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SUMMARY 

For years the author has been ma.king an inventory of the 
publications of ethnological, archaeological, linguistic and biologic
al interest on Brazilian Indian populations in arder to continue 
Herbert Baldus' Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira. As 
German is not very accessible to Brazilian schola.rs, some hundred 
books and articles on the subject written in this language during 
the last ten years are reviewed in the present article, in arder to 
acqua.int the specialized reader with the problems investigated by 
German and Austrian anthropologists among Brazilian native 
PO·PtJla tions. 
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CONTRIBUIÇÕES ~M LÍNGUA ALEMÃ PARA A 
ETNOLOGIA DO BRASIL (1966-1976) 

Thekla Hartmann 

Acompanhando há anos o movimento editorial de trabalhos 
de Antropologia - Etnologia, Lingüística, Arqueologia, Genética 
Humana - realizados entre populações indígenas brasileiras com 
o objetivo de continuar, a título de homenagem póstuma a Herbert 
Baldus, aquela utilíssima obra de referência que é a Bibliografia 
Crítica da Etnologia Brasileira, decidi-me a reunir as publicações 
em língua alemã sobre o assunto no presente artigo. 

A língua alemã é de acesso difícil a.o antropólogo brasileiro 
voltado. para assuntos indígenas. Quando trabalhos alemães são 
traduzidos, o que, fora alguns clássicos como von den Steinen ou 
Ehrenreich, raramente acontece - em época recente apenas a 
monografia de Lukesch foi vertida para o português - eles figu
ram na bibliografia consultada por nossos pesquisadores. Caso 
contrário, eles sequer são mencionados, ficando-se com a impressão 
de que a língua alemã constitui uma barreira até para se tomar 
conhecimento das pesquisas que cientistas alemães realizam entre 
popula.Ções indígenas brasileiras. A geraÇão contemporânea de 
antropólogos brasileiros sabe dos pioneiros alemães na pesquisa 
de campo entre índios, mas desconhece quase completamente os 
atuais profissionais de língua alemã e os problemas que estes pro
curam estudar entre as nossas populações tribais. É óbvio que 
isto implica no desconhecimento dos resultados obtidos, das abor
dagens utilizadas e da metodologia em geral, entrave grande na 
comunicação que deveria existir entre estudiosos do mesmo assunto. 

Com o objetivo de diminuir a distância que nos separa de 
nossos colegas de língua alemã - dístância que, aliás, é unilateral, 
pois eles estão muito bem informados quanto à literatura especia
liza& brasileira - e de fazer circular a informação, apresento a 
seguir uma centena de trabalhos publicados em alemão sobre índios 
do Brasil, cada qual acompanhado de um pequeno comentário 
relativo ao seu conteúdo. Os trabalhos cobrem apenas os últimos 
dez anos, o leitor devendo reportar-se aos dois volumes da Biblio
grafia Crítica da Etnobogia Brasileira de Herbert Baldus para 
publicações anteriores. 
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Além de arrolar e comentar os trabalhos publicados por autores 
alemães, austríacos e de outras nacionalidades que escreveram em 
língua alemã sobre assuntos ligados· à Etnologia do Brasil, o pre
sente artigo pretende também fornecer uma visão das preocupações 
que norteiam esses profissionais ao investigar tribos brasileiras. 
Assim, a consideração dos títulos mostra que predominam os inte
resses etnológicos propriamente ditos, enquanto pesquisas lingüís
ticas são poucas e as de cunho arqueológico quase inexistentes. A 
consideração dos conteúdos mostra interesses focalizados em expres
sões materiais de cultura, em problemas de ordem histórica e na 
pesquisa do mundo de representações do indígena. E ainda, a 
preocupação em escrever monografias tribais. Esses focos de 
interesse explicam-se pelas tradições acadêmicas da etnologia nas 
universidades do mundo germânico e pelas opções de profissiona
lização que a etnologia oferece naqueles países. 

Algumas considerações de forma ainda se fazem necessárias. 
Há casos em que forneço apenas a indicação bibliográfica, o que 
indica que não tive acesso à publicação. Em segundo lugar, a grafia 
dos nomes tribais mencionados obedece, sempre que possível, às 
normas traçadas pela maioria. dos participantes da I Reunião 
Brasileira de Antropologia (Rio de Janeiro, 1953), publicadas na 
Revista de Antropologia, vol. 2 (2) 1954, vol. 3 (2) 1955 e vol. 4 (2) 
1956. Entretanto, quando um título menciona explicitamente uma 
tribo, segui a grafia do autor no comentário. Em _terceiro lugar, 
embora se trate de trabalhos sobre etnologia do Brasil, as fronteiras. 
políticas deixara,m de ser consideradas sempre que as tribos .estu
dadas ocupam áreas limítrofes de dois países, como é o caso dos 
Yanomámi ou Tukúna, por exemplo. Finalmente, foram incluídos 
uns poucos títulos anteriores a 1966 por não figurarem no segundo 
volume da obra de Herbert Baldus. 

Ba:er, Gerhard - Zur Besiedlung des Xingu-Quellgebietes. Staden
-Jahrbuch 13, São Paulo 1965, pp. 105-117. Bibliografia. 

Depois de caracterizar o Alto Xingu como área de intensa 
aculturação intertribal, o autor procura datar a entrada dos 
diversos grupos xinguanos na região, à base dos centros de 
irradiação de Aruak, Karib e Tupi e de notícias históricas sobre 
movimentos migratórios de algumas tribos de floresta tropical. 

Baer, Gerhard - E,in besonderes Merkmal des südamerikanischen 
Schamanen. Zeitschrift für Ethnologie 94, Heft 2, Braun
schv1eig 1969, pp. 284-292. Bibliografia. 
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Esta característica especial do xamã sul-americano men
cionada no título, pouco explorada, segundo o autor, é a sua 
conexão com determinados fenômenos naturais (raio, trovão, 
chuva, arco-iris) e com a pedra. Baer reúne a documentação 
a respeito, inclusive entre índios brasileiros (Borôro, Tapirapé, 
Apapokúva). 

Bankmann, Ulf - Reservedekor auf Keramik südamerikanischer 
Indianer. Festschrift zum hundertjiihrigen Bestehen der 
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und 
Urgeschichte, 1869-1969, Heft 3, Berlin 1971, pp. 298-302, 7 
pranchas fora do texto. Bibliografia. 

' Observações sobre a ocorrência de decoração do tipo "ne
gative painting" ou "resist decoration" na cerâmica Kaxináwa 
e Desâna, além. de esclarecimentos de ordem técnica sobre 
confecção e significados. 

Bauer, Wilhelm P. - Zwei Topf curare aus dem westlichen Ama
zonasbecken im übersee-Museum Bremen. Veroffentlichungen 
aus dem übersee-Museum Bremen, Band 2, Bremen 1969, pp. 
143-158. 

Bauer, Wilhelm , P. - über die Zusammensetzung einiger neuer 
Proben von Topfcurare. Tribus 20, Stuttgart 1971, pp. 125-136, 
1 mapa, 4 figuras, 4 gráficos, 2 tabelas, sumário em inglês. 
Bibliografia. 

Análise química e toxicológica de amostras de curare 
sul-americano guardadas. no Linden-Museum de Stuttgart e no 
Museu Britânico, obtidas entre 1873 e 1959 entre os Tukúna, 
Witóto, Piro, Kokáma e tribo não identificada da região do 
Uaupés-Caquetá e da Montafiâ peruana. 

Bauer, W. - Ein Curare der Expedition Castelnau (1843-1847) . 
Archiv für Volkerkunde 25, Wien 1971, pp. 1-14, 2 figuras. 2 
tabelas, sumário em inglês. Bibliografia. 

Na coleção didática do Instituto de Farmacologia da 
Universidade de Viena encontra-se um pequeno recipiente de 
cerâmica contendo curare recolhido por Francis de Castelnau 
entre os Tukúna. Depois de um rápido histórico das análises 
químicas e farmacológicas rea.lizadas com amostras de curare 
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recolhidas entre índios sul-americanos, o autor analisa o exem
plar da expedição Castelnau em sua composição química e 
botânica, assim como sua distribuição regional e tribal. 

Becher, Hans - Eine Durchbrechung des Inzest-Tabus bei den 
Surára-Indianern Nordwestbrasiliens. Folk 8-9, Kopenhagen 
1966/67, pp. 29-36. 

