




Mas o que bala11fava mesmo de vez a oca e a cuca 
de Ieropé no abandono em que vivia - e que ele quase aceita
va como alguma treda tramóia de Maivotsinim, que estava. .. 
fazendo ele ficar sozinho, sem ninguém, pra ele poder pensar o 
tempo todo e resolver como é que ele ia, com feiti~os, destran
f ar Fodestaine, desmanchar a vida que ele tinha vivido. 

ANTONIO CALI.ADO (54),A F.xpedi~áo Montaigne 

Na literatura especializada, Karl von den Steinen vem sendo refe
rido ora como iniciador da investiga~áo científica dos povos "primitivos" 
na América do Sul1 e reformador dos métodos de investiga~áo2, ora co
mo "decano dos exploradores etnográficos sul-americanos"3 e pesquisa
dor de determinante influencia sobre a investiga~áo científica imediata-

l. Otto Frooin e Erland Nordenskiold (1918, dedicatória): "A Karl von den Steinen, pioneiro 
(Bahnbrecher) da pesquisa dos povos naturais na América do Sul''. 

2. K. H. Oberacker (1955:5 e 1978:307): "KarJ von den Steinen impulsionou - pela utiliza~áo de no
vos métodos de pesquisa - de tal forma a etnología brasileira que com razáo pode-se considerá-Jo 
o fundador propriamente dito da etnologia brasileira da atualidade". 
E. Roquette-Pinto (1940:83): "Poi um grande mestrc da ethnographia e, particularmente, um re
formador dos methodos empregados nos estudos dos índios sul-americanos". 

3. Erland Nordenskiold (1~30:221): "Karl von den Steinen, o decano dos exploradores etnográficos 
sul-americanos ... " Gustav Roessler (1939:274) e Martín Gusinde (1946:23): "Kart von den Steinen ... 
torna-se monitor (Wegbereiter) de urna nova era de pesquisa de campo etnográfica na América do 
Sul tropical". 
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mente posterior4• Na realidade, era pioneiro e propulsionador da etnolo
gia brasileira, tudo em urna pessoa e mais. 

Pela primeira vez na história do descobrimento científico do Brasil 
alguém saiu em busca de estudos essencialmente etnológicos5• Pela pri
meira vez também se procurou levar a cabo urna pesquisa científica ba
seada em quadro teórico explicativo e executada segundo critérios cientí
fico-met~dológicos rigorosos. Suas descobertas etnológicas e suas inter
preta~óes teóricas tornaram-se exemplares para a pesquisa futura, e suas 
preocupa~óes etnológicas intluenciaram determinantemente o rumo da 
ciencia até o início da Segunda Guerra Mundial. É conhecida a passagem 
de Erland Nordenskióld neste particular: "Muitas vezes algumas linhas 
desse homem de genio inspiravam outros a tratados inteiros" (5.11.1929 
e 1930:222). 

A importancia de von den Steinen, no entanto, nao se limita a es
tes papéis do passado, sem dúvida exponenciais. Ele continua importante 
e até está sendo redescoberto pela ciencia atual: Gerhard Baer (1960:12) 
e Rolf Krusche (1977:177) consideram o seú registro etnográfico o refe
rencial mais importante até hoje e, numa análise crítica da pesquisa et
nológica atual, Renate Viertler argumenta que o quadro amplo fornecido 
por von den Steinen "poderia ter constituído (a partir da década de 50) 
um referencial seguro para eventuais paralelismos de desenvolvimento 
das diversas culturas locais ... " Além disso, pensa que a reflexao antro
pológica, para sair do seu labirinto de monografias justapostas e alcan~ar 
novas modalidades, poderia se inspirar nos pioneiros alemáes. 

Este significado de Karl von den Steinen remonta as duas via
gens ao Brasil, que empreendeu no fim do século passado, com o intui
to de investigar terra e gente do Brasil Central até entao totalmente 
incógnitas. 

Os resultados dessas viagens, apresentados nos livros: Durch Cen
tral-Brasilien (O Brasil Central)6, Die Bakairi-Sprache1

, Unter den Na
tuTVolkern Zentral-Brasiliens - Reiseschilderungen und Ergebnisse der 
Zweiten Schingú Expedition - 1887 /1888 (Entre os Aborigines do Brasil 

4. Egon Schaden (1955:1153): " ... parece nao haver dúvida de que o personagem central da etnologia 
brasileira, vista em conjunto, é Karl von den Steinen, menos talvez pelos resultados imediatos de 
suas expedi~óes exploradoras do que pela influencia que lhe coube exercer em toda urna gera~áo de 
etnólogos alemáes, quervi~m eles proprios estudar índios brasileiros, quer nao". 

5. A primcira viagem de von den Steinen tivera importancia geográfica e etnológica, enquanto a se
gunda se destinava sobretudo ao estudo etnológico. 

6. F. A. Brockhaus-Verlag, Leipzig, 1886, tradu~ao: Catarina Baratz Cannabrava, Companhia Editora 
Nacional, sao Paulo, 1942. 

7. K F. Koehler's Antiquarium, 1892. 

,. 
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Central)8, pertencem as obras clássicas da etnologia e lingüística9
• Sobre

tudo Entre os Aborígi.nes ... é considerada urna obra-prima, "que náo só in
fluenciou a investiga~áo lá fora, como também a pesquisa etnológica 
comparada" (Koppers, 1934:XXXVIII). 

Nestas obras, ao mesmo tempo em que se revela o grande etnólo
go e etnógrafo, mostra-se também o excelente escritor, geógrafo, lingüis
ta, naturalista, o observador crítico e sensível, o humanista náo só de 
formac;áo, o grande sábio. 

Karl von den Steinen também tivera grandes méritos pela investi
ga~áo dos habitantes das Ilhas Marquesas e sua cultura. Em Berlim e 
Marburg/Lahn exerceu os cargos de professor universitário, museólogo 
( diretor da se~áo da América do Museu de Etnologia de Berlim) e edi
tor, e, durante longos anos, foi membro da Sociedade de Antropologia, 
Etnologia e Pré-História de Berlim - presidente, secretário, membro 
honorário - , só para mencionar as atividades mais importantes. 

Escrever a biografía de Karl von den Steinen é escrever sobre as 
suas viagens científicas, suas preocupa~óes teóricas, seu objetivo de pes
quisa, seus trabalhos, sua vida universitária, seus estudos de gabinete. 
Homem de ciencia, para ele, vida e ciencia náo constituíam esferas dis
tintas, se confundiam. 

Este trabalho, contudo, representa um enfoque brasileiro de sua 
vida científica, um enfoque etnológico-brasileiro, razáo pela qual foi dada 
urna atenc;áo muito maior as suas investiga~óes etnológicas no Brasil. 
Todas as suas outras atividades e preocupac;óes, sob este aspecto, foram 
tratadas de forma menos extensiva. Contudo, revestem-se de importancia 
neste contexto, na medida em que contribuem para o propósito maior 
deste trabalho, qual seja a elabora~áo de um retrato geral do grande 
etnólogo, e que pretende transmitir urna idéia, na medida do possível, de 
todas as suas realiza~óes principais, de seu modo de ser, seus interesses, 
seus dons e seu profundo humanismo; enfim, de sua personalidade, sobre 
a qual seu genro, Dr. Karl Schefold, diria quase sessenta anos após a sua 
morte: 

Eu invejava sua inconvencionalidade, seu amor pelo autentico e original, seus co
nhecimentos do mundo e dos museus e a autoridade que teve sobre seus tao diferentes oito 

8. Geographische Vcrlagsbuchhandlung von Dietrich Reimer, Berlim, 1894, reeditado pela mesma 
editora em 1897, com omissáo de alguns capítulos, tradu~ao: Egon Schaden, Separata da Revista do 
Arquivo Municipal nOs. XXXIV a LVIII, sao Paulo, 1940. 

9. Hans Damm, em necrológio de 1929 (1929-1932:150), escrevc, refcrindo-se as tres obras citadas: 
elas "lhe asseguram para todos os tempos um lugar entre os clássicos da etnología". 
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filhos. Cunhava seu meio, sem exercer qualquer coer~o. Um exemplo disso era a casa em 
Berlim, Steglitz, que somente conhe~o por narrativas, um pequeno reino dedicado a urna 
vida familiar ligada a nature-La e também a ciéncia séria. Existiam aí importantes obras de 
arte de suas áreas de pesquisa, mas também ambientes de lazer ... e, na Primeira Guerra 
Mundial, até cabras. Tu do no melhor sentido "nao prof essoral". 

(Schefold, carta de 21.1.87) 

Muitas informa~óes de caráter pessoal e publica~óes de difícil 
acesso no Brasil devem-se a gentil ajuda, pela qual muito agrade~o, da 
Sra. Marianne Schefold e do Sr. Dr. Karl Schefold, filha e genro de Karl 
von den Steinen (Basiléia, Suí~a), do Sr. Prof. Dr. Rolf Krusche - Mu
seu de Etnologia de Leipzig; do Sr. Prof. Henry Wassén e do Sr. Dr. 
Sven-Erik Isacsson - Museu de Etnología de Gotemburgo, Suécia; do 
Sr. Prof. Dr. Günther Hartmann - Museu 9e Etnologia de Berlim; da 
Sra. Dra. Renate Lóschner - Instituto Ibero-Americano de Berlim; da 
Sra. Monika Schulze, bibliotecária do Museu de Etnologia de Berlim; e 
no Brasil: do Sr. Prof. Dr. Pedro Agostinho, Salvador; da Sra. Profa. Dra. 
Berta Ribeiro, do Museu do fndio do Rio de Janeiro; do Sr. Prof. Dr. 
Joáo Batista Pereira, diretor da Faculdade de Filosofía, Letras e Ciencias 
Sociais da Universidade de Sáo Paulo; da Sra. Profa. Dra. Thekla Hart
mann, Museu Paulista da USP; da Sra. Profa. Dra. Renate Viertler e da 
Sra. Profa. Dra. Lux Vidal, da Universidade de Sáo Paulo; e da Sra. 
Pinsdorf do Instituto Hans Staden, Sáo Paulo. 

Sem a colabora~áo e boa vontade de todas estas pessoas, o presen
te trabalho náo teria sido possível. Todavia, é preciso salientar que mui
tos dados da vida e obra de Karl von den Steinen náo me foram acessí
veis, seja porque foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial, 
seja porque náo se destinam a serem publicados (carta do Prof. Dr. Gün
ther Hartmann, de 30.9.1986). 

A versáo final do presente trabalho é resultado da inestimável 
orienta~áo e apoio da Sra. Profa. Dra. Vera Penteado Coelho e do Sr. 
Prof. Dr. Egon Schaden. · 

Anos de F orma~ii.o e o Encontro com a Etnologi.a 

As duas viagens ao Brasil Central de Karl von den Steinen, empre
endidas no fim do século passado, significavam ao mesmo tempo início e 
auge de sua carreira etnológica. Com elas e seus resultados, projetou-se 
nas primeiras fileiras de americanistas da época. Contudo, constituíram 
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suas primeiras viagens na fun~áo de etnólogo, o que se explica pelo fato 
de que até pouco antes tenha se dedicado a coisas bem diferentes: era 
formado em medicina e psiquiatría e havia encontrado a etnología por 
um mero acaso - durante urna viagem ao redor do mundo, quatro anos 
antes. Karl von den Steinen mesmo contaría majs tarde: "Teria seguido 
um caminho de vida bem diferente náo tivesse encontrado um certo dia ... 
no registro de hóspedes do hotel em Honolulu o nome 'Dr. Bastian Ber
lim'" (1905:243). 

O grande teórico da etnología alemá e fundador do Museu de Et
nología em Berlim conquistou-o de imediato, propondo-lhe "tarefas al
tas, raras" em cuja solu~áo se empenhasse até o fim de sua vida. 

Muito pouco se sabe do tempo antes desse encontro, de sua infan
cia, seus estudos, início de carreira. 

Nasceu a 7 de mar~o de 1855, na pequena cidade de Mülheim so
bre o Ruhr, filho de pai médico. Fez os estudos secundários num ginásio 
de Düsseldorf - cidade maior e mais próxima - onde, aluno interessa
do e empenhado, p_restou seu Abitur1° já com dezesseis anos de idade. 
Sobre o conteúdo desses-estudos pode-se assumir que tiveram enfase nos 
estudos clássicos, visto que, segundo a enciclopédia Brockhaus, a forma 
escolar predominante que na época possibilitava o acesso aos estudos 
superiores era o ginásio humaní~tico ou neo-humanístico. A sua for
ma~o na área de humanas, allás, transpar.ece a cada passo em seus escri
tos posteriores. 

Após a conclusáo do segundo grau, estudou medicina nas Univer
sidades de Zurique, Bonn e Estrasburgo e, em 1875, com a disserta~áo 
inaugural Sobre a Participa~ao da Psique no Quadro da Doen~a da Cho
rea, conquistou o grau de doutor em medicina (Dr. Med.) perante o Ins
tituto Fisiolqgico de Estrasburgo. Tinha na época vinte anos e foi durante 
algum tempo o médico mais jovem da Alemanha. 

Até 1878, fez especializa~áo em psiquiatría nas Universidades de 
Viena e Berlim e, entre 1878 e 1879, trabalhou como psiquiatra e médi
co-assistente de clínica psiquiátrica do hospital universitário Charité de 
Berlim. 

Em 1879, "compelido a conhecer o vasto mundo lá fora", como 
diss~ Wilhelm Koppers (1934:XXXVI), iniciou a viagem ao redor do 
mundo que o levou: 

de Bremen ... para Nova .York, d'ahi dirigiu-se a ilha de Cuba, e ao México, donde regressou 
aos Estados Unidos, que percorreu entao em várias dire~oes, partindo por último pela 

10. Exame de conclusáo do segundo grau. 
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grande via de oeste com destino a Sao Francisco da Califórnia; d'ahi embarcou para as ilhas 
de Sandwich, de onde passou As dos Navegadores, As de Tonga e Fidji, a Java, a China e ao 
Japao, depois a ilha de Ceilao, d'ahi atravessando para o continente viajou por terra até 
Madras; por mar a Calcutá, donde outra vea. seguiu por terra até Bombaim; d'ahi embarcou 
para Suea., foi ao Cairo, subiu o Nilo até Luxor, de onde regressou pela ltália a sua pátria. 

A viagem, de início destinada ao estudo de formas de tratamento 
das doen~as· mentais, a partir do encontro com Bastian, todavía, já incluía 
também observa~óes de caráter etnográfico nas tribos do Mar do Sul, 
que mais tarde iría aproveitar (Schaden, 1956:271 ). 

Ainda num outro sentido, esta viagem ao redor do mundo teria 
importftncia para a sua vida posterior: encontrava na Polinésia, de onde 
levaría "as mais fortes e expressivas ímpressóes" (von den Steinen, 1925, 
prefácio ), um dos seus grandes objetos de pesquisa futura. Para lá, "onde 
homem e natureza consoam em beleza e alegria como em nenhum outro 
lugar do mundo" (idem, ibidem ), voltaria em 1897, visando o estudo da 
vida e cultura desses insulanos. 

Voltou da grande viagem em 1881. A sua permanencia em Berlim, 
no entanto, náo seria de muito tempo. J á no ano seguinte participaría da 
expedi~áo alemá ao pólo sul, que, entre 1882 e 1883, investigou as con
di~óes geográficas e meteorológicas da Geórgia do Sul. Karl von den 
Steinen acompanhou-a na fun~áo de zoólogo, estudando a vida das focas 
e pássaros marinhos. Os resultados desta investiga~áo, publicados em 
1890 com o título de Generalidades sobre a Atividade Zoológi.ca e Obser
va~áo da Vula das Focas e Pássaros da Geórgia do Sul, levaram a conquis
ta do grau de doutor em filosofía (Dr. Phil.). 

Ao voltar da Geórgia do Sul, em setembro de 1883, desembarcou 
em Montevidéu. Em sua companhia encontrava-se o físico e astrónomo 
Otto Claus. Em Montevidéu, os esperava seu primo Wilhelm, pintor e 
desenhista. Deu início a primeira viagem ao Xingu. 

As Viagens Etnológicas ao Brasil Central 

Os pressupostos teóricos 

O objetivo e finalidade dessas expedi~óes científicas sul-america
nas era a solu~áo ou, ao menos, urna contribui~o as "tarefas altas, raras" 
que Bastian lhe havia proposto no Havaí. Em que consistiam tais tarefas 
torna-se patente a partir da teoría do homem de Bastian, de resto muito 
arraigado nas preocupa~óes gerais do século XIX. 
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As grandes diferen~s culturais obseiváveis entre os povos primi
tivos e civilizados, desembocando na idéia de um progressivo desen
volvimento desde a selvageria até a civiliza~o (Lowie, 1937: 19), inci
taram há muito a especula~áo filosófica, e teorias sobre a história cul
tural da humanidade precederam o próprio evolucionismo biológico de
fendido por Darwin ou até por Lamarck (idem, ibidem ). No momento 
em que Darwin lan~ou sua teoria evolucionista das espécies, "evolu~áo 
se tornou urna palavra mágica para a solu~áo de todos os problemas ... " 
(Lowie, ibidem ). Ao lado dos postulados sobre um desenvolvimento 
do simples ao complexo, do homogéneo ao hetetogeneo etc., dirigiam-se 
as especula~óes as razóes que teriam levado por um lado a evolu~áo 
e, por outro, a permanencia em estágios supostamente iniciais ou in
termediários do desenvolvimento. Tratava-se de descobrir se tais desní
veis deveriam ser atribuídos a condi~óes psíquicas ou influencias do 

• me10. 
O que Bastian pensava a respeito e publicou em inúmeros escritos 

foi admiravelmente resumido por Karl von den Steinen, por ocasiáo do 
necrológio a Adolf Bastian, em 1905. 

Bastian era defensor da segunda hipótese, pois, para ele a psique 
humana era igual para toda a humanidade, independente de ra~a ou cor, 
o que segue "da inquebrantavelmente demonstrada unidade física" (von 
den Steinen, 1905:245). Os verdadeiros determinantes culturais, segundo 
Bastian, deviam ser procurados no ambiente físico, que, conforme de
terminadas condi~es geográficas e climáticas, se agrupava em "provín
cias geográficas" (ibidem ). O que Bastian tinha em mente nesse particu
lar é ilustrado por von den Steinen através do seguinte exemplo: "Nas 
alegres alturas do Olimpo grego encontravam-se os bem-aventurados 
deuses; nos cinzentos dias embrumados do Norte, Odin percorre as nu
vens em sua carruagem; da penumbra da densa mata indiana projeta-se o 
mundo exótico dos demonios da fndia, enquanto os heróis da Polinésia 
navegam em sua canoa sagrada sobre o mar calmo" (idem, ibidem). 

Em outras palavras, o que é constante e universal é a idéia _elemen
tar (Elementargedanke), no caso, a idéia do divino; o que toma aspectos 
variados é a configura~áo do divino adaptada as condi~óes do meio, 
ou - o que seria mais adequado ao pensamento de Bastian - cunhada 
pelo meio. É o que Bastian chama de Volkergedanke (idéia dos povos), 
expressáo que se iguala ao conceito de visáo-do-mundo, porém tomado 
aqui de forma genética, ou seja, na sua acep~o histórica. As idéias dos 
povos crescem a partir de suas unidades, as idéias elementares, e sob o 
estímulo do meio, como um verdadeiro organismo. Estagna~o ocorre 
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quando estes últimos estiverem equilibrados. Geralmente, no entanto, is
to náo ocorre, porque de outras províncias geográficas surgem novos 
estímulos. Neste momento, explica von den Steinen, interrompe-se ali
mita~áo da natureza física e "entram em contato entre si as particulari
dades espirituais originárias da diversidade das províncias geográficas" 
(ídem, p. 246). "Com esses movimento e contato que se dáo em caminhos 
geograficamente determinados inicia-se aquilo que é chamado de histó
ria e desenvolvimento cultural propriamente dito, o período em que o 
agente do meio geográfico se torna mais insignificante e rudimentar" 
(ibidem). 

Esses movimento e contato, que provocam a história e desenvol
vimento cultural propriamente dito, náo devem ser confundidos com o 
empréstimo cultural, visto que este último "só entra em cogita~o quan
do toda e qualquer concordancia explicável a partir de regularidades ge
rais já tenha sido eliminada; além disso, deve ser rigorosamente demons
trada para cada caso" (ibidem )11• 

Os diversos estágios evolutivos, necessariamente percorridos pela 
humanidade em sua evolu~áo espiritual e cultural, foram concebidos por 
Bastian como sucessóes náo unilineares, mas "espiraladas", ou seja, se
gundo as províncias geográficas, urna multiplicidade de estágios parale
los. Conseqüentemente, deveria falar-se, ao lado, por exemplo, de urna 
"idade da pedra", de urna "idade da concha", "de osso", "de madeira" 
etc. (von den Steinen, op. cit. :246). 

Quanto a esta conce~áo de Bastian, observava Herbert Baldus 
(1966:127) que ela se opunha radicalmente as opinióes predominantes da 
época, aproximando-se de conceitos atuais. 

11. Lowie, cm sua aprecia~áo da obra de Bastian, parece desconsiderar o contato cultural táo impor
tante no quadro teórico de Bastian e se referir somente ao empréstimo tido por Bastian como de 
menor significado. lsto se depreende da seguinte passagem: "Quais sáo estes prindpios? Aquele 
que mais diretamente afetou o pensamento contemporaneo era sem dúvida a sua crenfa num de
senvolvimento independente. Ele, de fato, náo negou difusáo, mas insistiu que cm cada caso deve 
ser aprovado por evidencia detalhada" (1937:35, o grifo é meu). Também Franz Boas e outros 
(Boas, 1940 (1986), trad.) se pronunciam neste sentido: " ... Enquanto antigamente identidades ou 
similaridades de cultura eram consideradas provas incontestes de conexáo histórica ou mesmo de 
origem comum, a nova escola nega-se a considerá-las como tal, interpretando-as como resultados 
da uniformidade da mente humana. O defensor mais ardoroso desse ponto de vista em nosso país 
é D. G. Brinton e, na Alemanha, a maioria dos seguidores de Bastian que, a esse respeito, vai mui
to além do próprio Bastian". No fim de sua vida, ensina Baldus (1966:129), Bastian declarava 
"conciliantemente ser táo importante e indispensável o estudo das idéias elementares como o dos 
empréstimos e transferencias". Talvez urna revisáo dos conceitos de "contato" e "empréstimo" 
poderla aclarar alguma coisa, visto que o "contato" era algo essencial na evolu~áo dos povos, co
me~ando com ele a sua propria história. 

