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Nota da Editora 

Adotou-se, para os nomcs das tribos indígenas, a grafía registrada cm Aurélio Buarque de Ho
landa Ferreira, Novo Dicionário da Ungua Portuguesa, 2. ed. Nova Fronteira, 1986. 

O leitor poderá encontrar outras grafias, de uso corrente cm textos da área de antropología. Pa
ra uma maior divulga~áo do assunto, optamos, de comum acordo com a organiZadora, pela ·grafía do 
Dicionário. 
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Karl von den Steinen foi o estudioso do século XIX que deu maior 
contribui~áo ao conhecimento das tribos indígenas do Brasil. Ele realizou 
duas viagens a regiáo do Alto Xingu: a primeira em 1884 e a segunda em 
1887. Este volume de ensaios foi organizado para prestar urna justa ho
menagem a memória do grande cientista. 

O primeiro trabalho do livro reveste-se de grande valor sentimen
tal: é urna pequena biografía de Karl von den Steinen escrita por sua fi
lha mais nova, Marianne Schefold, nascida von den Steinen. Tanto ela 
como seu marido, Dr. Karl Schefold, guardara de von den Steinen a re
corda~o de um homem alegre e sempre jovial, apesar das grandes ad
versidades que afligiram sua vida: as dificuldades económicas decorren
tes da guerra, que o obrigaram a vender parte de sua biblioteca valiosís
sima para poder comprar comida, e a catarata que prejudicou sua visáo 
nos últimos anos de vida, época em que era impossível pagar urna pessoa 
que pudesse ler para ele. 

O trabalho de Inge Thieme mostra a trajetória intelectual de von 
den Steinen, desde seu início como médico até seu interesse pela arte 
dos maoris. O leitor brasileiro poderá assim tomar conhecimento de par
te da obra do ilustre antropólogo alemáo, que até entáo tinha sido de 
difícil acesso entre nós. 

Alguns dos colaboradores deste volume prenderam-se a análise do 
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pensamento e· da heran~a fntelectual de von den Steinen; outros preferi
ram tomar urna questáo proposta por ele e dar contas do atual estado do 
problema a luz dos conhecimentos que possuímos atualmente. 

Nesse primeiro grupo encontram-se os trabalhos de Schaden, pro
fundo conhecedor da obra de von den Steinen, Hartmann, Lóschner 
e Viertler. Schaden, que teve o grande mérito de traduzir a princi-

, pal obra de von deri Steinen para o portugués, explica em seu artigo 
a importancia do pensamento steiniano para o desenvolvimento das pes
quisas antropológicas que lhe sucederam. Hartmann descreve as cole
~óes etnológicas reunidas por von den Steinen que fazem parte do acer
vo do Museu Etnológico de Berlim, mostrando a importancia do estu
do da cultura material para o conhecimento das tribos alto-xinguanas. 
Lóschner faz um breve apanhado das ilustra~óes da obra de Karl von 
den Steinen, detendo-se um pouco mais no estudo dos desenhos de au
toria de Wilhelm von den Steinen. Salienta que nem sempre os edito
res reproduziram fielmente os desenhos feitos no campo; os estudio
sos que quiserem conhecer as imagens indígenas do passado devem 
ser alertados para o fato de que nem sempre o material publicado é 
digno de crédito. Viertler analisa o que von den Steinen escreveu so
bre os borpros: ele náo gostou nada de sua estadia naquela tribo, que 
desde aquele tempo já sofria as conseqüencias desastrosas de seu conta
to com os brancos. Mas, mesmo irritado com o espetáculo que presencia
va, von den Steinen náo deixou de observar os índios cuidadosamente, 
fornecendo dados muito úteis, inclusive para o estudo dos bororos con
temporaneos. 

A preocupa~áo com a origem das popula~es indígenas america
nas esteve presente no espírito de von den Steinen, que chegou inclusive 
a recolher materiais provenientes de sambaquis para o Museu de Berlim. 
Esta preocupa~áo teve continuidade na obra de alguns estudiosos atuais 
no que se refere a arqueologia do Xingu. Dois deles encontram-se repre
sentados neste volume, Pierre Becquelin e Pedro Agostinho da Silva. 

Os bacairis, tribo pela qual von den Steinen mostrava marcada 
preferencia, estáo representados aqui pelo trabalho de Fernando Alten
f elder Silva, que relata muitos dos ef eitos nefastos de seu con tato com os 
brancos. 

Anthony Seeger fala de um problema que atligiu e aflige muitos 
dos visitantes do Xingu: o roubo. Em seu artigo, que trata dos índios 
suiás, procura encontrar urna explica~o para a enorme freqüéncia de 
roubos no passado e no presente, perguntando-se o porque desse com
portamento indígena que tanto choca os estrangeiros. Parece haver, se-
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gundo Seeger, um modelo mitológico que justifica aos olhos dos suiás a 
apropria~áo indébita de todos os objetos que lhes parecem úteis. 

