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0 MAPA ETNO-HIST6RICO DE CURT NIMUENDAJU (*) 

Na hist6ria da etnologia brasileira, dificilmente alguem superara a vida e a obra 
de Curt Nimuendaju. Se estivesse vivo, completaria 99 anos de idade e ficaria sa
tisfeito em ver finalmente publicada sua obra-sintese, obra-rio, do tamanho das ex
tens6es geograficas que percorreu: 0 Mapa etno-hist6rico do Brasil e paises adjacentes. 

Medindo um metro por um metro, na escala de 1:5.000.000, o mapa contem no
ta~oes em cores e conven~oes gnificas para distinguir os 40 troncos lingiiisticos; tres 
caracteres tipograficos distintos para identificar os etnonimos indicando sedes atuais 
e sedes abandonadas de tribos existentes e extintas; a data da documenta~ao biblio
griifica concernente a cada uma das 1.400 tribos localizadas; uma seta apontando o 
rumo da migra~ao, bem como a explicita~ao da rede hidrografica e das unidades po
liticas onde se situam os grupos. A impressao dessa multiplicidade de informa~oes 

representa uma proeza comparavel a pr6pria elabora~ao do mapa. Essa fa~anha s6 
se tornou possivel gra~as a conjuga~ao de esfor~os do IBGE, da Funda~ao Nacional 
pr6-Mem6ria e do Museu Nacional. 

Acompanha o mapa um volume contendo observa~oes sobre o seu uso, indice de 
tribos, indice bibliografico e indice de autores, de Curt Nimuendaju; esbo~os biogra
ficos do autor, por Virgilio Correa Filho e Luiz de Castro Faria; apresenta~ao da 
cartografia, por Rodolpho Pinto Barbosa; da ortografia dos nomes tribais e comen
tiirios lingiiisticos e biogriificos de Nimuendaju, por Charlotte Emmerich e Yonne 
Leite; a importancia da publica~ao do mapa para a antropologia brasileira, por George 
de Cerqueira Leite Zarur; e apresenta~oes da obra, por Jesse Montello e Aloisia Ma
galhaes. 

* * * 

"0 ser que cria ou faz seu pr6prio lar" e o significado em lingua guarani, dialeto 
dos Apapokuva, do nome Nimuendaju, que o alemao de nascimento Curt Unkel ado
tou, por ter sido incorporado nessa tribo como um de seus membros. Data de 1905 
o inicio da carreira cientifica de Nimuendaju com o estudo desse grupo, cujo idioma 
falava fluentemente e cuja religiao, mitologia e migra~ao a procura da "terra sem 
males" documentou em Lenda da criaf;iio e do juizo final como fundamento da reli
giiio dos Apapokuva-Guarani, "uma das mais importantes obras da etnologia brasi-

(*) - Mapa Etno-Hist6rico de Curt Nimuendaju. Rio de Janeiro, Funda~ao 

lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatistica/Funda~ao Nacional Pr6-Mem6ria, 1981. 
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leira'', no entender de Herbert Baldus, publicada em Berlim, em 1914, e ainda ine
dita em portugues. 

Morto aos 62 anos, em 1945, em meio aos Indios aos quais dedicara sua vida, 
Nimuendaju nlio chegou a ver publicadas suas principais contribuic;oes a etnologia 
brasileira: o Mapa etno-hist6rico, que s6 agora aparece, passados 38 anos de sua 
conclusao; as portentosas monografias sobre os Timbira Orientais, os Tukuna, estu
dos importantes sobre os Botocudos, o estudo etno-hist6rico sobre os Tapaj6 e seus 
inumeros relat6rios indigenistas. De um acervo bibliografico de 31 titulos, publicados 
ate 1945 por Nimuendaju, apenas 3 artigos sairam no Brasil. No nosso idioma fo
ram editados dois trabalhos pelo Journal des Americanistes de Paris. Em vida de 
Nimuendaju s6 sairam duas de suas cinco monografias: a dos Apinaye (1939, tra
duzida ao portugues e editada pelo Museu Goeldi em 1956) e a dos Xerente. Entre 
1914 e 1932, Nimuendaju publica 21 estudos sobre diversas tribos, a maioria deles. 
vocabularios, textos miticos ou simples comunicac;oes de pesquisas, parecendo indi
car que, desde entlio, seu grande empenho era colocar uma ordem no caos repre
sentado pela babel indigena e encontrar uma base empirica na lingilistica para a de
finic;lio de unidades tribais. Tudo isso o conduz ao mapeamento que compulsa e con
densa 0 saber dis:perso e fragmentado disponivel na epoca. 