• 
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As "tarefas altas, raras" que Bastian havia sugerido a von den 
Steinen no seu encontro em Honolulu compreendem-se a partir <lestes 
conceitos teóricos e do fato de que o "último momento", a "undécima 
hora", para o estudo dos povos "primitivos", rapidamente se descaracte
rizando ou até desaparecendo em conseqüéncia do contato, havia chega
do. Tratava-se de coletar o maior número de testemunho o mais rápido 
possível: "Documentos de imensurável valor para a história da humani
dade estáo sendo perdidos. Salvem,_ salvem, antes que seja tarde" (von 
den Steinen, 1905). 

Os pressupostos epistemológico-metodológicos 

O que Bastian pretendía com esta documenta~áo era a amostra
gem, através de cole~óes representativasu, a possibilidade de compa
ra~áo da multiplica~áo de manif esta~es culturais. Tais testemunhos con
cretos, em conjunto com investiga~óes etnológicas exaustivas entre os 
"criptógamos da espécie humana", como Bastian costumava chamar as 
popula~óes primitivas (von den Steinen, 1905:245), possibilitaram, con
forme Herbert Baldus, a oposi~áo de "urna psicología empiricamente 
fundamentada as especula~óes da filosofía idealista" (1966:127). Visava
-se, portanto, levar a cabo urna pesquisa orientada pelos moldes das cien
cias exatas13, induzindo conclusóes sobretudo de ordem psicológica -
origens da psique humana, razóes de mudan~a cultural - a partir da 
compara~áo do "imenso material que se oferece em toda espécie de 
complexos de representa~áo, institui~óes e produ~áo cultural (von den 
Steinen, op. cit. , p. 244). Procedía-se, escreve Franz Boas, comparando as 
varia~óes sob as quais os costumes ou cren~as ocorrem e procurando en
contrar a causa psicológica comum subjacente a todos eles (Boas, 1940 
(1986):4). 

o método náo se aplicava só as inferencias de ordem psicológico
-evolucionista. Com igual exito se prestava para as investiga~óes históri-

12. Kart von den Steinen, quanto a isto, náo nutria ilusóes. Para ele, tais cole~s náo passavam de 
"miscrável cote~o de coisas em série. Dentro de um annário de vidro ... a vida de um povo. Mas, 
na falta de coisa melhor, explica, esses trapos coloridos e csses vasos maravilhosos servirlo para 
tcstemunhar ti gera~ vindouras o dcscnvolvimento da humanidade, e, por isso, ~umem pro
gressivamente a importancia de documentos, embora parc~am bagatelas" (von den Stcinen, 1905). 

13. Bastian, "peta sua forma~o 'universitária e scguindo a corrcnte intelectual de seu tempo", cscrc
vcu Baldus (1966:127), orientou-sc pelas ciencias naturais. 
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co-culturais relacionadas com migra~óes e origens ou transmissóes de 
elementos culturais14• · 

Os pressupostos pessoais de von den Steinen 

Estudos secundários e universitários garantiram-Jhe urna "for
ma~áo abrangente" (Baer, 1960: 12), com amplos conhecimentos tanto na 
área humanística quanto na exata, que, em conjunto com urna "inte1:Ígen
cia sensível" (Schaden, 1977:4) e urna "habilidade de ver co.nexóes intui
tivamente" (Baer, ídem, ibídem), contribuíram de forma decisiva para o 
sucesso de suas investiga~óes etnológicas. Vieram completar esta for
ma~áo estudos da teoria e prática etnológica, histórico-culturais, geográ
ficos, etno-históricos, lingüísticos, entre outros, que, na verdade, nunca 
terminaram, pois, como escreve Erland Nordenskiold, "náo poupou tra
balho e esfor~o para se apropriar de toda a literatura disponível que ti
vesse alguma liga~áo com seu assunto" (1930:223). O que certa vez es- . 
creveu, com respeito a Adolf Bastian, vale em alto grau para a sua pró
pria postura: "Estudava as pessoas lá fora como aos seus livros em casa e 
sua vida em casa se constituía somente numa outra maneira, sedentária, 
de viajar pelo mundo do espírito" (1905:243). 

Um enorme progresso em rela~áo a pesquisa anterior constituía o 
seu posicionamento frente ao indígena brasileiro: náo via no silvícola um 
ser "intrínsecamente inferior, como o era para Wied-Neuwied, nem tam
pouco um ser decadente, como para von Martius" (Schaden, 1977:4). Ao 
mesmo tempo, colocava-se contra as concep~óes romanticas no sentido 
rousseauniano, pois "náo havia neles o mínimo idealismo: eram apenas 
um produto de condi~óes simples e tranqüila·s, e proporcionavam aos 
olhos do visitante, sempre habituados ao movimento e a luta, a im
pressáo 'de um idilio'" (von den Steinen, 1940:102). 

Como adepto do evolucionismo social, von den Steinen náo deixa
va de assumir urna atitude etnocentrica; no entanto, náo excluía "a possi
bilidade pelo menos latente de todos os povos e quaisquer ra~as alcan~a
rem por sua própria índole estágios 'superiores' de cultura" (Schaden, 
1977:4). A sua postura objetiva, aliás, levava-o seguidamente a constatar 
que náo se tratava de um abismo cultural entre primitivos e civilizados. 
Supersti~óes e cren~as populacionais na Velha Europa náo divergiam es-

14. E.ste método, aparentemente, ainda nao estava muito bem cristalizado. O filósofo Dilthey, por 
exemplo, criticou o "estado metodologicamente inacabado", o que Westphal-Hellbusch (1969:166) 
atribuiu ao procedimento proprio do método comparativo de desconsideradas rela~óes espa~o
-temporais. 
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sencialmente das representa~óes e práticas selvagens (von den Steinen, 
1897: VIII), e a vida nas aldeias em muitos aspect~s lhe parecia até me
nos primitiva e pobre do que a levada pelas camadas menos abastadas 
européias (von den Steinen, 1940:255). 

O f eito geográfico 

A primeira viagem, antes de mais nada, tivera importancia geográ
fica, "um dos mais significativos acontecimentos para a ciencia e a geo
grafia destaparte da América" (Ladislau Neto, apud Schaden, 1956:274), 
constituindo ao mesmo tempo, náo resta dúvida, urna realiza~o pessoal: 
" ... quando fiz o projeto da explora~áo do Xingu, náo me sen ti de todo 
isento de urna orgulhosa alegria e dizia para mim: vais tentar qualquer 
coisa que ninguém tentou antes de ti" (von den Steinen, 1942:30). Esse 
projeto havia se cristalizado a partir do momento em que ficou sabendo 
da explora~áo do rio Pilcomayo pelo Sr. Thouer, pois seu plano inicial 
era urna investiga~áo dos xiriguanos no Grande Chaco Ocidental, "que se 
relacionam com vizinhos brancos e vermelhos pacificamente, mantendo 
sua independencia para com ambos os lados. Tentaríamos daí em diante 
seguir em dire~áo a Assun~áo ou Corumbá acompanhando o rio" (carta 
de 15.10.1883). Urna vez descoberta esta regiáo, seu interesse voltou-se 
para a área do Mato Grosso e o rio Xingu, "um lindo sonho, talvez rea
lizável" (carta de 2.3.1884), visto que todo o curso desse rio a partir do 42 

paralelo Sul era totalmente desconhecido. As razóes disso, segundo von 
den Steinen, estavam ligadas as preferencias da moda" ou ao "embarras 
de richesse" - ainda havia nas províncias do Pará e Amazonas tanta ter
ra incógnita, que na explora~áo do Xingu poucos esfor~os ainda haviam 
sido despendidos (von don Steinen, 1885:217). Estavam, sobretudo, liga
das a dificuldade de navegar nas suas águas cheias de cataratas e rápidos, 
e a suposta belicosidade das tribos indígenas que habitavam as suas mar
gens. 

Um levantamento histórico da descoberta de toda a área amazóni
ca e especificamente xinguana mostrou que notícias da existencia, deste 
grande rio já haviam surgido no início do século XVII, quando os portu-

15. Perante a Sociedade de Geografía do Río de Janeiro, Karl von den Steinen disse que a primeira 
gera~ao do século XIX se entusiasmou pelas viagens ao Amazonas, a segunda, pelas ao pólo norte, 
"a actual entregou-se de alma e corpo a explora~ao da África Central... tomaram-se, porém, um 
verdadeiro anachronismo as pesquisas geographicas no interior da América do Sul" (1888:189). 
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gueses fundaram Santa Maria de Belém do Gráo-Pará e os holandeses 
mantiveram rela~óes comerciais no Baixo Amazonas até a altura do Ta
pajós. Viajantes como Christoval Acuña e Maurício de Heriarte deram 
as primeiras notícias de "um esplendido rio ... com urna foz de duas lé
guas de largura" (von den Steinen, 1942:25). Quem melhor conheceu o 
rio e as regióes vizinhas foram, sem dúvida, os jesuítas, que desde o ano 
de 1637 se instalaram no Baixo Amazonas como objetivo de "domesti
car" os jurunas. O Pe. Rochus Hundertpfund se adiantou em 1750, ao 
que se sabe, até 4° Sul, advertindo, na volta,. a respeito dos habitantes ca
nibais encontrados. Um século depois, o príncipe Adalberto da Prússia 
subiu o Xingu até a altura de Piranhaquara (4° 5' Sul). Desde entáo, co
mo von den Steinen se certificou, nenhum europeu ou brasileiro ousou 
avan~r daí em diante até as cabeceiras, ou descer, vindo do sui até a 
sua foz. 

Seria exatamente a sua ambi~áo por prioridade que se colocaría 
em dúvida. Francisco Bueno (1885-1887:237-258) levantou a hipótese de 
que o rio já muito antes teria sido navegado; chega a esta conclusáo pela 
compara~áo de um mapa do ano de 1802 com o mapa preliminar de Karl 
von den Steinen. Ambos indicam 15° Sul como regiáo das nascentes do 
Xingu. A coincidencia, no entanto, afirmava von den Steinen, é só apa
rente, urna vez que o mapa de 1802 mostra o Paranatinga como afluente 
do Xingu; na realidade, é afluente do Tapajós e nasce, exatamente como 
os afluentes do Xingu, na latitude de 15° abaixo do Equador. 

Esta verdadeira rela~ao ficou patente a partir de um relato de via
gens de um tenente de milicia, Antonio de Azevedo Peixoto, que em 
1819 havia descido o Paranatinga e nao chegou ao Xingu, como preten
día, mas ao Tapajós. A partir desse fato, o melhor conhecedor do Mato 
Grosso, Baráo Melga~o, atribuiu todo o território entre o 15° e o 12º pa
ralelo ao Tapajós, assumindo para as nascentes do Xingu a altura de 11º 
Sul. 

Todavia, a indica~ao de 15° como aparecía nos velhos mapas esta
va correta, pois ambos os rios tem suas cabeceiras nesta latitude. Era, de 
fato, improvável que um rio do tamanho do Xingu tivesse um compri
mento tao mais curto que o do Tapajós, e Karl von den Steinen, ao ini
ciar a sua viagem, assumia o 15° grau. A este respeito observou: "Se a 
hipótese de Melga~o tivesse se demonstrado certa, a nossa tarefa nas 
condi~óes disponíveis teria sido impossível, pois nunca teríamos conse
guido chegar comos nossos bois as táo distantes cabeceiras" (1885:218). 

O que significava a concretiza~ao de um tal projeto toma-se paten
te após o parecer já mencionado de Ladislau Neto. 
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Na i.nforma~o que redigiu IC..se que os tres alemaes de maneira alguma poderiam 
percorrer as nascentes do Xingu, a menos que se lhes proporcionassem recursos especiais; 
que seria indispensável fazé-los acompanhar de urna bem selecionada for? militar e de al
guns intérpretes conhecedores dos idiomas indígenas da regiao; que, ademais, seria reco
mendável enviar-lhes ao encontro, Tapirapé acima, um grupo de vaqueanos e intérpretes; 
que, entretanto, o melhor de tudo seria conseguir que os tres estrangeiros desistissem da 
difícil tarefa, que afinal incumbiria ao govemo do Império e da qual se tomara vítima Cré
vaux; que, aliás o govemo frances, após a morte de Crévaux16, havia preparado nova expe
di~o, com o objetivo de explorar o Xingu da embocadura em dir~o ~ nascentes (Scha
den, 1956:119). 

Karl von den Steinen náo tinha ilusóes a respeito das dificuldades 
que teriam de enfrentar. Numa carta a Bastian de 2 de maio de 1884 de 
Cuiabá, escreve que seria possível que viessem a conhecer "febre, fome, 
e flecha", mas "tratando-se de urna tarefa táo grande e bela, se disporiam 
a empregar todas as for~s ao último extremo". 

A viagem teve início em Cuiabá, pequena capital do Mato Grosso, 
onde haviam chegado em 30 de mar~o de 1884, após seis semanas de na
vega~áo rio Paraguai acima. 

Os cuiabanos cumprimentaram-nos como os "engenheiros" que 
iriam investigar as possibilidades de um caminho direto ao Pará e, com 
isso, urna "comunica~áo com o mercado mundial, a exporta~áo do gado 
ao Amazonas, onde tinha um valor duplicado ou t~iplicado" (von den 
Steinen, 1885:218). O que ainda mais os entusiasmava era a eveqtual re
descoberta dos "Martyrios", os trés morros que o bandeirante 
Anhangüera e seus companheiros teriam encontrado cobertos de ouro. O 
verdadeiro objetivo da viagem era-lhes totalmente inimaginável. 

O Baráo de Batovi, entáo presidente do Mato Grosso, havendo re
cebido instru~óes do governo imperial de dispensar todo o apoio possí
vel, concedeu-lhes toda a sorte de ajudC;l, ·desde urna escolta militar até 
bois, f erra gens, provisóes etc. 

Os preparativos para a expedi~o seguraram-nos em Cuiabá du
rante dois meses, tempo que aproveitaram para familiarizarem-se com os 
costumes e hábitos dos brasileiros, "a primeira condi~o para conviver 
com eles" (von den Steinen, 1942:93). Em 26 de maio de 1884, finalmen
te p~rtiu de Cuiabá urna caravana composta de um piquete de quatro 
homens, dois oficiais, os trés alemá~s, todos estes providos de mulas; 25 
soldados, quatro "camaradas", dos quais Daniel e Pedro, experientes ser
tanistas, seis cachorros e 25 bois carregando todo o equipamento, que 

16. Quanto a morte de Crévaux, explica Egon Schaden que esta náo ocorreu no rio Xingu (Schaden, 
1956:127). 
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náo era pouco: provisóes para a marcha, ferramentas para constru~áo de 
barcos e outras finalidades, instrumentos de medi~áo: teodolito, anerói
des, termómetros, hipsómetros, bússola, um cefalómetro de Virchow e 
outras coisas de utilidade geral e específica, papéis, material de desenho, 
álcool, garrafinhas para urna cole~áo zoológica etc., etc. Tudo devida
mente empacotado em latas e bruacas, depósitos de couro duro ou em 
sacas, conforme a sua import~ncia e suscetibilidade de estrago. 

Logo no início da marcha evidenciou-se a escolha pouco feliz dos 
bois como meio de transport~: eram vagarosos, muitas vezes desapare· 
ciam mata adentro - um deles, com as ferramentas para constru~áo dos 
barcos, nunca mais foi visto - e seguidamente machucados. 

Problemas tiveram também com um dos oficiais, o capitáo Tupi. 
Por sua irresponsabilidade e incompetencia tiveram de mandá-lo de volta 
a Cuiabá, juntamente com doze soldadós. Este conflito, apesar de desa-

. gradável, contribuiría muito para o sucesso da expedi~áo, como conta von 
den Steinen por ocasiáo de sua exposi~o perante a Sociedade de Antro
pología, Etnología e Pré-História de Berlim: "O suprimento de alimentos 
para o número original de participantes teria sido impossível" 
(1885:94)17

• 

Rumo as cabeceiras do Xingu, a expedi~áo acompanhou o rio 
Cuiabá, dire~áo leste-nordeste, passando pela freguesia do Rosário e 
duas aldeias de bacairis mansos, localizadas no Rio Novo, afluente do 
Arinos e do Paranatinga, quarenta léguas de Cuiabá (comas voltas que 
tiveram de dar eram sessenta léguas ). Estas aldeias bacairis constituíam 
os últimos redutos da civiliza~áo. Convertidos ao cristianismo, no início 
do século, perderam todo o contato com seus irmáos mais a leste. "Os 
pobres", diz von den Steinen, "ficaram meio confusos com sua conversáo 
e identificaram agora o Imperador do Brasil com seu antigo deus do Sol 
que criou todo o bem na terra" (von den Steinen, 1885:95). Notava-se um 
acentuado processo aculturativo em todas as suas manif esta~óes de vida. 
Exemplo disso representava a figura do chefe da primeira aldeia, Regi
naldo da Silva Nogueira: cal~a, túnica e chapéu a brasileira e enfeites 
plumários nas orelhas; constituía esta aparencia um verdadeiro símbolo 

. ' 

externo da justaposi~áo de valores e princípios culturais, muitas vezes an-
tagónicos. · 

Seis semanas de marcha pela .monotonía do cerrado, com sua vege
ta~áo rala, suas árvores tortuosas, sua ca~a escassa. A aridez e a pobreza 

17. O capitáo Castrot a quem entregaram o comandot foi preso no Rio de .Janeiro sob acusa~ao de 
desrespeitar a hierarquia militar. Todavía, como ficaram sabendo por ocasiáo da segunda viagem, 
conseguiu depois a sua total reabilita~o. 
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de animais, explica von den Steinen, devem ser responsáveis pela falta de 
habitantes também: "O índio precisa para a sua vida de um rio piscoso e 
náo se assentará num deserto estéril em que nem sequer uma tropa de 
viajantes conseguiria suprir-se da provisáo necessária" (1885:222)18• 

A 13 de julho de 1884, depararam-se com um rio, o primeiro 
de porte maior, que teoricamente poderia ser atribuído as cabeceiras 
do Xingu. A descida em suas águas haveria de mostrar, na prática, se 
de fato se tratava de um afluente ou náo. Chamaram-no de "rio Batovi". 
Era o Tamitatoala dos bacairis, como ficaram sabendo mais tarde. Cons-, 
ruíram dez canoas para a descida fluvial. Antonio, o índio bacairi da 
última aldeia dos bacairis mansos, que os havia acompanhado desde 
o Paranatinga, ensinou-lhes a maneira indígena de construí-las a partir 
da casca de urna árvore que ali crescia, o jatobá. Devido a seu pouco 
peso, estas canoas tem a vantagem de poderem ser carregadas facilmente 
pelas cataratas e correntezas. Tem um comprimento de cinco a sete 
metros e dois metros de largura. O seu fabrico é bastante rápido: sobre 
um andaime construído a partir de estacas verticais e horizontais proces
sa-se o descascamento da árvore. A casca desta forma obtida é deixa
da constantemente umedecida, e as partes da proa e popa sáo aquecidas, 
curvadas e juntadas por al~premas. A desvantagem dessas canoas é que 
em ·toda parte onde se deposita algum peso aparece urna saliencia, cau
sando instabilidade, o que dificulta qualquer movimento ou altera~o de 
peso. 

O Batovi encontrava-se cheio de correntezas e rápidos. A cada 
quilómetro que conseguiam avan~r, tinham de vencer no mínimo urna 
delas, urna verdadeira escada, com a qual o rio se ajusta a paisagem que 
percorre. lsto significava contínuos descarregamentos dos barcos e tra
vessias ou contornos a pé com as canoas e todo o equipamento as costas. 
Náo havia um objeto que náo tivesse caído urna vez na água, até mapas e 
diários. 

Após 21 dias, finalmente, encontraram os primeiros índios. Ha
viam passado por cerca de 120 rápidos e quatro cascatas de tres a quatro 
metros de altura e perdido oito canoas. 

Na altura de 12° sui avistaram a direita e a esquerda outros do is 
rios, o Ronuro e o Culuene, respectivamente. Xingu Koblenz. Haviam 
encontrado o Xingu. 

18. A rcspeito da ca~a, o capitáo Castro, cm seu relato de viagem, tcm outra opiniáo e contesta a 
aprccia~áo da fauna fcita pelo etnólogo alemao. Da mesma opiniáo é também Pimenta Bueno 
(Pimenta Bueno, 1885-1887:242). 
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Durante dois meses e meio navegaram em suas águas até o Por
to Moz, onde, no dia 29 de outubro de 1884, embarcaram num va
por amazónico rumo ao Pará e, de lá, num transatlAntico ao Rio de Ja-

• nerro. 
O Xingu apresentava outros trechos de cataratas: em seu cur

so médio passa por paisagem montanhosa -que se eleva a 200-250 m 
do seu nível, separando os suiás, habitantes do Alto Xingu, dos juru
nas na altura de 8° Sul, mais ou menos. Outros encontravam-se a al
tura dos 70. e 6ª paralelos. O rio nesta parte é praticamente urna úni
ca correnteza e só gra~s a aj~da dos jurunas a expedi?o Saiu dela 
com vida. "Era um prazer observar um desses jurunas na manobra de 
um barco", conta von den Steinen. "Ficava de pé e com imensa velocida
de voava para dentro da cachoeira; em seguida, . agora sentado, com mo
vimentos rápidos do remo, contornava as pedras da direita e da esquer
da. O barco parecia que estava fora d'água ... " (von den Steinen, 
1885:228). 

Prestou-se-lhes reconhecimento em toda a parte. Embora náo 
trouxesse os resultados economicamente desejáveis para a província do 
Mato Grosso - o Xingu náo oferecia condi9óes para a navega9áo co
mercial e o terreno acidentado náo se prestava para a instala?o de urna 
ferrovia (von den Steinen, 1885:228) - , contribuiu para eliminar alguns 
equívocos existentes sobre a localiza~o geográfica das cabeceiras, agora 
definitivamente determinadas para 15° Sul, bem como do decurso do rio 
em toda a sua extensáo. No Rio, a Sociedade GermAnica lhes ofereceu 
urna grande recep~áo com menu a la Katú Hekatu19• E a Sociedade Bra
sileira de Geografía "fez questáo de incluir os expedicionários em seu 
quadro social (9.12.1884)" (Schaden, 1956:120), festejando-os, tres sema
nas mais tarde, na presen~ do Imperador, como os seguidores da velha 
tradi~o expedicionária do Brasil Colonial, todavia, náo, como entáo, em 
busca de ouro ou índios, mas de conhecimento científico. O Baráo de 
Teffé, orador oficial da sessáo, comentou: "A ciencia vale alguma cousa ... 
e a prova viva e palpável ahi está n'estes apostolos da civiliza~áo, que a 
culta Alemanha commissionou com grandes gastos para virem colher no 
cora~áo do Brasil, náo o ouro das cabeceiras desconhecidas do Xingu, 
mas simplesmente as suas coordenadas geographicas!" "Honra seme
lhante lhes foi tributada pelo Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro" 
(Schaden, idem, ibidem ). 

