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INTRODUÇÃO 

Carlos de Araújo Moreira Neto ·~ 

Há cerca de dois anos, Mário Juruna, com sua capacidade 
de sofrer e de entender os desacertos do mundo dos brancos, di
zia que os fazendeiros não são os únicos nem, talvez, os mais insi
diosos inimigos dos índios. E explicava seu ponto: "é preciso 
perguntar onde nasce a papelada", isto é, onde se originam e quem 
produz os títulos que legitimam a expansão do latifúndio e o es
bulho das terras indígenas. Este é um tipo de conhecimento so
frido na própria pele ou entranhas. Como tal, é um compo
nente necessário da luta pela sobrevivência de uma minoria amea
çada permanentemente e de modo muito concreto. 

Os textos de Nimuendajú que são aqui reunidos têm, a meu 
ver, a mesma natureza visceral: creio que são, de toda a vasta 
produção do autor, os que mais claramente revelam sua verda
deira face e, nessa revelação, expõem a extensão de seu compro
metimento e de sua assimilação ao universo indígena. Porque 
fica claro, de sua leitura, que Nimuendajú, antes de ser um indi
genista, converte-se num indígena, considerando o mundo com os 
olhos perplexos e acusadores de um índio. Nunes Pereira, que 
conviveu intimamente com ele por dezenas de anos, registra rei
teradamente as evidências da conversão de Nimuendajú ao mundo 
dos índios (1946). O mesmo faz Schaden (1964, 1966 e 1968). 
Não faltam sequer a crônica e os fundamentos ideológicos dessa 

* Bolsista do CNPq. 
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conversão, registrados pqr Nimuendajú nos "Apontamentos sobre 
os Guarani" (1954) e na monografia sobre a religião Apacocuva 
(1978). A passagem de Nimuendajú ao universo indígena é uma , 
opção permanente de vida, já claramente configurada na época 
em que escrevia estes textos e se exprime por uma atitude que é 
n1enos de solidariedade que de comparticipação integral nos modos 
de ser e de sofrer as vicissitudes da vida indígena. Como diz 
Baldus: 

"Durante toda a sua vida, este homem íntegro lutou 
em defesa dos índios contra os representantes da nossa 
civilização que a poder das armas mais perfeitas inva
dem o sertão. Assim, conquistou o amor dos perse
guidos, tornando-se um deles, e como eles veio a so
frer o ódio dos colonizadores para os quais índio não 
é gente" (1946: 47). 

A história de vida de Nimuendajú explica, pelo menos em par
te, a natureza daquele comprometimento: vem para o Brasil em 
1903, com vinte anos e, em 1905 já se encontrava entre os Gua
rani do grupo Apapocuva com o qual viveria anos a fio. A ado
ção de Curt Únkel por estes .índios não é o simulacro convencional 
da empatia, a que recorrem às vezes os antropólogos, para diver
timento dos índios e engano de si mesmos. O que faz a diferença 
em Nimuendajú é a marginalidade intelectual e social, agravada por 
sua condição de imigrante pobre, sem relações influentes e sem 
emprego "respeitável" na nova terra. Decorrência desta situação é 
seu alheamento do mundo acad~mico, a que sempre foi estranho 
por falta de gosto e de formação: Estes fatores co~tribuirain, pro
vavelmente, para estimular seu interesse pelos índios e para desen
volver sua extraordinária capacidade de aprender e de viver o 
"outro". 

No prefácio à edição peruana do texto sobre a religião dos 
Apapocuva, Jürgen Riester nota que a própria linguagem de Ni
muendajú, por sua identidade com aqueles índios, se deix~. fecun
dar pelo universo simbólico Guarani: 
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"A través dei texto de Nimuendajú se siente el ambiente 
dei pensamiento y de la vida indígena com una profun
didad y cercania que sólo fue alcanzada en anos poste
riores por León Cadogan. Este hecho se nos presenta 
en la sencillez y la pureza del lenguaje empleado; lejos 
de ser académica, la forma de expresión de Nimuendajú 
está llena del. espiritu del pensamiento guarani" (Nimuen
dajú, 1978: 5). 
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Ninguém, antes ou depois de Nimuendajú, conheceu e escre
veu sobre tantos grupos indígenas. A pertinácia, a integridade e a 
superior qualidade do engenho intelectual desse grande trabalhador 
de campo não devem mascarar a verdadeira natureza de seu inte
resse pelos índios. A despeito da extensão e qualidade de sua obra 
que o toma, de longe, o mais fecundo dos etnólogos brasileiros, pa
rece razoável supor ~jlS evidências de sua vida e de sua produção 
intelectual, que viver com os índios era, para ele, pelo menos tão 
importante quanto escrever sobre eles. O melhor símile para Ni
muendajú seria o dos intérpretes ou "línguas" do século XVI, in
divíduos marginalizados e interpostos entre dois mundos, no limiar 
do sistema colonial que, inevitavelmente, eram assimilados de modo 
mais ou menos completo pelo universo indígena. 