Becher, Hans - Die endokanibalistischen Riten ais früheste 
Erscheinung,sf orm der Anthropophagie. Zeitschrift für Ethno
wgie 92, Braunschweig 1967, pp. 248-253. Comunicação apre
senta da no XXXVII Congresso ln ternacional de Americanistas, 
Mar del Plata, e publicada em português nas Actas y Memórias 
do Congresso, vol. III, pp. 41-49. :eibliografia. 

O autor observou em 1955/ 56 entre os Pakidái, sub-grupo 
Yanomámi, a morte de um jovem índio, a exposição do cadáver 
no topo de uma árvore, a posterior cremação da ossada. e, 
finalmente, o preparo das cinzas para ingestão,durante a festa 
dos mortos. Essas observações fornecem elementos para uma 
discussão do endocanibalismo dentro do complexo mais geral 
da antropofagia. · 

Becher, Hans - Yanonami. Ergebnisse meiner võlkerkundlichen 
Amazonas-Expedition, Mãrz-November 1970. Mitteilungen der 
Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urge
schichte, 4, Heft 1, Berlin 1971-1973. 

Informações gerais sobre as tribos visitadas durante esta 
expedição e sobre os assuntos - religião e cosmovisão -
tratados mais intensamente no livro do autor, a ser apresentado 
em seguida. 

Becher, Hans - Poré / Perimbó. Einwirkungen der lunaren Mytho
wgie auf den Lebenstil von drei Yanonámi-Stammen -
Surára, Pakidái und Ironasitéri. Ergebnisse. der 1970 durchge
führten Expedition nach Nordwestbrasilien. Võlkerkundliche 
Abhandlungen VI, Hannover 1974. 218 págs., 1 mapa, 83 figuras, 
4 representações gráficas; prefácio, introdução e sumário em 
inglês e português. Bibliografia. 

Poré/Perimbó, a Lua em seus princípios masculino e femi
nino, domina o céu e a terra. A partir desse conceito, o autor 
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traça a v1sao yanomámi do cosmos num primeiro capítulo, 
seguido de outro dedicado à mitologia (mitos de origem, dos 
tempos primevos, do dilúvio, mitos com motivos de violentação, 
da origem de animais, de plantas e do fogo) . Seguem-se as 
representações yanomámi das almas e do Além e considerações 
sobre a predominância da mulher no mito e sobre sua posição 
sociaJ. A pintura e seus motivos, no corpo humano e nos 
artefatos, são analisados em seu simbolismo, sempre associado 
à Lua. A chefia e outros aspectos organizatórios, assim como 
o endocanibalismo, são explicados a partir da. cosmovisão 
descrita. A tabela I reúne os ideogramas utilizados na pintura, 
seu nome indígena e sua interpretação. A tabela II mostra a 
aplicação desses motivos ao corpo humano em várias combi
nações e a mensagem que devem transmitir, e a tabela III 
mostra e explica. a tatuagem facial das mulheres de cada um 
dos sub-grupos yanomámi. 

Becher, Hans - Die erste russische Expedition in Brasilien (1821-
-1828) unter der Leitung von Georg Heinrich Freiherr von 
Langsdorff. Zeitschrift für Ethnologie 100, Braunschweig 1975, 
pp. 300-306. Bibliografia. 

Informações gerais sobre a expedição de Langsdorff ao 
Brasil e os trabalhos científicos a que deu origem. 

Becker, Jõrg - Brasilien a.us der Sicht des Geographen Sebastian 
Münster, geboren in Ingelheim 1488. Brasilianische Tage in 
Ingelheiní am Rhein 25. 4-31. 5 .1970, 8 páginas não numeradas, 
11 figuras, notas. 

Comentários em torno do geógrafo Sebastian Münster e 
de sua obra, a Cosmografia, publicada em 1544, em que 
figuram observações sobre os primitivos habitantes do Brasil. 

Becker-Donner, Etta - Geriefte Keramik des Rio-Negro-Gebietes 
aus den Jahren 1830-1831 (Chemische Daten: W. P. Bauer). 
Archiv für Volkerkunde 24, Wie.n 1970, pp. 1-19, 5 pranchas, 
sumário em inglês. Bibliografia. 

Na coleção Johann Natterer de Viena existem alguns 
recipientes de cerâmica, recolhidos em 1830 entre índios Aruak 
do rio Negro, Barcelos e no baixo Içana, que apresentam deco
ração excisa e superfícies pintadas a frio. Confrontando-os 
com exemplares trazidos posteriormente da mesma região em 
que os motivos excisos não ocorrem e com os materiais arqueo-
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lógicos do rio Amazonas correspondentes ao Horizonte III de 
Betty Meggers e Clifford Evans, datados dos séculos 8 a 13, 
a autora suger~ que o mencionado estilo sobreviveu em enclaves 
até a época das visitas de Natterer. Apresenta ainda sugestões 
quanto às possíveis rotas de migração do estilo e sua associação 
com determinados momentos cerimoniais. 

Becker-Donner, Etta - Notizen über die Huanyam-Indianer, Ter
ritorium Rondonia, Brasilien. Festschrift Otto Zerries, Ethno
logische Zeitschrift I, Zürich 1974. Bibliografia. 

Notícias sobre a cultura materiail e a tecnologia dos quase 
extintos Abitâna-Huanyam, assim como informações sobre o 
ciclo de vida. 

Boglár,. L. - Zur kulturgeschichtlichen Stellung der Nambikuara
-Indianer. Zeitschrift für Ethnologie 96, Heft 2, Braunschweig 
1971, pp. 266-270. Bibliografia. · 

Revisão daqueles trabalhos que se preocuparam com a 
posição dos Nambikwára no quadro cultural 1das tribos sul-a
mericanas (Roquete-Pinto, Krickeberg, Métraux, Steward) e 
balanço das discussões em torno do problema representado por 
esses índios: trata-se de uma tribo de floresta tropical empo
brecida ou o seu "primitivismo" é de cunho primário? 

Bouda, K. - Neue Texte in der Sprache der Kayapó in Zentral 
Brasilien. Orbis 14, fase. 1, Louvain 1965, pp. 158-159. 

Caspar, Franz - Die Tupari, ein lndianerstamm in Westbrasilien. 
Monographien zur Võlkerkunde VII. Berlin - New York, 
Walter de Gruyter, 1975. XXIII + 321 págs., 96 pranchas, 
19 transcrições musicais, 7 figuras, 1 mapa. Bibliografia. 

Esta extraordinária monografia constitui o resultado de 
duas permanências do autor entre esses índios do Guaporé, 
em 1948 e, mais prolongadamente, de janeiro a maio de 1955. 
Na época, os Tupa.ri já se encontravam em vias de descarac
terização devido à situação de contato, mas Caspar soube 
apreender mais do que o suficiente para tornar a presente obra 
indispensável em qualquer discussão da problemática tupi. 
A monografia, dentro do estilo tradicional, é um manancial 
de inf armações, destacando-se o tratamento dado pelo autor 
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ao cotidiano da vida dos Tupari. Sob a forma de apêndices, 
o autor se ocupa da construção da, casa, das plantas cultivadas, 
dos instrumentos de música e ruído, das canções e da música 
instrumental tupari, enquanto Hans Fischer realiza o estudo 
etnomusicológico do material sonoro trazido por Caspa.r. Ainda 
em apêndice, valiosas informações sobre a composição do 
grupo em 1948 e 1955. 

Dietschy, Hans - Bemerkungen zur Tõpferei und zur Plastik der 
Karajá-Indianer. Bulletin de la Société Suisse d'Anthro'[>Ologie 
et Ethnologie 44, Zürich 1967 /68. 

Observações sobre a cerâmica karajá oriundas da cader
neta de campo do autor, indicando a proveniência da argila 
e a técnica de confecção de vasilhas e bonecas. Importantes 
os dados de que antigamente a pintura era aplicada depois 
da cocção e que a tinta usada, também para a pintura corporal, 
era o ocre. Segundo os informantes de Dietschy, o uso do 
urucu foi aprendido dos Ta pira pé. 

Dietschy, Hans - Die kulturelle Konfiguration der Karajá. 
Bulletin de la Societé Suisse des Américanistes 33, Zürich 1969, 
pp. 11-12. 

