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AS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS DO MUSEU PAULISTA: 
COMPOSIÇÃO E HISTôRIA 

Antônio Sérgio Azevedo Damy * 
Thekla Hartmann * * 

O estudo das expressões matena1s de culturas indígenas é um dos 
aspectos mais negligenciados na pesquisa etnológica, em grande parte de
vido à falta de informação sobre as coleções etnográficas existentes nos 
museus, especializados ou não. O interessado deve bater de porta em porta 
nessas instituições para verificar pessoalmente se armazenam materiais 
significativos para o trabalho a que se propõe. Artefatos indígenas bra
sileiros vêm sendo recolhidos desde 1500, mas o pesquisador não dispõe 
de uma obra de referência que o oriente quanto à sua localização, pro
veniência, número, condições de coleta, em resumo, sobre o seu poten
cial de pesquisa. Fornecer-lhe tais dados é o objetivo primordial de um 
projeto em andamento intitulado Coleções etnográficas brasileiras: histó
rico e composição. 

Como primeiro resultado desse projeto mais amplo, apresentamos 
o inventário das coleções etnográficas locadas no Museu Paulista da Uni
versidade de São Paulo. Em seus 93 anos de existência, o Museu Paulista 
acumulou materiais de procedência diversas que atualmente ascendem a 
mais de 14.000 peças, em sua maioria representativas da cultura material 
de grupos tribais do Brasil. Os núcleos iniciais desse acervo são mais 
antigos do que a própria Instituição, pois esta originou-se do Museu do 
Estado, formado em 1877 pela incorporação do acervo do colecionador 
particular Major Joaquim Sertório ao do Museu da Sociedade Auxilia
dora. Do mais antigo livro de registro do Museu Paulista consta uma 
"Coleção Sertório' que inclui uma dezena de peças etnográficas. E há 
ainda menções a uma "Coleção Antiga" de 426 números, caracterizada 
pelo predomínio de adornos e armas (arcos e flechas), muitas vezes atri
buídos a "índios do Amazonas" e mesmo a "índios do Brasil". 

O baixo espectro alcançado por essas "coleções" na representação 
de esferas da cultura material das etnias envolvidas, bem como a carên
cia de fontes documentais mais precisas, são suficientes para ilustrar con
dicionamentos de coleta que nortearam a constituição dos acervos de mu
seus mais antigos. Quando da organização inicial do Museu Paulista sob 
a direção do zoólogo Hermann von Ihering, os objetivos do acervo es
tavam subordinados a um enfoque naturalista: "O fim destas coleções é 

* Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
** Etnóloga do Museu Paulista. 
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dar uma boa e instrutiva idéia da rica e interessante natureza da Amé
rica do Sul e do Brasil em especial, como do homem sul-americano e de 
sua história" (lhering 1895: 20). Na ilustração de um "estágio de evolu
ção sócio-cultural" considerado uniforme, tornava-se secundária a preo
cupação com especificidades. Assim, a título de exemplo, a Instituição 
comprou, em 1907, uma zarabatana e seis clavas (uma do rio Napo e 
duas do Demerara) de um museu particular - J.F.G. Umlauff Museum 
- sediado em Hamburgo, que anunciava na vinheta do papel de cartas o 
seu ramo de negócio: "Fornecimento de coleções etnográficas, objetos 
avulsos, modelos de figuras e grupos etnográficos, crânios e raças, mú
mias e esqueletos, montagem de exposições" (Fig. 1 ). 

Essa situação modificou-se gradualmente ao longo dos anos, em par
te devido à crescente proficiência dos coletores, mas é apenas na década 
de 40 que entram na Instituição as primeiras coleções científicas pro
priamente ditas, apoiadas no emprego de toda uma sistemática e suporte 
teórico mais abrangente a complementar a coleta de objetos etnográficos. 

Decorre dessa constatação a decisão de incluir no projeto de levan
tamento das coleções etnográficas brasileiras os perfis bio-bibliográficos 
dos coletores como parte integrante do trabalho. Palavras recentes de 
Berta Ribeiro confirmam o acerto da medida: "O importante a assina
lar é que o colecionador, a época e a forma de colecionamento têm im
portância crucial para a avaJiação de uma coleção e suas potencialidades 
de estudo" (Ribeiro 1985:33). 

O presente trabalho assume, pois, a seguinte configuração: uma pri
meira parte dedicada ao levantamento e composição das coleções; uma 
segunda parte> provida dos dados bio-bibliográficos dos coletores c:.:iJ
cionados; e, finalmente, uma listagem das poucas pesquisas publicadas 
sobre materiais indígenas do ~1useu Paulista, acompanhadas de peque
nas resenhas de conteúdo. Convém lembrar que o presente levantamento 
não esgota o acervo etnográfico da Instituição. Em vista de suas finali
dades, entretanto, foram considerados apenas aqueles conjuntos de arte
fatos a que se pode atribuir em maior ou menor grau, o caráter de co
leções. Peças isoladas e mesmo conjuntos heterogêneos, documentados 
ou não, foram excluídos da listagem. 

Alguns esclarecimentos adicionais sobre a primeira parte do traba
lho ilustram e facilitam sua consulta. A composição do acervo do Museu 
Paulista apresenta-se sob forma tabular que contém as seguintes indicações: 

l . Etnia. Nessa coluna as etnias são dispostas de forma unitária e 
em ordem alfabética. As exceções devem-se à deficiências no registro 
de coleta. Assim, por exemplo, quando um conjunto de peças de etnias 
diversas, habitantes de uma mesma região, não possui indicação do lo
cal específico de coleta, a etnia melhor representada mantém uma rela
ção de prioridade junto às demais, sendo responsável pela situação da 
"coleção" na listagem. Outra exceção é formada . pela imprecisão dos da-
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dos sobre etnias circunscritas a uma área cultural específica: optou-se 
então pela entrada por ·área. 

2 . Localização. Refere-se ao local de coleta conforme consta dos 
registros documentais existentes na Instituição. Por esta razão é comum 
o local de origem ser assinalado apenas por referências primárias - o 
Estado da Federação, por exemplo. Seria fácil consultar a bibliografia 
para completar tais dados, mas a medida adulteraria a informação ori
ginal, além de induzir a erro levando-se em conta a eventual mobilidade 
espacial da sociedade em foco. 

3. Coletor. Esse item dá prioridade ao responsável pela coleta. 
Quando ele não consta dos autos de incorporação, incluíram-se dados 
relativos à entrada do material na Instituição (doador, agente de permuta, 
vendedor, etc.). 

4. Ano. Trata-se do ano de coleta. Quando não conhecido indicou
se a data de entrada da coleção ou do cot.tjunto de objetos na Instituição. 

5 . Número de peças. Corresponde ao número aproximado de peças 
de uma determinada coleção ou conjunto de objetos. 

6. Observações. A finalidade desse item é oferecer um breve pa
norama das categorias funcionais representadas na coleção ou no con
junto de objetos. Quando essas categorias cobrem todo (ou quase todo) 
espectro da cultura material de uma etnia, emprega-se simplesmente o 
termo Coleção sistemática. Coleção temática é o termo reservado para 
coleções que procuram cobrir o repertório de variações de uma ou mais 
categorias funcionais. Consta ainda desse item a localização dos artefatos 
no assentamento documental, ou seja, seus números de Registro Geral 
(RG). 

Finalmente, queremos agradecer a todas as pessoas e entidades que 
responderam aos nossos pedidos de informação para a elaboração dos 
perfis bio:..bibliográficos da segunda parte deste artigo. 

(Fontes: Ihering, H. von, Museu do Estado. Revista do Museu Pau
lista, 1: 16-31, São Paulo 1895, e Ribeiro, B.G., Os estudos da cultura 
material: propósitos e métodos. Revista do Museu Paulista, N.S., XXX 
: 13-41, São Paulo 1985 .) 
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ETNIA 

Alto Xingu 

Alto Xingu 

Alto Xingu 

Alto Xingu 

COMPOSIÇÃO DAS COLEÇÕES 

LOCALIZAÇÃO 

"Posto Bacairis" e ou
tras localidades 

COLETOR 

C.M.S. Rondon 

Posto Diauarum, Fun- H. Schultz 
dação Brasil Central 

Parque Nacional do 
Xingu 

Parque Nacional do 
Xingu 

E. Glawe 

M.D. Andreucci 

ANO 

1923 
(entrada) 

1960 

1963 

1974a1976 

N.º 
PEÇAS 

41 

OBSERVAÇÕES 

Armas, trançados, recipientes 
de cerâmica, amostras de ma
térias-primas, remo e rede. Ar
tefatos recolhidos junto aos 
Mehinaku, Waurá, Nahukuá e 
Bakairi. 
RG 3301, 3302, 3326, 3327, 
3330, 3331, 3337, 3386 a 
3395, 3404,3405,4009,4541 , 
5791 a 5793 e números inter
calados. 

13 Armas, adornos e outros itens 
dos Trumai, Kalapalo e Txu
karramae. 
RG 10580 a 10592. 

12 Armas, adornos, recipientes, 
máscara e chocalho. 
RG 13469 a 13480. 

96 Armas, plumária, cerâmica, 
cestaria, utensílios diversos, 
sem indicação de procedênci: 
tribal. RG 13869 a 13964. 



1 
N 
N 
.J:>. 

1 

ETNIA 

Arara 
(vide Uruku
Digüt) 

Bororo. 

Bororo 

Bororo 

Bororo 

Bororo 

Bororo 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Mato Grosso B. Estelita Alvares 
(compra) 

Bacia do rio J auru F. Heger 
(permuta) 

Aldeia Tarigara, baixo E. Freundt 
curso do r. São Lourençc 

Aldeias de Merure, m.e. T. Hartmann 
ribeirão Barreiro e J à-
rudori, entre Rondonó-
polis e Poxoréu 

Aldeia Merure, m.e. ri- S.T.F. Dorta 
beirão Barreiro 

Aldeia Merure, m.e. ri- A.K. Kanajó 
beirão Barreiro 

-

ANO 

1903 
(entrada) 

1907 

1944-45 

1968 e 1977 

1973 

1983 e 1986 

N.º 
PEÇAS 

12 

OBSERVAÇÕES 

Armas, adornos, utensílios di
versos. RG 1223 a 1229 e nú
meros intercalados. 

11 Adornos. Números dispersos 
no Registro. 

32 Adornos, plumária, itens da in
dumentária. Dados de contexto 
no documento acompanhante . 
RG2943 a 2974. 

18 Cestaria e conchas fluviais · pa
ra fins diversos. RG 13541 a 
13548, 13782 a 13791. 

27 Adornos, cestaria, utensílios 
diversos. RG 13356 a 133.65, 
13370 a 13389 e números in
tercalados. 

36 Plumária e amostras de maté
rias-primas. RG 13798 a 
13807, 13974 a 14000. 



N 
N 
Vl 

1 

ETNIA 

Botocudos 
(Gutcrak e 
Chop-Chop) 

Botocudos 
(Gutcrak) 

Canela 
(Rankôkã_, 
mekra) 

Canela 
(Rankôkã
mekra) 

Canoeiro 
(vide Erigpa
ktsa) 

Chama 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Aimorés, entre Minas E. Garbe 
Gerais e Espírito Santo 

' 

M.e. do r. Doce, div. en- W. Garbe 
tre Espírito Santo e Mi-
nas Gerais 

Aldeia do Ponto, mun. P .E. Vanzolini 
de Barra do Corda, MA 

Aldeias do Ponto e Bai- W.H . Crocker 
xão Preto, mun. de Bar-
ra do Corda, MA 

Peru H. Schultz 

i N.º 
' ANO iPEÇAS OBSERVAÇÕES 

1906 

! 
1 

1 12 Armas, flauta. RG 4654 a 
1 4658 e números intercalados. 

1909 59 Armas, adornos, trançados, 
instrumentos musicais, itens da 
indumentária e matérias-pri
mas. RG 3400 a 3403, 4550 
a 4573, 4914 a 4918 e núme
ros intercalados. 

1955 

1957-60 

1956 
(compra em 

Iquitos) 

18 Adornos, amostra de matéria
prima, cachimbo e recipiente 
para água. RG 9162 a 9175, 
11099 a 11102. 

143 Coleção sistemática. RG 10989 
a 10996, 1t000 a 11080. 

11 Recipientes de cerâmica. RG 
9537 a 9547. 



ETNIA 

Chama coco 

"Coroados" 
(vide Kaingang) 

Culina 

Emerillon 

Erigpaktsa 

Erigpaktsa 

Gavião de 
Oeste 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Gran Chaco, Argentina A.V. Fric 

Seringai Fronteira · do H. Schultz 
Cassianã, 30 Km acima 
da foz do r. Chandless, 
e Cataya na m.d. do alto 
Purus 

Alto rio Oiapoque, E. Fernandes 
Amapá 

Alto rio Juruema, MT H. Schultz 

Aldeias entre os rios Ju- B. Loebens 
ruena e Sangue, MT 

Rio Tocantins, P A R. Caron 

.... 

ANO 

1910 
(entrada) 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

42 Armas, plumária e outros 
adornos, amostras de matérias
primas, objetos de uso cerimo
nial, bolsas, flauta e machado 
de pedra. RG 3255, 3256, 
3303, 3304, 3307 a 3321, 
4365 a 4387 e números inter
calados. 

1950 81 Armas, cerâmica, adornos e 
artefatos domésticos. RG 5947 

1948 
(entrada) 

' 1962 

1980 e 1983 

1972 

' a 6012, 6231 a 6245 e núme
ros intercalados. 

13 Cestaria, adornos e rede. RG 
1238 a 1299 intercaladamente. 

112 Coleção sistemática. 
RG 11150 a 11261. 

9 Plumária. RG 13861 a 13868 
intercaladamente. 

13 Armas, cestaria, adornos, bu
zina. RG 12843 a 12855. 



N.º 
ETNIA LOCALIZAÇÃO COLETOR ANO PEÇAS OBSERVAÇÕES 

Guarani Conceição de ltanhaém, B. Calixto 1904 4 Amostras de matérias-primas, 
lit. do Est. São Paulo . (entrada) fusos . RG 3271, 11296 a 

' 11298. 
. 

