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INTRODUÇÃO
~ste livro trata das notícias dadas pelos brancos acêrca dos índios do Brasil. Também das interpretações que tais notícias sofreram entre aquêles. Não se refere a romances nem a indianistas como
José de Alencar, embora se reconheça que os produtos do espírito
humano aqui comentados não estejam isentos de fantasia. Mas, os
seus autores geralmente buscavam a verdade, ao invés da fascinação pela bondade e beleza. São escritores que se esforçam por mostrar,
antes de tudo, aquilo que lhes pareça verdadeiro. E que, às vêzes,
se preocupam também com a conclusão moral. Nunca, essencialmente, com o efeito estético de sua narrativa.
A primeira notícia foi dada logo após a chegada de Cabral. Pero
Vaz de Caminha, escrivão da frota portuguêsa, redigiu, em 1500, sua
célebre carta ao rei Dom Manuel. Assim, a história da Etnologia
Brasileira principia com o descobrimento do Brasil.
Contém, em cada século, fatos notáveis, d~-Valor para nós hodiernos. Medimos êsse valor tanto pela exatidão e multiplicidade
das observações comunicadas, como pelo grau de distância em que
o observador se colocou, quanto aos preconceitos de seu próprio povo,
procurando compreender objetivamente a cultura estranha que se
propôs observar.
A exatidão de Vaz de Caminha é demonstrada, por exemplo,
pela seguinte descrição do tembetá: "Ambos traziam os beiços de
baixo furados e metidos nêles seus ossos brancos e verdadeiros, do
comprimento de uma mão travessa, da grossura dum fuso de algodão, agudos na ponta como furador. Metem-nos pela parte de dentro
do beiço; e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como
roque-de-xadrez, alí encaixado de tal sorte que não os molesta, nem
os estorva no falar, no comer e no beber."
O número de dados etnolôgicamente aproveitáveis é maior, nessa carta de 1500, do que em outros documentos do comêço do século
XVI que se referem a índios do Brasil. Além disso, Vru: de Caminha
não sõmente evita desfigurar os fatos observados, como chega a exprimir sua opinião sôbre os habitantes da terra descoberta com as
pa]avras seguintes: "Segundo o que a mim e a todos pareceu, esta
gente não lhes falece outra coisa para ser tôda cristã, senão enten-
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derem-nos." Formar tal conceito acêrca de representantes duma
cultura completamente alheia à sua, revela uma tendência que poderemos chamar de "etnocentrífuga".
A mesma ausência de preconceitos, determinados pelos valores
morais de seu próprio povo, é demonstrada pelo autor da carta
quando escreve que uma índia tinha "suas vergonhas tão nuas, e
com tanta inocência descobertas, que nisso não havia vergonha alguma."
1

As obras quinhentistas mais importantes para o conhecimento dos índios do Brasil são as de Hans Staden, Jean de Léry, Joseph
de Anchieta e Gabriel Soares de Souza. Tratam, principalmente,
dos Tupinambá. O arcabuzeiro alemão Staden passou nove meses
como prisioneiro dêsses índios, e, a seu respeito, publicou em 1557,
um livro que representa a primeira rponografia sôbre uma tribo do
Brasil. Léry recomendou-o a "todos os que desejem saber como são
na verdade os costumes dos brasileiros." Hans Staden, além de descrever o objeto, dá, ainda, a sua designação em língua índia, e, para
maior esclarecimento, inclui xilogravura. Pela variedade de seus dados, essa obra é, até hoje, muito consultada. Apesar de St~de~
ter estado longo tempo à espera de ser devorado pelos Tupinambá,
foi sem ressentimento algum que os descreveu na sua narração. Desapaixonadamente, relata detalhes da antropofagia observada e explica sua causa como sendo ódio contra os inimigos da tribo, e não
fome. A aparência física dêsses canibais é, para êle, tão atraente como ·a da gente de sua'. terra, isto é, da~ Héssia.
O missionário calvinista Léry, natural da Borgonha, afirma ter
estado, durante quase um ano, em trato familiar com os Tupinambá. Suas observações não são menos exatas e variadas que as de Staden, superando seu livro o do alemão, em matéria lingüística. Sem
ter conhecido esta obra antes de publicar a sua, Léry confirma
a explicação de Staden no tocante à causa da antropofagia. É, porém, mais minucioso do que êste, pois distingue, ainda, entre os sentimentos de vingança que levam, em geral, os Tupinambá a comer
carne humana, a gula •·special de certas velhas.
\o missionário jto::;uíta Joseph de Anchieta devemos prec1os1dades filológicas e outros dados sôbre os antigos Tupi, com os quais
passou dezenas de anos. Devemos, também, informações relativas à
organização de parentrsP-o e à ordem matrimonial, informações essas
que, nas obras sôbn~ ns índios do Brasil dos séculos seguintes, só têm
similarrs Pm algun" iraLaih<>s muito recente;;.
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Gabriel Soares de Souza, senhor de engenho e, indubitàvelmente, um dos portuguêses mais cultos que vieram ao Brasil quinhenti5ta, declara ter residido neste país di.Irante dezessete anos. Além
de tratar de multíplices traços culturais dos Tupi da Bahia, assemelhando-se a Anchieta na consideração de aspectos · sociológicos,
dá notícia das diversas tribos do litoral, desde os "Tapuias" do Amamnas até os "Tapuias" do rio da Prata.
Exceção feita dos livros de Claude d'Abbeville e Yves d'EvreuX,
as obras do século XVII não representam tão grande enriquecimento para a Etnologia quanto as do século anterior. Às informações
dos quinhentistas, que se referem, principalmente, aos Tupi de São
Paulo, Rio ·e Bahia, aquêles dois capuchinhos franceses acrescentam
outras sôbre os Tupi do Maranhão. À invasão holandesa devemos
notícias sôbre os índios do nordeste publicadas nos livros de Laet,
Barlaeus, Marcgrave, Roulox Baro e outros, noticias essas cujo maior valor não consiste nas referências aos Tupi, mas no material sôbre os chamados Tapuia. Êsses dados foram, aliás, ilustrados pelo
pintor Albert Eckhout e reunidos por Ehrerireich no seu artigo sôbre antigos retratos de índios sul-americanos. Os vinformes acêrca
doo habitantes do Amazonas escritos pelo jesuíta Acufia que desceu
o grande rio um século depois da viagem de Orellana nàrrada por
Carvajal são, como ·os dêste seu antecessor e compatriota, quase
inaproveitáveis. Mais valiosa é a "Descripção do Estado do Maranhão, Pará, Corupá e Rio das Amazonas" feita por Maurício de He:riarte. Na sua obra aparecida em 1663, o jesuíta Vasconcellos tenta
uma classificação das tribos do Brasil, reduzindocas a duas "nações
genéricas" que, por sua vez, pela diferença da língua, são subdivididas em "espécies". Chama uma dessas "nações" de "Índios mansos", formando os Tupi uma "espécie" dela. A outra "nação" é a
dos "Índios bravos" ou "Tapuyas". Também no século XVU, os
jesuítas destacam-se pelas contribuições lingüísticas, sendo a obra
mais iniportante da época a do padre Montoya.
O século s~guinte foi quase estéril para a Etnologia Brasileira.
Os resultados das viagens do naturalista Alexandre Rodrigues Ferreira são insignificantes quanto à descrição dos índios, a julgar pelo
que foi publicado de sua obra. Só em 1795, Francisco Rodrigues do
Prado escreveu sua pequena monografia sôbre os Guaikuru, tribo
que vivia no vale do Paraguai ao redor do forte português comandado por êsse oficial. É uma ex-posiÇão exata, se bem que muito
sumida, da cultura dêsses índios, e uma prova surpreendente da compreensão e sinipatia que animavam o autor. Por coincidência feliz,
só vinte e cinco anos antes, o jesuíta ·sánchez Labrador escrevera sua

re-

-11-

HERBERT BALDUS.

grande obra sôbre os mesmos índios e seus vizinhos Gua~á, . Dêsse
modo, 0 século XVIII .nos legou dois bons trabalhos, .cuJa importância aumenta pelo fato de se completarem.
No século XIX .~ etnologia tornou-se uma ciência, isto é, um
campo de trabalho 'de cientistas especializados. É verdade que só
na segunda metade dêsse século apareceram obras de etnólo_gos · prôpriamente ditos. A "Viagem ao Brasil", do príncipe de Wied:-Neuwied saída em 1820 e 1821, embora seja, antes de tudo, trabalho
dum' zoólogo, tornou-se pioneira também do estudo indianista.. N_ão
existia antes de sua publicação uma descrição de tribo brasileira
comparável à sua monografia sôbre os Botocudos. Já não fala mais
0 colono, soldado ou missionário, como nas menpiona:das obras. dos
sécul~s anteriores. O autor é cientista experimentado, discípulo de
Blumenbach, escrupuloso em observar, expor e formar juízos, afastado dos. preconceitos .de sua época e ótimo escritor~ Não reuniu material ~ôbre tantas trili.os como seii. contemporâneo Martius, nem
significa t~to para a história da Etnolog~a _B:asileira com? _êste,
mas superou-lhe, indubitàvelmente, em obJet1v1dade e exat1dao.
Cari Friedrich Phil. von Martius, quando, desuachegada ao Brasil em 1817 - ano em que tennmou a viagem de Wied, - tinha como
· ~efa princi~al o estudo da flora. Assim, durante 01;1 tr& anos i;:egirintes em que percorreu o interior do país, de São Pa_ulo. ao Maranhão subindo, enfim, . o Amazonas, ficou conhecendo mdios de numero~as tribos. Mas, tratava-se, geralmente, ou de indivíduos
isolados de sua cultura originária e muito. influenciados pelo contacto
.com os brancos, ou .de tribos que sofreram consideràvelmente
essas mesmas influências. Foram tais índios que serviram de base
à formação de determinadas hipóteses do grande botânico. Martius
não mencionou .os dados etnográficos, que recolheu no Brasil, apenas nos volumes de narrativa de sua viagem. Reuniu-os, mais tarde,
em obras .especiais. Generalizava levianamente para formular hipóteses. Segundo uma dela:s, "os americanos não são selvagens, m~
asselvajados e decaídos... restos degradados de um passado maIS
perfeito, em via .de degeneração muito.. arites . da descob~rta pelos
europeus." Uma de suas teorias fê-lo cair no êrro de d'Orbigny, que
considerava os Karaib parentes chegados dos Tupi, exagerando assim a extensão .e im:Í>ortância dêstes últimos.. Além disso, ·o Brasil
parecia-lhe etnogràficamente um enorme formigueiro onde tribos
mifiavam sem cessar, dividindo-se, misturando-:se .e ~ransform~do
suas línguas; É· de estranhar, que, apesar disso, Mart1us tenha tido
a coragem de elaborar a classificação dos índios dêste país ~ das r':
giões limítrofes, que marcou época na história da Etnologia Bras1-
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leira. Essa sinopse, coordenando, num esfôrço admirável, todo material disponível até 18.67, abrange não só uma faixa mais ou .menos
larga do litoral, mas, ·também, pela primeira vez, todo o Brasil. Era,
a despeito de certas desfigurações injustificáveis, o. ponto de .partida
para a exploração puramente etnológica. Não. quero dizer com isso
que, sem o trabalho de Martius, Karl von den Steinen e Paul Ehrenreich tivessem deixado de empreender suas memoráveis expedições.
O trabalho de Martius serviu para êles de fundamento para suas
novas classificações e indicou-lhes muitos problemas a estudar.
As duas expedições de von den Steinen ao Xingu, realizadas
em 1884 e 1887 são os maiores acontecimentos etnológicos brasileiros do século passado. Era a primeira vez que no Brasil se organizavam grandes e custosas viagens tendo como objetivo principal
o estudo de índios. Os resu).tados foram sensacionais. Enquanto que
Wied e Martins trataram sõmente com índios que já haviam estado
em contacto imediato com os brancos, as tribos encontradas no alto
Xingu por von den Steinen. não tinham tido nem sequer relações
indiretas com a nossa civilização. Além disso, formavamc um. ajuntamento isolado de representantes das quatro principais famílias
lingüísticas do Brasil, isto é, Tupi, Karaib, Aruak e Gê. Essa descoberta e. o. seu estudo subseqüente forneceram material de .valor perene para a história cultural do- continente, completaram e modificaram o mapa etnográfico e familiarizaram-nos com a vida índia
como nenhum estudo anterior o fizera e como poucos posteriorffiente.
Foi uma feliz coincidência a de um homem coino Karl von den Steinen ter sido o primeiro a encontrar êsses índios. Soube observá-los
com tanta sutileza e, com tanta vivacidade, minudência e cor11preensão interpretou suas observações, que seu colega Erland Nordenskiõld.pôde escrever no seu necrológio: "Folheando qualquer manual
de etnografia, história das religiões, sociologia, psicologia, hist6ria
das plantas cultivadas etc., encontramos sempre o nome de Karl
von den Steinen e, ID:uitas vêzes, algumas linhas dêsse homem de
gênio, que inspirava tratados inteiros a outros." No estado atual
dos conhecimentos etnográficos brasileiros, o livro de von den Steinen parece-nos,_ às vêzes, antiquadc. De fato, êle nem sempre esclarece suficientemente as diferenças entre as tribos das cabeceiras do
Xingu, falando delàs, muitas vêzes, de uma maneira genérica. Carecem-lhe dados sociológicos. Entretanto, o livro ''Unter den Naturvõlk.ern Zentral-Brasiliens", aparecido em 1894, é não sômente a
obrà prima da Etnologia Brasileira do século passado, como continua sendo, sob vários aspectos, uma fecunda introdução ao estudo
dos índios do Brasil.
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Ao fado dessa figura imponente empalidece a de Ehrenreich
que, depois de ter acompanhado von den Steinen na segunda viagem
ao Xingu, visitou ràpidamente os Karajá do Aràguaia e algumas
tribos do ·Purus, já tendo estado anteB entre os Botocudos de Espírito Santo e Minas Gerais. Seus trabalhos etnográficos sôbre todos
êsses índios não passam, em geral, de ligeiras notas, e a leitura .do
melhor dêles, isto é, do estudo sôbre os Karajá, tornou-se em grande
parte dispensável, pelas publicações de Krause em 1911. Sinopses
. feitas por êle do material etnológico do Brasil eram fundamentais
em seu tempo.· Hoje são obsoletas. Básicas continuam sendo, porém,
as obras de Ehrenreich sôbre mitologia sul-americana comparada e
antropologia ·física dos índios do Brasil, ainda que antiquadal:' em
certo sentido.
Entre os viajantes do século XIX que, sem serem etnológos profissionais, contribuiram para o conhecimento das tribos dêsse pais,
destacam-se o pintor Boggiani, com o livro magnificamente ilustrado
sôbre os Kaduveo, e Gonçalves Tocantins com uma monografia sôbre os Munduruku. São, ainda, dignos de nota, Ricardo Franco ·de
Almeida Serra, Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Telêmaco
Borba e o Visconde de Taunay.
Enquanto que Martins, von den Steinen e Ehrenreich, os três
principais iniciadores da Etnologia Brasileira do século passado,
procuravam abranger, em seus trabalhos, o maior número possível
de tribos e de diferentes traços culturais, construindo hipóteses e es~
tendendo suas classificações além dos limites do· Brasil, Max Schmidt,
no seu livro aparecido em 1905, fornece dados de diversas espécies
sôbre as várias tribos por êle visitadas e distingue-se pelo estudo fundamental de determinada espééie, isto é, a técnic!l de trançados dos
Guató e dos índios das cabeceiras do Xingu. Entretanto, Max Schmidt
como demonstram os relatórios de suas viagens posteriores ao Mato
Grosso, nunca conviveu o bastante com uma tribo para fazer o que
hoje chamaríamos de "estudo intensivo", isto é, uma penetração
concretamente documentada da totalidade das relações e ·funções
de uma cultura, considerando devidamente a organização sccial e
os fenômenos religiosos. É preciso dizer, no entanto, que êle não deixou de piSar o campo escorregadio da "História Cultural" com sua .
dissertação sôbre a expansão dos Aruak. Mas o que lhe caracteriza
a personalidade científica e constitui valor capital para o desenvolvimento da etnologia, é sua tendência aos estudos ergológicos e econômicos cujos assuntos se lhe afiguram como mais perceptíveis, melhor · documentáveiS e, por conseguinte, menos sujeitos a mistificações e mal-entendidos do que os da chamada ·"cultura espiritual",

no sentido d~do a êste. t~rmo por K. Th. Preuss e outros pesquisadores de fenomenos rehg10sos. Isso, porém, não leva Max Schmidt
a esquecer o homem como fator .decisivo na "cultura material". Assim, ~onsidera não somente a econorµia como processo social, mas
tambem, na ergologia, a finalidade de cada objeto físico, colocandose dêste modo em oposição ao padre Wilhelm Schmidt quando êst~
se limita a comparar formas sem dar atenção à função.
_ Por iniciativa do dinâmico Adolf Bastian que, por várias ra~oes, merece .o nome de pai da etnologia, o museu etnográfico mais.
1m~ort~nte do mundo foi o de Berlim, tornando-se a Alemanha 0 país
mrus nco em coleções etnográficas do Brasil. Predominava então
nos estu~o~os de p~vos:n'aturais, a idéia · de estar se 'aproxi~
mando a última hora destes povos e, com isso, a extrema necessidade
de salvar tudo aquilo que pudesse servir como documentário de 1ma
c~tura pera_nte a posteridade. Queriam. recolher, ainda, do maior
numero ,possivel de etnias diversas, o máximo de documentos. Óbvio
é que, para tal fim e em tais circunstâncias, tratassem de reunir, antes de tudo, o mais acessível, isto é, utensílios, armas, enfeites e outros _obje:os "tangíveis". Karl von den Steinen, encaminhado por
Bas~an a etno~ogia, e, depois dêle, Max Schmidt, administrou a
s~cçao sul-americana do Museu de Berlim, e enriqueceu-a consideravelment~ com. as coleções recolhidas em suas viagens. Koch-Grünberg. e. Fntz Krause, dois outros indianistas aos quais a Etnologia
Brasileira muito deve, viajaram com o mesmo fito e foram encarregados, mais tarde, de funções semelhantes, dirigindo o primeiro 0
~useu etnográfico de Stuttgart e o segundo o de Leipzig. Foi para
este museu que Krause recolheu material, em 1908, no vale do Araguaia. Koch-Grünberg percorreu, nos anos de 1903 a 1905 0 noroeste do Brasil por incumbência do museu berlinense tendo ~orno objetivo principal· trazer coleções para suas vitrinas. 'É natural pois
Ah
.
>
'
que as obras so re essas duas expedições refletissem seus motivos
na abundância de dedos coucernentes eos tesouros acumulados para
os museus e na esc.assez de informes psicológicos e sociológicos.
Além disso, Koch-Grünberg, cuja instrução universitária era
essencialmente filológica, dedicou grande parte de sua atividade a
recolher, da bôca dos índios, vocábulos, frases e textos. Reunindo êsse
material de dezen~s de tribos, contribuiu mais do. que qualquer outro para o conhecimento dos idiomas índios do Brasil e tornou-se
pela elaboração comparativa, uma das maiores autoridades em lin~
güíst~ca sul-americana. Sua fama, adquirida pelas publicações sôbre línguas do noroeste brasileiro, cresceu ao aparecer postumamente
o tôlno lingüístico de sua grande obra sôbre a expedição do Roroima
2
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ao Orinoco, realizada por êle nos anos de 1911 a 1913. Um outro dos
cinco volumes concernentes a esta notável viagem é um dos melhores trabalhos de mitologia sul-americana, dedicado pelo autor ao
seu mestre Karl von den Steinen. O tômo referente à etnografia propriamente dita é excelente, na parte ergológica, e mostra como KochGrünberg observou melhor do que anteriormente os fenômenos religiosos e sociais, se bem que seus dados sociológicos ainda estejam
longe de satisfazer exigências atuais.

os trabalhos importantes dos norte-americanos Charle~ Wagley e
Jules Henry e do francês Lévi-Strauss, a Etnologia Brasileira, estudo cultivado antigamente quase que só por europeus e, com especial intensidade, pelos alemães, já passou ao domínio dos filhos
dêsse país. São Paulo tornou-se o centro dessas pesquisas pelos cursos proferidos na Escola de Sociologia e Política e na Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras de sua Unive~sidade, que resultaram em
teses de meGtre, respectivamente doutor, como as de Florestan Fernandes, Egon Schaden, Lucila Herrmann, Gioconda Mussolini e
Fernando Al.teiúelder Silva, e na formação de pesquisadores de campo
como Darc_y Ribeiro, chefe da Secção de Estudos do Serviço de Proteção aos Indios, e Harald Schultz, Assistente de Etnologia do Museu Paulista. Indício da produtiYidade a respeito é o fato de três
publicações periódicas se dedicarem, na capital bandeirante, a assuntos etnológicos, isto. é, a Nova Série da "Revista do Museu
Paulista", "Sociologia" e a "Revista de Antropologia". É verdade
que também o Rio de J :mciro não deixou de contribuir para a
intensificação dos trabalhm; indianistas, com um etnólogo como Edu~
ardo Galvão e a série de Antropologia do Boletim do Museu Nacional.

Tais exigências foram satisfeitas, no tocante a. tribos brasileiras, sômente por pesquisas mais recentes e, principalmente, pelos
últim0s trabalhos de Curt Nimuendajú. ~ste autor, nascido em Jena
e naturalizado brasileiro, publicou em 1914, como sua primeira obra,
um magistral estudo sôbre a religião dos Apapocuva-Guarani, horda de seu pai adotivo e da qual recebeu o nome índio, hoje tão caro
aos colegas tão conhecido de todos os estudiosos. O mencionado
trabalho é fruto dum convívio de vários anos com os Guarani do sul
de Mato Grosso e do Estado de São Paulo, contendo, além do material mitológico, abundantes dados sôbre lingüística, psicologia e
história de migrações. As outras vinte e uma publicações de Nimuendajú aparecidas nos anos de 1914 a 1932 são, na maior parte, vocabulários das numerosas tribos do norte do Brasil, por êle visitadas,
mitos dos Crengêz, Tembé e Xipáia, destacando-se as pequenas monografias sôbre a cultura dos Parintintin e Palikur. Estimulado por
R. H. Lowie, dedicou-se o explorador, desde 1935, a estudar, principalmente, a organização social d0s Gê. Daí seus trabalhos fundamentais sôbre várias tribos .dêste importante grupo, que inauguram
nova fase no desenvolvimento da Etnologia Brasileira.
Também a monografia. do padre Colbacchini sôbre os Boróro
Orientais, aparecida em Turim, apresenta, ao lado de muitas páginas preciosas sôbre mitologia, lingüística e etnografia em geral, de-

e

talhado estudo sociológico, o qual foi ainda consideràvelmente melhorado e· aumentado na· edição brasileira da mesma obra, publicada
no ano de 1942, por êsse missionário salesiano em colaboração com
o seu confrade Albisetti.
Ao lado das figuras máximas da Etnologia Brasileira mencionadas acima destacam-se, no primeiro quartel do século XX, dois
brasileiros, isto é, Capistrano de Abreu, com sua obra sui-generis sôbre-os Kaxinauá e Roquette Pinto com seu livro sôbre os Paressi e
N ambikuara encontrados pela heróica Comissão Rondou.
Nos decênios seguintes, o interêsse científico pelos índios cresceu no próprio Brasil. Embora tenham aparecido, nos últimos anos,
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Esta rápida enumeração dcs principais c0Iltribuintes à Etnologia Brasileira nas diver~as épocns não pode ser encerrada
mencionar aquêles que, depois de Martius e Ehrenreich, procuraram
sintetizar o material a respeito. São o padre Wilhelm Schmidt em
1913, Krickeberg em 1922 e 1939, Estêvão Pinto em 1935, Pericot y
Garcia em 1936, Gillin em 1940, Radjn cm 1942, Ramos em 19-t3 e;
de 1946 a 1950, os vários autores do Handbook of South American
lndians, dos quais se destacam Curt Nirnuendajú, Alfred Métraux
e Robert H. Lowie corno os que maior número de páginas dedic::iram ao estvdo de culturas brasileira8. Sínteses exclusivamente lingüísticas foram publicadas por Rivet em 1924 e 1952, Wilhelm
Schmidt em 1926, Loukotka em 1939, 19-:12 e 1952, e Mason em 1950.

sem

***
A História_ da Etnologia, apresentando dados acêrca dos povos
observados, fornece-os também acêrca do povo do observador. É a
História do nosso conhecimento dos outros e do nosso comportamento
em relação a êles. Os fatos que, principalmente, chamam a ::i.tenção
do observador, dizem respeito a si próprio e a seu povo em determinada época. Em outras palavras: a escolha de fatos feita pelo observador representa certa Informação sôbre o ambiente social e cultural
em que êle se criou e costumava viver.

-17-

----~---'.'"'""'"""'"------·~------------

----------------.-------~--·-

il

'·!il
'1_1

il

.'

tros mataram ou fizeram escravos. Na Idade Média perdeu-se grande parte das aquisições científicas da Antiguidade. e, com elas, também a objetividade a respeito dos povos exóticos, patente em obras
de arte egípcia, desde o segundo milenário -antes de Cristo, e em mo-.
numentos de vitória do império romano. Conseqüência disso são as
deturpações que encontramos, às vêzes, no meio de relatos verídicos
dos primeiros séculos do Brasil. Para representar convenientemente
os pagãos, ressuscitavam-se quimeras da Antiguidade e inventavamse outras. No século XVII, os padres Acuíia e Simão de Vasconcellos
deram notícias acêrca de "nações" inteiras de gigantes, anãos, amazonas e gente com pés voltados para ,trás, correndo, apesar disso,
para frente. Ainda no fim do século XVIII, o naturalista Rodrigues
Ferreira perguntava: "Será certo que entre as· mUitas nações de gentios, que habitam no Juruá, confluente do rio Solimões, existe a dos
·Cauanás, espécie de pigmeus, de estatura tão curta, que não passam de cinco palmos? Será certo que a dos Uginas, do mesmo rio,
consta de Tapuias caudatos ?"
Indubitàvelmente, tal sede de sensações, causada pela imaginação de anormalidades, tinha certa relação com o vivo interêsse
pela antropofagia que caracterizou a Etnologia Brasileira da segunda
metade do séc.ulo XVI. Era também um assunto predileto de autores
dessa época, ainda não citados, como André Thevet e Fernão Cardim.
Simultâneamente à tendência a saborear fenômenos horripilantes, manifesta-se a inclinação para tornar mais bela a realidade,
Assim, nas gravuras do livro de Léry, representando cenas de espíritos malignos em forma assombrosa, atormentando pobres Tupinambá, e também retratos de homens e mulheres desta tribo, correspondendo ao ideal de beleza europeu de éntão e lembrando a mencionada comparação das baianas índias com as l_isboetas no diário
de Lopes de Souza.
.
Tais "a.formoseaqientos" de povos-naturais alcançaram o auge
na época em que Jean-Jacques Rousseau elogiou o suposto estado
paradisíaco dessa gente. Martius, também, veio ao Brasil com preconceitos semelhantes. A desilusão sofrida na cabana í~dia o fêz mudar de opinião e manifestar-se de acôrdo com autores coevos como
Friedrich Creuzer e sua escola, em cujas representações os povosnaturais não passavam de degenerados. Aplicando êste conceito
aos índios do Brasil, Martius teve o ensejo de extemar lamentaçê)es
filantrópicas e revelar, com isso, o ambiente social e cultural em que
se criara. Era o da burguesia alemã da época do romantismo, a casa
dum farmacêutico em Erlangen, aparentemente bem diversa do cas2

*
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Vaz de Caminha e os seus se interessaram pelo aspecto físico
e adôrno dos índios, pelo seu comportamento em .relação aos ádvenas e pelas indicações que deram a respeito da existência de omo e
prata. A carta de 1500 frisa o bom tratamento dado pelos portuguêses, "para os mais amansar", aos índios hóspedes de suas naus. No
final, a missiva indica como objetivo principal "salvar esta gente", ,
mencionando em seguida a utilidade de ter na terra.descoberta "esta
pousada para esta navegação de Calecute." Várias passagens da
epístola revelam a grande cautela dos portuguêses em não se exporem a uma surpresa hostil por parte dos índios. Em rernmo: ao lado
de certos interêsses intelectuais, isto é, curiosidade em conhecer gente
e coisas estranhas, mostra o documento interêsses materiais em achar
metal precioso e assegurar o caminho marítimo para a Índia, e interêsses religiosos, pois, dá grande importância ao "acrescentamento da nossa santa fé." Tudo isso foi manifestado com intenções benévolas e completamente pacíficas que, porém, não excluíram o racionalismo do autor, nem a: desconfiança estratégica de seus companheiros.
A observação, no diário de Pero Lopes de Souza, de serem as
mulheres tupi da Bahia, vistas pelo autor em 1531, "muj fermosas
q nõ hã nenhuã emveja as da Rua nova de lixbõa", pode ser um juízo puramente estético, mas não deixa de lembrar as tendências tipicamente portuguêsas na política do povoamento colonial, isto é,
a atividade procriadora do luso em qualquer ambiente racial e com
qualquer quantidade e qualidade de mulheres.
Enquanto êsses escritos da primeira metade do século XVI encaram amàvelmente o aspecto externo dos Tupi, a "Historia da Prouincia Santa Cruz" de Magalhães de Gandavo, aparecida em 1576,
já dá a conhecer outro modo de ver dos portuguêses, resultante do
contacto mais longo com êsses índios, quando dêles declara: "
saro desagradecidos em gram maneira, e muy deshumanos e crueis,
inclinados a pelejar, e vingativos por extremo." - Havia chegado
a época na qual o português considerava, em geral, o índio como
escravo ou inimigo.
Era:, porém, comum a quase todos os mencionados autores dos
séculos XVI, XVII e XVIII, isto é, desde Vaz de Caminha até Roqrigues do Prado, terem o cristianismo por padrão supremo para
pensar e agir.
Somente na interpretação e aplicação dêsse dever sagrado, no
tocante aos índios, havia diferenças e mesmo contrastes. Para aumentar a glória de Deus, uns entabularam relações amistosas, ou-

-
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telo em Neuwied onde nascera o etnógrafo dos Botocudos. Apesa:r
de ser filho do mesmo tempo, êste precursor de Martius na exploração e descrição de coisas brasileiras, sabia mostrar-se humanitário
sem a verbosidade sentimentalista do sábio bávaro.

sem os problemas de aculturação. O interêsse pelos mesmos está aumentando ràpidamente ·com a influência de Thurnwald; Herskovits, Redfield, Linton e outros. Assim, ao lado do "espírito da última hora" surge um espírito novo ,que não olha só para trás, mas
principahnente para o presente e para o futuro. Considera-se o comêço
da compreensão psicológica dos povos estranhos, reconhecendo a
necessidade do "estudo intensivo" pelo convívio de muitos meses
e anos com a mesma gente. Êste espírito novo não. teme perder o
trabalho "in loco", pois, suas possibilidades são inúmeras.

O evolucionismo de Darwin e Spencer que orientou as ciências,
na segunda metade do século passado, é representado na Etnologia
Brasileira principahnente por Karl von den Steinen. O descobridor
do alto Xingu dissertou brilhantemente sôbre a origem da produção
do fogo, da olaria, do desenho, das máscaras. do número dois e de
outros fenômenos culturais, considerando a América do Sul o campo mais vantajoso de experiência para "resolver o problema do processo de desenvolvimento do grau inferior para o superior". Também Ehrenreich provou ter vivido na mesma época e ser contemporâneo de Tylor, quando, com referência ·aos Karajá e a outras tribos sul-americanas, falou elo animismo como "a mais· baixa forma
da vida religiosa."
As obras do antropoge6grafo Ratzel, aparecidas nos dois últimos decênios do século XIX, formam uma espécie. de reação contra
o evolucionismo na Etnologia. O caminho de um fenôm~no cultural
pelo espaço interessa-lhe mais do que o pelo tempo. É verdade que
já Martius se ocupara com problemas de migrações. Ignoramos a
influência de Ratzel sôbre von den Steiuen e Ehrenreich ao estu~
darem as mesmas questõe~. Em todo o caso, porém, conseqüência
direta das idéias do afamado geógrafo é a monografia de Meyer sôbre a distribuição do arco e da flecha no Brasil Central. O padre W.
Schmidt ncmeia-se aperfeiçoador dess3 corrente anti-evolucionista,
se bem que a orientação historiográfica dêste etnólogo não esteja
bem de acôrdo com tal afirmativa.
O estudo da "História Cultural'', tido por W. Schmidt e sua
C!!cola como objetivo principal da Etnologia, incitava, naturahnente,
o acima mencionado "espírito da última hora" que obrigava os viajantes desde von den Steinen até Koch-Grünberg e Max Schmidt,
a recolher, antes de tudo, o material ameaçado de extinção. É significativo que, ainda em 1952, o IV Congresso Internacional de Antrotropologia e Etnologia, presidido por aquêle padre e organizado pelos seus adept:>s em Viena, foi encerrado com um symposium sôbre
as medidas mais urgentes de tal salvamento.
Mas o desenvolvimento da Sociologia está repercutindo, cada
vez mais, n~s pesquisas etnográficas. Além dis5o, a intensificação
de .choques entre povos e raças de .todos os continentes durante e
depois da primeira guerra mundial não mais permitiu que se ignoras· .

-20-

Convém confessar, porém, que, enquantd a população indígena
norte-americana está aumentando, a brasileira diminui, .desaparecendo tribos sem deixar vestígios distinguíveis de sua cultura. Por
outro lado, temos de cobrir, ainda, grandes manchas brancas no mapa etnográfico ·do Brasil e isto não só nos lugares onde o map::i. geográfico indica "terra incognita".
Conhecemos os nomes de muitas tribos, mas, poucas foram estudadas. Há numerosos autores e centenas de publicações que tratam dos nossos índios, mas, poucos dêsses trabalhos satisfazem exigências científicas modernas. Não existe monograiia sôbre tribo brasileira que não revele a preferência do autor para determin:;do aspecto
da cultura, quer seja ergologia, mitologia ou sociologia, ao invés de
considerar todos os aspectos com a mesma penetração a fim de poder, realmente, ver a cultura como um todo em: interação com sua!
partes, ou, em outras palavras, a vida como ela é. A respeito disso
convém chamar a atenção para a existência, no Bra~il, de várias tribos as quais, provàvehnente, se prestariam não menos que os Nâvaho ou Hôpi nos Estados Unidos, a serem investigadas de todos
os lados com a mesma intensidade. Sejam lembrados, por exemplo,
os Karajá ou os Krahó.
Por fim, é. mister declarar que, encarando o conjunto das produções da Etnologia Brasileira, vemos surgir dúvidas em toda parte. Há as dúvidas que os melhores dos autores manifestam ~cêrca
de problemas por êles mesmos ventilados. E há as dúvidas a nós inspiradas pela falta de escrúpulos da maioria dos autores, tanto na
observação como na exposição do observado, pela· sua inaptidão psíquica no trato com o índio e pelas inúmeras outras limitações que
mesmo o mais capaz pesquisador de campo nem sempre consegue
superar. Quase tôdas as publicações enumeradas na presente bibliografia e mesmo muitas das classificadas como "importantes" ou
"interessantes" contêm informações insuficientemente controladas.
Pouquíssimas se baseiam em observações feitas in loco depois de in-
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tenso preparo técnico e longo convívio com a tribo. Sendo geralmente difícil e, às vêzes, impossível fiscalizar os viajantes que escrevem
sôbre índios e, dando a visita ao sertão, a muitos daqueles, ensejo
de exibir suas vaidades, não há ciência que se preste tanto à charlatanice como a Etnologia. Mas, mesmo os autodidatas conscienciosos e bastante inteligentes para escapar aos perigos do etn,ócentrismo nunca se abstêm da escolha subjetiva dos fatos a serem obser.vados, torcendo assim a verdade segundo os seus próprios interêsses.
Supondo, porém, que com .o desenvolvimento do. ensino da Etnologia, o tempo do autodidata esteja passando, precisamos reconhecer
que um especialista afamado pelos seus bons trabalhos de gabinete
não é, necessàriamente, um competente pesquisador de campo. Sei
de etnólogos que em casa revelam agudo senso crítico, mas que, frente ao índio, surpreendem pela credulidade. Pela sua maneira de
perguntar sugerem ao informante as respostas com que, fàcilmente,
se contentam. Grande parte de material sociológico esmeradamente
apresentado por profissionais não merece fé por ser colhido sem conhecimento da língua e, portanto, sem que se tenha podido observar realmente a função dos fatos apresentados. Por outro lado, é
desolador ver como perspicazes observadores da· vida indígena se
tornam vagos e confusos ao começarem a elaborar e interpretar as
preciosidades que conseguiram reunir. E convém lembrar, ainda,
que nem o fato de um pesquisador confirmar informações dadas por
um colega garante sempre a verdade, pois, ·conhecemos casos em
que um etnógrafo repetiu fielmente as afirmações de seu predecessor, provando êste, mais tarde, os erros nos dados por êle mesmo
publicados e pelo outro ratificados.
À vista dêste estado de coisas, compreende-se que reste muito
a fazer na Etnologia Brasileira. Havendo tão poucos etnólogos verdadeiros, devemos ajuP,ar um ao outro. Publico a presente obra a
fim de evitar que meus colegas e alunos gastem tempo, dinheiro e
esfôrço intelectual repetindo o que já fiz, .isto é, lidando anos e anos
em bibliotecas e estragando a vista com a leitura de inúmeros livros
dos quais muitos não contêm nada .digno de nota. Naturalmente,
quero também contribuir para esclarecer velhas dúvidas e criar novas, bem .como brecar os "descobridores" de tribos desconhecidas
por êles, mas muito conhecidas na literatura.
Óbvio é que meu trabalho não está perfeito. Apesar de ter procurado sistemàtÍcamente todos os dados etnológicos acêrca de índios do Brasil, não pretendo ter esgotado o assunto. Deverão haver,
ainda, opúsculos e· artigos de publicações periódicas que escaparam
à minha atenção. Também acêrca de tribos de regiões fronteiriças,

como, por exemplo, acêrca dos Makuxi que vivem, em parte, no
Brasil, e, em parte, na Guiana. Inglêsa, não consegui ser completo.
Como se vê, comecei com a Bibliografia Crítica da Eínologia Bra·
siléira um trabalho que nunca acaba.