I 

Num àrtigo demasiadamente curto para a importância 
do assunto, o autor procura coloca.r suas pesquisas de longa 
data na cultura karajá dentro das preocupações mais amplas 
com o grupo de tribos Macro-Jê· e dentro de um quadro de 
referência elaborado por Darcy Ribeiro em O Processo Civi
lizatório. 

Dietschy, Hans - Die Tanzmasken der Karajá-Indianer Zentral
brasiliens und der Aruanã-Fisch (Ost,eoglossum bicirrhosum). 
Bulletin de la Société Suisse d'Anthropologie et d'Ethnologie 
47, Zürich, 1970/71, pp. 48-53, 2 figuras no texto. Bibliografia. 

O grande estuaioso da cultura. karajá procura esclarecer 
aqui a relação entre o peixe aruanã das águas do Araguaia e 
as danças de duplas de mascarados que levam a mesma deno
minação. Para isso correlaciona os dados da literatura karajá, 
as máscaJ:as e os desenhos de máscaras que lhe forneceu o 
velho Maloá em 1954/55. 
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Disselhoff, H.D. e Zerries, Otto - Die Erben des Inkareiches und 
die Indios der Wtilder. Võlkerkunde der Gegenwart, Band Die 
Naturvõlker Südamerikas. Berlin, Safari-Verlag, 1974. 404 
págs., 23 pranchas coloridas, 137 em branco e preto, 62 desenhos 
e 1 mapa em cores. Bibliografia. 

Disselhoff é responsável pela apresentação dos "herdeiros 
do império inca", os Quechua, Aymàra e Uru, enquanto Zerries 
se encarregou da secção mais ampla, os "índios das florestas e 
savanas" (pp. 79-388). O seu material encontra-se organizado, 
enquanto relativo ao Brasil, de acordo com as áreas culturais 
de Eduardo Galvão com ligeiras modificações, e o autor limi
tou-se àqueles grupos indígenas que ainda podem ser conside
rados como unidades tribais. O livro destina-se aj um público 
erudito, mas não especializado, e as caracterizações tribais, 
mais ou menos longas, baseiam-se naqueles aspectos que o 
autor considera típicos, em especial os que dizem respeito ao 
mundo das representações. O material fotográfico é excelente 
e, em muitos casos, inédito. 

Eibl-E,ibesfeldt, I. - Eine ethnologische Interpretation des Palm
fruchtfestes der Waika (Venezuela) nebst einigen Bemerkun
gen über die bindende Funktion von Zwiegesprãchen. Anthro
pos 66, Heft 5/ 6, Freiburg 1971, pp. 767-778. 

Faber, Gustav - überleben am Amazonas? Das brasilianische 
India,ner-problem. Westermanns Monatshefte, Januar 1971, 
pp. 26-34, 9 fotos em cores e 2 em branco e preto. 

Artigo de divulgação sobre política indigenista brasileira. 

Freyreiss, G. Wilhelm - Reisen in Brasilien. Stockholm, Insti
tuto de Estudios Ibero-Americanos de la Escuela de Ciencias 
Economicas, 1968. 49 págs., prefácio de Stig Rydén, traduzido 
para o português por José Ulisses Campelo, 1 gravura. 

Publicação integral do manuscrito conservado na Biblio
teca da Academia Real de Ciências de Estocolmo e que já 
fora traduzido por Alberto Lõfgren na Revista do Instituto 
Histórico e Geográfico de São Paulo em 1907. A presente 
edição, embora inclua. apenas uma gravura de um Coroado, 
completa o que foi anteriormente publicado, pois reproduz às 
páginas 73-77 a lista de palavras de Coroados, Coropós e Puris 
da capitania de Minas Gerais, tribos visitadas pelo botânico 
alemão em dezembro de 1814 e janeiro de 1815. 
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Fuerst, René - Die Gemeinschaftswohn ung der Xiriana am Rio 
Toototobi. Zeitschrift für Ethnologie 92, Heft 1, Braunschweig 
1967, pp. 103-113, 6 figuras, 6 desenhos. Bibliografia. 

Depois de confrontar as informações de Otto Zerries e 
Hans Becher que introduziram os Yanomámi na literatura 
etnológica com as próprias, datadas de 1962 e relacionadas 
com a identidade étnica desses índios, o autor fornece uma 
detalhada descrição da construção da casa comunal dos Xiriâ
na, acompanhada de um glossário de termos indígenas 
associados à maloca. 

Fuerst, René- Gegenwãrtige Lage und dringende võlkerkundliche 
Forschungsaufgaben bei brasilianischen Wildbeutern. Bulletin 
of the International Committee on Urgent Anthropological and 
Ethnological Research 11, Viena 1969, pp. 107-124. Bibliografia. 

O autor visitou entre 1961 e 1969 grupos de caçadores/ 
coletores entre os quais reuniu coleções etnográficas que 
atualmente se encontram em museus da Suiça, Alemanha, 
Suécia e Canadá. O artigo caracteriza a situação em que se 
encontram estes grupos - Nambikwára,, Xavante, Kayapó, 
Waika - e chama a atenção para as investigações que devem 
ser realizadas entre eles antes que seja demasiado tarde. 

Fuerst, René - Erste Forschungsergebnisse von den südlichen 
Nambikwara. Verhandlungen des XXXVIII Amerik<lnisten
kongresses Stuttgart-München 12. bis 18. August 1968. Mün
chen, Klaus Renner, 1971, Band III, pp. 315-321, 1 mapa. 
Bibliografia. 

Entre maio e julho de 1968, o autor visitou uma aldeia dos 
Nambikwára meridiana.is, situada no alto rio Sararé, afluente 
do Guaporé, em Mato Grosso. Discute no artigo a posição 
desse grupo entre os demais Nambikwára e apresenta alguns 
de seus traços distintivos, particularmente a subsistência 
baseada no milho. 

Fuerst, René e Grünberg, Georg - Kritische Bibliographie zum 
Genozid in Brasilien. Verõffentlichungen des Seminars für 
Ethnologie, n. 1, Bem 1969. 

Grünberg, Friedl e Georg - Die materielle Kultur der Kayabi
Indianer. Bearbeitung einer ethnographischen Sammlung. 
Archiv für Volkerkunde 21, Wien 1967, pp. 27-89. Bibliografia. 
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Exame das coleções etnográficas kayabi existentes em 
museus europeus e no Museu Pa.ulista (São Paulo) segundo 
o seguinte esquema: função, proveniência (local de confecção 
e de coleta), medidas, material, técnica de confecção, forma, 
.confeccionador, proprietário, observações adicionais e documen
tação. São arrolados os artefatos em categorias relativas a 
transporte, instrumentos de trabalho, armas, instrumental de 
caça, produção de fogo, habitação, mobiliário (utensílios de 
madeira, bambu, ca.baça, entrecasca e folhas), cestaria, tece
lagem, cerâmica, instrumentos musicais, adornos, cuidados 
corporais e brinquedos. 

Grünberg, Georg -Beitrãge zur Ethnographie der Kayabi Zentral
brasiliens. Archiv für Volkerkunde 24, Wien 1970, pp. 21-186, 
12 figuras. Bibliografia. 

De dezembro de 1965 a novembro de 1966 o a.utor realizou 
pesquisa de campo entre esse grupo tupi do rio dos Peixes no 
noroeste de Mato Grosso e os resultados de suas observações 
se encontram neste texto, organizado nos moldes tradicionais 
da monografia etnográfica. r 

Grünberg, Georg - Interethnische Probleme der Kayabi. Verhand
lungen des XXXVIII. Amerikanistenkongresses, Stuttgart
München 12. bis 18. August 1968. MüIJ.chen, Klaus Renner, 
1971, Vol. III, pp. 309-314, 1 mapa. Bibliografia. 

Notícias sobre os problemas interétnicos de um grupo local 
de 80 Kayabi do rio dos Peixes, Mato Grosso, que em 1955 
entraram em contato direto com seringueiros e em outubro 
de 1966 fora.m transferidos para o Parque Nacional do Xingu. 

Harrer, Heinrich - Huka-Huka. Bei den Xingu-lndianern im 
Amaz.onasgebiet. Berlin-Frankfurt a. M. - Wien, Ullstein, 
1968. 131 págs. 

Hartmann, Günther - Gegorene Getrãnke bei den Naturvõlkem 
Südamerikas j Jahrbuch 1960 der Gesellschaft für die Ge
schichte und Bibliographie des Brauwesens, Berlin 1960, pp. 
77-91, ilus. 