A parte mais substancial da obra de Nimuendaju e p6stuma. Para o Handbook 
of South American Indians (1946/1949) contribui com 12 estudos. Assim, ao lado 
de Alfred Metraux, Robert H. Lowie, Claude Levi-Strauss e poucos outros, suma
riza o conhecimento da antropologia e da hist6ria com referenda a Indios do Brasil. 
Nimuendaju foi tambem o primeiro grande divulgador das complexas estruturas dua
listas de alguns grupos do tronco lingiiistico je (divislio em metades - exogamicas 
e das estac;5es seca/chuvosa, classes de idade, amigos formais, a importancia da no
minac;lio para a atribuic;lio de papeis sociais etc . ) e o trac;ado da aldeia como uma 
representac;ao espacial dessa ordem social. Seus estudos sobre a complexa estrutura 
social Timbira que, no dizer de Baldus, "inauguram nova fase no desenvolvimento 
da etnologia brasileira", despertaram o interesse de inumeros antrop6logos para o 
estudo dos grupos Je do Brasil Central, segundo uma perspectiva te6rica e metodo-
16gica mais moderna. 

Da bibliografia de Curt Nimuendaju cabe destacar os trabalhos que poderiamos 
chamar etnol6gico-indigenistas, contendo criticas e sugest5es para a atuai;:lio do Ser
vic;o de Protec;lio aos Indios que, de 1911 a 192'1-23, custeou seis de suas trezes 
excursoes a aldeias indigenas, a ultima das quais para pacificar OS Parintintin do rio 
Madeira. Tais slio: "Os Indios Parintintin do Alto Madeira" (1924), "As tribos do 
rio Madeira" (1925), "Reconhecimento dos rios Ic;ana, Ayari e Uaupes (1927), "Os 
Maxakali (1939) e "Os Gorotire" (1940), bem como outros, ainda ineditos, guarda
dos nos arquivos da Fundac;lio Nacional do Indio. Exceto os dois primeiros, todos os 
demais foram editados depois de sua morte. 

Em 40 anos de trabalho ininterrupto, Nimuendaju visitou 46 tribos, cobrindo a 
maioria das areas em que sobrevivem grupos indigenas do Brasil. A respeito de 
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algumas delas produziu estudos monograficos ou tematicos, como o dos Guarani 
Ramkokamekra"Canelas, Apinaye, Xerente e Tukuna. Sobre outras, como os Oti
Xavante, os Gamela, escreveu um "necrol6gio", uma vez que apenas encontrou poucos 
remanescentes com os quais reconstituiu o que era possfvel da hist6ria tribal. Junto 
a todas elas recolheu vocabularios, em alguns casos elaborou gramaticas e fez le
vantamentos precisos sobre a localizac;lio e os movimentos migrat6rios. 

Da maioria das tribos que visitou recolheu colei;:5es etnograficas, acuradamente 
documentadas, quanto ao uso, func;lio, a posic;lio social do artifice, sexo, idade, os 
materiais e1Il!Pregados, a tecnica de execui;:lio, bem como as designac;oes tribais dos 
objetos, as vezes acompanhada da respectiva tradui;:lio, para inferir os criterios de 
classificai;:lio nativos. N as colei;:oes adquiridas pelo Museu N acional, encontram-se 
exemplares inacabados de pec;as para que se possa reconhecer o processo de manu
fatura. No catalogo da colei;:lio Nimuendaju do Museu fiir Volkerkunde, de Leipzig, 
Dolores Newton encontrou esquemas de construi;:ao e uso do tear, com respeito a 
uma pei;:a de tecelagem dos Kre'pumkaepe, subgrupo Timbira, extinto. 