Iniciei o presente trabalho em 1941, quando, a pedido do dr.
Rubens Borba de Moraes, preparei uma bibliografia seletiva de 255
itens, entregue no ano seguinte a êsse diretor do Manual Bibliográfico de Estudos Brasileiros. O livro, programado para entrar no prelo
em 1943, só apareceu em 1949. Para elaborar os seus itens 1850-2104,
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Além disso, muitas das obras citadas podem ser encaradas diferentemente do meu ponto de vista. No que diz respeito à crítica,
entrei raras vêzes em pormenores. Na maior parte, ela se evidencia
pela comparàção dos comentários entre si. De resto, quando classifico uma publicação como sendo "Ligeiras notas", quero dizer que
ela, realmente, não passa de ligeiras notas.
Esforcei-me, geralmente, por dar a forma mais resumida possível àquilo que considerei importante para dizer. Era minha ambic;-2.o ser um guia lacônico. Mas, nos casos em que achei preciso, dei
a indicação bibliográfica de comentários e ·críticas feitos por outros
autores.
Tendo a intenção de ser útil aos estudiosos do índio brasileiro,
não me limito, neste trabalho, a considerar material meramente etnológico. Menciono, também, obras de Lingüística, Arqueologia e
Antropologia-Física que julgo próprias para completar o quadro
bibliográfico aqui apresentado. Não sendo, porém, especialista nestas três disciplinas, trato-as mais de passagem, sem pensar em satisfazer as autoridades no assunto. Da mesma forma, indico as datas de nascimento e morte dos autores, no caso de as ter obtido.
Os índices torriam o livro um instrumento de trabalho. Os seus
números se referem aos dos itens. Quem procura dados sôbre determinada tribo, nem sempre os encontrará exclusivamente nos itens
enumerados sob o nome da tribo em aprêço, mas, também nos men~
cionados sob o nome ela respectiva família lingüística ou região geográfica.
Nas indicações bibliográficas, os algarismos romanos se referem ao número do volume, e, as correspondentes letras minúsculas,
por exemplo, vii, ao invés de VII, ao número das páginas do prefácio
e de outras partes não numeradas com arábicos.

***
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eu me servira apeiias das bibliotecas de São Paulo, especialmente
da do dr. João Fernando de Almeida Prado, da do Museu Paulista,
da Biblioteca Municipal e da minha própria. Mas, não dei, então,
0 trabalho por acabado. Continuei reunindo material, tomando notas das publicações que vinham saindo desde 194·2. Consultei, também, no Rio. de Janeiro, a Biblioteca Nacional e a biblioteca do Museu Nacional. Na América do Norte, em 1949, e, na Europa, em 1952,
pesquisei nas bibliotecas do American Museum of Natural History,
da Columbia University e da American Geographical Society e na
Public Library de Nova York; na Library oj Congress, na Army Medical Library e na biblioteca da Universidade Católicl'1, de Washington; no Arquivo Histórico Ultramarino e na Biblioteca Nacional de
Lisboa; na Biblioteca Nacional de Madrid; na biblioteca do Musée
de l'Homme e na do professor Paul Rivet, em Paris; na biblioteca
do British Museum, de Londres; nas bibliotecas do Museum für Vi:ilkerkunde, da Kunst-Akademie, do Instituto de Missiologia e na Biblioteca Nacional, de Viena; na biblioteca do Instituto Frobenius,
de Francfort; na Biblioteca Latino-Americana, de Berlim; na biblioteca do Museum jür Vi:ilkerkunde, de Hamburgo e na. do falecido
. americanista Georg Friederici, em Ahrensburg; na biblioteca do
Etnografiska Museel, de Gotemburgo, Suécia, e na do Instituto Anthropos em Froideville, cantão Friburgo, Suiça.
Seja-me permitido manifestar, aqui, os meus efusivos agradecimentos a tôdas as pessoas que me ajudaram na. preparação desta
obra, especialmente aos amigos Rubens Borba de l\foraes, João Fernando de Almeida Prado, Afonso de E. Taunay, Sérgio Buarque
de Hollanda e às minhas auxiliares no Museu Paulista, D. Ashtar
d.c Assis e D. Myrthes Nogueira. Agradeço, também, ao amigo Frederico Lane, pela seguinte tradução inglesa desta Introdução.
São Paulo, 1953
Herbert Baldus
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INTRODUCTION
This book comprises data collecied by white men on
lhe Brazilian Indians, and also lhe interpretations placed
on such information. Romances or Indianists such as José
Alencar are not quoted here, although it must be admitted
that some oj lhe accounts on which commentary is made,
being products of lhe human mind, are not exempt jrom
phantasy. B11.t their authors were as a rule pursuing truth,
and not fascinated either by goodness or beauty. Above all
they tried their best to show us lhe lruth as it appéared to
them. Ai limes, also, they were preoccupied with conceptions
oj morality. But in the main they were never worried by
lhe esthetic effect oj their descriptions.
The jirst injormation dates from soon after Cabral' s
arritial. Pero Vaz de Caminha, a notary in the Porluguese
fleet, wrote his jamous letter to Dom Manuel in 1500. Thus,
lhe history oj Brazilian Ethnology starts with lhe discovery
of Brazil.
ln each century it is enriched by certain notable facts.
Their great value is measu.rable by lhe exactness and inultiplicity oj lhe observations recorded, as well as by lhe relative
delachment of lhe observer jrom the contemporary prejudices
of his own fcountrymen~ · in his attempt to reach an objective understanding oj a strange culture.
The exactness of Pero Vaz de Caminha is demonstrated, for example, by the following description oj lhe tembetá: "Both had their lower lips perforated and white, real
bones,~thellength oj a '.broad hand, lhe width oj a cotton.
spindle, and sharp as an awl inserted. They jix lhem through
lhe inner pari of lhe lip, and lhe section that remains between lhe lip ànd lhe teeth is construcled like lhe king' s roo.k
in chess, disposed in such a manner as not to molest them
in their talking, eating or drinking."
The number oj ethnologically useful data is larger, in
this letter oj 1500 than in any other documents rejerring
to Brazilian Indians from lhe beginning oj the~16th century.
Besides this, "Vaz Caminha not only avoids distorting ob-
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served facts, but goes further, expressing his own opinion
of the inhabitants oj the newly discovered land, in the f ollowing words: "As far as I and olhers could surmise, this
people lack nothing to become entirely christian but their
underslanding of us." The f ormation of such a concepl wilh
regard to representives of a culture complelely foreign to his
own, reveals a tendency lhat could well be called "ethnocentrif ugal".
Thé same absence of any pre;udice, delermined by lhe moral standards of his own countrymen, is demonstrated by
lhe author of this letter, when he describes an Indian woman who had "her genitais so bare, and so innocently
uncovered, that in this there was no shame."
The most important 16lh century works on Brazilian
Indians are those of Hans Staden, Jean de Léry, Joseph
de Anchieta, and Gabriel Soares de Souza. They refer,
chie.fly, to the Tupinambá. The German gunner Staden spent
nine months as a prisoner of these I ndians and in 1557 published a book on them which is lhe f irst monograph on a
Brazilian tribe. Léry recommended the book to "all who
wish to know the · habits of Brazilians as they really are."
Hans Staden, besides describing their possessions, gives us
also their designation in the Indian language and for Jurther elucidation includes wood-engravings. · This work is,
even today, much referred lo, on account of its great variety
of injormation. Although Sladen lived for a long time. in
expectation of being eaten · by the Tupinambá, he described
them without resentnient. He dispassionately relates the
details oj the cannibalism he saw and explains its cause as
related to hatred towards their enemies, and not to hunger.
The physical · appearance of tliese cannibals is, to him, as
attractive as if they were lhe people oj his own land, that is,
Hessians.
The calvinist missionary Léry, a native oj Burgundy,
assares us that he lived with the Tupinambá for nearly
a year. His observations are no less exact and varied than those
of Sladen, but his book is superior to the Germ.an' s from a
linguistic point of view. With no knowledge of Staden's
work, before publishing his own, he conjirms Staden' s interprelation regarding the motive for cannibalism. He is
however more meliculous, for he notes among the vindictive

sentiments thaJ induce the Tupinambá to eat human flesh,
the especial greed oj certain old women.
To the 1esuit missionary Joseph de Anchieta we owe
precious linguistic data and other injormation on lhe ancient Tupi, among whom he spent many decades. We are
also indebled to him for injormatíon relating to their kinship pattern and marriage customs. Súch injormation as he
gave has only been paralleled subsequently in some quite
recent publications.
Gabriel Soares de Souza., a plantation owner and
withoul any doubt, one of lhe most cultured Portuguese that
came to Brazil in the. 16th century, spent seventeen years in
lhe country. Resides wriling aboul lhe mullijorm cultural
traits oj the Tupi f rom Bahia, and like Anchieta considering lhe importance of sociological elements, he gives us
injormation aboul the various coaslal lribes, j rom lhe
"Tapuias" oj the Amazon, righl down to lhe "Tapuias" of
the river Plale.
Wilh the exception of the books by Claude d'Abbeville and
Yves d'Evreux, the works of the 17th ceniury did nol enrich
Ethnology to the same exlent as did those oj lhe preceding
one. To the 16lh century injormation, mostly referring to
lhe Tupi of São Paulo, Rio and Bahia, the above mentioned French Capuchin jriars add injormation on the Tupi
from Maranhão. We owe to the Dutch invaders injormation
on the northeastern Indians, published in the books oj Laet,
Barlaeus, Marcgrave, Rouloux 'Baro, and others, but suéh
injormation is not valuable so much for ils reference to the
Tupi, as for its material on the so cdlled Tapuia. Tliese data
were, moreover, illustrated by the painter Albert Eckhout and
brought togelher by Ehrenreich in his paper on old portraits
of South American Indians. Notes on the inhabitants of
lhe Amazon, written by the ;esuit Acuiía, that came down
lhe Greal River a century after Orellana' s voyage narrated
by Carva;al are, like lhose supplied by his predecessor (Lnd
cQuntryman, nearly useless. Mauricio de Heriarle's "Descrição do Estado do Maranhão, Pará, Corupá e Rio d~s
Amazonas" is more valuable. In his work, which came to
light in 1663, the 1esuit Vasconcellos attempts a classijication oj Brazilian lribes, reducing them to lwo "generic
nalions" which_ in tum are subdivided on a linguistic
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basis into "species". He names one oj these "nations"
"Tame lndians", with lhe Tupi as one of its "species".
The other ''nation" is called the "Wild lndians" or "Tapuyas". The lingaislic conlribution of lhe J esuits in the
17th century is outstanding, the most important work being
done by Father Montoya.

ln 1817, thal is, in the same year in which Wied completed his lravels, Carl Friedrich Phil. von 1\tfartius came

to Brazil with the chief ob1ecl oj studyinq its flora. During
the lhree f ollowing years in which he travelled in lhe interior
of Brazil, Jrom São Paulo to Maranhão, and going up the
Amazon, he became acquainled with members of numerous
tribes. Bul lhese were: generally individuais isolaled from
their original" culture and much ~nf luenced by contact with
while men, or of tribes lha{ had been considerably inflaenced
by lh.em. Those were the ·lndians lhal served ás à basis j or
certam hypotheses formulaled by this greal bolanist. 1\1artius did not ·only mention the ethnographic results he collected, in lhe narralive of his travels, but he later collected
lhem in special works. For lhe formulation of his hypolheses
he made hasty generalizalions. According to one of them
"lhe Americans are not savages, but have reverled to savagery .. '.
degraded remains of a better past, and in process oj
degeneration long before their discovery by Europeans". One
oj his theories makes him f all into d' Orbigny' s error of considering lhe Karaib closely related to lhe Tupi, and exaggerating lhe dispersa[ and lhe importance of these latter
Indians. Moreover, Brazil was to him, ethnographically,
an enormous ant-hill where tribes migrated incessantly,
splitting up, intermingling, and transforming their languages. It is strange, notwithstanding this fact, that ilfartius had lhe courage to elaborate a classif ication oj the I ndians of lhe country and neighboring regions, which marked an epoch in lhe history of Brazilian Ethnology. This
synopsis, coordinating in an admirable work all available material up to 1867, comprises not only the coastal region but
also, for lhe first lime, all of Brazil. It was, in spite of certain unjustif ied distortions, lhe starting point of pure ethnological exploration. I do not mean by this that without
Martius'_work, Karl von deri Steinen and Paul Ehrenreich
would not have made their memorable expeditions. l\ilarlius'
work served as a basis for their new classifications and
showed them-many of lhe problems to be studied.
Both expeditions of von den Steinen to the X ingu, made
during 1884 and 1887, represent lhe greatest events in Brazilian Ethnology oj the last century. It was the jirst lime
large and costly expeditions had been organized with lhe
principal object of studying the Indians of Brazil. The
results were ~ensational. While Wied and Martius had only
mel I ndians that had already been in contact with lhe white
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The following cenlury is an almost barren one for Brazilian
Ethnology. Judging by what has already been published,
the results of the1ourneys made by the naturalist Alexandre
Rodrigues Ferreira are unimportant in their description
of Indians. Only in 1795, Francisco Rodrigues do Prado
wrole a short monograph on the Giiaikuru, a tribe that lived
in the Paraguay valley around the Portuguese fort which he
himself commanded. It is a very accurate, although brief,
exposition of the culture of lhese Indians, and a surprising
proof of lhe understanding and sympalhy which inspired
the author. By a lucky coincidence, only twenty jive years
before lhe 1esuil Sánchez Labrador had written his great
work on lhe sarne Indians and their neighbours, lhe Guaná.
Thus, lhe 18lh century gave us only lwo good works, lhe importance of which is enhanced by ihe f act lhat lhey complete
each other.
During lhe 19th century ethnology became a science,
that is, a field of specialized scientijic shidy. It is true .that
works of real ethnologists appeared only during ihe second
halj of this century. The "Reise nach Brasilien" by prince
Wied-Neuwied, appearing in 1820 and 1821, although primarily on zoology, also pioneered Indian sludies. Before
its publicaiion, lhere was no description of a Brazilian tribe,
comparable to,1 this monograph on lhe Botocudos. We no
longer hear lhe colonist; lhe soldier, the missionary, as we do
in lhe works mentioned from lhe previous centuries. The
aulhor is now an experienced scientist, a disciple of Blumenbach, scrupulous in observing, expounding and forming
judgement, removed jrom the prejudices of his epoch, as
well as an excellent writer. I-le did not collect material on
as many tribes as his contemporary A1artius, nor has he
the same significance for Brazilian Ethnology, but without
any doubt he was superior in objectivily and exaclness.

---------------------------·-·----------------HERBERT BALDUS

man the .tribes encouniered in lhe upper X ingu by von den
Stei~en had not had even indirect relations with our civilization. Besides ihis, they formed an isolated group of representatives_ of the f~ur pri'!cipal linguistic famil~es · _of
Brazil that is, the Tupi, Karaib, Aruak and Ge. This discovery' and the · subsequent slu~ies f urnished rr:aterial oj
perennial value to the cultural histo~y oj lhe conlme'!t: c?mpleted. and modif ied the ethnographic m_ap and .farmharized
us with I ndian life as no other prernous study, _an~ f ew
other subsequent ones, had done. It was a happy comcider:ce
that a man like von den Steinen should have been lhe f irst
tojind lh~se Indians. He was able to observe ~hem: so su_btly
and jormulated his observation wiih such vwacity, mmuteness and comprehension, lhal his colleague Erland N?rdenskiold was able to write in his necrology: "On lookmg
lhrough ,any l'nanual oj Elhnography, JI_isiory oj Religion,
.Sociology, Psychology, History oj Cu_ltwated Plan:ts, etc.,
we jind the name oj Karl von d~n Stemen. an~, quite often,
a jew lines by this man of gemus, who mspired .º!hers to
write jull ireatises." At the presenl _stag,e of Brazilian elhnographic knowledge, von den Slemen s book may se~"!
antiqualed.' '.As a matter oj jact, he does nol_ always sujjiciently elucidaie lhe diff erences belween lhe irib~s oj t~e headwalers oj the Xingu, speaking oj lhem, ai limes, m a generic way. He lacked sociological backgroun~._ H~~ever, lhe
book "Unter den Nalurvolkern Zeniral-Brasihens , appearing'in 1894, is nol only lhe masierpiece ?f Br:azilian Elhriology in lhe lasl cenlury, bul slill remams, i~ some ways, .ª
jruitjul introduction to lhe study of the lndians of Brazil.
.Ehrenreich' s work pales when compared with this im_pressive personality. Afte:. having acco~npanied vori: den _S~ei
nen on his second expeditwn to the Xmgu, he rapidly visiled
lhe Kara;á of the Araguaya and a few lribes of ~h~ Purus,
having already been among lhe Bolocudos of Espirita Santo
and Minas Gerais. His elhnographic works on all these
I ndians are generally nolhing more lhan shorl note~ and
lhe reading of lhe best of ihem, the study on lhe K':"ra;a, has
become in a large measure dispensable, especially af~er
Krause's publications in _1911. The sy-:iopses made by him
of the ethnographic materiais of Brazil_ were fundamental
in his lime. Today they are obsolete. His wor~s on comparative South American mythology and the physical anthropo-
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logy of lhe Brazilian lndians, though anliquated in a certain sense, are still of fundamental importance. ·
Among lhe travellers of the 19th century who, without
being professional ethnologists, contributed to lhe knowledge
of the tribes of this country, the painter Boggiani with
his magnificently illustrated book on lhe Kaduveo,. and Gonçalves Tocantins with his monograph on lhe Mundurukú
are outstanding. We should mention Ricardo Franco de Almeida Serra, Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues, Telemaco Borba, and lhe Viscount of Taunay, as still worthy of note.
Martius,. von den Steinen, and Ehrenreich, lhe three
principal iniíiators of Brazilian Ethnology in lhe last century,
had tried to embrace in their works the largest possible number of tribes, and of dijferent cultural traits, building hypotheses and extending their Classifications beyond lhe
limits of Brazil. Max Schmidt on the other hand in his book
which appeared in 1905, gives us data on various species
of traits of the various tribes he visited and distinguishes
himself by the fundamental study of a cerlain trail, lhe basketry lechnique of lhe Gualó and I ndians of ihe headwalers
of the Xingu. However, as can be noted in reports of laler
journeys to Mato Grosso, Max Schmidl never lived for a
sufjicient period of lime with a tribe to be able to carry out
what u:e would today call an intensive research: that is, investigation, concretely documented, of the totality of relations
and functions of a culture, duly corisidering social organizalion and religious . phenomena. li should be said,
however, thal he did not avoid entering the slippery
and treacherous field of "Cultural Jlistory", wilh his dissertation on the Aruak expansion. But what characterizes
his scientif ic personality and constitutes a capital value to
the development of ethnology, is his tendency towards ergological and economic sludies, lhemes that seem to him
more perceptible, better documented and, consequently, less
sub;ect to myslif ication and misunderslandings lhan lhe
so called "spirilual culture", in lhe sense given to lhis expression by K. Th. Preuss and olher researchers into religious phenomena. This does not, however, induce Max
Schmidt to forget man also as a decisive factor in "material
culture". Thus, he considers not only economy as a social
process, but also, in ergology, the purpose of each physical
object, putting himselj in this way in opposition to Father
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Wilhelm Schmidt, who under similar circumstances limits
himselj to the comparison of f orms without attending to
their function.
Through lhe initiative of lhe dynamic Adolj Bastian,
who, for severa[ reasons, merits lhe name of Father of Ethnology, lhe niost important ethnographical museum in the
world became the Berlin Museum, and Germany lhe country
with lhe richest ethnographical collections f rom Brazil. Then,
lhe predominant idea among researchers with regard to
primitive peoples was that their last hour was approaching
and that there was an urgenl necessity of salvaging all that
could serve as cultural documentation for the use of posterity.
They desired to collect, while there was still lime, the maximum of documenls f rom lhe largest possible number of ethnic groups. It is obvious that, with this end in view and in
these circumstances, they should gather, principally what
was most accessible, that is, utensils, weapons, adornments,
and other tangible ob;ects. Karl von den Steinen, led by Bastian to Ethnology, and Max Schmidl, after Steinen, administered lhe South American section of lhe Berlin Museum,
considerably enriching it with lhe collections gathered during their travels. Koch-Grünberg and Fritz Krause, two
other I ndianists to whom Brazilian Ethnology is indebted,
travelled with lhe same purpose and were charged later with
similar functions, lhe first as head of lhe ethnographic Museum of Stuttgart, and lhe second administering lhe Leipzig
Museum. For this museum Krause collected material, in
1908, in lhe Araguaya valley. Koch-Grünberg travelled
through north-western Brazil, from 1903 to 1905, on behalf
of lhe Berlin Museum, having as his main object lhe gathering of material for public exhibitions. It is thus natural
that the works published on these expeditions should ref lect
their motives in the abundance oj data concerning accumulated treasures for the museums, and in the scarcity of psychological and sociological injormation. Besides, KochGrünberg, whose university training was essentially philological, dedicated much of his aclivily to galhering from lhe
Indians, words, phrases and texls. Collecling lhis kind of
material f rom dozens of tribes, he contributed more than
any one else to the knowledge of lhe I ndian languages of Brazil,
and became, through his comparative elaboration, one of
the greatest authorities on South American linguistics. His
-32-
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f ame, acquired through his publications on lhe languages of
northweslern Brazil, was enhanced by lhe posthumous appearance of lhe linguistics volume of h/is great work on the
expedition from the Roroima td the Ohnoco, carried out by
him from 1911 to 1913. Another of the five volumes concerning this notable voyage is one of lhe best works on South
American mythology, and was dedicated by the author to
his master Karl von den Steinen. The volume dealing with
ethnography proper is excellent in its ergological content,
and shows how Koch-Grünberg' s observations of religious
and social phenomena were better than his previous ones
although his sociological data are f ar from satisjying present
day requiremenls.
Such requirements were m~t with relation to Brazilian
tribes, only through mo_re recent research and chiefly by lhe
later works of Curt Nimuendajú. This author, bom in Jena
and a naturalized Brazilian, published his jirst work in
1914, a masterly study of the religion of lhe ApapocuvaGuarani, lhe horde of his adopted jather, and from whom
he received his Indian name, today so dear to his colleagues
and so well known to all students. This work is the result
of severa[ years spent among the Guarani of southern Mato
Grosso and lhe State of São Paulo, containing besides
mythological material, abundant data on linguistics, psychology and lhe .history of migrations. The other twentyone publications of Nimuenda;ú, appearing from. 1914 to
1932, are mostly vocabularies of lhe numerous tribes of
northern Brazil visited by him, mylhs from the Crengez,
Tembé and Shipaya, and short monographs of excellent
quality on lhe culture of the Parintinlin and Palikur. Stimu.,.
lated by R. H. Lowie, this explorer dedicaled himselj
from 1935 to studying principally lhe social organizalion of the Ge. Hence his fundamental works on various
tribes of this important group, which inaugurate a new phase
in lhe development of Brazilian Ethnology.
Father Colbacchini' s monograph on the Oriental Bororo, appearing in Turin, besides many precious pages on
mythology, linguistics, and ethnography in general, also
gives usa detailed sociological study, which was considerably
improved and enlarged in lhe Brazilian edition, published
in 1942, by this Salesian missionary in collaboralion with
his confrere Albisetti.
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During the f irst quarter of the 20th century, two Brazilians, Capistrano de Abreu, with his sui-generis work on
the Kashinaua, and Roquette Pinto with his book on lhe Paressi and Nambikuara encountered by lhe heroic Rondon
Commission, JOin lhe outstanding figures of Brazilian Ethnology above menlioned.

we should distinguish Curt Nimuendajú, Alfred Métraux
and Robert H. Lowie, as those who dedicated lhe largest
number of pages to lhe study of Brazilian cultures. Exclusively linguistic syntheses were published by Rivet in 1924
and 1952, Wilhelm Schmidt in 1926, Loukotka in 1939,
1942, and 1952, and A!f-ason in 1950.

During the following decades, scientific interesl in the
Indians developed in Brazil itselj. ln· these last years, although imporlant works by the North Americans Charles
Wdgléy and Jules Henry and the Frenchman Lévi-Slrauss
appeared, Brazilian Ethnology, a study cultivaled in lhe
pasl almost enlirely by Europeans, and especially by Germans, has now become lhe domain of lhe native-born of
this country. São Paulo became lhe center of this research
through the courses given at the Escola de Sociologia e
Política, and lhe Faculty of Philosophy, Science and Letters
of lhe Stale Universily, which resulted in master's and doctorale theses, such a_s those of Florestan Fernandes, Egon
Schaden, Lucila Herrmann, Gioconda Mussoloni, and Fernando Altenfelder Silva, and lhe jormation of f ield researchers such as Darcy Ribeiro, head oj lhe Research Section
oj the Indian Protection Service, and Harald Schultz, ethnological assislanl oj . the Museu Paulista

***

An index of this activily is lhe fact that in São Paulo
three periodical publicalions are dedicated to elhnological
subjects, i. e., the new series oj the "Revista do Museu Paulista", "Sociologia", and lhe "Revista de Antropologia".
I t is true that Rio de Janeiro has not lagged behind in contributing to lhe intensity of Indian studies, with an ethnologist such as Eduardo Galvão and the series "Antropologia" of lhe "Boletim do Museu Nacional".
This rapid enumeration of the chief contributors to
Brazilian Ethnology during the various epochs should not
be closed without mentioning those that, after Martius and
Ehrenreich, tried to synthesize lhe material related to lhe
subject . . These are Father Wilhelm Schmidt in 1913,
Krickeberg in 1922 and 1939, Estevão Pinto in 1935, Pericot y Garcia in 1936, Gillin in 1940, Radin in 1942, Ramos in 1943, and, from 1946 to 1950; theseveral authors of
the Hartdbook of South American lndians, amongst whom

The History of Ethnology, giving us data on the people
observed, also furnishes data on lhe people of lhe observer. It is the history of our knowledge of others and our behaviour~ in relation to them. The facts that, principally, strike
the attention of lhe observer, give an indication of his personality and of his people in a certain epoch. ln other words:
lhe choice of facts made by lhe observer discloses certain
injormation on the social and cultural background in which
he was raised and happened to live.
Vaz de Caminha and his companions. were interested
in lhe physical aspect and adornments of lhe Indians, in
their behaviour towards foreigners, and in their injormatiOn about lhe existence of gold and silver. The letter of 1500
stresses the good treatment given by the Portuguese to the
Indians that visited their ships "in order to tame them better". Finally the letter indicates as a principal aim "lhe
saving -0f this people", mentioning soon afler the usefulness
of having in the discovered land "this. resting harbour for
navigation to Calcutta". Various passages of the letter reveal lhe great caution of the Portuguese in order not to expose
themselves. to surprise by hostile Indians. To sum up: side
by side with certain intellectual interests, such as a curiosity
about strange people and customs, the document shows
material interest in the jinding of precious melals, and the
guaranteeing of a maritime route to I ndia; and religious
interest, for it gives great importance to the "spreading
oj our holy_ faith." All this was manifested with charitable and completely pacific intentions that, however, did
nol exclude lhe author' s ralionalism, or lhe tactical measures
of his companions.
The observalion, in Pero Lopes de Souza's diary, on
lhe Tupi women ofBahia, seen by this author in 1531, being
"very lovely wilh no need to envy lhose of Rua Nova
in Lisbon"_, may · be a purely esthelic judgemenl, but
3
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nevertheless reminds us oj the typically Portuguese tendencies
in their policy oj colonial settlement, that is, the Lusitanian
procreating activity in any racial environment and with any
quantity or quality oj women.
While these writings oj lhe jirst halj oj lhe 16th century
lookjavourably upon the externa[ aspect of the Tupi, Magalhães de Gandavo's "Historyoj lhe Province oj Santa Cruz",
appearing in 1576, gives us another Porluguese point oj
view, resulting jrom a longer contact with these Indians,
when they are described as "... ungratejul in a large degree,
and very inhuman and cruel, inclined to strife, and extremely vindictive." The lime had come in which lhe Portuguese considered lhe I ndian generally as a slave or as
an enemy.

It was, however, common to all the above mentioned
writers oj lhe 16th, 17th, and 18th centuries, from Vaz de
Caminha to Rodrigues do Prado, to hold christianity as the
supreme crilerion oj thought or action.
However in lhe interpretation and application oj this
pious duty with respect to lhe Indians, there were differences and even contrasts. To lhe greater glory oj God, some
established peaceful relations, others killed and enslaved.
During lhe Middle Ages, a great pari oj the scientijic treasure oj Antiquity was lost and with it also the objectivity
as regards exotic peoples seen in Egyptian art- from the
second millenium before Christ, and in lhe victory monuments of lhe Roman Empire. Resulting from this are lhe
distortions we jind, sometimes, among lhe serious accounts
oj lhe first cenluries oj Brazilian hislory. To depict the pagans conveniently, chimeras jrom Antiquity were resurrected, and others invented. In the 17th century, Fathers Acufía and Simão de Vasconcellos spread news about entire
"nations" oj giants, dwarfs, amazons, and people with
their feet turned backwards, although they ran jorwards.
At lhe end oj the 18th century, the naturalist Rodrigues
Ferreira was still enquiring: "Is it true that among the
many gentile nations that inhabit the Juruá, a conjluent
oj the Solimões river, one exists, the Cauanás, who are a
species oj pygmies, oj so short a stature lhat they don't exceed five span? Is it true lhat the Uginas, oj the same river,
are composed oj tailed Tapuias ?"
-36-
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Undoubtedly, such a thirst for sensations, caused by
the imagination oj abnormalities, had a certain connection
with .the live interest in cannibalism that characterized lhe
Brazilian Ethnology oj the second halj oj the 16th century.
It was also a favorite topic oj authors of thls epoch not
yet cited, such as André Thevet and Fernão Cardim.
Simultaneously wilh the tendency lo relish hideous phenomena, an inclination to beautijy reality is apparent. Thus,
in the engravings oj Léry' s book, representing scenes oj malign spirits in prodigious jorms, tormenting lhe Tupinambá, there are also piclures oj men and women oj this tribe, corresponding to lhe European ideal oj beauty at lhe lime, and
recalling to one' s memory the already mentioned comparison
oj the Bahian Indian women with the Lisbon girls, m
Lopes de Souza's diary.
Such idealizations oj primitive native populations
reach lheir peak at the lime in which Jean-Jacques Rousseau exalted the supposed paradisiac state oj those people.
Martius also came to Brazil with similar pre1udices. The
disillusion he underwent in lhe I ndian cabins changed his
mind to lhe point oj expressing himselj in lhe manner oj
contemporary authors like Friedrich Creuzer and his school,
in whose works primitive peoples were nothing less
. than degenerates. Applying this concept to Brazilian I ndians,
Martius had lhe opportunily oj giving vent to philanthropic
lamentations and revealing, in this manner, lhe social and
cultural background in which he was broughl up. This was
lhe German bourgeoisie oj the romantic epoch, the house
oj a pharmacologisl in Erlangen, apparently quite difjerent from lhe castle oj Neuwied where lhe eihnographer oj
lhe Botocudos was born. A lthough a contemporary, this
forerunner oj Martius in lhe exploration and description
oj Brazilian things, could himselj be humane without lhe sentimental verbosity oj the Bavarian scholar. .
-· Darwin' s and Spencer' s evolutionism, which dominated
scienlijic thought during the second halj oj the last cenlury,
is represented in Brazilian Ethnology principally by Karl
von den Steinen. The discoverer oj the upper Xingu wrote
brilliantly on lhe origin oj jire-making, ceramics, drawing,
masks, lhe number two, and other cultural phenomena, considering South America lhe most fruitjul experimental
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field for "solving lhe próblem of the process of development
from an inferior to a superior stage". Ehrenreich also showed himselj to be a contemporary of Tylor, when, with reference to the Karajá and other South American tribes, he
spoke of animism as "the lowest form of religious life".
The works of the humangeographer Ratzel, appearing in the two last decades of the 19th century, represent
a kind of reaction against evolutionism in Ethnology. The
tracing of a cultural phenomenon through space is of more
interest to him than through lime. It is true that Martius
had already occupied himselj with problems of migration.
We are ignorant of Ratzel's influence on von den Steinen
and Ehrenreich when studying the same questions. ln any
case, however, Meyer's monograph on the distribution of
the bow and arrow in Central Brazil is a direct consequence ·
of the ideas of the famous geographer. Father W. Schmidt
calls himselj the perfecter of this anti - evolutionary current, although the historiographic orientation of this ethnologist is not quite in accordance with such · an aff irmation.
The study of "Cultural History", considered by W.
Schmidt and his school as the principal aim of Ethnology,
gave rise naturally to the above menlioned "lasl hour spirit'',
that obliged travellers from von den Steinen to Koch-Grünberg and Max Schmidl to collect, before anything else, lhe
materiais lhrealened by exlinction. It is significanl that,
even in 1952, lhe IVth International Congress of Anthropology and Ethnology, presided over by Father Schmidt and
organized by his followers in Vienna, was closed with a
symposium on the most urgent measures for such a rescue.
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JOUrn oj many months and years among the same people.
Thi.s new spirit does not fear losing an opportunity for field
work, for its possibilities are countless.

It must be confessed, hoivever, that while the Indian
population of North America is increasing, that of Brazil
is decreasing, whole tribes disappearing without leaving distinguishable traces of their culture. On the other hand, we
have yet to cover wide spaces on lhe ethnographic chart of
Brazil, and not only where the map indicates "terra
incognita".
We know lhe names of many tribes, but few of them
have been studied. There are numerous authors and hundreds
of publications that deal with our Indians, but few of these
works satisfy modern scientific standards. There is no monograph on Brazilian tribes that does not reveal the aulhor' s
preference for some cultural aspecl, whether il be ergology,
mythology or sociology, inslead of sludying all aspects ,wilh
lhe same inlensity, so as to see lhe culture as a whole in inleraction wilh its parts or, in olher words, life as il is. ln
this respecl we wish to call attenlion to lhe exislence in Brazil
of various tribes thal could probably, no less lhan lhe Navaho or Hopi in lhe Uniled Slales, be investigated from all
sides with equal intensily. For example, lhe Karajá or lhe
Krahó.

But the development of Sociology is having an increasing
repercussion in ethnographic research. Resides this, lhe
intensification of impacts between peoples and races in
all continents, during and after the first Great War, did
not allow further ignorance of lhe problems of acculturation.
The interest in them is rapidly increasing through lhe inf luence of Thurnwald, Herskovits, Redfield, Linton, and
others. Thus, parallel to the "last hour spirit", a new spirit
that does not only look backwards, but principally to lhe
present and the fature, is rising. The psychological understanding of foreign peoples is at its root, with the knowledge
of the necessity of " intensive research " through a so-

Finally, il must be admitted thal, looking over lhe assembled production of Brazilian Elhnology, we see doubls
and uncertainlies rising everywhere. There are lhe doubls
expressed by lhe besl of aulhors concerning problems they
themselves discussed. And there are our doubls provoked
by lhe unscrupulousness of the majorily of authors, as much
in observalion as in lhe exposilion of what is observed; by
lheir psychic inaplilude in dealing wilh Indians as well
as by lhe many olher limilalions lhat even lhe mosl capable
field researcher cannot always overcome. Nearly all the publicalions enumerated in lhe present bibliography, and even
many of lhe ones classed as "imporlanl" or "inleresting'',
contain insufficiently controlled injormation. Very few are
based on observalion made "in loco" afler intense technical
preparation and a long time spent with lhe lribe. As it is
generally difficult and sometimes impossible to keep a
check on the travellers that wrile about Indian$, and as a
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visit to the wilderness gives many of them a chance to exhibit
their vanities, there is no science that lends itself so much to
charlatanism as Ethnology. But, even conscientious laymen,
intelligent enough to escape the dangers of ethnocentrism, never abstain from lhe sub1ective choice of the facts
to be observed, thus distorting truth to f it their own interests.
Supposing, however, that with lhe development of the teaching of Ethnology lhe layman' s days are numbered, we should
recognize that a specialisl, famed for his good bibliographical
research, is not necessarily a competent field worker. I know
of ethnologists that show an acute critica[ sense indoors
but that surprise us by their credulity in front of an I ndian.
By their manner of asking questions they suggest to their
informants lhe answers that easily content them. A great
part of the sociological data, perfectly presented by
professionals, does not inspire faith for having been collected without a knowledge of lhe language and, therefore,
without being able really to observe the function of the facts
presented. On lhe other hand, it is sad to see how shrewd
observers of Indian life become vague and confused when
they begin to elaborate and interpret the details they were
able to assemble. And it is well to remember besides that
not even lhe fact of a researcher conf irming information
given by a colleague is a guarani ee of truth, for we know
cases of an ethnographer faithfully repeating lhe afjirmations of his predecessor, and lhe former proving later the
errors in lhe data he had published and the other conf irmed.

dians of Brazil, I do not pretend to have exhausted lhe subject. There should yet be papers and articles in periodicals
that have escaped my attention. Also, with relation to frontier tribes, as for example the' lHakushi, who live partly in
British Guiana, I have not been able to be complete. As can
be seen, I have started wilh the Critica! Bibliography of
Brazilian Ethnology a work that never ends.
Resides this, many of lhe works cited can be considered at variance wifh my point of view. As to lhe criticisms,
I have rarely come down lo particulars. For lhe most
part they become clear by a comparison wilh lhe commentaries. When I classify a publication as "Ligeiras Notas"
("Notes on") I really mean that lhe work is nothing but
"Notes on".

I n view of this state oj affairs, it is understandable that
a lot remains to be done in Brazilian Ethnology. With so
scarce a number oj true ethnologisls, wé should help each
other. I am publishing lhe present work so as to prevent
my colleagues and pupils spending lime, money, and intellectual ejfort in doing what I have had to do, that is, spe.nd
years and years in libraries and spoil my sight reading
counlless books, many oj which contain nothing which meriis note. Naturally, I also desire lo contribnfe to lhe clearing up of uncerfainties and to provoke new doubts, as w~ll
as to preveni the "discovery" of tribes unknown to lhe discoverers, but very well known to Weraliire.

I have generally tried to give lhe most condensed f orm
to what I have considered important to say. Il was my ámbition to be a laconic guide. But in cases where I deemed it
necessary I have given a bibliographical indication of commeniaries and criticism given by other authors.
Intending, as I do, to be usejul to those interested in the Brazilian I ndian, I do not limit myself, in this
work, to the consideration of merely ethnological material.
I also mention works on Linguistics, Archaeology, and
Physical Anthropology, that I consider suitable to complete
the bibliographical panorama here presented. As I am not,
however, a specialist in these three disciplines, I treat them
as a side line, without any intention oj satisfying auihorities on these subjects. Similarly, I give lhe dates oj birth
and death of authors, in the cases where I was able to obtain
them.
The indices render lhe book a working tool. Their
numbers refer to lhe items. Any one who looks for data on
a given tribe, will not always f ind them exclusively in lhe
items enumerated under lhe name of lhe tribe in question,
but also in those mentioned under the name of lhe respecfive
linguistic family or geographical region.

