principalmente por Jaroslav Jahn, 
de ter se valido de um manuscrito sobre a geologia da Boêmia escrito 
pelo geólogo checo Jan Krejcí (1825-1887) nos últimos anos de sua 
vida e que se encontrava desaparecido após sua morte. Entretanto, a 
acusação não se justificava, já que o texto de Katzer e o de Jan Krejcí, 
publicado anteriormente, mostravam diferenças significativas em 
muitos dos conceitos geológicos assinalados. Nesta fase turbulenta, 
Katzer seguiu para Loeben (atualmente na Áustria), em 1892, onde se 
tornou assistente do Prof. Hans Höfer von Heimhalt (1843-1924), 
geólogo de minas austríaco, na Montanistischen Hochschule (atual 
Montanuniversität Loeben), onde permaneceu até 1895 com uma 
profícua produção científica sobre a geologia e a paleontologia da 
Boêmia. 

Durante sua permanência em Loeben, Katzer teve conflitos 
pessoais motivados por não ter sido aproveitado para os cargos 
disponibilizados na Technische Hochschule de Praga após a morte dos 
professores Otakar Feistmantel e Otomar Novák (Kettner, 1961), 
sendo possivelmente este um dos motivos que o levou a deixar 
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Loeben e aceitar o cargo que lhe foi oferecido no Museu Paraense de 
Ethnografia e História Natural. 

3 FRIEDRICH KATZER E O MUSEU PARAENSE 

Apesar de ter sido “contratado” em 1895 pelo então diretor do 
Museu Paraense, Emilio Augusto Goeldi (1859-1917), e citado como 
chefe da Seção Mineralógica e Geológica do museu já no relatório do 
Diretor referente a esse ano (Goeldi, 1896, p. 11), por motivo de 
“moléstia grave em pessoa de sua família e circunstâncias de força 
maior” (Goeldi, 1896, p. 13), Katzer somente assumiu o cargo em 22 
de fevereiro de 1896 (Goeldi, 1898, p. 270). Katzer chegou a Belém 
“a bordo do vapor Madeirense, via Pernambuco” e “apresentou-se 
logo em (sic) Palácio a s. exca. o Sr. Governador do Estado, que 
mostrou-se satisfeito com a chegada d’este novo especialista” (Jornal 
Folha do Norte, Belém, Ano I, número 54, p. 1, de 23/02/1896). O 
contrato, celebrado entre o Governo do Estado do Pará, 
representado por seu secretário Manoel Baena, e o “cidadão austríaco 
o Señr. (sic) Doutor Friederich (sic) Katzer” considerou o dia 2 de 
janeiro de 1896, dia em que Katzer partiu de “Graz, Áustria”, como a 
data de seu início, com a validade de três anos e possibilidade de 
renovação de acordo com o interesse de ambos (Documento MPEG, 
Arquivo Guilherme de La Penha, de 12/03/1896). Pelo contrato, 
Katzer assumia a chefia da seção de geologia, paleontologia e 
mineralogia do museu, prestando também, na “qualidade de perito do 
governo”, serviços de geologia e montanhísticos de interesse do 
governo, com um salário inicial de setecentos mil réis com possível 
reajuste a partir do segundo ano. O governo do Pará cobriu suas 
despesas de viagem que, para ele e sua esposa, ficaram em um conto e 
oitocentos mil réis, além de creditar um conto de réis por livros e dois 
contos e quinhentos mil réis por instrumentos e estabelecer um 
salário anual de sete contos e duzentos mil réis (Documento do 
MPEG do diretor Emilio Goeldi, Arquivo Guilherme de La Penha, 
s/d, possivelmente de 1896). Os instrumentos científicos trazidos por 
Katzer da Europa vieram a equipar a seção de geologia, sendo esta 
considerada a seção do museu melhor equipada com instrumentos 
(Goeldi, 1898). Assinado o contrato em 12 de março de 1896, Katzer 
permaneceu no Museu Paraense até 1898 organizando coleções 
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mineralógicas e geológicas, quando retornou à Europa e assumiu um 
cargo na administração de mineração em Sarajevo, na atual Bósnia e 
Herzegovina. 

