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Até o último quartel do século XIX, a regiáo do Alto Xingu, no 
Brasil Central, era terra incógnita. O primeiro a percorré-la, em -1884, foi 
o médico psiquiatra Karl von den Steinen, -em companhia de seu primo 
Wilhelm von den Steinen, desenhista e pintor, e do geógrafo e astrónomo 
Otto Claus. Outras quatro expedi~óes alemás se dirigiram para lá nos 
anos seguintes, como objetivo principal de explorar a área do ponto de 
vista etnológico. Da segunda, em 1887, também chefiada por Karl von 
den Steinen, participaram, além de Wilhelm von den Steinen, o antropó
logo Paul · Ehrenreich e o geógrafo Peter Vogel. As duas seguintes, em 
1896 e 1898, estiveram a cargo de Herrmann Meyer. Teve ele como 
companheiros de viagem, respectivamente, Karl Ranke, antropólogo, e 
Theodor Koch-Grünberg, que mais tarde se tornaría célebre por suas 
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pesquisas etnológicas e lingüísticas na Amazonia Setentrional. Em 1901, 
o território foi percorrido por Max Schmidt. A essa fase pioneira da pre
sen~a alemá no Alto Xingu seguiu-se um longo interstício até o ano de 
1926, quando Max Schmidt empreendeu a sexta expedi~áo. A sétima, de 
Günther Hartmann, realizou-se em 1983. 

Náo se fará aqui o histórico dessas explora~óes. O que se pretende 
é por em relevo o alcance dos resultados das cinco primeiras, apontar al
gumas das principais tarefas científicas a serem cumpridas e, sobretudo, 

• Parte deste artigo foi publicada em O Estado de S. Paulo, a 23 de julho de 1988. 
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chamar a aten~o para a urgéncia - ante a rápida transforma~o pela 
qual passa toda a Amazónia - de se intensificarem as pesquisas na área. 
Seria desejável que os etnólogos alemáes retomassem de maneira decidi
da o programa de estudos iniciados pelos pioneiros de que aqui se fala. 

Karl von den Steinen descobriu no Alto Xingu um quadro étnico 
sui generis: em território bastante restrito e relativamente isolado convi
viam, em peculiar simbiose cultural, grupos dos quatro maiores troncos 
lingüísticos do Brasil indígena, isto é, dos tupis, caraíbas, aruaques e jés, 

. além de urna tribo de fala isolada, os trumaís. Essas popula~óes, cada 
qual manten do a sua identidade, e a ela se aferrando obstinadamente, 
haviam constituído, por um processo que até hoje ninguém conseguiu ex
plicar de maneira convincente, urna espécie de confedera~o. Eram, 
ademais, portadoras de urna cultura relativamente uniforme. 

As mencionadas expedi~óes trouxeram apreciável acervo de co
nhecimentos sobre os aborígines. Mas náo s6 isso. Ampliaram o horizon
te da etnologia brasileira e imprimiram novos rumos as pesquisas. Mais 
ainda: fizeram surgir urna nova imagem científica do índio. Destarte se 
corrigiram urnas tantas dÍStor~óes que vinham dos tempos de Alexander 

. von Humboldt, do Príncipe Maximiliano de Wied-Neuwied e, sobretodo, 
do grande Karl Friedrich Philipp von Martius, cujo papel decisivo no lan
~mento das bases para a investiga~o sistemática das línguas e culturas 
aborígines brasileiras, allás,-ninguém jamais porá em dúvida. Embora ca
racterizando o mundo indígena brasileiro como constituído de tribos de
cadentes e degeneradas, de um mixtu.m compositu.m ou, como ele diz, de 
urna colluvies gentium, isto é, de um conjunto de grupos humanos em flu
xo contínuo e, por isso, refratários a toda e qualquer classifica~o, deu 
substancial contribui~áo no empenho de se encontrar um mínimo de or
dem no emaranhado de línguas e culturas. Mas foi' a Karl von den Stei-· 
nen e a Paul Ehrenreich que coube o mérito de propor um esquema clas"'! 
sificatório válido ainda hoje em suas linhas fundamentais. Partiram eles, 
como náo poderia deixar de ser, do levantamento e da criteriosa análise 
de vocabulários e textos para a determina~áo do parentesco de culturas. 
Isto é, puseram a lingüística a servi~o da etnologia. 

É preciso, pois, deixar bem claro que as expedi~óes pioneiras ao 
Alto Xingu náo f oram apenas de import~ncia capital para o conhecimen
to da área, mas de todo o Brasil indígena. Foi por isso que Roquette-Pin
to chegou a afirma~ que a obra de von' den Steinen refundiu as bases da 
etnologia brasileira. Quais sáo essas bases? Antes de mais nada, por cer
to, a classifica~áo das tribos, em especial a sua situa~o no quadro geral 
dos idiomas. . ·. 
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Allás, um dos estudos mais significativos da etnologia sul-america-, 
na dos anos de que aqui nos ocupamos é um texto de Paul Ehrenreich, 
publicado em 1891, sobre a class\fica~o, as migra~es e a distribui~o 
espacial das popula~óes nativas do Brasil. Trata-se de urna síntese e in
teq)reta~áo magistral dos dados entáo disponíveis. Escrito há quase um 
século, o artigo contém, é claro, afirma~es e conjecturas que, em virtude 
de pesquisas posteriores, tiveram de ser descartadas. Mas por muito 
tempo serviu de ponto de apoio e quadro de referéncia para a formu
la~o de problemas a serem investigados náo só com rela~áo ao Alto 
Xingu, mas a todo o território brasileiro. 