Il is obl~ious that my work is not perfect. A.lthough l
have systemafically searched all efhnological data on lhe ln-

ln lhe bibliographical indications, the rrman numerais
refer to lhe volume number, and the corresponding small
letters, for example vii, instead of VII, to the mimbers of
preface pages and others not given in arabic numerais.
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.1808-1875

A. (ANDREE, Karl)

Menschenkopfe als Trophiien bei wilden Volkern. Globus
XX, Braunschweig 1871, pp. 199-201, 1 figura no texto.
Ligeiras notas sôbre os Mura e Munduruku do Tapajós,

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org/biblio:baldus-1954-bibliografia

1

***
? - 1632

AB13EUILLE, Claude d

Histoire de la Mission des Péres Capvcins en l'Isle de. Maragnan .et ferres circonuoisines ov est trai.ele des singularitez admirables ~ des Meurs merueilleuses des Indiens habifans de ce pais. Paris 1614 e reeditada no mesmo ano.
Reprodução fac-símile, editada por Paulo Prado e prefaciada por Capistrano de Abreu. Paris 1922, 940 pp. in-8.º,
figuras Jno texto, índice alfabético de matérias, apêndice.
- A primeira edição brasileira foi traduzida para o português e anotada por Cezar Augusto Marques, sendo publicada sob o titulo "Historia da Missão dos Padres Capuchinhos na Ilha do Maranhão e suas circumvisinhanças", Maranhão 1874. Muito melhor é a segunda, traduzida por Sérgio Milliet, anotada por R. Garcia e publicada como volume XV da Biblioteca Histórica Brasileira,
S. Paulo 1945, 296 pp. in-8. 0 , 7 pranchas fora do texto.
A obra dêsse capuchinho francês é, como a de seu companheiro P. Yve~ d'Évrcux, uma fonte p~eciosa para o estudo. d.os Tupi
do antigo Maranhão. O capítulo LI contém interessantes dados acêrca da astronomia dêsses índios.
A edição fac-símile traz, em anexo, um estudo de Rodolpho
Garcia sôbre as palavras e frases da língua tupi contid::is no livro de
Claude d'Abbeville (76 pp.), glossário êsse que foi reimpresso na Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, t. XCYI, vol.
148 (1923), Rio. de Janeiro 1927, pp. 5-89, acompanhado de "Trechos
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Tupis" (pp. 91-100) tirados da mesma "Histoire" e reproduzidos
com a tradução interlinear em português. Reduzido e transformado
em notas de rodapé, êsse glossário figura também na edição brasileira de 1945.

2

***
ABREU, Capistrano de

1853-1927

Os Bacaerys. Revista Brazileira, ano I, t. III, pp. 209-228;
l. IV, pp. 43-50, 234-243. Rio de Janeiro 1895.
Estuda a língua e a "concepção do mundo" dêsses índios karaíb da região das cabeceiras do Xingu e Tapajós, tão conhecidos
pelas expedições de Karl von den Steinen e Max Schmidt. Baseiase nas irúormações dadas por um Bakairi trazido do 'Paranatinga no
último decênio do século XIX.
Êsse valioso trabalho foi reimpresso nos "Ensaios e Estudos",
3.ª série, (Rio de Janeiro) 1938, pp. 217-274.

Valiosos complementos sãc as notas gramaticais (pp. 11-32),
os - vocabulários alfabéticos português-kaxinauá e kaxinauá-português (pp. 524-621) e o postfácio (pp. 621-630). À página 8 o autor
observa: "No Jornal do Commercio de 25 de Dezembro de 1911, de
7, 14 e 21 de Janeiro immediato foi publicada a apuração dos dados
ethnographicos fornecidos pelos dois Caxinauás, que não, vai em
appenso para não carregar ainda mais o volume." - Êstes artigos
foram reproduzidos no livro póstumo de Capistrano de Abreu, intitulado "Ensai0s e Estudos", 3. • série, Rio de Janeiro 1938, pp.
275-347.
O "estudo crítico" de Koch-Grünberg, que acompanha a segunda edição de "rã-txa hu-ní-ku-i", não é mais que um grande elo, gio, aliâs bem merecido, dêste já clássico livro, considerando-o "obra
de alto valor cientifico, quase sem paralelo na lingüística e etnografia sul-americanas. O maior e melhor material que jamais se publicou sôbre língua sul-americana de índios, e ao mesmo tempo uma
excelente monografia .da vida. econômica, dos usos e costumes e.do
folklore." (p.633).

4

3

**

***

~

ABREU, João Capistrano de
rã-txa hu-ní-ku-'i. A lingua dos Caxinauás do rio Ibuacú
affluente do 114urú (Prefeitura de Tarauacá). Rio de Jane.ir~
1914. 630 pp. -- Existe 2.ª edição com as emendas do auto~ e um estudo crítico do Prof. Theodor Koch-Grünberg,
Rw de Janeiro 1941. 635 pp. in-8. 0 •
Com dois n pazes kaxinauá, um de vinte e outro de treze anos
de idade e ambos há muito tempo fora de sua terra, realizou o autor êsse magistral estudo repleto de dados lingüísticos, mitológicos
e etnográficos em geral sôbre aquela tribo pano da bacia do Juruá.
A parte principal do livro consiste em textos com a tradução literal
em português, coordenados pelo autor sob os seguintes títulos: Vida
da aldeia; alimentação; festas; vida sexual; vida, morte, feiticeiros;
anecdotas; Caxinauás transformados em bichos; bichos encantados
em Caxinauás; bichos entre si; Caxinauás e bichos; Caxinauás entre
si; feiticeiros e espíritos; astronomia; o fim do mundo e o novo mundo; a dispersão.
-44-
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ABREU, S. Fróes

1902-

Os indios Crenaques (Botocudos do rio Doce) em 1926.
Revista do Museu Paulista XVI, São Paulo 1929, pp.569601, 8 pranc[tas fora do texto.
Êste artigo serve de complemento aos trabalhos de Maximiliano, Príncipe de Wied-Neuwied, de Paul Ehrenreich, H. H. Manizer
e outros observadores dos. Botocudos, mostrando int~ressantes fenômenos de mudança cultural. Durante sua estadia entre aquêles
índios, o autor coligiu, também, um pequeno vocabulário (pp.594-601).

5
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ABREU, Silvio Fróes

Est. 1

Na terra das palmeiras. Estudos brasileiros. Prefácio
do Prof. Roquette Pinto. Rio de Janeiro 1931. vii, 287 pp.
in-8. 0 , numerosas ilustrações, índices alfabéticos.
As páginas 87-103 dêsse interessante livro tratem das diferentes tribos do Maranhão antigo e moderno, ao passo que as páginas
105-163 se ocupam exclusivamente dos Guajajara e de sua língua
(tupi), sendo as páginas 165-207 dedicadas aos Canella (Ramkókamekrã) e ao seu idioma (gê). As páginas 209-214 mostram as diferenças
entre estas duas tribos visitadas pelo autor em setembro de 1928 e
as páginas 215-228 referem-se às relações dêsses índios com os representantes da nossa civilização.

6

***
ACUNA, Christoval de

1597-1675

Nuevo descubrimiento del gran rio de las Amazonas.
Colección de libros que tratan de América, raros ó curiosos
II, JWadrid 1891, xxxi, 235 pp. in-12.º. -- Uma edição
in-8. ilustrada com vários mapas da época, apareceu em
Buenos Aires, no ano de 1943, na coleção Buen Aire.
0

,

Êsse jesuíta espanhol viajou, em 1639, de Quito ao Pará, descendo o Amazonas. Das suas notícias sôbre os habitantes da região
percorrida destacam-se as concernentes aos Tupinambá, nas quais
Métraux, na sua monografia "Migrations historiques des Tupi-Guarani", buscou sua hipótese a respeito do itinerário dêsses índios, de
Pernambuco ao Madeira. Na recente edição brasileira da narrativa
de Acufia, aparecida no livro: Gaspar de Carvajal, Alonso de Roj&.s
e Cristobal de Acufía: Descobrimentos do Rio das Amazonas, (traduzidos e anotados por C. de Melo-Leitão), Brasiliana 203, São Paulo
1941, p.261, há, com referência a isso, a seguinte nota: "Berredo completa a narrativa de Acufia e dela diverge no que se refere às lendas
contadas pelos tupinambás. Diz êle: Mais abaixo (do rio Madeira),
pela parte do Norte, desemboca o de Saracá, depois de ter já desaguado nele o de Urubú (~ que o padre Cunha chama Barururú),\ habitado de muito gclltio, que se comunica com os holandeses de Suri1wme; e a êste último antepõe também o mesmo padre (sem dúvida

FrontispíCio da edição princeps do livro de
Claude d'Abbeville
-46-
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que equivocadamente), não só ao da _Madeira mas ainda ao Negro.
Pouco adiante de Saracá, correndo para a banda do Norte, passou
a armada a boca do rio Atumá, e com mais um dia de viagem a dos
Jamundazes. Nessa altura se deixou persuadir a singeleza do padre
Cunha de várias novelas, sugeridas tôdas por uns chamados índios
Topinambazes. - Maurício de Heriarte chama aos Tupinambás
Tupinambaranas, dando as mesmas informações que o padre Acu:õa."
A relação de Carvajal, publicada em versão portuguêsa junto
à de Acu:õa, no livro citado e da qual apareceu uma edição em espanhol moderno sob o título "Descubrimiento del Rio de las Amazonas'', Sevilla 1894, CC1'.xxix, 278 pp. in-4. 0 , refere-se à descida do
Amazonas, em 1541, por Orellana, em cuja companhia viajava êsse
dominicano espanhol. Cmitém informes sôbre a gente da "terra de
Omagua" e outros índios.
Ambos, Carvajal e Acufía, oferecem material para o estudo da
etnografia amazônica dos séculos XVI e XVII, mas material freqüentemente duvidoso, cuja utilização exige a maior precaução.
Para o C)nhecimento dos índios do Brasil atual não é necessária a
leitura -dêsses autores.

7

***
ADALBERT, Prinz von Preusse:n

1811-1872

- Aus meinem Tagebuche (1842-1843). Berlin 1847. vi,
778 pp. in-8. 0 gr., 1 prancha, 9 mapas. -- A versão inglêsa
traduzida por Sir Rob. H. Schomburgl?, e J. E. Taylor é
intitulada: Travels in the south oj Europe and in Brazil,
London 1849, 2 volumes, xvi, 338 pp., v, 377 pp., _in-8. 0
Uma edição de divulgação foi organizada por Hermann
Kletke, sob o título "Reise Seiner Koniglichen Hoheit des
Prinzen Adalbert von Preussen nach Brasilien im Jahre
1842, Berlin 1857, 749 pp. in-8. 0 , 1 prancha.
O autor, que explorou o baixo Xingu até Piranhacuara (4°5,1'),
dá interessantes informações sôbre os índ;os dessa região, principalmente sôbre os Juruna visitados por êle em dezembro de 1842.

8
João Capistrano de Abreu
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1833-1918

Matériaux pour servir à l'établissement ifune grammaire comparée des dialectes de la famille Caribe. Bibliotheque linguistique américaine XVII, Paris 1893, 139 pp. e
errata (1 p.) Bibliografia.
Num esbôço gramatical e num vocabulário de 329 números,
são comparadas numerosas línguas karaíb, cujo material foi extraído de diferentes ·autores.

9

gramática e .vocabulários comparados, -dos dialetos daquela família
lingüística do nordeste brasileiro.

11

ADAM, Lucien
Malériaux-pour -servir à l'Etablissement d'une Grammaire Compar-ée des Dialectes de la Famille Guaicurú (Abipone, Mocovi, Toba, Mbaya). Bibliothequé Linguistique Américaine XXIII. Paris 1899, 168 pp. in-8. Bibliografia.
0

ADAM, Lucien
Matériaux pour servir à l'établissement d'une grammaire comparée des dialectes de la famille Tupi. Bibliotheque' linguistique américaine XVIII, Paris 1896, 136
pp. Bibliografia.
O material lingüístico de diversaR tribos tupi publicado por autores antigos e mçidernos é comparado numa gramática e num vocabulário de 358 números.
Cf. o comentário de Plinio Ayrosa (Apontamentos para a bibliografia da língua tupi-guarani, São Paulo 1943, pp.19~2Q).
Frederico G. Edelweiss (Tupís e Guaranís, Baliia 1947, p.175)
julga o presente trabalho de Adam "prejudicado irremediàvelmente,
na parte fonética, por influência das idéias errôneas de Batista Caetano."

Compara material das línguas meocionadas no título, colhido
por vários pesquisadores e, em parte, inédito.
12

** *
ADAM, Lucien
· Le parler des Caingangs. Congres International des
Amérieanistes. Xll. Session (Paris 1900), Paris 1902, pp.
. 317-330.
Seis páginas .da presente compilação tratam -de diversos aspectos
etnográficos dêstes índios do Brasil meridional e oito páginas referem-se a seu idfrlma.

13

10

***

***
ADAM, Lucien
Matériaux pour servir à l'établissement d'une grammaire comparée des dialectes de la f amille Kariri. Bibliotheque linguistique américaine, XX, Paris 1897, iv, 123
pp. in-8. 0 ;
Baseado no material coligido pelos padres Luiz Vincencio Mamiani e Bernard de Nantes e por von Martius, o autor compõe uma

ADE:JjUNG, Johann Christoph, und VATER, Johann
Severin
Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde mit ·cdem
Valer Unser als Sprachprobe in beynahe jünfhundert Sprachen und Mundarten. Berlin 18f5.
. Esta obra, como também a do segundo dos autores, Johann
Sev-erin Vater: LitteMtur der Grammatiken, Lexika und Wortersamm4
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lungen aller Sprachen der Erde, 2., vollig umgearbeitete Ausgabe
von B. Jülg, Berlin 1847, contém material lingüístico de índios sulamericanos.

14

Contém interessantes notas s8brf! os Munduruku.
A presente obra foi comentada por Raimundo Morais (À margem do livro de Agassiz, São Paul?, s.a. (1939], xxi, 217 pp. in-8. 0 ) .

17

***

***

ADOPTIVSOHN DER WILDNIS (Pseudônirno 'de W.
von Weickhrnann)
Als ich und die Erde noch 1ung war. Berlin 1928. 376
pp. in-8. 0 , 1 mapa e. 4 figuras no texto, 32 pranchas fora
do texto.
Em 1900, o autor viajou pela República do Paraguai, pelo sueste
mato-grossense e pelo rio Paranapanema, tendo contacto com os
Guaiaki, Kainguá (Kaiuá), Opaié-Chavante e "Coroados" (Kaingang). Reproduz fotografias de indivíduos dessas tribos. Suas observações etnográficas são insignificantes.

15

***
AGASSIZ, Luiz

1807-1873

Conversações scientificas sobre o Amazonas feitas na
sala do Externato do Collegio Pedro II. Rio de Janeiro
1866. 71 pp. in-4.º

AGUIAR, Braz Dias de

Trabalhos da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites __:__ primeira divisão - nas fronteiras da Venezuela
e Guianas Britânica e· Neerlandesa, de 1930 a 1940. IX
Congresso Brasileiro de Geografia (Florianópolis 1940),
Anais II, Rio de Janeiro 1942, pp.202-375, 40 figuras no
texto, 2 mapas no texto, 1 mapa fora do texto.
Contém referências a numerosas tribos das bacias do Rio Branco, Trombetas e J ari. As vivendas dêsses índios acham-se assinaladas em dois mapas (pp.332 e 333). A tribo Opuluí (Urukuiana do alto
J ari) é a melhor estudada no presente trabalho que, a seu respeito,
apresenta dados etnográficos (pp.348-362), somatométricos (pp.362369) e lingüísticos (pp.370-372). Há, também, pequenas listas de· palavras aparaí (pp.337-341) e oiapi (pp.342-348). Interessantes são
os dados s8bre as doenças e seu tratamento entre os índios visitados pela comissão. Várias figuras mostram instrumentos e outros
objetos usados pelos indígenas do Jari.

18

***

Na penúltima "conversação" trata de índios.

16

***
AGASSIZ, Professor and Mrs. Louis
A Journey in Brazil. Boston 1868. xix, 540 pp. - Ed.
francesa: Voyage au Brésil, Paris 1869,. 532 pp., 54 gravuras e 5 mapas. - Ed. portugu~sa: Viagem ao Brasil.
(1865-1866). Tradução e notas de Edgar Siissekind de _Mendonça, Brasiliana 95, São Paulo 1938, 654 pp., ilustrações
e mapas.
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AGUIRRE, ] uan Francisco
Diario del capitán de .fragata... en la demarcación de
límites de B;spaiia y Portugal en la América Meridional,
etc., publicado por Enrique Pena. Boletin del Jnstituto Geográfico Argentino, XIX, Buenos Aires 1898, pp.464-510.
Neste diário, datado de 1i93, há interessantes observações s8bre tribos do nordeste do Chaco que, em parte, vieram a habitar,
posteriormente, o sueste de Mato Grosso. O autor apresenta, além
disso, um vocabulário comparativo de 114 têrmos em castelhano,

-
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guarani, maskói, lengua, guentuse, enimaga, guaná, mbaiá, paiaguá,
toba, mbokobi, abipon e pampa; seguido por notas sôbre as línguas
do Chaco.

ALBUQUERQUE, Miguel Tenorio d'

19

Lingua Geral, Tupi, Guarani. Revista do Museu Paulista XVI, São Paulo 1929, pp.445-488. Bibliografia.

Encyclopaedie der Karaiben bekelzend taal, ieden en
gewoonlen dezer Tndianen- Ge"illustreerd door E. La Rose.
Verhandelingen der Koninkli1ke Akademie- van Weienschappen . te Amsterdam, Ajdeeling . Letterkund~, Nieuwe
Reeks, Deel XXVII, N. 0 1. Amsterdam 1ff31. xiv, 555 pp.
in-8. 0 , 160 pp. de pranchas fora do· texto.

No info.io de seu trabalho, o autor escreve (p. 447): "Vamos dividir a presente Memoria em tres partes. Na primeira tentaremos
provar que· nunca houve entre os Ameríncolas uma língua que pudesse gozar dos- fôros- de Língua Geral, pelo meno& com a acep~ão
que se quer emprestar. Na segunda procuraremos. demonstrar que
nunca existiu uma nação, tribo ou língua, chamada Tupy ou lupi.
Na terceira provaremos que a língua mais geral entre os Amerincolas, foi e é o Avánhd, vulgarmente chamado Guarani ...".

***
AHLBRINCK, W.

Vo!umosa monografia, coordenada- atfabeticamente, cuja importância cons~te, principalmente, no copioso materiat lingüístico e
ergclógico dos ·Karaíh da Guiana Holandesa, bem como em dados
sôbre outros. aspeetos da cultUi"a dêsses índios-. É indispensável para
o estudo da grande família lingÜística homônima.
.

O artigo é, esseneialmente, uma polêmica contra ·futilidades.
Mas alguns de seus dados, bem como os "Apontamentos para a Grammatica Avá-Nhee" (ibidem, pp.329-443), do mesmo autor, talvez
possam interessar a certos tupinólegos.
Edelweiss (Tupís e Guaranís, Bahia 1947, p.175) escreve: "É
. flagrante o seu despreparo no assunt.o versado."

22

* *'*
ALBISETTI,. Cesar

***
Estudos e notas c9mplemenlares sôbre os Boróros Orientais. Contribuicões. Missionárias. Publicacões. da Sociedade Bras.ileira de Antropologia e- Etnologia, N. 2, Rio
de Janeiro 1948, pp.3-24, 2 gráficos no texto e 1 gráfico
}ora do texto-.
~stes valiosos acresc1mos ao ihTo intitulado "Os Boróros Orientais", dos pndres Antonio Colbacchini e Cesar Albisetti, referemse à org:mizeção social, têrmos de parentesco, idioma, cantos~ len- .
das e às diferenças de enfeites de. cabeça s~<>ilndo os clãs.

ALBUQUERQUE, Severiano Godofredo d'
Relalorio dos serviços executados em Campos-Noras da
Serra do Norte. Commissão de linhas telegraphicas esfralegicas de Matto-Grosso ao Amazonas. Publicação n. 0 3-7. Rio
de Janeiro, (1916), pp.135-147.
Contém alguns ligeiros dados acêrca dos índios da Serra do Norte
e uns poucos v:ocábulos de sua língua.

21

***

***
ALBISETTI~

ALDINGER

Cesa:r

vide
COLBACCHINI, Antonio
-~

Zur Ehrenrettuny. · âer Bofokuden. Siid - und 1'.fittel. Amerika VI, Berlin 1913, pp .•~9-!d, 9 figuras rw texto;
52
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Refere-se aos chamados Botocudos de Santa Catarina (Xokré,
Bugres, Aweik-0ma). Contém observações psicológicas sôbre alguns
·
dêsses índios com que o autor conviveu.

. 24

***

ALENCASTRE, José Martins Pereira d'
Memoria chronologica, historica e corographica da provincia do Piauhy. Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, XX, Rio de Janeiro 1857, pp.5-164.
As páginas 22-31 tratam especialmente das antigas tribos do
Piauí, havendo também, em outros lugares. da presente monografia,
referências a elas.

25
***

ALLEMÃO, Freire
O cauhim. O Progresso J\,fedico I, Rio de Janeiro 1876,
pp. 494-497.
'
Ligeiras notas sôbre esta "substância alcoolizada de que usam
os indígenas do norte do Brasil" (p. 494), e sôbre costumes ligados
ao seu consumo.
28

***
ALLEN, Paul H.
Indians oj Southeaslern Colombia. The Geographical
Review !XXXVII, n. 4, New York 1947, pp.567-582, 1
mapa e 16 figuras no texto.
Ligeiras notas sôbre as tribos da região compreendida entre o
Uaupés e seu afluente Papuri, portanto, parte da fronteira da Colômbia com o Brasil. Contém dados referentes ao ano de 1945.

ALENCASTRE,. J.M.P. de
Annaes da província de Goyaz. Revista Trimensal do
Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil
XXVII, 2, Rio de Janeiro 1864, pp.5-186 e 229-349; ibidem XXVIII, 2, Rio de Janeiro 1865, pp.5-167.

29
***

ALMADA, Manoel da Gama Lobo de
Contém interessantes referências aos índios de Goiás.

26
***

ALLEívlÃO, Manoel Freire

Descripção relativa ao rio Branco e seu lerritorio. Anno
de 1787. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil XXIV, Rio de Janeiro
1861, pp.617-683.

Ligeiras notas sôbre pajelança e pajés sem referência a determinada tribo. Foram extraídas dos apontamentos tomados pelo autor "quando romissionado na província do Ceará" (ib.p. 52). ,

Contém, além de números especificados dos índios alde:\dos
nas povoações do rio Branco (pp.669-674), dados acêrca das aeguintes "nações de gentilidade": "Paravilhanos", "Aturahis", "Amaribás",
"Caripunas", "Caribes", "lVlacuxis", "Oapixanas", "Oaycás'', "Acarapis", "Tucurupis", "Arinas", "Quinhaus", "Procotos", "l\.lacus",
"Guimaras'·', ''Aoaq1ús", "Tapicaris", "Saparás", "Pauxianas", "Paraunas", "Chaperos': e "Guajuros" (pp.674-679).

27

30

Jlesmerismo entre os indigenas americanos. O Progresso Jledico I, Rio de Janeiro 1876, pp. 54-55. Medicos
indigenas, ibidem, pp.82-84.
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ALMEIDA, A. Ozorio de
A acção pretectora do -Urucú. Nota sobre a substancia
corante usaila para pintura da pelle pelos indios da America
tropical. Boletim do Museu Nacional VII, Rio de Janeiro
1.931, pp.3-8.
O autor chega às seguintes conclusões (p .. 8): "Untados de urucu
se acham os índios tão bem protegidos contra a açãG actínica do sol
como se estivessem vestidos co111 tecidos espessos, qual usam as tribos do Sahara. Entretanto por se acharem nús, o ar circul_a livremente em t-Orno do corpo, roubando calor pelo seu contactO e acelerando .a evaporação oo suor. Si se expõe ao sol, é propriedade do urucu acima verificada, não absorver senão - muit-0 moderadamente o
calor· solar, refletindo os rai_os vermelhos e também os raios caloríficos; daí não exigH- o homem branco ou pouqo pigmentado, untado
de nrucu, um excesso de sudação, como se dá com i ) negro, nessas
circunstâncias. Sendo dadas essas propriedades do -urucu, que as
nossas experiências mostram, e considerando-se a generalidade de
seu uso entre os índios tr.opicais da América, pensamos que se deve
considerar~ seu emprêgo, não como sim_ples adôrno, mas -come meio_
eficaz de proteção contra a luz e o cal-Or tr-0piCais:''
Discordo do autor,. pois, a suposta "generalidade" do .uso do
urucu só pode referir-se à vasta difusão geográfica, mas não ao· emprêgo diário, nem à aplicação ao corpo inteiro e a tódos os indiví.duos. -Nas tribos que conhecemos, só determinadas Jl essoas ufitamse de urucu, gerahnente só em determinadas partes do corpo, e nunca
todos os .dias.

31
***

-

Paulo, consta que dos 86 índios "extrahidos do Sertão" no mês de
abril de 1800, 34 estavam mortos e 7 fugitivos no dia 14 de dezembro
do mesmo ano (pp.62-64).

32
***

ALMEIDA, Candido Mendes de

1818-1881

Notas para a historia patria. 4. artigo. Porque razão
os indigenas do nosso littoral chamavam aos francezes "Maír"
e aos portuguezes "Peró"? Revista trimensal do Instituto
Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil XLI, parte segunda, Rio de Janeiro 1878, pp.71-141.
0

Ventila as opiniões de diversos autores sôbre a origem dêsses
têrmos, chegando a relacionar "maír" com o nome de Maire-Monan,
herói-civilizador tupinambá, e "peró" com a conjunção portuguêsa,
atualmente substituída por "mas".

33
***

ALMEIDA, Eduardo de Castro e
Inventario dos Documentos relativos ao Brasil existentes no Archivo da Marinha e Ultramar de Lisboa, organizado para a Biblioteca NaciOnal do Rio de Janeiro,
I-V: Bahia 1613-1807; VI-VIII: Rio de Janeiro 16161755. Rio de Janeiro 1913~1936.
Menciona numerosos documentos sôbre índios do Brasil (cf.
sob "Indios" no índice de assuntos de cada volume).

A. _paulino de

O aldeiamenw dos índios Purís. Revista do Arquivo
Municipal de São P.aulo XI, São P.aulo 1935, pp.57-64.
Trata da fundação da aldeia de São João de Queluz em 1800,
da qual se origimm a atual cidade de Queluz no Estado. de São Paulo.
Duma lista dos habitantes daquela aldeia, lista feita .pelo Pe. Francisco das Chagas Lima e guardada no Arquivo do Estado de São
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ALMEIDA, Francisco ] osé de La-Cerda e

1753-1798

Diario da viagem do Dr. Francisco José de La-Cerda
e Almeida pelas Capitanias do Pará, Rio Negro, Matto-
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Grosso, Cuyabá, e S. Paulo, nos annos de 1780 a 1790. S.
Paulo 1841. 89pp., 1 p. de errata, in-4.º
Não tendo o autor interêsse em etnografia, suas referências aos
índios das zonas por êle percorridas são escassas e ligeiras.
Em 1944, o Instituto Nacional do Livro, no Rio de Janeiro,
publicou como volume XVIII da "Biblioteca Popular Brasileira",
os "Diários de viagem" de Francisco José de Lacerda e Almeida,
com prefácio de Sérgio Buarque de Hollanda, 266 pp. in-8. Nesta
publicação, p. 265, há a seguinte explicação: "O texto dos diários
de viagem no interior do Brasil, inserto no presente volume, apoiase fielmente. na edição publicada em 1841, por ordem da Assembléia
Legislativa da então Província de S. Paulo. Não é reproduzido o
diário da viagem pelo Rio Branco que, figurando às págs.9-12 da referida edição, não é de autoria de Lacerda, tendo sido redigido pelo
c::ipitão Ricardo Franco de Almeida Serra e pelo Dr. Antoni) Pires
Pontes. Omite-se igualmente, na presente edição, o diário de VilaBefa a S. Paulo incluído às págs.43-62 da edição citada, e que constitue apenas uma versão mais concisa do que vem às págs.62-89 e
está reproduzido, no presente volume, às págs.59-100". - Êste último diário omitido foi transcrito na Revista Trimensal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro LXII, parte I, Rio de JaneirG 1900, pp.35-59.
0

•

35
***
ALMEIDA, Francisco José de Lacerda e
J\Jemoria a respeito dos rios Baures, Branco, da Conceiçào, de S. Joaquim, Itonamas e A1axupo; e das ires missões da Magdalena, da Conceição e de S. Joaquim. Revista
trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro XII (1849), segunda
edição, Rio de Janeiro 1874, pp.106-119. (Essa 111emória
foi transcrita nos "Diários de viagem" do mesmo autor,
Rio de Janeiro 1944, pp. 109-126.)
Trata da vida dos índios naquelas três missões da parte boliviana da bacia do Guaporé, no último quartel do século XVIII, portanto, depois da expulsão dos jesuítas.

36
-
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ALMEIDA, Hermenegildo Antonio Barbosa.d'
Viagem ás villas de Caravellas, Viçosa, Porto-Alegre,
de Mucury, e aos rios Mucury e Peruhipe. Revista trimensal
de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico
e Geographico Brasileiro VIII (1846), segunda edição, Rio
de Janeiro 1867, pp.425-452.
Contém referências aos Puri, Pataxó e Botocudos. Nas páginas
451-452 há uma pequena lj.sta de palavras do idioma dos "índios
das brenhas de Mucury", isto é, dos Botocudos. ·
37

***

ALMEIDA, João Mendes de

1831-1898

Algumas notas genealogicas. Livro de Familia. São
Paulo 1886. ix, 499 pp. in-8. 0
Contém um capítulo intitulado "Os indigenas do Brazil" (pp.
285-326) que está cheio de afirmações absurdas, apesar das numerosas fontes citadas. O etnólogo não precisa lê-lo.
Mas, algumas das sugestões etimológicas, espalhadas em vários
lugar~s do livro, talvez mereçam o interêsse dos tupinólogos.
Convém lembrar, ainda, que o autor é um dos brasileiros que,
na segunda metade do século XIX, em oposição a Varnhagen e outros, demonstraram simpatia pelo índio.
Cf. os comentários de Plínio Ayrosa (Apontamentos para a
Bibliografia da língua tupi-guarani, p.170).

38

***
ALMEIDA, Renato

1895-

História da Música Brasileira. Segunda edição correta e aumentada com 151 textos musicais. Rio de Janeiro
1.942. xxxii, 529 pp. in-8. 0 , 6 figuras em 3 pranchas, índice
dos textos musicais, índice analítico. Bibliografia.

-
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As páginas 7-8 tratam dá influência do índio na música popular
brasileira, as páginas 22-24 do pendor musical dos índios brasileiros,
as páginas 24-29 de algumas características de sua música, as páginas
29-34 de suas danças e as páginas 34-58 dos seus instrumentos musicais. 10 textos musicais acompanham êste interessante estudo.

39

ALONSO, S. Perea y

***

1858-1946

Filología comparada de las lenguas y dialectos arawak.
Instituto de Estudios Superiores de Montevideo, Sección Filología y Fonética Experimental. Tomo I, Montevideo 1942,
ex, 689 pp. in-8. 0 , 2 mapas fora do texto. Bibliografia.
Apesar de não considerar numerosos trabalhos modernos a respeito do assunto e de conter erros de diferentes espécies, a presente
obra é contribuição importantíssima para o estudo dos idiomas daquela gr<>.nde família lingüística, também chamada Aruak.
o primeiro tomo trata da língua e de vários outros traços culturais das antigas tribos do território da atual República do Uruguai (pp. xiii-xcvi) e,_ baseado nos trabalhos de Schultz, Schumann
e Quand, do arawak das Guianas, no século XVIII.

40

***
ALVARADO, Lisandro

1858-1929

Datos etnográfico$ de Venezuela. Biblioteca Venezolana de Cultura, Colección "Via;es y Naturaleza", Caracas
1945, xxii, 413 pp. in-8. 0 , 1 prancha, índices alfabéticos
de nomes e matérias. Bibliografia.
Trata de numerosos aspectos culturais, exemplificando com dados tirados da literatura sôbre os índios da Venezuela. O estudioso
da Etnologia Brasileira pode utilizar êste livro para trabalhos comparativos.

Referindo-se várias vêzes ligeiramente aos índios,
mentável ignorância da literatura a respeito.

revela la-

42

***
ALVIANO, Fidelis de
Notas etnográficas sôbre os Ticunas do Alto Solimões.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol.
180, Rio de Janeiro 1943, pp.5-34, 5 pranchas fora do texto.
Ao lado de afirmações inexatas que revelam a falta de preparo
etnológico do autor, há, nesse artigo, uma &érie de dados interessantes.
43

***
ALVIANO, Fidelis de
Gramática, dicionário, verbos e frases e vocabulário prático da língua dos índios Ticunas. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 183, Rio de Janeiro
1944, pp.3-194.
A gramática ·da língua dêsses índios do Alto Solimões abrange
as pp.9-88, e o dicionário alfabético português-tikuna as pp. 89-140.
A obra é prefaciada por Plinio Ayrosa. O tikuna, também chamado
de tukuna e tekuna, é considerado aruak por alguns autores e isolado por Nimuendajú.
44

***
AMARAL, Claro Monteiro do

41

Memoria sobre usos e costumes de indios guaranys,
caiuás e botocudos. Revista Trimensaldo Instituto Historico
e Geografico Brazileiro, LXIII, parte II, Rio de Janeiro
1902, pp.263-273.

Música popular brasileira.. Pôrto Alegre 1950. 330 pp.
in-8. 0 , 133 exemplos musicais no texto, 51 figuras em pranchas fora do ·texto. Bibliografia.

Escreve o autor: " ...venho agora me ocupar dos guaranys, caiuás e botocudos de· S. Peulo, vale do Paranapanema. Devo notar,
porém, que a qualificação de botocudos é_ dada aos caiuás e coroados
de S. Paulo pelos restos de guaranys domesticados". (p. 263)... "Os
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índios que visitei acham-se localizados entre cs rios Verde e Itararé,
sendo uma parte de~cendeI;J.te da antiga aldeia e catequese fti.ndada
pelo harão de Antonina. Estão divididos em três grupos: dois de caiuás e um de guaranys." (p. 264). - Seguem ligeiras notas sôfüe os
índios visitados.

45
***

AMARAL, Luis

-~-----

1889-

As Américas antes dos europeus. Biblioteca do Espirita Moderno, série 3.ª, vol. 43. São Paulo 1946. xxxiv, 693
pp. in-8. 0 , 59 pranchas fora do texto.
Êste livro de divulgação trata de índios de diversas partes das
Américas e, especialmente, do Brasi:l, referindo-se aos dados que parecem ao autor adequados para representar as principais esferas
da cultura em geral. Não há, na presente obra, descrição mais ou
menos completa e contínua de determinada cultura, mas compilação àe iuformações publicadas sôbre fenômenos culturais dos mais
diferentes povos, prevalecendo na escolha o amor ao pitoresco e estrambótico. Revelam-se boas e más qualidades do típico jornalista,
Rgradando, até certo ponto, a facilidade do estilo, aborrecendo, porém, a maneira apressada, ~. freqüentemente, corúusa. Há erros graves, e, a indicação das fontes, quando não é completamente suprimida, não chega a satisfazer exigências científicas. É livro inútil
para o estudioso de Etnologia.

AMBROSETTI, Juan B.

1865-1917

Los Indios Kaingángues de San Pedro (Misiones).
Revista del Jardín Zoológico ide Buenos Ayres, II, Buenos
Ayres 1894, pp. 305-387, 11 jiguras no texto. - Um resumo em alemão foi publfrado no "Globus" LXXIV, Braunschweig 1898, pp.244-246, sob o título "Die Kaingang in
Argenlinien".
Os Kaingang habitam o planalto ocidental dos Estados de São
Paulo, Pi;.raná, Santa Cat::rina e Rio Grande do Sul. No século passado existia um grupo dêles em território argentino. A presente monografia trata dêrne grupo, o qual, segundo minhas investigações
feitas cm 1933, fui absorvido pela atual população daquela região
das Missões. (cf. Baldus: Sprachproben etc., p.192.).
O valioso trak;lho de Ambrcsetti é acompanhado de um vocabulário.

48

***

AMBROSETTI, Juan B.
Los indios Cainguá del Alto Paraná (Misiones). Boletin del Instituto Geográfico Argentino, XV, Buenos A ires
1895, pp. 661-744, 15 figuras no texto, 13 pranchas (das
quais uma com trechos musicais).

46

Parte dêsses Tupi-Guarani vive no Brasil, onde são conhecidos
sob o nome de Kaiuá (Kaioá). A presente monografia, fruto de três
viagens efetuadas pelo autor ao Território argentino de Missões,
é um dos mais importantes trabalhos a respeito dêles. Destacamse os dados sôbre música e armadilhas.

Diccionario lopographico, historico, descriptivo da comarca do Alto-Amazonas. Recife 1852. 363 pp. in-8. 0 1
p. de errata, 1 mapa estatístico.

49

***

AMAZONAS, Lourenço da Silva Araujo e

***
AMBROSETTI, Juan B.

Esta obra dá os nomes de tantas tribos com informações acêrca
de seu habitat, de sua cultura e história que, apesar de ter erros, é
importante para o conhecimento da etnografia novecentista da região estudada.