Artigo de divulgação sobre as características gerais das 
bebidas fermentadas entre povos indígenas sul-americanos. 
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Ha.rtmann, Günther - Waldindianer Südamerikas. Berliner Mu
seen, N .F . XVI, Heft 2, Berlin 1966, pp. 13-17, 4 figuras. 

Por ocasião de uma exposição sobre as culturas indígenas 
das florestas sul-americanas, o autor publicou esta pequena 
descrição da mostra, que inclui um histórico sumário das cole
ções etnográficas existentes no Museu de Etnologia. de Berlim. 

Hartmann, Günther - Die materielle Kultur der Xikrin, Zentral
brasilien. Baessler-Archiv, N. F., XIII, Berlin 1966, pp. 269-291, 
8 figuras no texto; XIV, Berlin 1966, pp. 103-124, 8 figuras no 
texto. 

Descrição das 100 peças xikrin coletadas em 1964 e adqui
ridas pelo Museu de Etnologia de Berlim, precedida de um 
pequeno histórico do grupo e de um levantamento da matéria
prima usada pelos índios na confecção de seus artefatos. As 
fotografias que acompanham o artigo são excelentes. 

Hartmann, Günther - Mais - und Baum-Masken der Tukuna 
(Westbrasilien). Tribus 17, Stuttgart 1968, pp. 121-128, 4 
pranchas, resumo em espanhol. Bibliografia. 

Há muito interessado em estudos comparativos do com
plexo de máscaras na América do Sul, o autor examina neste 
artigo os éxemplares do Museu de Berlim que representam 
o demônjo do milho e um certo tipo de árvores que são simbo
lizadas por um jota . . 

Hartmann, Günther - Pracht der Federn. Austellungskatalog. 
Stãdtische Kunsthalle Recklinghausen, 1969. 

Catálogo de uma exposição sobre o "esplendor das penas", 
dedicada ao significado e variedade de artefatos plumários de 
povos não europeus. A introdução de Hartmann discute a 
pena como ornamento, indicador de status e artef ato de culto. 
Segue-se o exame da obtenção das penas e sua manipulação 
técnica para a confecção de itens plumários. As áreas de 
ocorrência da plumária, - as Américas e a Oceania e, em 
menor grau, a Africa e a Asia - são· caracterizadas, também 
em termos da fauna fornecedora de penas. Seguem-se pequenas 
descrições dos 201 a.rtefatos expostos, provenientes principal
mente das Américas, com as informações museográficas perti
nentes. 18 fotos em branco e preto e 6 coloridas, de alta precisão 
de detalhes, destacam.-se no pequeno catálogo. 
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Hartmann, Günther - Masken õstlicher Tukano-Stãmme (NW
Amazonien) im Linden-Museum. Tribus 19 Stuttgart 1970, 
pp. 119-138, 19 figuras no texto. Bibliografia. 

Continuando seu trabalho sobre o complexo de mácaras 
sul-americanas, o autor estuda os exemplares de tribos tukano 
orientais, particula.rmente Kobéua e Opáina-Yahúna da fron
teira Brasil-Colômbia, existentes na coleção Zarges do Museu 
de Stuttgart. O material, coletado por Koch-Grünberg e por 
Hermann Schmidt, representa mamíferos, pássaros, insetos, 
répteis, espíritos e demônios, chamando o autor a.tenção para 
as diferenças na representação e na ornamentação dos exem
plares desta coleção em relação a outras anteriormente estu
dadas. 

Hartmann, Günther - .Kultur und Kunst der Indianer. Brasiliani
sche Tage in Ingelheim am Rhein 25. 4-31. 5 .1970. 25 páginas 
não numeradas, 1 mapa, 44 figuras, 11 pranchas. Bibliografia. 

Deste catálogo de exposição etnográfica montada por 
ocasião de uma sema.na de estudos brasileiros ç em Ingelheim 
am Rhein, na Alemanha, consta uma introdução sobre cultura 
e arte dos índios brasileiros e a descrição sumária dos 222 
artefatos expostos. Os artefatos foram divididos em categorias 
funcionais e cada uma delas é precedida de um pequeno texto 
introdutório. As figuras do catálogo reproduzem algumas das 
peças. As pranchas mostram artefatos e cenas, observando-se 
um lapso na prancha 11, onde o grupo de índios à direita 
certamente não é Borôro como diz a legenda. 

Hartmann, Günther - Die materielle Kultur der ·wayaná/Nord
Brasilien. Baessler-Archiv, N. F., XIX, Berlin 1971, pp. 379-
420, 27 figuras. Bibliografia. 

Em 1968, o Museu de Etnologia de Berlim adquiriu de 
René Fuerst uma coleção etnográfica dos Wayaná de duas 
aldeias do rio Paru. Depois de uma resenha das publicações 
que tratam desses índios, o autor descreve os a.rtefatos da 
coleção, fornecendo dados sobre a matéria-prima utilizada, 
inclusive identificações botânicas. Refere-se a armas, reci
pientes e instrumentos de trabalho, cerâmica, plumária., uten
sílios cerimoniais e trançados, trabalhos em madeira, instru
mentos musicais, brinquedos. Para cada artefato o autor 
indica função, nome indígena, medidas, matéria-prima e 
confecção, forma, características de uso, e eventuais informa-
ções adicionais. · 
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Hartmann, Günther - Masken und Maskenzubehõr aus Nord
westbrasilien im übersee-Museum Bremen. Verof f entlichungen 
aus dem tJbersee-Museum in Bremen, Reihe B, 2, Heft 4, 
Bremen 1971, pp. 213-236, 19 pranchas. Bibliografia. 

Levantamento e descrição das máscaras tukúna e kobéwa 
existentes no Museu de Bremen, Alemanha. As primeiras 
foram coletadas por Harald Schultz em 1958 e as demais per
tencem à coleção Zarges, tendo sido obtidas entre 1907 e 1909 
por Hermann Schmidt. 

Hartmann, Günther - Litjoko Puppen der Karajá. Brasilien. 
Berlin, Museum für Võlkerkunde, 1973, 133 págs., 7 pranchas 
em cores e 69 em preto e branco, 1 mapa e ta.belas. Bibliografia. 
(Verõffentlichungen des Museums für Võlkerkunde, N.F., 23). 

Belíssimas ilustrações acompanham esta apresentação e 
comparação das bonecas karajá recolhidas pelas expedições 
de Ehrenreich, Kissenberth e Harald Schultz, integrantes do 
Museu de Etnologia de Berlim. O acervo mais antigo foi 
destruído durante os azares da guerra, mas desenhos existen
tes e incluídos em parte especial da obra permitem o seu estudo. 
Comparações também são feitas com bonecas recolhidas por 
Hans Dietschy e que se encontram no Museu de Basiléia, Suiça .. 
Antes do catálogo propriamente dito, encontram-se as infor
mações básicas. sobre os Karajá, com uma útil enumeração de 
todas as aldeias mencionadas na literatura, assim como um 
levantamento das características morfológicas das bonecas em 
questão. 

Hartmann, Günther - Zigarrenhalter Nordwest-Brasiliens. Ethno
logische Zeitschrift I, Zürich 1974, Festschrift Otto Zerries, 
pp. 177-189, 6 pranchas. Bibliografia. 

Depois de úteis informações sobre a ocorrência do tabaco 
entre grupos nativos sul-americanos já por ocasião da Desco
berta, o autor descreve os "porta-charutos" do noroeste do 
Brasil e sudoeste da Colômbia, existentes no acervo do Museu 
de Etnologia de Berlim. Nesses artefatos o autor consegue evi
denciar o motivo inciso do banco cerimonial, o que acentua o 
significado do "porta-charutos" e do fumo dentro do complexo 
da mitologia e do médico-feiticeiro da área. 
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Hartmann, Günther - Die Sammlungen südamerikanischer Natur
võlker im Museum für Võlkerkunde Berlin. Zeitschrift für 
Ethnologie, 100, Heft 1 und 2, Braunschweig 1975, pp. 307-322. 
Bibliografia. 