Convém que a esta altura nos detenhamos com um problema a um 
tempo ( etno )lingüístico e etno-histórico, a que Karl von den Steinen e 
em parte também Paul Ehrenreich se dedicaram com particular empe
nho. Trata-se da situa~o do idioma bacairi no grande tronco caribe e da 
provável rota migratória dos avoengos dos bacairis pelo continente sul-

• -americano. 
J á no final do século XVIII, o grupo lingüístico caribe fora reco

nhecido por Hervás, a quem se deve a primeira tentativa de elaborar 
urna classifica~o menos sumária dos idiomas indígenas do Novo Mundo. 
Mais tarde, d'Orbigny, von Martius, Baptista Caetano e outros passaram 
a considerá-lo, sobre a base de urna argumenta~áo um tanto nebulosa, 
como integrante do cónjunto de línguas tupis. Von den Steinen, apoiado 
sobretudo em suas próprias pesquisas de campo e em seus magistrais es
tudos comparativos, corroborados em alguns pontos por material colhido 
por Ehrenreich, restabeleceu-o de maneira concludente como grupo dis
tinto ou autónomo. Foi um passo decisiv~ na lingüística sul-americana, 
mas também na defini~o do quadro etnográfico. 

É um dos exemplos. Outro é o da delimita~o do grupo aruaque, 
para a qual continuam valendo os critérios propostos por von den Stei
nen. Outro, ainda, é o que diz respeito aos idiomas tucanos, em cuja ca
racteriza~o e descri~o se destacaria depois Koch-Grünberg, que, como 
é notório, teve as suas primeiras experiéncias de pesquisa no Alto Xingu. 

Alguns anos depois de sua segunda viagem, Karl von den Steinen 
publicou um volume substancial sobre o bacairi, urna das línguas caribes 
do Alto Xingu. Seu principal informante, um índio semicivilizado, o 
acompanhou em ambas as expedi~óes e lhe forneceu copioso material. 
Com este o pesquisador produziu urna obra de mais de quatrocentas pá
ginas, que continua sendo, apesar de todos os progressos da lingüística 
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moderna, urna das mais importantes sobre um idioma indígena do Brasil. 
O objetivo fundamental era obter clareza sobre as migra~óes das 

tribos caribes e explicar o estreito parentesco do bacairi especialmente 
com o xaima e o cumanagoto, as línguas caribes mais setentrionais do 
continente sol-americano. O autor chegou a convi~o de que o bacairi, o 
idioma mais meridional do grande grupo, era também o mais primitivo. 
Defendeu a tese de que os caribes tiveram o Brasil C~ntral como ponto 
de partida de suas migra~óes, dirigindo-se para o Norte. Para sua argu
menta~o, pareceu-lhe prioritária a tarefa de reconstituir, pela análise 
comparativa, a língua matriz de que se originaram os sistemas do grande 
tronco. Embora o interesse etnológico estivesse em primeiro plano, pro
curou, como declara, conduzir o trabalho de maneira objetiva, em termos 
estritamente lingüísticos. Somente depois disso caberia investigar em que 
regiáo teria vivido o povo que falava essa protolíngua. Na compara~áo, 
sobretodo léxica, de seu material com o que se reunira durante séculos 
sobre outros idiomas caribes centro e sol-americanos, chegou a con
clusáo, entre outras, de que a transforma~áo dos idiomas em confronto 
obedece a rígidas leis fonéticas, responsáveis por correspondencias, o 
que, porém, náo quer dizer coincidencias. Conseguiu, enfim, estabelecer, 
em suas linhas fundamentais, o caráter da língua que teria sido o proto
caribe, sem pretender, evidentemente, reconstituí-la. 

Hoje se considera obsoleta e insatisfatória a técnica de pesquisa 
lingüística usada por von den Steinen, que, allás, tinha plena consciencia 
das limita~es e dos perigos da compara~o léxica, a que teve de recorrer 
pela própria natureza do material disponível. Náo obstante, o resultado 
principal a que chegou, e que diz respeito ao caráter arcaico dos idiomas 
caribes que encontrou no Alto Xingu, continua válido e tem sido corro
borado por estudos feítos nas últimas décadas. É bom mencionar 
também que a seriedade, por todos reconhecida, com que apresenta e 
examina o seu material, confere a este um valor permanente. E diga-se, 
ainda, que foi dos primeiros, se náo o primeiro, a publicar ipsis verbis tex
tos míticos caribes com cuidadosa tradu~o interlinear. 

O sábio tinha em mira, como foi dito, a comprova~áo de uqia hipó
tese de interesse etnológico, a de que o centro de dispersáo dos caribes 
estaría situado no cora~o geográfico da América do Sul, ou seja, na área 
das cabeceiras do Madeira, do Tapajós ou, talvez, do Alto Xingu. O en
contro, por Paul Ehrenreich, dos apfucás, tribo caribe do Babeo Tocan
tins, ou seja, mais ou menos a meio caminho na suposta rota para as 
Guianas, foi recebido como argumento decisivo a favor da suposi~áo. 
Ainda mais porque, de acordo com Ehrenreich, a língua apiacá situava-se 

I 
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"no meio" entre o bacairi e o galibi, e porque, segundo a tradi~o oral 
dos apiacás, eles se haviam dirigido para o Norte, em conseqüencia das 
lutas que lhes moviam os suiás, notoriamente a mais agressiva das tribos 

' do Alto Xingu. Sobre base mais ampla e com extraordinário brilho, von 
den Steinen retoma a discussáo do tema em sua grande obra sobre a se
gunda viagem, insistindo na localiza~o meridional da "pátria primitiva" 
dos caribes. Estudos posteriores vieram demonstrar que a hipótese devia 
ser abandonada. Nem por isso havemos, porém, de esquecer o aspecto 
positivo de todo esse esfor~o. O mérito principal talvez seja o grande im
pulso dado a compara~o sistemática e metódica de línguas índias sul
-americanás entre si aparentadas, no intuito de se chegar a uma visáo 
mais adequada da realidade etnolingüística e, por isso mesmo, também 
etno-histórica. E ninguém deixará de levar em conta, para uma justa 
aprecia~o, que naquela época náo se cogitava sequer de conceitos boje 
corriqueiros e de métodos, tais como, para dar um exemplo apenas, o da 
glotocronologia, familiares aos que boje em dia tratam desses assuntos. 

Ainda no início deste século, a etnologia era vista como a ciencia 
que devia, na medida do possívei remontar aos primórdios da humani
dade, a fim de investigar a origem da cultura e descrever os estágios do 
processo evolutivo que teria levado a emergencia das "altas culturas" ou 
civiliza~es. 