--
Guarani Aldeias do Bananal, r . F. Adam 1909 77 Armas, plumárias e outros 

Verde e Conceição de adornos, cestaria, instrumentos 
ltanhaém. Lit. do Est. musicais, amostras de matérias-
São Paulo primas, itens do cerimonial e 

1 
utensílios diversos. RG 1583, 
1584, 3268 a 3297, 4100 a 

N 4118, 4412 a 4427, 4754 a 
N 4762, 5692 a 5702, 9879 a .....:1 

1 
9883 e números intercalados. 

Guarani - W. Hanke 1942 8 Flecha e recipientes de cabaça. 
(Kayuá) RG 4532, 4534, 4724 a 4727, 

4740 e 4742. 

Guarani PI C. Nimuendajú, mun H. Baldus 1947 13 Adornos, itens do cerimonial, 
de Bauru, SP instrumentos 

. . 
mus1ca1s, amos-

tra de matéria-prima, brinque-
dos. RG 1155 a 1159, 2545 a 
2550, 3270, 4329. 

Guarani Aldeia do Bananal, lit. E. Schaden 1947 7 Cachimbos. RG 6458 a 6464. 
(~andeva) do Est. de São Paulo 



ETNIA 

Guarani 
(Mbüa) 

Guarani 

Guarani 
(Kayuá) 

Guarani 
(Mbüa) 

Guarani 

Guayaki 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Aldeias de Itariri e Rio E. Schaden 
Branco, lit. do Est. de 
São Paulo. Aldeia de 
Laranjinha, mun. de Xa-
pecó, se 
PI C. Nimuendajú, E. Schaden 
mun. de Bauru, SP 

Aldeia de Dourados, 
MT 
Paso Y ovái e Iraysã, 
Paraguai 

Aldeia de Silveiras, lit. 
do Est. de São Paulo 
Aldeia de Barragem, pe
riferia da cidade de São 
Paulo. 

Alto Paraná, Paraguai 

E. Schaden 

E. Schaden 

D. Montagner 

F.C. Mayntzhusen 

N.º 
ANO , PEÇAS OBSERVAÇÕES 

194 7 1 O Cestaria, redes-assento, ca
chimbos, banco e recipiente 
para água. RG 6448 a 6457. 

1947 6 Itens da indumentária cerimo- . 
nial, arco para desfiar algo
dão, fuso. RG 2543, 2544, 
2715, 3644, 3645, 4428. 

1950 

1954 

2 

2 

Itens da indumentária cerimo
nial. RG 13834 e 13835. 

Itens da indumentária cerimo
nial. RG 13972 e 13973. 

1971 e 1972 24 Armadilhas, cestaria, cachim
bos, amostras de matérias-pri
mas, utensílios diversos. RG 
12805 a 12S28. 

' 
1910 

(entrada) 
35 Flechas, adornos, cestaria, bol

sas, utensílios diversos, amos
tras de matérias-primas. RG. 
4187 a 4192, 4388 a 4406, 
4458 a 4465 e números inter
calados. 



ETNIA 

"fndios do 
Uaupés" 

Ipurinã 

Javahé 

Jívaro 

Juruna 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Rio Uaupés F. Heger 
(pern:\uta) -

Seringai Bem-Posta, r. H. Schultz 
Purus, acima da foz do 
r. Acre 

Rio Araguaia, GO 

Equador 

F. Adam 

B. Estelita Alva
res 

Posto Diauarum da Fun- H. Schultz 
dação Brasil Central 

ANO 

1907 
(entrada) 

1950-51 

1909 
(entrada) 

1903 
(entrada) 

1960 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

20 Adornos e itens da indumentá
ria dispersos pelo registro. 

7 Cestaria, cerâmica. RG 624 7, 
6250, 6261 a 6263. 

38 Flechas, adornos, recipientes 
de cerâmica, amostras de maté
rias-primas, utensílios diversos. 
RG 1478 a 1487, 1522 a 
1524, 3417 a 3424, 5050 a 
5055, 5739 a 5760 e números 
intercalados. 

7 Cabeça ehumana mumificada 
(RG 4001). Há ainda outra 
cabeça humana, 5 cabeças de 
. animais e 1 arco sem indicação 
de coletor sob RG 4002 a 
4008. 

22 Armas, adornos, esculturas em 
madeira. R.G 10558 a 10579. 

/ 



N 
w 
o 
1 

ETNIA 

Kabixiána 

Kaduveu 

Kaduveu 

Kaingang 
"Coroados" 
Kayuá e 
"Xavantes" 

Kaingang 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Região do r. . Pimenta . C. Lévi-Strauss 
Bueno, MT 

Sul de Mato Grosso H. Schultz (com
pra a João Alves 
Leite) 

Fazenda Guaicurús, sul E. Freundt 
de MT 

Rio Feio e rio do Peixe, CGGSP 
SP 

PI Ivaí, PR e PI Icatu, H. Baldus/H. 
SP Schultz 

·-

ANO 

1938 

1947 

1950 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

60 Armas, cestaria, plumária e 
outros adornos, recipientes, 
itens da indumentária e uten
sílios diversos. RG 3286, 3426 
a 3488, 3500 a 3588, 3601 a 
3668, 5826 a 5837, 9034 a 
9037 e números intercalados. 

14 Cerâmica, cachimbos, colares 
e cesto. RG 1172 a 1175, 
2507, 2508, 2710, 2711, 2718 
2723. 

32 Recipientes de cerâmica, tran
çados, adornos, figuras antro
zoomorfas. RG 2911 a 2942 

1904-05 145 Armas, itens de indumentária e 
utensílios diversos. RG 1131 a 

19.46 e 1947 

· 5856 intercaladamente. 

77 Armas, armadilhas, cerâmica, 
cestaria, brinquedos, utensílios 
diversos. RG 1131 a 1151, 
1163 a 1170, 2552 a 2580, 
2587 a 2591, 3714 a 3716, 
3718 a 3725, 5850 a 5852. · 



ETNIA LOCALI~ÇÃO COLETOR 

Karajá Rio Araguaia, GO C.H. ·ttofbauer 

Karajá .. Rio Araguaia, GO F. Adam 

• 

Karajá Aldeia de Leopoldina, Bandeira 
rio Araguaia, GO Anhangüera 

ANO 

1904 

1909 
(entrada) 

1937 
(entrada) 

N.º 
PEÇAS 

140 

OBSERV AÇõES 

Armas, plumária e outros 
adornos, cachimbos, brinque
dos e bonecos. RG 681 a 699, 
720 a 739, 1276 a 1296, 1432 
a 1439, 1460 a 1469, 1494 a 
1509, 1535 a 1551, 2619 a 

. 2639, 3780 a 3811, 4477 a 
4489 e números intercalados 
até 11308. 

118 Armas, plumária e outros 
adornos, cerâmica, bonecas, 
itens da indumentária, trança
çados, brinquedos, amostras de 
matérias.-primas, pentes e uten
sílios diversos. RG 701 a · 704, 
1390 a 1426, 1441 a 1446, 
1452 a 1459, 1511 a 1517, 
1552 a 1563, 3801 a 3809, 
4470 a 4475, 4919 a 4923 e 
números intercalados até 9252 

54 Armas, adornos, amostras de 
matérias-primas. RG 1359 a 
1377, 4819 a 4825, 4843 a 
4870, 4964 a 4965 e números 
intercalados até 9548. 



N 
w 
N 

1 

• 

-

ETNIA 

Karajá 

Karajá 

.Karajá 

Karajá 

Karajá 

Karajá 

.Karajá 

. 

LOCALIZAÇÃO 

Rio Araguaia 

Rio Araguaia, MT 

Aldeias de Crisóstomo, 
Fontoura, Santa Izabel e 

- Mato Verde 

]lha do Bananal 

Ilha do Bananal 

Rio Araguaia, GO 

Rio Araguaia, GO 

COLETOR ANO 

W. Tiede 1938-39 

- 1947 
(entrada) 

H . Schultz J 947 e 1948 

• 

' 

H. Schultz 1952-53 

H. Schultz - 1956 
.. 

H . Schultz 1957 

H. Schultz 1959 

N .º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

29 Adornos, · carimbos, armas, 
amostras de matérias-primas, 
cerâmica. RG 13732 a 13760 . 

25 Armas, plumária e outros 
adornos. Compra ao Museu 
Dom José. RG 965 a 11 30 in-
tercaladamente. 

1514 Coleção sistemática. RG 245 a 
404, 428, 430, 446 a 523, 71 O, 
a 716, 718, 736, 738, 740 a 
924, 930 a 964, 1607 a 1687, 
1708 a 2173, 2188 a 2493, 
2501 a 2506, 2526 a 2538, 
2600 a 2602, 2604 a 2616, 
2630 a 2632, 7800 a 7953. 

223 Coleção 
; . 

temattca. Cerâmica, 
sendo bonecas o destaque. RG 
8100 a 8309, 11280 a 11292. 

43 Bonecas de barro. RG 831 O a 
8352 . 

161 Armas. RG 9553 a 9559, 
9566 a 9719. 

75 Coleção temática. Cerâmica, 
sendo bonecas o destaque. RG 
10077 a 1O151. 



ETNIA 

Karajá 

Karajá 

Karajá, 
, Kayapó e 

Tapirapé 

Kaxinaua 

Kayabi 

' 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Aldeias de Santa Izabel, H. Schultz e V. 
·Aruanã, Fontoura e São Chiara 
Pedro 
Ilha do Bananal O. J. Souza Filho 

Padres Dominica
nos 

Oito aldeias do rio H. Schultz 
Curanja, afluente do al-
to Purus 

Rio Paranatinga, baixo -
Paranatinga e Xingti 

ANO 

1960 

1972 

1973 
(entrada) 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

11 O Coleção temática. Cerâmica, 
sendo bonecas o destaque. RG 
10376 a 10484. 

23 Plumária e outros adornos, 
itens do cerimonial. RG 13387 
a 13409. 

4 76 Armas, adornos, utensílios di
versos nem sempre providos 
de identificação tribal precisa. 
RG ·12856 a 13241 e números 
intercalados. 

1950, 1951 923 Coleção sistemática, destaque 
para tear com tecido em anda
mento. RG 6480 a 724 l, 7246 
a 7290, 7304 a 7307, 7752 a 
7791, 9281 a 9292, 9363 a 
9378, 9386 a 9390, í 341 O a 
13432, 13841 e números inter
calados. 

e 1952 

1947 87 
(entrada) 

Armas, machados de pedra, 
plumária e outros adornos, ins
trumentos mus1ca1s, amostras 
de matérias-primas, utensílios 
diversos. Compra ao · Museu 
Dom José. RG 965 a 1130 in-
tercaladamente. 

' . . 



ETNIA 

Kayabi 

Kayabi 

Kayapó 

Kayapó 

Kayapó
Gorotire 

Kayapó
Xikrin 

Kayapó
Xikrin 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Posto Diauarum, Fun- H. Schultz 
dação Brasil Central 

Rio dos Peixes, MT G. Grünberg 

Rio Araguaia, Xingu e Frei Gil Vilanova 
sem localização 

Rio Araguaia F. Adam 

Rio Fresco, afl. do rio E. Fernandes 
Xingu 

Rio Cateté, afl. do Ita- R. Caron 
caiunas, PA 

Pará L. Vidal 

ANO 

1960 

1965-66 

1902 

1909 
(entrada) , 

1948 

1968-69 

1973 

. N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

18 Armas e malas de entrecasca. 
RG 10595 a 10612. 

55 Armas, cestaria, recipientes de 
cerâmica e cabaça, tecelagem, 
instrumentos musicais, plumá
ria e outros adornos. RG 
12141 a 12196. 

11 Plumária e outros adornos, 
itens da indumentária. Permuta 
com o Museu Paraense Emí
lio Goeldi. RG 2838 a 2848. 

5 8 Armas, plumária e outros 
adornos, cestaria, itens da in
dumentária, recipientes de ca
baça. RG 1348 a 1356, 1564 
a 1601, 4490 a 4523 e núme
meros intercalados. 

6 Adornos. RG 1306, intercala
damente até 1329. 

1 73 Coleção sistemática. RG 
12615 a 12787. 

20 Máscaras de dança e material 
lítico. RG 13449 a 13468. 



ETNIA 

Krahó 

Krahó 

Krahó 

Krahó 

Krahó 

Krahó 

Maku 

Massa cá 

LOCALIZAÇÃO 

Aldeias de Pedra Bran
ca e Cabeceira Grossa, 
mun. de Pedro Afonso, 
GO 

Bacia do Tocantins 

Bacia do Tocantins 

COLETOR 

H. Schultz 

' -
H. Schultz 

H. Schultz 

Aldeia de Pedra Branca, H . Schultz 
mun. de ltacajá, GO 

Bacia do Tocantins V. Chiara 

Bacia do Tocantins H. Schultz/ V. 
Chiara 

Rio Japurá, Paraná H. Schultz 
Boá-Boá, afl. da m.e. 
do r. Amazonas 
Rio Machado, Guaporé H. Schultz 

ANO 

1947 

1949 

1955 

1959 

1964 

1965 

1958 

1952 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

243 Coleção sistemática. RG 001 
a 242. 

297 Coleção sistem·ática. RG 2725 
a 2785, 3000 a 3235. 

108 Coleção sistemática. RG 9046 
a 9154. 

204 Coleção sistemática. RG 
10163 a 10357, 10366 a 
10375. 

l 07 Adornos, cestaria e trançados, 
recipientes de cabaça, instru
mentos musicais. RG 11315 a 
11408, 11458 a 11470. 

209 Plumária e outros adornos, 
cestaria e trançados, recipien
tes de cabaça, instrumentos 
musicais, brinquedos . RG 
12406 a 12614. 

21 Armas, adornos, cestaria, reci
pientes de cerâmica. RG 9765 
a 9785. 

12 Armas. RG 7291 a 7302. 



ETNIA 

Mehinaku 

Moré 

Nambiquara 
e Serra do 
Norte 

Nambiquara 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Alto Xingu 

Rio Guaporé·, Bolívia H. Schultz 

Vilhena, José Bonifácio, Comissão Rondon 
Retiro de Campos No-
vos, Serra do Norte e 
outros. 