Ellen Basso tenta estabelecer, através da análise de urna longa nar
rativa mitológica; um fato histórico: o primeiro encontro dos calapalos 
com os brancos. 

A tribo dos cuicuros está representada neste volume pelos traba
lhos de Robert Cameiro e Gertrude Dole. Carneiro descreve um quarup, 
proporcionando assim dados para a compara~o com a mesma festa já 
descrita por Pedro Agostinho entre os camaiurás, obra que já se tornou 
um clássico da antropologia brasileira. Essa compara~áo é importante 
para ajudar a esclarecer o famoso problema da homogeneidade/hetero
geneidade da cultura alto-xinguana. É nessa linha de trabalho que se si
tua Gertrude Dole, que apresenta em seu artigo urna síntese bibliográfi
ca, na qual procura saber quais os denominadores comuns e quais as di-
feren~as específicas das tribos do Alto Xingu. · 

Gerhard Baer é o autor de urna das mais importantes hipóteses 
sobre o povoamento da regiáo do Alto Xingu. Ele está presente neste vo
lume com um trabalho sobre máscaras, situando as encontradas no Alto 
Xingu em um contexto sul-americano mais amplo. 

Os caiabis, que na época de von den Steinen constituíam um peri
go no Alto Xingu por suas atividades guerreiras, encontram-se boje to
talmente pacificados, tendp adotado a aparencia e os costumes dos cabo
clos da regiáo. Mas ~ memória de sua cultura peculiar náo se perdeu to
talmente, conservando-se através de mitos e cantos que evocam sua tra
di~áo heróica, conforme é demonstrado no brilhante ensaio de Elizabeth 
Travassos. O Padre Meliá, através do estudo cuidadoso de farta docu
menta~áo, relata a história do contato dos caiabis nio-xinguanos com os 
brancos. 

Os estudos sobre a arte xinguana estáo representados pelos traba
lhos de Berta Ribeiro, Aurore Monod-Becquelin e pelo meu próprio. 
Berta Ribeiro, com seus conhecimentos de cestaria, concentra suas pes
quisas nas tribos iaualapítis e caiabis~ estudando as influencias do tran~a
do sobre os padróes ornamentais das demais artes. Monod-Becquelin faz 
um minucioso apanhado da pintura corporal entre os trumaís, procuran
do relacionar os motivos geométricos dessa arte com as figuras zoomor
fas que dáo origem a nomenclatura nativa de seus motivos. E, finalmen
te, meu trabalho sobre a arte uaurá procura resolver o problema dos mo
tivos geométricos encontrados na decora~áo dos objetos dessa tribo, bem 
como na pintura corporal, tratando de saber por que esses motivos tem , 
liga~óes com as figuras de animais. 
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Este volume só póde ser publicado gra~s ao apoio de numerosas 
pessoas e institui~óes, que nos prestaram valiosa ajuda: 

Dr. Karl Schefold, Senhora Marianne Schefold e Dr. Reimar Sche
f old, pelo fornecimento de fotografias de Karl von den Steinen e valiosos 
testemunhos sobre a vida do pesquisador; 

Professor S. Henry Wassén, por ter facilitado o acesso a corres
pondéncia entre von den Steinen e Erland Nordenskiold no Museu de 
Gotemburgo; · 

CEDI (Centro E,cuménico de Documenta~áo Indigenista), por ter 
fornecido a tabela e o mapa dos atuais povos do Xingu; 

Funda~o de Amparo a Pesquisa do Estado de Sáo Paulo, por ter 
fmanciado parte da publica~áo do livro; 

Dra. Haiganuch Sarian, por seu constante apoio e incentivo junto a 
EDUSP e a FAPESP. 

A estas pessoas e institui~óes queremos deixar presentes nossos 
mais profundos e sinceros agradecimentos. 
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LISTAGEM DAS TERRAS INDÍGENAS NO BRASIL - CEDI-Museu Nacional 

Por Ordem de Povo Critério: ÁRFA: LEV = PARQUE INDÍGENA DO XINGU 

POYO COD. 

Aweti/Kalapalo/Kuikuro/ 04 

Mehináku/Malipu-Nahukwa/ 

Yawalapíti/Kamayurá/Waurá/ 
Trumaífrxikáo /SuyájTapayúna/ 
Kayabi/ J uruna/Panará/ 
Kaiapó (Metuktire) 

Kafr1pó (Metuktire) 01 

Kaiapó (Metuktire) 02 

Kaiapó (Metuktire) 03 

TERRA 
INDÍGENA 

PQ.XINGU 

Al CAPOTO 

RIJARINA 

AIJARINA/ 
Margem Direita 

SITUA~O JURÍDICA 

Reservada. Criado pelo Dec. n11 

50445 de 14.04.61. 