Tudo isso demonstra a preocupac;lio de Nimuendaju em salvaguardar um patrimo
nio cultural (lingiiistico, hist6rico, ergol6gico) que sabia unico, perecivel e insubstituf
vel. Nesse sentido, fez o que se chamaria hoje "antropologia de urgencia'', privilegi
ando o estudo de grupos que sabia ameac;ados de extinc;ao ou de descaracterizai;:ao, 
como os ja mencionados Oti-Xavante, os Guarani, os Ofaie-Xavante, os Xukuru e 
tantos outros. 

Essa "antropologia de urgencia" constituiu-se em projeto de vida para o pr6prio 
Nimuendaju que, diante do vulto da tarefa, passou apenas dois anos (1943/1944), 
dos quarenta dedicados a etnologia, sem fazer uma pesquisa de campo entre os Indios 
ou realizar uma escavac;lio arqueol6gica. Isso se impunha, tambem, pelo tipo de 
financiamento que recebia para auto sustento e para a sua produc;lio cientifica: a 
subvenc;lio de instituic;oes academicas, principalmente museus, interessados em reunir 
o maior numero possivel de elementos tangiveis da cultura indigena: os seus artefatos. 
Entretanto, pela Iista de viagens ao campo de Nimuendaju, publicada por Baldus 
(um total de 38 com estadias mais ou menos prolongadas entre 46 tribos e em 7 
areas arqueol6gicas)' ve-se que 13 foram custeadas pelo pr6prio pesquisador. 

Exceto uma breve visita ao Museu de Goteborg, Suecia, em 1934, em sua bio
grafia nlio se registra nenhuma outra viagem ao exterior, nenhum atendimento a con
gresso cientifico, nenhuma vinculac;ao formal com qualquer instituic;lio de pesquisa. 
0 contato de Nimuendaju com o mundo academico deu-se atraves de sua correspon
dencia. Sua formai;:lio se deve a humildade com que procurou aprender, autodidati-, 
camente, o saber antropol6gico do seu tempo. 

Outro trac;o biogriifico sobressalente de Curt Nimuendaju e o seu engajamento 
com o que denominariamos hoje, a "causa indigena'', isto e o seu empenho pela so
brevivencia fisica e a defesa dos portadores de tradii;:oes culturais milenares amea~a-
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das. Assim e que, logo no inicio de sua carreira em 1911, deixou de trabalhar com 
Hermann von Ihering, conhecido zo6logo, entao diretor de Museu Paulista, para acei
tar um posto modesto no recem-criado Servi!fo de Prote!fliO aos Indios. E que, nessa 
epoca, von Ihering encabe!fava uma campanha de sujei!flio e exterminio dos Xokl6ng, 
de Sta. Catarina que, a seu modo de ver, representavam um entrave ao progresso e 
a civiliza!flio, porque impediam o assentamento de colonos alemlies em suas terras. 
Mais de uma vez, Nimuendaju foi mobilizado por Rondon, seja para realizar estudos 
etnol6gicos, seja para pacificar grupos arredios, cujo territ6rio vinha sendo alcan
!fado pelas frentes pioneiras. E o caso ja mencionado dos Parintintin do rio Madeira, 
que Nimuendaju atraiu em 1922 e que depois viu definhar pelas doen<;as e toda a sorte 
de compulsoes, lamentando o esfor!fO empreendido para retira-los da condi!fliO de 
autonomia e isolamento. 