47
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j\1ateriales para el estudio de las lenguas del grupo
Kaingangue (Alto Paraná). Bolelín de la Academia Nacional
de Ciencias de Córdoba XIV, Buenos Aires 1896, pp. 331383.
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O autor visitou uma horda kaingang que hahítava, ao norte do
pôrto Tacuru-Pucu, ambas as margens do Alto Paraná, numa extensão de cêrca de 50 km. Ela deu a si pr6pria o nome "Ingain" e
tinha vindo do Estado do Paraná. Sua língua era quase idêntica ao
kaingang do sul do Brasil. No dizer do autor, "êsses índios, como
os Kaingangues, são conhecidos pela população branca e pelos demais índios sob o nome genérico de Tupis. Não se deve confundir
esta palavra Tupi com a nação do mesmo nome, de origem guarani,
que se acha espalhada com tanta profusão em todo o territ6rio da
República do Brasil. A palavra Tupi, desde tempo imemorial, parece ter sido aplicada pelos guaranis a tôdas as tribos inimigas, e,
por herança, a população branca atual a adotou para designar com
ela todos os índios bravos, de caráter belicoso e sobretudo sanguinários ou temíveis."
Cf. o comentário a respeito dos "Ingain" na "Actualidade indígena" de Telêmaco Borba.

50

Êste esbôço de gramática, cuja primeira edição apareceu em
Coimbra, no ano de 1595, é uma das fontes mais preciosas para o estudo do tupi antigo.
Sôbre esta "Arte de Gramm~tica" fundou e desenvolveu Platzmann sua "Grammatik der brasilianischen Sprache, mit Zugrundelegung des Anchieta", Leipzig 1874, xiii, 178 pp. in-8.
Em 1876, Platzmann publicou, em Leipzig, uma reimpressão
fac-similar da edição de 1595. Ofereceu as chapas e~tereotípicas dessa reprodução à Biblioteca Nacional do Rio .de Janeiro, a qual as
·utilizou na sua edição de 1933. (124 pp. in-16. 0 ) .
Ediçã-0 fac-similar em tamanho ampliado (in-8.
prefaciado
por Augusto Magne, apareceu em São Paulo; no ano de 1946.
Cf. os comentários de Plinio Ayrosa (Apontamentos para a
Bibliografia da língua tupi-guarani, São Paulo 1943, pp. 23-29).
0

0

52

***
AMORIM, Antonio Brandão de

***
1865-1926

Lendas em Nheêngatú e em Portuguez. Revista do I nstituto Historico e Geographico Brasileiro, t. 100, vol. 154,
Rio de Janeiro (1926) 1928, pp.3-475, 1 prancha com o
retrato do autor.

in-

O autor estêve nos rios Negro e Branco (cf. p.7) e, ainda que
dique a proveniência apenas de algumas das presentes lendas, parece que lá recolheu a maior parte delas, senão tôdas. Suas indicações aludem à tribo tukano dos U anana, às tribos aruak dos Manau,
Baré e Taria (Tariana) e à tribo karaíb dos Makuxi. Os textos estão
na Língua-geral do Amazonas e acompanhados da versão portuguêsa. As páginas 47-55 contêm um pequeno estudo etnográfico sôbre
os Uanana do rio Caiari, de cujos dados se destacam os referentes
à iniciação das moças e dos rapazes.

51

***

ANCHIETA, ] oseph de

1534-1597

Arte de Grammatica da lingua mais usada na costa
do Brasil, novamente dado à luz por Julio Platzmann.
Lipsia 1874. xii, 82 pp. in-8. 0

ANCHIETA, Joseph de
Cartas, informações, fragmentos hisloricos e sermões,
1554-1594. Publicações da Academia Brasileira. Rio de
Janeiro 1933. 567 pp., 5 figuras e 2 fac-símiles no texto,
4 pranchas; in-8. Bibliografia de Anchieta às pp.27-31.
0

•

Valiosos documentos sôbre os Tupi que, no século XVI, habitavam o litoral do Brasil e os arredores da atual capital do Estado
de São Paulo.
As páginas 409-436 reproduzem a Informação da província do
Brasil para Nosso Padre, "atribuida a Anchieta, mas que nos Arquivos da Companhia tem a assinatura aut6grafa de Cristóvão de
Gouveia (o estilo é de Fernão Cardim, seu secretário) ... " (Serafim
Leite: Página,s de Hist6ria do Brasil, p.211).
As páginas 448-454 encerram a I njormação dos casamentos dos
indios do Brasil, um dos mais importantes documentos sociol6gicos
do Brasil quinhentista, que, aliás foi reeditado por Herbert Baldus
em "Sociologia", IX, n. 4, São Paulo 1947, pp. 379-385.
A presente coleção das obras do grande jesuíta foi . prefaciada
por Afrânio Peixoto e Capistrano de Abreu, e anotada por Antônio
de Alcântara Machado e Rodolfo Garcia.
5

-64-

),

53

*
-65-

--

-

----

-----------------------

-

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

HERBERT BALDUS

ANDRADE, Almir de

ANCHIETA, José de
·Auto representado na festa de São Lourenço. Peça trilingüe do séc. XVI, transcrita, comentada e traduzida, na
parte tupi, por M. de L. de Paula Martins. Museu Paulista,
Boletim I, Documentação Lingüística, 2. Ano I. São Paulo
1948. vii, 143 in-8.º, 12 pranchas fora do t.exto. Bibliografia.

Formação da Sociologia Brasileira I: Os primeiros estzidos sociais no Brasil, séculps XVI, XVII e XVIII, Rio
de Janeiro 1941, 318 pp. in-8. 0 , 10 pranchas, índice alfabético de autores.

Interessante material para o estudo não só do tupi falado em
fins do século XVI no litoral brasileiro, como t_ambém de certos meios
espirituais com que os jesuítas procuravam influenciar os índios.

Resume a história da Etnologia Brasileira, indicando numerosa
literatura.
Cf. a crítica de Sérgio Buarque de Holanda (Cobra de vidro,
São Paulo 1944, pp.35~43).

54

57

***
ANDRADE, Alfredo Ántonio de

***
ANDRADE, Edgard Lage de

Estudo das malerias corantes de origem vegetal, em
uso entre os indios do Brasil e das plantas de que procedem.
Annaes do XX Congresso I nlernacional de Americanistas
(Rio de Janeiro 1922), vol. I, Rio de Janeiro 1924, pp.185201. ~ Apareceu também nos Archivos do Museu Nacional, XXVIII, Rio de Janeiro 1926, pp. 175-199, 3 pranchas.
A leitura dessa monografia é indispensável para o estudo das
matérias corantes aplicadas pelos índios a fios, palhas, penas, cerâmica e, principalmente, à própria pele.
A afirmação de que o urucu serve não somente como ornamento,
mas também "à defesa contra os mosquitos" (p. 199), não deve ser
generalizada, porém, quanto às tribos do Brasil, pois, entre estas,
na maioria dos casos, o mencionado corante é aplicado na pele 1. 0 )
não de todos, mas só de determinados indivíduos, 2. 0 ) nem sempre,
mas só ocasionalmente, e 3.0 ) nem em todo o corpo, mas só em certas partes, restringindo-se, freqüentemente, a poucas linhas.

55

ANDRADE, Almir de

***

1911-

Contém alguns dados sôbre as lutas entre os Kaingang paulistas e os neo-brasileiros.

58

***
ANDRADE, Pedro Carrilho de
Memoria sobre os indios no Brazil. Revista do Instihito Historico e Geographico do Rio Grande do Norte, VII,
numeros 1 e 2 (1909), Natal 1912, pp.133-152.
Importante para o estudo dos Kariri das capitanias de Pernambuco e Rio Grande do Norte, e de suas relações com os brancos
no século XVII.
Acêrca das diversa.s tribos dessa família lingüística, menciorutdll.S na presente memória, informa também Estevão Pinto (Os
Indígenas do Nordeste, 1, pp.137-138).

59

A psychologia e a cultura indígenas através da esiructura da língua tupi-guarany. Revista do Brasil, 3.ª phase,
II, n.8, Rio de Janeiro 1939, pp.81-87.
Pequena coleção de grandes erros.

56
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Sertões da Noroeste 1850-1945. s.l. e a. (São Paulo
1945) .. 355 pp. in-8. 0

***

ANONIMO
·
lviemorias para a Historia da Capitania do ]\;/aranhão.
Collecção de noticias para a Historia e Geografia das Nações

-
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Ultramarinas, que vivem nos Dominios Partuguezes, ou lhes
são visinhas. Tomo I, n. 4, Lisboa 1812, viii, 118 pp.;
in-4. 0
Menciona as tribos daquela região que estiveram em contacto
com os portuguêses e franceses no segundo decênio do século XVII.

Contém referências à distribuição geográfica, aos costumes dos
índios da capitania de Minas Gerais (pp.18-20), ao tratamento que
os brancos deram e, que, na opinião do autor, deviam dar a essas
tribos (pp.106-108).

63

***

60
ANONIMO

ANONIMO ("A Redacção")

***

Navegação do Capitão Pedro Alvares Cabral, escripta
por hum piloto portuguez. Collecção de noticias para a Historia e Geografia das Nações Ultramarinas, que vivem nos
Dominios Portuguezes, ou lhes são visinhas. II. Lisboa 1812.
Essa re-tradução para português da versão italiana de Ramuzio: Navigationi et Viaggi, Veneza 1550, foi reproduzida na História da Colonização Portuguesa do Brasil, II,
Porto 1923, pp. 113-117. - A primeira edição italiana
saiu em 1507, na coleção de Montalboddo: Paesi nuovamente
retrouati.
Refere-se aos encontros dos portuguêses com os índios do Brasil havidos em 1500 e descritos por Vaz de Caminhél. Apesar de não ser
tão minuciosa como a célebre carta do escrivão da frota de Cabral,
a relação do piloto anônimo contém alguns dados etnográficos de
valor.

61

***
ANONIMO (Lisboa, João Francisco)
Jornal de Ti~on, I: Maranhão 1852, 324 pp.; II:
Maranhão 1853, 528 pp.; III: Maranhão 1858, xi, 415, iii
pp.; in-4.º
O segundo volume contém muito material acêrca ·dos índios do
Brasil, tirado de autores antigos.

62
ANONIMO

***

Descobrimento de Minas-Geraes. Revista trimensal do
Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil,
XXIX, parle primeira, Rio de Janeiro 1866, pp.5-114.
-68-

O chefe indio Quoniambebe. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro XIII (1850), segunda edição, Rio de
Janeiro 1872, p. 517.
·
·
Sob êsse título e subscrito "A Redacção", lemos o seguinte: "Não
é por sentimentos de admiração por um chefe bárbaro da raça que
havia invadido êste território antes que a êles chegassem, com a civilização e cristianismo, nossos pais, nem para render culto a um brutal e vingativo sacerdote da antropofagia americana, que nos propusemos a fazer aparecer em todo o seu relêvo o chefe índio de cujo
retrato tomado por Thevet (quando aqui esteve no Rio em 1557 com
Villegagnon) damos na estampa um fac-símile, tão exato quanto
possível: - é por amor da verdade histórica; é para que admirem os que
admirar quizerem (não nós) êsse cabecilha, que por anos foi o terror
e o senhor despótico de todo o território e da costa e mar que corre
desta baía até Santos. Filósofos admiradores da selvageria! Vêdevos nesse espelho: dizei se vos lisongeáveis de ser governados por
um homem-fera, que se gabava, por proeza, de ter tragado um sem
número de seus semelhantes, avaliados em dez mil por Thevet, que
lhe chama le plus redoute diable de todo o país. Há sim na guerra um
ponto de contacto entre a civilização e a barbaria; mas o homem
civilizado reconhece na mesma guerra um recurso último, a última
ratio regum, proveniente ainda da insuficiência do direito humano;
e o bárbaro guerrea e faz mal só para obedecer a instintos brutais,
que êle mesmo não sabe explicar, nem definir. Por agora porém não
façamos juizos preventivos acêrca dêsse gentio célebre que ocupará
um papel importante na nossa história, quando ela se escreva."
É impressionante que a redação da revista científica mais representativa do Brasil daquela época, revista essa na qual até então,
isto é, até 1850, já tinham sido dadas a lume obràs importantíssimas
para- Etnologia Brasileira, se desculpe de tal maneira pela reprodução duma xilogravura quinhentista que mostra um índio de as-

i
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pecto mais sonolento do que feroz. Em tcdo caso, êsse ato caracteriza a mentalidade com que, em meados do século XIX, certos membros dl:' elite intelectual dêste país encaravam os índios, formando
contraste cem o indianfrmo de Gonçalves Dias e José de Alencar,
sem ser, por isso, mais cbjetiva do que êste.

Vocabulário alfabético português-kaingang que, segundo Loukotka (Línguas indígenas do Brasil, p. 150), é do dialeto central ela
família lingüística homônima.

67

***

64

ANONIMO (MARONI, P.)

***

ANONIMO
Summario das armadas que se fizeram e guerras que
se deram na conquista do rio Parahyba, escripto e feito por
mandado do muito reverendo padre em Christo, o padre
Christovão de Gouvêa, visitador da companhia de Jesus de
ioda a provincia do Brasil. Revista Trimensal do Instituto
Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, XXXYI,
parte primeira, Rio de Janeiro 1873, pp.5-89.
Trata das guerras feitas pelos portuguêses aos "Pitiguares, que
é o mor e mais guerreiro e prático gentio do Brasil, tanto que só os
Pitiguares são muito mais que todo o gentio que ha do Paraíba a S.
Vicente ... " (pp.86-87). Êstes Tupi ernm também chamados de Potigoar, Pitagoar, Potiguara e Potivares (cf. Métraux: La civilisa.tiou
matérielle des tribus tupi-guarani, p.13).

65

ANONIMO

Obra de importância para a Etnografia do vale do Amazona~
daquela época.
Jimenez de la Espada (XXVI, p.197) supõe soc autor da obra
o padre italiano Pablo Maroni.

***

68

***

Direção com que interinamente se devem regular os
indios das noras villas e lugares erectos nas aldeias da capitania de Pernam.buco e suas annexas. Revista Trimensal
do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, t. XL llI, parle I, Rio de Janeiro 1883, pp.121-171.
Material pnra o estudo d'> tratn.mento do índio pelas autoridades do Brasil de 1759.

66

ANONIMO

Noticias autenticas del famoso Río Marafíón y Mission
apostólica de la Compafíía de Jesús de la provincia de Quito
en los dilatados bosques de dicho rio. Escribíalas por los
anos de 1738 un misionero de la misma .Compafíía y las
publica ahora por primera vez Marcos Jimenez de la Espada. Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, XXV,
Madrid 1889, pp.47-101; XXXVI, 1889, pp.194-270,
397-430; XXVIII, 1890, pp.175-203, 383-454; XXIX, 1890,
pp.73-119, 220-266,· XXX, 1891, pp.111-161, 193-235,
381-405;XXXI, 1891, pp.22-77, 235-282; XXXII, 1892, pp.
113-143; XXXIII, 1892, pp.24-79, 1 mapa fora do texto.

ANONIMO
Anno de 1801. Noticia dos acontecimentos pela presente guerra nos Sele Povos de Missões e n' esta fronteira
do Rio Grande de S. Pedro. Revista do Instituto Historico
e Geographico do Brazil XVI (1853), Rio de Janeiro 1894,
pp.329-353.
Menciona -índios "minuanos".

69

***

Vocabulario da lingua Bugre. Revista do Insiillllo Hisforico e Geographico do Bra::il Xl' (1852), segunda edição,
Rio de Janeiro 1888, pp.60-75.
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***
ANONIMO
A Tribu selvagem do Pury em Campos. Transcrito do
periódico "Religião", n.11, Ri.o de Janeiro 1848, para a
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ANONIMO
Revista do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo
III, S. Paulo 1898, pp.287-291.
Alguns informes sôbre êsses índios da província do Rio de J aneiro.

70

***

A Missão Salesiana em Matto-Grosso. Album Graphico do Estado de Matto-Grosso. Corumbá e Hamburgo
1914, pp.212-_219, 22 figuras no texto.
Interessantes dados para o estudo da aculturação dos Bororo
Orientais.

74

ANONIMO

***

Memoria da nova navegação do rio Arinos. Revista do
Instituto Historico e Geographico do Brazil XIX (Tomo
VI da terceira serie) 1856, Rio de Janeiro 1898, pp.99-118;
Contém notícias dos Apiaká, Munduruku, Arupá e "Maynés".

71

***
ANONIMO
Roteiro do Maranhão a Goiaz pela capitania do Piauhi. Revista Trimensal do Instituto Histori~o e Geographico Brazileiro, LXII, parte I, Rio de Janeiro 1900, PP·
60-161.
Contém referências a diversas tribos que, na segunda metade
do século XVIII, habitavam as capitanias do Piauí e Maranhão.

72

***
ANONIMO

ANONIMO
Missão Rondon. Apontamentos sobre os trabalhos realizados pela Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto-Grosso ao Amazonas sob a direcção do coronel de engenharia Candido Mariano da Silva Rondon,
de 1907 a 1915. Publicados em artigos do Jornal do Commercio do Rio de Janeiro em 1915. Rio de Janeiro 1916.
463 pp. in-8. 0 , 46 pranchas no texto.
A parte intitulada "Populações indígenas encontradas nos sertões matto-grossenses; contactos e relações estabelecidas entre elas
e a Commissão Rondon; hábitos e costumes indígenas" trata dos_ seguintes índios: Pareci (pp.260-281), Nambikuara (pp.285-329), Kepikiri-uat (pp.331-343), Tupi do Gi-Paraná (pp.345-352), Urumi
(pp.353-354), Arikême (pp.355-363) e Barbados (Umutina) (pp.365369). Além disso, contém dados acêrca de muitas outras tribos do
Brasil. Os capítulos sôbre os Kepikiri-uat, Tupi do Gi-Paraná, Urumi, Arikême e Uri:mtina foram transcritos em "Impressões dii. Commissão Rondon" de Botelho de Magalhães, 5.ª ed., pp._330-345. Êste
autor declara (ib.p.345) ter colaborado em vários tópicos da '.'~!ssão
Rondon".

75

O Indy-anach. Kalendarz Przy1aciel Rodziny PolskieJ
w Brazylii na rok 1914. Kurytyba 1913, pp.36-38.
Ligeiras notas para dar aos leitores dêsse calendário, i~to é, aos
colonos poloneses do sul do Brasil, um,a idéia geral da antiga população das terras agora ocupadas por êles, isto é, dos. Kaingang. ou,
como escreve 0 autor, dos "Bugre". Contém referências ao cacique
Dobre.
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***
ANONIMO
Copia der Newen Zeytung auss Presillg Landt. Facsímile da edição princeps na Hist6ria da Colonização Portuguesa do Brasil, II, Porto 1923, pp.365-368. - F. M.
Esteves Pereira (ibidem, pp.365-372) que resume e comenta
-
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as obser:mções dos principais autores que se i.êm ocupado da
"Nova Gazeta da Terra do Brasil'', escreve a respeito dêsse
documento: "A primeira edição do impresso é um folhefo
de 4 folhas não numeradas, do formato de 4.<> pequeno, sem
lugar da impressão nem data... O jolheto é anónimo; e parece ter sido impresso rw primeiro quartel do século XVI".
(,p. 365}.
Contém algumas referências a índios do Brasil.

76
***

ral, insignificantes, repetindo, mais ou menos vagamente, autores
do século XVI.

78

ANONIMO
I ndianermission. Santo Antonio, Pro'l'inzzeitschrift der
Franziskaner in Nordbrasilien. 9. Jahrgang, N. 2, Bahia
1931, pp.111-118.
Trata das atividades dos missionários franciscanos entre os
Munduruku do rio Cururu, afluente do Tapajós.

ANONIMO
De algumas cousas mais nofaveis do Brasil (lnformação 1esuitica de jins do seculo X VI). Revista do lnstituto
Historico e Geographico Brasileiro, t. 94, i•ol. 148 (1923),
Rio de Janeiro 1927, pp. 367-421. Anteriormente impresso
no Archivo Bibliographico da Bibliolheca da Universidade
de Coimbra, volume TV, Coimbra 1904.
Contém numerosos dados acêrea da história e cultura dos índios do Brasil quinhentist&..
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***

79

***

ANôNIMO
Die Mission "São Francisco do Cururu". Sanlo Antonio, Provinzzeilschrift der Franziskaner in Nordbrasilien.
14. Jahrgang, N. 2-, Bahia 1936, pp.148-151.
Ligeiras notas com indicações bibliográficas sôbre os Munduruku e a missão franciscana entre êles.

80

***

ANONIMO (BRANDÃO, Ambrósio Fernandes)
Dialogas das Grandezas do Brasil. Pela primeira vez
tirados em livro com inlroducção de Capislrano de Abreu
e notas de Rodolpho Garcia. Publicações da Academia Brazileira. Rio de Janeiro 1930. 315 pp. in-8. 0 , figuras!nas
pp. 47 e 49. lndice alfabético. - A segunda edição,"corrigida e aumentada, com numerosas notas de Rodolfo Garcia e inlrod11cão de Jaime Cortesã.o, Coleção Clássicos e
Conlemporâne~s, .\TV, Rio de Janeiro 1943, 318 pp. in. 8.", apresenta no jrontispfcio o nome do autor.
Segundo Capistrano de Abreu (p.8), data de 1618 a composi-

ANONIMO
O Indio no Brasil. O Observador Economico e Financeiro V, n. 51, Rio de Janeiro, abril de 1940,. pp.97-121.
Trata detalhadamente da organização e finalidade do Serviço
de Proteção aos Índios e critica severamente a Missão Salesiana.

81

***
ANONIMO

c·ão do livro. As notícias sôbre os íuclios (pp.264-28Q) tratam, prinri-

~ ... hnrntr,

dos Tupi da costa. havendo, nas páginas 288-289, referências aos chamados "Tnpuias"'. Os dados etnográ[icos são, em ge-

A Missão dos Gamelas. Documentos dos arquiros portugueses que importam ao Brasil, N. 7, Lisboa 1945, pp.
1-12, 1 figura no texto.
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Esta "breve narração do que tem succedido na Missão dos Gamellas desde o anno de 1751, athe 1753" é a peça n. 0 8 do Códice
-CXV/2-15 da Biblioteca de Évora. Contém não só importantes dados para a História dêsses índios, como também ligeiras notas sôbre sua cultura (p. 9). A figura reproduz um desenho que acompanha o manuscrito e representa um Gamela dançando, com o típico
enfeite labial.

stiidtischen Museums jür Volkerkunde zu Leipzig, Band
3, Leipzig 1910, pp.79-95, 12 figuras. Bibliografia.

82

Entre os bodoques estudados pelo autor há, também, tipos sulamericanos. O bodoque já foi mencionado por Debret como uma das
armas do índio do Brasil. NordenskiOld considera êsse arco para
atirar bolas de barro um elemento cultural que os portuguêses trou.
xeram da Índia para a costa do Brasil.

84

*-* *
***

ANONIMO
ANTZE, G1:1stav.

vide.
AYROSA: Vocabulário na lingua brasilica e Diccionario PortuguezBrasiliano.

***

ANTOLINEZ, Gilberto
Kanaimé: El vengador de la sangre. Acta Americana
I, n.º 2, México 1943, pp.240-245
Estuda diversos aspectos dessa figura da "área mitológica amazónica" (p.243), não evitando afirmações vagas. Característica é a
seguinte frase: "Siendo Kanaimé principalmente de origen karibe,
aunque adoptado por gentes bastante alejadas de esta nación y distintas en la sangre y en la lengua, obtenemos en él una clave para
estudiar una particularidad de la psicología karíbica: los Karibe hoy pacíficos, tímidos y hasta cobardes, al decir de Matallana proyectaron en Kanaimé, mediante un fenómeno harto conocido en
la psicología analítica, y de modo subconsciente, ese símbolo insuperable y exacto de su propio complejo thanático sádico-anal freudiano, expresado en un insaciable impulso de poder, ·y que es constelación de sus instintos destructores o antieróticos, autonomizados e independizados de la voluntad y la conciencia." (p. 244). - Que
coisa horrível!

83

***
1877-

ANTZE, Gustav

Einige Bemerkungen zu den Kugelbogen im stiidtischenl\tluseum jür Volkerkunde zu Leipzig. Jahrbuch des

Die Brasiliensammlung Vollmer aus der ersten Hiiljte
des 19. Jahrhunderts. Mitteilungen aus dem Museum jür
Volkerkunde in Hamburg, VII; Beihejt zum Jahrbuch der
hamburgischen wissenschaftlichen Anstalten, XXXVIII (1920), Hamburg 1922, 19 pp., 10 figuras no texto, 6 pranchas fora do texto.
Minuciosa descrição de 14 enfeites e de um machado de âncora colecionados na primeira metade do século XIX e declarados como
procedentes do rio Negro. O autor considera-os, na maioria, ·produtos das "culturas betoya e aruak", sem poder especificar a tribo ou
as tribos de seus fabricantes (p. 18).

85

***
APPUN, Carl Ferdinand

Unter den Tropen. Wanderungen durch Venezuela, am
Orinoco, durch Britisch Guyana und am Amazonenstrome
in den Jahren 1849-1868. 1: Venezuela. Jena 1871. xii,
559 pp. in-8. 1 p.: errata, 6 pranchas fora do texto. II:
Britisch Guyana. Jena 1871. xii, 619 pp. in-8. 1 p, de
errata, 8 pranchas fora do texto.
0

,

0

,

O segundo tomo dessas narrações de viagem é .interessante para
a Etnologia Brasileira pelas suas referências aos Arekuná, Makuxi
e Wapixiana (Vapidiana) das quais. se destacam as informações sôbre a fabricação do "urari" com que os índios ervam suas flechas
(pp. 469-482).
6
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O autor publicou, ainda, de 1868 a 1872, vários artigos sôbre
triboa das Guianas nas revistas Ausland e Globus.

86

***
ARAUJO, Antonio de
Catecismo Brasilico Da Doutrina Chrislãa, com o Cerenwnial dos Sacramentos, g mais actos Parochiaes. Composw por Padres Doutos da Companhia de Jesus, aperfeiçoado, g dado a luz pelo Padre Antonio de AraaJO da mésma Companhia. Emendado nesta segunda impressão pelo
P. Bertholamea de Leam da mesma Companhia. Lisboa
1686. xiv jf. e 380 pp. - A primeira edição saia em Lisboa, no ano de 1618. Uma edição jac-similar da 2.ª edição
joi publicada por Julio Platzmann em Leipzig, no ano de
1898.
No dizer de Rodolfo Garcia (Nomes de parentesco em Língua
Tupi, p. 180), o "Catalogo dos nomes do parentesco que há entre_
os Brasis", inserto na presente obra, às pp. 267-27·i, é "o mais com,
pleto que existe no gênero". Foi reeditado por Herbert Baldus em
"Sociologia" X, n. 0 1, S. Paulo 1948, pp.58-63.
Cf. também Ayrosa: Apontamentos etc., pp. 31-34.
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***
ARAUJO, ] . A. Corrêa de

1891-

Dos Indios do Brasil Central. Uberaba s.a. (1947). 186
pp., 15 pranchas fora do texto.
Confusa mescla de frutos de leitura mal digerida e duma
sia. ingênua. As seguintes frases dão uma idéia clisso:

fanta~

Com referência aos Karajá: "A vida volante que têm levado,
a falta de treino para as atividades quotidianas na luta pela existência, que não há entre Carajás, porque não têm aspiração de melhorar, faz deles entes preguiçosos." (p. 62).
Sinopse da cultura tapirapé: " ... vivem como animais". (p. 64).
Acêrca dos índios "Canoeiros": "Um pouco ao norte do município de Niquelandia habitam os Canoeiros com os mesmos sinais
característicos dos índios Xavantes." (p.81).
O autor pretende, ainda, contribuir para o esclarecimento dos
assuntos bíblicos, observando que: "Pela determinação científica
fiêará explicado definitivamente que Adão e Eva não colaboraram
para a presença de sêres humanos nos territórios do Brasil-Central".
(p. 28).

Em lugar do nome do editor, o frontispício diz: "Trabalho organizado por força de imposição legal contida no Decreto-lei que
criou o Departamento Estadual de Cultura do Estado". Trata-se
do Esiado de Goiás.

89

***

Ethnographia. Tribas que habitavam Pernambuco na
época do descobrimento. Sua organização social, seus usos
e costumes. Estado actual. Os troncos ethnicos. Sua classijicação e sua historia. Revista do Instituto Archeologico e
Geographico Pernambucano XXIV, nos. 115-118, Recije
1922, pp.149-188.
Trata resumidamente dos assuntos mencionados no título. Tornou-se supérfluo depois da publicação de "Os indígenas do nordeste'',
de Estevão Pinto.
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ARTIAGA, Zoroastro

ASSCHENFELDT, Friedr.
Memoifen aus meinem Tagebach, gejührt wiihrend mei-

ner Reisen und meines A ujenthaltes in Brasilien in den
Jahren 1843 bis 1847. Oldenburg in Holstein 1848. iv, 156
pp. in-8. 0
Às pp.88-92 trata dos Botocudos da hinterlândia da Colônia
Leopoldina, no rio Perihipe, a cêrca de 18° l.s.
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1812~1884

AUDRIN, José M.

AVÉ-LALLEMANT, Robert

Entre sertane1os e índios do norte. O Bispo-Missionário Dom Domingos Carrérot, O. P . . Rio de Janeiro s.a.
(1947). 228 pp. in-8. 2 mapas no texto, 19 pranchas fora
do texto.

Reise durch Nord-Brasilien, Leipzig 1860. I: xv, 446
pp.; II: vi, 369 pp.

0

,

Nesta biografia do primeiro bispo dominicano do Araguaia e
primeiro bispo do Tocantins, há ligeiras referências aos Kàiapó do
norte, Karajá, J avahé, Tapirapé, Karaó, Apinagé, Canoeiros, Cherente e Akuê-Chavante.

Às páginas 283-303 do primeiro tomo, o autor. descreve as impressões que lhe causaram, em 1&59, os Botocudos do Mucuri. Sua
apresentação, muito subjetiva, contém alguns dados que enriquecem
a etnografia dêsses índios.

94

***

91

AVILA, Bastos de

***
AURELI, Willy
Roncador. (Jornada da "Bandeira Pir<itininga"). 2.ª
edição. Rio de Janeiro, s.a. 299 pp. in-8. 0 , 12 pranchas, 1
mapa. 3.ª edição. São Paulo 1943. 299 pp. in-8.", 5 pranchas, 1 mapa.
Descreve a expedição chefiada pelo autor que, em 1938, saiu
de São Paulo a procura do divisor de águas entre o Araguaia e o Xingu, a chamada Serra do Roncador. Refere-se a índios. Mas o dr. Tihamér Szaffka, que acompanhou aquela expedição como etnógrafo,
observa a respeito: "Impressões, dados, etc., que achamos neste livro, não são exatos, e o título duma fotografia incorreta, o que torna
o livro inaproveitável." (Revista do Arquivo Municipal LXXXVII,
São Paulo 1942, p. 172, nota 1).

92

***
AURELI, Willy
Bandeirantes d'oeste. São Paulo s.a. (1948), 293 pp.
in-8. º, 5 pranchas fora do texto.
Bombástica narrativa de viagens aos Karajá, Tapirapé e Javàhé, realizadas pelo autor em 1945 e 1946, onde certas e boas observações se misturam tão inseparàvelmente a produtos de fantasia,
@e o livro se torna, cientificamente, inaproveitável.

93

Contribuição ao estudo antropofísico do índio brasileiro. Boletim do Museu Nacional XIII, n.3-4 (1937). Rio
de Janeiro 1938, pp.1-68.
Refere-se a índios do rio Negro, do rio Branco e do U aupés.

95

** *
AYROSA, Plinio M. da. Silva

Diccionario Portuguez-Brasiliano e Brasiliano-Porluguez. Reimpressão integral da edição de 1795, seguida da
2.ª parte, até hoje inedita, ordenada e prefaciada por Plínio
M. da Silva Ayrosa. Revista do Museu Paulista XVIII,
São Paulo 1934, pp.17-322.
Ayrosa atribui a autoria dêsse dicionário a Frei Onofre. A primeira parte foi reproduzida várias vêzes e, até, traduzida para o
alemão e publicada com a inversão e notas comparativas por Julius
Platzmann (Das anonyme Würterbuch Tupi-Deutsch und DeutschTupi. Leipzig, Teubner, 1901. xxxii, 642 pp. in-4. 0 • Com um mapa
do rio Amazonas).
Ferd. Hestermann (Zur Ausgabe "Julius Platzmann: Das anonyme Wõrterbuch Tupi-Deutsch und Deutsch-Tupi", Folia ethnoglossica I, n.2, Hamburg 1925, pp. 14-18) já tinha sugerido o nome
de Onofre, negando decisivamente a possibilidade de João Daniel
ter sido o autor.
6

-
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Na opinião de Dahlmann (apud Serafim Leite: Páginas de Hist6ria do Brasil, p.66, nota 66), aquela parte se baseia no "Manuscrito da Lingua Geral do Brasil" saído "com toda a probabilidade
da pena do famoso Jesuita João Daniel". Leite (ibidem) menciona
ainda, a respeito, Francisco Rodrigues: A Formação Intelectual do
Jesuíta, Porto 1917, p.379.
Cf. também Ayrosa: Apontamentos etc., pp.199-203, e Paula
Martins: O Dicionário etc.
M. de L. de Paula Martins dá o seguinte resumo de suas Notas referentes ao "Dicionário Português-Brasiliano e Brasiliano-Português"
(Boletim Bibliográfico XII, São Paulo 1949, pp.121-147, 3 pranchas
fora do texto): "O exame documental da l.ª parte do 'Dicionário
Português-Brasiliano e Brasiliano-Português' acusa enganos graves
no texto, que não reproduz com exatidão nem completamente o manuscrito original, introduzindo-lhe, entretanto, formas estranhas a êle.
"Embora o prof. Plínio Airosa atribua a obra a Frei Onofre,
missionário não identificado, a A. considera-a ap6crifa. Frei Onofre
terá sido o autor da inversão do vocabulário· i;,nexa à 'Poranduba
Maranhense'.
"Encerrando a publicação falhas mais ou menos gn·ves, sugere
a conveniência de se reeditarem a l.ª parte (português-brasíliano) e
sua inversão (brasiliano-português), baseadas nos respectivos originais.
"Do manuscrito onde se encontra o Dicionário, destaca o capítulo referente a advérbios tupis, mostrando que encerra referências <.o seu autor, muito anterior a 1751, e, provàvelmente, autor
do vocabulário. Êsse capítulo revela curiosas coincidências com o
capítulo 'Do Advérbio' da 'Arte' de Luiz Figueira." (p. 147).

96

***
AYROSA, Plinio

O Caderno da Lingua ou Vocabulario portuguez-tupi
de Frei João de Arronches. 1739. Notas e commentarios á
margem de um manuscripto do sec. XVIII. Revista do
Museu Paulista XXI, São Paulo 1937, pp.49-322. Já em
1935 saíra em separata, com numeração própria e duas
pranchas representando a primeira e a última página do
manuscrito.
Disse Ayrosa no prefácio: " ... cremos que o Caderno não é mais
que uma c6pia resumida do Diccionario Brasiliano de Frei Onofre."

97
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AYROSA, Plinio

Termos lupis n-e pórluguês do Brasil. Coleção do Departamento de Cultura, XIII, São Paulo 1937, 238 pp.
in-8. º, indice onomástico e índice das expressões correlativas.
E~udita análise de trinta e três palavras tupi, contendo preciosos dados filol6gicos e folclóricos. A parte lingüística foi extensamente criticada por Juan Francisco Recalde, na Revista do Arquivo
Municipal, XLII, São Paulo 1937, pp.39-77.

98

***
AYROSA, Plinio

Os "Nomes das partes do corpo humano pella lingua
do Brasil" de Pero de Castilho. Texto tupi-português e português-tupi do século XVII. Coleção do Departamento de
Cultura XIV. São Paulo 1937. 130 pp. in-8. 0 , 3 pranchas.
Vocabulár;o alfabético (pp.27-54,). Ayrosa escreveu o prefácio
(pp.7-24) e valiosas notas (pp.59-129). Segundo êste autor, "Pero
de Castilho preparou o seu trabalho em 1613, quando exercia as suas
funções religiosas no norte do Brasil, Baía ou algures," (p.18), e ês_s~
trabalho "foi copiado em Piratininga em 1622 ou pouco depois."
(p. 19).
Nos seus "Apontamentos para a Bibliografia da língua tupiguarani", São Paulo 1943, p. 40, observa Plinio Ayrosa a respeito
dessd publicação: "Vários erres tipográficos escaparam ao ccmentador, alguns capazes de confundir o leitor menos atento".

99
***

AYROSA, _Plinio

Dos índices de relação determinativa de posse no tupiguarani. S. Paulo 1938. 95 pp. in-8. Bibliografia.
0

•

Importante trabalho para o gramático versado em tupi. Uma
das conclusões a que chega o autor é a seguinte: "As gramáticas de
Anchieta, Montoya e Figueira são as fontes mais puras para o es-
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tudo do tupi-guarani antigo." A bibliografia de 149 números tem
especial valor.
O autor apresentou essa obra como tese para concorrer ao cargo
de professor catedrático de Etnografia Brasileira e Língua tupi-guarani, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo. Foi nomeado professor. Nos seus "Apontamentos
para a Bibliografia da língua tupi-guarani'', São Paulo 1943, p. 42,
observa acêrca dessa publicação: "Na impressão da Tese ocorreram
vários erros tipográficos de importância. O estudo dos índices de
relação, principalmente o do índice T, é dos mais complexos no tupiguarani, segundo opinião de Bertoni. Esta Tese foi reproduzida pela
Faculdade em seu Boletim n. 0 XI (por engano vem na capa o n. 0
IX), correspondente ao n. 0 1 das publicações da Cadeira de Etnografia Brasileira e Língua tupi-guar_ani, São Paulo, 1939. Alguns dos
erros tipográficos da Tese original foram corrigidos no Boletim ... "
Cf. os comentários de A. Lemos Barbosa (Estudos de· Tupi,
pp. 28 e 34-35).

sus no· Brasil, II, Lisboa e Rio de Janeiro 1938, pp. 552-556; Leonardo
do Vale, autor do primeiro "Vocabulario na língua brasilica [1591]",
Verbum, Rio de Janeiro 1944), foi o jesuíta Leonardo do Vale o autor da obra em aprêço. Esta suposição é fortalecida pelo padre A.
Le~os Barbosa (O "Vocabulário na Língua Brasilica", Rio de Janeiro
1948, 37 pp.), para quem, além disso, "resulta bem claro que o primitivo texto do Vocabulario não foi redigido em Piratininga, senão
mais para o Norte." (p.4).
Das relações entre o Vocabulario na língua brasilica e o Diccionario Brasiliano trata M. de L. de Paula Martins (O Dicionário
etc.). A mesma autora (Vocabulários tupis - O problema VLB, Boletim Bibliográfico XIII, São Paulo 1949, pp.59-71) continua a discussão sôbre a autoria daquele, demonstrando que esta, por enquanto, é um problema sem solução definitiva. Acrescenta (ibidem pp.
72-93) importante relação de emendas obtida pelo confronto da edição de 1938 com manuscritos existentes na Biblioteca Pública Municipal de São Paulo e na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro.
Prefaciando a segunda edição (p.11), Ayrosa responde aos críticos.
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AYROSA, Plinio
Vocabulario na lingua brasilica. Manuscrito portu-guês-tupí do século XVII, coordenado e prefaciado por
Plinio Ayrosa. Coleção do Departamento de Cultura XX,
São Paulo 1938. 433 pp. in-8. 0 , 5 pranchas. - 2.ª edição revista e confrontada com o Ms. fg., 3144 da Bibl. Nacional de Lisboa foi publicada por Carlos Drumond como
Boletim 137 e 164 da Faculdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de São Paulo, Etnografia e TupiGuarani N.º 23 e· N. 0 26, São Paulo, 1952 e 1953, 154
e 149 pp. in-8.º.

