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curt nimuendajú

Curador 
pioneiro

u
ma reserva técnica é o espa-
ço destinado às atividades 
de armazenar e conservar o 

acervo não exposto de um museu. 
A partir de 2003, a reserva técnica 
Curt Nimuendajú, que abriga a co-
leção etnográfica foi transferida do 
Parque Zoobotânico para o Cam-
pus de Pesquisa do Museu Paraen-
se Emílio Goeldi, onde já estavam 
instaladas as outras coleções cientí-
ficas do Museu, cada uma em pré-
dio próprio.   A denominação Curt 
Nimuendajú para a reserva técnica 
de Antropologia, desde o início da 

Batizado pelos índios 
Apapokuva-Guarani como 
Nimuendajú, este dinâmico 
etnólogo autodidata 
dedicou-se 40 anos à 
coletar, pesquisar e divulgar 
os grupos indígenas
Texto Alegria Benchimol

década de 1980, é uma justa home-
nagem ao homem que organizou 
pela primeira vez a coleção etno-
gráfica do Museu Goeldi, em 1921. 

Curt Unkel, considerado um 
dos pais fundadores da Etnologia 
brasileira, é filho de Julius e Ma-
ria Unkel, nascido numa cidade da 
Thuringia chamada Jena, na Ale-
manha, em 1883. Chegou ao Brasil 
em 1903 e sem nenhuma forma-
ção acadêmica, destacou-se como 
a maior autoridade no campo da 
Etnologia durante toda a primeira 
metade do século XX. Posterior-
mente, conviveu com os índios 
Apapokuva-Guarani, tribo que o 
adotou espiritualmente e o batizou, 
em 1906, na cerimônia de batismo 
do Nimongaraí com o nome de Ni-
muendajú. Em 1922, ao se naturali-
zar brasileiro, Curt Unkel incluiu o 
nome indígena em sua identidade. 
Há muitas explicações para o sig-
nificado do nome dado pelos índios 
a Curt Unkel, mas, segundo escla-
recimento do próprio, Nimuendajú 
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quer dizer “o ser que cria ou faz seu 
próprio lar”.

Nimuendajú realizou exaustivo 
trabalho de campo em aproximada-
mente cinquenta grupos indígenas 
diferentes em território brasileiro e 
dedicou-se à descrição minuciosa 
de sociedades indígenas específi-
cas, consagrando-se como o etnó-
grafo de campo que mais conheceu 
grupos indígenas diferentes no Bra-
sil. Ninguém, antes ou depois de 
Nimuendajú, conheceu e escreveu 
sobre tantos grupos indígenas, fato 

que o torna, de longe, o mais fe-
cundo dos etnólogos brasileiros.

É também de sua autoria a 
elaboração do mapa etno-histó-
rico do Brasil, minuciosamente 
desenhado à nanquim, no qual 
representava rios e litorais, além 
de identificar e localizar tribos 
indígenas, classificando suas lín-
guas, anotando seus hábitos e co-
letando seus objetos. O etnólogo 
desenhou três versões não idên-
ticas para o mapa-etnográfico: 
a primeira foi elaborada para a 
“Smithsonian Institution (Natio-
nal Museum of Natural History, 
Washinghton, USA)” em 1942; a 
segunda, em 1943, para o Museu 
Paraense Emílio Goeldi; e a últi-
ma versão, provavelmente a mais 
completa, em 1944 para o Museu 
Nacional do Rio de Janeiro.

foi adotado 
na cerimônia 
de batismo do 
nimongaraí

Máscaras 
utilizadas em 
rituais indígenas 
acondicionadas 
na reserva 
técnica do 
Museu Goeldi

Curt Nimuendajú (1883-1945), 
etnólogo alemão, naturalizado 
brasileiro, enriqueceu os acervos de 
museus nacionais e do exterior com 
objetos produzidos por índios
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aquele 
que 
estabeleceu 
morada

O legado de Nimuendajú para 
a Etnologia brasileira é precioso, 
não apenas pelo que escreveu, mas 
também pelas inúmeras coleções 
que formou, abastecendo museus 
nacionais e instituições de fora 
do país. Constam hoje na Reserva 
Técnica que leva seu nome aproxi-
madamente 1.985 objetos coletados 
por ele na primeira metade do sé-
culo XX, referentes às etnias Apa-
raí, Canelas Orientais, Maxacali, 
Xerente e Tukuna, entre outras. Por 
mais de uma vez, assumiu a che-
fia da coleção etnográfica, sendo a 
primeira de junho de 1920 a maio 
de 1921 e a segunda, na década de 
1940.