O mundo acadêmico brasileiro, durante toda a vida de Ni
muendajú, manteve-se decorosamente a distância, embora o utilizas
se eventualmente como coletor de artef atos e como informan
te. Parece certo - como sugere Nunes Pereira ( 1946: 17) 

que sua experiência inicial com o Museu Paulista haveria 
de marcá-lo negativamente, pela repulsa que lhe causara1n as 
conhecidas teses genocidas de seu diretor, o antropólogo Her
man Von Ihering. No necrológio que lhe consagra, Baldus 
inclui uma relação geral das expedições científicas feitas por 
Nimuendajú e as instituições que as financiaram (1946: 51-52). 
E~te texto, reproduzido ao fim desta introdução, revela que, so
mente no período final de sua vida, Nimuendajú teve algum apoio 

/ de instituições nacionais, como o Museu Goeldi ou o Museu Na
cional. A associação de Nimuendajú com o Museu Goeldi foi im
portante para seu trabalho e mais importante ainda para a institui
ção que o diretor, Carlos Estevão de Oliveira, tentava sacar do ma
rasmo e da improdutividade. Nimuendajú escreveu no Goeldi seu 
pequeno e brilhante ensaio sobre os Tapajó (1949) e, no ano ante
rior à sua morte, terminou aí seu monumental e ainda inédito " Ma
pa Etnohistórico do Brasil e Regiões Adjacentes" (Belém 1943-1944) . 
O volume de dados bibliográficos e de documentação inédita incorpo
rados ao Mapa e ao Guia que o acompanha demonstra que Nimuen
dajú utilizou sistematicamente a excelente biblioteca do Museu 
Goeldi e as fontes de informações da Comissão de Fronteiras em 
Belém, e das Inspetoria3 Regionais do S.P .1. do Pará e do Amazo
nas. Estas fontes indicam também que a falta de comunicação com 
cientistas brasileiros perdura ainda nesse período final de sua vi
da. Uma das raras exceções apontadas no Guia, além de Herbert 
Baldus, é Eduardo Galvão, que então iniciava sua carreira de antro
pólogo no Museu Nacional e que lhe fornece "informações pessoais". 
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Limitado em sua comunicação com o mundo científico e aca~ 
dêmico brasileiro a contatos pouco freqüentes e duráveis, Nimuen
dajú busca seus amigos em outras áreas: são principalmente índios, 
sertanistas e funcionários do S.P .1., con10 Luis Bueno Horta Bar- ~ · 
bosa, Bento Pereira de Lemos e José Maria da Gama Malcher, além 
de alguns intelectuais, como Nunes Pereira e Geraldo Pinheiro. 

O relacionamento de Nimuendajú com instituições e especia
listas estrangeiros é mais satisfatório, se bem que jamais ele con
seguisse viver com alguma regularidade ou desafogo do que lhe 
pagavam por suas coleções e escritos. O fato é que a maioria das 
contribuições salientes de Nimuendajú foi editada postumamente ou 
continua inédita. Das obras publicadas, a quase totalidade veio à 
luz no exterior, em língua estrangeira. Excetua-se a monografia 
sobre os Apinayé, editada no Museu Goeldi, em 1956, por Eduar
do Galvão. Mesmo esta havia sido precedida por uma edição nor
te-americana, de 1939. O texto já referido sobre a religião dos 
Apapocuva, cuja. edição em alemão data de 1914, foi traduzido 
duas vezes em espanhol mas nunca publicado em português, ape
sar de circular há anos, entre os especialistas, uma tradução ma
nuscrita feita por F. W. Sommer. 

Além de constituir uma dívida irrecusável com a memória de 
Nimuendajú, a edição brasileira de seus textos incorporaria à biblio
grafia etnológica brasileira inéditos de extrema importância, como 
o já citado Mapa Etnohistórico, sua correspondência com diver-
sos especialistas, as coleções de mitos que recolheu ou compilou e 
suas anotações de campo, a exemplo do texto inédito sobre os Kaya
pó do Pau d'Arco. Mas não só isso: geralmente os textos em por-
tuguês de Nimuendajú diferem muito dos originais em alemão e 
das versões em inglês, editadas pela visão acadêmica de Lowie, 
Hohental e outros. Isto fica claro da comparação dos textos em 
inglês (vertido do alemão por Lowie) e português de sua obra maior 
sobre os Timbira. O texto em português, que se conserva inédito 
no Museu Nacional, com o que resta de seus manuscritos, é tão 
diferente do texto trabalhado e publicado por Lowie que quase é 
outro livro. 