Dec. nº 68909 de 13.07. 71, alterou 
os limites. 

Delimitada. 
Dec. nº 89643 de 10.05.84. Declara 
de ocupat;áo indígena. 
Reservada. 
Dec. n11 8%10 de 07.05.84. Declara 

de interesse social, para fins de 
apropria~o, propriedades na área 
que servira de hábitat aos L-xucar-
ramáes. 
Interditada. 

Port. nº 1640/E de 07.05.84. Interdi-
ta área ao Norte/Leste e limítrofe 
da Al J arina. 

MUNICÍPIO UF 

S. Félix do Araguaia, MT 
SINOP, Luciara, 

Paranatinga, Canarana 

Colider MT 

Colider e Luciara MT 

Luciara MT 

* A popula~áo global destas quatro Al é de 2.345, conforme levantamentos realizados ero 1984-1985. A popula~áo por povo é a seguinte: 
POVO: POPUlA~O (PONTE) 

EXT./ ha POPUL. FONTE DATA 

2642008.00 * 

186000.00 * 

268813.00 * 

* 
139000.00 

Aweti: 36 (Funai: 84); Mehináku: 95 (Funai: 84); Kamayurá: 207 (Funai: 84); Txikáo: 107 (Funai: 84) ; Suyá: 114 (Funai: 84); Juruna: 82 (Funai: 84); Kalapalo: 191 (Funai: 84); 

Matipu/Nahulcwa: 74 (EPM: 84); Waurá: 146 (Biral: 85); Aweti/Trumaífrxikáo do PI; Leonardo: 19 (Funai: 84); Tapayúna: 25 (Wurlcer: 85); Panará: 84 (Biral: 85); Kuilcuro: 221 

(Funai: 84); Yawalapíti: 135 (Funai: 84); Trumaí: 71 (Funai: 84); Kayabi: 364 (Funai: 84); 
Kaiapó (Metuktire) das Al Jarina, Jarina Margem Direita, Capoto: 374 (fumer: 86) 
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Nasceu a 7.3.1855 em Mülheim sobre o Ruhr. Estudou em Zurique, 
Bonn e Estrasburgo, onde em 1875 recebeu o grau de doutor em me
dicina, sendo o doutor mais jovem da Alemanha com a tese intitulada 
Sobre a Participa~áo da Psique no Quadro da Doen~a da Chorea. 

1878-1879 - Médico-assistente na Charité de Berlim. Viagem ao redor 
do mundo com a finalidade de pesquisar o tratamento para os loucos. 
Durante a viagem encontrou Adolf Bastian no Mar do sui que 
também havia com~do como médico, o qual o animou para otra
balho como etnólogo. 

1882-1883 - Acompanhou a expedi~áo alemá a Ge6rgia do Sul e ad
quiriu o grau de doutor em filosofía com o trabalho: Generalidades 
sobre a Atividade Zoológica em Geórgia do Sul 1882. 

1884 e 1887-1888 - Pesquisas no Xingu. 
1886 - Publicou Pelo Brasil Central - Expedi~áo para a Explora~áo do 

Xingu. 
1889 - Habilito u-se como prof essor em Berlim. 
26.8.1889 - Casou-se com Rosa Eleonore Herzfeld, ,nascida em 1867. 

Filhos desse casamento entre 1890 e 1906: Helmut, Wolfram, Herlin
de, Reimar, Runhilt, Diether, Ursula, Marianne. Trabalhou como do
cente (Dozent) em Marburg/Lahn, a partir de 1893 em Berlim, onde 
em 1900 tornou-se professor de etnologia. 

• Tradu~o de lngc Thicme. 
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1892 - Publicou A Língua Bacairi. 
1894 - Entre os .Aborígines do Brasil Central (2ª edi~áo 1897). 
1897 - Viajou as Ilhas Marquesas de que resultou a obra em tres vo

lumes: (1925-1928) Os Habitantes das //has Marquesas e sua Arte -
Estudos sobre o Desenvolvimento da, Arte Ornamental Primitiva no Mar 
do Sul. 

1904 - Diretor do Museum für Volkerkunde. Era membro da diretoria 
da Sociedade de Antropologia, Etnologia e Pré-História de Berlim. 
Em 1925 - membro honorário da mesma Sociedade. 

1904 - Diccionario Shipibo. Biografia sintetizada: H. Plischke noAnuá
rio Biográfico Alemiio de 1929. 

1905 - Construiu urna casa para a sua familia, e como local de pesqui
sa, em Steglitz perto de Berlim, que foi totalmente destruída por 

· bombas na Segunda Guerra Mundial. A infla~áo já o havia abrigado 
a se mudar para urna casa alugada em Berlim Güntzelstrasse 66. 