C.M.S. Rondon 
(doação) 

ANO 

1947 
(entrada) 

1952 

191 O, 1911 
e 1912 

1923 
(entrada) 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

86 Armas, adornos, trançados, re
cipientes de cerâmica, utensí
lios diversos. Compra ao Mu
seu Dom José. RG 965 a 1130 
i ntercaladamente. 

139 Armas, cestaria, amostras de 
matérias-primas, utensílios di
versos. RG 7308 a 7 446. 

31 Armas, recipientes, adornos, 
amostras de matérias-primas. 
Doação do Museu Nacional, 
RJ em 1918. Artefatos reco
lhidos junto aos Kokosú, 
Anunzê, Uaindizê e outros 
grupos. tribais da Serra do Nor
te. RG 3442, 3506, 3511 , 
3515, 3517, 3527, 3528, 3690 
a 3699 e números intercalados 
até 4827. 

30 Armas, amostra de matéria-
. pnma, fusos. Artefatos reco
lhidos junto aos lrántxe, Pare
ci, "Kaniainhas" e "Mamande
ris". RG 3396 a 3399, 3407 a 
3410,4010, 4012,4111,4112,, 
4 700 a 4 712 e números inter- .,. 
calados. 

i 



ETNIA 

Nambiquara 

Nambiquara 

(Gr. 

Setentrional) 

Nambiquara 

(Kabisi) 
' 

LOCALIZAÇÃO 

Região de Utiariti-Ju

ruena 

COLETOR 

C. Lévi-Strauss 

-

Região de Juína-Cam- C. Lévi-Strauss 

pos Novos 

Região de Vilhena C. Lévi-Strauss 

ANO 

1938 

1938 

1938 

N.º 
PEÇAS 

80 

OBSERVAÇÕES 

Armas, plumárias e outros 

adornos, cestaria, recipientes 

de cerâmica, amostras de 

matérias-.primas, brinquedos, 

utensílios diversos. RG 3427 

a 3486, 3513 a 3589, 3604 

a 3684, 3706 a 3748, 9031 e 
números intercalados. 

24 Armas, plumária e outros 

adornos, instrumentos musi

cais, amostras de matérias-pri

mas, utensílios diversos. RG 

3431 a 3495, 3607 a 3691 , 

9000 a 9038, intercaladamen

te. 

47 Armas, adornos, recipientes de 

cerâmica. RG 3503, 3622 a 

3642, 4579 a 4613, 4839 a 
4842, intercaladamente. 



N.º 
ETNIA LOCALIZAÇÃO COLETOR ANO PEÇAS OBSERVAÇÕES 

Nambiquara Região de Vilhena C. Lévi-Strauss 1938 64 Armas, pi um ária e outros 
(Sabanê) adornos, cestaria, :recipientes 

de cerâmica, amostras de ma-
térias-primas e utensílios diver-
sos. RG 3450, 3553 a 3595, 
3620 a 3687, 3704 a 3735, 
4734 a 4736, 9020 a 9023, 
intercaladamente . 

. 
Nambiquara Região de Vilhena C. Lévi-Strauss 1938 70 Armas, plum·ária e outros 
(Tagnani) ' adornos, instrumentos mus1-

N 
cais, amostras de matérias-pri-

w mas e utensílios diversos. RG 
00 

3432 a 3498, 3617 a 3685, 
! 4743 a 4749, 9006 a 9016, 

9033, intercaladamente. 

Nambiquara Entre os rios Ponte de 1947 66 Armas, adornos, 
. - cigarros. 

"Juruena" Pedra e Papagaio (entrada) Compra ao Museu Dom Jo-
sé. RG 965 a 1130, intercala-

-- damente. 
Nambiquara Cabeceiras do Juína e W .L. Buckman - ..... 1948 7 Adornos. RG 3455 a 3457, 
(Kokosú) Camararé (entrada) 3464, 3686, 3687' 3689. 
Nambiquara Mato Grosso A.H. Pereira 1961 11 Adornos, estojo para guarda 

de penas e abano. RG 10982 
a 10988, 10997 a 11092, in-
tercaladamente. 

" 



ETNIA 

Nambiquara 
(Sara rê) 

Opaye 

Palikur 

Pareci 

Parintintin 

Parintintin 

Quechua 

LOCALIZAÇÃO 

M.e. do r. Sararê, prox. 
a Pontes, Lacerda e Ca
cerés, MT 

Rio Uaçá, Amapá 

COLETOR 

D. Aytai 

-
D. Ribeiro 

E. Fernandes 

Região de Utiariti, MT C. Lévi-Strauss 

Rio Madeira W. Hanke 

Jatuarana, Amazonas W. Hanke 

Potosi, Bolívia W. Hanke 

ANO 

1964 

1949 
(entrada) 

1950 

1938 

1951 
(entrada) 

1952 
(entrada) 

N.º 
PEÇAS 

17 

OBSERVAÇÕES 

Armas, plumária 
adornos, cestaria e 
de cabaça. RG 
12804. 

e outros 
recipientes 
12788 a 

7 Armas, cachimbos esculpidos 
em madeira. RG 2507 a 2513. 

J 9 Adornos e itens do cerimonial. 
RG 9534, 10362 a 10365, 
13433 a .13446. 

J 4 Armas, cestaria. RG 3594 a 
3605, 9321 a 9329, intercala
damente. 

8 Armas, colar. RG 5938 a 
5946. 

30 Armas, adornos, recipientes de 
cabaça, amostras de matérias
pnmas, cestaria, brinquedos. 
RG 5938 a ?946, 9790 ' 

.. 9811. 

39 Cestaria, cerâmica, utensílios 
diversos, instrumentos musi
cais, tecidos. RG 709· a 737. 



N 
~ o 
1 

ETNIA 

Siriono 

Suyá 

Tapirapé 

Tapirapé 

Tapirapé 

Ta pi rapé 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Eirato, r. Beni, Bolívia .H. Schultz 

Rio Suiámissu, Alto H. Schultz 
Xingu 

M.e. dor. Tapirapé, MT H. Baldus 

Foz do r. Tapirapé, MT H. Schultz 

Aldeia na foz do r. ho- N. Myazaki 
mônimo 

Barra do Tapirapé, MT B. Malkin 

ANO 

1952 

1960 

1947 

1948 

1956 

1961 e 1964 

. 

N.O 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

23 Armas, plumária e outros 
adornos, utensílios diversos, 
itens da indumentária. RG 
7447 a 7469. 

72 Armas, adornos, recipientes, 
peças do mobiliário, canoa de 
casca de jatobá. RG 10486 a 
10557. 

39 Armas, adornos, cestaria, fu
sos, bonecos de cera, máscara. 
RG 405 a 427, 429, 431 a 
445. 

28 Armas, adornos, cestaria. RG 
1603 a 1606, 1688 a 1704, 
2494 a 2500. 

6 Armas. RG 9846 a 985 I. 

44 Armas, plumária e outros 
adornos, trançados, itens do 
mobiliário, indumentária, 1ns
mentos musicais, utensílios di
versos. RG 11409 a 11453 . 



N.º 
ETNIA LOCALIZAÇÃO COLETOR ANO PEÇAS OBSERVAÇÕES 

Terena Aldeia de Araribá, SP H. Baldus 1947 22 Cestaria, cerâmica, instrumen-
tos musicais, itens do cerimo-
nial, fusos e utensílios diver-

' sos. RG 2700 e 2717, interca-- ladamente. 
Tiriyó R. Akalapí, afl. do Chi- P. Frikel 1950 278 Coleção sistemática. RG 7470 

paliwini (Surinan) a 7747. 
R . Parú do Oeste, prox. 
ao pico Ricardo Franco 
R. Parumá ' 
R. Kumaruwini, prox. 
ao monte A wararí 

Tucano 
(vide "lndios 
do Uapés") 
Tucano R. Uaupés, afl. do r. J. Bach 1907 206 Coleção sistemática. RG 2677 

Negro, AM (entrada) a 2698, 3815 a 3976, 5001 a 
5043, 9481 a 9483, intercala-
damente. 

Tucano - T.P.S. Brasil 1936 18 Adornos e itens da indumen-
(entrada) tária cerimonial. RG 3934 a 

3937, 9819 a 9821 e números 
intercalados. 

Tukuna Dep. de Loreto, Peru F. Heger 1907 11 Armas e adornos. RG 5743 a 
(entrada) 5749 e números intercalados. 



N.° 
ETNIA LOCALIZAÇÃO ·COLETOR ANO PEÇAS OBSERVAÇÕES 

Tukuna Alto Solimões, AM C. Nimuendajú 1942 10 Adornos, cestaria, bolsas, es-
(entrada) culturas em madeira, máscara 

de entrecasca. Permuta com o 
Museu Paraense Emílio Goel-
di. RG 2827 a 2837. 

Tukuna lgarapé da Rita e São W. Hanke 1949 17 Adornos, recipientes de cerâ-
Domingos, Alto Soli- mica, cestaria, instrumentos 
mões, AM musicais, itens da indumentá-

ria, máscara de entrecasca. RG 
N 5922 a 5940, intercaladamen-
~ te. N 

• 
Tukuna Alto Solimões, AM H . Schultz 1955 71 Coleção temática. Máscaras e 

itens do cerimonial. RG 7959 
a 7989, 8000 a 8039. 

Tukuna lgarapé da Rita H. Schultz 1956 268 Coleção sistemática com desta-
que para máscaras e artefatos 

' cerimoniais. RG 7992 a 7999, 
8853 a 8919, 8930 a 8959, 
9885 a 9893, 991 O a 10026, 
10040 a 10076. 

Tukuna Paraná, Pará, lgarapé da H. Schultz 1957 29 Coleção temática. Máscaras. 
Rita, Alto Solimões, AM RG 8579 a 8599. 

f 



ETNIA 

Tukuna 

Tukurina 

Tu pi 

Umutina 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Alto Solimões, AM H. Schultz 

' -

A. Purus, nos seringais H. Schultz 
Carolina e Porto Rico 

Rio Machado C. Lévi-Strauss 

Posto Fraternidade ln- H. Schultz 
dígena, entre os rios dos . 
Bugres e Alto Paraguai 

ANO 
N.º 

PEÇAS OBSERVAÇÕES 

1958 e l 96C 889 Coleção temática. Máscaras e 
parafernália cerimonial. Tra
balhos em madeira como des
taque. RG 8353 a 8377, 8456 
a 8578, 8600 a 8851, 8920 a 
8929, 8960 a 8990, 9452 a 
a 94 79, 9487 a 9535, 9720 a 
9761 , 9905 a 9909, 10027 a 
10039, 10617 a 10927. 

1950 e 1951 214 Coleção sistemática. RG 6013 
a 6218, 6252 a 6259. 

1938 

1943-44 e 
1945 

35 Armas, adornos, recipientes, 
instrumentos musicais, itens da 
indumentária, utensílios diver
sos. RG 3430 a 3493, 3635 a 
3740, 4304 a 4354, 4809 a 
4812, 9032, intercaladamente. 

162 Armas, plumária e outros 
adornos, recipientes de cerâmi
ca, cestaria, trançados, amos
tras de matérias-primas, uten
sílios diversos. RG 524 a 666, 
2851 a 2869. 



' • 

N 

ETNIA 

Urubu 
(Kaapor) 

Urubu 
(Kaapor) 

t Urubu 
1 (Kaapor) 

Urubu 
(Kaapor) 

Uruku/Digüt 
(Arara) 

.LOCALIZAÇÃ.0 COLETOR 

Aldeia Piarehú, entre os R.N. de Miranda 
rios Gurupí, Turiassú e 
Maracassumé 

R. Gurupi, MA 

R. Gurupi, MA 

R. Gurupi, MA 

E. Fernandes 

V. Salina 

B. Malkin 

Seringai Santa Maria, W. Hanke 
alto rio Machado 

' 

ANO 

1947 

N.º 
PEÇAS 

30 

OBSERVAÇÕES 

Plumária e outros adornos. 
RG 1245 a 1274. 

1948 e 1949 103 Armas, plumária e outros 
adornos, redes, cesto. RG 1313 
a 1317, 2870 a 2899, 3240 
a 3243, 8408 a 8450, 8991 a 
8999, 9330 a 9333, 10800 e 
números intercalados. 

1950 
(entrada) 

1966 

1953 
(entrada) 

... 

' 

20 Armas. RG 8380 a 8399. 

209 Coleção sistemática. RG 12197 
a 12405. 

34 Armas, plumária e outros 
adornos, itens da indumentá
ria, cestaria, redes e utensílios 
diversos. Comprado por H. 
Schultz a W. Hanke em J 953. 
RG 9237 a 9248, 9274 a 
9278, 9294 a 9297 e números 
intercalados. 



ETNIA 

U ruku/Digüt 
(Arara) 

Waurá 

Xaranáua 

Xavante 

(Akuen) 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Igarapé do Lourdes H. Schultz 

.. 
--

Aldeia junto a um dos · H. Schultz 
lagos do rio Batovi 

Guajará-Mirim, Guapo- H. Schultz 
, 

re 

M.e. do r. das Mortes, Bandeira Anhan-
MT güera 

ANO 

1953 

1964 

1952 

1937 
(entrada) 

N.° 
PEÇAS 

64 

669 

41 

82 

OBSERVAÇÕES 

.Armas, plumária e outros 
adornos, itens da indumentá
na, cestaria, redes, amostras 
de matérias-primas, utensílios 
diversos. RG 9176 a 9224, 

93 l O a 93 '4 e números inter
calados. 

Coleção sistemática com des
taque para a cerâmica e artefa

tos com ornamentação gráfica. 

R G 1 l 4 7 l a 1 21 40. 

Armas, cerâmica, cestaria, re
des e tecidos. RG 7248 a 

7290. 