19. Em tupi, quer dizer "bom, muito bom" (von den Steinen, 1942:213). 
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Os encontros com os indígenas do rio Batovi 

"Um acaso extremamente favorável" fez com que as primeiras 
quatro aldeias encontradas fossem habitadas por índios bacairis, paren
tes, portanto, de Antonio, seu "camarada" indígena, que haviam levado 
para servir-lhes de intérprete e guia. Gra~s a essa circunstancia, tiveram 
urna acolhida muito amigável, que, como salienta von den Steinen, con
tribuiu muito para o bom sucesso da viagem (1885:224). Ofereceram-lhes 
beijus e canoas. 

As suas quatro aldeias encontravam-se distantes urna das outras 
alguns dias de viagem e sempre afastadas do rio mais ou menos urna ho
ra terra adentro. Tratava-se de povoados pequenos, de cerca de cinqüen
ta habitantes incluindo filhos. Suas habita~óes de "colméia", arranjadas 
ao redor de urna pra~ central, de forma circular ou diametralmente 
apostas urnas as outras, eram constru~óes enormes: a maior "tinha 40 
passos ~e comprido e 24 de largura. Na linha do centro erguiam-se 4 vi
gas a guisa de sustentáculos, tendo 8 a 8,5 m de altura(!) com 30 cm de 
diametro; as do meio apartavam-se 5 passos da outra, as outras distan
ciavam-se destas por 6 passos" (1942:209). 

O interior dessas palho~s abrigava redes de dormir, utensilios: 
panelas, coadores, esteiras, balaios, pilóes, caba~as, redes de pescar, ar
cos e flechas, machados de pedra, banquinhos, grelhas. "Um estado cul
tural náo desprezívei diferente do que imaginamos da 'idade da pedra' ", 
diría Richard Andree mais tarde, com referencia as aldeias bacairis do 
Culiseu, quase identicas as encontradas aquí no Batovi ( 1894:45). 

As curtas permanencias em cada aldeia limitavam as observa~óes a 
aspectos da cultura imediatamente acessíveis. Estes bacairis, constatou, 
náo conhecem a lan~, a banana, cachorros, nem usam bebidas fortes. 
Suas f erramentas sáo o machado de pedra, com que cortam as árvores e 
trabalham os postes e as vigas da estrutura de suas casas ou fabricam as 
canoas, além de ossos, dentes e conchas, que utilizam para cortar, perfu
rar, raspar. Encontravam-se na idade da pedra, do osso, das conchas!. 

O principal alimento dos bacairis era a farinha de mandioca. Dela 
se preparavam os ~ijus - muito apreciados pelos expedicionários - as 
puvas, urna outra variedade de páo com formato retangular, e tres tipos 
de mingau, um dos quais de gosto doce. Preparavam também um refres
co obtido a partir do suco venenoso da mandioca, extraído durante 
o processo de produ~áo da farinha. Além da mandioca brava, cultivavam o 
milho, a batata-doce, o algodáo. O suprimento de proteínas era garantido 
pela pesca e, em menor propor~áo, pela ca~. Frutas silvestres consti-
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tuíam recurso abundante de vitaminas. O preparo dos alimentos obede
cia a urna rigorosa divisáo sexual do trabalho: os homens respondiam pe
lo preparo da carne de ca~ e pesca; as mullieres, pelo dos alimentos fer
vidos ou assados. 

Notável era o modo de tecer das mullieres: otear se constituía de 
duas estacas fincadas no solo, em torno das quais o fio de algodáo era le
vado no sentido horizontal, formando a urdidura pela qual a trama se en
trela~va espa~osamente. 

Rio mais ababco, encontraram no dia 17 de agosto de 1884 urna al
deia custenau, aparentemente um acabamento de ro~a com tres casas e 
dezessete habitantes. Falavam urna língua diferente da dos bacairis 
e, contrariamente ao costume destes, fabricavam suas redes de fibra de 
buriti. Constata~óes das mais importantes para o etnólogo, pois diferen
ciavam-nos dos bacairis, assim como os aruaques se diferenciavam dos 
caribes. 

Os trumaís, com quem travaram contato na confluencia do Ronu
ro, Batovi e Culuene - Xingu Koblenz - por causa de um inciden
te20, náo puderam ser estudados. 

Diretamente a margem do rio, na altura de 11 º Sul, habitavam os 
suiás. Tribo muito belicosa, era temida por todos os outros grupos. Após 
inicial desconfian~a, demonstraram aos poucos um comportamento mais 
amigável, visitando os expedicionários em seu acampamento em frente a 
aldeia. Durante urna dessas visitas suiás, um vellio cacique desenh9u um 
mapa na areia e citou nove tribos que ainda residiriam nas cabeceiras do 
Xingu. O projeto da segunda viagem se delineou neste momento! 

Os suiás náo só habitavam casas inteiramente iguais as dos· bacai
ris, como apresentavam semellian~s nos utensilios domésticos, de ca~a e 
pesca. Todavia, observavam-se entre eles algumas particularidades dig
nas de nota. O seu costume de dormir sobre esteiras tran~das, e um pe
da~o de madeira servindo-llies de travesseiro, constituía um nítido argu
mento a favor de seu parentesco com os grupos jes. Estavam em vias 
de aprender a técnica da confe~áo das redes de dormir, que chamavam 
de "bacairi", para von den Steinen, um sinal seguro de sua aprendizagem 
dos bacairis (von den Steinen, 1942:244). Apesar disso, acrescenta, "náo 
é menos certo que os suiás superam os bacairis em habilidade e energía" 

' . 
(ibidem ). A dif eren~a dos outros grupos, usavam clavas de madeita e 
pontas de flecha de bambu, ao lado dos arcos e flechas costumeiros de 

20. Um tiro disparado involuntariamente os afugentou de forma totalmente dcscnfreada. Úniros tes
temunhos de sua prescn-sa no local foram alguns arcos e flechas, um tacapc, enfeites plumários e 
cord0cs de algodáo, que, na pressa, haviam perdido no outro lado do rio. 
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todas as tribos xinguanas. P~la primeira vez, von den Steinen encontrou 
aí o propulsor de flechas, somente ainda em uso entre os grupos tupis do 
Alto Xingu, como mais tarde se evidenciaría, e a flecha sinaleira com ca-
ro~o de tucum perfurado. · 

O mais notável era, sem dúvida, o seu aspecto físico e o seu costu
me de usar botoques e brincos. Estes, os lan~ós, sáo formados de urna ti
ra enrolada da follia da palmeira bacaba e tem 7 cm de diametro. Sáo 
usados por ambos os sexos, enquanto os nigacocos, botoques traballiados 
de madeira leve, constituíam privilégio dos homens. Andavam inteira
mente nus, tanto homens quanto mullieres, e cortavam o seu cabelo náo 
em forma de tonsura, característica dos outros grupos xinguanos, mas 
raspando toda a parte dianteira da cabe~a, enquanto as mullieres usa
vam-no caído pelos ombros. 

Encontravam-se entre eles dez manitsauás, que von den Steinen 
julgou tratar-se de prisioneiros dos suiás. Apesar de um dialeto bastante 
divergente, pertenciam ao tronco lingüístico tupi, pelo que mostraram 
compara~óes lingüísticas. 

Separados das tribos do Alto Xingu pelo trecho montanhoso entre · 
o 10º e 18º paralelo Sul, habitavam os jurunas a altura de 8° Sul, numa 
ilha situada no meio dorio, fortifica~áo natural contra seus inimigos, os 
carajás. A aldeia constituía a primeira de tres que se encontravam ao 
longo do rio. A constru~áo de suas casas náo mais se conformava ao pa
dráo característico, tipo "colméia" do Alto Xingu; assemelhava-se antes a 
um curral, com seu acabamento modesto e sua dimensáo tres metros por 
quatro. 

Desde o século XVII em contato com o branco, os jurunas apesar 
disso náo perderam sua independencia, gra~as as cataratas que os sepa
ravam a jusante dos colonizadores neobrasileiros. 

"Valem-se da espingarda assim como do arco e da flecha e apre
ciam a cacha~ - se a conseguem - ao lado do kaschiri, bebida alcoóli:. 
ca preparada a partir da mandioca fermentada pela prática de mastigá
la" (von den Steinen, 1885:203). Cultivavam também a banana e eram 
donos de cachorros e galinhas. Estas últimas, todavia, náo para a sua 
alimenta~o; tratava-se de animais de estima~áo, ao lado de urna infini
dade de animais silvestres domesticados. 

A indumentária dos jurunas se reduzia a um cordáo de contas en
volto pela cintura e um estojo peniano. As mullieres usavam saias tecidas 
por elas mesmas. 

Como náo poderia deixar de ser, restringiram as suas anota~óes 
quase que exclusivamente a fatos e acontecimentos observáveis. Co-
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nexóes de maior complexidade, o universo representativo, o modo de 
pensar, de contar, eram-lhes praticamente inacessíveis. Única exc~áo 
constituíam os contos mitológicos do velho Caetano, chefe da última al
deia dos bacairis mansos. Neles, Caetano falava do antigo herói cultural 
Shishi (o irmáo gemeo Kame dos aruaques, posteriormente assimilado 
pelos bacairis com o nome de seu irmáo Keri), Shishi/Keri trouxe os 
homens, a mata, o pasto, o cavalo, o gado vacum etc. 

O que Caetano, confusamente e em péssimo portugues, procura
va contar era o mito dos irmáo gemeos Keri e Kame, Sol e Lua, heróis 
culturais dos grupos nuaruaque e bacairi. Por ocasiáo de sua segun
da viagem, em 1887, e em longas sessóes com António21, von den Steinen 
detectou o mito em sua íntegra: os irmáos gemeos nasceram de urna 
rela~áo de sua máe Nimagakaniro com um jaguar, Oka, cujas pontas 
de flecha, de ossos de dedos bacairis, ela havia ingerido. Os dois ge
meos passaram a sua infancia perto do tambor de árvore (Via Láctea) no 
céu, onde originaram a posse da luz do dia, a transparencia especial 
do céu e da terra (anteriormente situados num eixo horizontal), o sono, 
o fogo, os rios ... Num segundo momento, já na terra, os ancestrais mí
ticos ensinaram aos homens as dan~as rituais, trouxeram-lhes o taba
co, a mandioca etc., e se retiraram em seguida para nunca mais retor
narem. 

Todas as tribos encontradas ao longo do Tamitatoala e do Xingu 
falavam línguas diferentes e apresentaram, além de urna série de seme
lhan~s, tra~os distintivos particulares, o que animou von den Steinen a 
urna reclassifica~o lingüística, logo após o término da primeira viagem. 

A reclassifica<;áo lingüística 

Um dos grandes méritos do etnólogo alemáo é ter reconhecido 
desde o início a importancia dos estudos lingüísticos. "A lingüística ... f or
nece-nos os pontos de apoio dignos de confian~a para o reconhecimento 
do parentesco ou náo parentesco dos nossos índios e só ela nos póe em 
condi~óes de reconhecer, de algum modo, os marcos que nos guiam as 
localiza~óes afastadas de outras tribos" (1942:376), escreve ao final de 
seu primeiro livro Pelo Brasil Central. Egon Schaden aponta para o fato 

~ 

21. Antonio era indubitavelmente a melhor fonte de informa~. A gramática bacairi Die Bakairi
-Sprache, lan~da em 1892, e as interpreta~ das observa~ etnográficas foram possíveis sobre
tudo gra~s a ele, embora náo tenha sido um empreendimento fácil conseguir dele as informa~óes 
desejadas (von den Steinen, 1892, introdu~áo ). 
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de que "náo titubeou em munir-se a posteriori dos conhecimentos indis
pensáveis de que necessitava" (1955:1156), de forma que, baseado em 
suas próprias obsetva~óes e co~frontando-as com refer~ncias literárias, 
conseguiu evidenciar as "linhas fundamentais a serem seguidas na classi
fica~o idiomática dos nossos aborígines" (Schaden, op. cit., p. 1157) e a 
insustentabilidade da teoria do "Guck" ou "Coco" de von Martius, bem 
como rela~óes de ordem histórico-ctilturais ligadas a origens e migra~óes 
tribais ou fenómenos de acultura~áo. 

Em toda a formidável mistura a que estiveran:i expostas, as línguas 
ameri~nas apresentaram, como descobriu, urna surpreendente quanti
dade de semelhan~s. Nelas fundou sua reclassifica~áo lingüística, coma 
qual, todavia, náo pretendía derrubar a "admirável constru~áo" de von 
Martius, mas somente "afastar algumas pranchas e substituir algumas 
portas" (1942:342). 

O método seguido e descrito por von den Steinen consistía 
na compara~áo metódica dos elementos lingüísticos e na verifica
~áo e comprova~áo em dados etnológicos e etno-históricos. Para o su- , 
cesso destas investiga~óes, enfatizou, é importante transpor-se pa
ra a vida do aborígine e adaptar-se ao seu mundo de idéias (idem, 
p. 339). 

Os elementos de maior seguran~a para estabelecer compara~óes 
lingüísticas sáo, segundo o autor, as partes do corpo e, entre estas, as par
tes do rosto. Ao contrário de conceitos como "sol", "lua", "água", "fogo" 
etc., ou também de vocábulos ligados as rela~óes de parentesco mais 
freqüentemente usados, as·palavras ligadas ao corpo, de pouco uso, eram 
as mais indicadas para esse tipo de compara~o. 

Von Martius havia distinguido oito familias lingüísticas, dentre 
as quais a familia dos "Gucks" ou "Cocos". O que von den Steinen 
percebeu nessa classifica~áo, em especial no que concerne a teoria 
do "Guck", era, em primeiro lugar, que o termo "Guck" ou "Coco" 
náo se referia ao irmáo do pai, mas da máe. A grande difusáo desse 
termo se deve, como conseguiu obsetvar, a alta mobilidade feminina 
intertribal, e náo significava necessariamente ·um grau de parentesco. 
Em segundo lugar, verificou a acentuada divergencia com respeito 
ao caráter etnográfico e lingüístico das 25 tribos reunidas por von 
Martius no grupo de ~'Guck" ou "Coco". Além disso, outros gru
pos também apresentavam o mesmo termo para designar o irmáo 
da máe. Por isso, von ·den Steinen sugeriu um outro critério de classifi
ca~áo, distinguindo entre: 
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• tribos cognatas22: tribos cujas linguagens, sob o ponto de vista gramati
cal ou léxico, possam ser reconduzidas a um radical; , 

• tribos afins23
: tribos cujas conexóes de linguagem só se estabelecem en

tre palavras de valor secundário, ao passo que as palavras de valor 
primário náo mostram nenhuma semelhan~a. 

Dentre as tribos por von Martius classificadas como pertinentes ao 
grupo dos "Gucks", von den Steinen separou os grupos cognatos, reunin
do-os conforme urna particularidade evidenciada pela compara~áo léxica 
dos vocábulos referentes ao corpo, como "máo", "pé" etc., que . vem 
sendo acompanhados por um prefixo "nu", "no" ou "n" como valor de 
pronome possessivo: "meu pé", "minha máo". Chamou-os de "tribos
-nus" em fun~áo disso e englobou na mesma familia lingüística os grupos 
aruaques, vindos provavelmente da mesma raiz (1942:345), contudo, com 
desenvolvimento muito independente e, por isso, náo incluídos entre as 
tribos-nus, mas agrupados a elas na grande familia que denominou de 
"nuaruaque". Do ponto de vista geográfico, nada se opunha a tal as
sun~áo e, inclusive, elos intermediários entre grupos "nus" da Bolivia e 
da Venezuela se evidenciaram. No que concerne aos dados etnográficos, 
ressalta von den Steinen, "há em rela~áo a teoría do Guck a vantagem 
essencial de que náo subsistem aí elementos etnológicos contraditórios, 
tratando-se de comunidades aparentadas" (p. 345). 

Os bacairis, que von Martius havia enquadrado nas tribos do 
"Guck", a náo ser pela afmidade que se estabelecia em fun~áo do carac
terístico "Guck", náo se relacionavam com estes grupos, segundo o novo 
critério. Sáo cognatos aos galibis e aos rucuienes das Guianas e, como 
mostravam dados lingüísticos e etnográficos, pertenciam aos caribes das 
Guianas e Antilhas. Que estes grupos compartilhem o termo "Guck" ou 
"Coco" com os grupos nuaruaques, encontra sua explica~áo no fato de 
serem intrusos na área dos caribes, onde contraíram matrimónio com 
mullieres aruaques. Esta interpreta~áo de voñ den Steinen tema vanta
gem de recha~ar ag mesmo tempo a muito propagada hipótese de urna 
difusáo caribe a partir das Antilhas. 

A descoberta da pertinéncia dos bacairis ao tronco caribe se reves
tiu da maior import~ncia para von den Steinen, allás, pelos pr:oblemas 

· inerentes, ele considerou este fato o resultado mais importante da pri
meira viagem (1942:341). O inegável'"arcaísmo;, desses grupos, em re-

22. Exprcssao utilizada nos originais alemaes. 
23. Jdem. 

• 



KARL VON DEN STEINEN: VIDA E OBRA 59 

la~áo a seus parentes, os rucuienes das Guianas, obsetvados por Crévaux, 
permitia enquadrá-los com os mojos da Bolivia ao mesmo nível cultural. 
Para estes grupos "nus", Gilij havia testemunhado um grau inferior de 
cultura em rela~o aos maipurés' do Orinoco, da mesma familia lingüísti
ca. Este fato podía significar que tanto os bacairis quanto os mojos eram 
ou nativos da regiáo que habitavam ou entáo que haviam se separado da 
primitiva tribo há alguns séculas (p. 341 ). 

Karl von den Steinen chegou a conclusáo de que a origem de am
bos devia ser a regiáo do Planalto Central. No caso dos "nus", via as 
razóes de tal hipótese no fato da existencia dos parecis, grupo nuaruaque, 
nos campos desertos do Planalto, "regiáo essa que, difícilmente, seria es
colhida para residencia permanente de urna tribo oriunda do Norte" (p. 
342). Urna ramifica~áo dos guanás no Paraguai e os mojos na Bolivia 
com sua cultura relativamente inferior constituíram provas adicionais a 
favor dessa hipótese. 

A determina~áo do Planalto Central e, específicamente, das cabe
ceiras do Tapajós e Xingu (Schaden, 1956:123) como pátria dos caribes, 
para ele como também para Ehrenreich24, constituía o resultado mais ' 
considerável das expedi~óes ao Xingu25, contrariando por completo a 
opiniáo tradicional, defendida por Alexandre von Humboldt e outros, de 
urna difusáo caribe a partir do Norte do Continente e das Antilhas. Em
bora sujeita a inúmeras críticas desde entáo, até hoje, no entanto, nin
guém conseguiu definitivamente refutá-la26

• Gerhard Baer, que se coloca 
contra a sua sustentabilidade, dirige-se sobretudo contra as investiga~óes 
lingüísticas como única forma de inferir migra~óes, rotas, origem e di
re~áo (1960:13). Quanto a este procedimento, Karl von den Steinen re
mete ao fato da infinidade de idiomas falados no Continente e a preca-. 
riedade de material antropológico. A compara~áo lingüística permitiu es-
tabelecer rela~óes significativas, como demonstra, por exemplo, a palavra 
"água", no idioma bacair~paru. 

As tribos caribes tem a expressáo tune para "água", mas paru apa
rece seguidamente na forma de nome de rio ou lago, como, por exemplo, 
parina., o que é o mesmo que o termo bacairi parú ima, água grande, ou 

24. Segundo Carlos Teschauer (1927:409) e Thcodoro Sampaio (1955). 
25. Os apiacás que Ehrenreich, numa expedi~Ao ao Araguaia, no ano de 1888, encontrarla consti

tuíam, para von den Stcinen, o elo entre os caribes das Guianas e do Planalto Central (von den 
Steinen, 1888:20). 

26. Egon Schaden, a este respcito, escrevc: "Formada pelo explorador logo cm sua primeira viagem e 
por ele apoiada depois com argumentos de ordem lingüística, etnobot!nica e de outra natureza, 
essa opiniao tem sido submetida a aprecia~ criticas por outros especialistas, mas até boje ne
nhum deles a refutou de maneira cabal" (1956:123). 
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"rio Parú" (1942:355). O que von den Steinen consegue inferir a partir 
desta constata~áo é que o termo paru. pertenceu urna vez ao repertório 
de todo o grupo lingüístico caribe. O fato de somente os bacairis ainda o 
conhecerem, enquanto os grupos mais ao norte náo mais se lembravam 
de seu sentido, significava, além da evidéncia de sua pertinéncia a mesma 
familia lingüística, a sua relativa antiguidade em compara~o aos mais 
avan~ado~ grupos guianos. Allás, esta mesma palavra leva-o a urna outra 
pista: entre os grupos "nus", a palavra paru é totalmente desconhecida; 
no entanto, segundo Castelnau, os grupos panos chamaram o Ucaiali de 
paro, e os maiorunas, o rio Maranháo de paróu. Em quéchua existe a pa
lavra para, que significa "chuva", e existe urna série de outras palavras, 
como fogo, sol, lua etc., semelhantes aos bacairis. "Náo se fala em paren
tesco'', explica o autor, "mas há aí vestígios de um contato, ainda que in
direto, difícil de pór em dúvida" (p. 357). Elos lingüísticos detectados en
tre tribos-nus ao Sul do Amazonas e náo ao Norte permitiam, além disso, 
assumir um relacionamento das tribos andinas com as caribes e, sobretu
do, a idéia de urna origem dos caribes ao Sul do Amazonas, afirma. 

Estas hipóteses lingüísticas, ao menos em tra~s principais, tive
ram apoio etnológico e etnobotanico. Um forte indício da intrusáo dos 
caribes nas Guianas era o uso da rede de algodáo, que encontrava seu 
paralelo somente abaiJco do Amazonas, entre os bacairis do Xingu, en
quanto seus vizinhos, os grupos nuaruaques, aqui como lá, fabricavam 
suas redes com a fibra da palmeira Mauritia flexuosa. 

A falta da banana e até de um conceito de banana entre as popu
la~óes do Alto Xingu - conhecida pelos caribes e aruaques ao Norte do 
Amazonas com a denomina~o de palatana, sem dúvida, do espanhol 
"plátano" - eram-lhe indício da "imutabilidade do estado de coisas" (p. 
364) da regiáo xinguana e comprovava que os "caribes do Planalto Cen
tral, os palmelas e até os bacairis estavam separados dos seus compa
nheiros de tribo - agora podia afirmar-se - desde o ano de 1600, no mí
nimo" (p. 364). 

Os suiás, os quais, do ponto de vista cultural e antropológico, havia 
encontrado nitidamente distintos dos outros grupos xinguanos, eram apa
rentados com os apinajés e aponejicrás, como mostrou urna compara~o 
filológica baseada no glossário de von Martius. Ao mesmo grupo po
diam-se agrupar os craós ( caraós ), caiapós e também os carajás. Chamou 
a todos eles de "Jés do Oeste e do Norte" ou "Série Suiá", diferencian
do-os dos "Jés do Centro'', ou "Série Xavante'', aos quais pertenciam os 
xavantes, xerentes, xicriabás, com semelhan~as lingüísticas quanto a vida 
diária, mas divergéncias nas palavras ligadas a cultura e produtos de la-
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voura (p. 367). Este quadro lingüístico levou-o a crer que os "Jes do Oes
te e do Norte" e os "Jes do Centro" deviam ter se separado em tempo 
pré-agrícola. Urna posi~áo interiµediária entre as duas séries, ocupavam, 
segundo as suas compara~óes lingüísticas, os acroamirins. 