Daí o extraordinário interesse despertado pela descoberta, no cen
tro da América do Sul, de povos que viviam, como se costuma dizer, na 
"idade da pedra" e que, portanto, seriam representantes vivos da infan
cia cultural do genero humano. Náo se há de estranhar, por isso, que, na 
obra-prima de Karl von den Steinen, o clássico volume em que apresenta 
os resultados da segunda expedi~o, ocupem lugar de destaque os pro
blemas ligados a origem e a evolu~o da cultura. De uma forma ou de 
outra, o espírito carismático de Adolf Bastian pairava sobre toda uma ge
ra~o de pesquisadores. Assinale-se, náo obstante, que, ao contrário de 
von den Steinen, os demais pouco se preocupavam em interpretar a luz 
de postulados teóricos as suas observa~óes entre os nativos. Em con
sonancia com a visáo evolucionista, a origem dos mais variados aspectos 
da cultura material e náo-material se impóe na obra do mestre como te
ma, por assim dizer, recorrente e reiterativo das retlexóes. E, devido a 
sua forma~o de psiquiatra, é compreensível a tendencia de discutir os 
problemas em termos predominantemente psicológicos, ou seja, com vis
ta a mentalidade peculiar a um certo estágio cultural. Nas tribos xingua
nas esta náo podia ser outra senáo a do primitivo coletor e ca~ador, já 
que, no entender do etnólogo, essas popula~óes, embora tendo adotado o 



116 KARL VON DEN STBINBN: UM SÉCULO DE ANfROPOLOGIA NO XINGU 

cultivo da mandioca e de outras plantas, pensavam, interpretavam o 
mundo e reagiam náo como lavradores, mas como grupos de economia 
rudimentar ainda puramente extrativa. 

Hoje se fala muito em etno-história do Alto Xingu. Como quer 
que seja, ninguém logrou ainda dizer de que maneira veio afmal a confi
gurar-se o que - com as devidas ressalvas, como sabemos - se chama de 
cultura alto-xinguana. Vários dos fatores que atuaram no decorrer do 
tempo, uns mais outros menos óbvios, de há muito foram apontados pe
los estudiosos, mas náo há dúvida de que estamos longe de urna expli
ca~o convincente do processo como um todo. E talvez seja tarde para a 
reconstitui~áo, urna vez que as transforma~óes dos últimos decénios tém 
sido tais que muita coisa se perdeu para sempre. 

Na medida do possível deveráo, no entanto, submeter-se a urna 
aprecia~o crítica sobre a base dos elementos ainda disponíveis, quer as 
hipóteses e conjecturas dos primeiros exploradores, quer as de pesquisa
dores modernos, como, por exemplo, a de Gerhard Baer, segundo a qual 
as tribos aruaques e os bacairis teriam chegado ao Alto Xingu em época 
muito recente, nos séculos XVII e XVIII, as do grupo tupi apenas no final 
desse período e depois deles os trumaís. Diante da questáo de saber co
mo foi ·possível constituir-se em táo pouco tempo o fundo comum das 
culturas da área, Baer lembra a probabilidade de já ter havido maior ou 
menor acultura~áo entre as tribos antes de se estabelecerem no Alto 
Xingu, que o etnólogo brasileiro Eduardo Galváo chamou de área de 
compressáo cultural. 

Um dos aspectos mais intrigantes do problema continua sendo o 
das manif esta~óes específicas, ou, digamos, distintivas, de aspectos e 
elementos que na esfera da cultura material como da náo-material mar
cam de maneira inequívoca o surto de inova~es oriundas da intera~o 
de sistemas-de-vida originariamente bastante heterogéneos. E como po
diam, pergunta-se, tribos de táo diversa extra~áo, mantendo cada qual o 
seu idioma, abdicar em apenas. dois ou trés séculos de mareantes tra
di~óes milenares pelo simples fato de partilharem urna situa~o similar, 
de adapta~o a um novo ambiente natural e de oposi~o a grupos-hostis 
que os assolavam de todos os lados, e de, por isso mesmo, estarem obri
gados a encontrar um equihorio razoável entre a agressividade e a coe
xisténcia pacífica que se impunha? 

É claro que a adapta~o de seus sistemas sócio-economicos as 
condi~óes geográficas da regiáo por si só náo explica o denominador co
mum das culturas. 

·. 
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Em 1936, Fritz Krause, um dos mais diligentes entre os que estu
daram culturas indígenas do Brasil, apresentou em Leipzig, a reuniáo 
anual da Sociedade de Etnologi~, um interessante trabalho sobre as tare
fas de pesquisa na regiáo das nascentes do Xingu. É, em síntese, urna 
visáo dos problemas etnológicos da área, tal como nO-la deixaram os 
primeiros exploradores. Decorrido m.eio século, valeria talvez a pena 
examinar detidamente o texto e verüicar em que medida o desiderato foi 
cumprido e quais os problemas que continuam a desaftar-nos. Restrin
jo-me aqui a alguns pontos que considero capitais. 

Krause, que publicou urna obra volumosa sobre os resultados de 
sua expedi~o ao Araguaia, onde estudou principalmente os carajás e 
seus parentes xavajés, nunca estivera no Xingu, mas tinha a sua dispo
si~áo, no Museu de Etnologia de Leipzig, os arquivos de Wilhelm von 
den Steinen e Herrmann Meyer, como também urna grande col~áo et
nográfica colhida por este último entre os índios xinguanos. Escreveu 
urna série de trabalhos baseados no estudo desse copioso material, <le co
l~es existentes em outros museus, principalmente no de Berlim, e das 
obras e artigos dos primeiros exploradores. 

Quanto as tarefas de pesquisa que enumera, refere-se em primeiro 
lugar ao estudo dos deslocamentos espaciais das tribos xinguanas. Em 
conexáo com isso, considera importante indagar a época em que se teria 
dado o povoamento da área, assunto, aliás, atrás mencionado e discutido 
nas últimas décadas por vários autores, sem que até boje se tenha chega
do a elucidá-lo. 