***
AYROSA, Plinio
Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-quarani. São Paulo 1943. 306 pp. in-8. 0 , 31 pranchas fora do
texto, índice alfabético de nomes.

Fonte importantíssima para a tupinologia com material interessante para a Etnologia Brasileira. Escreve o prefaciador (p.68):
"... com os dados de que dispomos, e em face do que nos forneceu
o longo estudo desapaixonado do manuscrito, não podemos, .em sã
conciência, -negar as grandes possibilidades de ter sido Anchieta o
autor primeiro deste primeiro valiosissimo Vocabulário." Cf. também
Ayrosa: Apontamentos etc., p ..270. Philipson (Nota etc., p.8) acha
que aquele vocabulário "com muita razão é .atribuído a Anchieta".
Mas, na opinião. do padre Serafim Leite (Páginas de história
do Brasil, São Paulo 1937, pp. 63-69; História da Companhia de Je-

O autor acrescenta às indicações bibliográficas que, pel&. sua
exatidão, satisfazem às exigências do bibliófilo e do bibliotecário,
comentários reveladores da sua competência como tupinólogo.
Interessando-se, antes de tudo, pela língua conservada nas obras
dos antigos jesuítas (Anchieta, Figueira, Montoya, Restivo, etc.) e
pelo que disso ficou no vocabulário dos brasileiros e paraguaios modernos, trata só acessoriamente de alguns dialetos falados por tribos de índios ainda existentes.
Apesar disso seu trabalho é uma fonte de informações valiosas
para todos aquêles que estudam um ou outro. membro da grande
família tupi.
Cf. o comentário de M. de L. de Paula Martins no Boletim
Bibliográfico III, São Paulo 1944, pp.51-55.
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Edelweiss (Tupís e Guaranís, Bahia 1947, p.177) observa: "Os
'Apontamentos' são o melhor dos seus livros e a melhor bibliografia
tupí-guaraní existente, a despeito das numerosas falhas, principalmente críticas."
102

vida y sus escritos, por C. A. Walckenaer,'. enriquecidos
con notas por G. Cuvier. Traducida del francés por Francisco de Las Barras de Aragón. Madrid 1923. I: 309 pp.,
2 pranchas fora do texlo; II: vii, 233 pp., 1 prancha e 2
tabelas fora do texto; in-8. º. O original francês apareceu
em Paris no ano de 1809; a tradução alemã saiu em Berlim no ano de 1810, a italiana em _Milano no ano de 1817.

***
AYROSA, Plinio
Nomes dos membros do corpo humano e outros designativos na língua brasílica. Mss. do séc. XVIII, transcritos e anotados. Boletim CXIV da Faculdade de Filosofia,
Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, N. 0 19
de Etnografia e Língua Tupi-Guarani. São Paulo 1950,
41 pp. in-8. 0, 2 pranchas no texto. Bibliografia.
Nomenclatura português-tupi de partes do corpo, designativos
de tempo, advérbios de lugar e têrmos de parentesco, coordenada
alfabeticamente. Os originais estão no Museu Britânico.
103

***
AYROSA, Plinio
Vocabulário Português-Brasílico. Mss. do Séc. XVIII,
transcritos e ordenados. Universidade de São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, Boletim n. 135, Etnografia e Tupi-Guarani n. 21, São Paulo 1951, 113 pp. in8.0, 7 pranchas fora do texto.
Trabalho baseado em originais que se encontram no Museu
Britânirn, contendo rico material para a Tupinologia.
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***
AYROSA, Plinio
vide
ALHANO, Fidclis de; LÉHY lcan de; .MAHCGRAV, Georg.

***

O segundo volume trata de índios do sul mato-grossense e do
Paraguai, considerando, entre êles, especialmente as tribos guaikuru, guarani e aruak. É fonte importante, mas só pode ser utilizada com reservas, não lhe faltando dados confm'os e fantasiosos.
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***
AZEVEDO, Antonio Peixoto de
Memoria sobre a descoberta de uma nova viagem da
cidade de Cuiabá para a do Pará, feita pelo rio Paranatinga até então desconhecido. Boletim da Sociedade de
Geografia do Rio de Janeiro 1, Rio de Janeiro 1885, pp.
25-42.
Ê:ste relatório de uma viagem feita em 1819 narra um encontro
hostil com os "gentios Mururá" (pp.30-31).
106

***
AZEVEDO, Fernando de

1894-

Sociologia educacional. Biblioteca pedagógica brasileira, série 4.ª: Iniciação científica, vol. 19. São Paulo
1940, 474 pp. in-8°. Bibliografias.
O capítulo intitulado "A educação nas sociedades primitivas"
(pp.137-158) contém referências a índios do Brasil.
107

***
AZEVEDO, Fernando de

1746-1821
AZARA, Félix de
Via;es por la América ;_Vferidional. Publicados con arrcglo a los manuscritos del autor, con una noticia sobre su

A cultura brasileira. I ntroducão ao estudo da Cultura
no Brasil. Instituto Brasileiro d~ Geografia e Estatística.
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Recenseamento Geral do Brasil. Série Nacional, vol. I. Introdução, t.1. Rio de Janeiro 1943. xviii, 535 pp. in-8.º
418 figuras em pranchas fora do texto. Bibliografias. lndices de nomes, de assuntos e de gravuras. (2." edição, São
Paulo 1944, 544.pp.). - Edição norte-americana: Brazilian
Culture. An Introduction to lhe Study of Culture in Brazil.
New York 1950. 562 pp., 418 figuras.
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AZEVEDO, Thales de
A tuberculose no Brasil pre-cabralino. Revista do Arquivo Municipal LXXV, São Paulo 1941, pp.201-204.
1

Importante contribuição ao estudo das doenças dos índios do
Brasil.

111
Refere-se ligeiramente à Etnologia no ·Brasil (pp.239-240).

***
108

***
AZEVEDO, Luiz Heitor Corrêa de
Escala, ritmo e melodia na música dos índios brasileiros. Tese com que se apresenta ... ao concurso para provimento da cadeira de Folclore Nacional da Escola N. de
Música da Universidade do Brasil. Rio de Janeiro 1938.
48 pp. in-8. º, 44 textos musicais no texto. Bibliografia.
Importante contribuição para o estudo da música dos índiós
do Brasil.

109

***
1904-

AZEVEDO, Tales de

Um esquema de pesquisas etnográficas sôbre alimentação. Revista do Arquivo Municipal LXXII, São Paulo
1940, pp.233-248.
Sugestões para pesquisas, acompanhadas de numerosos dados
relativos à alimentação dos índios do Brasil. O artigo merece ser
lido por todos os estudiosos da Etnologia Brasileira, apesar de cert0s senões como, por .exemplo, a deturpação do sentido duma frase
por causa da omissão de frases anteriores num trecho citado (p.242)
e a confusão de Kaingang com Bororo (p. 243).
Um tanto modificado e enriquecido com alguns acréscimos, o
presente trabalho foi reproduzido nas páginas 21-41 do folheto do
mesmo autor, intitulado "lnqueritos sobre nutrição e habitos alimentares", ·Bahia 1947. Infelizmente, os senões acima aludidos foram
conservados, passando os das páginas 242 e 243 para as páginas 32 e 33.

110

AZEVEDO, Tales de
O vegetal como alimento e medicina do índio. Revista
do Arquivo Municipal LXXVI, São Paulo 1941, pp.263270.
Trabalho interessante, ma~. bastante apressado, contendo afirmações injustificáveis e ine~atidões. Q autor confunde, por exemplo,
von den Steinen com Nimuendajú (p.265).

112

***
BACH,].
Datos sobre los Indios Terenas de Miranda. Anales de
la Sociedad científica argentina, LXXXII, Buenos Aires,
1916, pp.87-94
O autor, ·comerciante de profissão, visitou, de 21 de fevereiro
a 14 de abril, de 1896, várias aldPias dêsses índios aruak do sul de
Mato Grosso, cujo total calcula em doze a catorze mil (p. 90). Êste
cálculo parece exagerado, pois atas cuiabanas do ano de 1848 indicam 2000 "Terenas" (Tereho), Castelnau em livro publicado em
1850 fala de cêrca de 3000, e Taunay, nas "Scenas de viagem" aparecidas em 18()8, menciona o número de três a quatro mil.
O presente trabalho consiste em ligeiras notas acompanhadas
de uma pequena lista de vocábulos (pp. 93-94).
113

***
. BACH, ] osef
vide
CHURCH, G. Earl
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BADARIOTTI, Nicoláo

BAENA, Antonio Ladislau Monteiro

Exploração rw Norte de Matto Grosso, regiao do Alto
Paraguay e planalto dos Pareeis. Apontamentos de Historia Natural, Etnographia, Geographia e impressões pelo padre ... salesiano. S. Paulo 1898, 212 pp., 2Jj., in-8. 0 , 1 mapa.

Representação ao Concelhq Geral da Provincia do Pará
sobre a especial necessidade de um novo regulamento promotor da civilisação dos indios da mesma provincia. Annaes
da Bibliotheca e Archivo Publico do Pará II, Belém 1902,
pp.241-286.

Contém referências aos índios "Barbados", Chikito, Bakairi e,
principalmente, aos Pareci, nem tôdas elas dignas de. fé. Às páginas 75 e 76 apresenta um vocabulário comparativo português-parecitupi-botocudcrguaikuru. Traz, em apêndice, as palavras designativas de "Deus" e "Homem" nas línguas sul-americanas mencionadas no segundo tomo dos "Beitrii.ge" de vcn Martius. Por fim, o autor tenta demonstrar, com ignorância lamentável, ser "a nação dos
Pareeis... descendente da raça judaica."
114

***

BAENA, Antonio Ladislau Monteiro

1782-1850

Observações ou notas illustrativas dos primeiros tres
capitulos da parte segunda do Thesouro descoberto no rio
Amazonas. Revista trimensal de Historia e Geographia ou
Jornal do Instituto Historico Geographico Brazileiro V
(1843), 3.ª edição, Rio de Janeiro 1885, pp.275-311.
Para criticar ligeiramente a obra do padre João Daniel, o autor reune uma multidão de dados etnográficos e históricos acêrca de
numerosas tribos da Amazônia. Erra freqüentemente.
Também certas afirmações de Martius são refutadas (pp. 282285).
115

***

Êste documento, datado de 1831, é interessante para o estudo
do tratamento dos índios pelos brancos.
117

***

BAGUET, A.
Les Indiens Pareeis. Traditions et mythologie des Indiens du Brésil. Bulletin de la Société Royale de Géographie <fAnvers XV, Anvers 1890, pp.187-197.
Segundo Lehmann-Nitsche (Studien zur südamerikanischen Mythologie, p. 194), êste artigo não é trabalho original, mas um mau
excerto da obra de Karl von den Steinen.
118

***

BAENA, Antonio Ladisláo Monteiro

BAHLIS, Jorge

Resposta ao illm. e exm. Hercularw Ferreira Penna,
Presidente da provincia do Pará, sobre a communicação
mercantil entre a dita provincia e a de Goyaz. Revista trimemal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro X (1848), segunda edição, Rio de Janeiro 1870, pp.80-107.

Civilizações americanas. Rio de Janeiro 1934. 300 pp.
in-8. 0 , 19 figuras no texto e em pranchas.

À página 98 há uma lista de tribos do baixo Araguaia.
116
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Para conhecer a mentalidade do autor, revelada na presente
obra e em outras publicações suas (que não merecem ser citadas),
b~sta ler o seguinte: "Em remotissimos tempos a América recebeu,
da Atlântida, fortes núcleos colonizadores, que, desde logo, trataram de introduzir seu idioma, hábito êste seguido por todos os. con-
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quistadores. Nos lugares onde conseguiram dominar, foram, de pouco a pouco, fazendo prevalecer sua língua que, por sua vez, se enriquecia com os novos termos empregados na região conquistada. Com
o decorrer do tempo, Ós colonizadores foram-se cruzando com os aborígenes, inferiores racialmente, e remanescentes de sub-raças lemurianas. Dessa. cruza forçada pelas circunstâncias resultou o aparecimento de diversos povos, entre os quais se contam os tupi-guarànys, que conservaram parte dos conhecimentos, tradições e lendas
dos colonizadores. Os dialetos tupi-guaranys são, portanto, provenientes de uma riquíssima língua desaparecida." (pp.173-174).

Ayrosa (Apontamentos etc., p. 45) observa: "O A. não tem, evidentemente, preocupação alguma de ordem- lingüística; cita pequenas relações de palavras ou vocabulárim; apenas para dar ao leitor
idéia das línguas a que se refere."
1

121

***
BALDUS (Herbert)

1899-

Eduard Horhan. Germania. Wochenbeilage zur Deutschen Zeitung, 47. Jahrgang, N .. 38, São Paulo 18-9-1925.

119
Trata da pacificação dos chamados Botocudos de Santa Catarina (Aweikoma ou Xokleng), em 1914.

***
BAHNSON, Kristian

122

Ueber südamerikanische WurjhOlzer im Kopenhagener
Museum. Internationales Archiv jür Ethnographie, II, Leyden 1889, pp.221 e segs., prancha XIII.
Estudo sôbre propulsores para lançar flechas, no qual o autor
se refere a um -quadro de A. Eckhout que representa um índio do
nordeste com uma dessas armas na mão. No seu artigo "Ueber einige iiltere Bildnisse südamerikani.scher Indianer", p. 81, Ehrenreich
esclareceu .que êsse índio é um "Tapúia".
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Ligeiras notas sobre os indios Guaranys do littoral
paulista. Revisla do Museu Paulista XVI, São Paulo 1929,
pp.83-95.
.
Em 1927, o autor visitou êsses índios aldeados perto de Itanhaen.
As considerações precipitadas sôbre a antropofagia dos antigos
Guarani (p.9i) já foram suprimidas na edição alemã do presente
artigo, publicada como apêndice do livro ''Indianerstudien im nordéistlichen Cbaco", Leipzig 1931, pp. 203-216.
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Atlas ethnographique du globe, ou classijication des
peuples anciens et modernes d' apres leurs Zangues. Paris
1826. 41 tábuas, índice alfabético das línguas, apêndice.
A tábua XXVIII, em que Ferdinand Denis trata da "région
Guarani-Brésilienne", e a tábua XXIX, que se refere a "région Orénoco-Am~one ou Andes-Parime", indicam .o estado da Etnografia
Brasileira na primeira metade do século XIX, dando a classificação
lingüística, o nome, a situação geográfica e, em alguns casos, outras
notícias das tribos conhecidas até então. No vocabulário comparativo, na tábua XLI ("Tableau polyglotte des langues américaines")
há palavras das línguas de algumas dessas tribos.

BALDUS, Herbert
Indianerstudien im nordostlichen Chaco. Forschungen
zur Volkerpsychologie und Soziologie, XI, Leipzig 1931.
ix, 230 pp. - in-8. 0 , 8 pranchas fora do texto, 1 mapa e 2
figuras no texto, apêndice, índice alfabético das matérias.
Bibliografia.
Neste livro, os Chamakoko do nordeste do Chaco, que vivem
caçando e colhendo frutas silvestres, são confrontados com seus vizinhos Kaskihá, tribo maskói que leva uma vida mais sedentária
do que aquêles, morando em casas retangulares construídas de tron?
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cos de palmeira, lavrando a terra e criando gado-vacuin. Tanto os
Cham&.koko como os Kaskihá estiveram longo tempo, talvez por
séculos inteiros, na dependência dos Mbaiá, e principalmente a cultura material dos mencionados índios maskói apresenta, ainda hoje,
grandes semelhanças com a dos descedentes da chamada tribo guaikuru, que são os Kadiuéu (Kaduveo) de Mato Grosso.
O material dessa obra foi recolhido pelo autor, em 1923 e 1928.
O apêndice contém ligeiras notas sôbre os Guarani do litoral paulista
visitados, pelo mesmo viajante, em 1927.
Cf. os comentários de Snethlage no Baessler-Archiv 1932 e de
A. W. Nieuwenhuis em Internationales Archiv für Ethnographie
XXXII, 1932.

tória e. etnografia dêsse grupo que, naturalmente, tinha e tem muitas relações com seus vizinhos mato-grossenses, o autor. reproduz
contribuições à lingüística samuko extraídas de fontes antigas e modernas, discute o problema da mudança do som e apresenta notas
gramaticais, um texto e um vocabulário comparativo dos dialetos
chamakoko consistindo de 538 números.
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Die Allmulter in der Mythologie zweier südamerikanischer Indianerstamme. Archiv jür Religionswissenschajt
XXIX, Hejt 3/4, Leipzig 1932, pp. 285-292. Versão francesa: La "Mere commune" dans la mythologie de deux tribus sudaméricaines. Trad. par A. Métraux. Revista del
Instituto de Etnología II, Tucumán 1932, pp.471-479.
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Kaskihá-Vokabular. Anthropos XXVI,
pp.545-550.
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Wien 1931,

Kaskihá é o nome que dá a si própria a tribo maskói, conhecida pelos seus vizinhos brancos e na literatura sob o nome de Guaná.
Como êste último nome, porém, causou freqüentes equívocos com a
tribo aruak homônima que, antigamente, vivia perto dos Kaskihá,
no nordeste do Chaco, e mais tarde na parte mato-grossense do vale
do Paraguai, o autor recomenda designar a mencionada tribo maskói
pelo nome que ela mesma se dá. O presente trabalho contém uma
bibiiografia das línguas da família maskói e um vocabulário kaskihá coligido pelo autor em Puerto Sastre, no ano de 1928.

O autor emprega o têrmo "mãe comum" (Allmutter) para introduzir na mitologia a divisão das supremas divindades· de sexo
feminino em mães comuns e mães primárias, querendo representar,
assim, uma ampliação do conceito de mãe primária (Urmutter) e indicar que :qão abrange somente a noção de uma divindade criadora,
como ainda da única soberana do universo, a personificação feminina da onipotência. O presente artigo mostra as semelhanças da
mãe comum na tradição dos Kágaba, da Serra Nevada de Santa
Marta, na Colômbia, e dos Tumerehá, do Chaco nordésteo, portanto,
de duas tribos que vivem muito distantes uma da outra e cujas culturas diferem profundamente.
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Beitrage zur Sprachenkunde der Samuko-Gruvpe. Anthropos XXVII, Wien 1932, pp. 361-416.

Ligeiras notas sobre os indios Tapirapés. Revista do
Arquivo Municipal XVI, São Paulo 1935, pp. 103-112.

O grupo samuko compreende algumas tribos lingüisticamente
parentes, do nordeste do Chaco~ cujos .atuais representantes principais são os Chamakoko. Depois de tratar sinôpticamente da bis-

Texto duma conferência realizada pelo autor, poucos dias após
o regresso de sua visita· àquela tribo tupi, que mora ao norte do rio
Tapirapé, afluente da margem esquerda do Araguaia.
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A altura média do corpo não é l,65m., como disse à pâgina 107,
mas, entre l,50m. e l,60m.
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Sprachproben des Kaingang von Palmas. Anthropos
XXX, Wien 1935, pp.191-202. Bibliografia.
Em maio e junho de 1933, o autor estêve entre os Kaingang
do Toldo das Lontras, perto da cidadezinha de Palmas, no sul do
Estado do Paranâ. Colheu o presente vocabulârio, de 250 números,
da bôca dum velho chefe dêsses índios. Para fins comparativos acrescentou-lhe os têrmos correspondentes do dicionârio kaingang organizado por Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana.
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Licocós. Espelho n.º 21, Rio de Janeiro, Dezembro de
1936, p. 13 e 3 figuras.
Descrição de bonecas de barro modeladas pelas mulheres karajâ
do Araguaia.
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Ligeiras notas sobre duas tribus tupis da margem paraguaya do Alto Paraná. Revista do Museu Paulista XX,
São Paulo 1936, pp.749-756. Bibliografia.
Em setembro de 1933, o autor fêz uma expedição à hinterlândia do pôrto Nhacundaí, para entrar em relações com o grupo nordésteo dos Guaiaki, até então não atingido. No presente artigo descreve seu encontro com êsses índios, aos quais se refere com mais

detalhes na sua "Sinopse da cultura guayakí'', Sociologia V, S. Paulo
1943, pp.147-153 e 268; e num artigo escrito em colaboração com A.
Métraux, no Handbook of South American lndians, I, Washington 1946, pp. 435-444.
Em novembro do mesmo ano, o autor visitou os Chiripâ domiciliados perto de Hohenau. Dâ, aqui, algumas notícias dêsses índios
e, também, dos Baticola e Guaianâ, que freqüentemente são designados, com os Chiripâ, pelo nome comum de Kainguâ. Segundo
vârios informes, grupos kainguâ são encontrados, também, no território brasileiro adjacente.
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As pinturas rupestres de Sant'Ana da Chapada (Mato
Grosso). Revista do Arquivo Municipal, XL, São Paulo
1937, pp. 5-14, 31 figuras em 13 pranchas fora do texto.
Em 1934, o autor fotografou e mediu as figuras descritas neste
trabalho. São pintadas com ocre vermelho numa parede
de arenito branco; na bord-a escarpada da Chapada de Mato
Grosso. Representam anta e onçà, veados, coatis, tatus, urubus,
emas, seriemas e sapos ao lado de palmeiras, fileiras de bicones, círculos concêntricos e outros desenhos. A respeito da figura 21, na estampa 11, descrita no presente estudo como "homem em pé em cima
de uma anta", o autor pede licença para comunicar que considera,
hoje, essa figura "uma onça assaltando uma anta.''
O tamanho e estilo dêsses retratos de animais talvez levem à
suposição de que procedam dos índios da região, os Bororo. Nas aldeias dessa triho, as crianças e os adultos ainda gostam de desenhar
animais na areia e, sempre, em tamanho natural. Dizem, porém,
que nada sabem da existência das mencionadas pinturas rupestres
e de obras semelhantes.
É digno de nota estarem as pinturas de Sant'Ana da Chapada
colocadas em lugar de difícil acesso e apresentarem, ainda, a particularidade da sua altura acima do chão, o que implica na montagem
de andaimes para a sua execução.
7*
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Para fins comparativos, as estampas reproduzem, além de fot-Ografias das pinturas rupestres, desenhos a lápis, feitos pelos Bororo.
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Ensaios de Etnologia Brasileira. Prefacio de Affonso
de E. Taunay. Biblioteca Pedagógica Brasileira, série 5.ª:
Brasiliana, 1Jol. 101. São Paulo 1937, 346 pp. in-8. 0 , índices alfabéticos de matérias, tribos e autores, 1 fac-símile e
32 figuras em pranchas fora do texto. Bibliografia. Os seguintes ensaios apareceram, também, em língua alemã: "A
suce.~são hereditária do chefe entre os Tereno" (Ethnologischer Anzeiger, Bd. IV, Stuttgart 1935, pp. 38-42); "Os
grupos de comer e os grupos de trabalho dos Tapirapé"
(Pindorama; 1. Jg., Hejt 2/3, S. Paulo 1937, pp.1-11);
"A mudança de cultura entre índios no Brasil" (Archiv
für Anthropologie und Volkerforschung, N.F., Bd. XXIV,
Hejt 3/4, Braunschweig 1938, pp.170-189).
O autor estuda, principalmente, problemas sociais e religiosos
de várias tribos do Brasil Meridional e Central visitadas por êle nos
anos de 1933 a 1935, a saber: dos Kaingang, Tereno, Bororo, Karajá
e Tapirapé. O livro foi classificado por Alfred Métraux, no Handbook oj Latin American Studies: 1938, Cambridge, Massachusetts,
1939, n. 0 358, como "important contribution to our knowledge of
South American ethnology".
Cf. também as apreciações de Robert Lehmann-Nitsche (Archiv
für Anthropologie und Volkerforschung, N. F., XXIV pp. 296-297),
Raimundo Morais (À margem do livro de Agassiz, São Paulo, s.a.
[1939), pp. 125-126), Nelson Werneck Sodré (0 que se deve ler
para conhecer o Brasil, Rio de Janeiro 1945, p. 173) e Estevão Pinto
(Bulletin Bibliographique etc., Recife 1952, p. 8).
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Tereno-Texte. Anthropos XXXII, Wien 1937, pp.
528-544.
Material lingüístico, mitológico e sociológico colhido pelo autor, em 1934, da bôca dum velho Tereno, chefe da aldeia Mureira,
situada perto de Miranda, no sul de Mato Grosso .. O presente trabalho contém, além de textos em tereno com tradução interlinear,
um vocabulário romparativo dessa língua aruak, uma lista de designações de parentesco, um parágrafo sôbre os números e o modo de
contar e um comentário à monografia "Guaná", de Max Schmidt.
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Uma ponte etnográfica entre. o Xingú e o Araguaia.
Revista do Arquivo Municipal XLIII, São Paulo 1938,
pp.7-12.
.
Estuda a possibilidade de identificar a tribo tupi dos Arawine,
mencionada por Herrmann Meyer, com a tribo tupi dos Ampaneá,
a respeito da qual o autor foi informado pelos Tapirapé em 1935,
quando visitou êstes índios do vale do afluente homônimo do Aràguaia.
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A necessidade do trabalho indianista no Brasil. Revista do Arquivo l\/lunicipal LVII, São Paulo 1939, pp.
139-150. Ligeiramente modificado e precedido por um resumo inglês, o texto foi reproduzido sob o título "Problemas
Indigenistas no Brasil" na revista "América Indígena",
IV, México 1944, pp.9-18. De lá foi transcrito, sob êste
mesmo título, no Boletim Geográfico, ano V, n.54, Rio. de
Janeiro 1947, pp. 677-683.

-
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Aula inaugural da cadeira de Etnologia Brasileira, da Escola
Livre de Sociologia e Política de São Paulo, mostrando a necessidade da colaboração do·. Govêrno do Brasil com a Etnologia, no tocante à administração dos índios.
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BALDUS, Herbert, e WILLEMS, Ernilio
Dicionário de Etnologia e Sociologia. Biblioteca pedagógica brasileira, série 4.ª: Iniciação cientifica, vol. 17.
São Paulo 1939, 245 pp. in-8.º, índice alfabético dos autores, 1 prancha no frontispício. Bibliografia.
Além das explicações dos principais têrmos de Etnologia e Sociologia em geral, contém êste livTo muitas referências aos índios do
Brasil, e numerosos verbetes concernentes à etimologia e ao significado de têrmos índios usados na Etnologia Brasileira.
Cf. o comentário de Sergio Milliet em "O Estado de S. Paulo",
26 de Julho de 1939, transcrito na Revista do Arquivo Municipal
LIX, São Paulo 1939, pp.111-113.
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Herrschaftsbildung und Schichtung bei Naturvolkern
Südamerikas. Archiv jür Anthropologie, Volkerforschung
und kolonialen Kulturwandel, N. F., Bd. XXV, Braunschweig 1939, pp.112-130.

por membros de outras tribos e se distingue da camada superior pela
atitude subordinativa, pelos traços físicos menos finos, pelas maneiras mais grosseiras e coisas semelhantes. A enumeração dessas tribos atesta que tanto captores como lavradores podem ser os senhores. É minuciosamente estudado um caso da segunda metade do século XVIII, a saber, a relação simbiótica entre os Guaná, lavradores
sedentários, e os Guaikuru, captores que se tornaram, mais tarde,
pastores. Os dados sôbre estas tribos mato-grossenses apoiam-se
em relatórios espanhóis e portuguêses.
o autor publicou a versão portuguêsa ·da segunda parte (pp.
116-130) na sua introdução ao livro "Os Caduveo" de Boggiani, pp.
16-36.
Cf. o comentário de Robert H. Lowie no Handbook of South
American Indians, V. p. 349.
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Instruções gerais para pesquisas etnográficas entre os
índios do Brasil. Revista do Arquivo Municipal LXIV,
São Paulo 1940, pp.253-272. Reproduzido no Boletim Geográfico, n. 47, Rio de Janeiro 1947, pp.1487-1497.
Trata do comportamento recomendável ao etnógrafo na sua aproximação dos índios e na coleta de dados.
Cf. o comentário de A. Métraux no Handbook of Latin American Studies: 1940, Cambridge, Massachusetts, 1941, n. 0 518.
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Na primeira parle do presente trabalho o autor estuda o papel
do chefe entre os Guaiaki e Cbamakoko do Paraguai e os Tapirapé
do Brasil Central, baseando-se, a respeito dos Guaiaki, em comunicações que lhe foram feitas por F. C. Mayntzhusen, e a respeito das
outras tribos em suas próprias observações.
Na segunda parte Baldus afirma haver na América do Sul, como
em outras partes do mundo, povos naturais cuja estratificação social
é produzida pela estratificação étnica, citando várias tribos do Brasil e de territórios limítrofes em que a camada governada se formou
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O conceito do tempo entre os índios do Brasil. Revista
do Arquivo Municipal LXXI, São Paulo 1940, pp.87-94.
Bibliografia.
Trata, principalmente, da determinação do tempo entre os Tapirapé e os antigos Tupi.
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Plinio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupiguarani, São Paulo 1943, p. ·45) qualifica êsse artigo como "excelente
·
trabalho de pesquisa histórico-lexicográfica."
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Aldeia, casa, móveis e utensílios entre os índios do
Brasil. Sociologia IV, n.º 2, São Paulo 1942, pp.157-172.
Sugestões para pesquisas etnográficas.
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Ensaio sôbre a História da Etnologia Brasileira. O
Estado de S. Paulo, 9, 11 e 16 de setembro de 1943. Reimpresso no Boletim Bibliográfico, l, São Paulo 1943, pp.
59-69, e no l\ilanual Bibliográfico de Estudos Brasileiros,
Rio de Janeiro 1949, pp.199-208. Traduzido para o espanhol por Juan Francisco Recalde e publicado na Revista
Jlexicana de Sociologia, V. n. 2, México 1943, pp.171-183.
Constitui, com acréscimos, parte da introdução a esta "Bibliografia Crítica'. da Etnologia Brasileira". Vários autores se basearam, nrnis ou menos extensamente, nesse ensaio, embora, C'lID exceçüo de um, não o coufesscrn.
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Conmnicacão e comércio entre os índios do Brasil. Sociolon ia Yl, ~- 3, São Paulo 1944, pp.237-249.
Sugestões para pesquisas~etnográficas.
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Contribuição para a 5. ª edição do- Pequeno Dicionário
Brasileiro da Língua Portuguesa (principalmente na parte
de Etnologia). São Paulo 1944. Reimpressa nas edições
posteriores.
O autor incluiu as designações modernas das tribos brasileiras
lingüisticamente conhecidas e sua localização geográfica; alguns outros nomes de tribos que aparecem freqüentemente na literatura
antiga e certas denominações de fenômenos culturais índios, muito
usadas por autores brasileiros ou americanistas em geral.
Foram eliminados numerosos erros e obsoleti.Qmos das edições
anteriores, definições insuficienteE, denominações tribais desusadas
em Etnologia, e designações de pequenos bandos e semelhantes agrupamentos insignificantes.
Ao t'ldo, mais de quinhentos verbetes foram alterados, eliminados ou acrescentados.
De acôrdo com a finalidade do "Pequeno Dicionário", os nomes
de tribos e têrmos de origem índia foram escritos à moda brasileira,
isto é, sem considerar convenções de etnólogos a respeito da grafia
de certas letras e da forma plural.
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Os Tapirapé, tribo tupi no Brasil Central. Revista do
Arquivo Municipal, São Paulo 1944, XCVI,' pp.155-166,
1 mapa no texto; XCVII, pp.45-54, 1 mapa no texto;
XCVIII, pp.105-126, 1 mapa no texto; XCIX, pp.63-77;
1945, C, pp.191-198; CI, pp.67-75; CII, pp.123-130; CIII,
pp.183-189; CIV, pp.93-100; CV, pp.77-90; 1946, CVII,
pp.107-120, 1 figura no texto; CYIII, pp. 121-137, 5 figuras no texto, 8 pranchas fora do texto; CIX, pp.75-88,
1 figura no texto; ex, pp.191-202, 4 jiguras no texto, 1
planta fora do texto; CXI,. pp.105-119; 1947, CXII, pp.
51-62, 1 figura no texto, 5 pranchas fora do texto; CXIII,
pp.191-199; CXIV, pp.185-199; CXV, pp.255-260; CXVI,
pp.55-61; 1948, CXYII, pp.91-98; CXVIII, pp.117-125;
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CXIX, pp.79-87; CXX, pp.51-57; 1949, CXXI, pp.79-82;
CXXII, pp.167-172; CXXIII, pp.53-56; CXXIV, pp.139143; CXXVII, pp.231-236.

em "Sociologia" é a mais perfeita, enumerando além de 32 publicações, 8 inéditos.

Partes de uma monografia em elabóração, tratando os volumes
XCVI-XCVII do ambiente geográfico, XCVIII do nome e da procedência da tribo, XCIX do contacto c.om os brancos, C-CII e CIV
do contacto coin outros índios, CIII do número das aldeias e dos
membros da tribo, CV e CVII-CIX da apàrência física e do adôrno,
CX-CXI da aldeia e da casa, CXII-CXIII da aquisição do sustento,
CXIV-CXXII da alimentação, CXXIll do nascimento, CXXIV dos
nomes de iridivíduos e CXXVII da infância.
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Possibilidades de pesquisas etnográficas entre os índios do Brasil. Acta Americana, III, n. 4, México 1945,
pp.281-286. Bibliografia. -- Reproduzido no Boletim Bibliográfico IX, São Paulo 1945, pp.51-54 e no Boletim
Geográfico, ano V, n. 53, Rio de Janeiro 1947, pp.558-560.
- Atualizado e com acréscimos apareceu em versão alemã
sob o título "Indianerforschung in Brasilien" no Sociologus, N. S., I, n. 1, Berlim 1951, pp.69-73.

Novidades tupinológicas. O Estado de S. Paulo, 226-1944. Transcrição no Boletim Bibliográfico, ano 1, volume IV, São Paulo 1944, pp.83-86.

Trata, principalmente, das possibilidades para o estudo das
diferentes espécies de contacto dos índios do Brasil com a nossa civilização.
Cf. o comentário de D. B. Stout no Handbook of Latin American Studies: 1945, N. 0 11, Cambridge, Mass., 1948, p.34, n.352.
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Refere-se não só a diversas publicações sôbre as línguas tupi,
como também à história do ensino destas línguas na capital de São
Paulo.
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Curt NimuendaJÚ. Boletim Bibliográfico, VIII, São
Paulo .1945, pp.91-99, 1 prancha fora do texto. Bibliografia. - O Estado de S. Paulo, 6 de Janeiro de 1946. - Sociologia, VIII, n. 1, S. Paulo 1946, pp.45-52. Bibliografia.
- Versão inglêsa (tradução de Charles Wagley): Américan Anthropologist, XLVIII, n. 2, 1946, pp.238-243, 1
figura no texto. Bibliografia. - Versão alemã: Deutsche
Bliitter, XXXI, Santiago de. Chile 1946, p. 54.
Necrológio. As bibliografias são acompanhadas duma lista cronológica das explorações de Nimuei::tdajú. A bibliografia publicada
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Almofariz de pedra encontrado no munitípiu de Cunha, Estado de S. Paulo. Revista do Arquivo Municipal,
CVII, S. Paulo 1946, pp.31-35, 4 figuras em 2 pranchas
fora do texto. Bibliografia.
Estudando um almofariz de pedra em forma de barril, encontrado perto da vila de Campos Novos de Cunha, o autor chega à conclusão de que êsse artefato "pertence à chamada cultura lítica sulbrasileira, indicando talvez o limite setentrional da área de difusão
desta cultura, e corrobora a suposição de o município paulista de
Cunha ter sido habitado pelos Puri ou por outros índios mais ou
menos aparentados com o grande grupo lingüístico e cultural.._dos
Gê" .. (p. 34).
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BALDUS, Herbert
Lendas dos índios do Brasil (selecionadas e comentadas). São Palllo 1946. 121 pp.in-8. 0
Esta compilação de lendas, em parte inéditas, de tribos de diversas regiões do país, contém, sob o título "Homens, astros e a origem das coisa;:: do mundo", 17 lendas, e, sob o título "Aventuras
de animais", 4 (pp.71-81). Os comentários abrangem as pp.83-121.
Cf. os comentários de A. Métraux em Acta Americana, IV, n. 0
3, México 1946, p. 207, e de Nunes Pereira no Boletim do Museu
Paraense Emílio Goeldi, X, Belém 1949, pp.291-299.

150
***

BALDUS, Herbert, e GINSBERG, Aniela
Aplicação do psico-diagnóstico de Rorschach a índios
Kaingang. Revista do Museu Paulista, Nova Serie, I, São
Paulo 1947, pp.75-106. Bibliografia.
Em 1946 Baldus aplicou o teste de Rorschach a 32 indivíduos
de ambos os sexos e de diferentes idades, pertencentes à população
kaingang da reserva paranaense cujo centro administrativo é o Pôsto Indígena do 1vaí. Na primeira parte do presente trabalho, o pesquisador descreve, sinõpt~camente, o ambiente geográfico dêsses índios, sua história, aparência física e traje, casa, aquisição.de sustento, vívere~ e narcóticos, indústria, organização social, religião, e padrão de comportamento tribal.
Na segunda parte, Ginsberg estuda, primeiro, os característicos do grupo kaingang na bai?.e dos resultados do teste de Rorschach,
analisando os dados numéricos, interpretando-os psicologicamente e
comparando-os com os obtidos entre outros povos-naturais. Depo'.s
apresenta os caracterÍó'ticos dos indivíduos pesquisados. Seguem-se
resumos em português, francês e inglês.
A primeira parte foi reproduzida, sob o título "Os Kaingang do
lvaí", em Paulistania, n. 0 24, S. Paulo 1948, pp.11-14, 8 figuras no
texto.
Cf. os comentários de José Peinado Altable no Boletín Bibliográfico de Antropología Americana XII, parte II (1949), México
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1950, pp.207-209, e de D .. B. Stout no Handbook of Latin American
Studies: 1947, N. 0 13, Cambridge, Mass., 1951, item 314.
O material psico-diagnóstico colhido por Baldus foi re-analisado
por Cicero Christiano de Sousa no seu trabalho intitulado "O método de Rorschach aplicado a um grupo de índios Kaingang" (Revista P,o Museu Paulista, N. S., VII, São Paulo 1953).