Histórico e inventário das coleções etnográficas sul-ame
ricanas existentes no Museu de Etnologia de Berlim. Para o 
leitor não familiarizado com a língua alemã, a consulta é 
facilitada por uma. lista de colecionadores, local e ano da 
coleta, assim como ano de aquisição pelo Museu. Oxalá tivés
semos de todos os museus um tal inventário a facilitar a busca, 
localização e pesquisa de coleções etnográficas! 

Ha.rtmann, Günther - Zigarrenhalter bei Naturvõlkern Südame
rikas. Umschau 75, Heft 21, 1975, pp. 668-669, 2 figuras e 
sumário em inglês. 

De forma mais resumida, encontram-se aqui as observa
ções contidas nos artigos anteriores sobre o "porta-charutos". 

, 

Hartmann, Günther - Volkskunst und Kunsthandwerk in Brasi
lien. Die Waage, 14, Stolberg 1975, pp. 107-114, ilus. 

Informações gerais sobre arte popular e artesanato, não 
só entre índios brasileiros, como entre populações rurais, espe
cialmente do Nordeste. 

Hartmann, Günther - Sitzbank und Zigarrenhalter. Zusammen
hãnge mit dem Medizinmannwesen bei einigen Indianer
gruppen Nordwest-Brasiliens. Tribus 24, Stuttgart 1975, pp. 
137-156, 19 figuras e 1 tabela. Bibliografia. 

O artigo estuda 21 exemplares de "porta-charutos" exis
tentes em diversos museus e que abrangem um período de 
coleta. de 1884 a 1945. O objetivo do autor é estabelecer as 
interdependências destes artefatos com bancos cerimoniais e 
com o complexo do médico-feiticeiro na área compreendida 
pelos rios Papuri, Uaupés e Tiquié. 

Hartmann, Günther - Masken südamerikanischer Naturvolker. 
Verõffentlichungen des Museum für Võlkerkunde Berlin, N.F., 
13, Berlin 1967. Texto, mapa e praJ.1chas sem numeração de 
páginas. Bibliografia. 
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Na introdução deste belo catálogo ricamente ilustrado, o 
autor procura lançar as bases para um estudo sistemático das 
máscaras sul-americanas, referindo-se à essência e função da 
máscara, material, forma, ornamentação, relatos sobre sua 
origem mítica e papel da máscara na vida tribal. As máscaras 
sul-americanas do Museu de Etnologia de Berlim procedem dos 
Karajá, Tapirapé, Xavánte, Xikrín, Ramkokamékra, grupos do 
Alto Xingu, Xiriguáno, Amniapé, Guaratagéja, Chuncho, 
Chanchamáyo, Tukúna, tribos do Uaupés-Caquetá, Witóto, 
Kóche e Kágaba. Foram coletadas por Hahnel, von den Steinen, 
Ehrenreich, Herrmann Meyer, Koch-Grünberg, W. Kissenberth, 
Preuss, Snethlage, Waehner, Nimuendajú e, mais recentemen
te, por Petersen, Malkin e Fuerst. 

Hartmann, Günther - Darstellung von Geburt und Tod bei den 
- Tonpuppen der Karajá, Brasilien. Geburtshilf e und Frauenheil

kunde, 36, Heft 2, Stuttgart 1976, pp. 109-114, 8 figuras. 

Comentários em torno das práticas relativas ao nascimento 
e à morte entre os Karajá induzidos pela observação de bonecas 
de cerâmica daquela tribo, pertencentes ao acervo dos museus 
de etnologia de Berlim e de Basel, e que representam cenas 
dessas esferas da vida tribal. 

Hartmann, Günther - Federschmuck aus Südamerika aus der 
Sammlung des Museums für Volkerkunde Berlin. Natur
-Museum Coburg, Sonderaustellung November 1976-Mãrz 1Q77. 
2 figuras. 

Folheto fornecido aos visitantes de uma exposição tempo
rária sobre arte plumária sul-americana, em que o autor des
creve não apenas a matéria-prima e as técnicas empregadas 
na confecção de ornamentos de penas, mas também fornece 
dados sobre o contexto em que a pena~ e o enfeite são usados. 

Heun, Eugen - Nahrungsenthaltung bei Naturvõlkern. Ernãh
rungsfragen in E:ntwicklungslãndern: Meidungen, Speisever
bote, Nahrungstabu und Fasten. Deutsches A.rzteblatt -
A.rztliche Mitteilungen 68, Heft 18, pp. 1332-1342, Kõln 1971. 
Bibliografia. 

Um médico r.eúne as informações bibliográficas existentes 
sobre abstenções aJimentares de várias ordens entre povos 

- 231 - · 

• 



primitivos. Dos grupos brasileiros o autor menciona os Terêna, 
Surára e Pakidái. 

Heun, Eugen - Nahrungsenthaltung bei Indianer-Stãmmen 
Südamerikas. Zeitschrift für Missionswissenschaft und Reli
gionswissenschaft 57, Heft 4, pp. 268-284, Münster 1973. 
Bibliografia. 

Pesquisa bibliográfica sobre a.bstenções alimentares entre 
povos indígenas da América do Sul; das tribos brasileiras o· 
autor menciona os Tupinambá, Tenetehára, Canela, Coroados 
do Paraná, Kaingáng, Apinaiyé, Xerênte, Borôro, Kariri da 
Bahia, grupos do Alto Xingu, Kayapó, Nambikwára, Tapirapé, 
Kaxináwa, Munduruku, Siusi, Surára e Pakidái. 

Jenny, Reto G. - Gegenwartsprobleme der Indianer. Bulletin of 
the International Committee on ·urgent Anthropological and 
Ethnological Research, 10, Viena 1968, pp. 31-34. , 

Propostas para a ação de etnólogos e indigenistas entre 
índios brasileiros. 

KnobJoch, Franz - Die Aharaibu-Indianer in Nordioest-Brasilien. 
Collectanea Instituti Anthropos 1. St. Augustin bei Bonn~ 
Verla.g des Anthropos-Instituts, 1967. 189 págs., 1 mapa, 12 

· figuras. 

Esses Yan·omámi da fronteira com a Venezuela são descri
tos singelamente pelo missionário que deixa ao etnólogo a 
interpretação do seu material. Descrições das expressões mate
riais da cultura, a,tividades econômicas e tecnologia, um esboço 
da organização social, informações objetivas sobre a chefia, 
parentesco e nomes próprios, um capítulo sobre a cultura não 
material (aspiração de alucinógenos, tratamento dispensado 
aos mortos, endocanibaJisnio) , dados lingüísticos: eis o con
teúdo deste bom trabalho. 

Knobloch, Franz - Geschichte der Missionen unter den Indianer
-Stãmmen des Rio Negro-Tales. Zeitschrift für Missions
wissenschaft und Religionswissenschaft 56, Heft 2, pp. 81-
97 (partes Ia III); Heft 3, pp. 172-185 (partes IV e V); Heft 4, 
pp. 283-304 (parte VI), Münster 1972, 1 mapa, ilus. 
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Bem documentado estudo da história das missões entre 
os índios do rio Negro e avaliação dos métodos ali empregados. 
Subdivide-se em I - Da Conquista até a chegada dos carme
litas (1542-1694), II - Os carmelitas e o regime de aldea
mentos (1694-1755), III - A jurisdição do bispo do Pará 
(1775-1852), IV - Capuchinhos e franciscanos no rio Negro 
(1852-1888), V - Decadência e reflorescimento, e VI - Os 
salesianos. O trabalho contém numerosos dados de interesse 
do etnólogo, como localização de grupos tribais, filiação lin
güística., composição étnica de aldeias e centros missionários, 
bibliografia missionária sobre a área, relatos de movimentos 
messiânicos. É fundamental para. quem se inicia no estudo da 
área, fornecendo uma visão de conjunto inclusive para quem 
ali já trabaJha. 

Koch-Grünberg, Theodor - Zwei Jahre unter den Indianern. 
Reisen in Nordwest-Brasilien 1903 - 1905. Mit Marginalien 
in englischer Sprache und einer Einführung von Dr. Otto 
Zerries, München. Graz (Austria), Akademische Druck 
und Verlagsanstalt, 1967. 355 + 413 págs., mapas, ilus. 

O grande clássico da etnografia do noroeste da Amazônia 
foi primorosamente reeditado, acrescido de notas marginais 
em inglês e de uma introdução de Otto Zerries em que se en
contram notas bio-bibliográficas, bem como uma consideração 
das pesquisas que se efetuaram na. área desde as expedições 
de Koch-Grünberg. 