Adornos, cerâmica, cestaria, 
trançados, amostras de maté
térias-primas, fusos, tortuais, 
flautas. RG 1216 a 1218, 3980 
3983, 3985 a 3989, 4016, 
4018 a 4082, 4085, 4109, 

4119, 9302. 



hJ 
~ 

I> 

.ETNIA 

Xavante 
(Akuen) 

Xavante 
(Akuen) 

°' Xavante 
(Akuen) 

Xavante 
(Akuen) 

Xavante 
(Akuen) 

Yanomami 
(Surára, Pakidái 
Puscheweterí) 

LOCALIZAÇÃO COLETOR 

Bandeira Anhan
güera 

Posto Pimentel Barbo- C.A. Bockermann 
sa, MT 

Proximidades de Xavan- C.A. Bockermann 
tina, MT 

Aldeia de Areões, r. das N. Myazaki 
Mortes, MT 

.Aldeia de São Domin- D. Maybury
gos, m.d. do r. das Mor- Lewis 
tes, prox. ao Posto Pi-
mentel Barbosa, MT . 

Entre o no Demini e H. Becher 
seu afl. Aracá 

ANO 

1937 
(entrada) 

N.º 
PEÇAS OBSERVAÇÕES 

40 Armas, cestaria e trançados, 
amostras de matérias-primas. 
RG 4201 a 4205, 4207 a 
421 O, 4213 a 4238, 4246, 
4247, 4251, 4301, 4967. 

1949 25 Flechas, plumária e outros 
adornos, itens da indumentá
ria, cestaria, recipientes de ca
baça, chocalho. RG 2800 a 
2819, 2821 a 2824, 2826. 

I • 

1955 7 Armas, adornos, chocalho. 
RG 10152 a 10158. (entrada) .. 

1957 

1958 

1956 

5 Cabacinha-apito, cesto, estojo 
peniano. RG 9898 a 9902. 

56 Plumária e outros adornos, 
cestaria e trançados, indumen-

20 

/ . . . . . 
tana, instrumentos mus1ca1s, 
máscaras e utensílios diversos. 
RG 9391 a 9447. 

Armas, rede, adornos e uten
sílios diversos. RG 9826 a 
9845. 



MATERIAIS ETNOGRÁFICOS DE OUTRAS PROCED,eNCIAS 

Área geográfica 

América do Norte 
("Plains'',_ Apache, Navajo, Zuni, 

.Hopi, Tesuque, Sia, Tlingit, Hai
da, lroqois, Winnebago, Ojibway 
e tribos da California) 

Filipinas 

Indonésia (Java, Bali) e 
Nova Guiné 

Suíça (diversos cantões) 

Forma de aquisição 

-Entrada em 1955 por permuta 
com o American ºMuseum of Na

tural History de Nova York 

Entrada em 1976 por doação de 
Suzanne Weil 

Entrada em t 957 por permuta 
com o Real Instituto dos Trópi
cos de Amsterdam 

Entrada em 1959 por permuta 
com o Museu Rietsberg de Zuri

que 

Número 
de peças 

172 

7 

12 

3 

Observações 

Conjunto representativo das 
diversas áreas culturais, com 
destaque para cerâmica, ces
taria e um tear com tecido 
em andamento. RG 6.276 a 

6.447. 

Armas recolhidas entre 1900 
e 1908. RG 13.534 a 13.540. 

Máscaras. RG. 9.351 a 9.362. 

Máscaras. RG. l 0.159 a 
10.161. 



PERFIL BIO-BIBLIOGRAFICO DOS COLETORES 

ADAM, Franz - Há poucas informações a seu respeito. Fritz Krause, 
que o contratou para acompanhá-lo ao Araguaia em 1908, fornece 
os seguintes dados: "Natural da Silésia, atravessara a fronteira com 
a idade de 18 anos, andara pelos Bálcãs como operário, empregado de 
circo, professor, soldado e outras coisas, viajara por mar, durante muito 
tempo, como cozinheiro e intérprete, e já estava há mais de dez anos 
no Brasil. Passara-os como operário na construção de estrada de ferro, 
lavrador, colecionador de animais e plantas, prestidigitador, fotógrafo, 
camarada em expedições científicas, explorador do sertão à procura de 
minas etc. Quando o conheci, era proprietário de pequena venda nas 
proximidades do território dos índios Guarani, perto de Conceição 
de Jtanhaém. Ganhava, assim, o necessário para viver, e sobrava-lhe 
tempo para as suas ocupações prediletas: colecionar e ler". 

(Fonte: F. Krause, Nos sertões ào Brasil. Revista do Arquivo 
Municipal LXVII: 176-177, São Paulo 1940.) 

ANDREUCCI, Mário Dell'Aera (São Paulo 1956 - São Paulo 1976) 
Estudante, esteve em diversas aldeias do Alto Xingu durante trinta 

. dias em agosto-setembro de 1974 e 15 dias em julho de 1976. 

(Fonte: documento de doação.) 

A YTAI, Desidério (Budapest 1905) - Engenheiro mecânico-eletricista 
pela Real Universidade Técnica da Hungria e Livre Docente em An
tropologia pela Pontifícia Univer~idade Católica de Campinas (1976). 
Nessa área, sua carreira inclui pesquisas paleontológicas e arqueo
lógicas na Hungria (1937-1941 ), investigações sobre balística na 
Smithsonian Institution e no Musée de L'Homme (194 7), escavações 
em sambaquis (l 957, 1959-1960), estadas de duração diversa entre 
Xavante ( 1960, 1961, 1969 a 1976), Bororo (1960, 1961 ), Mamain
dê (1962, 1964), Sararê (1963, 1964), Halotésu, Galera, Pareci (1967), 
Karajá (1976 a 1985). Dessas pesquisas de campo resultaram núme
rosas publicações. 

(Fonte: informação pessoal.) 

BACH, José (Berlim ? - Alagoas 1918) - chegou ao Brasil em 1889, 
em missão científica, realizando estudo sobre a borracha e colecio
nando plantas na Amazônia. Naturalizou-se brasileiro e assumiu a 
direção do Museu de Manaus na administração de Constantino Nery, 
exercendo-a de 1904 a 1908. Passou então a trabalhar como geólogo 
e mineralogista em Pernambuco. " Instalando-se em Alagoas, no po
voado de Coqueiro Seco, José Bach descobriu reservas de xisto pi
robetuminoso. Na região de São Miguel dos Campos montou um 
laboratório com retortas e sondas manuais" para a extração de pe-

-248-



tróleo. Divergências internas na sociedade constituída para a explo
ração comercial do produto, bem como pressões externas, levaram 
ao seu assassinato em novembro de 1918 quando se encontrava a 
caminho de Maceió. 

(Fonte: O Globo de 21 de julho de 1974, por gentileza de Ar
thur Cezar Ferreira Reis.) 

BALDUS, Herbert (Wiesbaden, 14 . 3 . 1 899 - São Paulo, 24. l O . 1970) -
Alemão, ávido por estabelecer contatos com as populações indíge
nas da América do Sul, imigrou para a Argentina em 1921 e, em 
1923, para o Brasil. Até 1928 realizou numerosas viagens de estu
dos no País e no Paraguai, permanecendo temporadas maiores e me
nores entre os Chamacoco, Kaskihá, Sanapaná na região do Chaco 
e entre os Guarani do litoral paulista. Retornou em seguida à Ale
manha a fim de estudar etnologia na Universidade de Berlim. Con
trário ao regime nazista, voltou ao Brasil, sendo contratado em 1939 
pela Escola Livre de Sociologia e Política de São Paulo para a cáte
dra de -Etnologia Brasileira. Passou então às pesquisas de campo en
tre os Kaingang de Palmas, os Guayaki e Chiripá do oriente para
guaio, os Bororo das aldeias de Meruri e Tori-Paru, os Terena do 
sul de Mato Grosso, os Karajá e os Tapirapé. Em 1946 assumiu 
a chefia do Setor de Etnologia do Museu Paulista, tornando-se .res
ponsável pela organização das coleções etnográficas e pela edição 
da Revista do Museu Paulista. Acompanhado inicialmente por Ha
rald Schultz, esteve entre os Kaingang de Jvaí e lcatu, os Terena 
de Araribá, os Kaingang de Nonoái e Guarita, os Kaduveu, e os 
Guarani-Mbüa, também de Guarita, intensificando seus estudos dos 
Karajá e, particularmente, dos Tapirapé. 

(Fonte: H. Becher - Herbert Baldus 1899-1970. American 
A ntropologist 74(5), 1972. Prontuário do Museu Paulista.) 

BANDEIRA ANHANGüERÁ (7 a 12. 1937) - Expedição à bacia do 
Araguaia que buscava a penetração do vale do rio das Mortes e da 
Serra do Roncador, regiões pouco acessíveis na época. Chefiada por 
Hermano Ribeiro da Silva que faleceu durante o regresso da expedição 
a Leopoldina, contava com Arnaldo Otávio Nébias para as observações 
meteorológicas e o registro cartográfico, Jorge Rego Freitas para 
assuntos geológicos, o médico Arion Bueno de Oliveira, Darei Ban
deira de Melo, encarregado da coleta de material etnográfico, Fa
biano Alves da coleta botânica, Carlos Felben responsável pela ci
nematografia e Antonio Senatore. 

(Fonte: Nébias, O.A., Bandeira Anhangüera - t 937. Revista 
Brasileira de Geografia 2: 155-172, São Paulo, 1940.) 

BECHER, Hans (Berlim, 14. 8 .1918) Doutorou-se pela Universidade 
de Hamburgo em 1952 com uma tese sobre cintos e cordões de cin~ 
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tura de tribos sul-americanas. Bolsista da Universidade de São Pau
lo nos anos de 1954-1955 e 1958, trabalhou no Museu Paulista 
junto a Herbert Baldus. De outubro de I 955 a julho de 1.956 efe
tuou sua primeira expedição aos Yanomami do noroeste do Brasil. 
Como diretor do Setor de Etnologia do Museu da Baixa Saxônla 
organizou diversas exposições, também sobre temas brasileiros, e fun
dou em l 964 a série V olkerkundliche A bhandlungen que até l 984 
contava com 9 títulos, a maioria voltada para a etnologia do Bra
sil. Nela publicou seu livro sobre a mitologia Yanomami, um dos 
resultados de mais duas temporadas de campo (1966 e 1970). Vol
tou ao Brasil em 1980 para recolher dados para um livro sobre a 
presença de G.H. Langsdorff no País na primeira metade do século 
XIX. 

(Fontes: U. Kohler (ed.) - Studien - und Forschugsführer 
Ethnologie. Bonn, DAAD, 1981 .) 

BOKERMANN, Werner Carlos Augusto (Botucatu 1929) - Exercendo 
as atividades de preparador e coletor do Museu de Zoologia de São 
Paulo desde 194 7 , participou, então com 1 9 anos, da expedição do 
Instituto Butantã ao Araguaia e regiões limítrofes, de agosto a dezem
bro de 1949. Retornou por diversas vezes à região. 'Frabalha desde 
1968 na Seção de Aves do Jardim Zoológico de São Paulo. 

(Fonte: informação pessoal.) 

BRASIL, Cel. Themistocles Paes de Souza (Curitiba, 21 . 7. 1877 -
Ponta Grossa, 31 . 12. 1942) - Bacharel em ciências físicas e mate
máticas e engenheiro civil e militar. Atuou na Comissão de Linhas 
Telegráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao Amazonas: em 1908 
fez o levantamento topográfico da vila de Diamantino e do curso do 
rio Sepotuba, também participando, junto com Nicolau Bueno Hor
ta Barbosa, da segunda expedição de devassamento dos sertões de 
acesso ao vale do Madeira. Chefe da Comissão Brasileira Demarca
dora de Limites (Setor Oeste-Amazonas) nas fronteiras com a Co
lômbia, deixou em /ncolas selvícolas (Rio de Janeiro 1937) suas ob
servações sobre as características físicas, organização social e a "cul
tura espiritual" (inteligência, língua, astronomia, arte) dos índios do 
Uaupés (Cubeo do rio Querari, Uanana de lutica, Tariano de laua
retê), datadas de 1933. O documento que acompanhou os artefatos 
do alto rio Negro encaminhados ao Museu Paulista revela um coletor 
cuidadoso, preocupado em reunir material em contexto e provê-lo de 
sentido. 

(Fontes: Almanaque do Ministério do Exército para o ano de 
1935 e Revista Brasileira de Geografia, Ano V (1):168, 1943.) 

BUCKMAN, Winfield (Racine, Wisconsin, 7. 11 . 1917) - Membro da 
Inland South American Mission Inc., fez seus estudos no Moody Bi-
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ble Institute de Chicago e na Universidade de seu Estado natal. Veio 
para o Brasil em maio de 1941, dedicando-se ao aprendizado da lín
gua portuguesa em Cuiabá até 1942, quando passou a trabalhar em 
Campos Novos. Em 1943 casou-se com Frances Grubb em Campo 
Grande onde a esposa fizera seus estudos de língua. Atuaram juntos 
em Campos Novos de 1944 a 1947 e, mais tarde, em Utiariti e em 
Taunay . De 1942 a J 952 escreveram sobre o seu cotidiano, bem co
mo sobre os Nambikwara e lranxe com quem trabalhavam, no pe
riódico de sua entidade, o Amazon Valley Indian. Depois de 1965 
o casal foi transferido para o serviço missionário na Colômbia. 

(Fonte: correspondência com a sede da Missão.) 

CALIXTO de Jesus, Benedito (Conceição de ltanhém, 14 . 10 . 1853 - São 
Paulo, 31 . 5 . 1927) - O conhecido autor de pinturas de cunho his
tórico, religioso e de marinhas, ofereceu artefatos Guarani ao Mu-· 
seu Paulista em 1904. Em sua obra pictórica são comuns os elementos 
de inspiração indígena que certamente procurou junto à população 
guarani do litoral paulista. Seus interesses históricos e etnográficos 
também o levaram a redigir alguns trabalhos dessa natureza entre 
1905 e 1918, destacando-se "Os primitivos aldeamentos indígenas 
de Itanhaém", puplicado na Revista do Instituto Histórico e Geográ
fico de São Paulo X, São Paulo 1905 . 

(Fonte: Damy, A.S.A ., O acervo Guarani do Museu Paulista 
Contribuição para uma classificação sistemática. R evista do Museu 
Paulista, N.S. XXIX :217-275, São Paulo, 1983/ 1984.) 