A análise das fontes históricas e, sobretudo, das conclusóes de von 
Martius confirmou também o parentesco desses grupos jes com os crens 
(crenje?) de von Martius (um~ mesma origem, mas separa~áo anterior a 
dos "Jes do Oeste e do Norte" dos do Centro) e seus representantes mais 
importantes, os botocudos. Todavía, o parentesco entre os .coroados e os 
puris, por Martius igualmente agrupados aos crens, náo se confirmou pe
las compara~óes. Uma outra tribo parecia-lhe mais próxima aos jes: os 
goitacás, velhos inimigos das tribos tupis, que apresentavam urna nítida 
concordancia lingüística com os outros representantes jes. 

Sobre os jes do Leste, aos quais, aparentemente, pertenciam os co
toxós, camacás e masacarás, náo havia material suficiente para estabele
cer qu~isquer rela~óes lingüísticas, embora seja, segundo afirma, inegável 
a sua pertinencia aos grupos jes. 

Sáo quatro familias lingüísticas que von den Steinen estabeleceu: 
caribe, nuaruaque, tupi, je. Representantes de todas elas havia encontra
do no decorrer de sua viagem. 

· A segunda viagem 

Objetivando o encontro das várias tribos do Alto Xingu, mencio
nadas pelo velho "geógrafo" suiá, esta segunda viagem se iniciou em 26 
de fevereiro de 1887, quando, totalmente restabelecida a saúde abalada 
pela malária, que, no fim da primeira viagem~ a todos havia atacado, e 
após publica~áo dos resultados da primeira viagem em 1886, Karl von 
den Steinen, em companhia do seu primo Wilhelm, desembarcou de um 
vapor transatlantico no Rio de J aneiro. Seus colegas de viagem, desta 
vez, eram o Dr. Paul Ehrenreich, na fun~o de antropólogo físico e fo
tográfico, e o Prof. Vogel, físico e geógrafo. Devido a urna epidemia de 
cólera n9 Mato Grosso, tiveram de esperar até o fim de maio para con
seguir um vapor que os levasse até Cuiabá - tempo que empregariam 
para pesquisas arqueológicas nos sambaquis de Santa Catarina. Sobre es
tas atividades e suas conclusóes, escreveu um relatório a Sociedade de 
Antropologia, Etnología e Pré-História em 29 de maio de 1887. 

Na impossibilidade de iniciar grandes escava~óes, teriam se apro
veitado de cortes já existentes, originados pelas caieiras muito ativas na 
explora~áo da cal organica presente nos sambaquis, fornecendo perfis 

• 
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para a investiga~áo das diversas camadas sobrepostas. Entre esqueletos 
humanos, ferramentas líticas, zoólitos, que se encontravam nas camadas 
superiores misturados com conchas em decomposi~o, humo, ossos, os
sos de peixes etc., acharam blocos de granito com depressóes de 40 cm de 
di!metro muito bem acabadas. Um desses blocos, com cerca de 600 kg, 
foi adquirido para o Museu de Berlim. 

Quem era o homem do sambaqui? Tratava-se de urna cultura úni
ca, pertencente a um só período, ou de diversas tribos costeiras, que ex
plorariam esses recursos até a época da conquista? Os bu gres que ainda 
existiam em Santa Catarina, isto estava certo, náo se relacionavam com o 
homem pré-histórico. 

A origem dos sambaquis, outro problema levantado, parecia-lhes, 
nas camadas inferiores, natural - devido a a~áo marinha - e nos níveis 
superiores somente poderia ser atribuída a ocupa~es humanas (von don 
Steinen, 1887:444-450). 

A 11 de julho de 1887, com um atraso de tres meses, chegaram a 
Cuiabá. Em tres semanas providenciaram provisóes, meios de transporte, 
"camaradas" e escolta militar. Mesmo assim, iriam iniciar a viagem numa 
época "em que se deveria pensar no regresso" (carta de von den Steinen, 
de 29.7.1887). Em vista do tempo avan~ado, pretendiam passar a época 
das chuvas no Culiseu. Caso tudo corresse bem, escreve nessa mesma 

' carta, voltariam em maio de 1888, caso contrário, em dezembro do mes
mo ano. Regressaram já em dezembro de 1887. As razóes da volta ante
cipada, explicaria mais tarde, foram a febre, que atacou principalmente 
os companheiros brasileiros, adversidades e sacrifícios de toda espécie, 
mas também a preocupa~áo com a preciosa col~o etnográfica adquiri
da (carta de 7 de fevereiro de 1888), que devia ter encontrado a total 
aprova~áo de Bastian. Ao contrário das poucas p~as da primeira via
gem, esta, segundo Maria do Carmo de Mello-Rego, esposa do entáo 
presidente do Mato Grosso, se constituía numa "esplendida coll~o de 
artefatos", destinada a enriquecer o Museu de Berlim ... (1897-1899:178). 

A expedi~áo saiu de Cuiabá com urna escolta de quatro soldados 
comandados pelo oficial Luiz Perrot, de Darmstadt/ Alemanha, quatro 
"camaradas", incluindo Antonio, seu guia da primeira viagem, e Januário 
da Costa, também da primeira viagem, na qualidade de primeiro sargen
to do piquete. Ao todo, quatorze pe~oas, e, para o transporte, desta vez 
mulas ( dezoito mulas e dois cavalos ), possibilitando urna locom~o mais 
rápida e mais direta sem necessidade de contornar os declives ou outros 
obstáculos de qualquer espécie. Mesmo assim, levaram tres semanas pa
ra alcan~arem o Paranatinga e mais tres até chegar ao Culiseu, mais a 
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leste do que o Batovi. Fixaram acampamento em suas margens no dia 6 
de setembro de 1887: "Independéncia". 

Havia urna novidade no ~aranatinga: em 1886, trés bacairis man
sos haviam visitado seus parentes selvagens do Batovi, os quais logo em 
seguida retribuíram a visita, aparecendo no Paranatinga e prometendo 
outras mais prolongadas e numerosas. "O gelo se quebrou e para a etno
logía, como diria o senhor Bastian, é novamente a undécima hora que 
chegamos", escreveu von den Steinen (20.8.1887)27• 

Entre os bacairis do Cu/iseu 

Na primeira aldeia encontrada mais rio abaixo, urna aldeia bacairi 
habitada por nove homens, sete mullieres e cinco crian~as, Karl von den 
Steinen permaneceu vários dias - dias dos mais felizes de toda a sua vi
da, diria mais tarde. 

Com tempo disponível para observa~óes mais pormenorizadas, 
desta vez náo só registrou detalhes da cultura material - de resto muito 
semelhante aquela observada nas aldeias do Batovi - como também es- · 
piritual. 

Em longas reunióes com o velho Paleko conseguiu fazer valiosas 
anota~óes lingüísticas, e, durante as reunióes noturnas de fumantes, que 
se estendiam até altas horas da noite, obteve urna idéia do modo analógi
co de pel}sar desses índios: o relógio de ouro, por sua cor amarela, se 
comparava a um beiju ·e, pelo fato de trabalhar também a noite, a Lua; a 
agulha magnética denominaram de Sol, pois, como este, indicava a di
r~o do meio-dia (1888:197). As constela~óes estelares eram proje~óes 
do conhecido: "'no firmamento há mandioca, planta~óes, mato, tudo, tu
do' " ( 1940:461 ), afirmou António. Sol e Lua, os heróis lendários, na 
mesma linha de raciocínio, eram esferas de plumas vermelhas ou amare
las, respectivamente da arara-vermelha e do tucano ou das penas caudais 
do japu. Proje~óes da a~áo humana subjazem também as explica~óes da
das ao nascer e pór-do-sol: urna vasilha grande é colocada a noite e reti
rada de manhá (1940:459). Tratando-se de urna bola de plumas, ou seja, 
de um objeto da esfera do conhecido, explica von den Steinen, nada mais 
natural do que assumir um agente que a oculte, quando desaparece ou 
provoque o contrário ao nascer. Na mitología tupi aparecem concep~óes 
análogas: a morte de Mani, filha de um cacique, faz brotar a mandioca -
a casa ( 6ka) de Man~ ou Mandioca. 

27. Este contato resultou, como ressalta Rolf Kruscbe (19n:183), em altera~ econOmicas e inter
tribais irreversíveis. 

' 
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Náo há uma divisáo entre o reino animal e o humano. O homem 
é primus inter pa.res. A diferen~ principal sáo as armas e as ferramentas 
humanas, que, no entanto, tem origem animal. Dentes, garras e ossos 
fornecem instrumentos eficazes. Originadores destes benefícios, os ani
mais, como segue logicamente, também deviam ser os donos das outras 
conquistas culturais, tais como a água, o fogo, as redes de dormir, que, 
por for~a ou astúcia, lhes foram roubadas. Assim, Keri e Kame roubaram 
e repartiram a bola plumária do grande pássaro verinelho, que voava 
com ela pelas regióes celestes28• 

Na convivencia diária com esses índios da "idade da pedra", reco
nheceu que a característica principal de um nível cultural mais elevado 
era o maior número de conceitos genéricos e a capacidade de abstra~áo 
mais elevada, bem como o reconhecimento da necessidade geral a partir 
de uma série de fenómenos que se repetem regularmente. Eles conhe
ciam cada espécie de árvore, "se afogam nos detalhes", mas faltava-lhes 
o conceito árvore. A morte era algo provocado por f or~as exteriores (a
gente causador, acirna referido), náo significava um fato necessário e 
universal. 

Apesar disso, reconhece, porém, von den, Steinen, possuíam um 
acervo lingüístico e cultural, bem como uma organiza~áo social que, ab
solutamente, náo era compatível com a idéia do "selvagem" inferior por 
natureza formada a seu respeito. 

As outras tribos ao longo do Cu/iseu 

Espacialmente distribuídas da mesma forma como as aldeias do 
Batovi - um dia ou um dia e meio de viagem de barco de uma aldeia a 
outra, e afastadas do rio por urna a duas horas aproximadamente ( sinal 
de sua pacificidade )29 - foram encontradas as seguintes aldeias, no de
correr da viagem: 

• a margem esquerda, além da prirneira aldeia bacairi, Maigéri, formada 
por duas habita~óes, mais duas pequenas aldeias da mesma tribo, Igué
ti e Quiaqualiéti, com tres casas cada e, como também na primeira al
deia, uma casa-de-flautas; 

· a direita, urna aldeia nauquá, também da familia lingüística caribe, com 
doze casas; 

28. Secger (lm:54) menciona a mitología suiá, segundo a qual "houvc um tempo cm que a on~a pos
suía o fogo, um rato possuía ro~as ... " 

29. Os únicos que habitavam dirctamentc a margem dorio cram os trumaís e os suiás, ambos belicosos. 
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• a esquerda, urna aldeia meinácu (que "dava urna impressáo de grande 
abastan~'', 1940:138), com quatorze casas ao redor da ocara; 

• a esquerda, urna aldeia aueté,. grupo tupi, e outra, na sua vizinhan~, 
araueté ( arawati, conforme Ortografia dos Nomes Tribais ), formada de 
homens auetés e mullieres iaualapítis. Como as outras aldeias, locali-· 
zavam-se afastadas do rio. Um canal de comunica~áo, no entanto, pos
sibilitava a liga~áo tanto com o rio quanto com os outros grupos locali
zados mais a oeste. A aldeia dos auetés, por esta razáo, representava 
um verdadeiro centro de comunica~o intertribal; 

• com acesso via o canal de comunica~o dos auetés, localizavam-se a 
beira de lagoas duas aldeias iaualapítis muito pobres {"A pouca farinha 
de mandioca que tinham estava completamente embolorada e averme
lhada. Torravam nozes de bacaiúva e só encontrei urna única espiga de 
milho, assim mesmo já roída. Diante das casas viam-se algumas ar
ma~óes de madeira, sobre as quais eram assados os peixes magros e 
pequenos. É horrível lembrar-se de que isto devia bastar para satisfa
zer a fome de várias pessoas", 1940:145). Da segunda aldeia iaualapíti 
chegava-se a pé aos 

• camaiurás, com quatro aldeias, das quais von den Steinen visitou duas 
( tencionaram reuni•las todas em urna só, cf. von den Steinen, 
1940:192); 

• na volta a aldeia aueté, encontraram os trumaís afugentados dos suiás, 
que haviam aniquilado suas aldeias e matado muitos homens. Agora, 
os trumaís estavam em vías de se assentarem, mas ao sul; 

• a margem do Culuene e em pequenos afluentes, que ocorrem entre es
te e o Culiseu, situavam-se os nauquás, habitando urna série de locali
dades com nomes especiais (1940:192). Náo foram visitados. 

Do ponto de vista etnológico e lingüístico, a viagem pelo Culiseu e 
Culuene (este último exi:>lorado da desembocadura do Culiseu até a con
fluencia como Batovi e Ronuro pelos senhores Vogel e Perrot) confir
mou o quadro etnológico formado durante a primeira viagem. Tratava-se 
de tribos que se enquadravam perf eitamente nas famílias lingüísticas es
tabelecidas em 1884: 
• · as trés aldeias bacairis eram caribes; 
• os nauquás, próximos a última aldeia bacairi, também; 
• as oito aldeias situadas no Culuene e afluentes, de cujos dialetos von 

'den Steinen conseguiu estabelecer um peqúeno vocabulário, se de
monstraram caribes também; 

• os meinácus e iaualapítis eram nuaruques; 

' 
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• os auetés e camaiurás, tupis; os arauetés, uma mescla de tupi e nua
ruaque; 

• os trumaís constituíam um grupo isolado. 

Já em 1884, von den Steinen havia constatado um grande nivela
mento cultural que se observava em toda a área visitada. Agora, na se
gunda viagem, confirmou-se este quadro: todas as tribos caribes nuarua
ques, tupis e, em muitos aspectos, também os trumaís e os suiás, da pri
meira viagem, apresentaram semelhan~s culturais, que se verificaram: 

• na apresenta~áo visual: os homens, de estatura mediana, com cordéis 
pela cintura, faixas de algodáo ou de palha pelos tornozelos, bra~os e 
abaixo dos joelhos; cortavam o cabelo em forma de µma calota com 
urna tonsura no alto da cabec;a; usavam enfeites plumários nas orelhas 
perfuradas e diademas ou capacetes igualmente de penas. As mullieres 
vestiam o uluri, caprichosamente elaborado da entrecasca rija de urna 
árvore; seus cabelos eram cortados somente na parte da frente, cain
do-lhes pelas costas. Todos se enfeitavam com colares confeccionados 
de casca de árvores, conchas, sementes e pedras, e se untavam ou pin
tavam de cor preta ( fuligem) ou vermelha ( urucum) e tiravam todos os 
pelos do corpo, inclusive os cílios30; 

• na cultura material: o formato e acabamento das habitac;óes, construí
das ao redor ·de uma pré\c;a central reservada as reunióes masculinas e 
festas coletivas, casas-de-flautas do centro da prac;a, gaiola da hárpia, 
utensilios domésticos, armas e ferramentas, equipamentos cerimoniais 
(flautas, chocalhos, zunidores, bastóes e estandartes de danc;a, entre 
outras coisas, todavia, apresentando diferenc;as no acabamento ); 

• na economia: baseada na pesca e, em menor escala, na cac;a, assim co
mo na agricultura, cujos principais cultivos eram a mandioca e o milho; 

• nas representac;óes gráficas: assimilac;áo do motivo merexu por todos. 

Contudo, esta homogeneidade cultural náo excluía dif erenc;as, en
tre as várias tribos, devidas a condi<;óes específicas do meio, habilidades 
próprias na manufatura de determinados objetos, tradi<;óes e know-how, 
favorecendo um intrincado sistema de troca intertribal. Assim somente 
os trumaís habitavam urna regiáo com ocorrencia da matéria-prima 
apropriada para o fabrico do machado de pedra, o diabásio. Todas as ou
tras tribos, com ex~o dos suiás, dependiam dos machados trumaís. Ao 
mesmo tempo, fabricavam pedras de adorno do mesmo diabásio, polidas 
como os machados e perfuradas, o que exigia uma tecnología apropriada 

30. Era principalmente no scu aspecto visual que os trumaís e suiás se diferenciavam dos outros. 
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que somente seus vizinhos, os iaualapítis, ainda possuíam. As tribos nua
ruaques, cujos representantes do Culiseu eram os meinácus, os iaualapí
tis e os uaurás .( estes náo visitaqos ), constituíam as "tribos ceramistas", 
pois somente elas tinham conhecimento da tecnologia para o fabrico da 
ceramica. Todos os outros grupos delas recebiam suas vasilhas e pratos 
de barro. Somente os nauquás haviam iniciado urna conf~áo de cera
mica própria, gra~as ao casamento intertribal com mullieres meinácus. 
Outras especialidades tribais eram os colalies bacairis, com peda~os 
brancos e retangulares de conchas e mi~angas, muito apreciados por to
das as outras tribos; os fios de algodáo e as redes de dormir igualmente 
bacairis. Os nauquás forneciam as melhores cuias e confeccionavam cola
res com peda~s vermelhos e conchas e pérolas de tucum; os meinácus e 
parentes, além dos potes de ceramica, fio de algodáo. Os trumaís e suiás 
plantavam o tabaco e os trumaís produziam um sal de aguapé, produtos · 
que todos os outros adquiriam em troca de suas próprias produ~óes (von 
den Steinen, 1940:428-429). 

Antes de levar a urna dif erencia~áo cultural, contudo, a especiali
za~áo tribal na produ~áo de bens de consumo contribuiu para um acen
tuado relacionamento intertribal e, como conseqü!ncia, para urna uni
formiza~o cultural . de toda a area, uniformidade, allás, que levou von 
den Steinen a falar de urna "cultura alto-xinguana" como um todo, da 
qual diria31: 

Avallando a cultura pela extensao e penei~o com que é explorada a natureza que 
circunda o homem, nao se pode em absoluto dizer que era babeo o nível cultural dos nossos 
índios. Ca?vam e pescavam com arco e flecha; pescavam com redes, cestas e naM&s; tinham 
no rio as suas grades de varetas para prender o peixe; atravessavam a corrente com cercas e 
blocos, barravam bra~os de lagoas; derrubavam, com grande esfor~, vastas extensoes de 
mato; construíam casas vistosas, acumulando n<Was ricas provisOes, e enchendo-as com os 
variados produtos de sua habilidade de artífices; enfeitavam-se com muitos ornatos multico
lores e ornamentavam todos os utensilios com desenhos engenhosos. Se os Cuiabanos, fu
riosos, lan?fam contra mim urna infinidade de artigos de jornal, acusando-me de ter firma
do que os silvícolas do Xingu tem residencias. mais limpas e melhores do que muitos Mato-

31. Com a chegada dos expcdicionários, o C?quilíbrio intertribal, baseado no intricado sistema de troca 
e rela~s intertribais, ficou profundamente alterado. Karl von den Steinen relatou perante a So
ciedade de Geografia do Rio de Janeiro que distribuíram mais de 1400 facas e facóes no Culiseu, 
de modo que "acabou-se a idade da pedra no Xingu" (1888:210) e criaram-se "novas e estranhas 
necessidades", como salienta Rolf Krusche (1977:183), mudando as rela~ intertribais de forma 
irreversíveJ. Além disso, com o contato estabelecido entre bacairis mansos e bacairis bravos, ou
tras mercadorias entraram na regiáo, levando a uma série de altera~ no quadro intertribal 
(Krusche, idem, ibidem). Como ainda acrescenta este autor, os mesmos homens, que táo interes
sados estiveram no estudo das últimas culturas da idade .da pedra, contribuíram para a sua modifi
ca~o definitiva (p. 184). 

' 
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grossen.ses, quero, sem comparar as causas, acrescentar, para tranqüilizá-los, que também 
na velha Europa há inúmeras aldeias, tanto nas montanhas como na costa, em que a vida é 
mais pobre e primitiva do que no Culiseu (1940:255). 

Ao lado das trocas intercomunitárias, a grande uniformidade cul
tural observada no Alto Xingu se explicava, de resto, em fun~áo de urna 
série de processos histórico-culturais ocorridos no passado e ainda em 
vías de acontecer, como mostravam fenómenos aculturativos, tais como o 
empréstimo da tecnologia bacairi para conf~o de redes de dormir, pe
los já mencionados suiás, ou a introdu~o de máscaras de madeira e teci
do, entre os bacairis, que inicialmente só as fabricavam da fibra de burit~ 
ou, ainda, a assimila~áo de elementos culturais dos camaiurás pelos tru-

,; 

mais. 
Ao observador atento náo escaparam certos desníveis culturais en

tre as tribos - o nivelamento ainda náo se havia completado - fome
cendo valiosas pistas para inferéncias sobre a origem e centros de difusáo 
dos elementos culturais compartilhados por todos. O motivo do merexu, 
por exemplo, encontrado em toda parte32, era uma inven~o dos auetés, 
como demonstrava o maior número de máscáras, intimamente relacio
nadas, o seo vocábulo koahálu, que passara para as tribos · nuaruaques, o 
seu avan~o estilístico e a sua produ~o de um tecido apropriado para as 
máscaras (1940:416). -

Para a introdu~o da indústria da mandioca, de importancia 
económica primordial para os alto-xinguanos, as tribos de origem, náo 
restava dúvida, deviam ser os grupos nuaruaques, portadores da tecnolo
gia da ceramica, "pois sem potes de barro e sem assadeiras de beiju náo 
é possível a prepara~o da farinha" (1940:268). Aliás, estava certo, para 
von den Steinen, de que os grupos nuaruaques eram os portadores da 
cultura mais antiga da América Latina (p. 247). Deles se originava 
também o mito 9os heróis culturais Keri e Kame, adotado por outras tri
bos no Alto Xingu. 

As interpret~oes evolucionistas a pmtir dos dados emplricos observados33 

O status quo das comunidades alto-xinguanas of erecia, de resto, 
um verdadeiro laboratório cultural-psicológico, que permitía inferéncias 

32. Este padráo exprimía para von den Steinen "o elevado grau de nivelamento etnológico entre as 
tribos" (1940:331). Egon Scbaden sugere-o como padtáo distintivo da área, mais indicado que o 
uluri feminino, que nao ~ usado pelas mulberes suiás (1969:70). 