Krumbach, Helmut - Curare, das indianische Pfeilgift. Die 
Kapsel, Heft 34, Eberbach/ Baden 1976, pp. 1587-1594, 5 fi
guras. Bibliografia. 

O artigo dá uma visão histórica do conhecimento do 
curare sul-americano pelos europeus, desde que Sir Walter 
Raleigh trouxe a primeira a.mostra em 1595. As plantas que 
entram na preparação do veneno são botanicamente identifi
cadas e as características farmacológicas e químicas do curare 
são descritas. São registrados os nomes indígenas do veneno, 
assim como seu preparo e formas de armazenamento . 

Lukesch, Anton - Spiritualitãt eines Naturvolkes (Ge) und die 
Problematik der Akkulturation. Actas y Memorias. XXXVI 
Congreso Internacional de Americanistas. Espafia 1964. 
Sevilla 1966, vol. 3, pp. 319-329. Bibliografia. 
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Algumas informações, feitas em campo durante os anos 
de 1953 a 1958, sobre os va.lores kayapó. São de importância 
para a compreensão do processo aculturativo entre esses 
índios . 

Lukesch, Anton - Mythos und Leben der Kayapo. Acta Ethno
logica et linguística, 12 . Series Americana 2 . Wien 1968 . 

Traduzido em 1976 por Trude Arneitz von Laschan 
Solstein sob o título Mito e vida dos índios Kayapó, com revisão 
técnica de Renate Brigitte Viertler. Os mitos são narrados, 
com suas variantes, seguindo-se as impressões do autor, dentro 
de cada categoria dos mitos, sobre seu reflexo na concepção do 
mundo e na vida dos Ka.yapó, sendo aí examinados vários 
aspectos das instituições desse grupo . 

• 
Lukesch, Anton Aspekte aus der indianischen Gefühlswelt 

(Kayapo-Ge). Zeitschrift für Ethnologie 97, Heft 2, Braun
schweig 1972, pp. 257-267. Bibliografia. 

Durante cinco anos o autor manteve contato estreito com 
os Kayapó setentrionais (Gorotíre, Kubén-kran-kegn, Kokrai
moro) . E no artigo ele narra certos acontecimentos que pre
senciou nas aldeias, procurando explicá-los à luz das idéias 
que os índios têm sobre habitat, vida sexual, filhos, animais, 
encontros e despedidas, sofrimento, morte, trabalho, normas 
éticas, festas, religião, o estrangeiro. Naturalmente são nu
merosas a.s referências à mitologia e o emprego de modos-de
falar costumeiros torna o artigo interessante também para o 
lingüista. 

Lukesch, Anton - Erster Kontakt und erstes Zusammenleben mit 
einer Stammesgruppe a.m rechten Ufer des Xingu (die Asurini 
vom !piaçaba). Atti del XL Congresso Internazionale degli 
Americanisti, Roma-Genova 3-10 Settembre 1972, vol. II, pp. 
447-455. Bibliografia. 

Informações prelimina.res sobre o contato mantido em 
1971 com os Asurini da margem direita do rio Xingu. Além 
de dados históricos sobre contatos interétnicos e intertribais, 
o autor fornece informações sobre seu primeiro encontro com 
esses Tupi e descreve artefatos e atividades obs~rvados em 
duas aldeias. 
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Lukesch, Anton - Kontaktaufnahme mit Urwaldindianern (Bra
silien). Die Asurini im Xingu-Gebiet. Anthropos 68, Heft 5/6, 
St. Augustin 1973, pp. 801-814, 1 mapa, 1 figura, sumário em 
inglês. Bibliografia •. 

Relatório do contato de duas semanas mantido pelo autor, 
em 1971, com o grupo monolingüe dos Asurini do !piaçaba. 

Müller, Hanspeter - Die Tupari: Analyse ein.er Monographie. 
Ethrwlogische Zeitschrift I, Zürich 1970, pp. 99-120. 

O autor analisai a monografia de Franz Caspar sobre os 
Tupari do rio Branco, afluente do Guaporé, de acordo com o 
questionário proposto pelo Atlas Etnográfico de George Peter 
Murdock (1967) para recolher sistema.ticamente dados ade
quados para estudos comparativos. Conclui pela limitação do 
esquema de Murdock, insuficiente para captar todas as inf ar
mações da obrai de Caspar. Outra conclusão é a de que os 
Tupari, tal como apresentados pelo pesquisador suiço, formam 
um novo "cluster" dentro das normas estabelecidas pelo 
Human Relations Area Files. 

Münzel, Mark - M edizin1nannwesen und Geistervorstellung bei 
den Kamayurá (Alto Xingú - Brasilien). Arbeiten aus dem 
Seminar für Võlkerkunde der Johann Wolfgang Goethe-Univer
sitãt, Frankfurt am Main, Band 2. Wiesbaden, Franz Steiner 
Verlag, 1971. 331 págs., 3 mapas, 16 figuras, 7 desenhos. 
Bibliografia. 

Baseado em duas temporadas de campo entre os Kamayurá 
- março a julho de 1967 e março a junho de 1968 - e um 
profundo estudo da liter:_atura existente sobre a área do Alto 
Xingu, esta tese inicia-lse com dados gerais sobre a tribo, 
voltando-se em seguida para as súas representações religiosas 
e para a praxis ritual, com a finalidade de evidenciar o papel 
preponderante do pajé na religião kamayurá. 

Münzel, Mark - Zwischen den Steinen. Die übergangssituation 
einer Makú-Gruppe in Nordwest-Brasilien. Ethnologische 
Zeitschrift I, Festschrift Otto Zerries, Zürich 1974. 

Münzel, Mark - Erziihlungen der Kamayurá. Alto Xingu - Bra
silien. Studien zur Kultur.kunde, XXX. Wiesbaden, Franz 
Steiner Verlag, 1973. 378 págs., 12 figuras. Bibliografia. 
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Este trabalho e o de 1971 do mesmo autor devem ser 
considerados uma unidade. Münzel ordena 84 narrativas em 
8 grupos, segundo seus temas, fornecendo os dados pessoais 
do narrador e tradutor dos textos. Através de comentários, 
procura sempre esclarecer a relação entre o conteúdo da narra
tiva e o resto da cultura tribal. 

Museum für Võlkerkunde, Wien. - Brasiliens lndianer. Wien, s.d., 
131 págs., 1 mapa, 63 pranchas. · 

Belo e útil catálogo da exposição permanente de etnografia 
brasileira do Museu de Etnologia de Viena. A guisa de introdu
ção, Etta Becker-Donner conta a história das coleções brasileiras 
do Museu, dando destaque às de Johann Natterer e a da 
baronesa Amanda Loreto. Esta montou um pequeno museu 
numa casa do Rio de Janeiro com os artefatos que lhe enviava 
o irmão, José Paranaguá, presidente da província do Amazonas 
de 1882 a 1884. Esta. coleção chegou a Viena em 1907. Segue-se 
o catálogo propriamente dito, com rápidas descrições dos 565 
artefatos expostos e demais informações pertinentes, prepa
rado por Etta Becker-Donner, Christian Feest e Peter Kann. 
As fotografias, seis das quais em cores, são excelentes, com
preendendo artefa.tos, cenas e tipos físicos indígenas. 

Neufeldt, Gunther - Das Schicksal der Waldindianer in Brasilien. 
Ethnologische Zeitschrift I, Festschrift Otto Zerries, Zürich 
1974. 

Polykrates, Gottfried - Wawanaueteri und Pukimapueteri: zwei 
Yanonami-Stãmme Nordwestbrasiliens. National Museum of 
Denmark Publications, Ethnographica.l Series 13. Copenhagen 
1969. 

Rauschert, Manfred - Materialien zur geistigen Kultur der 
ostkaraibischen Indianerstãmme. Anthropos 62, n. 1/ 2, Fri
bourg 1967, pp. 165-206. 

O autor pretende informar sobre o conteúdo de vários 
mitos e narrativas que lhe foram relatados ao longo de nove 
anos (1951-1960) de contatos com os Apalai, Wayána e Tiriyó. 
Dados sobre a cosmovisão indígena, assim como sobre as 
guerras intertribaii.s também são fornecidos. 
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Riester, Jürgen - Die Pauserna-Guarasugwii. Monographie eines 
Tupi-Guarani-Volkes in Ostbolivien. Collectanea Instituti 
Anthropos, vol. 3. St. Augustin bei Bonn, Verlag des Anthropos
-Instituts, 1972. 562 págs., ilus. Bibliografia. 