CARON, Ráymond Georges Henri (Caen, 28. 11 . 1908 - Toulouse, 
11. 2. 1975) - Ordenou-se em 1939, entrando na Ordem dos Do
minicanos em 1943 onde se dedicou aos estudos de teologia e fil o
sofia, além dos trabalhos pastorais nos arredores de Paris, em Rouen, 
Soreze e Dijon. Em 195~ veio .para São Paulo, a fim de ensinar fi
losofia e aprender a língua portuguesa no convento dos dominicanos. 
De 1960 a 1970 dedicou-se com exclusividade aos Xikrin, tribo Kaya
pó do Estado do Pará, assegurando ao então pequeno grupo condições 
de sobrevivência e de retomada de suas antigas tradições. Dessa luta de 
10 anos fala o seu diário, Curé d'lndiens, publicado em 1971 em Pa
n s, quando a doença já o obrigara a retornar para a França. 

(Fonte: Convento dos Dominicanos de São Paulo.) 

CHIARA, Vilma (São Paulo, 16. 1 . 1927) - Bacharel em Ciências So
ciais (1950) pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, com 
especialização em Etnologia Brasileira (1951), ingressou como con
servadora no Museu Paulista em 1956. Detentora de bolsa de estu
dos da OEA em 1960/ 61 , estagiou durante nove meses em museus 
americanos da especialidade, o que levou à modernização das expo-
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sições públicas do Museu Paulista e do sistema de catalogação do seu 
acervo etnográfico. Professora da disciplina Etnologia 'Brasileira na 
Escola de Sociologia e Política na Faculdade Sedes Sapientae de São 
Paulo de 1964 a 1966, trabalhou de 1965 em diante no Musée de 
L'Homme, enquanto cursava Etnologia e Etnomusicologia na Univer
sidade de Paris. Sua tese de mestrado sobre as bonecas karajá foi 
apresentada à Escola de Altos Estudos. De 1950 a 1970 realizou 15 
temporadas de pesquisa de campo, muitas delas em companhia de 
Harald SCHUL TZ (vide verbete), movida por seu interesse pela er
gologia indígena: os Pano ·do alto Purus, Karajá, Moré bolivianos, 
Krahó, ·Tukuna, Javaé, Erigbactsa, Waurá e Mehinaku. De 1970 a 1979 
voltou por sete vezes às aldeias Krahó, atuando inicialmente dentro de 
programas de desenvolvimento comunitário, dedicando-se depois à 
investigação de temas específicos, tais como etnomusicologia (1975, 
1976), xamanismo ( 1977), cosmologia ( 1978) e messianismo (1979) . 
.t docente da Universidade Federal do Piauí desde 1979. 

(Fonte: informação pessoal.) 

CGGESP - COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLóGICA DO ESTA
DO DE SÃO PAULO (1886-1931) - Criada para suprir o Estado 
com subsídios para um programa de desenvolvimento regional a par
tir de empreendimentos industriais e agrícolas, a Comissão foi encar
regada de prover informações exatas sobre ". . . geografia, relevo do 
solo, vias de comunicações, estrutura geológica e caráter das diversas 
qualidades de terra" (apud Lefêvre 1945 : 14). A direção dos traba
lhos foi confiada a Orville Adalbert Derby, contando sua equipe com 
os seguintes membros: Teodoro F. Sampaio, João Washington Aguiar, 
Luiz Felipe Gonzaga de Campos, Francisco de Paula Oliveira, Eu
gênio Hussak, Alberto Loefgren e Horácio Williams. Já em seus 
primeiros anos, a Comissão efetuou numerosos trabalhos de campo: 
estudos sobre a possibilidade de ligação fluvial e ferrovi·ária com o 
Mato Grosso pelo vale do Paranapanema, levantamento topográfico 
de São Paulo, estudos de geologia, flora e composição de terras ará
veis, criação do Horto Botânico próximo à serra da Cantareira, le
vantamento das zonas limítrofes com Minas Gerais e confecção . das 
folhas desta região, mapeamento das áreas percorridas pelas Estra
das de Ferro Paulista, Mogiana e Central. Destes trabalhos, grande 
parte alcançou publicação. Em 1905, sob a direção de João Pedro 
Cardoso - em substituição a Derby que se demitira - as ativida
des da Comissão se desenvolveram, a princípio, na exploração do 
sertão paulista, ao longo dos cursos dos rios Tietê, Feio e Aguapeí, 
Paraná e Peixe. Data deste período o material etnográfico recolhi
do pelos integrantes das turmas em acampamentos de "Coroados", 
Xavantes e outros grupos da área, posteriormente entregue à guar
da do Museu Paulista. Mais tarde as explorações da Comissão passa
ram para o litoral do Estado, à bacia do rio Ribeira de lguape e às. re-
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giões a oeste de Sorocaba e a leste de Taubaté. Também desta fase 
da Comissão resultaram numerosas publicações. 

(Fontes: LIX Aniversário da criação dos Serviços Geográficos 
e Geológicos de São Paulo. (Discurso pronunciado por Valdemar Le
fêvre e João Pedro Cardoso). Revista do Instituto Geográfico e Geo
lógico de São Paulo, 111(1) :13-27, São Paulo. 1945.) 

CROCKER, William H. (1924) - Com títulos obtidos pelas Universi
dades de Yale (1950) e Stanford (1953), Crocker doutorou-se em 
1962 por Wisconsin com uma tese derivada de materiais obtidos en
tre os Canela de Barra do Corda, Maranhão, em 24 meses de cam
po entre 1957 e 1960. A coleção Canela do Museu Paulista data 
desse período pré-doutorado. Curador de etnologia sul-americana 
na Smithsonian lnstitution desde 1962, continuou suas temporadas 
de pesquisa com a mesma tribo, completando 44 meses em campo 
de 1963 a 1979, além de ministrar cursos em diversas universidades 
amencanas. 

(Fonte: informação pessoal.) 

DORT A, Sonia T. Ferraro (Urussanga, 23. 9. 1941) - Terminados seus 
estudos no curso de pós-graduação em Antropologia Social da Uni
versidade de São Paulo, obteve o rnestrado com uma dissertação so
bre a plumária dos Bororo, entre os quais realizou pesquisa de cam
po em diversos períodos de 1970, 1971 e 1973. É etnologa do Mu
seu Paulista da Universidade de São Paulo e no volume 4 da Co
leção da entidade foi publicada a sua dissertação de mestrado: Pari
ko, etnografia de um artefato plumário, 1981. 

(Fonte: informação pessoal.) 

ESTELITA ALVARES, Benedito (Mogi das Cruzes, 10.6.1914) - "Her
deiro de milionário português que o legitimara, o Dr. Estelita estu
dou na França, em cuja·- Universidade de Sorbonne se formou. Era 
grande conhecedor de Arqueologia, Mineralogia, Zoologia, Botânica, 
Física e Química, tendo viajado quase todo o mundo. Em sua casa, 
nesta cidade, possuía preciosa biblioteca, inclusive com inúmeras 
obras raras. Casara-se a l O de janeiro de 1891, num de seus pala
cetes em São Paulo, com a Srta. Maria Cândida Junker, numa festa 
que embasbacara os meios sociais paulistanos. Em conseqüência, en
tretanto, de uma interminável demanda em juízo, sôbre habilitação 
de herdeiros, teve seus bens todos seqüestrados. E morre, agora, 
praticamente na miséria ... " 

(Fonte: Isaac Grínberg. História de Mogi das Cruzes (do come
ço até 1954 ). São Paulo, 1961.) 

FERNANDES, Eurico de Melo Cardoso, (Estado do Amazonas, 1906 -
197?) - Indigenista e escritor. Iniciou-se na antropologia com Curt 
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Nimuendajú e Carlos Estevão de Oliveira. Em 1931 já atuava no 
Oiapoque na qualidade de delegado do Serviço de Proteção aos ln
dios. Manteve primeiros contatos com os Waiana e Apalaí em 1936, 
na serra do Tumucumac. "Em 1947 passou a dirigir a 2.ª Inspeto
ria Regional do SPI com sede em Belém, permanecendo na chefia 
até 1950." Data de 1948 e 1949 sua contribuição para o acervo do 
Museu Paulista, com artefatos oriundos dos Kaiapó-Gorotire (rio 
Fresco-Xingu), Pariukur (rio Uaça-Amapá), Gavião (rio Tocantins), 
Krikati (Maranhão) e Urubu (rio Gurupi-Pará). "Logo depois aban
donou definitivamente o SPI e foi trabalhar no Banco de Crédito 
da Amazónia como técnico em cultura de borracha e pimenta-do
reino. Foi um dos fundadores do Instituto de Antropologia e Etno
logia do Pará, em 1948." Ainda em 1951, retornou ao médio Jari, 
integrando a caravana organizada pelo cônsul dos EUA em Be
lém, George Colman, juntamente com o etnólogo Peter Paul Hilbert. 

(Fontes: América Indígena, X(4) :278, 1950, e informações de 
Expedito Arnaud, pesquisador do Museu Paraense Emílio Goeldi.) 

~ 

FREUNDT, Erich (Stargard, 23. 3 .1905) - Formado pela Escola de 
Arte de Berlim e pela Escola Técnica de Educação Física da mesma 
cidade, veio para o Brasil em 1936, depois de atuar como professor 
em Palma de Mallorca. A par de suas atividades na então Escola 
Alemã, atual Colégio Visconde de Porto Seguro, 1empreendeu uma 
série de viagens pelo Interior como pintor e desenhista. Alguns de 
seus trabalhos ilustram as observações feitas entre Bororo e Kadu
véu e que estão registradas em l ndios de Mato Grosso (São Paulo 
1946), publicação editada pela Melhoramentos. 

{Fonte: Arquivo do Instituto Hans Staden, São .Paulo.) 
V 

FRIC, Albert Vojtecj, (Praga, 8. 9 .1882 - 4. 12 .1944) - · Interrompep-
do seus estudos de engenharia civil na Polônia, Fric embarcou para 
o Brasil em 1901 e, a passeio, entrou "pelo sertão adentro, atraves
sando o Estado de São Paulo e descendo o rio Tietê, até Mato Gros
so", alcançou o rio Paraná e seus afluentes Verde e Verdinho ... 
"onde conseguiu manter contactos com os índios Xavantes" (Trevi
san 1980 : 19): Nesta viagem de 6 meses recolheu 135 objetos - en
tre animais, minerais, plantas, artefatos indígenas e produtos da ter
ra - que foram expostos, junto com fotografias, numa grande loja 
de Praga. No início de 1903 empreendeu a segunda viagem à Amé
rica do Sul, passando praticamente todo o ano de 1904 a percorrer 
o Chaco até as fronteiras bolivianas. Nessa ocasião manteve conta
tos com Pilagá, Toba, Angaité, Sanapaná e outros grupos; já em 
Mato Grosso ,esteve entre os Kaduvéu e, no rio São Lourenço, com 
os Bororo. Voltou então à ·Europa por um curto período, levando 
coleções etnográficas bem como notas que deram origem a diversas 
publicações, todas elas vindas à luz em 1906. No mesmo ano parti
cipou de um Congresso de Livres Pensadores em Buenos Aires, se
guindo para o Paraná onde pretendia estudar os sambaquis de An-
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tonina, no que não teve êxito. Encaminhou-se para a região do rio 
Ivaí com a finalidade de conhecer os Kaingang e em 1908, no Con
gresso Internacional de Americanistas, realizado em Viena, denun
ciava a situação das populações indígenas de Santa Catarina e do 
Paraná. As manobras políticas em torno da questão indígena o co
lhem em suas malhas e apenas em 191 O consegue voltar ao Chaco 
onde permanece até 1912. Data dessa época uma permanência maior 
entre os Kaduvéu na serra do Bodoquena. Utilizou-se intensivamen
te da fotografia para fins de documentação etnográfica e coleções 
suas encontram-se nos museus de Hamburgo, Berlim, Nova York, 
Praga e Leningrado, existindo ali 6.400 artefatos seus em exposição. 
Visitou ainda os Rankelce do pampa argentino e os Payaguá no Pa
raguai antes de voltar à Europa onde permaneceu durante a Pri
meira Grande Guerra. Em 1923 reencetou suas viagens, movido 
agora pelo seu crescente interesse por cactos, seu cultivo e os efei
tos narcóticos de algumas espécies, chegando a reunir 38.000 exem
plares em grandes estufas em Praga. 

(Fonte: Edilberto Trevisan, Vultos tchecos no Brasil e no Pa
raná. A contribuição humanitária de Albert Vojtecj Fric. Boletim 
do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Paranaense, XXXVII, 
Curitiba, 1980.) -

FRIKEL, Protásio (Breslau, 24. 3 . 1912 - Belém, 27. 9 . 197 4) Ter-
minado o curso secundário na Vestfália, Frikel aportou em 1931 no 
Recife onde se ordenou em > 938, passando a atuar como sacerdo
te no baixo Amazonas. Datam de então os estreitos contatos que 
sempre manteve com o Museu Emílio Goeldi de Belém que · o in
centivou .em direção à pesquisa arqueológica e etnográfica. De 1938 
a 1955 reuniu material arqueológico nas terras pretas do baixo · Ama
zonas, de 1940 a 1942 examinou os sambaquis da foz dos rios Jaua
ri e Alenquar, encontrando-se as suas coleções no Museu Goeldi. 
Em fins de 1 944 realizou sua primeira excursão de cunho etnográ
fico, visitando os Kaxuyana do rio Cachorro, afluente do Trombe
tas. Desde então e durante todos os anos até a sua morte passou 
temporadas entre populações indígenas: Parukotó do rio Mapuera, 
Tiriyó, Hixkariana, Aparai, Wayana, Munduruku, Xikrin, Suyá e 
grupos do alto Xingu. De agosto de 1964 a janeiro de 1965 organi
zou em território Xikrin diversas coleções para os museus etnográfi
cos da Áustria (Viena), Alemanha (Munique, Colônia, Hannover, 
Hamburgo, Lübeck), Dinamarca (Copenhagen) e Suécia (Gõteborg). 
Mas a bem documentada coleção Tiriyó do Museu Paulista data da 
primeira viagem de Frikel ao alto Paru de Oeste, realizada de agos
to a dezembro de 1950. A partir de 1940 Frikel começou a publicar 
sempre sobre assuntos de interesse antropológico, concentrando-se 
gradualmente na investigação etnográfica. 