33. Apesar de em grande parte boje náo serem mais aceitas, estas especu~ interessam aqui pelo 
tipo de preocupa~áo e logicidade de argumento, razio pela qual alguns exemplos foram incluídos 
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significativas sobre a evolu~o culturaI ·da espécie humana de um modo 
geral. Náo que se tivesse convencido de ter encontrado aí um centro de 
inven~es originais, somente os pequenos agrupamentos de hoínens pri
mitivos, . desconhecedores da cultura européia, pareciam-lhe constituir 
tpna "base indutiva segura'' (1940:271) para tais preocupa~óes, bem co
mo conclusóes respectivas a origem e razáo de evolu~o dos diferentes 
elementos culturais específicos. Os desníveis culturais ainda observáveis 
no Xingu, ao mesmo tempo que permitiam inferéncias histórico-cultu
rais, possibilitaram o reconhecimento da marcha evolutiva de níveis infe
riores a superiores. Assim, a partir das premissas evolucionistas do práti
co antes do moral, do utilitário antes do estético, do concreto antes do 
abstráto etc., em confronto com a realidade empírica observada entre 
grupos indígenas do Alto Xingu, reconheceu a lógica intrínseca da ori
gem e do desenvolvimento dos fenómenos culturais concretos, bem como 
as leis psicológicas subjacentes e expressas diretamente na maneira de 
pensar e representar desses indígenas. 

Um dos primeiros problemas com que se defrontou foi a nudez 
indígena. Náo conheciam nenhuma forma de pudor. O uluri das mulhe- ' 
res, o fio com que os trumaís atavam o prepúcio ou o estojo peniano dos 
jurunas e bororos náo passavam de prote~o ou enfeite das partes pu
dendas e, em nenhum caso, tratava"!se de encobrir ou escondé-las. A cor
da pela cintura da maioria dos homens xinguanos apertava o prepúcio 
aparentemente com este mesmo objetivo ou visando o seu alongamento 
(ginástica da fimose ). Por outro lado, notava-se um sentimento de pudor 
ligado a alimenta~o: comia-se as escondidas, cada um em separado. 

Para von den Steinen, tal comportamento, totalmente destituído 
de sentido na época, tivera sua origem em tempos de escassez, obrigando 
os indivíduos a salvar a sua parte, semelhante ao animal que carrega o 
seu osso a um canto para comé-lo so8segadamente (1891:183). A insti
tui~áo se perpetuou e mesmo sem necessidade costumava-se comer a sós 
entre os bacairis do Alto Xingu, onde náo só se defrontou com este cos
tume como também foi reprovado por alimentar-se em. público. 

Seguindo um raciocínio análogo, os envoltórios pudendos náo se 
. destinavam a oculta~o das partes pudendas: oculta-se somente pelo re

ceio de perder algo. A única coisa a recear, no entanto, náo era pelos 

neste trabalho. De resto vale a afirma~o de Egon Schaden, quando diz: " ... muitas dessas id~ias 
estáo boje antiquadas; mas em lugar de ridicularizá-las talvez convenha lembrar que, em oposi~o a 
hipóteses anteriores, essas tentativas de compreensáo marcavam notável puso a frente no sentido 
de todas elas, embora altamente especulativas, se basearem na ob&erva~o direta do aborigine" 
(1956:126). 
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órgáos sexuais, mas, antes, pelo acesso as mullieres, privilégio do mais 
forte no estado selvagem. Somente pouco a pouco institucionalizaram-se 
condi~es mais favoráveis ao mais fraco, explicita von den Steinen com 
rela~áo ao desenvolvimento de costumes mais humanos, vencendo com 
astúcia e artimanha a for~ bruta (idem, p. 185). 

Convém, portanto, distinguir entre "pudor anatómico", ligado ao 
corpo e inexistente nas condi~óes primitivas de sociedade, e o "pudor fi
siológico", nascido do receio e ligado ao ato sexual. Este, inicialmente um 
ardil para o sucesso, ainda se observava até a atualidade também entre 
os aborígines do Alto Xingu. Como no caso da alimenta~áo, .também aquí 
a razáo-de-ser original cedeu lugar ao costume. · 

A falta de pudor do tipo "anatómico", interpretada por vários au
tores como sinal seguro da decadencia indígena, é, para von den Steinen, 
somente um indício da pouca complexidade social _das tribos sul-ameri
canas, pois, em sociedades mais numerosas, nas quais a regulamenta~o 
com respeito ao acesso fe minino se torna mais complicada, um tal senti
mento se desenvolve ao lado do outro. 

O gosto pelo enf eite e pelos adornos teria sido urna manif esta~o 
da idade dos metais, enquanto a idade das pedras unicamente visaría a 
satisfa~áo das necessidades, defendía o filólogo O. Schrader, segundp as 
acep~es evolucionistas da época (1940:379). A prática empírica mostra
va outros fatos: os índios do Alto Xingu, supostamente na idade da pe
dra, haviam desenvolvido um forte sentimento estético expresso em or
natos e pinturas corporais, enfeites plumários, enf eites de objet~ de uso, 
na omamenta~áo das casas, como~ por exemplo, um friso na casa .do ca
cique da segunda aldeia bacairi do Culiseu, apresent~ndo urna série de 
pinturas geométricas ou o "rancho dos artistas" (1940:141) ricamente or
namentado dos auetés. Náo se podia assumir que tivessem qualquer uti
lidade real ou imaginária, eram simplesmente enfeites. 

Os povos primitivos haviam desenvolvido o sentido estético, sim; 
haviam-no desenvolvido em toda a medida - devia tratar-se de um sen
tido inat<? da humanidade - todavía, náo se originou independentemen
te, mas como conseqüencia da prática, pois náo se podia assumir "que os 
sentimentos mais elevados tenham nascido antes dos menos requinta
dos" (idem, p. 216), "antes de colher flores, o ca~dor se enfeitou comas 
plumas das aves ca~das. Mas, antes de ca~r para armar-se com as plu
mas, matou aves para come-las" (~ni, ibidem). 

Aliás, o índio sul-americano, embora tenha avan~do ao estágio 
neolítico da agricultura, no que concerne a sua mentalidade, continuava 
no.estágio de ca~dor. Conf.umava-se esta afirma~o pelo comportamen-
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to dos índios alto-xinguanos voltado para a vida animal circundante. Em 
suas representa~óes plásticas e gráficas, por esta razáo e pela própria au
to'compreensáo indígena - primus inter pares - náo aparecem figuras fi
tomorfas34. Banquinhos zoomorfos, pássaros de cera, bonecos de .espiga 
de milho, vasilhas de cera.mica com seus apéndices zoomorfos e até as fi
guras geométricas constituíam reprodu~óes mais ou menos fiéis de mo
delos animais. 

Com respeito a pintura corporal, o enfeite dos desenhos geométri
cos ocorria com muito menor freqüéncia entre os indígenas xinguanos do 
que a pintura uniforme de preto ou vermelho, que lhes setvia de pro
t~o contra as picadas de mosquitos ou o calor excessivo. A pintura cor
poral visando fins estéticos, estes dados o comprovavam, constituía um 
segundo passo. O mesmo princípio se verificou na tatuagem quase inexis
tente entre os alto-xinguanos. Originariamente um efeito colateral da 
prática da sarjadura, empregada para aliviar in:flama~óes ou tensóes 
musculares, ou, também, na inten~o de melhorar a for~a do bra~o ou a 
visáo dos meninos, ou seja, um efeito de urna prática utilitária, aos pou
cos desenvolvera-se a prática da tatuagem com fms puramente distintivos 
ou estéticos. As únicas que apresentavam tatuagens e náo somente sarja
duras eram as tribos nuaruaques, utilizando-as na caracteriza~áo de ho
mens e mullieres das familias dos caciques. A verifica~o, em mais de 
urna rela~o da vida prática, do útil antes do estético náo implicava que o 
gosto de enfeite náo se tenha desenvolvido em toda a medida dos recur
sos possíveis, náo tem nada de desprezível que assim seja. É somente 
urna verdade que os "objetos empregados no enf eite foram conhecidos 
primeiramente pela sua utilidade" (von den Steinen, 1940:216). 

A ornamenta~áo dos utensilios domésticos, pás, tortuais, caba~s, 
remos, objetos rituais, máscaras, tábuas de dorso, zunidores, bem como 
de vigas e postes das casas, evidenciaram urna nítida preferéncia por mo
tivos geométricos. Inicialmente considerados sem importAncia, aos pou
cos náo s6 descobria que os motivos representados se repetiam em todas 
as tribos visitadas, como representavam modelos concretos: "Quando 
certas figuras se repetem regularmente, quando até se trata de u~ orna
mento adotado, pode-se ter a certeza de que os primeiros indivíduos que 
a desenharam tinham diante dos olhos um modelo determinado; o senti~ 
do, porém, foi talvez negligenciado pelas gera~óes seguintes ou até es
quecido completamente ... " (1940:341). 

34. Representa~ fitomorfas, que aparcceram em cachimbos dos índios paiaguás, deviam-se a in
fluencia alheia, provavelmente missionária, pois ''por que razlo deveria o índio sul-americano re
presentar palmeiras?" (von den Steinen, 1901:607). 
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Tratava-se de abstra~es ( simplifica~es) de modelos concretos ti
rados da vida animal e humana, que talvez tiveram a sua origem no de
senho representativo dos objetos da natureza. "O desenho do peixe
-matrinxá, tra~ado na areia a margem do rio piscoso, a fun de ~dicar 
a abundAncia do peixe, 'tinha o valor de urna palavra escrita e consti
tuía um desafio' ao companheiro de tribo, para que aí tentasse a sorte" 
(Schaden, 1955:1161). O que se observava com maior freqü~ncia eram 
motivos geométricos em forma de losangos e tria.ngulos, que os índios di
ziam tratar-se do peixe merexu e do uluri f eminino, respectivamente. 
Ninguém, todavia, teria tido a capacidad e de inferir o modelo concreto a 
partir destas representa~óes. 

Qual a razáo de tal abstra~áo? Em primeiro lugar, explica von den 
Steinen, tratava-se de simplificar visando a reprodu~áo por todos, pois, o 
estágio cultural em que os xinguanos ainda se encontravam idealizava a 
uniformiza~o. Em segundo lugar, tais abstra~es encontram sua expli
ca~áo nas possibilidades técnicas. 

Os desenhos eram produzidos, na maioria dos casos, gravando, e nao pintando. Só o 
risco gravado era preenchido a tinta. Nos tortuais e nas caba~ os ornamentos eram grava
dos ... Assim compreende-se sem dificuldade alguma a grande predominAncia e a interminá
vel repeti~o de ornamentos muito angulosos, como o losango do merexu e o triAngulo do 
uluri (von den Steinen, 1940:333)35. 

Mas quais as razóes, exatamente, desse peixe (e de vários outros 
também representados), do uluri e dos outros motivos? Por que estes 
e náo outros? Karl von den Steinen descobre a solu~áo ao analisar o uso 
das máscaras. Pela conforma~o e textura das má~ras de tecido, apa
rentemente as primeiras, conclui que existia urna semelhan~ náo pura
mente externa entre a máscara (oval e confeccionada da malha de rede) 
e a rede de pescar. O peixe como alimento desempenhou papel da maior 
importa.ncia, e urna pescaria bem-sucedida, com pescado abundante, era 
motivo para festa. Conforme Antonio, estas realizavam-se na época da 
colheita, "porque entáo ternos alguma coisa que nos permite celebrá-

35. Egon Schaden (1955:1163) ~Ita que a "teoria da estiliza~áo" de von den Steinen desfrutou de 
uma aceita~áo quase geral por muito tempo. Todavia, Max Schmidt, em estudos posteriores, de
fendía o ponto de vista de que as abstra~ se deviam a técnica exclusivamente. "As figuras vistas 
entre os índios do Xingu seriam simples produtot da técnica dos tran~dos. Pela cópia dos pa
drócs fundamcntai.s .resultantes dessa técnica é que o indio teria obtido os desenbos com que 
adorna os seus utensílios. Transferindo ou projctando para a figura geométrica a imagem natural, 
presente na memória, e associando-1he o nome desse mesmo objeto, teria elevado o descnho a ca
tegoría de símbolo" (Schadcn, idem, ibidem ). 
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-la[s]" (1940:382). As máscaras se relacionavam com a provisáo de ali
mento, náo restava dúvida. O pequeno peixe merexu, muito abundante 
nas águas lacustres e ribeirinhas xinguanas, representado nas malhas de 

' urna rede, simbolizava a alegria dos dias de festa, a reuniáo com tribos, 
dan~s, bebidas e comidas. Aos poucos náo só fora representado nas 
máscaras como em muitos outros objetos. "Dele se apoderou toda a 
indústria que de algum modo dizia respeito as bebidas, as comidas e aos 
enfeites" (idem, p. 414). 

A representa~o do uluri estava igualmente associada a idéia de 
prazer. Allás, o desenho de um triAngulo eqüilátero sempre evocava a 
imagem do uluri na mente indígena. Este fato curioso leva von den Stei
nen a reconhecer que as formas geométricas em absoluto sáo for~as de 
intui~o, como querem os filósofos, mas tem origem em objetos concre
tos, como o uluri feminino do Alto Xingu. "O uluri pode ser considerado 
um arqueopteryx da matemática" ( 1940:342). Da mesma forma como a 
ave que náo se persuade que descende dos répteis, enfatiza von den Stei
nen, nós, "que elevamos o nosso vóo as maiores alturas da matemática, 
[ ... ] dificilmente imaginamos que tenha havido homens incapazes de pro- ' 
duzir um simples triAngulo sem recorrer a um modelo concreto" (p. 342). 

Notavam-se diferen~as acentuadas entre urna tribo e a outra, no 
que conceme a sua capacidade de abstra~áo, para von den Steinen indí
cio seguro de distintos níveis de desenvolvimento, que lhe permitiram o 
reconhecimento do caminho evolutivo de um estágio a outro~ 

Com respeito ao motivo do merexu, adotado por todos os grupos, 
havia desníveis consideráveis entre um grupo e o outro. Enquanto os 
auetés - os quais eram "adiantados" para von den Steinen, como vi
mos - já concebiam a .representa~áo em · seu conjunto, tra~ando linhas 
oblíquas, paralelas, entrecruzadas - a rede - , a qual acrescentaram o 
motivo do merexu, sem, entretanto, se lembrarem mais de seu significa
do, os bacairis ainda se prenderam a representa~o das figuras isoladas, 
acrescentando losango a losango, no intuito de representar o modelo 
concreto. 

Também em rela~o a arte de contar, von den Steinen considerou 
os bacairis "mais atrasados". Compara~óes lingüísticas dos adjetivos nu
merais empregados entre as tribos do Alto Xingu demonstraram que os 
bacairis tiveram conceitos próprios somente até "3": tokále, ahá.ge 
e ahewáo. Mediante compostos formaram palavras até o número "6". 
Desta forma, "6" era igual a aháge-aháge-aháge. Acima deste número 
náo conheciam mais conceitos, e era preciso recorrer aos dedos dos pés e 
das máos para formar urna n~áo dos números maiores. Observavam-se 
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diferen~s nas outras tribos visitadas; todas, no entanto, tiveram concei
tos - muitas vezes estabelecidos por afixos - até o número "15" e, em
bora confusamente, até "20". 

Os impulsos a retlexáo, a partir da observa~o empírica, eram ver
dadeiramente ilimitados. Problemas de ordem geral, como eram a ori
gem da arte, do pudor, do f ogo (este, urna inven~o casual ligada a pro
du~áo de serragem, com que o homem primitivo ati~va o fogo apagado), 
sobre os quais as hipóteses mais variadas já haviam sido lan~das, bem 
como problemas específicos, como, por exemplo, a razáo do motivo me
rexu, aqu~ na observa~o direta, encontravam explica~es mais perto da 
práxis. No Alto Xingu, reconheceu também a verdade dos postulados 
bastianos com respeito as paralelas geográficas, além de presenciar a 
coexisténcia de estágios culturais geralmente assumidos como sucessivos: 
uma economia paleolítica ao lado de formas neolíticas de produ~o. 

A razáo disso deve ser vista, conforme o autor, na divisáo sexual 
do trabalho. Homens e mullieres representavam cada um "urna classe 
profissional ou uma determinada soma de conhecimentos técnicos" 
(1940:269). Como ca~dor/pescador e guerreiro, o homem primitivo ha
via desenvolvido arcos e flechas, o propulsor, ma~s, o machado de pe
dra, covos para a pesca, perfuradores, raspadores, agulhas etc. Com igual 
autonomia, a mulher desenvolveu "os elementos culturais ligados ao tra
balho de procurar, carregar e preparar os frutos e as raízes" (p. 269). 
Comprova-se esta hipótese a partir do ciclo cultural observado no Xingu. 
Esta conquista f eminina, ressalta, 

contnbui muito mais para a apología do feminismo do que a luta de nossas mulheres pelo 
direito ao trabalho ... E o reconhecimento de que, pelo menos aqui, a possibilidade de uma 
existencia sedentária deve ser atnbuída ao mérito indiscutível das atividades femininas, as 
quais, em vista da protwao masculina de ca~dores, eram fatalmente impelidas para deter
minadas dir~Oes, eleva o sexo feminino nessa fase de desenvolvimento a um grau id8ntico 
ao dos homens (p. 269). 

A honra, náo restava dúvida, pertencia as mullieres nuaruaques, 
pois elas possuíam a tecnologia da ceramica e, conseqüentemente, do 
preparo da farinha e seu subproduto, o puserego, bem como do páo que 
fabricavam, o beiju ou a puva. Para esta indústria, servindo de pratos, 
chapas ou recipientes, as mullieres nuaruaques haviam desenvolvido qua
tro tipos de formato: urna panela de dimensóes grandes (75 cm de dia
metro ), para ferver a bebida extraída do sumo venenoso da mandioca 
brava; urna assadeira para os beijus, urna vasilha de tamanho médio des
tinada ao preparo de peixinhos e frutos silyestres, e urna outra, menor, 



KARL VON DEN STEINEN: VIDA E OBRA 75 

servindo de prato /copo ou recipiente para miudezas. Esta última apre
sentava urna decora~o em forma de apliques zoomorfos (cauda, patas, 
cab~ de diversos animais ), muitas vezes bastante fiel ao modelo natu-, 
ral. 

Como estas mullieres haviam inventado a técnica do fabrico da 
ceramica? Quais as razóes imediatas de sua origem e por que razáo a de
cora~o zoomorfa e especificamente este tipo de zoomorfos? 

Para von den Steinen estava certo de que a origem da ceramica se 
relacionava coma falta de caba~s. No Xingu, os únicos produtores de 
caba~ eram os bacairis e os nauquás. Substituindo-as, as mullieres nua
ruaques inicialmente deviam ter recorrido ao barro, para preencher os 
espa~os vazios dos cestos, desta forma obtendo um recipiente para o 
transporte da água, ou das grelhas tran~das de cipó, para, nas chapas as
sim conseguidas, assar alimentos menos volumosos (von den Steinen, 
1940:268). 

Quanto a reprodu~áo zoomorfa na ceramica, como, de resto, em 
objetos talhados em madeira, figuras de barro ou de cera e bonecos de 
espigas de milho etc., já vimos que a explica~áo se devia a autocompre- ' 
ensáo, bem como a importancia do mundo animal na vida tribal. O que, 
no entanto, era estranho nestas reprodu~óes zoomorfas era a espécie 
animal representada .. Por que exatamente sapos, carrapatos ou morcegos 
em toda a grande variepade de espécies? As razóes, como descobre von 
den Steinen, se ligam aqui também ao modo analógico de pensar dos 
indígenas: a constitui~áo ou atividade de um animal é que determina a 
cópia de sua forma. Assim, "ao pote corresponde a coura~ da tartaruga, 
a vespa cavadora orna o instrumento para desenterrar mandioca, o aguti 
de pele bonita enfeita o pente, a imagem da cobra o zunidor ... " (p. 377). 

Muitas vezes, sobretodo nos trabalhos de entalhe em madeira, ati
vidade masculina, é a forma da matéria-prima, o tamanho ou até a cor, 
que determina a espécie de animal a ser reproduzida. 

No que concerne. a vida social, rela~óes sociais intra e intertribais, 
direitos e costumes, suas informa~es se limitavam a poucas observa~óes 
de caráter genérico. No plano intratribal, constatou o pouco poder do 
chefe, rela~es de parentesco baseadas na ftlia~áo matrilinear36, a im
portancia do irmáo da máe, as rela~óes de propriedade: "A planta~o era 
propriedade comum. Em casa cada qual possuía sua propriedade indivi
dual" (p. 425). As rela~es intertribais ba~earam-se, como já vimos, na 

36. Conforme Renate Viertler. os autores posteriores a wn den Steinen afirmariam tratar-se de des
cendencia bilateral (1969). 
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troca intercon;iunitária, no respeito mútuo dos territórios: " 'Este riacho 
já pertence a tribo vizinha' era uma informa~áo que ouvíamos regular
mente .na nossa viagem" (p. 425), no intercasamento._ 

O costume estranho da couvade, que observou tanto no Culiseu 
quanto entre os bororos, encontrou sua explica~o na identifica~o do 
pai com o filho: "O filho é uma multiplica~o do pa~ o qual se duplicou e 
deve comportar-se como crian~ que náo pode sofrer dano" (p. 435). Es
ta verdadeira rela~o ficou patente durante a sua visita a aldeia Teresa 
Cristina, dos bororos. "A máe dá a luz no mato, e o pa~ que nunca pre
sencia o parto, náo somente jejua, mas, como soubemos do farmareutico 
da colónia militar brasileira - que disso muito se admirava - , toma 
também os remédios a ele entregues para a crian~a doente." 

Osparecis 

No dia 9 de mar~o de 1888, numa carta a Virchow, Karl von den 
Steinen escreveu: "Agrad~o todos os dias aos deuses por ter me tomado 
pesquisador africano [sic] na América do Sul. Há demasiado trabalho, 
mas o país está fora de moda e os brasileiros mesmos, totalmente obce
cados por seu tupi, somente se dedicam ao estudo do índio impresso nos 
livros desde os tempos antigos ... " Ao menos duas tribos ainda pretendía 
conhecer antes de sua volta: os parecis nas cabeceiras do Paraguai, e os 
bororos, habitando as margens do Sáo Louren~o, dir~o SE de Cuiabá. 
Muito distantes urna da outra, no entanto, somente os bororos 9o Sudes
te podiam ser visitados pessoalmente; os parecis foram convidados para 
vir a Cuiabá e, de fato, aí chegaram no dia 19 de fevereiro de 1888. 

Um relato do capitáo António Pires de Campos, seu descobridor, 
do ano de 1723, apresenta-os como trabalhadores, ordeiros e habilidosos 
artesáos, habitantes de inúmeras aldeias de dez a trinta casas, algumas 
das quais eje trinta a quarenta passos de largura. No flm do século passa
do, no entanto, muito pouco restou dessas aldeias, outrora existentes nos 
extensos "campos de parecis". 