1928 - Mudou-se para Kronberg/Taunus, onde morreu em 4 de no
vembro de 1929. 

\ 



Fig. 2. Karl von deo Steinen em fotografía feita no Río de Janeiro em 1883. 
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Fig. 3. Karl von den Steinen em fotografía tirada em Montevidéu. 
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Fig. 4. Karl von den Steioen e sua esposa. 
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Fig. 5. Karl von den Steinen diante da vitrina de máscaras do Museu Etnológico de Berlim. 
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Fig. 6. Os oito filhos de Karl von den Steinen. Marianne Sc,hefold, autora biográfica, está sentada a 
extrema-direita. 
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Berlim-Steglitz, 23.4.1912 

Querido Amigo! 

Casamento da minha filha mais velha. Visita de férias do meu filho 
mais velho. Perda de minha secretária ... confundiram nas últimas sema
nas de tal forma o meu "fu so" de trabalho que tu do ficou alterado. So
rnen te hoje tenho a oportunidade de lhe agradecer ao mesmo tempo que 
ao seu amigo Frodin. Na verdade, para as minhas observa~óes sobre o 
seu problema náo tenho merecido a dedicatória deste trabalho exem
plar1. Poderia, antes, considerá-la urna espécie de admoesta~áo pelo pe
cado de omissáo. Náo pense que náo li a obra de imediato. Li-a como 
urna cativante estória de detetive e sempre a estou retomando de forma 
que de modo algum terminei a sua leitura. "Cativante" (como merece a 
pré-história do fio) era para mim principalmente a questáo da prioridade 
da fia~áo bororo ou bacairi com os surpreendentes pontos de vista pe
ruanos e, neste contexto, o processo de liberta~áo da perna, a coxa artifi
cial, o dedáo artüicial. Maravilhosa é a compara~áo dos mapas com suas 

• Tradu~áo de Inge Thieme. 
1. A obra de Frooin e NordenskiOld a que von den Steinen se refere nesta carta é intitulada Über 

Zwirnen und Spinnen bei den /ndiancrn Südamerikas (Sobre o Torcer e Fiar entre os indios Sul-Ame
ricanos) (N. da T.). 

-.?JI{ 
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respectivas ilhas. Dedutivamente - partindo da fia~áo sobre a coxa -
consideraria o fuso dos iecuanas, que náo é usado nem vertical nem hori
zontalmente, mas de modo oblíquo, como senda o mais antigo: o fusa se
ria inicialmente peso e apoio para o fio, depois, outras dif erencia~óes e 
liberta~áo da perna e o movimento livre do fuso, de acordo com a habili
dade, o tamanho do fuso e grossura do fio, conforme porte do carpo, sen
tado, em pé ou andando. Em Wilkinson, The Ancient Egyptians, 11, 85, o 
senhor pode observar urna mulher vestida de camisa transparente,. que 
em pé, coma perna direita levantada, movimenta o bastáo do fuso em 
dire~áo ao joelho. Sempre pensei a origem do fusa e do tortual - seme
lhante ao que aparentemente também im Thurn faz - em conexáo com o 
algodáo ou linho, ou seja, com a transforma~áo do floco em fio, enquanto 
o material fibroso já por sisó fornece um fio natural para o qual a tor~áo 
sobre a coxa é o suficiente. Os caribes, eu os pensava como os plantado
res e trazedores (os "senhores") do algodáo (de terra natal comum ). 
Conseqüentemente, os aruaques, originariamente náo possuíam o fusa. 
- Que o fio fiado seja a sua especialidade tribal já se depreende do cos
tume caribe de apresentar um novelo como presente de visita (bem de 
traca), como a mim, para o meu orgulho, ocorreu entre os bacairis. Para 
o meu orgulho, porque Colombo relata um acontecimento semelhante na 
primeira observa~áo etnológica que possuímos da América. Se a tradi~áo 
náo tiver importancia, eu náo saberia dizer por que razáo neste mundo 
as tribos dos caribes e aruaques em duas áreas táo distantes quanto a do 
Xingu e as Guianas teriam permanecido diferenciadas desta forma ... 

Espero que seu trabalho constitua estímulo para outras áreas em 
que necessariamente o mesmo deve ser feíto, inclusive para a pré-histó
ria. O senhor mesmo devei::ia se dedicar ao restante da América, mesmo 
que só de curiosidade. Eu por minha parte ainda continuo por enquanto 
ocupado com o seu material da América do Sul. .. 

[ ... ] 
Com cordiais agradecimentos e lembran~as e vivat sequens, a am

bos os senhores, 
seu 

Karl von den Steinen 
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