(Fonte: necrológio escrito por Hans Becher, publicado na Zeit
schrift für Ethnologie, 104 (1 ), Berlim 1979.) 
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GARBE, Ernesto Guilherme (Gorlitz, Silésia, 22. 11 . 1853 - São Paulo 
1925) - Chegou ao Brasil em t 882 e passou a organizar coleções 
zoológicas sul-americanas para o museu de Hamburgo. Ao cabo de 
algum tempo fixou residência definitiva em São Paulo, vivendo das 
entradas cobradas aos visitantes do pequeno jardim zoológico parti
cular que fundara. ·Contratado como naturalista viajante e coleciona
dor pelo Museu Paulista, dedicou-se à exploração do rio Juruá no 
Período de 1901-1903, datando dessa viagem alguns artefatos Ama
huáka (Pano) e Kanamari (Aruak) do acerco do 1nuseu. Embre
nhou-se depois no sertão paulista, ao longo do Tietê, no vale do Pa
ranapanema, sudoeste de Minas Gerais e litoral norte de São Paulo. 
Em setembro de 1905, acompanhado do filho Walter, seu auxiliar 
e fotógrafo, dedicou-se ao estudo da fauna no curso inferior do rio 
Doce no Espírito Santo onde permaneceu até dezembro de 1906. 
Em abril de 1907, explorou o vale do Tibagi e, em outubro, a re
gião do alto São Francisco onde realizou trabalhos até 1909. De 
então até 1919 efetuou excursões ao longo do Paraíba e seus forma
dores, noroeste paulista, Triângulo mineiro, Sul de Mato Grosso, bai
xo Paraíba e alto São Francisco, rios Paraná e Uruguai, Ilha de São 
Sebastião, Barretos, Corumbá, Cáceres e, finalmente, Sul da Bahia. 
Data de 1920 a sua última viagem - baixo Tapajós, baixo e alto 
Madeira - dedicando-lhe mais de um ano. Além do material etno
gráfico do Juruá, os Garbe, pai e filho, trouxeram numerosos arte
fatos Botocudo de sua estada no Espírito Santo, entre os quais es
tiveram no período de março a maio de 1909. 

(Fonte: A . d'Escragnolle Taunay, Ernesto Garbe. Revista do 
Museu Paulista, XIV :677-681, São Paulo 1926, e D. Herr, Ernes
to Garbe (tradução de Andrea Dó). Revista do Museu Paulista, XVIT 
:467-570, São Paulo, 1931.) 

GLA WE, Ernesto (Buenos Aires, 9. 5 . 1923) - Engenheiro, viveu du
rante muito tempo na Patagônia. Ao radicar-se no Brasil, atuou pro
fissionalmente sempre dentro de sua especialidade. Em 1963 rea
lizou uma excursão de aproximadamente duas semanas ao Alto Xin
gu, seguindo depois para as margens do Araguaia. 

(Fonte: informação pessoal.) 

GRONBERG, Georg Gottfried (Viena 1943) - Doutorou-se em 1968 
pela Universidade de Viena com monografias sobre os Kayabi do 
rio dos Peixes, entre os quais permaneceu de dezembro de 1965 a 
outubro de 1966. Na ocasião, organizou duas coleções etnográficas 
uma para o Museu Paulista e outra para o Museu de Etnologia de 
Viena ( 106 peças) que em 1967 passou para o Museu de Etnologia 
de Base), na Suíça. A partir dessa coleção, elaborou, juntamente com 
Friede Grünberg, uma descrição da cultura material dos Kayabi, pu
blicada em Archiv für Volkerkunde, 21 :27-89, Viena, 1967. Sua te-
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se, Beitrage zur Ethnographie der Kayabi Zentralbrasiliens, veto à 
luz na mesma revista, volume 24 :21-186, Viena J 970. 

(Fonte: informação pessoal.) 

HANKE, Wanda Theresia Leokadia (Troppau, Áustria, 9. 12. 1893 -
Benjamim Constant, 31 . 8. 1958) - Doutorou-se pela Universidade 
de München em psicologia (1918), em medicina (1920) e, na Uni
versidade de Marburg, em direito (1926). Exerceu a medicina em 
Viena até 1934 quando partiu pela primeira vez para a América do 
Sul. Depois de uma curta temporada na Europa, voltou em 1937 a 
fim de estudar línguas e religiões indígenas, inicialmente no Chaco 
paraguaio e boliviano, e depois no Brasil ocidental. Registrou suas 
observações de cunho etnográfico, lingüístico e arqueológico em nµ
merosos artigos, dispersos em periódicos alemães, espanhóis e bra
sileiros, mas é difícil estabelecer através deles as datas de suas per
manências em campo: de maio a setembro de 1948 visitou rema
nescentes dos Opaié no rio Samambaia, bem como algumas aldeias 
guarani da mesma região de Mato Grosso; em 1949 esteve entre 
os Kanoé do rio Mequens e em outubro-novembro de 1950 na aldeia 
Cujubirv do alto Japurá em que encontrou indivíduos Detuana, Ju
puá e Cuna, todos do grupo Tucano. Talvez datem do mesmo ano as 
três semanas passadas com uma famíJia Makuna do rio Guariba, 
afluente do Japurá. Por volta de 1950, e certamente em 1955, esteve 
entre os Kayuá estabelecidos perto de Dourados, e ainda em 1950 
registrou a língua dos Kaixana do Lago Ma pari formado pelo J a
purá. Em 1953 encontrava-se entre os Chácobo do rio Benisito na 
Bolívia Oriental e é provável que do mesmo ano datem os artefa
tos Arara, Boca Negra e Parintintin que se encontram no Museu 
Paulista. Data de janeiro de 1957 uma carta sua anunciando planos 
para visitar os Tukuna novamente, plano que é realizado com uma 
interrupção para uma visita_ ao J atapu. Sua última excursão foi para 
Letícia na Colômbia. 

(Fonte: W. Hanke, Verloschende Urzeit im lnnern Brasiliens. 
Editado por G. Eckert e H. Trimborn. Braunschweig 1964.) 

HARTMANN, Thekla (São Paulo, 16.4.1933) - integrante do Depar
tamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo e posterior
mente etnóloga do Museu Paulista, realizou diversas temporadas de 
pesquisa de campo entre os Bororo de Mato Grosso (1963, 1964, 
1971 ), além de "surveys" com estudantes entre os Guarani do lito
ral paulista e os Kaingang do interior de São Paulo. Fruto das in
vestigações entre os Bororo foi a sua dissertação de mestrado so
bre a nomenclatura botânica dessa tribo, publicada pelo Instituto de 
Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo em 1967. 

(Fonte: informação pessoal.) 
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HEGER, R. Franz - Conselheiro áulico e diretor do Setor de Antro
pologia e Etnografia no Museu de História Natural de Viena, Heger 
esteve no Brasil em 1907 para ultimar a compra das 1.331 peças in
dígenas sul-americanas pertencentes à Baronesa Amanda Loreto que 
as conservava num pequeno museu na Praia da Lapa no Rio de J a
neiro. A maioria desses objetos havia sido recol'hida pelo seu irmão, 
o Marquês de Paranaguá que, entre os anos de 1882 e 1884, fora 
presidente da província do Amazonas, tendo amplas oportunidades 
para a coleta e obtenção de "curiosidades" regionais. No Brasil, He
ger ainda aumentou o acervo de sua instituição comprando 52 pe
ças Bororo (do rio Jauru) de um certo Hartmann de Petrópolis e 
permutando 72 duplicatas da coleção Loreto com peças pré-histó
ricas (recolhidas por von Koseritz) e etnográficas que se encontravam 
no Museu Paulista. 

(Fontes: Brasiliens Indianer. Introdução de Etta Becker-Donner. 
Wien, Museum für Võlkerkunde, s.d., e T. Hartmann, Os materiais 
Tucano do acervo etnográfico do Museu Paulista, a sair.) 

HOFBAUER, C. Hermano - Não conseguimos ainda encontrar dados 
suficientes para elaborar o perfil deste coletor. Num artigo sobre os 
Karajá, Koenigswald agradece as informações e fotos recebidas de 
um certo José Hofbauer que, entre 1905 e 1906, fizera três viagens 
ao Araguaia com o objetivo de verificar a ocorrência da Hevea na 
área. Nessas ocasiões travara contato com os Karajá. No mais anti
go inventário do Museu Paulista consta a "Collecção de objectos 
ethnographicos adquiridos do Snr. Hofbauer (C. Hermann) que os 
permutou directamente com · os índios Carajás - Goyaz rio Ara
guaya, acima da ilha Bananal 29. VI. 04". No mesmo inventário há 
menção de 31 artefatos da mesma procedência, doados por Hofbauer 
em agosto de 1905. 

(Fonte: Gustav von Koenigswald, Die Carajá-Indianer. Globus 
XCIV, 1908.) 

KIRIMIDA, Antonio Kanajó - Bororo da aldeia de Meruri, Mato Grosso, 
que desde 1983 vem periodicamente a São Paulo trazendo artefa
tos de interesse museológico e colaborando com a identificação de 
peças dos acervos etnográficos do Museu Paulista e do Departamen
to de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo. 

(Fonte: informação pessoal.) 

LANE, Frederico (São Paulo, 17 . 9 . 1901 - 22 . 9. 1979) - Agrônomo 
por Lavras (1920), ocupou-se no transporte de boiadas de Mato Gros
so para São Paulo e foi fazendeiro em Juquiá antes de estabelecer
se como professor do Mackenzie (1931-36) e, em seguida, como 
assistente de zoologia de invertebrados no Museu Paulista (1936-50). 
Numerosas viagens de coleta e estudos pelo Interior, em particular 
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dos Estados de São Paulo e Goiás, marcam esse período em que 
os interesses de Lane são de ordem entomológica e folclórica. De 
1950 a 1955 prestou serviços na Secção de Etnologia do Museu 
Paulista, iniciando depois intensa atividade no Exterior, na qualida
de de bolsista de diversas entidades. Martins aponta-lhe 101 traba
lhos em entomologia, 6 de etnologia, outro tanto em folclore, 24 
contos, 2 biografias, 36 publicações de crítica e ensaio e 7 resenhas. 

(Fonte: Ubirajara R. Martins, . Necrológio. Frederico Lane. 
Revista Brasileira de Entomologia 24(1) :72-74, São Paulo, 1980.) 

Lf:VI-STRAUSS, Claude (Bruxelas, 1908) - Formado em Direito pela 
Universidade de Paris, prestou concurso para professor de filosofia 
e lecionou de 1932 a 1934 em instituição do tipo "lycée". De 1934 
a 1937 atuou como professor de sociologia na Universidade de São 
Paulo, realizando nas férias escolares diversas visitas ao interior do 
País. Numa dessas ocasiões, ao acompanhar um chefe de distrito 
do SPI, teve seu primeiro contato com índios na reserva de São 
J erônimo, junto ao rio Tibagi, aí passando cerca de 15 dias. Em 
fins de 1935 viajou para Mato Grosso e, por sugestão do Museu 
Nacional explorou por alguns dias um sítio arqueológico nas cerca
nias de Porto Esperança; por volta do Natal visitou os Kaduvéu em 
Nalique e redondezas, regressando carregado de "grandes jarras de 
cerâmica pintada e gravada, couros de cabrito iluminados de ara
bescos, madeiras esculpidas figurando um panteão desaparecido ... " 
(Lévi-Strauss, 1957 : 175). A partir de Corumbá, viajou embarcado 
até Cuiabá, alcançando na aldeia de Quejara "uma sociedade ainda 
viva e fiel à sua tradição" (op. cit. :225) entre os Bororo do rio Ver
melho, afluente do São Lourenço. Com o apoio do governo francês, 
organizou em 1938, uma expedição para "operar uma espécie de 
corte através de etnografia - e da geografia - brasileira, atraves
sando a parte ocidental do planalto, de Cuiabá ao Rio Madeira" 
(op. cit. :263). Em comp~nhia da esposa, de Luis de Castro Faria 
e do médico Jehan-Albert Vellard, acompanhou os postos da linha 
telegráfica instalada pela equipé de Rondon - Barra dos Bugres, Ro
sário do Oeste, Diamantino, Pareeis, Utiariti, Juruena, Juina, Cam
pos Novos, Vilhena, Três Buritis, Barão de Melgaço no rio Ma
chado, e Pimenta Bueno. Aqui, os Kabixiana e Tupi-Kawahib que 
trabalhavam na manutenção da linha lhe deram notícia de uma tri
bo então desconhecida, os Mondé, com quem passou uma semana. 
De volta a Pimenta Bueno, dirigiu-se sozinho para a aldeia Tupi
Kawahib do igarapé do Leitão, afluente da margem direita do Ma
chado, de onde regressou a 7 de novembro de 1938 para encaminbar-
se ao Madeira onde teve a experiência da vida de seringai. · 

(Fontes: E. Leach, As idéias de Lévi-Strauss. Tradução de Ál
varo Cabral. São Paulo, Editora Cultrix, 1977, e C. Lévi-Strauss, 
Tristes trópicos. Tradução de Wilson Martins, Editora Anhembi, 
1957.) 
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MALKIN, Borys - Polonês naturalizado americano, suas coleções, tam
bém zoológicas, figuram em diversos museus do Exterior. Em 1960 
obteve o título de "Master · of Arts'' em antropologia pela Univer
sidade de Minnesota, com uma tese sobre a etnozoologia Seri, pu
blicada em 1962 em Occasional Papers of the ldaho State College 
Museum. 

(Fonte: Gerhard Baer, Basel, Suíça.) 

MAYBURY-LEWIS, David (1929) - Mestre pela Universidade de Cam
bridge em Línguas e Literatura Modernas (1952), estudou na Es
cola de Sociologia e Política de São Paulo (1953-1955), encami
nhando-se para a antropologia em que se doutorou em Oxford no 
ano de 1960. Professor de Antropologia na Universidade de Har
vard desde 1969, dirigiu o fecundo projeto Harvard-Museu Nacio
nal voltado para ·o estudo comparativo de populações indígenas do 
Brasil Central ( 1962-1967) em que se encarregou das pesquisas en
tre Xerente e Xavante. Seus trabalhos de campo desenvolveram-se 
~ntre Xerente e Krahó durante 7 meses em 1955-56, a fase sistemá
tica entre os Xavante estendeu-se de abril a novembro de 1958, com 
um "follow-up" em julho de 1962 e em março-abril de 1964, con
tando ainda com alguns mes_es de campo entre os Xerente em 1963. 