Os doze indivíduos que chegaram a Cuiabá estiveram muito mais 
aculturados pelo contato, durante 150 anos, e trabalho como mineiros e 
marinheiros nas embarca~óes tapajónicas, do que os bacairis mansos do 
Rio Novo e Paranatinga. Era relativamente pouco o que podiam ainda 
conhecer de sua cultura original. Tra'tava-se, como demonstraram com
para~óes lingüísticas, de grupos nuaruaques muito mais próximos, no que 
concerne ao seu dialeto, dos nuaruaques xinguanos, do que dos moxos da 
Bolivia. Sua vestimenta se assemelhava a observada no Xingu. As mulhe-
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res, abruxo da· roupa a brasileira, ainda usavam a "tipoinha", já descrita 
pelo antigo descobridor, urna espécie de saia de 30 cm de comprimento e 
que, na opiniáo de von den Stein.en, náo constituía mais urna prot~áo ou 
enfeite, inas já um envoltório, sinal de um estágio cultural mais elevado, 
como pensava. Para as tribos do Alto Xingu, von den Steinen havia tes
tado a falta de bebidas alcoólicas, prova, entre outras coisas, do seu atra
so cultural. Os parecis das cabeceiras do Paraguai conheciam urna tal be
bida. Preparavam-na de frutas fervidas e peda~s de beiju ou gráos de 
milho mastigados, os ''vinhos de ananás", de que já falava o velho ca~a
dor de escravos. Outro sinal de seu estágio superior de cultura? 

Dos visitantes parecis em Cuiabá fora-lhe possível receber algumas 
poucas informa~óes sobre rela~óes sociais, ciclo vital, representa~óes 
cosmogónicas. 

Entre os bororos 

Teresa Cristina constituía urna das duas colonias indígenas37 no rio 
Sáo Louren~, instaladas há mais ou menos um ano quando da pacifi- , 
ca~o dos temidos índios coroados por Antonio José Duarte. Como von 
den Steinen descobriu, nada mais eram que irmáos tribais dos bororos, 
há muito pacificados, da Campanha e Caba~ais do lado ocidental do rio 
Paraguai - os últimos de urna poderosa tribo de outrora, que ocupava a 
regiáo entre os rios Paraguai e Cuiabá38• Um dos poucos que, antes de 
von den Steinen, reconheceram a identidade de coroados e boro ros f oi o 
Baráo Melga~. Ainda von Martius havia falado de colluvies gentium, que 
provavelmente náo pertenciam a urna na~áo ou língua definida. A con
fusáo toda se originou do próprio nome de "coroados" com que os brasi
leiros náo s6 costumavam chamar estes índios do Mato Grosso de Goiás, 
como, também, os da regiáo do Paraná e outros do rio Xipotó, na divisa 
das províncias de Minas Gerais e Rio de J an~iro. 

Karl von den Steinen havia conhecido alguns desses índios antes 
de sua expedi~o ao Culiseu, em julho de 1887, em Cuiabá, onde se en
contravam a fun de receber o batismo cristáo. Esta tribo, escreveu numa 
carta de 29 de julho de 1887, ao presidente da Sociedade de Antropolo
gia, Etnología e Pré-História de Berlim, "ainda goza de toda a sua origi
nalidade", representando um objeto de pesquisa extremamente interes-

37. A outra chamava..sc Isabel. 
38. Havia, portanto, bororos ocidentais e orientais (Lowie, 1948:419). O centro de difusáo de ambos, 

todavía, conforme von den Steinen, seria a rcgiáo do rio Sáo Louren~, de cuja parte baixa estcn
deram-se em diR~o ao rio Cuiabá e A margcm dil'eita do Paraguai, e de cuj_a parte alta dispersa
ram-6C até as cabeceiras do Araguaia (von den Steinen, 1940:568). 

, 
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sante: "Um tipo excepcionalmente forte, nível cultural babeo, sedentarie
dade íntima. Pertencem aos aborígines da província ainda totalmente in
compreendidos e náo se enquadram em nenhum dos outros grupos" (ibi
dem). 

Teresa Cristina fora visitada em maf(;o de 1888. Seis dias de caval
gada de Cuiabá. No dia 20 de mar~ de 1888 alcan~ram as margens do 
Sáo Louren~o. Os índios aí estabelecidos ofereciam o mais triste espetá
culo de decadéncia: von den Steinen, ainda sob o impacto das impressóes 
xinguanas, aqui entre os bébados e dependentes bororos, inicialmente viu 
pouco de positivo e lan~ou-se a urna série de compara~óes: 

[ ... ]parece que a vida no Culiseu difere essencialmente da aldeia bororo. Ali, morava-se em 
bons ranchos de família; aqui possuía cada casal com filhos urna pequena e miserável chou
pana; ali ·os solteiros eram a ex~o; aqui a maioria; ali, os homens que viviam em mono
gamia tinham a sua casa de música, onde náo entrava mulher alguma e que servia para as 
assembléias e dan~ e onde, porém, somente se trabalhava quando era preciso fabricar 
adornos festivais; aqui, eram levadas a for~ para o rancháo dos homens as raparigas que 
caíam na posse de vários companheiros, e o trabalho regular de armas e utensilios era feíto 
no ranchao dos homens. Entre os bororos, a vida familiar era manifestamente urna conquis
ta exclusiva dos mais velhos e dos mais fortes (1940:613). 

Eram ca~adores e coletores, sem o conhecimento da agricultura39• 

O milho que consumiam em forma de angus e mingaus fora introduzido 
pelo branco40, a mandioca e as canas plantadas pelos soldados da colOnia, 
sistematicamente pilhadas41, faltando-lhes toda a compreensáo para as 
leis de crescimento e madu~a~áo42• Em sua compara~áo comos alto-xin
guanos, von den Steinen, acrescenta: 

O sustento só podia ser obtido pelo esfor~o coletivo da maioria dos homens que 
eram obrigados a afastar-se por longo tempo na ca~ o que era impossfvel para o indivíduo 
isoladamente. Esse sustento era escasso, e os mais m~os haviam de ficar contentes, quando 
podiam saciar a sua própria fome; tanto nao podiam obter para satisfazerem também a mu
lher e os filhos. Gra~ ao cultivo pacífico do campo, que entre as tnbos do Culiseu a mu-

39. Lowie (op. cit., p. 420) escreve que nao é claro se as tribos praticaram ou nao a agricultura antes 
da influencia do branco. 

40. Renate Viertler a este respeito observa: "O fato de receberem o milho diretamente dos adminis
tradores da colonia náo implica que, antes da instala~o desta, os bororos náo o tivessem cultivado 
regulannente na época anterior 1 pacifica~áo, podendo se tratar de milho difundido a partir do 
branco, ou de milho nativo". ' 

41. A mesma autora, quanto a esta ooomncia, argumenta que "as devasta~óes das ro~ dos brancos 
da coh~nia assumiam a conota~áo de saques contra o inimigo" (ibidem ). 

42. Río mais acima, todavía, os bororos plantavam tabaco, algodáo e caba~, cultígenos que foram 
comercializados contra flechas das tribos mais abaixo (von den Steinen, 1940:613-614). 
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lher praticara ou aprendera:, modificou-se completamente esse estado de coisas: a comu
nhao dos homens, o aróes, perdeu a importancia e podia restringir-se a pesca e as dan~ 
· festivais. A entrada de víveres era agora tao abundante e regular que cada qual recebia o su
ficiente pelo menos para urna pequena familia ... (ibidem) . 

Urna apologia ao progresso, ao Xingu e suas mullieres, as herdei
ras da agricultura e de todos os bens resultantes. Aos poucos, contudo, 
reconheceu que, apesar do estado decadente em que se encontravam e 
do nível "inferior" de cultura, ou exatamente por esta razáo, estes índios 
constituíam objeto de maior interesse, pois, as institui~óes sociais, as prá
ticas e costumes que lhe pareciam táo estranhos, em compara~áo .as en
contradas no Alto Xingu, se mostraram correspondentes ao nível cultural 
de ca~adores/ coletores. 

Assim, a institui~o do baíto-rancháo masculino e a divisáo mascu
lina em classes sociais43 demonstrariam formas de organiza~o social ca
racterísticas do seu nível, e tiveram sua razáo de ser exatamente nas con
di~óes económicas pelas quais se definiam, ou seja, a escassez de recur
sos44. Somente urna classe, a dos "velhos", podia ter o direito a casa e , 
familia nas condi~óes económicas reinantes. A dos solteiros havia de se 
contentar coma casa e mullieres comunitárias. Regulavam-se desta for
ma a taxa de crescimento populacional e, como conseqüéncia, a quanti
dade de alimentos necessários para o sustento do grupo. Ao lado do as
pecto puramente económico, a convivéncia dos solteiros no baíto ofere-
cia outro altamente vantajoso para urna sociedade de ca~dores baseada 
na solidariedade: esta já se iniciava aqui, na roda dos homens, aróe, pois 
nela náo só se preparavam para as ca~adas, fabricando suas armas e seus 
utensilios e cantando durante as noites anteriores a elas - parecia tra
tar-se de urna "sociedade masculina de canto" (1894:480) -, como 
também executavam suas outras atividades, fiavam seu algodáo ( tarefa 
masculina entre os bororos ), os cabelos de seus mortos, fabricavam tiras 
com cerdas de porco-espinho ou enfeites plumários (habilidades "que 
parecia mais natural devessem ser confiadas as delicadas máos femini
nas", 1940:622). Allás, suas habilidades exemplares induziram von den 
Steinen a afirmar: "Se os aguilhoasse a necessidade, teriam chegado es-
tes silvícolas a ínven~es posteriores" (ibidem ). Eles aí tomavam suas re-

43. Karl von den Steinen havia anotado: "Tanto quanto me foi possível entender, dividía-se a tribo [os 
homens bororos] em duas grandes classes, a das cabanas de famOias e a do ranchao. Aquela com
preendia os mais velhos país de família, que viviam cm matrimonio regular; a outra, os solteiros, 
que arranjavam raparigas, possuídas em comum por pequenos grupos" (von den Steinen, 
1940:635). 

44. Bem entendido, na ace~o evolucionista de abordagem. 
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fei~es, preparadas pelas mullieres, e aí dormiam, cada um de acordo 
coma "posi~o do baíto e segundo o grau de parentesco" (von den Stei
nen, 1940:619), tudo na maior ordem, também em termos de standards 
europeus. Único def eito, de um ponto de vista moral, constituía para von 
den Steinen o rapto das raparigas: "Os brasileiros afirmavam ter aconte
cido que trinta a quarenta homens, um após o outro, for~vam a mesma 
mulher, que era agarrada pelos bra~s e pernas. Em parte, as raparigas 
eram procuradas de dia publicamente e ... pintadas e enfeitadas em meio 
de muitos gracejos; em parte eram capturadas ao cair da noite ... " 
(1940:637) De um ponto de vista mais objetivo reconheceu, porém, que 
era exatamente esta institui~áo que mais contribuía para o equihorio 
economico-social (conforme cita~áo acirna ). 

Tirava proveito dessas rela~es a classe dos "velhos", tios e irmáos 
das "mullieres do rancháo", e, na sociedade bororo de descendéncia ma
trilinear, seus legítimos protetores. Pelos servi~os prestados, as raparigas 
recebiam flechas de bambu ou enfeites que se destinavam a eles (von den 
Steinen contou certa vez dezoito flechas recebidas como pagamento). O 
seu prestígio e poder, manifesto em todas as atividades bororos, funda
mentava-se nestes direitos. 

As condi~óes económicas encontradas confrrmaram de tódo os 
pressupostos teóricos: flutua~óes sazonais levaram a urna maior de
pendéncia da coleta f eminina: 

[ ... ] apesar de todo o modo de ca~ os alimentos vegetais, preparados pelas mulheres, é que 
tinham a maior importAncia, porque entravam mais regular e abundantemente. As mulheres 
desenterram raízes por meio de um pau pontudo, trepam com grande agilidade nas palmei
ras, preferindo o uau~ e a acuri, colhem os cocos, cortam na copa o palmito, procuram fru
tos, como o jatobá, o pequi etc. (1940:623). 

Na esta~áo chuvosa, "passam dias e dias sem nada comer" 
(ídem, p. 624). Karl von den Steinen ·acrescenta: "Comiam de tudo o que 
havia na mata e no rio" (ibídem). 

Todavia, tratava-se também de urna escassez culturalmente condi
cionada. Von den Steinen mesmo menciona o tabu de vários animais (o 
veado, a arara-mansa), considerados sagrados. 

O mundo representativo, a autocompreensáo e os conceitos sobre 
a vida após a morte, allás, constituíam urna esfera inseparável das ativi
dades economicas: náo só se observavam as regras de tabu acima referi
das, ligadas aos conceitos de urna espécie de metempsicose - os· bororos 
consideravam-se araras-vermelhas e acreditavam que, após a morte, vol
tariam a pertencer a elas; outras tribos se transformariam em outros pás-

• 
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saros - vários animais dependiam do benzimento por parte dos baris, cu
randeiros da aldeia, para poderem ser consumidos. Tratava-se princi
palmente de peixes Oaú, dourad?, pintado) e anim~is como a anta, a ca
pivara ou o jacaré45• Animais totémicos dos baris, somente o seu benzi
mento inibia a morte de quem deles se alimentava. 

Observavam-se entre os bororos institui~óes extraordinárias, co
mo, por exemplo, a redistribui~áo da carne de ca~a ("ninguém assava a 
ca~ que havia apanhado, mas entregava-a a outrem para aquele fim", 
1940:624-625)46

• Para von den Steinen, urna conseqüencia da escassez de 
recursos: com elas solucionavam-se os desentendimentos em torno da 
distribui~áo da carne escassa. 

J;:>urante a sua permanencia na colónia, presenciou a morte de dois 
indivíduos. As cerimónias fúnebres, altamente elaboradas, se estendem 
durante semanas. Englobam lamenta~óes dos enlutados, ca~adas coleti
vas, cantos e dan~s funerárias, o mais impressionante, a pantomima em 
torno da destrui~áo dos bens do morto, no caso observado, a mulher de 
Coqueiro, bem como a cerimónia dos zunidores, sagrados e altamente 
perigosos as mullieres e estranhos. Karl von den Steinen registrou o sig
nificado de tudo isso, as concep~óes subjacentes, o modo como sáo re
compensados os enlutados. "Seus dados", escreve Renate Viertler, "fo
ram cabalmente comprovados por pesquisas posteriores". 

Seus dados também náo excluem observa~óes relacionadas com 
aspectos da cultura material imediatamente acessíveis. A respeito da ves
timenta, constata a pref eréncia pelas tradi~óes antigas: por parte mascu
lina, o uso de um cordáo pela cintura, estojo peniano, enfeites, lábio infe
rior perfurado, bem como o lóbulo auricular. Este (lltimo se observava 
também entre o sexo feminino, que, de resto, usava cintos de embira na 
cintura, nos quais prendiam tiras cinzentas e, durante a menstrua~áo, 
pretas, de tres a quatro dedos de largura. A razáo de ser dessas. faixas 
largas e rijas, pensava von den Steinen, se ligava ao costume de carregar 
pesados cestos nas costas, servindo de apoio e prote~áo para a pele. A 
perfura~áo dos lábios, característica tribal masculina, e das orelhas en
volvía complexas práticas rituais. O costume de cobrir partes inteiras do 
corpo com plumas brancas e coloridas muitas vezes se destinava a curas 
de doen~s, bem como enfeite para as numerosas festas bororos. De ex-

45. F.stes curandeiros, observa o autor, sempre rese.rvavam a melhor parte dos animais benzidos para 
si. 

46. Redistribui~o que contrastava por completo com a reparti~o caótica de carne de . boi oferecida 
pelos administradores da colonia. 
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cepcional beleza erall! os diademas de penas de araras parlkos, e outros 
ornamentos plumários47

• 

Suas compara~óes etnográficas com os alto-xinguanos detectaram 
"arcaísmos" também na esfera da cultura material: um exemplo disso era 
o modo de enterramento dos esqueletos dos mortos, náo, como entre os 
ceramistas da Amazonia, em urnas (no Alto Xingu, todavía, náo pratica
do), mas em cestos enfeitados (1894:216). Outro exemplo seriam os já 
mencionados zunidores, de importdncia fundamental na comunica~áo 
comos mortos, enquanto no Xingu já náo se destinavam mais a tal fina
lidade, servindo somente de meros atributos de dan~ ou brinquedos 
(1894:497). 

A língua bororo demonstrou-se pertinente a nenhuma das familias 
lingüísticas por ele estabelecidas. As suas anota~óes lingüísticas entre 
o bororo com seu "estranho bororo-portugues" ( 1940:582) tornaram-se 
algo difícil. Os melhores informantes a respeito foram os meninos da es
cola. 

Von den Steinen deixou Cuiabá em maio de 1888, chegando ao 
Rio de J aneiro no mes de julho do mesmo ano. Durante a viagem de vol
ta conheceu a província do Rio Grande do sui e os patrícios que ali se 
haviam estabelecido nas conhecidas "picadas" do interior. A 17 de julho 
de 1888, perante a Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, na presen
~a da Princesa Imperial e do Conde d'Eu, proferiu urna conferencia, rela
tando as dificuldades da viagem, sobre os índios encontrados, sua cultura, 
suas representa~óes, e sua amizade para com eles. Neste particular ele 
pergunta: "Entáo eu náo devia chamar de amigos meus aqueles que nos 
forneceram comida quando ficamos desprovidos de tudo, aqueles que 
nos guiaram a salvamento pelas cachoeiras as mais perigosas, aqueles 
que na nossa volta nos acompanharam todo o rio abaixo, com lágrimas 
nos seus olhos quando fizemos nossas despedidas?" (1888:209). Perante 
a ilustre assembléia levanta também a pergunta pelo destino desses ín
dios: 

Sao tres mil aborigines que apresentamos, primitivos como saíram das maos da na
tureza; portanto, capazes de desenvolvimento intelectual e moral se forem guiados pro-

47. Hércules Florcnce, que nos anos de 1825-1829 havia acompanhado a expedi~o ao Brasil Central 
de Langsdorff, dentre muitos outros também representou em seus esb~os alguns dos índios bo
roros do rio Paraguai: rcprod~ realmente fiéis, como constata von den Steinen. Pela aparencia 
e apresenta~áo indumentária tratava-se de identidade cultural desde aqueles tempos. 
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priamente, ou brutais se forem maltratados. (E continua:] Um sem-número dos seus irmios 
ficou aniquilado por duas espécies de barbarismos, criados allás por nossa ra~ de mais no
bre categoria: uma a guerra feroz, a outra a especula~o sórdida (op. cit., 211-212). 

· A Volta para a Alemanha 

A primeira fase em Berlim (e Marburg) até 1906: Vida pública 

No fim do ano de 1888, de volta a AJ.emanha, von den Steinen ain
da proferiu duas palestras, sobre a sua experiencia no Alto Xingu e o es
tado cultural da "idade da peqra" aí encontrado, perante a Academia 
Real Prussiana das Ciencias, em Berlim e o 61° Congresso de Pesquisa
dores da Natureza e Médicos, Colónia. Com esta segunda viagem, tor
nou-se, como disse Erland Nordenskiold (1930:222), um dos mais famo
sos americanistas. Muitos o procuraram, daí em diante, buscando seu 
conselho. e orienta~o, quando se tratava de assuntos ligados a América 
do Sul. 

A CQ!Teira universitária, a de museólogo e as atividades extraordinárias 

De volta a Berlim, havia-se habilitado para a livre-docencia da 
Universidade de Berlim48 em· 1889. Um ano depois, no entanto, pediu 
transferencia para Marburg sobre o Lahn, onde ocupou a cadeira de et
nologia da Universidade de Marburg, e se dedicou, como afirmou, "a 
avalia~áo dos resultados de viagem" (Schlenther, 1959-1960:70). Em 
1893, todavia, regressou a Berlim49

, retomando suas atividades no Mu
seu de Etnologia, iniciadas em 1885, quando, de volta da primeira viagem 
ao Xingu, dedicou-se a avalia~áo da cole~áo etnográfica, como demons
tra um artigo de sua autoria editado pela Ethnologische Abteilung der 
Koniglichen Museen zu Berlin, intitulado "A Col~o da Expedi~o ao 
Xin 

,, 
gu . 

48. A sua disserta~áo versava sobre experiencias em rela~o as "idéias dos povos" de Bastian, Er. 
fahrungen zur EntwickJungsgeschichte des Volkergedankens e fora aceita pela banca examinadora da 
qual, como admira-se Ursula Schlenther (op. cit., ibídem), fazia parte o filósofo Dilthey e nao 
Adolf Bastian, o único que teria tido competencia para a avalia~o de um assunto exclusivamente 
etnológico, como o era o trabalho apresentado - com a reserva de notar-se, entre outras coisas, o 
estado metodologicamente inacabado da etnologia, bem como urna certa confi~ do autor no es
tabelecimento de conexóes (U. Schlenther e Westphal-Hellbusch, op. cit., ibídem). 

49. C.omo salienta Séhlenther (ibidem ), talvez nio tenha sido um puro acaso que Bastian na época se 
encontrava cm Bcrlim. 
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Teria sido neste ano de 1893, conforme Ursula Schlenther (idem, 
ibidem ), que reiniciou suas atividades na Universidade de Berlim. Outros 
autores (a maioria), no entanto, mencionam o ano de 1900 (Westphal
-Hellbusch, 1969:166; Plischke, 1932:291) para o reinício. Em 1904 
ou 1906 (também aqui as fontes divergem: Schlenther e Westphal-Hell
busch, sustentam o ano de 1904, enquanto outros, dentre os quais a filha 
do autor, Marianne Schefold, mencionam 1906), retira-se, todavía, náo só 
desta fun~áo como também das atividades no Museu de Etnologia, onde, 
em 1904, havia se tornado diretor da se~áo da América do Sul. "Estar 
engajado em cargos públicos aparentemente náo era de seu agrado", es
creveu Hans Plischke quanto a esta medida (1932:291). Outros pensam 
ter se tratado de um mau relacionamento com seus colegas e superiores 
universitários (Schlenther e Westphal-Hellbusch, idem, ibidem). Seja co
mo for, daí em diante dedicou-se exclusivamente a seus estudos particu
lares e suas ocupa~óes extra-oficiais, bem como a participa~áo na Socie
dade de Antropologia, Etnologia e Pré-História, ocupando de 1900 a 
1907 o cargo de vice-presidente; de 1908 a 1910, de presidente; em 1911, 
vice-presidente; e de 1925 a 1928, secretário. De 1925 em diante, foi 
membro. honorário da Sociedade. O que igualmente continuou foi a sua 
atividade de editor da revista semanal Das Ausland, publicad_a pela Edi
tora Cotta de Stuttgart, que havia iniciado em 1890. Editou-a até o ano 
de 1911. 