A seguir, trata da caracteriza~o do Alto Xingu como "província 
cultural". Relaciona as tribos lá existentes e indica a sua distribui~áo pelo 
território. Destacando os trumaís e os suiás como pertencentes a outra 
"província", levanta a questáo de saber em que medida. os primeiros che
garam a assimilar-se ao padráo cultural da regiáo. 

Após referir-se a necessidade de pesquisar melhor as diferen~s 
entre os tipos físicos das etnias, salienta como fundamental a necessidade 
de explicar como é possível tribos táo düerentes serem possuidoras de 
urna "cultura comum". De urna forma ou de outra, o problema já intriga
ra von den Steinen, Meyer e Schmidt, e continua intrigando quantos en
caram em conjunto o quadro etnológico do Alto Xingu. A resposta a per
gunta depende, é claro, antes de mais nada, do conceito que se tenha de 
"cultura comum", da énfase que se queira dar, queras semelhan~s, quer 
as diferen~s nos sistemas de vida das tribos. A questáo da homogenei
dade e da heterogeneidade do quadro cultural do Alto Xingu ainda de
verá ser objeto de muita pesquisa. Quanto a Krause, menciona ele, com 
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sobeja razáo, como possíveis ou prováveis fatores da acultura~o entre as 
etnias as rela~es, predominantemente pacíficas, entre as tribos da área, 
como também o comércio intertribal. Insiste em que ambos os fatores e 
os seus resultados devem ser investigados em maior profundidade. 

Boas contribui~óes sobre o problema foram, aliás, fomecidas por 
autores ma~s recentes, entre elas as de Eduardo Galváo, que em impor
tante estudo de 1953 resumiu as conclusóes a que chegou, após dois 

· períodos de intensivo trabalho entre os índios da regiáo. 
Para a documenta~o das culturas xinguanas foram providenciais 

os vínculos dos primeiros exploradores com grandes museus, que tinham 
interesse em aumentar os seus acervos. Torno a lembrar que sobre os 
viajantes pairava o espírito de Adolf ~astian, o fundador do Museu de 
Berlim e incansável colecionador de documentos etnográficos de todo o 
mundo. Karl von den Steinen trouxe da segunda expedi~o um total de 
1 235 p~s de sete tribos do Alto Xingu. As col~óes mais ricas foram as 
de Herrmann Meyer. Dele o Museu de Leipzig adquiriu mais de 1700 
p~s. Parte de seu material foi para Berlim, Stuttgart e Leningrado. 
Os artefatos que trouxe tem, aliás, valor especial pelos minuciosos dese
nhos que acompanham o inventário. Infelizmente as cole~óes de Berlim e ) 

- de Leipzig foram em grande parte destruídas por bombardeios na Se
gunda Guerra Mundial. Trata-se de urna perda irreparávei já que - isto 
vale sobretudo para as pe~s coletadas por von den Steinen - tratava-se 
de objetos feitos com o tradicional esmero e sem o uso de instrumen
tos de ferro. No decorrer deste século, sertanistas, viajantes e pesquisa
dores do Brasil e de outros países reuniram muitas col~es, algumas de
las riquíssimas, que, entretanto, náo substituem de modo cabal as da 
primeira fase da explora~o. Felizmente, em todo caso, o acervo do mu
seu de Berlim teve há poucos anos um substancial refor~o, pois incorpo
rou um grande cabedal trazido pela sétima expedi~o alemá ao Xingu, 
chefiada por Günther Hartmann. 

Dentre as col~es existentes na Europa, merece ainda especial 
men~o a de Gerhard Baer, reunida em 1955. Encontra-se no Museu Et
nográfico de Basiléia. 

No princípio, a representa~o iconográfica de aspectos e elemen
tos culturais cabia sobretudo ao desenhista. Na tarefa se destacou 
Wilhelm von den Steinen, que acompanhou seu primo nas duas expe
di~óes. Até hoje, ao que parece, ninguém reconheceu devidamente os 
méritos desse notável artista no ambito da etnologia sul-am~ricana. Náo 
caiu no esquecimento, mas sempre ficou na sombra de seu grande primo, 
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seu "innáo maior", na terminologia de parentesco dos bacairis. Talvez 
um dia alguém se anime a fazer urna avalia~o crítica de seus trabalhos, 
de interesse para a arte como para a ciéncia. V aleria a pena. 

A documenta~o fotográfiea era difícil e penosa. Na medida do 
possível foi feita por Ehrenreich. Retratou cenas da viagem e, em espe
cial, tipos físicos, em cuja análise iria basear em grande parte sua obra 
clássica sobre a antropologia somática de tribos brasileiras. 

A palavra de ordem do velho Bastian, de salvar para os pósteros o 
maior número possível de testemunhos dos primórdios da história cultu
ral da humanidade, esbarrou por muito tempo, no tocante a documen
ta~o visual e audiovisual, com o atraso em que nesse campo se encon
travam as nossas técnicas. Ao que consta, os primeiros documentos 
cinematográficos sobre culturas indígenas sul-americanas sáo os que 
Theodor Koch-Grünberg e H. Schmidt produziram entre os taulipangues, 
na regiáo do Roraima. Data do ano de 1911 urna filmagem por eles feita 
e editada, ou melhor, editorada, em 1964, pelo Instituto do Filme Cientí
fico de Góttingen, com comentário científico de Otto Zerries. 