A atuação de Katzer no Museu Paraense começou quando o 
governador Lauro Nina Sodré e Silva (1858-1944), ao remodelar o 
museu, dotou-o de uma seção de geologia cuja chefia foi entregue a 
Katzer (Goeldi, 1896, p. 1). Não há dúvida de que, a partir deste 
momento, Katzer deu início à “nova fase de estudos na Amazônia, 
interrompidos com a extinção da Comissão Geológica do Império” 
(Oliveira & Leonardos, 1943, p. 23). Cientista bem conceituado no 
Museu Paraense, Katzer chegou a substituir o diretor Emílio Goeldi 
na direção científica do museu quando este se afastou da instituição 
para atividades de campo (Jornal Folha do Norte, Belém, Ano II, 
número 533, p. 2, de 17/06/1897). Muito atuante, Katzer produziu 
importantes contribuições sobre a geologia e a paleontologia da 
Amazônia, redigidas originalmente em alemão (Katzer, 1896a, 1897a, 
1903) e traduzidas para o português com publicação no Boletim do 
Museu Paraense, com exceção da última citação, publicada 
posteriormente em 1933 (Katzer, 1896b, 1897b, 1933). 

4 KATZER E A PALEONTOLOGIA DA AMAZÔNIA 

Logo após a chegada de Katzer a Belém e de sua “posse” na 
chefia da seção geológica, o Museu Paraense recebeu uma coleção de 
amostras de rochas e fósseis que Katzer passou a estudar, identi-
ficando representantes de variados grupos de paleoinvertebrados. As 
amostras foram doadas ao museu em março de 1896 por João Coelho 
(?-?), vice-presidente da Câmara de Deputados do estado do Pará 
(Katzer, 1897b, pp. 205-206), produto de uma coleta em expedição 
realizada pelo próprio João Coelho à região do rio Maecurú, em 1895 
(Katzer, 1896b, p. 437), e também pelo major Lourenço Valente do 
Couto à região de Monte Alegre, sendo composta “de minerais e 
fósseis do rio Maecurú, serra [de] Ererê, rio Tapajós e outras regiões” 
(Katzer, 1897b, p. 206). A coleção, composta por 23 caixões, 
destinava-se a fazer parte de uma exposição interestadual a ser 
realizada em 1895, mas adiada com a proposta de abertura para 17 de 
agosto de 1897 (Órgão Official dos Poderes do Estado de Minas 
Geraes, Ano IV, número 324, p. 5, de 03/12/1895); entretanto, sua 
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comissão diretora foi extinta em 26 de maio de 1896 (idem, Ano V, 
número 144, p. 4, de 29/05/1896) e, com a liquidação da exposição, a 
coleção foi encaminhada para o museu. 

Katzer identificou entre os fósseis presentes nas amostras espé-
cies de braquiópodes e trilobitas já conhecidas, citadas ou descritas 
por Orville Adelbert Derby (1851-1915), Richard Rathbun (1852-
1918) e John Mason Clarke (1857-1925) (Derby, 1877; Rathbun, 
1878; Clarke, 1896), para as rochas do rio Maecurú. Katzer descre-
veu também novas espécies de invertebrados das camadas devonianas 
e carboníferas da Amazônia cujos nomes específicos foram 
designados com base nas suas características morfológicas ou 
localidades geográficas de ocorrência, como também em homenagem 
a pessoas de sua relação e políticos, como os governadores do Pará 
José Paes de Carvalho e Lauro Sodré (Chaetetes carvalhoanus e Spirifer 
lauro-sodreanus), o vice-presidente da Câmara de Deputados João 
Coelho (Aviculopecten coelhoanus), o subdiretor do Museu Paraense 
Raimundo da Silva Porto (Stropheodonta portoana), o auxiliar de 
Zoologia Hermann Meerwarth (Platyceras meerwarthi), o major 
Lourenço Valente do Couto (Platyceras coutoanus), o professor em 
Loeben Hans Hoefer (Strophomena hoeferi), o paleontólogo norte-
americano John M. Clarke (Spirifer clarkei) e Franz Poech, chefe do 
Serviço de Terras da Bósnia e Herzegovina e Conselheiro da 
Administração de Minas (Orthotichia poechi). Emílio Goeldi, diretor do 
Museu Paraense e responsável por sua contratação, também foi 
homenageado com a designação de um trilobita das camadas 
devonianas, Phacops goeldii. 