Monografia de um grupo tupi-guarani praticamente des
conhecido, visitado pelo autor entre agosto de 1964 e fevereiro 
de 1965 na província de Velasco, Departamento de Santa Cruz 
de la Sierra, Bolívia OrientaJ. Na medida em que se trata de 
uma tribo de filiação tupi-guarani, que até há pouco vivia 
isolada da p9pulação mestiça de bolivianos e brasileiros, justi
fica-se a inclusão do título nesta bibliografia. Para a etnologia 
brasileira o principal interesse do grupo é o de ter mantido 
elementos de cultura que podem ser considerados originais. 

Saake, Wilhelm - Erste Kontakte der Canoeiro Nordwest-Mato 
Grossos mit der Kultur der Weissen. Staden-Jahrbuch 15, 
São Paulo 1967, pp. 31-50, 4 prancha.s. Bibliografia. 

O autor visitou os Erigpaktsa em 1960 e, neste artigo de 
divulgação, recorda a história dos primeiros contatos com os 
brancos, a obra de pacificação do missionário jesuíta J. Dorn
stauder e, a.pós uma rápida caracterização da vida material 
dos índios, dá um apanhado do processo aculturativo a que 
estão sujeitos. 

I 

Saake, Wilhelm - Maracaimbara bei den Baniwa des Rio-Negro
Gebietes. Actas y Memorias del XXXVII Congreso Interna
cional de Americanistas (1966). Buenos Aires 1968, vol. 3; 
pp. 95-103. 

O conceito de maracaimbara, veneno mágico da área do 
rio Negro e afluentes, é examinado nesse artigo que ainda 
fornece dados sobre os seus efeitos, origem, aplicação e cura. 

Saake, Wilhelm - Mythen über Inapirikuli, den Kulturheros der 
Baniwa. Zeitschrift fiir Ethnol'.Jgie 93, Braunschvveig 1968, 
pp. 260-273. Bibliografia. 

E·m 1957, Saake esteve no rio Içana e, das longas conversas: 
tidas com um tuxáua baniwa, obteve bom material mitológico. 
Reúne-o aqui em torno da figura de Inapirikuli com a finali
dade de contribuir para a discussão da natureza do perso
nagem: divindade suprema. ou herói cultural? Os textos falam 
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da origem de Inapirikuli, de suas relações com os primeiros 
homens, com Jurupari e as flautas, com a origem de uma 
constelação, da primeira noite e do fogo e sua produção. 

Saake, Wilhelm - Die Mission und ihre Verantwortung den 
Indianern gegenüber. Verbum 14, fase. 3, Rom 1973, pp. 222-236. 

Tomada de posição frente à Declaração de Barbados no 
que ela diz respeito à atuação das Igrejas na missão entre 
índios, com exemplos, em parte tirados da. experiência do autor, 
dos aspectos positivos e negativos da atividade missionária. 

~chulze-Thulin, Axel - Zut Situation der Indianer in Südamerika. 
Tribus 22, Stuttgart 1973, pp. 197-203. 

Discussão das condições que levaram à publicação de The 
situation of the Indian in South America, editado por W. 
Dostal em 19·72, e resenha desse livro. 

Seiler-Baldinger, Annemarie - Maschenstoffe ind Süd-und Mittel
amerika. Basler Beitriige zur Ethrwlogie, Band 9, Base! 1971. 

Análise tecnológica dos tecidos de malhas nas Américas 
do Sul e Central. 

Seiler-Baldinger, Annema.rie - Der Federmante1· der TUpinamba 
im Museum für Võlkerkunde Basel. Atti del XL Congresso 
Internazionale degli Americanisti, Roma-Genova 3-10 Settem
bre 1972, Genova 1974, pp. 433-438, sumário em francês. Biblio
grafia. 

Análise tecnológica do manto de penas dos Tupinambá 
que se encontra no Museu de Etnologia de Base!, Suíça.. A 
autora aponta os -erros da análise congênere empreendida por 
Métraux no mesmo artefato e corrige-os, particularmente no 
que diz respeito à fixação das penas e à confecção das bordas. 

Seiler-Baldinger, Annemarie - Ein seltener Hãngemattentypus 
und seine Verbreitung in Amerika. Atti del XL ·Congr.esso 
Internazionale ,degli Ameri'Canisti, Roma-Genova 3-10 Settem
bre 1972, Genova 1974. Vol. 2, pp. 349-355, 6 gravuras, 3 mapas, 
1 tabela., sumário em inglês. Bibliografia. 

' 
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Análise minuciosa de um tipo de rede-de-dormir e suas 
variedades leva a autora a apontar como foco dessa técnica 
a região do baixo Napo-Putumaio (tribos Yágua. e Tukúna) 
e a acompanhar suas rotas de difusão. 

Spix, J. B. von e Martius, C. F. P. von - Reise in Brasilien in den 
Jahren 1817-1820. 3 volumes (1422 páginas, 3 mapas) e 1 
volume de pranchas. Introdução e nota4s em alemão e português. 
Stuttgart, Brockhaus, 1966/67 . 

. 
A introdução é· de Karl Mãgdefrau, professor de botânica 

da universidade alemã de Tübingen, e consta de uma biografia 
de Martius. Ele também é responsável por um índice no último 
tomo, que facilita. o manuseio da obra, e pelos comentários às 
pranchas do último volume. 

Stãhle, Vera Dagny - Klotzrennen brasilianischer Indianer. 
Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der 
Philosophischen Fakultãt der Johann Wolfgang Goethe Uni
versitãt zu Frankfurt am Ma.in, 1969. 443 págs., 13 mapas, 3 
figuras, 23 pranchas. Bibliografia. 

Pesquisa bibliográfica sobre a ocorrência de corridas de 
toras entre 

1

índios brasileiros (Timbira, Je centrais, Tapuya, 
Kamakan~ e Kayapó), suas formas e significados. Refere-se 
também a outras tribos em que, dentro de contextos diferentes 
- danças, mitos, cerimonial, brinquedos infantis, etc. - figu
ram toras ou elementos a elas correspondentes (Borôro, Karajá, 
tribos xinguanas, Witôto, etc.). 

Stãhle, Vera Dagny - Medien des sozialen Wa.ndels bei Tikuna
Indianem im kolumbianischen Amazonasgebiet. Schule, Land
funk und Tourismus. Atti del XL Congresso Internazionale 
degli Americanisti, Roma-Genova 3-10 Settembre 1972, Genova 
1974, vol. II, pp. 399-411. 

Baseia-se o artigo em observações efetuadas entre 1969 e 
1970 entre os Tukúna colombianos da aldeia de Arara ao norte 
de Letícia. A autora procura avalia4r a atuação da escola, do 
rádio e do turismo enquanto agentes de mudança social entre 
os 250 índios da comunidade. 
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Thomas, Georg - Die portugiesische Indianerpolitik in Brasilien 
1500-1640. Biblioteca Ibero-Americana., 10. Berlin, Colloquium 
Verlag, 1968. 239 págs. Bibliografia. 

Importante trabalho sobre a política indigenista formulada 
por Portugal desde o Descobrimento até o fim da Unidade 
Ibérica, com especial ênfase à interpretação da legislação sobre 
a liberdade do índio. Comenta as relações índio/ branco e ·os 
aspectos sociais da regulamentação do trabalho indígena; os 
esforços da Coroa no sentido da civilização e cristianização do 
contingente indígena são iluminados através do trabalho mis
sionário da Companhia de Jesus. Notas e dois apêndices, o 
segundo reproduzindo 10 documentos, permitem acompanhar 
de perto o raciocínio do a.utor e enriquecem a obra que mere-
ceria tradução para o português. · 

Trupp, Fritz - Bericht über eine Feldforschung bei den Maku 
und Makuna in 80-Kolumbien. Wiener volkerkundliche Mittei
lungen, N. F., XIV, Wien 1972, pp. 93-94. 

,, 
Refere-se a esses índios localizados entre o baixo Apaporis 

e a fronteira brasileira. O rela.tório oferece uma visão sumária 
dos objet ivos e resultados da expedição que se concentrou 
sobretudo no trabalho com os Makuna, lingüisticamente apa
rentados aos Tukâno. 