A partir de 1944 e 1945, quando, por iniciativa do general Rondon, 
foran1 ao Alto Xingu as primeiras expedi~es da equipe fotográfica do 
Servi~o de Prot~o aos Índios, intensificou-se a documenta~áo por meio 
de fotografias e filmes. Para isso contribuíram bastante a chegada ao Cu
luene, em 1946, dos innáos Villas-Boas, ou seja, da vanguarda da Expe
di~o Roncador-Xingu, e as facilidades proporcionadas pela Funda~o 
Brasil Central e pela For~ Aérea Brasileira. Institui~es científicas, tais 
como o Museu Nacional, mandaram para a regiáo pesquisadores, que co
lheram bom material fotográfico, em parte utilizado nos trabalhos que 
publicaram. Mais tarde, dirigiu-se para lá um número crescente de equi
pes de cinema e de televisáo, em sua maioria brasileiras e européias, que 
produziram reportagens, algumas muito bem feitas. Nesses empreendi
mentos náo havia, como é natural, objetivos propriamente científicos, · 
mas o intuito de satisfazer o público, ávido de conhecer algo dos misté
rios de um mundo exótico. O que náo impede que os documentários te
nham também valor etnológico. Conviria, por isso, fazer um cadastro 
desse material, tarefa nada fácil, mas por certo compensadora. Deve ser, 
é claro, um cadastro com comentários críticos, urna vez que, como sabe
mos, "náo há nada táo subjetivo como a objetiva". Ainda mais quando se 
pretende, acima de tudo, apresentar coisas que prendam a aten~o do 
espectador leigo. 

Sáo poucos os alemáes que filmaram a vida e a cultura dos xin
guanos. Quando estive na área em 1958, encontrei-me várias vezes com 
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Erich Wustmann, conhecido cinegrafista e autor de numerosos livros de 
viagem. Nos trés meses que lá passou fez alguns filmes e tirou muitas fo
tografias, allás excelentes, sobretudo dos camaiurás, cujos cantos também 
gravou. Harald Schultz, etnólogo brasileiro de descendéncia alemá, foi 
quem até hoje mais se destacou no Brasil na documenta~o de culturas 
indígenas por meio de filmes, inúmeras fotografias e col~óes de toda 
sorte de artefatos. No Alto Xingu trabalhou principalinente entre os 
uaurás, os suiás e os txucarramáes. Do catálogo da Encyclopaedia Cine
matographica do Instituto do Filme Científico, de Gottingen, constam 
cerca de setenta filmes por ele produzidos, pequenos verbetes visuais, de 
interesse estritamente científico, extraídos de documentários, alguns de 
longa-metragem, por ele feítos entre índios de todo o Brasil. Da Encyclo
paedia Cinematographica fazem parte também contribui~óes de René 
Fuerst, pesquisador suí~o que, no Alto Xingu, filmou entre os calapalos e 
os iaualapítis. Sáo esses os principais trabalhos de pesquisadores 
alemáes, ou ligados a cultura alemá, no campo da documenta~o foto e 
cinematográfica do mundo indígena do Alto Xingu. É pena que nenhum 
dos que foram mencionados tiveram oportunidade de fazer algo com
parável ao que reá.lizou, por exemplo, o etnólogo norte-americano Tho
mas Gregor, que conviveu por dezoito meses com a tribo xinguana dos 
meinácus e conseguiu levar para a aldeia urna equipe cinematográfica, 
que filmou, sob sua criteriosa orienta~áo, o "drama" da vida d~ária da 
comunidade tribal. Sobre a monografía de Gregor, que é, por assim di
zer, o script do filme, escrevi albures que ela 

foge dehberadam.ente do padráo comum.das etnografias tradicionais. ( ... ] Em vez de recor
rer a um modelo estrutural para explicar as normas que regem a intera~o social entre os 
meinácus, o pesquisador se interessa, antes de mais nada, por captar o desempenho real e 
concreto dos papéis sociais dos membros do grupo como e enquanto participantes de um 
sistema de a~ao. [ ... ) No futuro já nao se há de escrever sobre as chamadas "culturas xin
guanas" sem levar em conta o trabalho do Professor Thomas Gregor. 

Náo seria o caso de sugerir que algum etnólogo alemáo se decida a 
retomar, em perspectiva moderna e com os recursos técnicos hoje dis
poníveis, o programa de trabalho iniciado há um século no Brasil Central 
e depois interrompido pelas vicissitudes da história? · 

Os descobridores do Alto Xingu sabiam muito bem que a sua pas
sagem, ainda que rápida, pelo território, hav~ria de ter conseqüéncias 
náo apenas positivas, mas também negativas ,para os aborígines que lá vi-
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viam. Já o próprio von den Steinen exprimiu profundo pessimismo ao es
crever que "Karilose" (Carlos, na pronúncia bacairi de seu nome), o 
primeiro "historiador" dessas t~ibos, seria também o último. Tinha em 
mente o que se passara no correr dos séculas com numerosas popula~óes 
nativas, que náo resistiram ao impacto da coloniza~o européia. Vejamos 
os termos incisivos em que Karl Ranke, companheiro de Meyer em sua 
primeira viagem, formula a sua previsáo sobremodo sombría: 

Pobre povo! O teu destino pode ser calculado de antemao. Pelas nossas expedi~C>es 
ao Xingu, de que tanto nos orgulhamos, abriu-se a porta por tanto tempo fechada e, cedo 
ou tarde, virá Pandora e deixará sair de seu vaso os beneficios da civiliza?o. Já chegaste a 
conhecer o ferro e o cao e a galinha e conhecerás ainda urna por~o de animais domésticos 
úteis e, sobretudo, urna por~o de plantas de cultivo, a banana, a cana-de-a~car, o arroz, o 
feijao. Talvez venhas a ser batizado. Mas a epidemia de blenorréia que te assolou após a tua 
primeira visita ao irmao branco terá também sucessores, um após outro. Lues, lepra, tuber
culose, sarampo, escarlatina, varíc;>la, febre amarela e benbéri. Nao admira, na verdade, que 
povos nao civilizados se extingam ante a civiliza?o (1898:131 e ss.). 

Em grande parte, infelizmente, o soturno prognóstico estava certo. 
Segundo a estimativa de Meyer, havia na área em 1897 um total de talvez 
39 aldeias, o que devia corresponder a cerca de quatro mil almas. Houve, 
como sabemos, epidemias catastróficas, principalmente sucessivos surtos 
de gripes, com um declínio populacional que levou a existéncia de grupos 
inteiros a um lúgubre desfecho. O número de remanescentes é or~ado 
em, no máximo, oitocentas pessoas, distribuídas em umas dez ou onze 
aldeias. Nas últimas décadas registrou-se urna estabiliza~o e, em alguns 
casos, até urna incipiente recupera~o demográfica, gra?s as medidas 
dos órgáos oficiais de assisténcia ao índio. Náo se dirá que o Alto Xingu 
esteja a salvo dos perigos que sempre o amea~ram, mas em todo caso 

\ podemos, por enquanto, confiar no que Iá. se faz e contar coma sobre
vivéncia das popula~óes que lá ainda existem. 