Ainda sobre o Mapa Etnohistórico: em 1964 Roberto Cardo
so promoveu, no Departamento de Antropologia do Museu Nacio
nal, uma cópia simplificada (monocromática) do mapa, juntamente 
com a edição mimeografada do índice bibliográfico, de tribos e de 
autores que o· acompanha. Por volta de 1976 preparei para o Cen
tro Nacional de Referência Cultural uma informacão detalhada so-, 

bre o Mapa Etnohistórico e uma proposta para sua edição integral, 
que seria feita em colaboração com o Museu Goeldi, onde se en-
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contra o original da obra. Após meu afastamento do CNRC, o pro
jeto foi continuado por George Zarur. 

Não foi melhor a sorte dos relatórios indigenistas de Nin1uen
dajú, embora alguns houvessem sido publicados em português, den
tro e fora do país. Eu próprio tive ocasião de publicar no Bole
tim do Museu do Índio o relatório de sua viagem aos Tükuna, em 
1929, que se conservava inédito na Inspetoria Regional do Amazo
nas do S.P.l. e agora faz parte dos arquivos do CENDOC (Centro 
de Documentação Etnológica da FUNAI). Este acervo representa 
o que resta da documentação oficial sobre índios da época do S.P.l . 
(1910 - 1967). O resto se perdeu no incêndio que destruiu to
talmente os arquivos daquela instituição, em 1967, em Brasília, e 
da destruição ou dispersão de arquivos regionais da FUNAI em 
épocas mais recentes, como ocorreu nas Delegacias Regionais do 
Amazonas e do Maranhão. Por lamentável coincidência, essas duas 
regiões são também as áreas onde Nimuendajú mais trabalhou. A 
destruição desses acervos, grave no caso do Amazonas e pratica
mente total no do Maranhão, eliminou, com toda a probabilidade, 
outros relatórios de Nimuendajú. Faltam, por exemplo, todos os 
testemunhos de seus anos de convívio com os Timbira. As dra
máticas condições de vida desses índios e a lealdade militante de 
Nimuendajú haveriam necessariamente de determinar a elaboração 
de vários informes sobre eles. 

Como se disse, entre 1905 e 1908 Nimuendajú permaneceu en
tre os Guarani. Dessa experiência inicial, que haveria de definir 
todo seu futuro como etnólogo e indigenista, Nimuendajú deixou 
um diário de campo, concluído em 2 de dezembro de 1908 e pu
blicado mais tarde por Egon Schaden na Revista do Museu Pau
lista (Apontamentos sobre os Guarani, 1954). Este texto é revela
dor do talento intelectual e da sensibilidade de Nimuendajú e é 
uma espécie de introdução indispensável a seu primeiro grande 
trabalho etnológico, sobre a religião dos Apapocuva-Guarani, pu
blicado em alemão em 1914. 

Data de 1910 seu primeiro informe indigenista publicado. Tra
ta-se de "Das Ende des Oti-Stammes" (Deutsche Zeitung, S.P., 
1910). Os arquivos do antigo Serviço de Proteção aos índios pos
suíam uma tradução manuscrita dessa comunicação e foi com base 
nessa versão que Herbert Baldus preparou o texto editado na Re
vista do Museu Paulista em 1954. Este, "O fim da tribo Oti" 
(1910), o primeiro texto indigenista de Nimuendajú incluído nesta 
coletânea, é o testemunho do extermínio de um grupo de índios in
defeso e pacífico, caçado e morto até os últimos membros pelos 
criadores de gado do vale do Paranapanema, em meio à indiferença 
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1 
geral. Ao contrário do que sucedeu com seus vizinhos Kaingang, 
salvos da extinção pela publicidade e pela opinião pública escla
recida dos grandes centros, os Oti desapareceram sem publicidade 
maior que este necrológio de Nimuen<lajú. O dado é significativo 
para entender a natureza essencial das relações entre índios e bran
cos no passado recente e no presente do país. A ausência de rea
ção da parte de pequenos grupos pacíficos frequentemente intensi
fica a violência do contato é contribui, no seu silêncio, para a im
punidade dos agressores. 