(Fonte: D. Maybury-Lewis, Akwe-Shavante society. Oxford, 1967, 
e informação pessoal.) 

MA YNTZHUSEN, Friedrich C. - Fundador da colônia alemã homô
nima às margens do alto Paraná no Paraguai, Mayntzhusen já em 
1907 era grande fazendeiro em Yaguarazapá. Interessado na pré-his
tória do Paraguai, empreendeu diversas escavações, dedicando-se po
rém mais intensivamente ao estudo dos Guayaki que encontravam 
refúgio - ou servidão? - em sua propriedade. Até 191 O já havia 
realizado 8 expedições para localizar hordas da tribo. Sócio corres
pondente da Zeitschrift für Ethnologie e da Revista de la Universidad 
de Buenos Aires, publicou diversos artigos sobre os Guayaki e outros 
grupos paraguaios nessas e em outras revistas especializadas entre 
1911 e 1938. Herbert Baldus considerou Mayntzhusen fundamental 
para a pesquisa Guayaki, utilizando muitas das informações pessoais 
que ele lhe dera em suas próprias publicações. Em 1935 Mayntzhusen 
doou coleções etnográficas por ele organizadas ao Museu de Etnolo
gia de Berlim e ao Museu da Faculdade de Filosofia e Letras de Bue
nos Aires. A coleção Guayaki do Museu Paulista foi obtida de 
Mayntzhusen por Hermano von Ihering em 191 O por ocasião de uma 
viagem que realizou ao alto Paraná depois de participar do Con
gresso Internacional dos Americanistas em Buenos Aires. 

(Fonte: Süd - und Mittel - Amerika 14/15, Berlim 1910 
:276 e 292.) 
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MIRANDA, Raymundo Nonato (Barra do Corda, MA. 1903- Barra do 
Corda, 1970) - Trabalhou como Inspetor do SPI nas Inspetarias 
do Maranhão (PI Pedro Dan tas, 194 7) e do Pará. ".Em seguida foi 
transferido para a Inspetoria com sede em Goiania, onde chegou a 
exercer o cargo de Chefe de Inspetoria." 

(Fonte: Informação de Expedito Arnaud, pesquisador do Mu
seu Paraense Emílio Goeldi.) 

MONTAGNER, Delvair (Rosário do Sul, RS, 1O.02. 1944) - Licen
ciada em História, iniciou-se em pesquisa de campo durante o curso 
de pós-graduação em antropologia na Universidade de São Paulo, 
em que se inscreveu em 1969. Além de estadas entre os Bororo {Me
ruri) e Xavante (São Marcos) das missões salesianas de Mato Gros
so (1969), entre os Kaingang de Guarita e lnhacorá no Rio Grande 
do Sul (1970) e dos ·Postos Indígenas Vanuire e Icatu, SP ( 1970 e 
1971), entre os Terena, Guarani e mestiços Kaingang do Posto Indí
gena Araribá do mesmo Estado ( 1971 ), recolheu materiais Guarani 
nas aldeias de Silveiras e Barragem (SP) em 1971 . Sua dissertação 
de mestrado junto à Universidade de São Paulo ( 1972) versou so
bre a organização social dos atuais Kaingang paulistas. Desde 1973 
é pesquisadora da FUNAI, doutorando-se em 1985 na Universidade 
de Brasília com tese sobre os ritos de cura dos Marubo, estudados 
na região das cabeceiras dos rios Ituí e Curuçá, AM. 

(Fonte: informação pessoal.) 

MUSEU D. JOSJ:: - Fundado por Euphrasio da Cunha Cavalcanti 
(1873-1945), advogado, comerciante exportador nos Estados da Pa
raíba e de Pernambuco, e industrial no Recife, onde fundou a pri
meira fábrica de botões do Brasil. Político, foi deputado estadual por 
Pernambuco em duas legislaturas, aposentando-se no cargo de con
sultor jurídico da Fazenda Nacional em Cuiabá. Passou então a de
dicar-se ao seu "hobby": "apaixonado por museus, era colecionador 
de peças antigas e históricas e adquiria com dinheiro próprio e rece
bia doações de peças". Fundou seu museu na década de 20 e diri
giu-o até 1937 ou J 938, quando se encerraram suas atividades. Com 
a morte de Cavalcanti, o material etnográfico do Museu D. José 
foi transferido para o Museu Paulista, por volta de J 946-47. · 

(Fontes. Rubens de Mendonça, Dicionário biográfico mato
grossense. São Paulo 1953, e informações de Pe. Felix Zavattaro, 
Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso, Campo Grande.) 

MY AZAKI, Nobue (Birigüi, SP 5. O 1 . 1931) -. Licenciada em Geogra
fia e História pela Universidade de São Paulo ( 1952), doutorou-se 
em Antropologia (1965) pela Universidade de Tóquio. Prestou con
curso no Instituto de Pré-História em 1975 e passou a atuar poste
riormente no Museu Paulista, ambos unidades da Universidade de 
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São Paulo. Realizou pesquisas de campo entre os Xavantes (1957), 
tribos do Alto Xingu, em especial os Waurá e, mais recentemente, 
entre Nambikwára, Suruí e Cinta Larga, além de prospecções ar
queológicas. 

(Fonte: informação pessoal.) 

NIMUENDAJO, Curt (Unkel) (Jena, 17. 4. 1883 - Igarapé da Rita, 
1 O. 12. 1945) - "Quer que lhe mande uma história da minha vida? 
É muito simples: nasci em Jena, no ano de 1883, não tive instrução 
universitária de espécie alguma, vim· ao Brasil em 1903, tinha como 
residência permanente, até 1913, São Paulo, e depois Belém do Pa
rá, e todo o resto foi, até hoje, uma série quase ininterrupta de explo
rações. Fotografia minha não tenho." 

(Fonte: trecho de carta escrita a Herbert Baldus, datada de 22 
/ de novembro de 1939.) - Para viagens de Nimuendajú, vide Fig. 2. 

PEREIRA, Adalberto Holanda (Crato, CE., 9. 7 .1927) - Jesuíta que 
trabalha entre os índios do norte de Mato Grosso no âmbito da Mis
são Anchieta desde 1956. Publicou uma série de artigos sobre Nam
bikwára, Erigbaktsa, Iranxe e outros grupos da área. " 

(Fonte: dados fornecidos por Eugênio Wenzel.) 
/ 

RIBEIRO, Darcy (Montes Claros, MG, 26. 10 .1922) - Licenciado em 
Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 
especializou-se em Antropologia sob a orientação de Herbert Bal
dus em 1946. Contratado como pesquisador pelo SPI, realizou im
portantes trabalhos de campo entre 194 7 e 1956 junto a diversos gru
pos indígenas: Kaduvéu, Urubu-Kaapor, Karajá, Kaingang e Xokleng 
do Paraná e Santa Catarina, além de outras tribos do Brasil Central 
(Alto Xingu). Ainda durante esse · período passou a dirigir a Secção 
de Estudos do SPI;' organizou o Museu do índio do Rio de Janeiro, 
elaborou o plano de criação do Parque Indígena do Xingu, organi
zou e dirigiu o primeiro curso de pós-graduação em Antropologia 
Cultural no Brasil para a formação de pesquisadores. A partir de 
1957 dedicou-se a projetos mais amplos dentro da área educacio
nal, iniciando-se então sua carreira política. 

(Fonte: informação pessoal.) 

RON.DON, Cândido Mariano da Silva (Mimoso, MT, 5 .. 05. 1865 - Rio 
de Janeiro, 19. 01 . 1958) - Ingressou na .Escola Militar da Praia 
Vermelha, no Rio de Janeiro, em 1883, bacharelando-se em ma
temática, ciências físicas e naturais em 1890. No mesmo ano seguiu 
para Mato Grosso como ajudante da Comissão de Linhas Telegráfi
cas de Cuiabá ao Araguaia. De 1900 a 1905, enquanto chefe dos 
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trabalhos de construção da linha telegráfica a ligar Cuiabá e Corum
bá, passando por Nioac, Porto Murtinho, Margarida e Bela Vista, na 
fronteira com o Paraguai, Rondon teve seus primeiro contatos com 
grupos indígenas: Bororo do Garças, Guaná, "fndios Cavaleiros" e 
Paresi ( 1909). De 1906 a 1915 foi incumbido de fechar o circuito 
telegráfico nacional. Esta obra, conhecida como Comissão Rondon, 
ligava, pelo sertão, o Estado de Mato Grosso ao do Amazonas, des
de Cuiabá até as margens do rio Madeira, passando por Guia, Bro
tas, Rosário do Oeste, Diamantino, com ramais de Cáceres à cida
de de Mato Grosso, de Pareeis a Barra dos Bugres, de Santo Antô
nio do Madeira a Guajará-Mirim. Nesse percurso coletaram-se pro-
dutos dos três reinos em grande quantidade que, junto com cerca de 
3.380 artefatos de diversas origens tribais, enriqueceram o acervo do 
Museu Nacional. Estabeleceu contato com Pareci (Ariti), Nambikwá
ra (grupos Congorê, Anunzê, Nené, Uaindizê e Tagnani), Kepkiriwat, 
tribos do Gi-Paraná, Arikem e Caripuna. Materiais representativos 
dessas e outras etnias devem sua entrada no Museu Paulista a doa
ções pessoais de Rondon e do Museu Nacional, através de Bruno 
Lobo e de Roquette-Pinto. 

(Fonte: D. Ribeiro, A obra indigenista de Rondon in Virá sai 
à procura de Deus. Rio de Janeiro 1976.) 

ROQUETTE-PINTO, Edgard (Rio de Janeiro, 25 . 9. 1884 - Rio de Ja
neiro, 18. 'l O. 1954) - Médico pela Faculdade de Medicina do 'Ri.o 
de Janeiro, iniciou sua carreira científica no Museu Nacional em 
1905, quando foi nomeado assistente da Secção de Antropologia e 
Etnografia. De setembro a dezembro de 1 906 percorreu o litoral do 
Rio Grande do Sul, estudando os sambaquis da região. Passou a tra
balhar com as coleções e os documentos fornecidos pela Comissão 
Rondon (1910 e 1911), baseando-se nesses materiais para escrever 
uma "Nota sobre os índios Nhambiquaras do Brasil Central" que 
enviou em 1912 ao 18.0 ~congresso Internacional de Americanistas 
(Londres). Em julho de 1912 partiu para a Serra do Norte e duran
te quatro meses procurou estudar os grupos tribais da região percor
rida pela Comissão Rondon. Fruto dessas observações foi Rondônia, 
publicado pela primeira vez em 1917. De março a abril de 1918 
esteve no Museu Paulista com o intuito de organizar as coleções etno
gráficas da lnstitutição. '•R,ealizou os seguintes trabalhos: a) separa
ção do material; b) revisão da classificação; c) arrumaç~.o de acordo 
com a distribuição geográfica; d) exposição das coleções valiosas do 
material dos índios Guaiakis e Chamacocos que se achavam em de
pósito; e) exposição de uma coleção etnográfica de índios de Ron
dônia, oferta do Museu Nacional do Rio; f) organização do Guia 
das coleções" (Taunay I 919 :927-928). Em 1920 ficou seis meses 
no Paraguai, "a fim de realizar estudos de antropologia e colher ma
terial para as coleções do Museu Nacional" (Faria 1956/58 :298). 
De 1926 a 1935 foi diretor do Museu Nacional, sendo então encar-
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regado pelo governo de organizar e dirigir o Instituto Nacional de 
Cinema Educativo. 

(Fontes: Taunay, A. d'Escragnolle, "Trabalhos realizados pelo 
Dr. Roquette-Pinto no Museu, em Março e Abril de 1918" in Rela
tório referente ao ano de 1918. Revista do Museu Paulista, Xl: 
927-928, São Paulo 1919, e Faria, L. de Castro, Edgard Roquette
Pinto 1884-1954. Revista do Museu Paulista, N .S., X :295-305, São 
Paulo 1956/58.) 

SALINA, Valdemar - Entregue o presente artigo à publicação, dele não 
dispúnhamos de quaisquer informações. 

SCHADEN, Egon (São Bonifácio, SC, 4. 7. 1913) - Licenciado em Fi
losofia pela Universidade de São Paulo (1937), ingressou como do
cente na então Cadeira de Antropologia da Faculdade de Filosofia, 
Ciências e Letras daquela Instituição em 1943. Nos anos seguintes 
praticou de modo sistemático a pesquisa de campo entre diversos gru
pos indí,~enas , em particular os Guarani do litoral paulista (1946, 
1948, 1955), do interior do Estado e do Sul do País (194 7), de Mato 
Grosso (1949, 1950, 1951, 1963) e do Paraguai (1954). Em 1957 e 
1958 realizou estudos na área do Alto Xingu e em 1959 permane
ceu dois meses entre os Xokleng do rio Plate em Santa Catarina. 
Fundador da R evista de Antropologia ( 1953), regeu a cadeira de 
Antropologia de 1952 a 1967, quando se aposentou. 

(Fonte: T . Hartmann e V.P. Coelho, Contribuições à Antropolo
gia em homenagem ao Professor Egon Schaden. Coleção Museu Pau
lista, Série Ensaios, vol. 4, São Paulo 1981 .) 