Dos primeiros exploradores náo se haveria de esperar especial 
empenho em analisar fenómenos aculturativos. Era um estudo ainda 
alheio aos objetivos da etnología. A própria palavra acultura~áo era no- ' 
vinha na época. O primeiro ou, pelo menos, um dos primeiros a em
pregá-la f oi Paul Ehrenreich. Náo há dúvida de que o processo de acultu
ra~áo intertribal entre os xinguanos náo deixou de despertar a curiosida
de dos viajantes, que, entretanto, devido a curta permanéncia entre os di
ferentes grupos, náo podiam senáo fazer observa~es rápidas e super:fi
ciais sobre o assunto. Quanto as mudan?s de cultura provocadas na área 
pelo contato coma civiliza~o, náo havia chegado o tempo de estudá-las 
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em maior profundidade, já que foram os próprios pioneiros que desen
cadearam o processo. Von den Steinen es~u alguns "apontamentos 
psicológicos" sobre a rea~áo do índio ante as coisas sobremodo curiosas 
de que vinha munido o homem branco, dentre as quais, como náo podia 
deixar de ser, se destacavam os utensilios de ferro e de a~o. Quis, diga-se 
de passagem, a ironia da História que fosse precisamente um sábio cha
mado von den Steinen, procurando investigar auténticos ~emanescentes 
da idade da pedra - em cuja tecnología havia, allás, muito menos pedra 
do que madeira, ossos, conchas e palha - , o responsável p~lo desenca
deamento da revolu~o do ferro no Alto Xingu. Na segunda viagem dis
tribuiu entre os índios do Culiseu nada menos do que 1100 facas e cerca 
de trinta machados de a~o. Os efeitos foram de tal ordem, lembra seu 
primo Wilhelm, que doze anos mais tarde já foi düícil para Herrmann 
Meyer coletar um número razoável de objetos feitos com o antigo esme
ro. A cobi~ do ferro se tornou tamanha que, por exemplo, os bacairis, os 
mais bem estudados por von den Steinen, náo tardaram a deixar as suas 
aldeias do Xingu, emigrando mais para o Oeste, onde foram juntar-se 
com irmáos-de-tribo semi-aculturados, que já usufruíam os chamados 
beneficios da civiliza~o. Urna vez que Maomé náo ia a montanha, a 
montanha devia ir a Maomé. Note-se, porém, que ainda antes desse éxo
do, único, talvez, pelos motivos que o causaram, na história do índio bra
sileiro, a comunica~o entre bacairis semi-aculturados e bravios, estabe
lecida ou restabelecida, como sabemos, pelas expedi~óes de von den Stei
nen, provocara rápidas e profundas transforma~es no panorama da dis
tribui~o espacial das tribos. Já em 1900, numa conferéncia feita logo após 
o regresso de sua segunda viagem, Herrmann Meyer diz o seguinte sobre 
os trumaís, camaiurás, auetés, iaualapítis, meinácus, auauitis e bacairis: 

Quero mencionar ainda de passagem os deslocamentos e as transforma~ que ve
rifiquei. É muito curioso o fato de todas as tnbos citadas haverem mudado o sítio de mora
da. [ ... ] Nisto se manifesta nitidamente o empenho de aproximar-~ mais do Culiseu, que, 
pelas rela~es dos bacairis bravios com os mansos, parece desenvolver-se como espécie de 
via de importa~o de produtos culturais (1900:126). 

Estáo aí os primeiros passos de um movimento que, por motivos 
análogos, iria, daí por diante, configurar e reconfigurar o panorama et
nogeográfico do Alto Xingu. Náo é aQui o lugar de discutir o assunto, 
que, como vimos, foi apontado por Krause entre os que mereciam pes
quisas mais minuciosas. Digamos apenas que, apesar dos progressos fei
tos, ainda há muito que investigar. Ao primeiro Umbruch (náo sei como 
traduzir a palavra, que, em todo caso, implica a ipéia de novos rumos) 

' 
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seguiu-se outro, com a crescente intensifica~o dos contatos desde os 
anos 40, no qual os xinguanos se foram familiarizando cada vez mais com 
armas de fogo, avióes, rádios transistorizados, vasilhames de alumínio, 

'· lanternas elétricas, anzóis, fios de náilon e mil e tantas outras coisas do 
mundo dos brancos. 

J á foi dito, com acerto, que o caráter distintivo do processo acultu
rativo no Alto Xingu se deve, em grande parte, a auséncia de pressáo das 
frentes de expansáo da sociedade nacional. Apesar de conhecerem e pra
ticarem comércio intertribal, allás institucionalizado, permaneceram por 
longo tempo ingénuos em tudo o que diz respeito a economia, como nós 
a entendemos. Existe o conceito de equivaléncia, pelo menos relativa, de 
valores mercantis, mas náo há o de lucro comercial, alheio ao espírito 
indígena. Nos negócios de troca com o homem branco sáo ·interesseiros. 
Náo tém, porém, na~a de mentalidade "capitalista". Daí decorre urna ta
refa árdua para os que se incumbem de prepará-los para um entrosamen
to satisfatório na economia regional, que, mais dia menos dia, queiramos 
ou náo, se tornará imperativo. 

Coisa semelhante vale para o u tras esferas da cultura. A tecnologia, 
por exemplo, continua sendo, em esséncia, a dos antepassados. De há 
muito com~ou, porém, a deteriorar-se. Os artigos de nossa indústria 
sáo coisas de que o índio hoje precisa, mas que náo sabe produzir. Subs
tituindo o arco e a . flecha pela espingarda, necessita muni~áo, que só 
o branco lhe pode fornecer. Quando lá desci do aviáo, em 1957, a primei
ra pergunta que me fizeram foi se eu tinha trazido balas 22. O que 
mostra bem o grau de dependéncia a que chegaram. Fósforos, pilhas pa
ra lanternas elétricas e uma infinidade de outros itens se haviam ·torna
do indispensáveis em sua vida cotidiana. Só os velhos dominavam ainda 
a técnica de produzir f ogo com do is peda~s de pau, mas náo a empre
gavam. 