Apesar de muito conhecido por seu trabalho sobre os fósseis e a 
geologia do Devoniano da Amazônia, Katzer nunca visitou os 
afloramentos de rochas dessa idade, identificando no Museu Paraense 
os fósseis doados por João Coelho. Suas informações sobre as 
camadas devonianas publicadas em sua obra sobre a geologia do Pará 
(Katzer, 1903; 1933) basearam-se nas observações de Derby (vide 
Moura, 1938, pp. 42-43) publicadas nos Archivos do Museu Nacional 
(Derby, 1877), publicação que o Museu Paraense recebia 
regularmente, e do Boletim do Museu Paraense (Derby, 1897). 
Katzer, entretanto, visitou outras localidades e regiões da Amazônia 
procedendo a observações geológicas e coletas de rochas e fósseis, 
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como a excursão feita ao rio Tapajós e à região de Monte Alegre 
(Goeldi, 1902a; Katzer, 1902), para a qual recebeu cinco contos de 
réis para a realização (Documento MPEG, Arquivo Guilherme de La 
Penha, ofício 2.263 do Governo do Estado do Pará de 21/08/1897). 

O acervo reunido por Katzer durante suas atividades no Museu 
Paraense teve pelo menos dois destinos: a permanência de 
exemplares no museu em Belém e a remessa dos exemplares-tipos 
devonianos para os Estados Unidos; material adicional também foi 
levado por Katzer para a Bósnia encontrando-se em Sarajevo. 

 No primeiro caso, com exceção dos fósseis-tipo, grande parte dos 
demais fósseis permaneceu no Museu Paraense Emilio Goeldi. 
Atualmente, segundo levantamento feito por Maria Inês Feijó Ramos 
no livro de tombo do museu, constam 97 registros de fósseis como 
originalmente coletados por Katzer, sendo 16 procedentes da 
formação devoniana Ererê e 81 da Formação Itaituba, de idade 
carbonífera. Inúmeros outros fósseis dessas idades, incluindo da 
Formação Maecurú, encontram-se registrados na coleção do museu, 
mas sem atribuição a Katzer (vide Ramos et al., 2009). 

Quanto aos fósseis-tipos publicados por Katzer (1897a, 1897b, 
1903, 1933), estes foram enviados ao New York State Museum em 
Albany, estando os fósseis devonianos do rio Maecurú relacionados 
no catálogo de fósseis-tipo do museu norte-americano, com exceção 
de um tipo de briozoário (Kilfoyle, 1954). Os motivos pelo qual 
Katzer teria enviado os fósseis ao museu norte-americano estão 
pouco documentados. Interessado na fauna devoniana brasileira, 
John M. Clarke, em nota introdutória datada de abril de 1910 
publicada em seu estudo sobre os fósseis devonianos do Paraná, 
comentou seu “desejo de ver os originais das descrições de Katzer”, o 
que lhe foi “facultado pela amabilidade do Dr. Katzer [...] e do Dr. J. 
Huber, Diretor do Museu Goeldi, em Belém do Pará” (Clarke, 1913, 
pp. 3-4). Os fósseis então lhe foram enviados com os tipos de 
Maecurú ulteriormente incorporados à coleção do museu norte-
americano, alguns registrados como doação de Katzer (Clarke, 1909, 
p. 461; Kilfoyle, 1954, p. 59); desconhece-se, entretanto, a data da 
remessa já que os contatos tentados pelos autores com os curadores 
do museu norte-americano não tiveram retorno. Os fósseis-tipos 
carboníferos do rio Tapajós não se encontram registrados nos 
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suplementos do catálogo de fósseis-tipos do New York State Museum e 
nem nos registros do Museu Paraense Emílio Goeldi estando, ao que 
tudo indica, extraviados ou depositados sem a indicação de seu status. 
O motivo pelo qual os fósseis foram assinalados como doados é, 
portanto, desconhecido. O certo é que Clarke os recebeu e, como 
Katzer encontrava-se em Sarajevo e Huber não cobrou a devolução 
dos fósseis ao Museu Paraense, eles permaneceram definitivamente 
no museu norte-americano.  

Outra possibilidade é a de que os fósseis-tipo carboníferos tenham 
ficado com Katzer em Sarajevo. Uma correspondência presente no 
Museu Paraense oriunda de Sarajevo e assinada por “Raimund 
Bratkos” (?-?) lista 54 espécies de fósseis coletados por Katzer no rio 
Tapajós, num total de 182 exemplares (Documento MPEG, Arquivo 
Guilherme de La Penha, datada de 10/01/1902). O documento, 
entretanto, não esclarece se a referida listagem estava acompanhada 
dos fósseis quando chegou ao Museu Paraense ou se os fósseis 
permaneceram na Bósnia. 