151
***

BALDUS, Herbert
Vocabulário zoológico kaingang. Arquivos do Mnseu
Paranaense, VI, Curitiba 1947, pp.149-160, 2 pranchas
fora do texto.
Lista de 186 têrmos colhidos pelo autor entre Kaingang paranaenses no Pôsto Indígena do lva1, em 1946, com indicação dos correspondentes nomes vulgares e científicos e com informações dadas
pelos índios acêrca da comestibilidade de cada animal mencionado.

152

***
BALDUS, Herbert
Aquisição do sustento entre os índios do Brasil. Sociologia X, n.4, São Paulo 1948, pp.283-302.
Sugestões para pesquisas etnográficas.

153
***

BALDUS, Herbert
Fontes primárias para o estudo dos índios do Brasil
quinhentista. Publicações do Instituto de Administração, n.
28, São Paulo 1948, 19 pp .. Bibliografia.
Texto resumido de uma conferência, apresentando dados bibliográficos e comentários etnológicos acêrca de fontes quinhentistas. O material aqui publicado contém graves erros tipográficos. Saiu
melhor no capítulo "Etnologia", do Manual Bibliográfico de Estudos
Brasileiros, Rio de Janeiro 1949.
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Cf. o comentário d~ Lauro José Za-vala em América Indígena
X, n. 0 2, México 1950, pp.182-184.

154

***

tste relatório, dirigido ao diretor do Serviço de Proteção aos
Índios, consiste em observações feitas durante uma viagem aos Karajá e Tapirapé, realizada pelo autor em 1947, bem como num estudo
comparativo de alguns dados etnográficos acêrca dos Akuê-Chavante e em críticas às atividades daquele Serviço.

157

BALDUS, Herbert
Relatório da Secção de Etnologia. Revista do Museu .
Paulista, Nova Série, II, São Paulo 1948, pp.305'-308;
III, 1949, pp.483-487; IV, 1950, pp.471-476; V, 1951,
pp.281-285; VI, 1952, pp.527-533; VII, 1953, pp. 417-426.
tstes relatórios anuais encerram a história da secção do museu
estadual de São Paulo, criada em 1946 e dedicada, principalmente,
ao estudo dos índios do Brasil. O relatório publicado em 1953 trata,
também, do material brasileiro nos principais museus etnológicos
da Europa.

***
BALDUS, Herbert
Akkulturation im Araguaya-Gebiet. Anthropos XLIXLIV, Heft 4-6, Freiburg in der Schweiz 1949, pp. 889891, 6 figuras em 2 pranchas fora do texto.
Observações sôbre a aculturação dos Tapirapé e Karajá, comparando o que o autor observou entre essas tribos no ano de 1935 e durante sua segunda viagem à bacia do Araguaia, realizada em 1947.

155
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***

***

BALDUS, Herbert

BALDUS, Herbert

Sociedade Amigos do 1ndio. O Estado de S. Paulo, 1
de dezembro de 1948. Reimpresso na Revista do Arquivo
Municipal CXXVIII, São Paulo 1949, pp.57-61.
Depois de mostrar diversas maneiras de encarar e representar
o índio, usadas antigamente e na atualidade, o autor chama a· atenção para uma sociedade fundada em São Paulo com o fim de tornar
melhor compreendido o silvícola brasileiro.

156

Etno-Sociologia Brasileira. Revista do Museu Pau-lista, Nova Série, III, São Paulo 1949, pp.405-411. Constitui prefácio ao livro intitulado: Organização sociq,l
dos Tupinambá, de Florestan Fernandes, e foi publicado
também n'O Estado de S. Paulo, 20 e 30 de março de 1949.
tste trabalho, escrito como prefácio ao livro de Florestan Fernandes, consiste essencialmente numa história sinóptica do estudo .
dos aspectos sociais' de culturas índias do Brasil.

159

***
***

BALDUS, Herbert
Trioos da bacia do Araguaia e o Serviço de Proteção
aos lndios. Revista do Museu Paulista, Nova Série, II,
São Paulo 1948, pp.1.17-:168, 32 figuras em 16 pranchas
fora do texto.
-108 -

BALDUS, Herbert.
Georg Friederici 1866-1947. Revista do Museu Pau_lista, Nova Série, III, São Paulo 1949, pp.465-471. Bibliografia.
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; i

Êste necrológio considera, especialmente, as contribuições de
Friederici para o estudo dos índios do Brasil.

i.!

·1···
..

: !

i
,;

1

to indispensável ao que o autor publico1.1, acêrca dos assuntos em aprêço, nos seus Ensaios de Etnologia Brasileira, pp.190-205.
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163
1
111

***

***

ir:

BALDUS, Herbert
A alimentação dos índios do Brasil. Sociologia, XII,
n. 1, São Paulo 1950, pp.44-58 (com resumo em inglês).

1

BALDUS, Herbert

I!

Lendas dos índios Tereno. Revista do Afüseu Paulista
Nova Série, IV, São Paulo 1950, pp.217-232, 1 pranch~
fora do texto. Resumos em inglês e alemão. Bibliografia.

m:

il:
1

Sugestões para o estudo dos víveres vegetais e animais dos índios do Brasil, bem como numerosos outros problemas ligados à sua
alimentação e hábitos de comer.

:1!i1

I'

·I
·11

161

iill

***
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BALDUS, Herbert

lf

Bebidas e narcóticos dos índios do Brasil. Sociologia,
XII, n. 2, São Paulo 1950, pp.161-169.
Sugestões para pesquisas etnográfica~.

Ili

11.11.

11

:
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A primeira parte do presente trabalho trata do número dos índios Tereno; de seu contacto com os brancos; do parentesco de sua
cultura com as culturas do Chaco, apesar de os Tereno possuírem
importantes traços em comum com componentes da família lingüística Aruak, à qual pertencem; das publicações sôbre essa tribo do
sul mato-grossense; dos Tereno localizados no Pôsto Indígena Curt
Nünuendajú, situado no Estado de São Paulo; dos informantes e da
~aneira de obter o material mitológico contido na segunda parte.
Estes textos, colhidos pelo autor em 1947, são reproduzidos com as
particularidades do português sertanejo usado pelo intérpr~te. Destacam-se, entre êles, o do mito de uma espécie de "heróis-gêmeos" e 0 da
origem do fumo, do cadáver duma mulher antropófaga. A terceira
parte consiste em dados de mitologia comparada e outros comentários.

164

***
***

BALDUS, Herbert
Kanaschiwua und der Erwerb des Lichtes. Beitrag zur
Mythologie der Kara1á-Indianer. Beitrage zur Gesellungsund Volkerwissenschajt. Festschrijt zum achtzigsten, Ge-burtstag von Professor Richard Thurnwald. Berlin 1950,
pp.20-35. Bibliografia.
Apresenta, primeiramente, o material sôbre o herói-mítico dos
Karajá e a aquisição da luz, colhido pelo autor e por outros viajantes. Compara depois êsses dados, fazendo comentários a respeito.
Termina fundindo o essencial das diversas versões numa só.

BALDUS, Herbert
11

1
~:

·':
!

~

1

i

A versão portuguêsa, inserta sob o título "Kanaxívue" na revista Cultura, IV, Rio de Janeiro 1951, pp. 39-50, é um complemen-
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E belicoso o X avante? Revista do Arquivo Aíunicipal,
CXLII, São Paulo 1951, pp.125-129.
O autor enumera tribos do Brasil que, a seu ver, poderiam ser
chamadas de belicosas, isto é, "índios que saem de seu território para
invadir o de outros a fim:.de trazer prisioneiros e prisioneiras, conquistar trofeus ou saquear." Procura mostrar que, aceitando esta
definição do adjetivo em aprêço, os índios que vivem a oeste do Araguaia, entre o Rio das Mortes e o Tapirapé, não podem ser designados como belicosos.
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BALDUS, Herbert

BALDUS, Herbert

Entre índios norte-americanos. Anhembi, I, n.2, S.
Paulo 1951, pp. 224-241. Apareceu também sob o título
" Um indigenista do Brasil no sudoeste norte-americano",
precedido por um sumário em inglês, ria revista América
Indígena, XI, n. 1, México 1951, pp.37-54.

O problema da atração do indígena brasileiro ao con-'
talo com o branco. Revista do Arquivo Municipal, CXLII,
São Paulo 1951, pp.133-136. - Transcrito da "Folha da
Manhã", São Paulo, 19 de 6 de 1949.

O autor dessas impressões de viagem visitou, em 1949, com.o
hóspede cl.o U. S. Indian Service, os seguintes "Pueblos": Santa Ana,
Jemez, Isleta, San Juan, Nambe, San Ildefonso e Zuni, tendo estado
também entre os Navaho. Procura, em algumas de suas observações,
fazer comparações com tribos do Br.asil. Chega à conclusão de que
os Pueblo e Navaho aceitam e digerem, na sua çultura, a educação
em escolas primárias e secundárias, revistas ilustradas, rádio e automóvel, conservando melhor, ao mesmo tempo, as tradições dos
antepassados, do que os Kaingang, Tereno e outras tribos brasileiras
tuteladas pelo Serviço de Proteção aos Índios. Mostra ainda semelhanças entre esta repartição pública federal e sua congênere nos
Estados Unidos.
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***
BALDUS, Herbert
Max Schmidt 1874-1950. Revista do Museu Paulista,
N.S., V, Sõ.o Paulo 1951, pp.253-260, 1 prancha no texto.
Bibliografia. - Reproduzido no Bolelín Bibliográfico de
Antropología Americana, XIII, parte I, México 1951, pp.
309-311. - Versão alemã na Zeitschrift für Ethnologie,
LXXVI, Heft 2, Braunschweig 1951, pp.301-305. Bibliografia.
Êste necrológio trata da vida e da obra do etnólogo que pode
ser caracterizado pela frase seguinte: " ... enquanto se estudar índios
do Brasil, o nome de Max Schmidt será lembrado como do esclarecedor de importantes problemas ergológicos, econômicos e jurídicos, e fonte indispensável para o conhecimento de várias tribos mato-grossenses." (p. 257).

167

Entrevista em que o etnólogo dá sua opinião· sôbre êsse problema.

168

***
BALDUS, Herbert
Tonscherbenfunde in Nordparaná. Archiv für Volkerkunde, VI/VII, Wien 1951/52, pp.1-19, 1 mapa e 2 figuras no texto, 6 pranchas fora do texto. Bibliografia. - Trabalho lido no XXIX Congresso Internacional de Americanistas, Nova York 1949.
Descreve cacos de cerâmica índia encontrados pelo autor, em
dezembro de 1944, em diferentes lugares da parte meridional da bacia do Paranapanema. Compara-os com outros, descobertos no Paraguai. no nordeste argentino e no sul do Brasil. Estuda a distribuição geográfica do chamado schrajjierter Dreiecksstreijen, isto é, "fai- .
xa esgrafiada de triângulos", ornamento comum na cerâmica dos \
antigos Guarani.
O texto alemão do presente trabalho é acompanhado dum resumo em língua portuguêsa (pp.17-19).

169

***
BALDUS, Herbert
Breve notícia sôbre os Mbyá-Guarani de Guarita. Revista do Museu Paulista, Nova Série, VI, São Paulo 1952,
pp. 479-488, 2 pranchas fora do texto .. Bibliografia. (Resumo em inglês).
Trata de alguns artefatos (cêsto, flautas, cachimbo e colar) e
de dados mitológicos colhidos pelo autor, em 1952, no Pôsto Indíge8
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na de Guarita, noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de
identificar os Guarani ali estabelecidos como Mbyá. isto é, parte
duma tribo estudada no território argentino de Misiones por Juan
B. Ambrosetti e no Paraguai oriental, principalmente pelo padre
Franz Müller e por León Cadogan.

170

***
BALDUS, Herbert
Caracterização da cultura tapirapé. I ndian Tribes of
Aboriginal America. Selected Papers of lhe XX!Xth International Congress of Americanists. Edited by Sol Tax.
Chicago 1952, pp.311-313.
Estudo comparativo de aspectos etnográficos, a fim de investigar o parentesco da cultura tapirapé com outras.

171

1873-1939

BANDEIRA, Alipio

A cruz indígena. Porto Alegré 1926. 131 pp. in-8. 0
Consiste de pequenos artigos, ditados por veemente compaixão, que descrevem as diversas formas de sofrimento físico e psíquico causado pelo branco ao índio do Brasil. Há interessantes dados históricos nas referências aos Torá, Mura, Parintintin,
Kaingang, Oti e a numerosas outras tribos.
Acêrca das páginas concernentes aos Oti (pp.100 e segs) observa
Curt Nimuendajú (The Serente, p.3, nota 1): " ... contains a poor translation of my article 'Das Ende des Oti-Stammes' (Deutsche Zeitung,
São Paulo, 1910)".

173
BANDEIRA, Alipio

***

Jauapery. Manáos 1926. 64 pp. in-4.º, 1 mapa.

***
BALl)US, _Herbert
Terminologia de parentesco kaingang. Sociologia, XIV,
n. 1, S. Paulo 1952, pp.76-79.
Baseia-se em dados colhidos pelo autor durante os anos de 1933,
1946, 1947 e 1952 em várias Reservas Indígenas. Os têrmos reproduzidos estão, primeiro, coordenados de acôrdo com a metade tribal a que ego pertence ou não, e depois comparados com a nomenclatura aweikoma publicada por Jules Henry.

172

***
BALDUS, Herbert
vide
BOGGIANI, Guido; EHRENREICH, Paul; FERNANDES, Florestan; FERREIRA, Manoel Rodrigues; FREUNDT, Erich;
KOCH-GRÜNBERG, TheJdor; STEINEN, Karl von den.

Descreve os numerosos encontros hostis e os raros encontros
pacíficos que os índios dêste afluente do rio Negro tiveram cam os
brancos até 1922. Acrescenta uns poucos dados etnográficos, um
pequeno vocabulário alfabético português-uaimiri (pp.50-57) e algumas frases desta língua karaíb (pp.57-64). Acêrca do vocabulário
observa: "O presente vocabulário é o mesmo que me forneceu há
anos a Inspetoria do Serviço de Proteção aos lndios no Amazonas.
Ignoro si êle foi organizado pelos funcionários dessa repartição ou
si é cópia de um antigo trabalho pertencente à família Horta, de
Moura, e feito com o auxílio de um índio outrora aprisionado no
Jauaperi e que naquela vila amazonense aprendeu sofrivelmente a
língua portuguesa. Dou-o como me veio às mãos, tendo-lhe feito
apenas algumas pequenas alterações resultantes das práticas que tive com os índios e nas quais me utilizei justamente... dos conhecimentos que da língua deles possuiam os habitantes de Moura. Observo que êle combina essencialmente com o vocabulário de Jorge
Hübner, do qual apenas difere, como é natural, na grafia das palavras e no apanhado de alguns sons, ao passo que diverge quasi que
por inteiro do de Barbosa Rodrigues que, segundo Koch-Grünberg,
será o Crichaná, língua conhecida do intérprete do naturalista e dos
íudios do Jauaperi, mas não a língua destes." (p. 49).
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Estas observações, feitas entre os Górotire do rio Fresco, por
um missionário inglês que .não só passou longos anos com esta subtribo ka.iapó da bs.cia do Xingu, como também fala perfeitamente
a sua língua, constituem, apesar de revelar, sob certo aspecto, etnocentrismo, um verdadeiro petisco para a Etnologia Brasileira. Descrevendo importante instituição social, o autor faz impressionantes
revelações sôbre a mentalidade incutida pelo padrão de comportamento tribal de índios guerreiros.

MAGALHÃES, Basilio de, VÁRIOS AUTORES.

***

BANDEIRA ANHANGUERA
Na Serra do Roncador. Revista do Arquivo Municipal
XLIX, São Paulo 1938, pp.191:.200. - Transcrito d' "OEstado de S. Paulo", 17 e 22 de 1ulho de 1938.
Êste relatório contém dados acêrca dos "Chavantes" do rio
das Mortes, baseados nas observações feitas em 1937 pelos componentes da expedição paulista chamada "Bandeira Anhanguéra".

175

177
***

BAPTISTA, Benjamim, et ROQUETTE-PINTO, E.
Contribution à l' anatomie comparée des races humaines:
Dissection d'une indienne du Brésil. Archivos do Museu Nacional, XXVI, Rio de Janeiro 1926, pp.7-25, 31
figuras no texto e em pranchas.
Trata-se de u'a mulher da tribo Katiana (ou Manéténéri) do
ri~ Iaco no Território de Acre.

178
BANDEIRA, Joaquim José Pinto
Noticia da descoberta do Campo de Palmas, na comarca de Coritiba, provincia de S. Paulo, de sua povoação,
e de alguns successos que ali tem tido logar até o presente
mez de Dezembro de 1850. Revista trimensal do Instituto
Historico e Geographico do Brasil, XIV (1851), segunda
edição, Rio de Janeiro 1879, pp.385-396. (Diverge, em parte,
do original publicado na ·Revista do Círculo de ·Estudos
"Bandeirantes", I, n.º 4, Curitiba 1937, pp.320-331).
Contém dados para a história dos Kaingang do ocidente paranaense (primeira metade do século XIX).

176

***
BARATA, Francisco José Rodrigues
Diario da viagem que fez à colonia hollandeza de Surinam o porta-bàndeira da selima companhia do regimento
da cidade do Pará, pelos sertões e rios d' este Estado, em
diligencia do real serviço. Revista trimensal de Historia e
Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico
Brasileiro l 1III (1846), segunda edição, Rio de Janeiro
1867, pp.1-53, 157-204.
Diário do ano de 1798, contendo referências aos Uapixana (Vapid.iana), Makuxi e Karipuna.

179

***

***

BANNER, Horace ·

BARATA, Frederico

A casa-dos-homens górotire. Revista do Museu Paulista, Nova Série, VI, São Paulo 1952, pp.455-459.

A arte .oleirda os TapaJÓ. I - Considerações sobre
a cerâmica e dois tipos de vasos caracterislicos. Instituto
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de Antropologia e Etnologia do Pará, Publicação n. 2,
Belém 1950. 47 pp. in-4.º, 29 figuras no texto.
Neste importante estudo arqueológico, os vasos de Santarém
são divididos em dois tipos denominados "de cariátides" e "de gargalo".

180

***

BARATA, Frederico

Sampaio, Batista Caetano, etc., etc., são todos, para o A., simples
auto-didatas que mal perceberam os segredos do tupí-guaraní... Este
artigo, como os demais, é de crítica acerba, voltada para as pesquisas
exaustivas e honestas de Teodoro Sampaio ... Não cabe aquí, e nem
aproveitaria a ninguem a análise das restaurações e explicações, algumas realmente i :ifantís, que o Pe. Barbosa julga dignas de substituir as deficientíssimas restaurações e explicações de Sampaio ... "
Cf. também os comentários de Ayrosa (ibidem) aos outros artigos tupinológicos do mesmo autor, e a defesa .dêste no seu opúsculo intitulado "Estudos de Tupi", pp.33-39.

183

A. arte oleira dos TapaJÓ. II - Os cachimbos de Santarém. Revista do Afuseu Paulista, N. S., V, São Paulo
1951, pp.183-197, 3 figuras no texto, 16 pranchas fora do
texto. Bibliografia.
Classifica os cachimbos de Santarém em 5 tipos, estudando cm
que medida êstcs podem ser atribuídos à cultura tapajó.

181
***
BARBOSA, A. Lemos
O locativo tupi na toponímia brasileira. Revista do
Arquivo Municipal XXXVIII. São Paulo 1937, pp.57-60.
Trata ligeiramente das sílabas átonas -pe, -be e -me.

182
***

BARBOSA, A. Lemos
Teodoro Sampaio e Hans Sta.den. Reparos sôbre as
anotações de Teodoro Sampaio às palavras e frases tupís
contidas nas "1/iagens ao Brasil" de H ans Staden. Revista
do :-1.rquivo ilfuniciapl LXVI l, São Paulo 1940, pp.223-236.
1

Plinio Ayro~a (Apontamentos para a Bibliografia dalíngua tupíguaraní, pp.146-U7) escreve a respeito: "O Pe. Lemos Barbosa; autor de outros artigos sôbre o tupí-guaraní, caracteriza-se nitidamente
pelo tom dcgmático que dá aos seus e~·critos. Anchieta, Teodoro
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BARBOSA, A. Lemos
Estudos de Tupi. s.l., 1944. 39 pp ..
"Êste opúsculo contém vários artigos publicados na 'Revista
Filológica' do Rio de Janeiro a respeito da restauração do texto tupi do Diálogo de Jean de Léry, feita pelo Professor Plínio Airosa ... Vem em primeiro lugar meu estudo 'O Diálogo de Léry', estampado no n.º 16 daquela Revista. Parta minha própria defesa, e
prova de minha absoluta sinceridade, incluo neste opúsculo a 'Cartaaberta' que o professor Airosa me dirigiu (n.19) e que motivou meu
segundo artigo 'Ainda o Diálogo de Léry' (n.25), no qual tive de
exprimir com muito maior clareza o conceito exato que faço das obras
de Airosa... Em apêndice, publico, pela primeira vez, uma ligeira
resposta às apreciações saidas na Bibliografia da Língua Tupi-Guarani de Plfaio Airosa, a respeito de meus artigos sôbre tupi." (p.5).

184
***
BARBOSA, ] . da C.
. Qual seria ho1e o melhor systema de colonizar os 1ndios
entranhados em nossos sertões. Revista do Instituto His'orico e Geographico Brasileiro, II (1840) terceira edicií.o
Rio de Janeiro 1916, pp. 3-18.
' .
· '
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O autor procura provar que a catequese cristã "é o meio o mais
eficaz, e talvez único, de traze:r os índios da barbaridade de suas brenhas aos cômodos da sociabilidade." (pp. 3-4).
" ...uma das indispensáveis condições para a catequese dos indígenas deve ser o ·conhecimento da sua língua." (p. 15).
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no Salão da Bibliotheca. Nacional em 19 de Novembro de
1913. Rio de Janeiro 1913. 49 pp. in-8. 0 - Reimpresso
como parte da Publicação n.88 do Conselho Nacional de
Proteção aos lndios, Rio de Janeiro 1947, pp.3 e 33-72,
com acréscimo de 21 pranchas fora do texto.

185
A grafia "Gaingangs" no título é êrro tipográfico, pois êste nome começa com C cada vez que aparece no texto do presente folheto
("Caingangs").

***
BARBOSA, Nicolau Bueno Horta
Exploração e levantamento dos rios Anarí e _Machadinha. Conselho Nacional de Proteção aos lndios, publicação n. 48, 2." edição, Rio de Janeiro 1945, 92 pp. in-8. 0 ,
1 figura no texto. - A 1.ª edição.saiu em 1917.
Tratando de explorações geográficas realizadas em 1916 e 1917,
refere-se a certos índios "tupí" habitantes daqueles afluentes da
margem esquerda do Gi-Paraná ou Machado (pp.12-18, 37-50), aos
"Jarú" da mesma região (pp.12-13, 18, 34), à tribo tupi dos Ramarama do Machadinho (pp.34-37) e aos "Bocas-negras" (p. 50) ou
"Bocas-pretas" (pp. 78 e 83).

186

Depois de referir-se ligeiramente aos Guarani paulistas aldeados em Araribá pelo Serviço de Proteção aos Índios, e de dar pormenores sôbre a pacificação dos Kaingang do oeste de São Paulo,
realizada pelo mesmo Serviço, o autor trata de tantos aspectos da
cultura dêstes últimos que seu opúsculo se torna uma das mais interessantes contribuições ao estudo dos índios modernos daquele
Estado. É verdade que tais contribuições são muito escassas, consistindo, esséncialmente, em ligeiras notas.
Os Kaingang paulistas pacificados pelo abnegado Luiz · Bueno
Horta Barboza foram visitados e descritos, posteriormente, por H.
H. Manizer, Geraldo H. de Paula Souza, Alipio Bandeira e Marcelo Piza.
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***

***

BARBOZA, Francisco de Oliveira

BARBOZA, L. B. Horta

Noticias da Capitania de S. Paulo, da America meridional, escriptas no anno de 1792. Revista trimensal de ·
Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico
Geographico Brazileiro V (1843), 3.ª edição, Rio de Janeiro
1885, pp. 22-36.

O Servico de Protecão aos lndios e a "Historia da Colonisação dÓ Brazil". Rio de Janeiro 1919, 80 pp. in-8.
9 pranchas.
0

,

Contém referências aos Kaiapó, Pareci, Guaikuru, Paiaguá,
"Porrudos", "Guayanás", "Croyás", "Bororos" e "Cagoan" das vizinhanças do rio Iguatemi.

~ste panfleto representa, pela enumeração de interessantes fatos, importante contribuição ao estudo do tratamento dos índios
pelos brancos. Defende os pontos de vista do Serviço de Proteção
aos Índios e a:r>.onta os insucessos da catequese católica, particularmente_das missões entre os_Bororo e Munduruku.

187

189

***
BARBOZA, L. B. Horta

***
[1872-1939

A pacificação dos Gaingangs paulistas. Habitos, Costumes e Instituições desses Indios. Conferencia realizada
· - 120 -

BARBOZA, L. B. Horta
Commissão Rondon. Pelo indio e pela sua protecção offi-·
cial. Exposição apresentada ao Sr. Dr. Miguel Calmon du
-
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Pin e Almeida, Ministro da Agricultura, Industria e· Commercio. Rio de Janeiro. 1923. 71 pp. in-16.º, 27 pranchas
fora do texto. - A segunda edição saiu como Publicação
n.86 do Conselho Nacional de Proteção aos lndios, Rio de
Janeiro 1947, 58 pp., 27 pranchas fora do texto.

historia .. Amslelodami 1647, in folio, efôlhas não numeradas,
340 pp., 56 pranchas. - Uma versão alemã ilustrada apareceu em Cleve, no ano de 1652. A tradução portuguêsa saiu em 1940 no Rio de Janeiro sob o título: História dos feitos recentemente praticados durante oito anos no Brasil e
noutras partes sob o governo do ilustríssimo João iifaurício,
conde de Nassau etc. Traducão e anotacões de Claudio Brandão. xiii, 409 pp.
.
.

Sinopse dos principais trabalhos realizados pelo Serviço de Proteção aos Índios até a data da publicação da primeira edição do presente trabalho, organizado pelo então diretor dessa repartição federal.

190
***

Etnogràficamente interessante é a descrição dos "Tapuia" do
Brasil Holandês e da viagem do coronel Herckmann pelo Rio Grande
d'.l Nc.rtc e Paraíba.

192

BARBOZA, L. B. Horta
Commissão Rondon (Publicação N. 0 88). O problema
indigena do Brasil. Conferencia realisada no Atheneu de
Afontevidéo, a 1° de Abril de 1925. Rio de Janeiro 1926, ·
31 pp. in-8. 0 • Reimpresso como parte da Publicação
n.88 do Conselho Nacional de Proteção aos lndios, Rio de
Janeiro 1947, pp.5-32.
Depois de criticar a obra missionária dos antigos jesuítas, o autcr se refere acs e~fcrços em favor do índio do Brasil feitos na primeira metade do século XIX por José~Bonifácio de Andrada e Silva, aos generosos lutndcres .brasileiros da causa do .índio na segunda
metade do mesmo século e aos diferentes aspectos do trabalho do
Serviço de Proteção aos Índios, criado sob a inspiração de Rondon.
Descreve, por fim, a pacificnção dos Kaingang do Estado de São
Paulo, realizada 1•m 1912 por êsse Serviço (pp.22-30).

191
***

BARBOSA, Luiz Bueno Horta
vide
l\IAGALHÃES. füisilio de

* **

BARLAEUS, Caspar

1584-1648

Remm per oc!enniwn in Brasília ef a/ibi nuper gestarwn, snb praejeclura .Hanritii Yassor'iae ele. comi/is,
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***

BARO, Rovlox
Relation dv voyage de Rovlox Baro, interprete et ambassadeur ... au pays des Tapuies dans la ferre ferme du
Brésil. Relations veritables et curie uses de l' isle de Aladagascar et du Brésil, Paris, 1651, pp.197-307.
Contém alguns dados sôbre índios nordestinos do século XVII.

193
***

BARRERE, Pierre
Nouvelle relation de la Prance equinoxiale. Paris 1743.
viii, 251 pp., 17 pranchas, 2 mapas.
A segunda metade dêste livro trata exclusivamente dos índios
da Guiana Francesa do século XVIII, isto é, de um território que é,
atualmente, em parte, brasileiro. A mentalidade do autor, "l\1édecin-Botaniste du Roí dans l'Isle de Cayenne", revela-se pela seguinte
passagem: "L'yvrognerie à part, les lndiens Guianois en général, &
les Galibis surtout, que je connois le mieux, sont d'assez bonnes gens:
leurs moeurs ne sont pas si corrompues qu'elles semblent le devoir
être: ils ont une certaine équité naturelle qui régne dans leurs actions,
& des principes de drqiture dans leur c011duite: ils ont même une
espéce de politesse & d'affabilité, roalgré l'idée affreuse qu'on a d'un
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Sauvage. S'ils parlent entre eux, c'est toujourR avec modération &
avec retenue. Ils ne se contredisent & ne s'échauffent point dans
Ieurs discours, excepté qu'ils ne soient dans la fureur du vin. Leur
conversation est unie; & fort ennuyante à mon gotit." (pp. 123-124).
Apesar de reconhecer a existência de diferenças culturais entre
as tribos americanas (p. 120), Barrere se refere só de vez em quando
a determinadas tribos, por exemplo, aos Galibi e Palikur, falando,
as mais das vêzes, dos índios da Guiana em geral. Isso o leva a várias generalizações injustificáveis.
O último capítulo cita as tribos da Guiana Francesa conhecidas
naquela época. Um mapa dessa região (p. 234) localiza 24 tribos.
Quase tôdas as pranchas são etnográficas.

194

***

Um ciclo pastoril nos campos de Avanhandava. Anais
do IX Congresso Brasileiro de' Geografia (1940), V, Rio de
Janeiro 1944, pp.631-644, 12 figuras no texto.
Contém notícias sôbre as relações entre os Kaingang e neo-brasileiros nessa região ve São Paulo.

197

***
BARROS, Fausto Ribeiro de
Padre Claro Monteiro do Amaral (Trucidado pelos
índios "caingângs", nos sertões do Rio Fêio). São Paulo
1950. 63 pp. in-8. 0 , 10 pranchas e 1 mapa fora do texto.
Interessante contribuição para o estudo da história dos Kaingang paulistas.

BARRETO, Domingos Alves Branco Moniz

198

Plano sobre a civilisação dos índios do Brazil e principalmente para a Capitania da Bahia. Com uma breve
noticia da missão que entre os mesmos indios foi feita pelos
proscriptos 1esuitas. Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil XIX (Tomo VI da terceira serie) 1856,
Rio de Janeiro 1898, pp. 33-98.
Serve como contribuição ao estudo do tratamento que os brancos
queriam dar e deram aos índios do Brasil. As páginas 92-98 encerram
um "Requerimento feito a S. Magestade em nome dos índios domesticados da capitania da Bahia."

195

***
BARROSO, Gustavo
Mythes, contes e légendes des Indiens. Folk-lore brésilien. Paris 1930. iii, 179 pp. in-8. 0 , 6 figuras fora do
texto. Bibliografia.
Compilação bem feita e recomendável para familiarizar os leitores de língua francesa com um pouco de mitologia dos índios do
Brasil.
As legendas das figuras contêm erros grosseiros.

199

***

***

BATES, Henry Walter

BARROS, F. Borges de
Bandeirantes e serianistas bahianos. Bahia 1920. 415
pp., 19 pranchas das quais 7 representam mapas; in-8. 0
Contém ligeiras referências a índios da antiga Bahia.

196
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BARROS, Fausto Ribeiro de

1825-1892

The naturalist on lhe River Amazons. Sixth edition,
London 1891. x, 394 pp., 40 ilustrações, índice alfabético.
A primeira edição apareceu em 1863. A tradução alemã
saiu em 1866, tendo aparecido uma nova edição nesta língua, no ano de 1924, em Stutlgart, sob o título "Elj J ahre
am Amazonas", xi, 290 pp., 19 pranchas, 14 mapas, índice alfabético. A edição brasileira, na tradução e com pre-
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fácio e notas de Cândido de Melo Leitão, saiu sob o título
"O naturalisla no rio Amazonas", na série Brasiliana,
rols. 237 e 237A, São Paulo 1944, 378 e 398 pp. in-8.º,
com ilustrações.

Em 1948, o autor encontrou um _pequeno grupo dêsses índios
na região do rio Turiaçu. O valor de suas poucas observaçÕes, feitas
por essa ocasião, torna-se evidente se se considerar o fato de conhecermos aquela tribo maranhense ,apenas pelo curto artigo de Nimuendajú no Handbook of South American lndians, III, Washington
1948, pp.135-136.

De 1848 a 1859, o autor .explorou o Amazonas, desde a foz até
perto da fronteira do Peru. Se bem que seu excelente livro trate de
preferência de zoologia, refere-se, também, a suas visitas aos Mura,
Munduruku, Passé e Tukuna, contendo ainda dados acêrca de outras tribos de índios.

203
***

BEHR, N.

200

Bei den Indianern am Rio Plate. Afusterreiters neuer
.historischer Kalender. Porto Alegre 1917. pp. 99-102.

***

BAUMGARTEN,

J ohannes

1821-1897

Abenteurerleben in Guyana und am Amazonas nach
Selbsterlebnissen von Emil Carrey, Bouyer, Jusselain, Agassiz u.A. Zweite, bedeutend erweiterte und vollstandig umgearbeitete Aujlage von Robin Jouet's Fahrten_u.nd Erlebnisse in den Urwiildern von Guyana und Brasihen. Stuttgart 1882. xi, 345 pp. in-8. 0 , 27 figuras no texto e 1 prancha fora do texto.
Livro de divulgação, compilado de diversas fontes, tratando
especialmente da Guiana Brasileira. Apesar de conter numerosas
referências a índios, é impróprio para fins científicos.

201

***
BAYERLEIN, Francisco A.

,'i
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1
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***
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BENEDITINOS, Missionários
Anuário do Rio Branco .. São Paulo, s.a. 23 pp. in12.º, 1 mapa e 5 figuras no texto.
Contém referências à tribo karaíb dos Makuxi e à tribo aruak
dos "Uapichana" (Vapidiana), mencionando ainda nomes de outras
tribos das Guianas.

205

1905

Dificuldades de um eenso entre índios. Revista do _Museu Paulista, N.S., I, São Paulo 1947, pp.127-128.
Sugestões para classificar índios brasileiros conforme a idade.

202

***
BEGHIN, François-Xavier
Les Gua1a. Revista do Museu Paulista, N.S., V, São
Paulo 1951, -pp.137-139.
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Descreve a vida no pôsto do Serviço de Proteção aos fndios
instalado entre ·os Kaingang (Aweikoma) daquela região de Santa
Catarina.
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BENTES, E. H. do Valle
vide
NIMUENDAJÚ, Curt

***
BERREDO, Bernardo Pereira de

Annaes historicos do Estado do Maranhão, em que
se dá noticia do seu descobrimento, e tudo o mais que nelle
tem succedido desde o anno em que joy descuberto até o de
1718: offerei::idos ao Augustissimo A1onarca D. João V.
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Nosso Senhor. Escritos por Bernardo Pereira de Berredo,
do Conselho de S. Magestade, Governador, e Capitão General, que foy do mesmo Estado, e de Mazagão. Lisboa 1749.
26 pp. não numeradas, e 710 pp. in-4. 0 , índice alfabético
de nomes e matérias. Bibliografia. - Nova edição em:
Historiadores da Amazonia, Florença 1905.

pp. in-8. 0. Vários dêstes e alguns outros trabalhos seus não enumerados aqui foram ccmentados por Plillio Ayrosa (Apontamentos para
a Bibliografia da língua tupi-~uarani, pp. 62-68).

Contém poucas referências a índios, as quais interessam mais

à História que à Etnografia propriamente dita.

206

***
BERTONI, Moisés Santiago
La civilización guaraní .. Parte I: Etnología. Origen,
extensión y cultura de la raza Karaí-Guaraní y pr;otohistoria de los Guaraníes. Descripción física, economica y social del Paraguay, división 4: Antropología - numeración
46: 1. Puerto Bertoni, Alto Paraná, Paraguay. 1922. 550
pp., apêndices (l: Comparación de_la Lengua Caribe, Kaliná
o Galibí con la Guaraní; II: Comparaciones lingüísticas
Guaraníes referentes a las Antillas y C~ntro-América), índices alfabéticos de autores e matérias; in-8. º
Apesar de citar e criticar numerosos autores, o presente livro
não deixa de ser pseudo-científico. Seu objetivo é apresentar os Guarani como "raza superior", como "Herrenvolk'', querendo com isso
louvaminhar os paraguaios. Para tal fim, o autor desfigura a realidade, baseando-se em teorias obsoletas e reprovadas, repetindo ~n
tigos erros, dizendo novas mentiras e omitindo fatos que não se enquadram nas suas idéias preconcebidas. Distingue-se dos nazistas por
colocar, "mutatis mutandis", aquêle povo sul-americano em lugar
dos alemães.
O autor publicou, ainda, os seguintes trabalhos sôbre assuntos
indianistas: Ortografía guaraní, Asunción 1914, 24 pp.: Prehistoria
y protohistoria de los países guaraníes, Asunción 1914, 164 pp. in8.0; Influencia de la lengua guaraní en Sudamérica y Antillas (Comparaciones lingiiísticas y cuadro general), Puerto Bertoni 1918, 120
pp. in-8. 0; Aperçu ethnographique préliminaire du Paraguay Oriental
et du Haut Paraná, en égard surtout aux Nati.ons ou Partialités lndiennes les moins connues, Puerto Bertoni 1920, 112 pp. in-8. 0; La
lengua guaram como documento histórico, Puerto Bertoni 1920, 34

207

***
BETENDORF, João Felippe

Chronica da missão dos padres da Companhia de J esus no Estado do Maranhão. Revista do Instituto Historico
e Geographico Brazileiro LXXII, parte I (1909), Rio de
Janeiro 1910, lv, 697. pp..
·
Esta obra menciona tribos do Maranhão e da Amazónia que,
no século XVIL estiveram em contacto com os jesuítas.
A respeito da presente publicação, observa Serafim Leite (História da Companhia de Jesus no Brasil, IV, Rio de Janeiro 1943, p.
306, nota 2): "O ms., que serviu para impressão do Instituto Histórico está cheio de incorrecções." - Cf. ibidem, p. 317.