Tudo isso nos vem a mente quando relemos o capítulo que, após a 
sua primeira expedi~áo, Max Schmidt dedicou, em seu livro de 1905, a 
"penetra~o da cultura européia na regiáo das cabeceiras do Xingu"." É 
um texto pioneiro, em que tenta abordar o problema em termos científi
cos, e em que há pelo menos um vislumbre das tendéncias aculturativas 
que se estavam esb~ando. Mais tarde, depois de outras pesquisas no 
Brasil Central, retomou com maior vigor o assunto da mudan~ cultural 
num estudo sobre os bacairis, publicado alguns anos antes de sua morte 
na Rt!Vista do Museu Paulista. Depois disso, a acultura~o dos índios xin
guanos náo foi mais estudada pelos . alemáes, salvo perfunctoriamente 
num pequeno artigo de Wilhelm Saake, de 1952, até vir afmal a ser obje-

\ 
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to de investiga~es mais sistemáticas por Günther Hartmann em 1986. O 
abundante material que trouxe está em fase de elabora~o. 

Por muito tempo, os estranhos que se embrenharam pelo sertáo 
xinguano eram pequenos grupos de individuos, que náo constituiam ne
nhuma unidade social. Ainda em 1957 e 1958, quando lá estive, a quase 
totalidade dos índios náo tinha senáo urna idéia rnuito vaga das insti
tui~óes e dos vínculos sociais e económicos que regem a existéncia no 
mundo dos brancos. Náo sabiam o que é a nossa vida familiar, pois mal 
haviam tido oportunidade de conhecer um grupo doméstico de gente ci
vilizada. Era significativa a insisténcia, sobretudo das mullieres, com que 
me interrogavam sobre a minha condi~áo, náo de individuo, mas de 
membro de urna familia, de um grupo de parentesco. Queriam saber se 
eu tinha mulher, se tinha filhos, quantos, de que sexo, e assim por diante. 
De entáo para cá muita coisa mudou. Representantes de todas ou quase 
todas as tribos tém visitado Sáo Paulo, Brasilia e outras cidades, onde 
permaneceram as vezes por longas tempora~as. Enfim, aos poucos o 
branco deixou de ser o ente misterioso que era no inicio do século. 

Dos primeiros desbravadores do sertáo xinguano ninguém haveria 
de esperar que se concentrassem desde logo em pesquisas intensivas. 
Importava, antes de mais nada, proceder a um levantamento geral do 
panorama étnico da regiáo como um todo. E, devido as precaríssimas 
condi~es de locom~o e transporte, a permanéncia nas várias aldeias 
s~ reduzia sempre a rápidas visitas. Náo deixa de ser significativo que, 
ainda em 1936, Fritz Krause mencione corn um ponto de exclarna~áo (!) 
o fato excepcional de Meyer haver demorado quatro dias numa aldeia 
trumaí do Baixo Culuene. É difícil imaginar que, em tais circunstancias, 
alguém se dispusesse a empreender um estudo etnológico em profundi
dade. Qualquer etnólogo de hoje reagiria indignado a urna insinua~áo 
dessa ordem. 

Náo obstante, já von den Steinen se convencera de que era preciso 
fazer pesquisas intensivas de cada grupo, com vistas a urna análise com
parativa sobre a base de monografías tribais. Assim, a quinta expedi~áo, 
de Max Schmidt, em 1900, partiu com a incumbéncia de dar início ao 
programa. Schmidt devia ir aos eam~iurás e com eles conviver o tempo 
necessário para colher os elementos indispensáveis a elabora~o de um 
trabalho abrangente, que desse urna visáo integrada do sistema cultural 
da tribo. O projeto falhou, porém, por causa de sucessivos contratempos. 
Antes de alcan~ar o território dos camaiur:ás, o etnólog<;> se viu obrigado 
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a retroceder, desistindo do intento. Ainda bem que a col~áo etnográfica, 
qU:e reunira com muito sacrifício, chegou depois a Berlim, onde ele e ou
tros puderam aproveitá-la para estudos sobre problemas específicos. O 

1 

próprio Schmidt levou a cabo, por exemplo, urna cuidadosa investiga~o 
sobre a técnica do tran~do e a origem da arte ornamental. No trabalho, 
que lego se tornou célebre e deu margem a muita discussáo, def endeu a 
tese, em desacorde coma explicac;áo de von den Steinen, de que os pa
dróes ornamentais característicos da arte xinguana derivam da técnica do 
tranc;ado, por sua vez determinada em parte pela forma das folhas de 
palmeira usadas na confecc;áo de artefatos. 

Por estranho que parec;a, foi apenas em 1953 que se publicou o 
primeiro trabalho que até certo ponto pode ser considerado urna mono
grafia sobre urna tribo xinguana. Cinco anos antes, o autor, Kalervo 
Oberg, estivera dois meses e meio no Culuene. Dá urna boa, conquanto 
muito sumária, descri~o da cultura camaiurá, principalmente dos aspec
tos económicos. De 1955 data um livro de Robert F. Murphy e Buell 
Quain sobre os trumaís. Por essa época comec;ou a haver progressos 
notáveis, sobretudo porque um número crescente de pesquisadores brasi
leiros e estrangeiros se foi estabelecendo, para períodos de convívio ra
zoavelmente longos, no seio de urna ou mais populac;óes nativas do ter
ritório. Dos textos que escreveram, alguns tem um cunho que se poderia 
dizer monográfico. A maioria, porém, se constituí de artigos ou ensaios 
sobre temas ora mais, ora menos restritos. Náo possuímos até hoje, sobre 
nenhuma tribo do Alto Xingu, urna monografia sequer que nos de urna 
visáo de conjunto ampla, · consistente e integrada do sistema sócio-cultu
ral, como, por exemplo, nó-las apresentam os volumes de Herbert Baldus 
e Charles Wagley sobre os tapirapés. 