Entre 1910 e 1912, Nimuendajú volta ao convívio dos Gua
rani e dos Kaingang de São Paulo. Data deste período a carta ao 
Dr. Hugo Gensch (Carta sobre a pacificação dos Coroados, 1912) 
um médico de Blumenau que teve relacionamento estreito e con
tribuiu para o conhecimento dos índios Xokleng de Santa Cata
rina. Este é o segundo texto de Nimuendajú, que adiante se publi
ca. Nele o autor relata os primeiros contatos espontâneos e pací
ficos dos Kaingang paulistas com uma frente de atração do S.P.I. 
de que fazia parte o próprio autor. :E: documento de primeira mão 
que amplia e completa o depoimento de Luís Bueno Horta Barbo
sa, inspetor do S.P .I. na região. Este, o " Costa Barbosa" da carta 
de Nimuendajú, é o principal colaborador de Rondon, seu suces
sor na direção do S.P.I. e um dos mais criativos ideólogos do in
digenismo brasileiro da primeira metade do século. Nimuendajú 
manteria um relacionamento longo e amistoso com Horta Barbosa 
e frequentemente o cita - sempre respeitosamente - , como o faz 
nessa carta. O texto de Nimuendajú é especialmente importante 
porque põe a nu os argumentos falaciosos implantados na mente 
dos governantes·, políticos e na opinião pública em geral, segundo 
os quais os índios e, particularmente, os Kaingang paulistas eram 
absolutamente incapazes de progresso e de civilização e, na qua
lidade de "selvagens incivilizávei~", deviam ser reprimidos e ·exter
minados à bala. Era precisamente isso que dizia o já mencionado 
diretor do Museu Paulista, Herman von Ihering, em 1907: 
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" Os actuaes índios do Estado de S. Paulo não represen
tam um elemento de trabalho e de progresso. Como 
também nos outros Estados do Brasil, não se póde espe
rar trabalho sério e continuado dos índios civilizados e 
como os Caingangs selvagens são um impecilio para a 
colonização das regiões do sertão que habitam, parece 
que· não há outro meio, de que se possa lançar mão, se
não o seu extermínio. A conversão dos índios não tem 
dado resultado satisfactorio; aquelles índios que se uni
ram aos portuguezes immigrados, só deixaram uma in-
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fluência malefica nos habitos da população rural. t mi
nha convicção de que é devido essencialmente a essas 
circunstancias, que o Estado de S. Paulo é obrigado a 
introduzir milhares de immigrantes, pois que não se pó
de contar, de modo efficaz e seguro, com os serviços 
dyssa população indígena, para os trabalhos que a lavou
ra exige" (1907: 215). 

A resistência dos Kaingang numa área crítica do sertão pau
lista, onde bloqueava a expansão da cafeicultura, da colonização e 
das estradas de ferro em direção a Mato Grosso e ao norte do Pa
raná, foi objeto de uma série de ações punitivas locais mas, tam
bém, de polêmica acesa que acabou atingindo amplos setores da 
vida nacional. 

A criação de uma agência oficial para assistir os índios, o Ser
viço de Proteção aos lndios, em 1910 teve origem nesses movi
mentos de opinião pública, estimulados e esclarecidos pela prega
ção de Rondon e seus seguidores, Horta Barbosa, que é o primeiro 
destes, recorda a importância dos Kaingang de S. Paulo para a con
solidação da política indigenista rondoniana: 

" Pensamos, contudo, que o que fica exposto é suficiente 
para dar uma idéia da verdadeira índole e caráter desse 
povo e para patentear quanto era injusta, infundada e 
fal sa a pintura que dêle se fazia, antes de 19 de Março de 
1912, representando-o como um bando de feras sanguis
sedentas, com o qual não podíamos ter a esperança de 
travar relações pacíficas e amistosas, por cujo intermédio 
o conduzíssemos a entrar e incorporar-;se no seio da co
munidade brasileira. Felizmente, o 1Govêrno da Repú
blica soube fechar os ouvidos aos clamores que já se le
vantavam, exigindo dêle que désse imediato cumprimen
to ao que apontavam ser seu dever: mandar para o ser
tão da Noroeste soldados, carabinas e munições, que se 
empregassem no completo extermínio do tão execrado, 
quanto desconhecido gentio. E preferindo a essa odien
ta inspiração, seguir a diretriz indicada pelas nobres li
ções de José Bonifácio, tão fecundamente assimiladas e 
traduzidas em fatos pela ação incomparável do Coronel 
Rondon, fundou a nossa administração pública o Servi
ço de Proteção aos 1ndios o qual desde logo se aplicou 
em conquistar a confiança e a amizade dos malsinados 
selvícolas" ( 194 7: 70-71). 

\ 
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Até 1913 Nimuendajú permaneceu entre os índios Guarani e 
Kaingang de São Paulo, do Paraná e de Mato Grosso, contratado 
pelo Serviço de Proteção aos 1ndios. Ainda nesta condição traba
lha entre 1914 e 1915 com os Tembé, Timbira e Urubu do Gu
rupi, no Maranhão. Entre 1916 e 1919 vai pela primeira vez ao 
Xingu onde visita os Juruna, Chipaya, Arara e Kayapó. De 1921 
a 1923 é novamente engajado pelo Serviço de Proteção aos lndios 
para trabalho entre os grupos do Madeira, especialmente os Mura 
e Parintintin. Os dois textos de Nimuendajú que adiante se pu
blicam têm origem em suas atividades indigenistas naquela região 
e, a rigor, poderiam ser fundidos num só, de vez que "As tribos 
do alto Madeira" (1925), a despeito de publicado no ano seguinte, 
pretende fornecer uma visão geral e introdutória sobre os grupos 
do Madeira, como preparação a seu trabalho mais hnportante na 
área, a pacificação dos índios Parintintin, cujo relatório foi origi
nalmente publicado em 1924 ("Os índios Parintintin do rio Ma
deira"). 