Suas relações com o Museu Go-
eldi não se limitaram às atividades 
administrativas ou à formação de 
coleções etnográficas. Ministrou 
cursos de Etnologia, entre 1941 e 
1944, nos quais abordava aspectos 
materiais, econômicos e sociais de 
alguns povos indígenas, compara-
va as culturas estudadas, além de 
dedicar-se a ensinar a família lin-
guística Tupi-Guarani.

Só a partir de 1920, quando Curt 
Nimuendajú assumiu a chefia da 
Seção de Etnologia, Arqueologia 
e Antropologia (nomenclatura da-
quela época para a atual Coordena-
ção de Ciências Humanas) a convite 
de Emília Snethlage, então Direto-
ra do Museu, a coleção etnográfica 
do Museu Goeldi teve sua primeira 
sistematização. Antes, não havia 
existido para aquela seção um che-
fe especializado, pois essa função 
era de responsabilidade dos direto-
res do Museu, como Emílio Goeldi, 
por exemplo, que adquirindo novos 
objetos etnográficos promoveu o 
aumento das coleções. Ao assumir 
a seção, tinha essencialmente três 
tarefas a cumprir: realizar uma 
completa revisão da coleção; orga-
nizar um inventário e confeccionar 
um catálogo que permitisse verifi-
car rapidamente a ausência de um 
objeto; e, por último, reorganizar 
etiquetas da exposição. No exer-
cício de suas funções, esse auto-
didata fez uma revisão da coleção 
etnográfica e, em 1921, elaborou o 
primeiro catálogo de objetos para 
a coleção.  Pelas observações por 
Curt relatadas na primeira página 
do catálogo, os objetos da coleção 
etnográfica, ou estavam em expo-

sição permanente nas duas salas 
da Seção Etnográfica, ou ficavam 
encaixotados no porão da Rocinha, 
seguindo a procedência ou o nome 
do coletor. Nimuendajú foi o pio-
neiro na criação de campos infor-
macionais, que são utilizados até 
hoje na documentação da coleção 
etnográfica do MPEG e, a partir 
dessa base elaborada, outros cam-
pos de informação foram acrescen-
tados, mas nenhum campo institu-
ído por Nimuendajú foi eliminado 
ao longo dos anos, apenas outros 
novos campos foram incluídos pos-
teriormente, o que demonstra um 
caráter visionário na personalida-
de deste homem que tanto contri-
buiu e até hoje contribui, com seu 
legado acadêmico para o desenvol-
vimento da Etnologia no Brasil.

Em suma, Nimuendajú foi um 
homem dinâmico, fecundo inte-
lectualmente e que dedicou cerca 
de 40 anos às atividades de coletar, 
ensinar, pesquisar e divulgar as 
tribos indígenas brasileiras no país 
e no exterior. 

Morreu em dezembro de 1945, 
numa aldeia Tukuna, perto de 
Santa Rita do Weil, no Alto Rio 
Solimões. Não se tem notícia de 
documentos indicando certidão 

Acervo etnográfico

de óbito ou que revele a causa da 
morte de Nimuendajú, entretanto, 
há especulações e algumas versões 
sobre a sua causa mortis. No artigo 
As mortes de Nimuendajú, de Ro-
que de Barros Laraia, publicado em 
1988, há três histórias diferentes: 
na primeira, o alemão teria sido en-
venenado com café por um “civi-
lizado” da região onde os Tukuna 
habitavam, por estar descontente 
com a atuação de Nimuendajú em 
prol dos índios, referente à questão 
da borracha; essa notícia foi rela-
tada, segundo Laraia, pelo índio 
Tukuna Nino a um agente do Ser-
viço de Proteção aos Índios (SPI). A 
segunda versão, corrente na comu-
nidade científica da época, postula 
que ele teria sido envenenado pelos 
próprios índios Tukuna, desconten-
tes com o seu envolvimento amoro-
so com as mulheres da tribo. Existe 
ainda uma terceira hipótese, de que 
Nimuendajú ter sido assassinado 
pelos seringalistas, por entenderem 
seus interesses ameaçados depois 
de sua atuação a favor dos índios 
na polêmica questão da borracha e 
que culminou com a implantação 