O que surpreende é a quase ausencia da etnología alemá em todo 
esse movimento de intensificac;áo e renova~o dos estudos sobre o Alto 
Xingu. Falo em quase ausencia porque seria injusto náo dar o d~vido 
destaque a contribui~áo de Mark Münzel, autor de duas obras sólidas e 
modelares sobre os camaiurás. A primeira, de 1971, trata das idéias e 
práticas religiosas, e a segunda, de 1973, apresenta grande número de 
textos míticos, com excelentes comentários. E cumpre fazer referencia, 
também, a mais recente publicac;áo sobre a área, de autoria de Günther 
Hartmann, que nos apresenta um abrangente quadro histórico e atual do 
mundo alto-xinguano, baseado no conhecimento da copiosa bibliografia, 
antiga e moderna, e nas experiencias colhidas em campo durante a sua 
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expedi~o de 1983, ern que visitou cerca de urna dezena de aldeias. Dis
pornos, assim, de urna nova descri~o panorarnica, que de há rnuito esta
va pendente. Esperamos que náo tarde a ser traduzida para o portugues. 

Tempos houve em que na gíria dos etnólogos o Xingu era conheci
do como o "rio dos alemáes". E ainda boje os que procuram fazer ciencia 
entre os nativos da regiáo das nascentes do grande rio náo podem pres
cindir do material colhido e das interpreta~óes ou conjecturas que nos 
deixaram os pioneiros que há um século lá estiveram. Sobre náo poucos 
aspectos da área, continua sendo nos escritos deles que buscamos os da
dos mais consistentes e informa~óes fidedignas. De há rnuito, porém, o 
Xingu deixou de ser o "rio dos alemáes". E náo virá mais a se-lo, pelo 
menos no sentido em que o era. 

As comemora~óes do centenário das primeiras expedi~es me le
vam a sugerir que se procure retomar, ainda que em termos necessaria
mente diferentes, a tradi~áo que táo cedo se interrompeu. De qualquer 
forma,_ urge intensificar as pesquisas, e náo se compreende por que admi
tir a ausencia dos alemáes nessa empresa. Quando, em 1887, von den 
Steinen passou algumas semanas na capital matogrossense, as voltas com 
os preparativos da viagem e ansioso por afinal partir para o sertao, di
ziam-lhe os cuiabanos: "O Xingü náo fo ge". Hoje diríamos, em visáo re
trospectiva, que para a ciencia muita coisa do Xingu fugiu. Mas, em que 
pese o quanto tenham realizado nestas últimas décadas cientistas brasi-

. leiros, norte-americanos, franceses e d~ outros países, e apesar do rnuito 
que se perdeu, todos sáo unanimes em reconhecer, explícita ou implíci
tamente, que na área ainda há inúmeros desafios para quem esteja dis
posto a indagar, a ver e a ouvir. 

Parece-me viável a idéia de se constituir, talvez soba égide do Mu
seu de Etnología de Berlim, um grupo de trabalho que se 9isponha a 
planejar um projeto amplo de pesquisas coordenadas e integradas, um 
programa de ambito internacional, em que etnólogos alemáes da atual 
gera~o colaborem com colegas brasileiros e de outras terras. A dis
cussáo das diretrizes e dos objetivos deveria, na medida do possível, con
tar com a participa~áo de representantes da Funda~o Nacional do fndio, 
de institutos universitários, de museus e de associa~es científicas. Ter
se-á em mira evitar ao máximo a dispersáo de esfor~os e o desperdício 
de recursos, que, sempre limitados, háo de aplicar-se de maneira racio
nal. Urna das tarefas básicas será a ,elabora~áo de monografias tribais 
bastante completas, segundo um esquema que tome as culturas com
paráveis entre si. Ao mesmo tempo ·se cuidará de fazer em todas as tri
bos, de acordo com prioridades que se es.iabel~m, estudos intensivos 
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de problemas particulares e temas específicos, indispensáveis para a dis
cussáo, em maior profundidade, de assuntos tais como a homogeneidade 
e a heterogeneidade da área cultural alto-xinguana, que há quase um sé
culo espera por urna explica~o convincente, ou as formas pelas quais se 
desenrola o processo de acultura~o a que estáo sujeitos os vários grupos 
nativos. E assim por diante. A execu~o do programa deverá, por um la
do, obedecer a um consenso sobre o que se pretende conseguir, e, por 
outro, ser bastante flexível, para que cada pesquisador possa também 
trabalhar segundo a perspectiva de sua forma~o e de seus próprios inte
resses científicos. Como nas demais ciencias humanas, em etnologia a in
terpreta~o dos fatos náo prescinde da personalidade de quem a ela se 
aplica. Para que a execu~o de um projeto conjunto seja profícua, re
quer-ser táo-somente que os que dela participam náo se deixem tolher 
pelo quadro rígido e pela estreiteza de tal ou qual orienta~o teórica e 
metodológica. Nada mais. 

Para concluir, um pequeno adendo. Quando esbocei essa propos
ta no simpósio de Berlim, um cidadáo, cujo nome desconh~o, houve por 
bem interpelar-me em público, insinuando estar subjacente a idéia a 
tentativa de ressuscitar o romAntico nacionalismo cultural tedesco de 
Emanuel Geibel, de saudosa memória. Se enveredarmos por este cami-

. nho, nada de aproveitável se conseguirá fazer. Náo será, por certo, 
com antolhos ideológicos que vamos conhecer o Xingu. Mas náo nos dei
xemos desencorajar pelos parvos que abundam por aí, e que, por exem
plo, nos querem fazer acreditar que, entre outras, a própria palavra 
acultura~o deveria ser riscada do vocabulário etnológico, porque, em 
seu entender, representa ou simboliza um execrando imperialismo capi
talista. - Um dia, quem sabe, seremos abrigados a redefinir o conceito 
de ciencia. 
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