Chama a atenção, no pequeno texto sobre as tribos do alto 
Madeira, o manuseio seguro das fontes etnohistóricas, cujas infor
mações são criticadas e organizadas num quadro coerente, com o 
auxílio de dados de observação direta. Com este texto resu1nido 
Nin1uendaju começa a ordenar os conhecimentos da etnologia bra
sileira sobre uma área indígena complexa e cuja visão era dificul
tada pelo volume e desencontro das fontes de informação. Detrás 
do caráter breve e puramente descritivo do texto está uma sólida 
visão crítica e um conhecimento vasto das sociedades indígenas 
brasileiras, condições indispensáveis para resolver tantas dúvidas 
sobre os grup9s da região do Madeira, com singular despretensão e 
economia de palavras. 

O texto sobre os Parintintin é mais extenso e inclui muitas in
formações sobre a cultura e língua do grupo, além de examinar, 
com cuidado e detalhe, em que são perceptíveis os propósitos de 
orientar a política do órgão indigenista, as etapas da pacificação 
e a natureza das relações assim inauguradas com a sociedade na
cional. 

Deve ser dito também que o texto que aqui se transcreve so
bre os Parintintin, publicado originalmente no /ournal de la Socié
té des Américanistes, é uma versão resumida de seu relatório diri
gido a Bento Pereira de Lemos, chefe da Inspetoria Regional do 
S.P.I. em Manaus e que parece ter-se perdido juntamente com a 
maioria da documentação do órgão. Darcy Ribeiro preservou, en
tretanto, um fragmento desse relatório perdido em "A Política ln
digenista Brasileira" ( 1962: 67-80). 
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São muito significativos os incidentes e detalhes dos trabalhos 
de pacificação dos Parintintin, tal como são narrados por Nimuen
dajú, porque explicitam os métodos e propósitos do S.P.I. - e a 
bravura de seus funcionários - mas, também, a reação dos índios, 
que não é menos brava ou generosa. O caso Parintintin revela que, 
à semelhança de muitos outros, os esforços de aproximação por 
parte do órgão indigenista mascaram e não chegam a perceber as 
tentativas espontâneas de contato por parte dos índios, quase sem
pre frustradas pela violência e deslealdade dos brancos. Darcy 
Ribeiro chama a atenção para este fato em relação a dois intentos 
de pacificação de que Nimuendajú participou: 

" Após a pacificação de alguns dos grupos indígenas mais 
belicosos, verificou-se que eles haviam feito comoventes 
esforços para "amansar" os brancos. En1 muitos casos, 
a pacificação empreendida pelo S.P .I. foi interpretada às 
avessas, pela tribo. Foi o que se deu com os Kaingang, 
de São Paulo, os Xokleng, de Santa Catarina, os Parin
tintin e vários outros grupos que, ao confraternizar com 
as turmas de atração do S.P.I., estavam certos de que 
as tinham apazigüado. É que, pela primeira vez, tive
ram ocasião de proceder segundo as prescrições de sua 
própria etiquêta, sem sofrer revide. . . Os Kaingang, de 
São Paulo, relataram a seus pacificadores os esforços en
vidados para amansar grupos de trabalhadores da Estra
da de Ferro Noroeste do Brasil que avançavam através de 
seu território. Numa dessas tentativas, um dos chefes 
Kaingang caminhou desarmado ao encontro de uma das 
turmas, levando nos braços um filho pequenino, como 
penhor de seus propósitos de paz. Foi recebido com uma 
fuzilaria, embora gesticulasse indicando a criança e mos
trando que não trazia armas. Ainda assim, repetiu-se a 
descarga e um tiro prostrou a criança quando êle se reti
rava. Este acontecimento antecedeu de pouco à entrada 
da turma de pacificação e ao estabelecimento da paz, 
mas não impediu que os mesmos índios repetissem suas 
tentativas junto ao pessoal do S.P .1. No caso, tinham 
boas razões para acreditar que haviam amansado seus 
pacificadores, pois foi um grupo de índios que entrou 
um dia, voluntariamente no acampamento, estabelecen
do o primeiro contato amistoso" (1962: 96-98). 

O próprio Nimuendajú, no relatório sobre os Gorotire (1940), 
transcrito adiante, narra o extermínio de vários grupos Kayapó 
após se terem aproximado pacificamente de núcleos sertanejos do 
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Xingu. O relato é revelador dos níveis de ódio e violência que 
definiam, e ainda definem, o consenso regional em relação a esses 
índios. 