* * * 
A grande obra de sintese de Curt Nimuendaju e o seu mapa etnohist6rico, cuja 

terceira versao, elaborada a pedido da diretora do Museu Nacional, Heloisa Alberto 
Torres, em 1944, acaba de ser editada. Trabalho monumental, reilne todo o conhe
cimento etnol6gico entlio disponivel, a respeito da localiza!fao, filia<;lio lingiiistica e 
movimentos migrat6rios de tribos extintas e existentes. Para elabora-lo, Nimuendaju 
reuniu dados de 973 fontes bibliograficas e informa<;5es pessoais de pesquisadores e 
indigenistas, bem como anota<;oes pr6prias. No mapa e no indice que o acompanham 
estlio registrados 1.400 grupos etnicos pertencentes a 40 troncos lingi.iisticos. 0 mapa 
original, refeito tres vezes, a primeira, em 1942, para a Smithsonian Institution, que o 
publicou no Handbook of South American Indians, sem nota<;5es em cores, portanto, 
sem a indica<;lio da filia<;lio Iingi.iistica; o segundo, elaborado para o Museu Goeldi, 
e o terceiro, para o Museu Nacional, -mede 2 metros por 2. E, no dizer de Nimuen
daju, quase ocupava o espa<;o de seu local de trabalho, impedindo-o de trabalhar mais 
de 5 horas seguidas em sua elabora<;lio, pelo desconforto que representava seu ma
nuseio. Nessa obra, Nimuendaju exprimiu suas habilidades de arteslio, adquiridas quan
do exercida o oficio de mecanico-6tico, na adolescencia, aliadas a seus conhecimen
tos de historiador, ge6grafo, cart6grafo e etn61ogo, como acentua, em sua apresenta
<;lio do autor, o prof. Castro Faria. A precislio das localiza<;5es geograficas e enalte
cida por Rodolpho Pinto Barbosa, cart6grafo do IBGE, em sua aprecia<;lio das carac
teristicas cartograficas do mapa. Segundo Barbosa, Nimuendaju discrimina mais de 
500 rios, a cuja margem se localizam as tribos. A acuidade da nota<;ao lingi.iistica, 
em que os nomes das tribos extintas sao grafados segundo a ortografia em portugues 
para dintingui-los dos de tribos viventes, estas ultimas grafadas de acordo com a no
ta!fiiO fonetica, que Nimuendaju dominava e aplicava com escrupulosidade, e exalta
da pelas lingiiistas Charlote Emmerich e Yonne Leite, em sua apresenta<;ao e comenta
rio sobre a "ortografia dos nomes tribais no mapa". 

A publica<;lio do mapa abre novos horizontes para o estudo de problemas cru
ciais para a etnologia brasileira. Um deles e o computo da popula<;ao e o tamanho das 
comunidades indigenas a epoca da conquista. Um estudo recente, de Pierre Clastres, 

Comunica96es 179 

critica as avalia96es "classicas" de Kroeber, Rosenblat, Steward e outros, que or<;aram 
a popula<;ao brasileira pre-cabralina em um milhlio de indios . Clastres demonstra 
que unicamente a popula<;lio guarani, ocupando um territ6rio equivalente a 350 mil 
km2, com aldeias de cerca de 600 pessoas, distantes 12 kms. umas das outras, de
via montar a cerca de 1.404.000 indios com uma densidade de 4 habitantes por km2. 
Esse territ6rio corresponde a um retangulo compreendido entre o alto rio Paraguai 
e a costa Atlantica, abrangendo partes do sul do Brasil, norte da Argentina, leste do 
Paraguai. Como termo de compara<;lio, basta considerar que a atual popula<;lio do 
Paraauai e de cerca de 3 milhoes de habitantes para um territ6rio de 407 .ooo km2. 

As avalia1roes de H. F. Dobyns chegam a cifra de 9 milhoes, como mfnimo, e 
11 milhoes, como maximo, para a popula<;lio prC-colombiana da America do Sul, e 
90 mllh5es (minimo), 112 milhoes (maximo) para toda a America indigena. lsso 
corresponderia a um quarto da humanidade de 1.500, diz Pierre Chaunu, reduzida na 
propor1rao de 1:20 eu 1:25 no transcurso dos primeiros 130 anos de colonialismo 
europeu na America. 