Iguaçaba com os restos mortais de 
Nimuendajú acolhidos no túmulo da 
família Hartmann em São Paulo

Jerreteira tecida 
Apinayé coletada 
por Nimuendajú em 
1937, na região do rio 
Tocantins.
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caminhos para aprofundamentos
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Herbert Baldus, em 1956, encar-
rega Harald Schurtz, antigo aluno de 
Nimuendajú, de recolher os ossos do 
mestre, no Cemitério Santa Maria si-
tuado na Vila de Santa Rita do Weil, 
Município de São Paulo de Olivença, 
Estado do Amazonas, e levar para 
São Paulo, a fim de dar a Nimuen-
dajú um enterro digno. A exumação 
foi realizada em 19 de fevereiro de 
1956 e os restos mortais do cientista 
foram transladados para o Museu 
Paulista, no qual ficaram guardados 
em uma caixa de papelão (segundo 
uns), em uma igaçaba (segundo ou-
tros), por pelo menos dois anos. Em 
1958, em comemoração ao dia do 
índio, numa sessão solene da Socie-
dade Brasileira de Sociologia, foi rea-
lizada a cerimônia de transladação 
dos restos mortais de Curt Nimuen-
dajú para uma urna funerária, tipo 
igaçaba, construída a pedido da 
referida Sociedade e confiada 
aos auspícios do Museu Paulis-
ta até que se construísse uma 
cripta para recolhimento da 
urna. A prometida cripta nunca 
foi construída, indicando uma total 
falta de consideração e respeito à 
memória de Curt Nimuendajú. Du-
rante os 23 anos em que seus restos 
mortais rolaram pelos corredores do 
Museu Paulista, nenhuma outra ins-
tituição a quem Nimuendajú prestou 
serviços, considerou a hipótese de 
tomar para si a tarefa de enterrá-lo 
condignamente. Na realidade, se 
Nimuendajú tivesse sido consulta-
do sobre em que local gostaria de 
ser enterrado, certamente preferiria 
estar deitado entre “os campos dos 
Canellas banhados em sol ou entre 
os igapós sombrios dos Tukuna”.

Somente em 1978, a pedido do 
Setor de Etnologia do Museu Pau-
lista, inicia-se um processo admi-
nistrativo visando a dar um destino 
digno aos restos mortais de Curt 
Nimuendajú, homem que coletan-
do, pesquisando e divulgando as 

do SPI, na região, em 1943.
Não há elementos para afir-

mar se alguma dessas versões 
corresponde à realidade ou se, 
de fato, a verdade está na pro-
posição levantada por Laraia, 
na qual supõe que Nimuenda-
jú morreu naturalmente, por 
encontrar-se com o organismo 
debilitado devido à intoxicação 
provocada pela ingestão de qui-
nino para combater as inúmeras 
malárias que contraiu. O fato é 
que, independentemente de se 
conhecer o verdadeiro motivo, 
Nimuendajú morreu e foi sepul-
tado entre os índios, no meio de 
uma floresta, no alto Rio Soli-
mões, local amado por ele. 

sociedades indígenas brasileiras, 
dignificou o país, internamente e 
no exterior. Foi um longo processo 
burocrático que teve fim em 1981. 
O processo contou com o empenho 
pessoal e generosidade da pesquisa-
dora Thekla Hartmann, antropóloga 
do Museu Paulista, e depois do Mu-
seu de Arquelogia e Etnografia da 
Universidade de São Paulo. Graças 
ao seu esforço, em 24 de setembro de 
1981, os restos mortais de Nimuen-

dajú foram transferidos para São 
Paulo e atualmente, encontram-se, 
dentro de uma igaçaba na sepultu-
ra 21 da Quadra IV do cemitério do 
Redentor, situado à Av. Dr. Arnaldo, 
1105, zona oeste de São Paulo, per-
tencente à família da pesquisadora 
Tekla Hartmann.

Alegria Benchimol é graduada 
em Letras e mestre em Ciência da 
Informação. Atua como vice-curadora 
da Coleção Etnográfica da Reserva 
Técnica Curt Nimuendajú, do Museu 
Paraense Emilio Goeldi.

foi sepultado 
entre os índios, 
no meio de uma 
floresta

Transladação e túmulo codigno
Colar apito da tribo 
Apinayé com chocalho 
feito do bico de cabaça, 
coletado por C. 
Nimuendajú em 1937
na região do 
Tocantins
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