A tradição rondoniana via na pacificação de grupos indíg~ 
nas hostis ou arredios um recurso opcional para o contato e a 
proteção dessas populações, só acionado quando as ameaças à 
sobrevivência ou à integridade do grupo eram suficientemente sé
rias para justificá-lo. Isto porque a experiência indigenista bra
sileira havia fixado, de longa data, a noção de que a pacificação 
conduzia inevitavelmente à subordinação dos grupos indígenas à 
sociedade nacional, com todos os problemas e riscos que decor
riam de tal situação. Essas ameaças já haviam sido suficiente
mente advertidas por Couto de Magalhães, o grande indigenista 
do Império: 

"Mas, dizem, o índio é preguiçoso, estúpido, bêbado; 
traiçoeiro e máo. Coitados! elles não tê1n historiadores; 
os que lhes escrevem a história ou são aquelles que, ~ 

pretexto de religião e civilização, querem viver à custa 
de seu suor . . . ou são os que os encontram degradados por 
um systema de catechese, que, com mui raras e honro
sas excepções, é inspirada pelos moveis de ganancia ou 
da libertinagem hypócrita, e que dá em resultado uma 
especie de escravidão que, fosse qual fosse a raça, havia 
forçosamente de produzir a preguiça, a ignorância, a em
briaguez, a devassidão, e mais vicios ... Cada tribu que 
nós aldeamos é uma tribu que degradamos, e a que por 
fim .destruimos, com as melhores intenções, e gastando o 
nosso dinheiro" (1873: 511-512). 

Problemas muito atuais surgem neste e em outros textos de 
Couto de Magalhães, como a falência dos aldeamentos compulsórios 
e da ação de missionários e diretores de índios, o erro da "cate
quese pelo trabalho" , a inviabilidade dos esforços de integração do 
índio à sociedade regional, a espoliação das terras indígenas e a 
denúncia de teses falaciosas sobre a natureza e o destino dos ín
dios, utilizadas para justificar seu extermínio. Finalmente, numa 
antevisão lúcida dos fundamentos teóricos do indigenismo de Ron
don, Couto Magalhães insiste em que as sociedades indígenas se
jam tratadas segundo seu estágio de desenvolvimento cultural e 
que há uma relação necessária entre os níveis de desenvolvimento 
tecnológico, de organização social e o complexo de seus valores e 
crenças. E conclui que a intervenção nacional, longe de integrar 
o índio nas técnicas, formas de vida social e valores da sociedade 
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brasileira, paralisa e perturba inevitavelmente "a marcha de sua 
civilização". 

Dos textos de Nimuendajú, fica clara a atenção com que leu 
e assimilou a experiência indigenista de Couto Magalhães. Não te
·rá sido pequena essa influência no modo cauteloso como Nimuen
dajú encara a questão da pacificação, particularmente nos casos 
em que teve intervenção pessoal, como os aqui referidos sobre os 
Kaingang e os Parintintin. 

A despeito dessa experiência crítica, não são poucas as evi
dências de projetos recentes de pacificação que atendem antes aos 
interesses de desenvolvimento regional e de expansão da coloniza
ção que à defesa da vida e dos bens indígenas. E não são raras, 
tampouco, as instâncias em que esses esforços são realizados com 
o propósito deliberado de neutralizar a autonomia e a capacidade 
de reação de grupos indígenas face aos intentos de ocupação de 
suas terras. Em 1958 elaborei um relatório sobre as consequências 
desastrosas do programa geral de pacificação de grupos indígenas 
do sul do Pará, como os Kayapó, Parakanã, Gaviões e Asurini, de
senvolvido pelo S.P.I. em associação com o órgão de desenvolvi
mento regional e com claros interesses privados (Moreira Neto, 1959). 
Esta tendência agravou-se mais com a construção da Transamazô
nica e com outras obras de desenvolvimento e de colonização da 
região. O r(1sultado foi o rápido decréscimo populacional dos gru
pos envolvid~s: os Mekragnoti-Kayapó, por exemplo, foram reduzi
dos a cerca de 30% do número que tinham à época da pacificação 
e os Parakanã e Asurini sofreram baixas igualmente graves. Soma
-se a este quadro a lastimável condição física e cultural dos sobre
viventes, as contínuas invasões de áreas indígenas, as transferências 
e as revoltas ocasionais dos grupos que, como os Gorotire-Kayapó, 
ainda podem resistir. É à luz de tais evidências que deve ser rea
.,aliado o preço pago pelos indígenas aos programas de desenvolvi
rbento regional. Elas testemunham a incapacidade relativa de as
segurar às populações indígenas a plenitude dos direitos e compro
missos assumidos historica e legalmente péla sociedade e pelo Esta-
do brasileiro. · 

Em 1927 Nimuendajú dirige a Bento Pereira de Lemos, seu 
informe sobre o "Reconhecimento dos Rios lçana, Ayari e Uaupés". 
A inclusão do texto no " Relatório do Inspector de 1928" é prece
dido da seguinte nota: 