5 O RETORNO À EUROPA 

Em 1898, Katzer retornou à Europa. Em carta enviada ao diretor 
do Museu Paraense pela 1ª Diretoria do Palácio do Governo do 
Estado do Pará em 24 de maio de 1898, Katzer obteve permissão 
para viajar “em comissão à Europa, a fim de tratar de assuntos 
atinentes a trabalhos de sua seção e do Museu, sem prejuízo de seus 
honorários durante os três meses de que precisa para o desempenho 
de sua comissão” (Documento MPEG, Arquivo Guilherme de La 
Penha, de 24/05/1898). Os motivos de Katzer para a viagem foram 
encaminhados seis dias antes em uma petição do diretor do Museu 
Paraense ao governador do estado, que lhe atendeu com pronta 
rapidez: 

Belém, 18 de maio de 1898. / Exmo. Sr. Dr. Governador do Estado. 
/ Remeto-vos a petição do Dr. Frederico Katzer, chefe da seção 
geológica deste Museu, pedindo três meses de licença para ir em 
comissão à Europa, e nada tenho a opor à pretensão do suppa (sic). / 
Saúde e fraternidade. / O Diretor. / Emílio Goeldi. (Documento 
MPEG, Arquivo Guilherme de La Penha, ofício 410 do Diretor do 
Museu Paraense ao Governador do Estado do Pará) 
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Acredita-se que, em seguida, Katzer, sem data conhecida, tenha 
embarcado para a Europa, aonde chegou em julho de 1898 (Crispino, 
Bastos & Toledo, 2006) após dois anos e meio de permanência no 
Museu Paraense na chefia da seção de geologia (Cunha, Toledo & 
Maurity, 1990). Contratado pelo prazo de três anos a partir de 2 de 
janeiro de 1896, Katzer só teria seu contrato finalizado em janeiro de 
1899. Curiosamente, o contrato fixava normas de indenização a 
Katzer em caso de não cumprimento por parte do Governo do 
Estado: 

Na eventualidade do Governo Estadual rescindir o presente contrato, 
antes de completar-se o triênio aqui estipulado e por motivos e 
razões não criadas pelo Sr. Dr. Friederick (sic) Katzer, o Governo 
Estadual se obriga a pagar a este a soma correspondente ao total dos 
vencimentos mensais do restante do ano e outrossim, a título de 
indenização para a sua volta a Áustria, a importância de 2 (dois) 
contos de réis, moeda brasileira. [...] A mesma importância, para a 
viagem de volta, é garantida ao Sr. Dr. Friederick (sic) Katzer, caso 
este venha a adoecer de moléstia que, a juízo de comissão médica 
nomeada pelo Governo, exija mudança para clima europeu. 
(Documento MPEG, Arquivo Guilherme de La Penha, de 
12/03/1896) 

No entanto, não havia no contrato a contrapartida por parte de 
Katzer em caso de rescisão. Segundo Huber (1902, p. 101), Katzer 
“chamado a um posto de honra na exploração científica da sua pátria, 
exonerou-se do seu cargo no Museu”; desconhece-se, entretanto, o 
documento do pedido de exoneração e a sua data. Como não havia 
obrigatoriedade de indenização por parte de Katzer, a rescisão do 
contrato deve ter ocorrido ainda no primeiro semestre de 1898 
quando de sua contratação para um novo cargo em Sarajevo, na atual 
Bósnia e Herzegovina. Nos apontamentos referentes ao ano de 1898, 
em substituição ao relatório anual do diretor, o cargo da chefia da 
seção de geologia é citado como “vago” (Huber, 1902, p. 100). 

Ao final de dois anos de atividades no Museu Paraense, Katzer já 
vinha demonstrando seu descontentamento com sua permanência no 
museu com um salário que vinha gradualmente se deteriorando, 
como revelou na carta que enviou em final de dezembro de 1897 ao 
governador do estado: 
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Pará, 28 de dezembro de 1897 / Ofício n. 4463 / Exmo. Sr. 
Governador! / No dia 2 de janeiro de 1898, segundo a data 
estabelecida no art. 5º do meu contrato, acaba o meu segundo ano de 
serviço e entra em vigor o art. 4º do mesmo contrato assegurando-
me aumento de vencimentos, decorrido o segundo ano e a vista de 
manifestos bons serviços prestados. / Na consciência de ter-me 
esforçado da melhor maneira por satisfazer as exigências do serviço 
em todos os sentidos e na consciência que debaixo de circunstâncias 
não muito favoráveis consegui no curto espaço da minha atividade 
fazer no Museu Paraense quanto era possível fazer nos sentidos 
científicos e museológico, venho respeitosamente submeter a Vossa 
Excelência esta minha petição de aumento dos meus vencimentos. / 
Na certeza de que Vossa Excelência, que tem sempre se mostrado 
bem disposto para comigo, resolverá favoravelmente sobre a minha 
pretensão, abstenho-me de pedir qualquer soma determinada de 
aumento de vencimentos e peço somente a Vossa Excelência de 
tomar em consideração que com o custo elevado da vida e o valor 
baixo do dinheiro, que desde a minha chegada ao Pará diminuiu 
quase até a metade, a minha posição atual enquanto a vencimentos já 
agora está menos favorável do que a de professor na Academia de 
Minas de Leoben (Áustria) que deixei para dedicar os meus serviços 
ao Museu Paraense. / Saúde e Fraternidade / Pará, 27 de dezembro 
de 1897 / Dr. Frederico Katzer / Chefe da Seção Geológica do 
Museu Paraense. (Documento do Arquivo Histórico do Estado do 
Pará, Documentação avulsa, Fundo: Secretaria do governo, 
Procedência: Museus, Área: Governo, Série: Ofícios, Período: 1897, 
1898, Caixa: 122) 