Estimativas recentes da popula<;lio indigena pre-cabralina foram feitas por John 
Hemming e Oldemar Blasi. Baseado em avalia<;5es jesuiticas de 1628/1635, (160 
mil indios em 469 mil km2), Blasi projeta esses numeros para todo o territ6rio nacional 
e para 1.500, considerando que houve um decrescimo, passado mais de um seculo 
de 2: 1. Isto e, onde ha via dois indios ficou um apenas. Chega assim a cifra de 
2.944 mil indios no ano da descoberta. 0 historiador John Hemming divulga, em 
1978, sua estimativa sobre o levantamento das tribos viventes e extintas do Brasil, 
utlllzando dados atuais para as primeiras e hist6ricos para as ultimas, chegando a 
clfra de 2.431.000 aborigenes em 1.500. Se tomarmos o montante avaliado pelo 
Centro Ecumenico de Documenta<;lio e Informa<;lio (CEDI) para a popula<;ao indi
aena do Brasil em 1980 - 227 .800 - e o compararmos com o de Hemming e Blasi, 
verlficaremos que o decrescimo foi de aproximadamente, 10: 1 . Mas se aceitarmos a 
estlmativa de Dobyns, entre outros, para o Mexico e o Peru (uma diminui<;lio de 
20:1), teremos o dobro do montante encontrado por Hemming, ou seja, 4.862.000. 
Aqul 6 precise dizer que os calculos de Hemming, que ele pr6prio considera preca
rios, foram feitos antes da publica<;ao do mapa de Nimuendaju. 

Admitindo-se que o vulto da popula<;lio indigena foi cinco vezes maior que as 
avalia<;<Ses "classicas", e for<;oso refazer algumas constru<;5es te6ricas da antropologia 
brasileira. lsso altera os conhecimentos ate agora reunidos sobre o tamanho das 
comunidades, as formas de capta<;lio de recursos, de organiza<;lio s6cio-polftica e 
ccon6mica e, sobretudo, as motiva<;5es para a guerra, a antropofagia, o deslocamento 
de popula!foes e inumeros outros. 0 mapa etno-hist6rico de Nimuendaju suscita, 
pois, o reexame de poblemas cruciais, alguns poucos investigados. 

0 mapa proporciona, por outro lado, uma vislio global da problematica e do 
drama indigena. Essa vislio global vem faltando a antropologia, como assinala 
George Zarur na sua aprecia<;lio da importancia e efeitos do mapa, tambem inserida 
no volume que contem as anteriormente citada. O mapa confere profundidade historica 
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e largueza geografica a essa problematica . As informa96es sobre as localiza96es dos 
grupos indigenas, vistas em conjunto, iluminam problemas relacionados a ecologia 
cultural. Por exemplo: permitem responder por que houve maiores concentra96es de 
popula96es em determinadas areas em detrimento de outras; explicam rela96es entre 
recursos naturais, tecnologia e modos de adapta9ao, sem que se tomem essas expli
ca9oes, sectariamente, como determinantes, "deterministas" ou unicas. Outro exemplo. 
A tabela elaborada por Rodolpho Pinto Barbosa - "Freqiiencia das tribos em grupos 
lingi.iisticos" - mostra que historicamente os grupos do tronco tupi predominavam 
sobre os outros tres troncos principais - aruak, karib e Je - na razao de, aproxi
madamente, 260 tupi, para 200 aruak, 170 karib e 100 Je. 0 simples exame dessa 
tabela sugere uma multiplicidade de inferencias e temas de estudo. 