"Em meu relatório do anno passado referi-me aos traba
lhos de reconhecimento affectuados pelo auxiliar que foi 
desta Inspectoria, Snr. Curt Nimuendajú, no alto Rio Ne-
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gro, transcrevendo alguns trechos da descrição da viage111 
deste funcionário, relativamente à localização do Posto 
do Alto Uaupés. A matéria transcripta, entretanto, não 
dá uma idéa, pallida siquer, do que seja o serviço pres
tado pelo competente profissional à causa do aborigine 
brasileiro, pois fornece elle dados os mais minuciosos e 
completos que até agora foi conseguido, não só quanto 
às regiões percorridas, do Içana, Ayarí e Uaupés, como 
referentemente às populações indígenas alli dissiminadas. 
Transcrevendo agora, na íntegra, as preciosas informa
ções prestadas por Curt Nimuendajú a esta Inspectoria, 
tenho a certeza de ir habilitar a Directoria do Serviço de 
Proteção aos fndios a poder de prompto prestar quaes
quer esclarecimentos sobre os indios do alto Rio Negro, 
com a indicação de todas as tribus, linguas e dialectos, 
habites, crenças e costumes - tudo, afinal, que possa 
interessar directamente à nossa etnographia" (Pereira de 
Len1os, 1928: 41-42). 

Este relatório foi publicado em 1950 no /ournal ele la Société 
des Américanistes ele Paris (tomo XXXIX) graças ao empenho de 
Nunes Pereira e de Alfred Métraux que, aliás, no mesmo número, 
faz o elogio fúnebre de Nimuendajú. Cinco anos após, no mesmo 
periódico científico, certamente ainda devido ao interesse de Mé
traux, aparece a "segunda parte" do relatório de Nimuendajú, ex
clusivamente dedicada a extensos vocabulários dos vários grupos 
indígenas da região (tomo XJ_,JV: 149-17 8). Este material lingüís
tico, que foi colhido por Nimuendajú na viagem de 1927, é uma es
pécie de apêndice autônomo de seu relatório indigenista e, talve1 
por sua natureza mais especializada, não foi transcrito por Bento 
Pereira de Lemos. A primeira parte destes vocabulários foi publi
cada na Revista del 1 nstituto de Etnologia de Tucuman, então sob 
a direção do insubstituível A. Métraux, em 1932. 

A versão de Bento Pereira de Lemos, tal como aparece no 
" Relatório do Inspector Referente aos Trabalhos Realizados no 
Exercício de 1928" (pp. 42-106), apresenta, além de pequenas di
ferenças de detalhe, seguramente o resultado de correções poste
riores no texto de 1950, adições importantes, como uma série de 9 
fotografias (provavelmente de Nimuendajú), de interesse etnológico 
e um croqui de localização geográfica das várias comunidades, fei
to com a costumeira competência do autor neste campo. ("Croquis 
demonstrando a distribuição dos 1ndios nos Rios Uaupés, Içana e 
Ayari. Levantado à bússola e relógio. Março--Julho de 1927. Es
cala de 1: 1 . 000 . 000", à pag. 82 do relatório de Pereira de Lemos). 
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Este é um relatório exemplar, que deveria inspirar antropólogos e 
indigenistas em seu propósito de registrar uma imagem veraz e in
teligente de sua experiência entre os índios. De algum modo, a 
qualidade do relatório é preservada e ampliada por seu sentido de 
atualidade. Escrito há cerca de 55 anos, o relatório retrata situa
ções que não mudaram essencialmente, a despeito do tempo trans
corrido. O retrato que Nimuendajú faz das relações entre índios e 
brancos é absolutamente real e atual. O mesmo pode-se dizer da 
ünagen1 pouco brilhante da ação indigenista oficial que, aliás, des
de então, regrediu ainda mais e praticamente deixou de existir na 
região, pela ampliação indisputada do poder e das atividades 
da missão salesiana . ~ em relação a essa forma particular de 
intervenção na vida indígena, já em seu tempo poderosa e caracte
risticamente intolerante, que Nimuendajú aguça sua visão crítica, 
com severidade mas também com justiça. Para melhor compreender 
a significação e o valor de atualidade deste julgamento, não há ele
mento de convicção mais adequado e irrecusável que os textos apo
logéticos dos próprios salesianos sobre sua experiência missionária 
e civilizatória. Veja-se, por exemplo, o testemunho dessa visão ar
cáica e negativa em relação à natureza das instituições culturais e 
ao próprio destino dos grupos indígenas da região no texto do mis
sionário salesiano Alcionilio Bruzzi, "A s Tribos do Uaupés e a Ci
vilização Brasileira" (Belém, 1978). 