Os motivos verdadeiros de Katzer para seu retorno à Europa são, 
porém, nebulosos, podendo ser o resultado de outros fatores, além 
do financeiro. Ao contrário do conteúdo na permissão dada pelo 
governo do Pará para ir tratar de assuntos do Museu Paraense na 
Europa, o site bósnio Donja Hercegovina comenta que “devido às 
condições de vida e higiene, o risco de várias doenças, bem como 
outros inconvenientes que encontrava diariamente”, Katzer teria 
voltado à Europa. Estes poderiam ter sido os outros fatores que o 
levaram em 17 de janeiro de 1898 a enviar um pedido de emprego à 
Administração de Mineração em Sarajevo (Fondacija Ruder Bosko-
vic, 2004), o que conseguiu e assumiu em 15 de julho do mesmo ano 
como geólogo na mineração Glavarstvu (Geologija, 2015); em poucos 



 

Filosofia e História da Biologia, v. 12, n. 1, p. 1-19, 2017. 13 

anos progrediu na carreira, sendo nomeado adjunto em 1901 e, em 
1909, conselheiro de minas (Fondacija Ruder Boskovic, 2004; 
Crispino, Bastos & Toledo, 2006). Sobre as condições de vida e 
higiene, Katzer realmente já havia passado por problemas de saúde 
durante sua estadia em Belém; em agosto de 1896, no seu primeiro 
ano de trabalho no museu, Katzer teve concedida uma permissão de 
afastamento por três meses para se tratar no Ceará, sem prejuízo de 
seus vencimentos, conforme rezava seu contrato (Documento 
MPEG do Governo do Estado do Pará em 22/08/1896), ocasião em 
que aproveitou para coletar e levar amostras geológicas desse estado 
para o acervo do museu. Entretanto, não existem outras notícias de 
que tenha adoecido desde então; no relatório referente ao ano de 
1897, por exemplo, o diretor Emílio Goeldi relata que em 
comunicado sobre sua “viagem ao Amazonas”, certamente a reali-
zada ao rio Tapajós e a Monte Alegre, Katzer comentou que “voltou 
desta vez sem contratempos relativos à saúde” (Goeldi, 1902a, p. 45). 

Com o retorno de Katzer à Europa, a chefia da seção de geologia 
somente voltou a ser ocupada cerca de um ano e meio depois, em 
1899, por Karl von Kraatz-Koschlau (1868-1900), que preencheu “a 
vaga deixada pelo seu antecessor, o Sr. Dr. Friedrich Katzer, hoje na 
Bosnia” (Goeldi, 1902b, p.131). Goeldi encontrava-se em 1899 em 
Berna, Suíça, “quando conhecidos e amigos chamaram-lhe a atenção 
sobre o Dr. Karl von Kraatz como pessoa idônea para o lugar então 
vago de chefe da seção geológica e mineralógica do Museu no Pará” 
(Goeldi, 1902c, p. 247). Satisfeito com as entrevistas feitas com 
Kraatz e de sua vontade de aceitar o posto no museu, Goeldi alertou-
o do “risco pessoal inerente à residência na cidade equatorial da foz 
do Amazonas” (Goeldi, 1902c, p. 247). Em outubro de 1899, 
partiram de Gênova, chegando no início de no-vembro em Belém. 
Kraatz, porém, não permaneceu muito tempo no cargo vindo a 
falecer sete meses depois, vítima de febre amarela em 18 de maio de 
1900 (Goeldi, 1902c). Para substituí-lo, Goeldi contratou em 1904 o 
geólogo Max Käch (1875-1904) que, por sua vez, veio a falecer com 
sete semanas de trabalho também de febre amarela. Depois disso, 
Goeldi não contratou mais ninguém para o posto (Baião Neto, Mello 
& Fonseca, 2015; Cunha, Toledo & Maurity, 1990) e “as ciências 
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geológicas no Museu Paraense praticamente desapareceram até 1955” 
(Figueirôa, 1997, p. 143). 