De acordo com a relativamente curta atividade de ensino, ainda, 
de resto, interrompida por viagens, sáo poucos os cursos que proferius0

• 

Alguns títulos deles sáo: "Capítulos Escolhidos da Etnología Geral", 
"Etnología da América do Sul", "lnícios da Arte e Ornamenta~áo entre 
os Povos Naturais", "A Arte e Ornamenta~áo dos Polinésios" (Schlen
ther, 1959-1960:70). · 

Dentre as suas tarefas de museólogo, destacam-se duas viagens 
que empreendeu como encarregado do Museu de Etnologia de Berlim: a 
já referida segunda viagem ao Xingu e urna expedi~o, no ano de 1887, as 
Ilhas Marquesas do Pacífico Sul. Visava, com esta última, o estudo da 
cultura e arte desses insulanos, "os últimos selvagens" (1925, prefácio ). 
Para o seu fim, no entanto, chegara, como ressalta, cinqüenta anos tarde 
demais. Funcionários do governo colonial francés, viajantes, comercian
tes e outros haviam levado a maioria dos tesouros da antiga cultura, de 
forma que objetos, como a ma~ de maaeira de ferro com dupla cab~ e 

50. "Mesmo assim", rcssalta NoJdenskiold (1930:222), "existe uma quantidade de etnógrafos que sio 
seus discípulos". 
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finas gravuras, simplesmente náo se encontravam mais no arquipélago. 
Com poucas exce~óes, tivera de procurá-los em todos os quatro cantos 
do mundo, tarefa a que se dedicaria imediatamente após o término de 
suas investiga~óes nas Ilhas. Na\ passagem de volta, nos Estados Unidos, 
já encontraría as "reliquias dos ca~adores de baleias da Nova Inglaterra" 
(von den Steinen, 1925, prefácio). Outras viagens com esse mesmo obje
tivo levaram-no, no decorrer dos anos, a rríaioria dos estados europeus, 
"de Bordeaux a Sáo Petersburgo, de Estocolmo a Roma, em especial, 
porém, a Inglaterra, e, com o maior sucesso, a Fran~a, a matriz da colo
nia com suas cole~óes históricas da Marinha, com numerosos museus 
provinciais de Caen até Grenoble" (ibidem ). 

Durante a sua permanencia em Berlim e Marburg, von den Stei
nen foi um assíduo participante de congressos de geógrafos, naturalistas 
e americanistas51, nos quais, desde o ano d.e 1885, atuava ora como pales
trante ora como observador. "Havia sido uma das principais personali
dades nos Congressos de Americanistas", disse Erland Nordenskióld 
(1930:402). A sua presen~a foi documentada em tres congressos de ame
ricanistas: o XII, que se reuniu em 1900 em Paris; o XIII, em 1902, em · 
Nova York, e o XIV, no ano de 1904, em Stuttgart. Aos primeiros assistiu 
na fun~áo de observador. Seus relatos respectivos perante a Sociedade de 
Antropología, Etnologia e Pré-História, e também (sobre o congresso de 
Nova York) perante a Sociedade de Geografia de Berlim, descrevem im
pressóes, navidades, presen~s. No ano de 1904 apresenta ao congresso 
de Stuttgart o seu Diccionario Shipibo, que acabara de publicar pela Edi
tora Dietrich Reimer, Berlim, urna transcri~áo de um vocabulário ma
nuscrito da língua pano, acrescida de comentários lingüísticos e etno
-históricos do autor. 

A produ,ao científica 

Por ocasiáo do necrológio de von den Steinen, Erland Nordens
kiold publicou urna lista bibliográfica da produ~áo científica de von den 
Steinen, destacando como de maior .llnportancia os seus livros referentes 
as expedi~óes ao Xingu, a gramática bacairi, o dicionário das línguas pa
nos, bem como os tres volumes sobre os marquesanos e sua arte, que saí
ram em 1925 e 1928. Georg Friederich, com referencia as obras sobre o 

51. Ap6s a sua retirada da vida pública em 1906, parece ter perdido também o interesse nisso. Urna 
única referencia deixa supor que ainda participou de um congresso em Düsseldorf, no ano de 1926 
(~rta a Nordenskiold de 15 de maio de 1926). Dispomos, no entanto, de material documentário 
demasiadamente fragmentário para afirma~óes mais precisas. 
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Xingu e as Ilhas Marquesas, comentou: "A publica~áo constituía cada vez 
um acontecimento" (1929:269). De fato, já o livro Durch Central Brasilien 
(O Brasil Central), com que von den Steinen pela primeira vez se 
apresentou a um público mais amplo, constituía um sucesso, náo só pe
lo seu conteúdo geográfico, etnológico-lingüístico extraordinário, como, 
também, pelas observa~óes da natureza tropical, da vida social de 
Cuiabá, da sua política, história, de seu folclore (por exemplo, da 
procissáo de Domingo de Ramos - um acontecimento extremamente 
pitoresco ), pelas descri~óes do cerrado, das marchas, das dificuldades. 
Além disso, revela-se já aqui o seu excepcional talento para escrever: 
um estilo que fascina pela facilidade com que integra objetividade, im
pressóes e sentimentos subjetivo~, passagens anedóticas, reflexóes, in
terpreta~óes. 

No ano de 1892 sai o seu Die Bakairi-Sprache (Gramáti.ca Bacairi), 
que, segundo von den Steinen, "representa dentre os result~dos da se
gunda viagem ao Xingu aquela contribui~áo na qual o maior número de 
navidades está contido" ( 1892:111). 

Quanto a este livro, comenta Egon Schaden: "Die Bakairi-Sprache, 
hoje urna obra clássica da lingüística sul-americana, náo é apenas a 
gramática de um idioma indígena, mas urna inteligente análise compara
tiva, empreendida com o intuito de pór a descoberto as características do 
idioma fundamental caraíba" (1956:124-125). Sobre os detalhes desta 
obra, Schaden informa: 

Tomando por base o material sobre a língua bacairi colhido na segunda expedi~o 
ao Xingu - um vocabulário, numerosas frases e alguns textos míticos - e utilizando todos 
os vocabulários e gramáticas de outros idiomas caraíbas da América Meridional e Central 
que pOde encontrar, o autor se entregou a tarefa de apontar os tra~os essenciais da língua 
cara.t"ba original, explicando, com ref er!ncia a determinadas le is fonéticas, as transforma~oes 
que marcam a evolu~ao dos diferentes idiomas do grupo. A seguran~a do juízo como a 
perspicácia com que investiga até as mais insignificantes peculiaridades do idioma bacairi 
despertam verdadeira admira~o no leitor, principalmente quando se lembra de que o au
tor, náo sendo lingüista de forma~o, se muniu supletivamente dos conhecimentos desse se
tor, em que haveria de destacar-se de forma tao notável (1956:124-125). 

No que diz respeito a exatidáo desta obra, Capistrano de .Abreu, 
que teve a possibilidade de analisar vocábulo por vocábulo, com ~ ajuda 
de um índio bacairi que lhe f ora trazido do Paranatinga, expressou que 
"náo acha palavras bastantes para exprimir a admira~o que lhe causou a 
exatidáo da transcri~o fonética, a agudeza com que foi apurado tuda 
quanto nos materiais colhidos havia de aproveitáVel" (apud C. Mello-
-Leitáo, 1941:322). -. 
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O maior éxi~o ficou reservado. a seu Entre os Aborfgines do Brasil 
Central, que saiu em 1~94 e, numa segunda edi~áo, em 1897. Reconheci
da por todos os especialistas (Nordenskiold, Koppers, Hans Damm, Ro-, 
quette-Pinto, Mello-Leitáo, entre outros) como urna das mais importan-
tes contribui~óes a etnografía e etnologia desta parte do Brasil, como da 
América do Sul em geral, tanto por seu conteúdo quanto pelo seu efeito -
sobre a pesquisa posterior. Dela Capistrano de Abreu comenta: "Volume 
ricamente ilustrado, brilhantemente escrito, vigorosamente pensado, em 
que se discutem assuntos capitais da história primitiva da humanidade: 
para resumir tudo em urna palavra, a mais opulenta contribui~áo moder
na sobre quanto importa aos nossos silvícolas". Egon Schaden a ela se re
fere como 

urna discussao magistral dos problemas suscitados pelas condi~es culturais dos aborígines 
daquela regiio... [e acrescenta:] O livro, que teve acolhida muito favorável, se esgotou rapi
damente. O mesmo ocorreu com a segunda edi~o, um pouco menos volumosa, que a seguir 
se lan~u e que se destinava a um público mais amplo. É que nao somente os etnólogos, 
mas também outras pessoas de curiosidade intelectual se inter~ pelas 4_escobertas do 
explorador que, para muitos, foram grande surpresa. Além do mais, a obra é escrita em esti
lo tao agr:adável, de maneira tao sugestiva e com tal senso de humor que ainda boje a lemos 
com encanto, embora estejam de há muito superadas as perspectivas teóricas em voga na
quele tempo (1980:110). 

Para só mencionarmos mais urna aprecia~áo, Herbert Baldus con
siderou o livro "Unter den Naturvolkem Zentral-Brasiliens náo somente a 
obra-prima da etnologia brasileira do século passado, como ... sob vários 
aspectos, urna fecunda introdu~o ao estudo dos índios do Brasil'', até 
hoje (1954:13). 

O Diccionario Shipibo, que publicou em 1904, consistía em "urna 
obra de real utilidade" (Egon Schaden, 1956:125), pois Karl von den 
Steinen nele apresenta um manuscrito encontrado pelo naturalista Ri
chard Payer na regiáo do Ucaiali, contendo as anota~óes lingüísticas de 
padres franciscanos ocupados na conversáo indígena ao cristianismo. 
Trata-se de urna versáo do castelhano ao xipibo, e outra, mais antiga, do 
xipibo ao castelhano52• 

52. O autor da primeira havia acrescentado uma nota a seu manuscrito, alertando seus leitores de 
eventuais erros devidos a dificuldade de comunica~o, principalmente no que conceme aos tempos 
dos verbos. "Y por eso yo dudo de la rectitud de ciertas respuestas,, (Adam, 1905:311), acrcscenta. 
Von den Steinen, a partir de compara~ lingüísticas com wcábulos cunibos (língua idcntica a 
xipibo) verifica que as faltas do padre escrupuloso eram insignificantes. 
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A seus tres volumes sobre os marquesanos e sua arte, um exi
to semelhante seria reservado quando de seu lanc;amento em 1925 
e 1928. A sua produc;áo científica, todavía, náo se limitou a estas 
obras principais. Em inúmeros ensaios, relatos e resenhas, com que 
desde o ano de 1884 se dirigiu ao público especializado, principalmen
te através do órgáo da Sociedade de Antropologia, Etnología e Pré
-História, a Zeitschrift für Ethnologie, Karl von den Steinen refere-se 
as suas vastas experiencias e interpretac;óes etnológicas e outras ativi
dades. 

De importancia para o conhecimento da pré-história brasileira é o 
seu relato sobre as suas investigac;óes ~rqueológicas nos sambaquis de 
Santa Catarina. Ele, ainda hoje, transmite "a impressáo de que ... embora 
constituído apenas de poucas páginas, continua sendo urna das contri
buic;óes mais sensatas que se tem escrito sobre o assunto. Por isso mes
mo, é pena que náo se oferecesse ao cientista ensejo de aprofundar mais 
o estudo desse tema ... " (Schaden, 1956: 126) 

Empenhado no estabelecimento de um quadro geral da situac;áo 
etnográfica sul-americana, von den Steinen, ao lado de sua própria pes
quisa, dirige-se a tudo que vem sendo publicado ou de que tem notícia, 
com o intuito de extrair o máximo de informac;óes etnológicas e lingüísti
cas. Seus escritos respectivos, além de trazer urna sist~matizac;áo dos da
dos já obtidos, apontam sempre também para as !acunas ainda existentes. 

' Assim, suas resenhas sobre investigac;óes entre os crixanás do Rio Negro 
(por Joáo Barbosa Rodrigues), os guaiaquis do Paraguai (por Charles de 
la Hitte e Dr. von Weickhmann, este último presenteando o Museu de 
Etnologia de Berlim com urna colec;áo signüicativa ), e os txamacocos, 
também do Paraguai (por Guido Boggiani), preocupam-se com a classüi
cac;áo lingüística destes grupos, sua origem histórico-cultural, sua etno
grafía, e ao mesmo tempo chamam a atenc;áo para o pouco que se conhe
ce a seu respeito e a urgencia de outras pesquisas. Também o comentário 
a viagem de Coudreau (1898) aponta para a necessidade de urna investi
gac;áo mais sistemática e rigorosa, nas áreas compreendidas entre o To
cantins e o Tapajós. Outros grupos caribes, além dos encontrados por 
Ehrenreich e Coudreau ( apiacás e araras, respectivamente, tratando-se, 
todavía, como mostrou a comparac;áo lingüística, de um grupo identico ), 
deveriam habitar nesta regiáo, cujo conhecimento etnográfico e etnológi
co poderia trazer novo reforc;o · a teoría da origem caribe. Outras rese
nhas sáo apreciac;óes de publicac;óes, no que diz respeito ao valor etnoló
gico ou lingüístico. Dentre elas, urna sobre urn trabalho de K. Sapper 
concernente a etnografia-lingüística da América Central; urna outra so-
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bre o livro de Paul Ehrenreich, Os Mitos e Lendas dos Aborígi.nes da Amé-, 
rica do Sul, e urna sobre Dois Anos entre os Indios, de Koch-Grünberg. 

Na sua condi~áo de vice-presidente e, mais tarde, presidente da 
Sociedade de Antropologia> Etnología e Pré-História, incumbiram-lhe 
seguidamente tarefas de ordem representativa: Discursos - em 1901, 
por exemplo, em homenagem ao presidente eco-fundador da Sociedade, 
Rudolph Virchow, ou, em 1905, um necrológio a Adolf Bastian, no qual 
magistralmente resume as idéias principais do grande precursor da etno
logía; apresenta~óes e informa~óes sobre assuntos diversos; sobre urna 
aquisi~áo e urna escava~áo, respectivamente em Honduras e Venezuela, 
efetivadas pelo Museu de Etnología; sobre urna informa~o de Emilio 
Goeldi do Museu Etnográfico em Belém do Pará, referente a urnas fu
nerárias de Maracá - um exemplo de perpetua~áo das velhas práticas, 
mesmo durante a época colonial; sobre um relato de viagem pelo Uru
bamba, Ucaiali e Amazonas, do Sr. Alfred Reich, que antecipa com urna 
introdu~áo das tribos existentes na parte oriental dos Andes; sobre as ex
periencias do Sr. Clintock entre os índios blackfoots, seus costumes e mi
tos, entre outros. 

Vários artigas sáo contribui~óes ao debate especulativo em torno 
da origem dos fenómenos culturais. A respeito de duas publica~óes liga
das a origem da vestimenta e do pudor, de Heinrich Schurtz, toma posi
cionamento valendo-se de suas observa~óes e respectivas conclusóes no 
Alto Xingu. Um artigo de Richard Andree, sobre a importancia das 
Pleiades entre os povos naturais - proporcional ao grau de dependencia 
de tempo e agricultura - , leva-o a urna contribui~áo adicional, abordan
do as suas observa~óes respectivas entre os povos primitivos da América 
do Sul. A elas náo se destinavam sacrifícios, como entre os incas, também 
náo representavam objeto de adora~áo, ressalta von den Steinen, o que 
se nota é a sua utiliza~áo prática na observac;;áo das estac;;óes, da época 
das chuvas, verificada já a partir de análises lingüísticas nas tres grandes 
familias lingüísticas, caribe, nuaruaque e tupi. 

A respeito da probabilidade de um conhecimento esquimó de 
parafuso, hipótese levantada por Ed. Krause a partir de pontas de fle
chas enroscadas em cabos de madeira, que o capitáo J acobsen havia 
adquirido da Península Príncipe de Wales, no Alasca, em 1882, Karl 
von den Steinen tem absoluta certeza de que se tratava de origem alheia: 
há cem anos Port Clarence, na mesma península, constituía centro prin
cipal de troca entre russos e esquimós. Já para o ano de 1816 era docu
mentada a posse de facas (Kotzebue ), e a apresentac;;áo de pon tas de fle
chas de osso com urna ou duas roscas espiraladas, tipo parafuso, sem 

\ 
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qualquer dúvida, devia ser atribuída a imita~o de objetos semelhantes 
importados. 

Um ensaio em homenagem a Adolf Bastian retoma a sua teoria do 
desenho, desenvolvida em contexto com as representa~óes gráficas alto
-xinguanas. É urna análise das representa~es lineares da suástica e do 
tríscele, muito freqüentes na arte clássica e germanica antiga. Partindo 
de inúmeros exemplos de contexto cultural respectivo, procura demons
trar a sua origem ligada, como evidenciou para as representa~es do Alto 
Xingu, ao modelo natural concreto. No caso da suástica, o exemplo origi
nal parece-lhe ter sido a cegonha em posi~o de vóo; para o tríscele, o 
galo doméstico. De profundo valor simbólico, representaria a cegonha, 
desde tempos muito antigos, virtudes, tais como o amor materno ou en
tre casais, alegria, prot~o contra tempestades e morte prematura etc.; 
enquanto o galo, urna ave primeiramente conhecida na Ásia Menor, teria 
significado por sua associa~áo com o Sol e a Lua. 

Em· 1915, sai um ensaio sobre as concep~óes mitológicas e lendá
rias em torno da Lua, como se encontram na velha Grécia, Índia, Poliné
sia e América do Sul: "Orfeu, a Lua e Porco-Espinho". O título, um tanto 
grotesco mas correto, esclarece o autor, deve-se ao fato de que heróis do 
mundo mitológico e dos contos-de-fada seriam correlacionados 
(1915:260) e identificados coma Lua. Orfeu, da mitologia grega, confor
me von den Steinen, muito mais se associava com a Lua do que com o 
Sol, ao contrário do que geralmente se assumia. Muitos disparates em re
la~áo ao Sol, que urna vez dirigir-se-ia para trás na mira de Eurídice 
(Lua ), outra vez para frente, e a realidade dos fenómenos naturais ob
serváveis deixavam supor que antes se tratasse da Lua como modelo ce
leste para Orfeu e do crepúsculo para Eurídice. Sua argumenta~áo é rica 
em detalhes e fundamenta-se em exemplos etnográficos, bem como nos 
conhecimentos mitológicos e gerais, inclusive astronómicos, e encanta 
pelo brilho e logicidade das conclusóes. Mais convincentes ainda pare
cem ser as iguala~óes do vagaroso, mas astuto e lendário animal, porco
-espinho - ou, em outros povos, a tartaruga - com a Lua. Como é que a 
serena Lua, depois de totalmente desaparecida no Leste (Lua nova), 
reaparece no lado bem aposto do céu? Talvez se tratasse de outra ou de 
urna "carona" com que teria percorrido a longa distancia? Tais interro
ga~óes da mente ingenua devem ter sido responsáveis pela len da,, encon
trada nos lugares mais distantes do mundo, do coelho (veado, pássaro, 
peixe) e do porco-espinho (tartaruga). 

Todavia, no fim de sua esplendida abordagem, von den Steinen, 
cheio de dúvidas, já náo tem mais certe~ de suas próprias argumen-

• 
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ta~óes. Ele escreve: "Sugestáo engendrou os mitos, auto-sugestáo pre
tende explicá-los". O pesquisador encanta-se com sua interpreta~o, can
ta-a nas mais altas entoa~es, m~s já espera a derrota infalível na próxi
ma esquina (conforme von den Steinen, 1915:279). Modéstia que, allás, 
náo se desprende só destas páginas53• 

A partir do ano de 1898 acumulam-se artigos sobre a Polinésia. 
Urna descri~áo de viagem relata detalhes desta: 24 días a bordo de um 
veleiro da frota francesa, de Sáo Francisco, Estados Unidos, ao porto 
principal das Ilhas Taiohae, onde chegou no dia 24 de agosto de 1897; 
sobre a história do descobrimento do arquipélago, que se iniciou com o 
espanhol Alvaro Mendaña no ano de 1595; sobre condi~es geográficas, 
geológicas, flora e fauna, bem como a situa~o . dos insulanos, um povo 
em vias de forte diminui~o demográfica, devido a doen~s e reduzida 
truca de natalidade. Havia no ano de 1897, 3 800 pessoas; sessenta anos 
antes ainda eram 20 200. Quanto a situa~áo histórica, as nove ilhas habi
tadas do arquipélago encontravam-se sob domínio colonial francés desde 
1842. A forte interven~áo missionária, mais ou menos a partir da mesma 
época, prov~u a descaracteriza~o quase completa da antiga cultura 
marquesana. Sucessivamente se lhes proibiu a consuma~o de sua bebida 
ka.wa, do ópio introduzido pelos chineses, do rum de Taiti, do vinho de 
coco. Proibido era andar com pouca vestimenta, a aplica~áo de tatuagem, 
que, de acordo com von den Steinen, aqui chegou a sua maior perfei~áo 
( 1898:494 ), e proibido eram os enfeites de flores das mullieres nas igrejas 
(von den Steinen, ibidem ). O estilo original de suas casas, a produ~o 
artística, bem como a rica tradi~o oral em forma de mitos e lendas, es
tavam em vias de desaparecimento. Muitas informa~óes, todavía, foram
-lhe acessíveis gra~s aos relatos e as narra~óes de pessoas da gera~o 
mais antiga, que ainda na época conservavam as suas representa~óes so
bre rela~óes de parentesco, regras e tabus, conce~óes da vida post-mor
tem - as almas tém sua estadía permanente no Havaí - sobre as estre
las, os planetas, as suas representa~óes do tempo, lendas e cantos de 
heróis culturais, viagens marítimas, lutas, festividades, a vida humana. 
Longas listas genealógicas, as "matas" de até 159 pares de ancestrais, 
remontando a datas antiqüíssimas, levam, no que concerne a ascendéncia 
dos chefes tribais, infalivelmente ao herói cultural Atea - "o dia claro" 
- e sua esposa Atanua - a "aurora" - , cujos pais eram Papaiuna e Pa-

53. Em outra ocasiáo admite, por exemplo, a prccipita~o de algumas de suas interpreta~ ligadas 
as representa~ lineares da suástica e do trfscele (1901:355, 'Zeitschrift für Ethnologie, nº 33) ou, 
também, a sua franca confissáo de "quasc-ignorancia" de uma publica~o relacionada com o idio
ma xipibo (1904,post-scriptum). 
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paiao, o Céu e a Terra, duas rochas em uniáo íntima, que, ao serem se
paradas, liberaram seus filhos, dentre os quais, Atea e Atanua. A apre
sen ta~áo dessas listas infindáveis em forma de cantos, bem como dos 
cantos propriamente ditos, era obriga~áo dos tuhukas, sacerdotes que se 
valiam de cordas com nós como formas mnemotécnicas de recita~áo, 
análogas as encontradas entre os incas,"com o nome de kipu. 