Em 1929, Nimuendajú visita pela primeira vez os índios Tü
kuna do Solimões, permanecendo cerca de 15 dias entre eles. Co-
1no foi dito, este é um dos relatórios de Nimuendajú ao Serviço de 
Proteção aos 1ndios que foram salvos da destruição dos arquivos 
centrais daquela instituição. Foi publicado em 1977 no Boletim 
do Museu do 1ndio. Como ocorre com a maioria dos textos de 
Nimuendajú, o relatório sobre os índios Tükuna tem uma versão 
em português e outra em alemão. Esta fôra publicada no Ethnolo
gisher Anzeiger de Leipzig em 1930. Os dois textos têm algumas 
diferenças de conteúdo, mas são basicamente idênticos no seu pro
pósito de fornecer uma visão introdutória sobre a língua e cultura 
dos Tükuna e uma avaliação de seu relacionamento com a socieda
de regional. 

Entre 1938 e 1939, Nimuendajú faz uma série de viagens aos 
indígenas da Bahia, Minas e Espírito Santo, com apoio do Depar
tamento de Antropologia da Universidade da Califórnia que, ante· 
riormente, havia financiado suas viagens aos índios Canela, Ga
mela, Apinayé e Xerente. Os dados colhidos por Nimuendajú nas 
viagens de 1938-39 entre os índios Pataxó, Camacã, Maxacali e Bo-
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tocudos foram utilizados em parte no texto que preparou junta
mente com Métraux o Handbook of South Amerlcan Indians. Des
sa viagem deu também conhecimento ao Serviço de Proteção aos 
lndios através do relatório que adiante se transcreve e que é data
do de 22 de maio de 1939. 

Em 1940, Nimuendajú voltou ao Araguaia para visitar os últi
·mos remanescentes dos Kayapó do Pau d'Arco (Iram-amráire). Es
tes índios, que foram objeto da atenção preferencial da missão do
minicana, fundada no fim do século XIX em Conceição do Araguaia 
por Frei Gil de Vilanova, haviam passado de um número inicial 
de cerca de 1. 500 índios aos 30 remanescentes que Nimuendajú 
conheceu e que, logo após, se extinguiram como grupo. O rela
tório de Nimuendajú sobre os Kayapó do Pau d' Arco conserva-se 
inéditb, em alemão, no Museu Nacional (1939). Na mesma época, 
Nimuendajú visitou outro grupo Kayapó, os Gorotire do rio Fres
co, afluente do Xingu, que passavam por graves processos depopu- . 
!ativos e de desorganização social, após os primeiros contatos mais 
ou ~enos pacíficos e regulares com o S.P.I. e com a população 
regional. O relatório de Nimuendajú sobre esses índios, de muita 
importância pelos dados etnológicos e indigenistas que contem, é 
incluído nesta coletânea e foi originalmente apresentado ao S.P .I. 
em 18 de abril de 1940. Os dados que transcreve sobre a v1o
lência indiscriminada de seringalistas e outros habitantes nacionais 
do Xingu contra os vários grupos Kayapó são especialmente valio
sos para definir o clijna tradicional de suspeição e de violência em 
relação a estes índios. -"Há menos de um ano, como em outras vezes 
no passado, deu origem à uma reação armada por parte dos Txukar
ramãe-Mentuktire e dos Gorotire contra fazendeiros da mesma 
região. 

Nimuendajú morreu no dia 10 de · dezembro de 1945, entre os 
Tükuna do igarapé da Rita, no Solimões. Três dias antes, escreveu 
a Herbert Baldus, diretor do Museu Paulista e a Harald Schultz, 
chefe da equipe etnográfica do Serviço de Proteção aos índios, aos 
quais enviou seu último relatório indigenista. Trata-se, caracteris-

. ticamente, de uma denúncia sobre maus tratos e violência contra 
índios, COII]. a conivência e a participação direta de uma agência de 
desenvolvimento regional, a Fundação Brasil-Central, à qual esteve 
ligado o próprio Nimuendajú. Este último relatório é absolutamen
te coerente com sua história de vida e revela sua insubmissão a 
programas de desenvolvimento de base oficial que sacrificam os 
índios em nome de pretensos interesses nacionais. No caso con
creto, tratava-se dos índios Parakanã, que hoje voltam ao noticiá-



rio em virtude da hidroelétrica de Tucuruí e que, naquela época, 
ameaçavam as obras da estrada de ferro do Tocantins. O relatório 
de Nimuendajú foi lido e transcrito na ata da 14.ª sessão do Con
selho Nacional de Proteção aos 1ndios realizada em 27 de dezem
bro de 1945 por determinação de seu presidente, o general Cân
dido Rondon. O texto foi publicado originalmente pelo jornal O 
Globo em sua edição de 25 de janeiro de 1946, de onde foi transcrito. 

Rio, agosto de 1981 . 

• 
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