Wassén, S. Henry - Einige wichtige, hauptsãchlich ethnographi
sche Daten zum Gebrauch indianischer Schnupfdrogen. Ethno
logische Zeitschrift I, Zürich 1971, pp. 47-63, 3 pranchas fora 
do texto. 

Além da avaliação de documentos históricos que mencio
nam o uso de drogas entre índios sul-americanos, o autor faz 
uma boa apresentação dos estudos etnográficos e farmacoló
gicos que vêm sendo desenvolvidos em torno desse assunto. 

Wiesemann, Ursula - D ie phonologische und grammatische Struk
tur der Kaingang-Sprache. The Hague, Paris, Mouton, 1972. 
211 págs. Bibliografia. 

Tra.ta:-se da tese de doutorame~to apresentada por esta 
lingüista à Universidade de Colônia, Alemanha, em 1966. No 
prefácio a autora propõe-se a descrever a língua kaingáng 
com a dupla finalidade de evidenciar sua estrutura e as pos-

.. 
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sibilidades de emprego do n1odelo da teoria tagmêmica para 
a descrição da estrutura fonológica e gramatical de qualquer 
língua. E·m apêndice encontra-se o trabalho de Gloria Kindell, 
escrito em inglês, sobre a f onêmica kaingáng que, após a 
análise, apresenta uma longa lista vocabular com termos em 
português, sua versão inglesa e seus registros f onêmicos e 
fonéticos. 

Wulff, J. H. - Totenkult der Naturvolker des südlichen Südame
rika. Hamburger Reihe zur Kultur-und Sprachwissenschaft, 3. 
Hamburg 1969. 425 págs., 1 mapa e 1 tabela. Bibliografia. 

E·mbora não se refira a tribos brasileiras, esta tese de 
doutoramento tem interesse na medida em que reúne e siste
matiza as informações sobre o culto dos mortos no sul da 
América. do Sul. Neste sentido serve como obra de referência 
para eventuais -estudos do gênero a se realizarem no Brasil. 
A obra apresenta-se em quatro secções que, divididas em vários 
capítulos, examinam as causas da. morte, as formas de dispor 
do cadáver, as expressões do luto, a crença no Além entre 
tribos atuais e históricas da Argentina, Chile, Uruguai e do 
Chaco. 

Zerries, Otto - Entstehung oder E,rwerb der Kulturpflanzen und 
· Beginn des 'Bodenba.ues im Mythos der Indianer Südamerikas. 

.. 

Paideuma 15, Wiesbaden 1969, pp. 64-124, 4 mapas fora do 
texto. Bibliografia. 

O autor procura submeter os mitos indígenas sul-ameri
canos relativos à ·origem das plantas úteis cultivadas a uma 
análise fenomenológica e histórico-cultural. Reúne assim 
material sobre a origem de tais plantas do corpo ou partes do 
corpo de um ser humano ou animal previamente assassinado, 
em geral do sexo feminino; a sua obtenção através do roubo 
prometéico ou de sua dádiva por seres celestiais; sua origem 
associada à árvore da vida, carregada de plantas cultivadas, 
e a determinados animais como seus possuidores originais. No 
final do artigo, os m.a pas indicam a distribuição geográfica 
dos vários motivos míticos . 

Zerries, Otto - Tierbank und Geistersitz in Südamerika. Ethnolo
gische Zeitschrift I, Zürich 1970, pp. 47-66, 23 figuras, 1 mapa 
fora do texto. Bibliografia. 
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Recorrendo a numerosas fontes bibliográficas, o autor 
estuda as relações entre os banquinhos zoomorfos que ocorrem 
particularmente ao norte do rio Amazonas, no Alto Xingu e 
entre populações guarani, e as concepções religiosas destas 
tribos. 

Zerries, Otto - ln memoriam Theodor Koch-Grünberg. Tribus 21, 
Stuttgart 1972, pp. 7-10, 1 foto. 

Para comemorar o centésimo aniversário do grande pes
quisador alemão, Zerries traça-lhe a biografia e o roteiro de 
suas viagens pelo Brasil. 

Zerries, Otto - Zeremonialstãbe des Medizinmannes mit figürli
chen Darstellungen in Süd-und Zentralamerika. Festschrift 
zum 65. Geburtstag von Helmut Petri, Kõln/ Wien 1973. 

Discorre, à base de material encontrado nos acervos de 
museus, sobre o significado e a expansão de bastões cerimo
niais esculpidos em f orrna humana ou animal pertencentes à 
parafernália. do médico-feiticeiro de diversas tribos do baixo 
Amazonas, em particular dos Kaxuiâna da área do rio Trom
betas. Estuda também sua ocorrência entre grupos do noroeste 
amazônico (Desâna, Tukâno), os Kága.ba, Chocó, Cuna do 
Panamá, Guayamí e outros da Costa Rica, Honduras, Equador 
e Peru. 

Zerries, Otto - Besessenheit und Geisterbesuch: parapsychologi
sche Erscheinungen unter den Mahekodo-tedi, einer Yanoama
Gruppe am oberen Orinoco. Ethnologia Americana 9, n. 5, 
pp. 449-452, 1973. Também em Atti del XL Congresso lnterna
zionale degli Americanisti, Roma-Genova 3-10 Settembre 1972, 
Genova 1974, vol. II, pp. 387-390. 

Durante a expedição organizada pelo Instituto Frobenius 
de Frankfurt sobre o Meno para o estudo dos Waika da área 
do alto Orenoco em 1954/ 1955, o autor recebeu de dois missio
nários que há longo tempo mantêm contato com esses índios 
um relatório sobre um caso de possessão ocorrido com um índio 
de 15/ 16 anos, bom conhecedor das representações míticas e 
religiosas de seu grupo de origem e fortemente influenciado 
pelos missionários. Esse relatório é aqui a.presentado e comen
tado. 
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Zerries, Otto - Holzgeschnitzte 1[enschen leben. Ein Mythologem 
und s~ine kultische Entsprechungen. Ein Beitrag zum Phãno
men der antropomorphen Holzschnitzerei im naturvõlkischen 
Südamerika. Paideuma, XIX/ XX, Wiesbaden 1973/ 74, pp. 365-
443, 5 mapas, 11 pranchas fora do texto. Bibliografia. 

O motivo mitológico da, origem de seres humanos ou divinos 
a partir de árvores ou madeira é bastante comum. O autor 
levanta as fontes sobre esculturas antropomorfas em madeira 
na América do Sul e examina. a sua associação com a esfera 
do culto. Refere-se aos seguintes grupos indígenas do Brasil: 
Ramkokamekra, Krahó, Apinayé, Xerente, Kayapó setentrio
nais e meridionais, Botocudos, Kaingáng, Borôro, tribos do 
Alto Xingu, Urubu-Kaapor, Tupina.mbá, Guarani, Parintintin, 
Munduruku, Xipáya, Kuruáya, Manáo, Baníwa, Tukúna, 
Paresi, Kadiwéu. 

Zerries, Otto - Mahekodotedi . Monographie eines Dorfes der 
Waika-Indianer (Yanoama) am oberen Orinoco (Venezuela), 
mit einem Beitrag von Kurt Reinhard. München, Klaus Renner 
Verlag, 1974. XXVIII + 443 págs., 44 pranchas, 183 figuras, 
2 mapas, 16 pranchas com anotações musicais e tabelas . 
Bibliografia. 

Resultados da expedição alemã ao sudeste venezuelano em 
1954/ 55. O material de campo já fora parcialmente apresentado 
em 1964 por Otto Zerries no livro W aika. Die kulturgeschich
tliche St~llung der W a~ka-<lndianer des oberen Orinoco im 
Rahmen der Volkerkunde Südamerikas, tratando-se agora da 
monografia global sobre os índios da aldeia Mahekodotedi e que 
promete tornar-se um clássico da literatura yanoáma. Dentro 
do plano de redação dos autores, nota-se a ausência de um 
capítulo especificamente-dedicado à religião: ela está presente 
em todos os itens do desenvolvimento monográfico, revelando
se a preocupação de retra..tar simultaneamente os aspectos 
materiais e não materiais de cada esfera cultural como uma 
unidade. Grande destaque é atribuído às relações intertribais 
dos Wai.ka.. E boas são as descrições da coleção etnográfica 
montada pela expedição. 
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