208
***

BETTAMIO, Sebastião Francisco
Noticia particular ckJ Continente ckJ Rio Grande ckJ
Sul. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro,
XXI (1858), 2.ª edição, Rio de Janeiro 1930, pp. 219-270.
Êste relatório, datado de 1780,. contém dados acêrca das aldeias
guarani de N. S. dos Anjos e de S. Nicolàu (pp. 221-223).

209

***
BEUCHAT, H. et RIVET, P.
La famille Betoya ou Tucano. Mémoires de la Société
de linguistique de Paris, XVII, Paris 1911-1912, pp. 117136, 162-190.
Compilação de vocabulários e texto8 publicados por diferentes
autores. Essa família lingüística, uma das mais importantes do alto
Amazonas, pode ser dividida em três grupos principais: o grupo setentrional, representado por tribos dos vales do Meta e do Apure, .
afluentes da margem esquerda do Orinoco; o grupo ocidental, cons9
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tituído de numerosas tribos das bacias do Aguarico; do Napo, do
Putumayo e do Alto Caquetá; e o grupo oriental, que habita a região
compreendida entre o rio Negro e o Yapurá. Os autores se ocupam
somente dos dois primeiros grupos, portanto, de línguas faladas fora
do Brasil. O grupo oriental foi estudado por Koch-Grünberg em seu
trabalho "Betóya-Sprachen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden Gebiete".
210

***
BIARD, Auguste François

1801-1882

Deux années au Brésil. Paris 1862. 673 pp., 180 vinhetàs desenhadas por E. Riou, segundo os croquis do autor, 2 mapas. - A edição brasileira, intitulada "Dois anos
no Brasil'', saiu na tradução de Mario Sette, como volume
244 da série Brasiliana, em São Paulo, no ano de 1945,
306 pp. in-8. 0
.
Entre os retratos de índios contidos neste livro há alguns de
Munduruku e Arara, cujo valor etnográfico consiste na reprodução
de adornos que servem de distintivos tribais. Na página 570 é des-·
crito o modo pelo qual os Munduruku arrancam os cabelos da moça
"no período que a separava da infância", costume êsse praticado,
também, por outros índios da Amazônia.

211

***
BIOCCA, E. e OTTENSOOSER, F.
Estudos etno-biológicos sobre os índios da regiao do
Alto Rio Negro - Amazonas. I - Grupos sanguíneos
comuns e fatores M e N. Separata dos "Arquivos de Biologia", ano XXVIII, n. 263, S. Paulo 1944, 8 pp. Bibliografia.
O material estudado neste trabalho foi recolhido em 1944 pelo
primeiro dos autores, entre diversas tribos do rio Uaupés e de seus
afluentes Tiquié e Papori. O artigo contém, também, alguns dados
etnográficos sôbre os índios em questão.
Cf. o comentário de Willems no Boletim Bibliográfico, VI, S.
Paulo 1945, pp. 29-30.

212
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19.12-

"Purú-Purú", nome amazonico da "Espiroquetose discrômica" ou "Pinta", "]Vlal del Pinto", "Caraté" etc. Estudos sorológicos. Separata dos "Arquivos de Biologia", ano
XXVIII, n. 264, S. Paulo 1944, 4 pp.
O autor provocou reações de floculação de Kline para esp;roquetose em 17 índios doentes de purupuru, da região do· alto rio Negro. O resultado veio confir~ar a hipótese da origem trepJnêmica
dessa dermo-discromia crônioa, muito difundida na bacia amazônica, e da sua identidade com as infecções chamadas pinta, mal del
pinto, caraté, etc., de outros países americanos.

213

***
BIOCCA, E.
Estudos elno-biológicos sobre os índios da regiao do
Alto Rio Negro - Amazonas. Nota II -- Transmissão
ritual e transmissão criminosa da espiroquetose discrômica
(Purú-Purú, Pinta, etc.) entre os índios do Rio Içana. Separata dos "Arquivos de Biologia", ano XXIX, n. 265,
S. Paulo 1945, 8 pp., 2 figuras no texto. Bibliografia.
O autor cita informações publicadas por diversos viajantes sôbre o purupuru, encontrado em várias tribos amazonenses, descreve
a transmissão ritual e a transmissão criminosa dessa dermatose e resume as suas observações da seguinte maneira: "A difusão da espiroquetose discrômica (Purú-Purú, Pinta, etc.) entre os índios da região do Alto Rio Negro é em grande parte relacionada a duas maneiras de transmissão: ritual e criminosa. Para tribos inteiras as manchas
do Purú-Purú são quasi um distintivo nacional. Nas festas mágicas,
das quais podem participar os adultos e os moços depois da puberdade, .é realizada a transmissão da infecção por meio de violentas
fustigações recíprocas, feitas com um chicote ritual (adabi), que,
provocando o sangramento das lesões, funciona como meio de transmissão. A transmissão ritual entre membros da mesma tribo é substituída pela transmissão criminosa contra os estrangeiros não queridos (índios ou brancos). Os índios depõem gotas de sangue infectante, (retirado da margem das lesões mais recentes), em alimentos,
preferivelmente irritantes da mucosa bucal, para assim facilitar a
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penetração dos treponemas. Outros sistemas de transmissão criminosa são também usados, como a contaminação com sangue infectante de banquinhos de madeira, etc."

Escavaram também três esqueletos humanos em decúbito lateral,
com as pernas encolhidas, e perto dêles instrumentos de pedra.
Os trabalhos de escavação foram completados por pesquisas de
laboratório sôbre parte do material recolhido, a saber, por análises
químicas, espectrográficas, zoológicas e bacteriológicas. Seguem-se
resumos em português, inglês e francês.

214
***

216

BIOCCA, Ettore, e WILLEMS, Emílio

***

Contribuição para o estudo antropométrico dos índios
Tukano, Tariana e Makú, da região do Alto Rio Negro
(Amazonas). Universidade de S. Paulo. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Boletim LXXVII. Antropologia
n. 2. S. Paulo 1947. 42 pp. in-8. 0 , 1 mapa e 5 pranchas no
texto, 4 fôlhas com tabelas fora do texto.
Depois de estudar as medidas que Biocca, em 1944, tomou de
algumas centenas daqueles índios, Willems observa: "Tão escassos
são os informes antropométricos sobre os Tukano, Tariana e Maku,
que o presente trabalho não vai além de uma primeira tentativa de
descrição e análise. Quanto às observações somatológicas mais antigas de Koch-Grünberg, é preciso dizer que uma parte delas não é
confirmada pelos resultados aqui apresentados. Também uma série
de medidas colhidas por Braulino de Carvalho e analizadas por ·Bastos de Avila, diverge, na maioria dos casos, dos nossos resultados."
(p. 19).
Biocca acrescenta, ainda, dados dactiloscópicos (pp. 33-38) e
dinamométricos (pp. 39-42) dos Tukano e Tariana.

215

BIRCHER, Ralph
Indianerkultur. Karai-Guarani-Kultur. Der Wendepunkt, Jahrgang XJ, Zürich 1933-34, N. 1, pp.42-56; N. 2,
pp.104-110; N. 3, pp.151-158; N. 5, pp.272-281; JY· 7,
pp.389-395; N. 9, pp.491-499; N. 10, pp.551-555; N. 11,
pp.605-615; N. 12, pp.643-651.
Compilação de dados referentes principalmente à alimentação
de tribos tupi-guarani e outros índios sul-americanos, orientada pelo
dogmatismo da revista vegetariana na qual está inserta. Sua fonte
predileta é M. Bertoni. Erros e deturpações tornam-na inútil à Etnologia.

217
***

BISCHOF, Martin L.
vide
ZITTLOW, Augusto

***

BIOCCA, Ettore, HOGE, Afonso, e SCHREIBER,
Giorgio
Contribuições ao estudo de alguns sambaquis da ilha
de Santo Amaro (Estado de São Paulo). Revista do Museu
Paulista, N.S., I, São Paulo 1947, pp.153-171, 29 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Os autores consideram os sambaquis estudados formações artificiais feitas pelos homens, pois encontraram áreas queimadas, pedras, dentes e ossos trabalhados, até nos estratos mais profundos.
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***

BLEYER
Die wilden Waldindianer Santa Catharinas: die "Schokléng". Zeitschrift für Ethnologie XXXVI, Berlin 1904,
pp. 830-852 e 6 figuras.
Segundo o autor, êsses índios do este de Santa Catarina são
chamados de "Schokléng" pelos Kaingang e dão a si próprios o mesmo nome. Esta segunda afirmação, sustentada também por SaintHilaire (cf. p. 852), foi desmentida por H. von Ihering que, no seu
artigo "A ethnographia do Brasil meridional", p. 254, escreveu a
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respeito: "Proponho de denomina-los Aweik6ma, designando-os assim com o nome que êles pr6prios se dão".
Segundo Bleyer, a língua dos Kaingang difere da dos "Schokléng" (p. 831).
O presente trabalho contém interessantes dados etnográficos
e notas sôbre as relações entre êstes índios e os brancos, sendo complementado por wn estudo craniol6gico da autoria de Lissauer.

storico ed etnografico del Dott. G. A. Colini. Roma 1895.
xxiii, 339 pp. in-4.º, 112 figuras, 1 mapa, apêndice, bibliografias. A edição brasileira apareceu sob o título "Os
Caduveo", tradução de Amadeu Amaral Junior, revisão,
introdução e notas de Herbert Baldus, Biblioteca Historica Brasileira XIV, São Paulo 1945, 310 pp. in-:8. 0 , 116
figuras no texto e em pranchas fora do texto, 1 mapa, apêndice. Bibliografias.

218
***
BLUMENSOHN, Jules H.
A. preliminary sketch oj lhe kinship and social organization oj lhe Botowdo Indians oj lhe Rio Plate in lhe
municipality of Blumenau, Santa Catarina, Brazil. Boletim -do Museu Nacional, XII, n. 3-4, Rio de Janeiro
1936, pp. 49-58.
Notas sociol6gicas sôbre êsses índios, que o autor trata, em trabalhos posteriores, de ~·Kaingáng", e interessantes observações sôbre a sua língua.

219

***

~ste livro é o produto feliz de um artista com tendências científicas. Um bom pintor, que se revela, também, bom etn6grafo, descreve sua estadia entre os Kaduveu do sudoeste de Mato Grosso
durante janeiro, fevereiro e março de 1892. A forma de diário dada
a êsse relato conserva detalhes psicol6gicos cujo valor é estimado
principalmente por n6s, hodiernos. As ilustrações magistrais contribuem para tornar essa obra um dos documentos mais grandiosos que
existem sôbre a vida e a arte ornamental de índios do Brasil. Os eruditos estudos do Dr. Colini (pp. xi-xxiii e 287-339) ·são seus preciosos
complementos. A parte lingüística, porém, é tão fraca que se justifica plenamente o fato de não ter sido reproduzida na edição brasileira (cf. p.15 desta edição).
Cf. o comentário de Egon Schaden à edição brasileira na revista
Sociologia, VII, n. 3, S. Paulo 1945, pp.181-182.
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BLUMENSOHN, Jules H.

***

vide
HENRY, Jules

BOGGIANI, Guido

***

BODE, Klaudius

Die Tupi-Stiimme und ihre Sprache in der Capitania
São Vicente (São Paulo). Korrespondenzblatt der Deutschen
Gesellschajt für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, LXIX, Braunschweig 1918, pp. 51-58.

I Caduvei, studio inlorno ad una triba indigena deli'
Alto Paraguay nel Matto Grosso (Brasile). Memorie della
Società Geografica Italiana, V, Roma 1895, pp.237-293,
17 figuras no texto.
É um resumo e, ao mesmo tempo, uma espécie de complemento ao livro do autor, sôbre êsses índios, publicado no mesmo ano.

222

Comentário ao livro de Hans Staden.

220
BOGGIANI, Guido

***

BOGGIANI, Guido

***

1861-1902

\ 'iaggi â un artista nell' America Meridionale. I Cadurei ( \lbayá o Giiaycurú). Con prejazione ed uno studio

-
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Viajes de un artista por la América meridional. Los
Caduveos. Expedición al río Nabileque, en la región de las
grandes cacerías de venados, Matto Grosso (Brasi[). Re1•isla
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del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de
Tucumán, tomo I, entrega 3.a, Tucumán 193-0, pp.495-:556,
8 figuras no texto.
Trabalho póstumo do etnógrafo e pintor italiano, publicado
por Ch. Loukotka e prefaciado por A. Métraux. É o diário duma excursão feita em julho e agôsto de 1897 com o objetivo principal de
comprar couros de veado e realizar um estudo hidrográfico. Nesta
viagem o autor encontrou-se com Kaduveu acampados no rio Nabileque que, já em 1892, tinha visitado, na aldeia do Nalique. O presente
diário contém poucos acréscimos aos dois trabalhos sôbre os mesmos
índios, que publicou em 1895. Além de algumas notas lingüísticas e
reproduções de marcas de propriedade, dá interessante informação
acêrca da chamada sepultura secundária (cf. Baldus e Willems: Dicionário de Etnologia e Sociologia, p. 204), costume segundo o qual
os Kaduveu exumam os ossos dez dias depois do entêrro, limpam-nos,
envolvem-nos em esteiras e levam-nos ao cemitério da tribo situado a
algumas léguas de distância do Nabileque em lugar solitário e escondido (p. 532). Aliás, já acêrca dos antigos Guaikuru, antepassados dêsses índios, escreveu, no século XVIII o padre José Sánchez
Labrador (El Paraguay Católico, II, Buenos Aires 1910, p. 47): "AI
cabo de algún tiempo, cuanto juzgan suficiente para que, podrida y
consumida la carne queden los huesos, salen los parientes á recogerlos. Llévanlos al común carnero ó enterramiento, y después unidos
en los toldos, hacen el duelo."

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

Trimensal do Instituto Historico e Geographico Brazileiro,
LXI, parte 1, Rio de Janeiro 1898, pp. 65-74.
Pequeno relatório duma viagem feita de dezembro de 1875 a
fevereiro de 1876. Contém referências aos índios Guarani e aos "índios-coroados, que os do Jataí chamam c.ho_ rens (homens bravos)"
(p. 72).

225

***
BORBA, Telemaco M.

1840-1918

Observações -sobre os indígenas do Estado do Paraná.
Revista do Museu Paulista, VI, S. Paulo 1904, pp. 53-62,
1 figura no texto.
O prese11te artigo contém notas sôbre as denominações das diversas tribos do Estado do Paraná, classifica os antigos Guaianá
como Tupi. Apresenta um pequeno vocabulário e um mito dos Aré e,
também, uma lenda kaingang que~ como êste, trata dum dilúvio.

226

***
BORBA, Telêmaco Morosini

223
Actualidade indígena. Coritiba, 1908. 171 pp. in-8. 0 , 5
·
pranchas.

***
BOJE, Walter

Das Yurupari-Fest der Tuyuka-Indianer. Der. Erdball IV, Berlin-Lichterfelde 1930, pp.387-390, 6 figuras
nas pranchas 94-96.
Após algumas observações sôbre a cultura dos Tuiuka, o autor
descreve a festa do Jurupari celebrada por êsses índios do Tiquié,
afluente do Uaupés.

224

***
BORBA, Nestor

Excursão ao Salto da Guayra ou Sete Quedas. Revista
-136 -

Nas páginas 5 a 19, o autor reproduz sua "Breve noticia sobre
os Indios Caingangues, que, conhecidos pela denominação de Coroados, habitam no terrítório comprehendido entre os rios Tibagy e
Uruguay", notícia essa escrita em 1882 e publicada na Revista da
Sociedade de Geographia de Lisboa (no Rio de Janeiro). Sociolôgicamente inter_essante é a observação (p. 11): "Não casam com as
filhas dos irmãos, que consideram como suas, preferindo, entretanto,
as filhas das irmãs para suas esposas." A êsse respeito, pois, os
Kaingang do Piquiri, visitados por Borba não diferem dos Tupi descritos por Anchieta e Gabriel Soares de Souza. A primeira parte dêste
livrinho contém ainda outros materiais kaingang, a saber, mitos (pp.
20-27), uma narrativa histórica (pp.28-33), textos de cantos fúnebres
(p.34), um vocabulário alfabético português-kaingang (pp.35-38), um
diálogo em português e kaingang (pp. 39-40), um ensaio de conju-
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gação (pp.41-47) e mais urna pequena lista de vocábulos (p.48). A
segunda parte dá ligeiras notas sôbre os· Kainguá e Guarani domiciliados no município do Tibagi (pp.51-62), uma lenda guarani
(pp.62-69), um mito ·dos Aré, cuja língua pertence, também, à famHia tupi (pp.69-71), um vocabulário dos Oti-Chavante dos Campos
Novos da comarca paulista de Botucatu, comparado com as correspondentes palavras em kainguá (pp. 72-76) e um ensaio de conjugação em guarani (pp.77-91). A terceira parte compreende um vocabulário comparativo português-kaingang-guarani (pp.95-114). O
apêndice contém uma toponímia kaingang da comarca de Guarapuava (pp.117-118), um conto do tamanduá e da onça em guarani, com
tradução interlinear portuguêsa (pp.119-123), um estudo sôbre túmulos indígenas no município do Tibagi (pp.124-127), uma refutação à suposição de H. vou Ihering de serem os atuais Kaingang os
descendentes dos Guaiauá mencionados por Gabriel Soares, refutação essa em que Borba, cem argumentos convincentes, demonstra
diferirem aquêles completamente dêstes e distinguirem-se os Guaianá
de Azara também fundamentalmente dos Kaingang (pp.128-137),
acrescentando, ainda, o vocabulário guaianá de D. Domingos Patiíio cem as correspondentes palavras em kaingang (pp.138-139),
"para que se veja a radical diferença que existe entre um e outro
idioma." A descrição duma viagem do J ataí ao salto do Guaíra ocupa
as páginas 140-165.

do rio Arinos, Tapanhuna e "Morcegos" do mesmo rio, Pareci e sua
sub-tribo Kabixi, como também uma pequena lista de palavras pareci (p. 116).

228

BOUDIN, Max H.

***

Aspectos da vida tribal dos índios Fulni-ô. Cultura
ano I, n. 3, Rio. de Janeiro 1949, pp.47-76, 8 pranchas fo:
ra do texto.
Sem ser especialista, o autor estuda a organização social e a religião dêsse_.s índios pernambucanos, também chamados Karnijó e
Karijó de Aguas Belas, considerados, antigamente, como pertencentes à família lingüistica Kariri. Modernamente foi demonstrado que
sua língua, denominada por êles próprios ia-tê, é isolada (p. 51). A
tribo está dividida em cinco clãs, cuja origem é explicada num mito
especialmente interessante (pp. 52 e seguintes).
Certas pa~sagens dêste trabalho inspiram pouca cmúiança:.
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***
BOUDIN, Max H.

Cf. os comentários de Nimuendajú. Unkel (Die Sagen von der
Erschaffung und, Vernichtung der Welt als Grundlagen der RelÍgion
der Apapocúva-Guaraní, pp.369 e 373-376).

Aspectos sociais das tribus indígenas do Brasil. Verbum, VI, fase. 2, Rio de .Janeiro 1949, pp.139-149.

227

O autor sugere a classificação dos índios do Brasil em "a) tribos
autônomas, b) tribos em via de decomposição, c) tribos em via de
transformação, d) tribos em via de assimilação" (p. 148). O artigo
não merece a atenção do etnólogo.

***
BOSSI, Bartofomé

230

Viage pintorcsco por los rios Paraná, Paraguay, Sn.
Lorenzo, Cuyabá y el Arino tributario del grande Amazonas, con la descripcion de la provincia de Jlato Grosso baJO su aspeclo f isico, geograf ico, mineralo1ico y sus producciones nalurales. Paris 1863. xi, 153 pp. in-4. 0 , 1 p. de
errata, 26 figuras no texto, 8 pranchas e 1 mapa fora do
texto.
Descrição de uma viagem foita pelo autor, em 1862, com ligeiras not.as sôbre os Guaikuru, Guató, Bororo ("Coronados"), Apiaká

-
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~

***
BRANCO, ] osé Moreira Brandão Castello
Caminlios do Acre. Revista do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro CXCVI (1947), Rio de Janeiro 1950,
pp.74-225.
Bem documentada história das explorações e do povoamento das
bacias do Madeira, Purus, Juruá, Javari e Ucaiali, útil ao estudo dos
índios dessas regiões.

231

-139 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes

1850-1922

BRANNER, John C.

vide

Notes on lhe Botocudus and their Ornaments. Proceedings of lhe American. Philosopfiical Society, XXVI, Philadelphia 1889, pp.171-173, 5 pranchas fora do texto.

ANÓNIMO

***
BRANDÃO, J ozé da Silva

Ligeiras notas sôbre os ornamentos labiais e auriculares dos Botocudos do rio Doce.
As pranchas reproduzem 10 fotografias dêsses índios, tiradas
em 1876.

Observações sobre os índios estabelecidos em Lorena· dos
Tocoyós, 1799. Revista do Archivo Publico Mineiro, III,
Ouro Preto 1898, pp. 765-768.

235

***

O autor dessas notas etnográficas não esclarece qual a tribo a que
pertencem os índios em questão.

BRANNER, John C.

232

The lip and ear ornaments of lhe Botocudos. The Popular Science Monthly XLIII, New York 1893, pp.753757, 5 figuras no texto.

***
BRANDENBURGER, Clemens

Ligeiras notas sôbre os ornamentos labiais e aur;culares dos
Botocudos de Minas Gerais e Espírito Santo. O autor confunde Aimoré com Tupinambá, afirmando que Hans Staden conviveu com
os primeiros (pp.754-755).

Mythen, Sagen und Miirchen brasilischer lndianer,.
zusammengestellt und eingeleitet. São Leopoldo (Rio Gran'de do Sul), S;a. (data da introdução: 1919). 126 pp. in-8. 0

236

***

Esta coleção de lendas de índios brasileiros, em língua alemã;
reune à transcrição de lendas karajá publicadas naquele idioma por
Fritz Krause, a. tradução de lendas de outras tribos, publicadas em
português por Cüuto de Magalhães, Sylvio Roméro, Capistrano de
Abreu, Cândido Mariano da Silva Rondou e Afonso Arinos de Melo
Franco.

BRANNER, John C.
Os CarniJÓS de Aguas Bellas . .Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, t. XCIV, vol. 148, (1923),
Rio de Janeiro 1927, pp. 359-365.

233

***
BRANDENBURGER, Clemente

Segundo Loukotka ("Lingua.s indigenas do Brasil", p. 153), o
idioma dêsses índios constitui a família lingüística Iaté. Mario Melo
e Pompeu Sobrinho publicaram interessantes trabalhos a respeito.
Branner recolheu, de um velho Karnijó, pequena lista de vocábulos
dessa língua, que apareceu sob o título "Notes upon a native Brazilian Language", nos Proceedings of the American Association for
the Advancement of Science, 35th meeting held Aug. 1886, Salem,
N.Y. 1887, pp. 328-330, e, traduzida para o português, na presente
publicação. Rudolf Schuller estudou essas palavras no seu àrtigo
"Die Sprache der Mongoyó-Indianer im Staate Bahia".

Lendas dos nossos índios. Leituras brasileiras. Prefacio de Afranio Peixoto. Rio de Janeiro 1923, 149 pp.
in-8. 0
Lendas extraídas de obras de Couto de Magalhães, João Barbosa
Rodrigues, Sylvio Roméro, Cândido Mariano. da Silva Rondon e
João Capistrano de Abreu.

234
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BRASIL, Americano

Depois de apresentar alguns ligeiros dados sôbre tribos do noroeste em geral, o autor trata do "Problema do índio no Brasil", con~
siderando como a sua única solução o "cruzamento com o civilizado". A isso se opõe o general Cândido Mariano da Silva Rondon no
extenso prefácio que escreveu para o presente trabalho do seu irmão
de armas.

Cunha Matlos em Goiaz. 1823-1826. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, tomo 96, vol. 150
(1924), Rio de Janeiro 1927, pp. 177-251.
Contém referências aos Canoeiros (pp. 197-200 e 226), Apinagé
(pp. 202-203 e 227), Chavante-Kaiamo (pp. 198, 203, 220 e 228),
Cherente (pp. 198, 202, 204 e 227), Kaiapó (pp. 198 e 226) e "Inhajurupés" (p. 228).

241

***
BRETT, W. H.

238
The I ndian Tribes of Guiana; their condition and habits, with researches into their past history, superstitions,
legends, antiquities, languages, cjc.. London 1868, xv, 500
pp. in-8. 0 , 4 figuras no texto, 19 pranchas e 1 mapa fora
do texto.

***
BRASILEIRO, Francisco
Na Serra do Roncador. São Paulo 1938, 244 pp. das
quais 221 pp. de texto; 16 pranchas; in-8. 0

Tratando principalmente dos índios da Guiana Inglêsa, o autor,
missionário no rio Essequibo, refere-se também aos Makuxi, Vapidiana (Wapisiana) e Atorai, tribos que vivem parcialmente no Brasil.

Êste livro do sub-chefe da Bandeira Anhanguera, que percorreu, em 1937, a região do rio das Mortes, contém no texto e nas fotografias alguns dados acêrca dos Chavante, dados êsses comentados
por Herbert Baldus na Revista do Arquivo Municipal LII, São Paulo
1938, p. 228

239

***

242

***

1

1
1

BRAUM, João Vasco Manoel de
Descripção chorographica do Estado do Gram-Pará. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, XXXVI, parte primeira, Rio de Janeiro 1873, pp. 269-322.

BRINTON, Daniel Garrison

~I: ~
:lli

1

iJl

Menciona os nomes de numerosas tribos e de seus aldeamentos.

240

***
BRAZIL, Themistocles Paes de Souza
Incolas selvicolas. Separata do Relatorio apresentado
ao Ministerio das Relações Exteriores em 1935 pelo Chefe
da Commissão Demarcadora de Limites do Sector de Oeste.
Rio de Janeiro 1938. 71 pp. in-8. 0 , 21 pranchas.
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The American Race: A linguistic Classif ication and
ethnographic Description of lhe native Tribes oj North and
South America. New York 1891. xvi, 392 pp. -- idem:
Studies in South American Native Languages, Philadelphia 1892, 67 pp. -- idem: The Linguistic Cartography
oj the Chaco Region, Philadelphia 1898, 30 pp.
Apesar de antiquadas, estas obras conservam importância bibliográfica e são indispensáveis para o estudo da história das classificações das tribos sul-americanas e de suas línguas.
Referindo-se ao primeiro dêsses três trabalhos, escreve Plínio
Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-guarani, p.
75): "O A., no capítulo sôbre os tupís, faz algumas observações lingüísticas, não muito exatas. A propósito da língua tupi-guarani dá
apenas uma reduzidíssima relação de palavras comparadas com as de
outras falas, sem valor nenhum, pois ha erros grosseiros e evidentes."

1

.1
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BROWN, C. Bartington

Acêrca do terceiro dos referidos trabalhos escreveu Guido Boggiani a sua "Cartografia linguistica del Chaco por el Dr. Daniel G.
Brinton", Revista del Instituto Paraguayo, afio II, n. 0 16, Asunción
1899, pp. 106-137.

Relatorios sobre o rio Jutahy l. Revista da Sociedade
de Geographia do Rio de Janeiro Il, Rio de Janeiro 1886,
pp. 81-87.

243

As páginas 85 e 86 trazem os nomes das tribos qué habitam êsse
afluente meridional do alto Amazonas.

***

246
***

BRITISH MUSEUM
Handbook to the Ethnographical Collections. Oxford
1910, xvi, 304 pp. in-8. 0 , 274 figuras e 3 mapas no texto,
15 pranchas fora do texto, índices alfabéticos de nomes e
matérias; 2.ª edição: 319 pp. in-8. 0 , 293 figuras e 3 mapas
no texto, 20 pranchas fora do texto, índices alfabéticos de
nomes e matérias.
Umas poucas figuras mostram peças do Brasil existentes no
Museu Britânico. Ainda hoje, o material etnográfico brasileiro dêsse
museu de Londres é paupérrimo. Referem-se a tribos do Brasil as
pp. 276-286 da primeira edição, que correspondem às 288-299 da
segunda.

244

BUENO, F. A. Pimenta
1Vlemoria concernente á exploração do rio Sucuriú. Boletim da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro l
Rio de Janeiro 1885, pp. 9-24;
'
Contém um relatório da exploraçilo daquele afluente do alto
Paraná, feita em 1827, com ligeiras referências aos Kaiapó visitados
nessa ocasião.

247

***
BUENO, João Ferreira de Oliveira
Simples narração da Viagem, que fez ao Rio Paraná.·
Rev. lnst. Hist. Geogr. Bras. l (1839), Rio de Janeiro 1856,
pp. 179-193. (Terceira edição: Rio de Janeiro 1908 pp.
139-149).
'

***

BROWN, C. Barrington, e LIDSTONE, William
O autor descreve os eucoutros pacíficos que, em 1810, Levt> <>>Ili
os Kaiapó do Alto Paraná nas cercanias da· foz do Tictê.

Fifteen Thousand Miles on the Amazon and its Tributaries. London 1878. 520 pp. in-8. 0 , 18 xilogravuras no
texto e 6 em pranchas, 1 mapa, índice alfabético.
Estas notas sôbre viagens à Amazônia, realizadas pelos autores
no oitavo decênio do século XIX, contêm ligeiras referências aos Maué,
Munduruku, Parintintin, Arara e Mura, às três tribos do. Jauaperi
chamadas "Andiras, .Peras e Wamiris", aos "Pamary" (Paumari) do
Purus, aos Miranha e a tribos do Jutaí, chamadas "Cataukins" (Katauixi), "Marawas, Baua, Periquitos, Mazarines e Tecunas" (Tikuna, Tukuna).

245
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***
BUENO, José Antonio Pimenta
Extracto do discurso do presidente da Provincia do
Mato-Grosso, o Doutor José Antonio Pimenta Bueno, na
abertura da Assembléa Legislativa Provincial, em o dia 1
de _março d~ ~837. Revista do Instilnfo Historico e Geographico Brasileiro II (1840), terceira edicão, Rio de Janeiro
1916, pp. 172-176.
,
1
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Observa a respeito dos índios de Mato Grosso: " ... cinquenta e
três diversas nações estão reconhecidas, e delas somente dez domesticadas; algumas outras apenas chegam à fala. No número das domesticadas não incluo a soberba e intrépida nação dos Cavaleiros
Guaicurus, sempre errante, e empreendedora. Temos tirado não pequena vantagem para o serviço e defesa do Baixo Paraguay, dos Guatos, Laianas, Terenas, Quinquenaos, e Guanas: a boa índole e serviços dos Apiacás prometem-nos igualmente interesses na navegação do Juruena para o Pará; assim como prometiam as .tribos dos
JacaréR e Caripunas da povoação do Ribeirão e navegação pelo Guaporé."
Menciona as regiões desconhecidas de Mato Grosso em 183i.
No tocante ao tratamento que se deveria dar aos índios, diz o
seguinte: "Como o sistema de conservar os índios em aldeias não é
seguramente o melhor, antes repelido pela longa experiência, que o
Brasil tem tido, ou porque nunca prosperam, ou porque chegam muitas vezes, como ainda há pouco aconteceu na Província de Goiaz, a
fugir todos, quando devera supor-se que o decurso de muitos anos os
tivesse civilizado, parece que todas as providências resumem-se na
fortuna de achar homens zelosos, que se apliquem c0m interesse decidido ao trabalho de dar-lhes aquele grau de civilização necessária
para que eles se desprendam da vida selvagem, cumprindo desde então separá-los para que percam no todo os .costumes bárbaros, ·que
juntos nunca deixam, e sobre tudo aproveitar os filhos, que com facilidade recebem nossos hábitos."

O autor descreve, ligeiramente, suas visitas aos Puri (pp. 259265) e aos seus vizinhos Coroados (pp. 246-247).

249

BULLOCK, S. C.

***

Tocantins and Araguaya Rivers, Brazil. The Geographical Journal LXIII, London 1924,pp.369-391, 1 mapa
no texto, 1 prancha fora do texto.

251

BUSCALIONI, Luigi

* * "'

Una escursione botanica neltAmazzonia. Bolletino della
Società Geografica Italiana, serie IV, vol. 2, anno XXXV,
vol. XXXVIII, Roma 1901, pp.40-76, 213-240, 336-372,
429-467.
O autor veio ao Brasil em fins do século XIX para explorar o
Tocantins. Seu trabalh0 contém ligeiras referências aos Apinagé
(pp.65-6i, 230-238), Gaviões (pp. 58-59, 238-239), Karajá (p. 239) e
Anambé (p. 239).

252

BUSCHAN, Georg

***

Die Sitten der Volker. Bearbeitet auf Grund der Beitriige hervorragender Fachgelehrter. III: Sluttgart, Berlin,
Leipzig, s.a., iv, 444 pp. in-4. 0 , 477 figuras no texto, 15
pranchas fora do texto, índice alfabético de nomes e matérias.
As páginas 189-222 do terceiro tomo desta obra de divulgação
etnológica tratam dos povos-naturais sul-americanos, dando ligeira
idéia, também, dos principais aspectos culturais dos índ;os do Brasil.
Os dados utilizados e as respectivas fotografias são, em grande parte,
de Koch-Grünberg.

253
***

CABRAL, Alfredo do Valle
Relatório duma viagem por êsses rios, realizada pelo autor em
1922. Contém ligeiras referências, sem importância etnográfica, às .
tribos da região percorrida.

250

***
BURMEISTER, Hermann

1807-1892

Reise nach Brasilien durch die Provinzen von Rio de
Janeiro und Minas Geraes. Berlin 1853.

-146 -

1863-

1851-1894

Bibliographia das obras, tanto impressas como manuscriptas relativas à língua Tupy ou Guarany, lambem chamada Língua Geral do Brasil. Annaes da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro, VIII, Rio de Janeiro 1880, pp.
143-214, índice alfabético dos autores. - A separata apareceu sob o título: Bibliographia da Língua Tu pi oz.i Guarani lambem chamada Língua geral do Brazil. Rio de Janeiro
f 880. 81 pp. in-4.º
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A leitura desta bibliografia de 191 obras impressas e 111 mauuscTitos é recomendável ao estudante de lingüística sul-americana e,
especialmente, ao tupiuólogo.

Elucidativas comparações entre a religião mbyá-guarani e a dos
Apapokuva.

254

***

CADOGAN, León

* **

257

CADOGAN, León
Los Indios Jeguaká Tenondé (Mbyá) del Guairá, Paraguay. America Indigena, VIII, n.2, México 1948, pp.
131-139.
Segundo o autor, êsses índios do nordeste da República do Paraguai, "generalmente llamados mbyá .y a veces, despectivamente,
Ka'yguã (habitantes de la selva), viveu en pequenos grupos que,raramente excedeu de cuatro o cinco famílias, diseminados .por el departamento del Guairá. Son sedentarios ... " Trata-se, aparentemente, de grupos da tribo tupi-guarani, cujos representantes no Brasil
são chamados Kaiuá.
O artigo contém ligeiras notas eôbre diversos ii.spectos da cultura dêsses índios, isto é, idicma, religião, direito, mediciila e matrimônio.

Síntesis de la medicina racional y mística mbyá-guaraní. América Indígena IX, n. 1, México 1949, pp.21-35,
1 figura no texto.
Estudando a medicina dêsses Guàrani, o autor refere-se aos elementos básicos da sua religião.

258

***
CADOGAN, León
Cuentos de los Yeguaká-va Tenondé Porã Güe í (MbiáGuaraní) del Guairá, Paraguay. Centro de Estudios Aritropologicos de la Facultad Nacional de Filosofia del Paraguay, VIIº Serie de Publicaciones, Doe. 8, Asunción 1950,
4 PP·

255
***

Contos de animais, em mbyácguarani, com versão espanhola.

259

CADOGAN, León

***

La lengua mbyá-guaraní. Bole.tín de Filología, V, nos.
40-42, Montevideo 1949, pp. 649-670.
Vocabulário alfabêtico rnbyá-espanhol, acompanhado de dados
sôbre o "idioma secreto" dos Guarani do este da República do Paraguai.

256

CADOGAN, León
El culto al árbol y a los animales sagrados en el folklore y las tradiciones guaraníes. América Indígena X, n.4,
México 1950, pp.327-333.
Trata de relações entre crenças guarani e folclore paraguaio.

260

***
CADOGAN, León

CAOOGAN, León

Las creencias religiosas de los Mbyá-Guaraníes. Bolelín de Filologia, V, nos. 40-42, Montevideo 1949, pp.
671-683. - Reproduzido, com resumo em inglês e um mapa
no texto, sob o título: Mitología en la zona guaraní (América
Indígena, XI, n. 3, México 1951, pp. 195-207).
-
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***

La Encarnación y la Concepción; la, Muerte y la Resurrección en la Poesía Sagrada "Esotérica" de los Jeguaká-va Tenondé Porii-güé (Mbyá-guaraní) del Guairá,
Paraguay. Revista do Museu Paulista, Nova Série, IV,
São Paulo 1950, pp.233-246.
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CALDAS, J. A. L. Tupí
Importante contribuição ao estudo da religião e língua guarani.

261

Etnologia Sul-Riograndense. Esbôço fundamen(al. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do
Sul, ano XXII, n. 86. Porto Alegre 1942. f>p. 303-380, 20
figuras e 2 mapas no texto.

El problema de la población mbyá-guaraní del Departamento del Guairá. The Problem of the Afbyá-Guaraní population oj lhe Department oj Giiayrá. Boletín I ndigenista
XI, n.1, .México 1951, pp.74-93.

Compilação de material principalmente histórico, arqueológico
e lingüístico. Apesar de dar-se ares de erudito, o autcr muitas vêzes
não cita suficientemente as suas fontes.

***
CADOGAN,· León

Êste trabalho bilíngüe contém interessantes dados sôbre os Guarani do Paraguai atual.