Após deixar Belém, Katzer seguiu para a Bósnia sendo então 
nomeado geólogo na Administração do Governo. Apesar do Serviço 
Geológico do país somente ter sido fundado oficialmente por decreto 
em 1912, suas atividades teriam se iniciado com a nomeação de 
Katzer (Soklic, 2005) que, intensamente dedicado ao estudo da 
geologia do país, é atualmente considerado como o fundador da 
geologia da Bósnia (Klix, 2008). 

Estabelecido em Sarajevo, Katzer organizou a pesquisa geológica 
no país e foi o responsável pela implantação do departamento de 
geologia, mineralogia e paleontologia do Museu Nacional da Bósnia e 
Herzegovina. Estudioso incansável, Katzer publicou inúmeros artigos 
sobre a geologia da Bósnia e foi durante a sua permanência em 
Sarajevo que saiu publicado em Leipzig sua obra sobre a geologia do 
Pará (Katzer, 1903). Segundo Kettner (1961), provavelmente seu 
último artigo sobre a Bósnia foi publicado em 1924 e, como 
publicação póstuma, em 1925 (Katzer havia falecido em Sarajevo em 
3 de fevereiro desse ano), a primeira parte de sua obra sobre a 
geologia da Bósnia e Herzegovina. Em 1933, com tradução de Frei 
Hugo Mense, o Museu Paraense publicava a Geologia do Estado do 
Pará em seu boletim (Katzer, 1933). 

6 CONCLUSÃO 

Apesar de sua competência nas pesquisas geológicas da Boêmia, 
decepções pessoais devido ao seu relacionamento com a sociedade 
científica geológica checa teriam levado Katzer a aceitar a oferta de 
Emilio Goeldi para assumir a chefia da seção de geologia do Museu 
Paraense e desenvolver pesquisas sobre a geologia da Amazônia, o 
que desempenhou com muita dedicação. Entretanto, diversos fatores 
o teriam levado a retornar à Europa; entre eles estava sua insatisfação 
com o salário do museu, corroído pela elevação dos preços já ao final 
de um ano de contratação, e o fato de sua solicitação de aumento, de 
acordo com seu contrato, não ter sido atendida pelo governo do 
estado. Entre outras coisas, as condições sanitárias deficientes de 
Belém, com vários casos frequentes de febre amarela também teriam 
influído em sua decisão de retorno à Europa. Ao final de dois anos de 
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permanência no museu, provavelmente sem o conhecimento de sua 
direção, em janeiro de 1898, enviou carta à Administração de 
Mineração em Sarajevo solicitando uma oportunidade de emprego, 
recebendo resposta positiva. Em maio do mesmo ano, com o apoio 
de Emilio Goeldi, solicitou licença de três meses para viajar à Europa 
a trabalho pelo museu, o que lhe foi concedido pelo governador do 
Pará com despesas pagas, incluindo os salários. Katzer viajou 
possivelmente ainda em maio à Europa, chegando à Bósnia e 
Herzegovina ao final de junho ou início de julho, sendo então 
contratado pela administração de mineração. A quantia recebida do 
governo paraense certamente o ajudou em sua permanência na 
Europa enquanto não recebeu seu salário na Bósnia, onde se instalou 
definitivamente. 

Katzer não publicou mais no boletim do Museu Paraense e, 
quando o trabalho de 1933 foi publicado, não só ele já havia falecido 
como já teriam se passado 35 anos de sua saída do museu. A 
contribuição para a geologia do Pará era excelente e importante e não 
havia motivo para que o museu não a publicasse, afinal Emílio Goeldi 
nunca levantou uma única suspeita sobre a ética de Katzer, mesmo 
sabendo que ele havia conseguido um emprego na Bósnia, como 
consta em um de seus relatórios. Talvez para completar seu rosário 
de decepções, Katzer não conseguiu se estabelecer novamente em 
Praga empregando-se em uma de suas universidades, cuja recusa em 
recebê-lo o levou a vir para o Brasil. 
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