0 mapa representa, portanto, um embasamento sobre o qual a antropologia da 
America do Sul pode construir o edificio te6rico que nos falta para explicar alguns 
problemas insoluveis: a grande atomiza9ao de etnias (l.400 no Brasil e paises limi
trofes), a imensa pulveriza9ao lingi.iistica (40 troncos com centenas de linguas e dia
letos) . Ou seja, como se explica que cada micro-etnia tenha uma lingua, que leva 
milhares de anos para se desenvolver; que atraves dessa linguagem exprime sua con
cep9ao e sua classifica9ao da natureza, sua origem e a origem de outros grupos, e a 
do universo, considerando-se que milhoes de homens de nossa pr6pria cultura ja
mais se colocaram tais indaga96es, aceitando como indiscutiveis ou insondaveis as 
explica96es que lhes sao impostas sobre a natureza e a ordem social. 

As rela96es entre tecnologia e meio-ambiente, aliadas a migra96es, podem expli
car tambem fenomenos como conten9ao demogenetica, fissoes, dilui9ao da autori
dade poHtica, tabus alimentares, predominancia dos papeis masculinos sobre os femi
ninos na estrutura tribal e tantos outros problemas humanos comuns, presentes em 
outras regioes do mundo. 

Outra potencialidade do mapa de Nimuendaju, enfatizada por George Zarur, e a 
perspectiva que abre para o estudo da atua9ao das frentes pioneiras da economia 
nacional sobre grupos tribais, ao longo da hist6ria do Brasil, e as resistencias que 
"diferentes tipos de estruturas sociais" opuseram a essa invasao. Ou seja, imprimira 
nova dimensao a analise do contato inter-etnico. A hip6tese de Zarur e de que OS 

grupos ca9adores tern talvez " ... maior capacidade de resistencia cultural baseada 
em uma mais eficiente estrutura militar" . A "movimenta9ao no espa90" dos grupos 
indigenas pode ser, por outro lado, um indicador para medir a intensidade de pressao 
dessas frentes de expansao, afirma o mesmo autor. 

Finalmente, cabe referir a riqueza que representa a compila9ao bibliografica reu
nida por Nimuendaju para a elabora9ao do mapa, agora divulgada. Contamos, e certo, 
com a obra insuperavel de Herbert Baldus, o vademecum dos antrop6logos, a Biblio
grafia Critica da Etnologia Brasileira. Mas aqui estao reunidos os elementos que for
necem os dados hist6ricos, geograficos e lingi.iisticos mais fidedignos para estudos de 
etno-hist6ria publicados ate 1944. 0 indice de nomes tribais, organizado em ordem 
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alfab6tica com a respectiva sinonimia e filia9ao lingiiistica, e outro instrumento de 
consulta do maior valor. Assim sendo, longamente esperado, o mapa etno-hist6rico 
de Nimuendaju ja aparece como um classico. 

"Alemio por nascimento, brasileiro por ado9ao, indio por identidade'', na expres
alo de Emmerich e Leite, Curt Nimuendaju ostenta tambem o titulo de humanista 
e •'bio que come9a a ser revelado a um publico mais amplo que o estreito circulo 
do1 estudiosos da antropologia. As li96es que Nimuendaju 1egou aos antrop6logos 
du novas gera96es podem ser assim sintetizadas: 

1 . a conveniencia de realizar uma boa etnografia nao s6 para resgatar a hist6-
rla cultural de popula9oes agrafas mas tambem como materia prima para a e!abora
;lo te6rica e para estudos comparativos. Nao fosse isso, os livros de Hans Stenden ou 
Gabriel de Souza nao seriam reeditados ao longo de 400 anos; 

2. o engajamento militante do pesquisador com seu objeto de estudo. Essa 
atltude tern em Nimuendaju em exemplo pioneiro de cientista interessado na sobrevi
v6ncia e na defesa dos interesses dos povos com os quais conviveu; 

3'. a importancia de uma visao em conjunto da realidade social, mesmo quando 
ae examina uma parte dela, como fez Nimuendaju ao reunir no seu mapa etno
hlst6rico toda a informa9ao que colhera ao longo de sua vida e aquela que pode 
obter das fontes disponiveis . 

Berta G. Ribeiro 
Museu Nacional - UFRJ 