SCHULTZ, Harald (Porto Alegre, 22. 02. 1909 - São Paulo, 8. O 1 . 1966) 
- Discípulo informal de Rondon e Nimuendajú, começou sua car
reira de expedições etnográficas como funcionário do SPI, visitando 
diversas tribos de Mato Grosso. Em 1946 estudou etnologia na Es
cola de Sociologia e Política de São Paulo, sob a orientação de Her
bert Baldus, com quem passou a trabalhar no ano seguinte no Mu
seu Paulista. Desde então, até o seu falecimento, realizou praticamente 
todos os anos longas temporadas de pesquisa de campo, carreando 
mais de 6 mil artefatos documentados para o Museu Paulista, quase 
a metade do atual acervo etnográfico da Instituição, sem contar os 
materiais arqueológicos provenientes de prospecções realizadas na 
bacia do Amazonas (cerca de 2.700 peças). Schultz tornou-se conhe
cido como fotógrafo etnográfico de primeira linha, produzindo cen
tenas de fotos e diapositivos, gravações sonoras e filmes didáticos 
(originais no Instituto do Filme Científico em Gottingen, Alemanha), 
além de numerosas contribuições escritas, espec.ificadas no necroló-
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gico que Herbert Baldus lhe dedicou. De acordo com ele, as pes
quisas de campo de Harald Schultz foram as seguintes: 

1942: Terêna, Kaduveu e Guarani do Sul de Mato Grosso 

1943: Bakairi (Paranatinga) e Umutina (alto Paraguai) 

1944: Umutina 

1945: U mutina 

1946: Kaingáng do lvaí, Paraná 

194 7: Kaingáng (lcatu, São Paulo), Terêna (Araribá, São Paulo), Ka-
rajá (Araguaia, Goiás e Mato Grosso), Krahó (Norte de Goiás) 

1948: Karajá e Tapirapé 

1949: Krahó 

1950: Ipurinã, Kulina e Tukurina do alto Purus 

1951: Kaxináua do rio Cu ranja, alto Purus, Peru 

1952: Kaxináua, Moré (Bolívia), Kanoé, Massaká e Makuráp (bacia do 
Guaporé); Karajá e Tapirapé 

1953: Digüt e Uruku (Gi-Paraná, afluente do Madeira) 

1955: Krahó 

1956: Tukuna do rio Solimões 

1957: Tukuna 

1958: Tukuna; Maku do paraná Boá-Boá 

1959: Javaé (aldeia Jatobá e Bananal), Krahó (aldeia de Pedra Branca 
em setembro-novembro) 

1960: Karajá, Suyá (rio Suyá-Missu, alto Xingu) e Tukuna 

1962: Erigpaktsá do alto Juruena 

1964: Waurá do rio Batovi 

1965: Krahó 

(Fonte: H. Baldus, Harald Schultz 1909-1966. Revista do 
Museu Paulista, N.S., XVI:7-20, São Paulo 1965/66.) 

SOUZA FILHO, Odilon João de (Florianópolis, 28.4.1941) - Enquanto 
aluno de pós-graduação em antropologia na Universidade de São Pau
lo, realizou, com auxílio concedido pela Fundação de Amparo à Pes
quisa do Estado de São Paulo (FAPESP), a documentação da "Festa 
da Casa Grande" dos Karajá da Ilha do Bananal em janeiro e fevereiro 
de 1973. 

(Fonte: informação pessoal . ) 
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TIEDE, Willi (Hamburgo 191 O - São Paulo 1 980) - Professor secundá
rio, veio em 1933 para o Brasil, lecionando história e educação física 
na Escola Alemã, atual Colégio Visconde de Porto Seguro, até 1945. 
Entre dezembro de 1938 e janeiro de 1939 empreendeu uma viagem 
ao Araguaia com dois colegas, Martins Frohlich e George Nickel, tra
zendo artef atos Karajá. 

(Fonte informação pessoal.) 

V ANZOLINI, Paulo Emílio (São Paulo, 25. 4. 1923) - Formado em me
dicina pela Universidade de São Paulo, doutorou-se em biologia por 
Harvard. Trabalha desde .1946 no Museu de Zoologia, passando a ser 
diretor da Instituição em 1962. Esteve com os Canela do Maranhão 
entre janeiro e março de 1955, reunindo suas observações em "Notas 
sobre a zoologia dos índios Canela'', Revista do Museu Paulista, N.S., 
X, São Paulo 1956/58. 

(Fonte informação pessoal.) 

VIDAL, Lux B. (Berlim, 27.4.1930) - "Bachelor of Arts" pelo Sarah 
Lawrence College em 1951, licenciou-se em Ciências Sociais pela 
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São 
Paulo em 1968 onde, desde 1971, exerce funções de docência e pes
quisa. Suas teses de mestrado ( 1972) e doutoramento ( 1973) origina
ram-se de longas temporadas de campo entre os Kayapó-Xikrin do 
Pará com quem mantém contínuos contatos. Membro da Comissão 
Pró-lndio de São Paulo e seu presidente por diversas vezes, está fun
damente envolvido nas questões de sobrevivência das populações tri
bais. Mediou a vinda da coleção Xikrin (cf. CARON) para o Museu 
Paulista, além de contribuir com diversos espécimes para o seu acervo. 

{Fonte informação pessoal.) 

VILANOV A, Gil (Júlio) (Marselha, 25. 12. 1851 - Pará, 4. 3. 1905) 
Ordenado em 1875, esse missionário dominicano chegou ao Brasil 
em 1887, estabelecendo-se inicialmente em Uberaba, passando a viajar 
um ano depois pela região do alto Araguaia. Em 1890 tornou-se vigá
rio em Porto Nacional, mantendo então seus primeiros contatos com 
os Xerente de Piabanha e os Karahós do rio do Sono já bastante 
aculturados. Depois de várias viagens em 1891 e 1893 que o levaram 
inclusive a Leopoldina nas margens do Araguaia, passa a procurar 
ao longo desse rio a tribo propícia para a catequese e um sítio 
adequado para suas atividades. Em fins de 1896 chega a um povoado 
recente, formado por emigrantes de Boa Vista e parte dali em direção 
ao interior para encontrar os Kayapó. Ao cabo de alguns dias chega 
à aldeia do chefe Paracantí que, juntamente com o chefe Beca da 
aldeia vizinha, concorda com o projeto de frei Gil. Barreira, sujeita 
às enchentes, não configurava um local propício e Henri Coudreau, 
que ali apareceu em abril de 1897 encarregado pelo presidente do 
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Pará a explorar a margem esquerda do Araguaia até a confluência do 
Tapirapé, indicou-lhe um sítio 20 léguas mais abaixo, provido de mar
gens altas não inundáveis. Frei Gil convence os chefes Fontoura, 
Paracanti e Gongri a estabelecer-se nas proximidades desse local, a 
futura Conceição do Araguaia. Começa a catequese com as crianças 
desses grupos Kayapó, contando a partir de 1898 com o auxílio do 
Pe. Guilherme Vigneau na missão. As despesas de manutenção das 
30-50 crianças indígenas obrigam frei Gil a empreender anualmente 
viagens ao Pará a fim de reabastecer-se, obtendo verbas consideráveis 
do governo de Pires de Carvalho. Em 1901 a crise da borracha e o 
novo governo fecham essa fonte de suprimentos e frei Gil organiza 
no Pará festas de caridade, loterias e até um concerto a que concorre 
a sociedade, tendo à frente a esposa de Coudreau. De volta a Con
ceição, leva os índios a fabricarem artesanato para vender em 1902 
no Pará. Segundo a fonte: "armas, arcos, flechas, lanças, cacetes; 
ornamentos, braceletes de plumas, objetos de fantasia" (p. 231). Para 
obter rendas mais consistentes passa a plantar maniçoba para a pro
dução de borracha e constrói uma flotilha para o seu escoamento. 
Em 1902 é chamado para a Europa a fim de participar do Capítulo 
Provincial, apresentando na ocasião um memorial descritivo de sua 
obra em que menciona os Kayapó dos arredores de Conceição, os 
os "Chikris, Purucaruts, Gorotirés e Nhangagakris", mas afirma que 
que a catequese sistemática é feita com um grupo que conservou 
o nome de Kayapó. Por esses anos consegue a colaboração de religio
sas em sua obra. Atacado por febres desde que iniciou as viagens 
para Belém, morre em março de 1905 a caminho daquela capital. 

(Fonte: Estevão-Maria Gallais, O apóstolo do Araguaia. Frei 
Gil Vilanova, missionário dominicano. Prelazia de Conceição do Ara
guaia 1942) 

·--
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PESQUISAS PUBLICADAS SOBRE O ACERVO ETNOGRAFICO 
DO MUSEU PAULISTA 

BALDUS, Herbert - Os carimbos dos índios do Brasil. Revista do Museu 
Paulista, N.S., XIII:7-74, São Paulo 1961 /62. 

Baseado em dados da literatura e no exame de materiais conservados 
em museus, particularmente no, Museu Paulista, o autor estuda a 
tipologia e a distribuição geográfica desses instrumentos usados na 
decoração do corpo e de objetos. 

BOGLAR, Lajos e Halmos, István - La flt.te nasale chez les Indiens 
Nambicuara. Acta Ethnographica Academiae Hungaricae, XI (3-4): 
437-446, Budapest 1962. 

Nesse estudo os autores fazem referências aos artefatos do gênero 
que integram a coleção de Lévi-Strauss pertencente ao Museu Paulista. 

DAMY, Antônio Sérgio Azevedo - O acervo Guarani do Museu Paulista. 
Contribuição para uma classificação sistemática. Revista do Museu 
Paulista, N.S., XXIX: 217-275, São Paulo 1983/84. 

• J 

Descrição de 216 artefatos reunidos em duas grandes categorias: 
adornos e objetos cerimoniais; objetos de uso doméstico e instrumentos 
de trabalho. Atenção especial foi devotada à documentação existente 
sobre esses artefatos, reunidos por Benedito Calixto, Egon Schaden, 
Herbert Baldus, Wanda Hanke, Franz Adam, Delvair Montagner e 
Harald Schultz. 

GRONBERG, Friedl e Georg - Die materielle Kultur der Kayabi lndíaner. 
Bearbeitung einer ethnographischen Sammlung. Archiv für Volker
kunde 21 :27-89, Wien 1967. 

As coleções etnográficas Kayabi existentes em instituições européias 
e no Museu Paulista - em parte organizadas pelos autores são exa
minadas de acordo com o seguinte esquema: função, local de confecção 
e de coleta, medidas, matéria-prima, técnica, forma, artesão, pro
prietário. 

HARTMANN, Thekla - Cultura material e etno-história. Revista do Mu
seu Paulista, N.S., XXIII :177-197, São Paulo, 1976. 

Através da análise de peças de coleções etnográficas dos índios Bo
roro existentes em museus - Paulista, B~sel - a autora mostra dif e
renças entre as subdivisões dessa tribo que foram registradas pelos 
artefatos, mas negligenciadas pelas pesquisas de campo voltadas para 
a organização social da tribo. 
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IHERING, Hermann von - As cabeças mumificadas pelos índios Mundu
ruku. Revista do Museu Paulista, VII : 179-201 , São Paulo 1907. 

Considerações em torno de dois exemplares - um preparado pelos 
Munduruku e outros pelos Jivaro - adquiridos pelo Museu Paulista 
de Benedito Estelita Alvares, com referências a outros existentes em 
museus europeus e brasileiros. 

KOEHLER-ASSEBURG, Iris - O problema do muiraquitã. Revista do 
do Museu Paulista, N.S., V :199-220, São Paulo 1951. 

Dentro de uma discussão geral dos problemas levantados por esses 
artefatos, a autora estuda os muiraquitãs do acervo do Museu Paulista. 

LANE, Frederico - Cachimbos dos índios Karajá. R evista do Museu Pau
lista, N.S., IV :381-388, São Paulo 1950. 

Estudo das mudanças ocorridas, através do tempo, na forma e na 
matéria-prima desses artefatos, tais como registradas pelos numerosos 
exemplares existentes no acervo do Museu Paulista e colhidos em 
épocas diferentes. 

LANE, Frederico - The pellet bow among South American Indians. 
Anais do XXXI Congresso Internacional de Americanistas, 1 :257-266, 
São Paulo, 1955. 

Nessa investigação da ocorrência da arma, o autor se refere aos exem
plares Guarani e Kaingang exis!entes no acervo do Museu Paulista. 

LANE, Frederico - Arco e flechas dos índios .Kaingang do Estado de São 
Paulo. Revista do Museu Paulista, N.S., XI :71-97, São Paulo, 1959. 

Tipologia dessas annas baseadas no material existente no Museu 
Paulista. 

OBAYASHI, Taryo - Bemerkungen zum Grabstock der Chavante. Vol
kerkundliche Abhandlungen /: Beitriige zur V olkerkunde Südamerikas 
:223-229. Hannover 1964. 

Estudo e descrição dos paus de cavar de origem Akue-Xavante conser
vados no Museu Paulista. 

TA V EIRA, Edna Luísa de Melo - Etnografia da cesta Karajá. Goiânia, 
Universidade Federal de Goiás, 1982. 210 páginas. 

Materiais de mus.eu, inclusive do Museu Paulista, são associados a 
artefatos observados em campo, compondo um trabalho modelar de 
associação de métodos diferentes. 
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OBRAS DE DIVULGAÇÃO DO ACERVO ETNOGRÁFICO 
DO MUSEU PAULISTA 

Arte plumária do Brasil. Catálogo. Museu de Arte Moderna de São Paulo. 
44 páginas. 

Guia pelas Collecções do Museu Paulista. São Paulo - Brazil. São Paulo, 
Typ. Cardozo, 1907. Introdução de Rodolpho von Ihering. 116 páginas. 

O Museu Paulista da Universidade de São Paulo. Editor: Orlando Marques 
de Paiva. São Paulo, Banco Safra, 1984. 319 páginas. 

Aroméri: arte plumária do indígena brasileiro. Norberto Nicola e Sônia 
Ferrara Dorta. São Bernardo do Campo, São Paulo, Mercedes-Benz 
do Brasil S.A., 1986. 128 páginas. 

, 
/ 
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LIEfERU~O 

Emnographischer Sammlungen 
flN2fLCl8JEKTE 

Ethnogrephischer MOdellf1gurtn 
und Gruppen . 

RA5Sf SCHiOf.lN 
Mumien u Skeletten. 

ARAANGICAUNGfH 
von AÜSSTf.UUNGEN 

Te leg~ Adre55' 
MUSEUH UHLAUFF. 

HAMBUAG 

Figura 1 

lnhaber: Heinrich UmlauffWwe. 

11 

Reprodução da vinheta do papel de cartas utilizado pelo J.F.G. Umlauff Museum 
(foto: Therezinha Blachessen). 
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Figura 2 
Roteiro de viagens 
T. R. Bastos. 
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etnias contatadas por e. 
Therezinha BJachessen). 

Nimuendajú (prancha: 
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