Outros artigos versam especificamente sobre estas cordas, a sua 
ocorrencia em o u tras ilhas (Havaí, Ilhas Cook), sobre a multiplicidade de 
seus aspectos, a aprendizagem da técnica de recita~áo, ou tratam da lin
guagem polinésia, de urna linguagem secreta inventada por um grupo de 
insulanos, intrigado com o totalmente incompreensível frances falado pe
lo colonizador, da ornamenta~áo de um caixáo da Nova Zelandia, um 
machado de nefrita etc. 

A segunda fase em Berlim e o fim de vida em Kronberg/Taunus: Vida privada 

Vida familiar 

No ano de 1889, von den Steinen havia contraído matrimonio com 
Rosa Eleonore Herzfeld, nascida no ano de 1867. Durante os anos com
preendidos entre 1890 e 1906 nasceram oito filhos: Helmut, Wolfram, 
Herlinde, Reimar, Runhilt, Diether, Ursula e Marianne. Em 1905, cons
truiu urna bela casa em Berlim-Steglitz, dedicada a grande familia bem 
como aos estudos, "a ciencia séria", como diría seu genro, Dr. Karl 
Schefold. Urna residencia de vinte cómodos, biblioteca de 200 m de li
vros, importantes obras de arte ... "um pequeno reino" (carta da Sra. e 
Sr. Karl Schefold). Deve ter sido nela que recebeu "todo mundo", mesmo 
os mais noves da etnología, de que fala Erland Nordenskiold, ensinando 
e contando de sua grande experiencia e profundo conhecimento 
(1930:223). 

Destes anos em Berlim-Steglitz, mais precisamente a partir de 
1912, o Etnografiska Museum em Goteborg guarda urna série de cartas 
da intensa correspondencia entre von den Steinen e seu discípulo e admi
rador Erland Nordenskiold54• Von den Steinen, consultado sobre os mais 
variados aspectos da cultura indígena sul-americana, posiciona-se, por 
exemplo, a respeito de sua experiencia como fuso e tortual entre os po-

54. Apesar de nunca ter sido seu aluno, Nordenskiold entendía-se discípulo de Karl von den Steinen. 
Na carta de condolencia a Sra. von den Steinen, diz-se extremamente em dívida para com o grande 
mestre, que desde a sua primeira viagem a Patagónia o acompanhou com conselhos e outros auxí
lios (13.11.29). 
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vos do Brasil Central, a diferen~ entre a fia~o bororo e a bacairi, a ori
gem da fia~o - sem dúvida, urna conquista caribe, "senhores do al
godáo" (carta de 23.4.1912), qu~ costumavam presentear seus amigos 
com um novelo de algodáo (ibidem ), o tear rudimentar dos bacairis, a su
posta pirogravura dos jurunas e a evolu~áo da mesma a partir das sim
ples incisóes com objetos pontudos. Referente aos gases tóxicos investi
gados por Nordenskióld, von den Steinen confessa-se ignorante de seu 
uso, ressaltando ao mesmo tempo a importancia da pesquisa literária a 
respeito, que Nordenskióld perseguía e que outros, com respeito a outros 
assuntos, como Friederich em seus trabalhos anteriores, também haviam 
empreendido. Neste particular, a pretensáo de Walther Lehman de ela
borar um dicionário etnográfico, a partir da literatura existente, parece
-lhe de extrema importancia. 

De muito interesse pareciam-lhe as pali~adas plantadas que Nor
denskióld havia en"'.Ontrado. "É de fato muito simples'', explica, '*pali~a
das sáo arbustos artificiais - substitutos de cactos e árvores" (carta de 
21.7.1918). Neste contexto, inclusive, sugeriu urna análise do princípio da 
substitui~o: "Deixava-se defender o ponto de vista de que a maior parte 
da arte e toda a representa~áo figurativa seja relacionada com a substi
tui~áo de cranio e corpo" (idem, ibidem). Sáo inúmeras as observa~óes e 
sugestóes que se encontram nestas cartas. Ainda em 1929, Karl von den 
Steinen se posiciona a respeito de tambores de árvores, 'costumeiros en
tre os bacairis e camaiurás, apesar da catarata nos dois olhos, que o obri
gava a usar óculos e lupa para suas leituras e compara~óes. 

A correspondéncia com o amigo Nordenskióld, contudo, náo se li
mitava a comunica~es de caráter etnológico. Seguidamente encontram
·se informa~óes de ordem familiar ou de saúde, acontecimentos históri
cos. Durante os longos anos de guerra, infiltram-se palavras de pesar e 
tristeza e, após o Tratado de Versailles, também de revolta contra as· 
condi~es de paz humilhantes e desumanas dos inimigos. A familia pas
sou penúria, um filho faleceu. Após a guerra, a transferéncia para urna 
moradia modesta em Berlim-Wilmersdorf, conseqüéncia da perda do 
empréstimo de guerra e da intla~o galopante. O pior, conta a Sra. Ma
rianne Schefold, era a falta de urna secretária, que também náo podia 
mais pagar, pois nesta época já sofria da doen~ na vista. Nunca, porém, 
ouviu urna palavra de queixa, acrescenta (carta de 21.1.1987). 

Acima disso, tivera de se desfazer de sua grande biblioteca. Livros 
em troca de alimentos para a família! Um deles com dedicatória de Max 
Schmidt veio parar no Brasil. 

Em 1925, finalmente é publicado o primeiro volume de Die Mar-

\ 
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quesaner und ihre Kunst (Os Marq_uesanos e sua Arte). Longos anos de 
pesquisa - análise e compara~o náo só da literatura existente, como 
também das obras espalhadas literalmente por todas as partes do mundo 
- foram precisos para o seu término. O resultado, porém, compensou 
todos os sacrifícios e trabalho. Desta obra como também dos dois volu
mes seguintes, publicados em 1928, afirmou Georg Friederich que teriam 
superado até mesmo as anteriores sobre o Xingu, náo talvez pelo tama
nho e valor dos resultados etnológicos obtidos, mas pelo trabalho cientí
fico extraordinário e a apresenta~áo preciosa ( 1929:268), e Erland Nor
denskióld pensava que poderia até servir de modelo para toda a investi
ga~áo deste género (1930:223). 

A obra sobre os marquesanos e sua arte 

Os trés volumes abordam aspectos da cultura material. Outros, a 
serem publicados posteriormente, teriam como tema o mundo das idéias, 
mitos e ritos da antiga cultura. Náo chegara mais a isso. Em todo caso, 
ressalta Richard Thurnwald, muitos destes aspectos, que de múltiplas 
maneiras permeiam as expressóes materiais, já foram considerados nes-
tes volumes da cultura material (1929:209). Trata-se de urna análise e in-
terpreta~áo das manifesta~óes artísticas das Ilhas Marquesas, para a 
qual náo só se vale do seu registro marquesano, como também de suas ob
serva~óes entre os maoris da Nova Zelandia (ainda visitados antes de sua 
volta a Alemanha ), e de compara~óes, enfim, com o u tras ilhas da Polinésia 
Periférica (Hervey, Taiti, Havaí, Ilha de Páscoa) e Polinésia Central (Sa
moa, Tonga). lsto porque "ao etnógrafo náo pode bastar a contempla~áo 
sensibilizada de algumas p~s bonitas de entalhe" (1925, prefácio ). 

Centrada na apresenta~o dos fenómenos artísticos da tatuagem, 
da plástica e da ornamenta~áo, sua abordagem, contudo, também trata 
de detalhes da história da conquista, das tentativas de catequese, da co
loniza~áo francesa a partir de 1842, bem como de aspectos da etno-histó
ria (volume 1), e, no volume 11, informa~óes de outras manifesta~óes da 
cultura material, como aparecem na vestimenta, enf eites, habita~óes, 
meios de transporte na água e equipamentos de pesca, armas, instrumen-. . . 
tos mus1ca1s etc. 

A Tatuagem '(volume 1) 

Geralmente considerada urna prática estética, a tatuagem, no en
tanto, tinha sua origem e razáo de ser nos antigos mitos e ritos em torno 
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de urna altamente elaborada representa~o cosmogónica. Sua inven~o 
mitológica se liga a Rilci (Lua ), o pai dos homens em rela~o incestuosa 
com a filha, o crepúsculo da noitE(, ou, na versáo taitiana, a sedu~o desta 
por seus dois irmáos, os ventos da madrugada e do anoitecer: eles conse
guiram seu objetivo por meio de desenhos omamentais muito cobi~ados 
pela irmá, que também os recebera em troca de seus favores. É assim 
que os deuses instauraram a prática da tatuagem. Os homens copiaram
·na deles, visando os mesmos objetivos. O deus Tiki, ou a Lua dos mar
quesanos, por outro lado - a mitologia maori o explicava - , que, para a 
sua identifica~o, fora pintado de preto pela filha, devia constituir o 
protótipo da tatuagem facial praticada somente na Nova Zelandia e Ilhas 
Marquesas. "Idolatría", diz von.den Steinen, "náo só revelou a origem da 
tatuagem como também santificou a sua prática" (1925:50). 

A tatuagem por ocasiáo da puberdade, sem dúvida, aludia as práti
cas divinas: visava-se o enfeite do corpo e, especialmente, da parte infe
rior, para a sua fun~o sexual. Ao mesmo tempo, simbolizava a puberda
de fISiológica, fun~o social de extrema importancia, visto que a imaturi
dade sexual, nestas sociedades, era considerada como urna espécie de de
sonra, como já anotou Forster em 1797. A tatuagem como um sinal de 
puberdade, desta forma, tornou-se o motivo mais geral da sua aplica~áo, 
sendo praticada por ambos os sexos. 

Outro motivo de importancia consistía na sua fun~o de encanta
mento contra doen~, derrota, morte ou penúria, urna espécie de talismá, 
usado pelos guerreiros antes de suas investidas bélicas. Em decorréncia, 
a aplica~o da tatuagem nos jovens significava o rito de passagem para 
o status de guerreiro. Todavia, também neste caso, revestia-se de urna 
fun~áo mágica, como mostrava o rito da caba~a praticado em Samoa: ati
rada na cabe~a do recém-tatuado filho do cacique, simbolizava a sua 
fragmenta~áo, a vida e a glória dos jovens guerreiros, enquanto o contrá
rio, a morte e a derrota. A sua destrui~áo, oráculo favorávei era sinal de 
que o sangue derramado durante a tatuagem do grupo fora suficiente e a 
divindade esta va satisf e ita. 

Nas Ilhas Marquesas, observava-se outrora a institui~áo dos kafois, 
sociedade dos guerreiros e solteiros, que se agrupava ao redor do filho 
do cacique. Conjuntamente com este, os filhos dos nobres recebiam a sua 
tatuagem, transformando-se com isso em membros dessa sociedade, urna 
espécie de tropa protetora do cacique. A eles incumbia a ca~ as cab~s, 
ordenada pelo cacique ou pajé, respondendo as necessidades rituais de 
sacrificios humanos. Somente aos tatuados era permitido o privilégio da 
ingestáo de carne humana. 
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A sociedade dos solteiros kafois correspondia, do lado feminino, a 
associa~o das jovens pokoéhus, sob lideran~ de urna filha do cacique. 
Náo se sabe se também estava associada a aplica~o da tatuagem. Em 
todo caso, tratava-se de urna liga feminina reunida em torno das festivi
dades da fertilidade, relacionando-se com a sua congenere masculina em 
verdadeiras orgias sexuais, que terminavam, para um jovem casa.4 no 
momento em que se casava. 

De importancia primordial, era sem dúvida·a tatuagem por-ocasiáo 
do luto e da vingan~. Karl von den Steinen ressalta que, nestes casos, 
náo se tratava tanto do efeito estético, quanto do fato de derramar san
gue e causar dores. A tatuagem da língua comprovava-o: altamente dolo
rosa e acompanhada de muita perda de sangue, seu objetivo evidente
mente náo era o embelezamento visual. Além disso, eram freqüentes as 
mutila~óes colaterais, como a amputa~áo de dedos ou orelhas, a quebra 
de dentes etc. · 

No decorrer do tempo, todavía, o caráter mágico-sagrado da ta
tuagem tem sido perdido. Por ocasiáo de sua visita em 1897, Karl von 
den Steinen ouvia dos próprios marquesanos que se tratava de um pro
cedimento visando o efeito estético. 

Náo havia urna tatuagem totalmente identica a outra. Mesmo as
sim, deviam estar associadas a distin~óes tribais ou de classe social. 
Quanto a esta última, já o próprio fato de ser muito dispendiosa - o 
mestre de tatuagem, yuhuna, recebia outrora em forma de porcos, enf ei
tes e, mais tarde, tabaco, muni~áo, panos - excluía os menos abastados, 
muitas vezes tendo de recorrer as máos menos profissionais de mestres 
de tatuagem mais em conta. 

Em tempos antigos, os caciques e guerreiros mais velhos e de 
maior prestígio possuíam a mais extensa e intensa tatuagem. Cada festa 
ou querela oferecia motivo para acrescentar mais urna aplica~áo, de for
ma que, no fim, náo sobrava um lugar em branco em toda a superfície 
corporal. Nos anos 30 do século passado, entretanto, talvez sob influencia 
européia, o inverso parece ter se verificado: os caciques e guerreiros des
tacavam-se pela pouca tatuagem~ 

Parte central de sua abordagem é a análise da tatuagem do ponto 
de vista estilístico, um exame do modo e das circunstancias de aplica~o, 
dos ritos relacionados, da importancia do mestre de tatuagem, dos pa
dróes estilísticos e seu relacionamenio com outras formas de expressáo 
cultural. Estes, longe de naturalistas, agrupam-se em dois padróes princi
pais, que von den Steinen chama deplectogenicos e tiki.genicos. Os primei
ros apresentam-se em forma de tran~dos, . ziguezague, dentados, quadri- . 

• 
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colados ( exemplo, vide Fig. 8a ), e tiveram seu modelo original nos pa
dróes téxteis do tran~do e enrolado (gewickelt}, únicas técnicas de ma
nufatura téxtil conhecidas na Poijnésia. Os ti.kigenicos, contingente prin
cipal da omamenta~áo plana, sáo varia~óes sobre um tema: o Tild ou 
Etua, deus e ancestral d<;>s insulanos. O seu arquétipo é o Tild gravado 
em madeira, em primeiro lugar, a miniatura: urna figura sentada de có
coras comos bra~s levantados e as máos dirigidas para dentro (Fig. 7). 
A sua transforma~áo linear pode ser observada na Fig. 7.la, em que apa
rece em forma de riscos geométricos. É a representa~áo do herói lendá
rio e padroeiro dos espartes Pohu. O corpo do Etua, na sua represen
ta~áo plana, também pode sofrer urna série de recortes, tomando-se as 
várias partes um jogo de inúmeras combina~óes derivadas, altamente 
geometrizadas. Assim, bra~s e pernas reaparecem na apresenta~áo li
near em forma de arcos e Angulos retos, respectivamente, constituindo a 
base para urna série de ornamentos, como, por exemplo, a matahoata a 
partir dos bra~os, como é representado na Fig. 7.lb: o corpo em forma de 
um pequeno arco central é cercado por quatro quiroides, bra~os arcados 
com maior desenvolvimento dos do is quiroides. A partir das pernas em 
sua representa~áo angulosa forma-se o motivo do Kea ou hope-vehine, 
que pode ser obsevado na Fig. 7. lc: podoides (pernas) justapostos. Os 
mesmos motivos, afastados no centro e unidos por uina liga~áo cruzada, 
formam o ''vai-o-Kena" ou "banho do Kena", herói mitológico, conforme 
Fig. 7.ld. 

Muito freqüentes sáo reprodu~óes de rostos humanos, que se evi
denciam em joelhos e outras partes da perna. Von den Steinen atribui-as 
ao costume da ca~a as cabe~as ou a outras representa~óes do ídolo do 
Tild (Fig. 8b ). Sáo infinitas as varia~es pictóricas que aparecem, muitas 
vezes, também apresentando-se em forma de mesclas entre o padráo 
plectogenico e o ti.kigenico. Karl von den Steinen náo se poupa ao trabalho 
de apresentar todas as suas modalidades, também sob o enfoque topo-
gráfico das diversas partes do corpo. Suas análises, além disso, eviden
ciam a evolu~o estilística no decorrer da história, diferenciando um e~ti
lo principal de um estilo tardio. Todas elas sáo acompanhadas de exames 
lingüísticos, detalhes da tradi~áo oral e história, tudo isso baseado, como 
disse Friederich (1929:269), no s·eu conhecimento íntimo do material e 
da alma de um povo primitivo. 

A Plástica (volume 11) e Atlas Ilustrativo (volume 111) 

Tudo o que se disse sobre o primeiro volume, no que diz respeito 
ao seu modo de abordagem, também é válido para o segundo. Aqui como 



Fig. 7. Tatuagem do Tiki ou Etua, deus e anc:estral dos insulanos, miniatura gravada cm madcira. 

Fig. 7.1. Omamentai;ao tikigenica, em forma de riscos geométricos. 
Ponte: Karl von den Ste~nen, Die marquesaner und ihre Kunst, 1925. 
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Fig. 8. Omamenta~o plectogenica, em forma de tran~d06, ziguezagues, dentad06 e quadriculados. 
Fontc: Karl von den Steinen, Die marquesaner und ihre Kunst, 1925. 
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lá, o seu objetivo náo é a análise pura e simplesmente, mas a apresen
ta~o do intrincado quadro social e cultural relacionado. Trata-se da aná
lise antes de tudo da figura do Tild, como aparece esculpida em pedra, 
madeira, osso, em tamanhos variados. Todas as representa~es plásticas 
deste género, sejam elas as grandes figuras de pedra de 2 m de tamanho 
ou as médias e pequenas, sáo ancoradas em tradi~óes mitológicas e tive- . 
ram importAncia náo como representantes das principais divindades, co
mo Atea, o deus criador, ou Tangaloa e Tane e outros, mas dos antepas
sados lendários e divinizados. A eles se destinavam culto e sacrifício. 
"Chamam-no de culto aos ancestrais", explica von den Steinen, "mas me
lhor seria falar de servi~o aos antepassados, pois muito pesado se tomou 
neste culto o terror do sacrifício humano, prevalecendo o medo antes do 
amor" (1928:94). 

A figura como tal, muito estereotipada com sua cab~ despropor
cionalmente grande, seus olhos enormes em forma de círculos e sua boca 
ovalada muito estendida, náo podia ser considerada urna expressáo mui
to elevada da arte polinésia. Já um dos primeiros navegadores em 1595 
havia falado de urna arte muito mal elaborada; e que tampouco apresen
tava vestígios de urna individualiza~o. Todos eram iguais. Como entáo 
poderiam constituir efígies dos ancestrais? A resposta era, segundo von 
den Steinen, que, para os polinésios, a identifica~áo ocorria através da 
nomea~áo: "Quem atribuí um nome de um morto a qualquer objeto ou 
figura humana, acredita ter banido a for~ sobrenatural do falecido, para 
a sua própria prot~o e prosperidade" ( 1928:95). 

Os tikis representavam efigies dos mortos, o que nítidamente de
monstravam as figuras esqueléticas de madeira da Ilha de Páscoa com 
aparéncia de caveira. Mas também os tikis das Ilhas Marquesas of ere
ciam tra~s significativos oeste sentido, apesar de suas características a 
primeira vista serem diferentes: os olhos enormes podiam ser os resíduos 
da prática antiga de cobri-los, no cranio original, com rodelas de ma
drepérola. A boca, mais notável ainda, em seu formato alongado horizon
talmente e com a língua entre os lábios abertos, talvez constituísse um 
vestígio ainda da velha prática da ca~ as ca~s. Um argumento a favor 
desta hipótese consistía, além disso, no fato de que somente as assim 
chamadas "tribos do tild" a praticavam. A língua projetada para fora re
sulta, anatomicamente falando, da separa~áo da cabe~a do tronco. As 
tribos do tiki náo s6 cortavam as ca~s inimigas,. enfeitando com elas as 
suas cumieiras, mas também as de parentes e amigos, que se guardavam 
em lugares sagrados. Tiveram a mesma fun~o que as cabe~as de cavalos, 
na velha Europa, que eram colocadas pelos. romanos em postes e casas, 
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como prot~o contra invasóes inimigas e outros perigos, e com as quais 
os fugger, na Idade Média, esperavam melhores colheitas. No decorrer do 
tempo, presume von den Steinep, no lugar do cranio original se introdu
ziu a efígie em madeira, osso ou pedra. 

A cabe~a inimiga ou do ancestral era forte, de for~ sobrenatural 
que nenhuma obra de arte podia substituir, mesmo a mais bem-acabada. 
Este poder somente lhe f ora conferido a través da atribui~o de um no
me, do nome do ancestral desejado. Evoca~es, fórmulas mágicas, encan
tamentos efetivados pelo pajé, tiveram como efeito a incorpora~áo efetiva 
do espírito invocado e, desta forma, náo havia nenhuma necessidade de 
individualizá-los (os tilds) através de atributos artísticos representativos. 

Ao lado dos tikis - tiJds com ou sem ornamenta~o plectog~nica 
e tikis em forma de cariátides e suportes ou enf eites laterais - von den 
Steinen dedica-se a análise e descri~o minuciosa de outras formas de 
esculturas e artes plásticas, como ma~s, recipientes, brincos. Ocorrem 
entre os motivos estilísticos também representa~es zoomorfas, e, sobre
tudo, representa~es do lagarto ou geco, animal de importancia singular 
na Polinésia, identificado com o deus Atua e mensageiro de perigo e 
morte. Muitas vezes aparece em "simbiose" com o Tilci, e indubitavel
mente cabe-lhe urna posi~o análoga a deste. 

A multiplicidade de informa~óes e detalhes dos tres volumes é tan
ta que Georg Friederich, em sua resenha (1929:270), recomenda a sua 
leitura na íntegra, única forma de poder apreciar-se o valor de sua con
tribui~o, tanto para o etnólogo quanto para o pesquisador da história 
cultural ou da história da arte primitiva. 

Últimos anos 

Em 11 de dezembro de 1928, Karl von den Steinen convida o ami
go Nordenskiold a visitá-lo em sua nova residencia em Kronberg, "um 
velho aldeamento ao redor de um castelo", onde se sentiu muito melhor 
do que em Berlim-Wilmersdorf. Havia se transferido para lá náo se sabe 
exatamente quando. No dia 4 de novembro de 1929, um ano após esta -
carta, aí faleceu e foi cremado no dia 7 na cidade de Frankfurt sobre o 
Main. A carta de condolencia de Nordenskiold a Sra. von den Steinen, 
datada do dia 13 de novembro de 1929, fala da gratidáo que sentia, da 
importAncia de von den Steinen, para ele e para a ciencia. 

Roquette-Pinto encontrara-o em 1924 na Suécia e dele escreveu: 
"Já em avan~da idade, que náo parecia ter, era homem de alta dis-
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tin~o, irradiante simpatia; espírito vivo e amável. Falou do Brasil de 
maneira comovente. Bem se via que, em sua alma, paisagens dominado
ras tinham, ali também, deixado quadros que o tempo náo conseguia 
desmaiar" (1940:87). 

• 
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