265
***

? - 1887

CALDAS, João Augusto

262
Memoria Historica sobre os indígenas da Província
de Matto Grosso. Rio de Janeiro 1887. 61 pp.

***
CAEIRO, José
Primeira publicação após 160 anos do manuscrito inédito de José Caeiro sobre os .Jesuilas do Brasil e da India
na perseguição do Marquês de Pombal (século XVIII).
Academia Brasileira de Letras. Baia 1936, 8 pp. não numeradas, 941 pp., 1 p. de errata, índice: 21 pp; in-8. 0 Texto
em latim e porillgu.ês.
Contém algumas ligeiras referências a tribos índias que .estiveram em contacto com os jesuítas.

263
* **

CALDAS, Jací Antonio L. Tupí
, 1 exploração do Rio das .llorles pelo Tte. Gel. Antonio
Tupy Ferreira Caldas. Revista do l nstilulo Histórico e Geogrâjico d9 Rio Grande do Sul, ano XXI, n. 81, Porto
,1legre J,9.'tl, pp. 157-164, 1 mapa no texto.
Rr~umo do rrlatório drssn. exprdição realizada em 1887. l\fonciona um atar1uc de índios não idcntificndo;;;, descrevendo su:.i. aparência
física, srus adornos r cacrl es.

264

-
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Contém, principalmente, dados sôbre a história das relações dos
brancos com os Guaikuru e Bororo, citando uma série de documentos a respeito da pacificação desta última tribo.

266

***

CALDAS, José Augusto
Apontamentos para a organisação da grammafica bororó. Archivos do Museii ,7\racional XII, Rio de Janeiro
1903, pp. 311-325.
Um vocabulário alfabético bororo-português com algumas frases.
Já no ano de 1889 apareceu em Cuiabá o folheto do mesmo autor, sob o título "Vocabulario da Lingua indigena dos Bororós-Coroados", com 44 pp. in-8.
0

267
***
CALIXTO, Benedicto

1853-1927

Os primitivos aldeiamentos indígenas. e indios mansos
de Itanhaen. Revista do Instituto Hislorico e Geographico
de S. Paulo X (1905), São Paulo 1906, pp. 488-505.

-
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Lemos neste artigo escrito em 1902: "A tribo indígena que habita o município de Itanhaem está dividida hoje em dois pequenos
aldeiamentos: um no rio Itariry, nos sertões de Peruhyhe, ha dois
dias de viagem desta· pcvoação, e o oul1'0 no Bananal, dois dias de
viagem da vila de Itanhaem. O aldeiamento de ltariry compõe-se
de cinco famílias... O aldeiamcnto do Bananal compõe-se de oito
famílias." (p. 500) "Êstes índios estão em comunicação constante
com os outros que habitam o al<leiamento de S. João Baptista do
Rio Verde. São ambos da mesma tribo e dizem: 'Somos a mesma
gente.' De fato: todos êsses índios mansos descendem de uma numerosa tribo de Caiuá, ou Giiainá, descendentes da grande nação
Guainaz ou talvez um ramo da Nação Tupy, que habitava o planalto no tempo da descoberta e que, desde o começo do século passado, 1819, segundo referem alguns cronistas, vagava errante pelos
sertões meridionais <la Provincia de São Paulo ... " (p. 501).
Os índios que habitavam, em.1927, o litoral paulista, entre Itanhaem e Peruíbe, foram visitados e descritos por Herbert Baldus
(lndianerstudien etc., pp. 203-216).
Sôbre a procedência e a triste sorte dos índios do aldeiamento
do Itariri informa M. Pio Corrêa ("Muuicipio de lguape", Revista
do Instituto Historieo e Geographico de São Paulo XI [1906), São
Paulo 1907, p. 122), que também comentou êste trabalho de Bcucdicto Calixto (ibidem, pp. 155-156).

Soares, o Capitão João Antonio Cabral Camello, sobre a
viagem que fez às Minas do Cuiabá no anno de 1727. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Hislorico e Geographico , Brasileiro IV (1842), segunda edição, Rio de Janeiro 1863, pp. 487-500.

268

***
CAMARA, An_tonio Alves .

1852-1919

Ensaio sobre as construcções navaes indigenas do Brasil. Brasiliana XCII, São Paulo 1937. 261 pp. in-8. 0 , 30
figuras no texto. ·--- A primeira edição apareceu no Rio de
Janeiro em 1888, (vi, 215 pp. in-8. 0 , 30 figuras no texto).
Embora o autor se dedique, principalmente, ao estudo das construções navais neo-brasileiras, há algumas referências a embarcações
índias, tema êste de que Georg Friederici tratou na sua monografia
"Die Schiffahrt der lndiancr'', Stuttgart 1907.

269

Contém referências aos Kaiapó, Guaikuru, Paiaguá, "Parassis" (Pareci), "Mayborés", "Araparez", "Caiparez" e Bororo.

270

***
CAMINHA, Pero Vaz de
A carta de Pero Vaz de Caminha. Com um estudo de
Jaime Cortesão. Coleção Clássicos e Contemporâneos I, Rio
de Janeiro (1943), 353 pp. in-8. 0 , fac-símiles e um mapa
no texto.
Das numerosas edições, a mais recomendável para o trabalho
científico. (Cf. também a opimão de Luís Silveira em: Documentos dos arquivos portugueses que importam ao Brasil, n. 23/25, Lisboa 1948,
p. 1).
A carta é dirigida a el-rei D. Manuel e datada "Deste Porto-Seguro, da Vossa Ilha da Vera Cruz, hoje, sexta-feira, primeiro dia de
maio de 1500."
Com êsse documento, o autor inaugurou, da maneira mais brilhante, a Etnografia do Brasil. Admirável é a. sua capacidade de observação e não menos louvável a sua objetividade na d~crição dos
fatos. O encanto de seu estilo não pode ser superado. Os dados referem-se aos índios brasileiros encontrados pela armada de Pedro Álvares Cabral, tornando provável terem sido Tupi êsses índios.

271.

***
CAMPANA, Domenico dei

***

CAMELLO, João Antonio Cabral
Noticias praticas das minas do Cuiabá e Goyazes, na
Capitania de S. Paulo e Cuiabá, que dá ao Rev. Padre Diogo
152 -

L'arte plumaria dei Mundurucu (Brasile) e di altri
popoli del Sud-America. Archivio per !'Antropologia e la
Etnologia, XXXV, Firenza 1905, pp.177-199, 1 prancha
fora do texto.
-153 -
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CANABRAVA, A. P.

Descrição duma coleção de ornamentos de penas munduruku
existente no Museu de Antropologia de Florença acompanhada de
dados comparativos sôbre arte plumária de outras tribos brasileiras.

Documentos sôbre os índios do rio Juquiá. Revista· do
Afuseii Paiilisfa, Nova Série, lll, São Paulo 1949, pp.
391-404.

272

***

o~ documentos divulgados pela presente publicação pertencem
ao Arqui\•') do Estado de São Paulo e contêm dados ~ôbre a história
de um grupo de índios procedente do sertão do Paraná que, no segundo quartel do século XIX, vivia no sudeste paulista.

CAMPOS, Antonio Pires de
Breve noticia que dá o capitão Antonio Pires de Campos do gentio barbaro que ha na derrota da viagem das minas do Cuyabá e seu reconcavo etc .. Revista Trimensal do
Instituto Hislorico, Geographico e Ethnographico do Brasil
XXV, Rio de Janeiro 1862, pp. 437-449.

275
CANABRAVA, A. P.

* **

Os contratos de trabalho e os índios da Província de
São Paulo, 1853. Revista do Afuseu Paulista, Nova Série,
IV, São Paulo 1950, pp. 433-438.

Êste relato do primeiro quartel do século XVIII contém referências aos Kaiapó do sul (pp. 437-438 e 449), Paiaguá (pp. 439-441),
Guaikuru (pp. 139-441), Guató (p. 4-U), Pareci (pp. 112-415) e Bakairi (p. 448), mencionando ainda numerosos nomes de "nações"
e "lotes de gentiri" que não posso identificar.

Êste artigo, baseado em documentos pertencentes ao Arquivo
do Estado de São Paulo, contém dados sôbre a localização de índios
na área colonizada da Província de São Paulo em 1853 e sôbre as
11uas condições de trabalho.

273
***

276
***

CAMPOS, Murillo de
CANSTATT, Oskar

Interior do Brasil. Rio de Janeiro 1936. 210 pp. in-8. 0
O material apresentado neste livro foi colhido pelo autor quando
trabalhou na Comissão Rondon, nri Serviço de Proteção aos Índios e
numa turma _da Comissão de Linhas Telegráficas encarregada da
exploração do vale do Juruena-Tapajós. Contém ligeiras notas sôbre os Pareci (pp.33-10), Nambikuara (pp.45-53), Cherente (pp.119120), Bororo Orientais (pp.127-152), Apiaká do rio São Manoel (pp.
177-180) e l\1unduruku (pp.191-200), destacando-se as notas relativas à medicina. Encontramos ainda dados antropométricos de 2
indivíduos pareci (ppA0-41), de vários do bando nambikuara do rio
Juína (pp.53-55), de um Cherente (p. 120), de um Bororo (pp. 152153), de 3 Apiaká (pp.180-182) e de um Munduruku (pp.200-201).
O autor organizou, também, pequenas listas de palavras pareci (pp.
11-44), nmnbikuara (pp.55-58), chereute (pp. 121-122), apiaká (tupi)
(pp.182-189) e mumlurukn (pp.201-206).

274

Das republikanische Brasilien in l/ergangenheit und
Gegenwart. Leipzig 1899. 656 pp. in-8. 0 , 66 figuras no
texto, 2 mapas em côres, 1. panorama, índice alfabético de
nomes e matérias. Bibliografia.
Às páginas 112-127 o autor dá algumas informações sôbre os
índios do Brasil em geral, baseadas, em grande parte, nas obras de
Martins e von den Steinen. Acrescrnta um mapa etnográfico da América do Sul baseado em Ratzel.

277

***
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CARDIM, Fernão

1540-1625

Tratados da terra e gente do Brasil. I ntroducções e
notas de Baptista Caetano, Capistrano de Abreu e Rodol-
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pho Garcia. Rio de Janeiro 1925. 435 pp. -- 2.ª edição:
Bibliotheca pedagogica brasileira, série 5.ª: Brasiliana, liol.
.168, São Paulo 1939, 379 pp. in-8'. 0

Elogio fúnebre acompaühado da última carta do padre Fuchs,
que informa acêrca do número daqueles índios e de suas casas.

280
***

Êste livro reune os tratados "Do clima e terra do Brasil", e "Do
principio e origem dos índios do Brasil e de seus costumes, adoração e ceremonias" e a "Narrativa epistolar de uma viagem e- missão
jeeuitica". São fontes importantíssimas para o estudo dos índios
do Brasil quinhentista, principalmente pelas suas informações sôhre os Tupinambá e pela enumeração das tribos e línguas do litoral contida no segundo. dêsses dois tratados que, aliás, apareceram
primeiro em inglês, na coleção "Purchas his Pilgrimes", vol. IV, Lonc!on 1625, pp.1289-1320, sob o título "A treatise of Brazil writteu
by a Portugall which had long lived therc". Os capítulos do segundo
tratado reproduzidos no presente livro às pp.161-176 (edição de 1925)
foram publicados sob os títulos "Religião", "Etnologia", "Usos &
Costumes" e "Costumes dos Índios do Brasil" em: Documentos dos
arquivos portugueses que importam ao Brasil. n.l, Lisboa 1944, pp.
11-12; n.2, Lisboa 1944, pp.11-12; n.5, Lisboa 1945, pp.11-12; essa
publicação baseia-se no códice CXVIil-33 da Biblioteca de Évora.

CARNEIRO, J. Fernando

A antropofagia entre os .índios do Brasil. Acta .Americana, V, n.º 3, México 1947, pp. 159-184, 1 mapa no
texto. - Apareceu também na Coleção Brasileira de Divulgação, série II: Etnografia, N. 2, Rio de Janeiro 1946,
50 pp.in-8. 0 , 3 mapas no texto.
O autor põe em dúvida a existência do canibalismo tupinambá,
afirmando que "as testemunhas oculares são escassas e inidôneas"
e "não há um ~ó documento que tenha valor de uma prova irrecusável." (p. 183).

281
***

CARNEIRO, João Roberto Ayres

278

Itinerario da viagem da expedição exploradora e colonisadora ao Tocantins em 1849. Annaes da Bibliotheca e
Archivo Pnblico do Pará, VII, Pará 1910, pp. 5-197.

Las comunicaciones entre los Tupí-Guaraní. Revista
Geográfica Americana, ano IX, vol. XVII, n.º 101. Buenos
A ires 1942, pp. 72-:81, 6 .figuras e 1 mapa no texto. Bibliografia.

Os nomes das tribos mencionados pelo autor são: "Jacundás"
(p. 45), "Copelobos" (pp. 78, 81 et passim) e "Apinagés" (pp. 43, 81).

***

CARIDE, V. P., e VIVANTE, A.

282
***

CARTER, George F.

Êste artigo de divulgação trata dos mensageiros guarani chamados parejará e do kambarisu dos "Catuquinas" (Katukinaru)
encont.rado por .T. Bach e descrito por Church.

Origins of American Indian Agricu.lture. American An-thropologist, N. S., 48, n. 1, AJenasha, Wisconsin, 1946,
pp. 1-21. Bibliografia.

279
***

Trata da origem do milho (Zea mays), de feijões (diferentes espécies de Phaseolus) e de abóboras (diferentes espécies de Cucurbita).

Lembranca dos .Missionarias Salesianos Pe. Pedro Saciloiti e Pe. João Fuchs trucidados pelos Indios Chavantes
no Rio das Mortes (Matto Grosso). S. Paulo 1935. 20 pp.,
7 figuras e 1 mapa no texto.

***

CARLETTI, Ernesto

283

-

CARVAJAL, Gaspar de
vide
ACUNA, Christoval de
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CARVALHO, Alfrec:lo de

1870-1916

Prehistoria sul-americana. Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano XIV, n. 76, Recife
1909, pp. 129-292, 20 pranchas, 1 mapa. Bibliografia.
Reune nwneroso material concernente aos litoglifos do Brasil
e ventila hipóteses sôbre antigas migrações de índios brasileiros.

284
***

CARVALHO, João Braulino de
Breve noticia sobre os indígenas que habitam a fronteira do Brasil com o Perú. Relatorio apresentado ao Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil pelo
Ministro de Estado das Relações Exteriores, Anno de 1928,
4." vol., Annexo especial n. 2, Rio de Janeiro, Imprensa
Nacional, 1929, pp. 301-332. Também no Boletim do Museu Nacional VII, Rio de Janeiro 1931, pp. 225-256.
Ligeiras notas sôbre os Kaxinaua observados pelo autor em
1923 e 1924; sôbre os Poianaua, com um vocabulário levantado pelo
autor em 1927; sôbre os Kurina (Corina, Colina), com um vocabulário
organizado pelo autor; sôbre os Koronaua, Marinaua, Jaminaua,
Xaranaua e Tutxiunaua,:com uma lista de palavras dêstes últimos,
recolhidas pelo autor em 1923; sôbre as quatro tribos que habitam
a bacia do Javari, isto é, os'Maiu, Kapanaua, Marubiu e Remo, principalmente sôbre ê~tes e sua língua, da qual o autor coligiu um vocabulário em 1926. Kaxinaua, poianaua, koronaua, jaminaua, tutxiunaua e remo são línguas pano, ao passo que o kurina pertence à
família lingüística aruak.
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***
CARVALHO, Braulino de
Uapixana. Vocabulario e modo de fallar dos Uapixanas. Boletim do Museu Nacional XII, n. 2, Rio de Janeiro 1936, pp. 53-74.
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Êsses Aruak do Rio Branco, que ·vivem nas fronteiras do Brasil
com a Guiana lnglêsa, são chamados, tanibém, de Wapixana, Wapixiana e Vapidiana.
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***
CARVALHO, Braulino de
Macuchy. Vocabiilario e modo de falar dos Macuchys.
Boletim do Museu Nacional XII ns. 3 e 4, Rio de Janeiro
1936, pp. 111-128.
Os .Makuxi pertencem à família lingüística karaíb e habitam o
vale do Rio Branco, nas fronteiras do Brasil com a Guiana lnglêsa,
sendo vizinhos dos Vapidiana e Taulip:mg.
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***
CARVALHO, ] osé C. M., LIMA, Pedro E. de., e GALVÃO, Eduardo
Observações zoológicas e antropológicas na regiao dos
formadores do Xingu. Introdução de H. A. Torres. Museu
Nacional, publicações amlsas n. 5, Rio de Janeiro 1949,
48 pp. in-8. 0 , 23 pranchas fora do texto.
Na presente publicação dos resultados da expediçã') do Museu
Nacional realizada em 1947, Carvalho trata, ràpidamente, do aspecto
geográfico daquela parte superior da bacia do Xingu, dando uma sinopse de sua fauna e algumas informações sôbre o papel desempenhado por ela na vida dos índios (p. 7-19); Lima descreve a aparência física dos Kamaiurá, Aueti, Trumaí, lawalapiti, Mehinaku (pp.
21-26) e dá uma lista de designativos das partes do corpo em português e kamaiurá (pp.27-29); Galvão trata resumidamente dos principai;:; aspectos -da-cultura dos Kamaiurá, referindo-se, às vêzes, aos
vizinhos (pp.31-46). Êste último autor, em nota final, propõe para a
área limitada ao sul pelas nascentes do Batovi,, ao norte pela confluência dos rios que vêm a formar o Xingu propriamente dito e a
leste e oeste pelos territórios marginais dos rios Batovi e Culuene, o
nome de "área do ulurí", porque esta pequenina peça triangular de
indwnentária feminina, "por sua difusão e exclusividade de uso à
região, constitui wn característico único das tribos da área. Como tri-
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bos participantes da cultura da área do ulurt indicaríamos, do sul
para norte, Bakairi, Kalapalo, Kuikuru e Nahukwa (Cariba), Mehinaku e Waurá (Aruaque), Auety e Kamaiurá (Tupi-guarani), Trumáí (isolado). Os Aipátse e Matipuhy (Cariba), referidos no texto,
através de informantes, poderiam ser incluidos nessa área". (p. 47).
A proposta de Galvão parece aceitável, devendo-se, porém, tomar
em consideração o fato de não dispormos de característico correspondente nas regiões vizinhas, por exemplo, na do Araguaia.
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CARVALHO, José Ribeiro Sá
O desbravamento dos sertões de Araçatuba. Revista do Instituto Historico e Geografico de São Paulo, XLIV, 1.ª parte,
SãoPaulo1948,pp.299-313. Bibliografia. - Foi publicado,
primeiro, n' ''O Estado de S. Paulo", em 2 de dezembro de 1944.
Contém interessantes dados para a história dos Kaingang paulistas.

291

***
***

CARVALHO, José Cândido M.
Relações entre os índios do alto X ingu e a fauna regional. Publicações avulsas do Museu Nacional, n. 7, Rio de
Janeiro 1951, 32 pp. in-16.ºgr., 2 tabelas e 5 pranchas
fora do texto.

CARVALHOS, Carlotta
O sertão. Rio de Janeiro 1924. xviz, 419 pp., ilustrações e mapas.
As referências aos índios não têm valor científico.

Estas interessantes observações feitas por ocasião de uma viagem realizada pelo autor, em 1948, referem-se tanto aos divetsos processos de caça e pesca dos índios da parte superior da bacia do Xingu,
como também à utilização dos animais como comida ou na confecção
de artefatos.
As páginas 15-25 apresentam uma lenda do sol e da lua, colhida na aldeia dos Kalapalo.
Um vocabulário zoológico comparativo de 11 tribos da região,
com os correspondentes têrmos científicos e no vernáculo, completa
essa importante contribuição de um zoólogo à Etnologia Brasileira.

...... *
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CARVALHO, José Cândido M.
Notas de Viagem ao:Rio.Negro. Publicações avulsas do
Museu Nacional n. 9. Rio de Janeiro 1952.92pp.in-8. 0 , 1
figura no texto, 2mapase18 figuras em pranchas fora do texto.
Diário de um zoólogo, escrito em 1949, contendo ligeiras referências aos Uamiri (p. 17), Tukano (pp. 33, 43 e 45), Desana (p. 33),
Maku (pp. 35 e 45), Tariana (p. 43) e Baniva (p. 61), bem como às
missões religiosas (passim) e a postos de atração do Serviço de Proteção aos Índios (p. 24).
-

***
CASCUDO, Luis da Camara

1900-

Em memoria de Stradelli (1852-1926); Manaos 1936.
117 pp. in-8. 0 , 4 pranchas. Bibliografia.
O autor dá, além de uma pequena biografia e da bibliografia do
conde Ermanno Stradelli, resumos das obras com que êste explorador
italiano enriqueceu a mitologia e a lingüística amazonenses.
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-· * *
CASCUDO, Luis da Camara
Informação de História e Etnografia. Recife 1944, 213
pp. in-8. 0 , 1 prancha fora do texto.
Os seguintes ensaios: "Os índios conheciam a propriedade privada?", "A creação do homem entre os indios do Brasil", "A tradição do diluvio para os indigenas brasileiros''-r "Avifauna no folklore brasileiro" e "Uma interpretação da couvade" (pp. 83~191) tratam dos índios do Brasil, mas de maneira tão pouco satisfatória que
não merecem _ser _lidos pelo estudioso de Etnologia.
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Ligeiras notas sôbre essa tribo, talvez tupi, das cabeceiras do
rio Branco, afluente do Guaporé, visitada pelo autor em 1948.

CASCUDO, Luis da Carnara
Geografia dos mitos brasileiros. Colecão Documentos
Brasileiros, 52. Rio de Janeiro 1947. 467 pp. in-8. 0
Esta obra, fruto de grande .laboriosidade, constitui uma mina de
dados folclóricos. Prejudicam-na, porém, inexatidões e generalizaç.ões injustificáveis. Os conhecimentos etnológicos do autor não satisfazem às exigências modernas. Sua mentalidade caracteriza-se pelo
trecho seguinte: "Não é pneciso recorrer-se ao padre Schmidt para
admitir a universalidRde da idéia de Deus, o Deus-Único, Supremo, o
Urmonolheismus do sábio de St. Gabriel-Modling hei Wien.
Em tôdas as religiões primitivas há sempre um personagem abstrato,
superior a todos os ídolos, inacessível às súplicas humanas, distanciad0 da piedade terrestre, pairando sôbre todos os ritos e sem possuir nenhum. O grande deus popular, deus intermediário, para os
índios do Brasil era J uru,parí que foi crismado em Diabo, o Princípio
do Mal." (p. 69).
Cf. o comentário de Frederico Edelweiss na Hevista do Institituto Geográfico e Histórico da Bahia, 74, Bahia 1947.
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***

CASCUDO, Luis da Carnara
vide
MONT AIGNE, Michel de

CASPAR, Franz

***

Allein unter Indios. Bei den Túpari im A-falto Grosso.
Nordwestdeulscher Rundfunk Hamburg, Schuljunk Wint~r 1950/51, Sendereihe Reisen und Abenteuer, pp.26-32, 3
figuras no texto.
Algumas observações sôbre diversos aspectos da c~ltura tupari.
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CASPAR, Franz

***

Allein unter Indios. Bei den Tupari im Matto Grosso.
Schuljunk-Bilderdienst für die Schuljunksendungen des Nordw:_stdeutschen Rundfunks, 2. Jahrgang, Nr. 21/22, 23/24.
Lubeck 1951, pp.337-340, 374-378, 11 figuras no texto.
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CASPAR, Franz

***

Los indios Tupari y la civilización. Instituto "Gonzalo Fernandez de Oviedo". Afiscelanea Americanista, III.
Afadrid 1952. 32 pp. in-16.º, 4 pranchas fora do texto.
Bibliografia.
Historiando os contactos havidos entre esta tribo de traços culturais tupi e os brancos, o :mtor estuda alguns fenômenos de aculturação.
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CASPAR, Franz

***

Tupari. Unter Indios im Urwald Brasilien.~. Braunschweig 1952. 217 pp. in-8. 0 , 1 mapa no lexío, 37 figuras em
pranchas fora do texto.
O autor descreve as experiências, sofrimentos e prazeres que
teve em 1948, quando passou quase meio ano com essa tribo da parte
braEileira da bacia do Guaporé. Seu livro é uma mina de dados etnológicos, sendo especialmente importantes os referentes a diversas
espécies de pajelança. O valor principal, porém, é de caráter psicológico. Não conheço autor que descreva com maior intensidade o
convívio prolongado de um homem branco com uma tribo brasileira,
observando Caspar os inúmeros detalhes da vida diária na maloca.
Assim, essa obra não só merece a atenção do cientista, como também
deve ser recomendada a todos os que, através de uma leitura agradável, desejem familiarizar-se com a vida do índio.
Excelentes fotos acompanham o texto.
Na Revista do :Museu Paulista, N.S., VII, São Pauki 1953, pp.
302-2·18, o autor publicou a elaboração científica de importante parte
de suas observações sob o título "Some Sex Beliefs 'lJJd Practices of
the Tupari Indians".
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CASPAR, Franz

***

Die Tuparí, ihrê Chicha-Braumelhode und ihre Gemeinschaftsarbeit. Zeilschrift für Ethnologie LXXVII, Braun-
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schweig 1952, pp. 254-260, 1 figur~ no texto.· Bibliografia·
Depois de apresentar uma sinopse da cultura tupari (pp.254-257),
autor trata, especialmente, do preparo de bebida fermentada e não
fermentada, dos trabalhos em comum e do padrão de comportamento
tribal dêsses índios da parte brasileira da bacia do Guaporé.
0

Enumeração alfabética de títulos de obras. Apesar de apresentar
deficiências de diversas espécies, contém dados interessantei;: não só
sôbre literatura antiga e rara, como também sôbre manuscritos inéditos.
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***
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CASTRO, Francisco de Paula

***
1812-1880

CASTELNAU, Francis de

Expédition dans - les parties centrales de l' Amérique
du Sud, de Rio de Janeiro a Lima, et de Lima au Para.
Histoire du voyage. 6 tomos, Paris 1850-1851.
O primeiro tomo (1850, 468 pp.) descreve a viagem do Rio de
Janeiro, através de Minas Gerais e Goiás, até o Araguaia e a descida
por êste rio, em 1844, contendo referências aos Chavante, Chere1:te
e Karajá. O segundo tomo (1850, 486 pp.) relata a viagem de São
João das Duas Barras à cidade de Goiás, pelo Tocantins, e dessa
capital a Cuiabá, como também várias explorações na bacia do Paraguai, contendo notícias sôbre numerosas~tribos •.das zonas percorridas. A primeira metade do terceiro tomo (1851,)84 pp.) ainda se
refere a Mato-Grosso e dá, também, vários informes sôbre seus índios. O quinto tomo (1851, 480 pp.) trata da Amazônia e das Guianas
e contém vocabulários botocudos (pp.249-262) recolhidos por Victor
Renault (reeditados em Belo Horizonte, em 1904), cherente (pp.
262-264), chavante (pp.264-268), karajá (pp.268-270), apinayé (pp.
270-273), karahó (pp.273-274), guaná (pp.274-276), apiaká (pp.276278), guachi (pp.278-280), guaikuru (pp.280-282), kayowá-guarani
(pp.282-283), guató (pp.283-285), bororo (pp.285-286) e de línguas da
Bolívia, do Paraguai e do Peru. Todos êsses vocabulários de idiomas
do Brasil foram reproduzidos no segundo tomo dos "B.eitrage zur
Ethnographie und Sprachenk.unde" de Martius.
:,i·

~

Relatorio da viagem exploradora de Matto-Grosso ao
Pará pelo rio X ingú, apresentado ao Ministro da Guerra,
em 1885. O Archivo - Revista destinada à vulgarisação
de documentos geographicos e historicos do Estado de ~Matto
Grosso, anno I, vol. I, Cuyabá 1904, pp.27-46; vol. II,
Cuyabá 1905, pp.70-78; vol. III, pp.151-159.
Trata da primeira expedição de von den Steinen ao Xingu,. da
qual participou o autor, então capitão do exército brasileiro. Critica
várias informações publicadas por aquêle explorador (pp.32~34 e 43),
sendo digno de nota o comentário sôbre o fato de ser a canoa de casca
própria ou não para os rios encachoeirados (pp. 33-34).
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***
CASTRO, Miguel João de, e FRANÇA, Thomé de
Diario da viagem que ... fizeram os capitães Miguel
João de Castro e Thomé de França, pelo rio Arinos, no
anno de 1812. Revista Trimensal do Instituto Ilistorico,
Geographico e Ethnographico do Brasil, ·XXXI, parte primeira, _Rio de Janeiro 1868, pp. 107-160.
Contém referências aos Munduruku, ."Magúes" e Apiaká.
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***

***
(CASTRO, Eugenio de)
Relação bibliografica de linguística americana. Fas-cículo 1. 0 ,l1 -.Ameríndia (1.ª serie), (Rio de Janeiro) 1937,
129 pp. in-8.º
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CATHOUD, Arnaldo
Os "Bacuêns" de I mburana e a destruição das matas
do valle do Jequitinhonha. Notas de viagem pelo Norte de
Minas. Maio e Junho de 1936. Boletim do Museu Nacional,
XII, n. 3-4, Rio de Janeiro 1936, pp. 129-133 .
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No dizer do autor, "os 'Bacuêns', índios da grande nação Aymoré, ocupavam cêrca de 40 léguas de matas, na margem esquerda
do rio Mucuri." Em 1936, cêr<:a de 150 dêsses Botocudos viviam "no
lugar denominado lmburana, ao norte do município de Theophilo
Ottoni e ao sul do de Jequitinhonha". Contém, às pp. 130-131, pequena lista de palavras de sua língua.

305
***
CAVALCANTI, José Bezerra

1874-

Sertiço de Proiecção aos I ndios e Localização de Trabalhadores 1Yacionaes. Exposição apresentada ao Sr. Dr.
Pedro de Toledo ... seguida do ojjicio do mesmo Sr. lWinistro
da Agricultura, Industria e Commercio ao Sr. General Antonio Adolpho da Fonloura Alenna Barreto, l\1f inistro da
Guerra, sobre a requisição dos officiaes do Exercito postos, à
disposição daqnelle Serviço. Rio de Janeiro (novembro de
1911) 1912, 35 pp. in-8. 0
Mostra a utilidade do emprêgo de oficiais do Exército como inspetores do Serviço de Proteção aos Indios.
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CAZAL, Manoel Ayres de

1754-ca.1821

Corographia Brasilica, ou Relação Historico-Geogra-phica do Brasil. Nova edição, c'orrecta e emendada. Rio de
Janeiro 1833. I: 354 pp.; 11: 335 pp. -- Primeira edição:
Rio de Janeiro 1817. Terceira edição: 1845. Qnarta edição:
série "Brasílica" !/II, S. Paulo 1943, 295 e 281 pp. Um
fac-símile da edição de 1817 foi publicado pelo Instituto
Nacional do Livro, Coleção de Obras Raras, II, t. I, Rio
de Janeiro 1945, xl, 12, 420 pp., errata, com nma introdiição de Caio Prado Junior.
Na descrição de cada província do Brasil, o autor refere-se também aos seus habitantes índios conhecidos na primeira metade do
séeulo XIX. Os nomes das mencionadas tribos encontram-se nos índices alfabéticos que vêm no fim de cada tomo.
Cf. o comentário de José Honorio Rodriguee na "Bibliografia
de Historia do Brasil'', 2. 0 semestre de 1945, Rio de Janeiro 1946,
pp. 20-22.
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***
CHAMBERLAIN, Alexandre F.
Sur quelques familles linguistiques peu connues ou presque inconnues de l'Amérique da Sud. Journal de la Société des Américanisles, IY. S., VII, Paris 1910, pp. 179202 e 1 mapa.

***
CAVALCANTI, José Bezerra
Exposição sobre as terras da Povoação ·Indígena de
São Jeronymo (Estado do Paraná) apresentada ao Exmo.
Sr. Dr ..Uiguel Calmon du Pin e Almeida, Afinistro da
Agricultura, Ind11slria e Commercio. Ojjicio n. 374, de 2?
de Noz•emhro de 1924 (Com 13 documentos annexos). Rio
de Janeiro 1924, 76 pp. in-8.

Dá a localização geográfica e. a bibliografia de 42 línguas sulamericanas, das quais só algumas são do Brasil.

Material apresentado pelo autor, na qualidade de diretor interino do Serviço de Prot!"ção aos lndios, para defender êste Serviço
contra os ataques fritos por Artlmr ::\lartins Franco e outros.

CHAMBERLAIN, Alexander F.

0
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***

The Allenlíacan., Bororoan, and Calchaquian linguistic Stocks of South America. Anierican Anthropologisf, n.
s., XIV, 1912, pp. 499-507.

-167 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA.DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

A parte dêste artigo que trata dos Bororo contém também uma
bibliografia relativa a êsses índios mato-grossenses.
310

' CHANDLESS, W.
Notes on lhe River Aquiry, lhe princípal Affluent oj
lhe River Purús. The Journal oj the Royal Geographical
Society XXXVI, London 1866, pp.119-128, 1 mapa fora
do texto.

***

1

CHAMBERLAIN, Alexander F.
Linguistic Stocks of South American Indians, with
distribution-map.' American Anthropologist, new series, XV,
Lancaster 1913, pp. 236-247.
Classificação das fomílias lingüísticas sui~americanas, com indicações bibliográficas. Convém conferir, a ,seu respeito, o comentário
de P. Rivet no Journal de la Société des Américanistes, n.s., X, Paris 1913, pp; 652-653.
311

***

Refere-se ligeiramente aos "Hypurinás" (Ipuriná), "Capéchenes" e "Canamary" (Kanamari).

314

i
1

1

l

ti

CHANDLESS, W.

***

Notas sobre o Rio Purús lidas perante a Real Sociedade Geographica de Londres em 26 de Fevereiro de 1868.
15 pp., s.l., s.a. (Segundo o catálogo da Library of Congress: Rio de Janeiro 1868).

CHAMBERLAIN, Alexander Francis
Nomenclature and Distribution of the principal Tri'bes and Sub-Tribes of the Arawakan linguislic stock of
Soulh America. Journal de la Société des Américanisles,
n.s., X, Paris 1913, pp. 473-496, um mapa e bibliografia de
14 números.
Lista alfabética das tribos e ·sub-tribos arawak (ou aruak) com
indicações sôbre sua distribuição geográfica esclarecidas por um
mapa. São, também, valiosas, as exatas referências bibliográficas.
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***

CHANDLESS, W.
Ascent oj the River Purús. The Journal oj the Royal
Geographical Society XXXVI, London 1866, pp.86-118.
Resultados de uma viagem geográfica realizada pelo autor, de
junho de 1864"a fevereiro de 1865. Contém ligeiras referências às
tribos da região percorrida, apresentando à página 118 pequenas
listas de palavqi.s "pammary", "hypurina", "manetenery" e "canawary".

313
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O autor trata dos principais resultados de sua viagem por aquêle
rio, realizada em 1864 e 1865, fazendo interessantes referências aos
Mura, Arara, Pamari, Juberi, Puru-Puru, Cipó, Hypuriná (Ipuriná),
Katauixi, Pamaná, Hiamamadi (Iamamadi), Maneteneri, Uainamari,
Kanamari, Kujigeneri, Katianá e Miranha.

315

CHANDLESS, W.

***

Notes of a Journey up the River Juruá. The Journal
of the Royal Geographical Society XXXIX, London 1869,
pp.296-311, 1 mapa fora do texto. - Segundo o Jl.fanual
Bibliográfico de Estudos Brasileiros, Rio de Janeiro 1949,
n. 4178, há uma tradução portuguêsa no Rel. do Minist.
Agric., 1870.
Relatório duma viagem realizada pelo autor em 1867, contendo
referências aos Marauá, Katauixi, Konibo, Kanamari, Katukena*e
apresentando; na última página, pequena lista de palavras arauá.
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***
CHAPARRO, Felix A.
Los Guaycurús. Rosario 1947. 71 pp., 3
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Rápido ensaio, que nada contém de novo para o estudo etnológico dêsses índios.
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***
CHAVES, Luís
A primeira notícia etnográfica da Terra de Santa Cruz.
Congresso do Afundo Português, 1.Jol. IX, :.\femórias e comunicações apresentadas ao Congresso Luso-Brasileiro de
História, t. I, I secção, Lisboa 1940, pp.39-47.
Ligeiras notas sôbre a carta de Pero Vaz de Caminha.
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***

para dar sinais acústicos. No tempo da .visits. de Josef Bach, os 196
membros da tribo moravam em quatro malocas situadas em linha
reta, do norte ao sul, distantes cêrca de um quilômetro e meio uma
da outra. Cada maloca comuniéava~se com sua vizinha por meio de um
dêsses. aparelhos semi-enterrados, que era batido com uma baqueta
sem ser ouvido um único som fora da casa em que êle se achava espessamente fechado. Não conhecemos aparelhos semelhantes de outras tribos sul-americanas. O cambariçu consiste em doze partes de
material diferente.
Cf. o comentário no Globus LXXI\', Braunschweig 1898, pp.
101 e 102, com uma figura representando o corte transversal e a baqueta do cambariçu; a nota de Enrico H. Giglioli no Archivio per
l'Antrcpologia e !'Etnologia XXVIII, n. 0 3, 1898; e o artigo de Caride
e Vivante na Revista Goográfica Americana, XVII, n.101, Buenos
Aires 1942.

320

CHILDE, A.

"' * *

Étude philologique sur les noms du "chien" de l'antiquité 1usqu'a nos 1ours. Arquivos do ]\!fuseu Nacional
XXXIX, Rio de Janeiro 1940, pp. 5-498, ilustrações, 9
mapas, índice alfabético de termos.
Entre os a.ssuntos tratados no presente trabalho figura o estudo
da designação do cão em numerosas línguas índias do Brasil.
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***

CHURCH, George Earl
Aborigines oj South America, edited by Clements R.
Markham. London 1912. xxiv, 314 pp., 1 prancha, índice
aljabético.
Baseado exclusivamente em umas poucas obras antiquadas, pois
o autor ignora tôda a literatura em língua alemã, o presente ensaio
sinóptico contém inexatidões e confusões que o impossibilitam de satisfazer às exigências científicas.

CHILDE, A.
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vide
ROQUETTE-PlNTO. E.

* * "'
CLEVE, G. L.

***
CHURCH, G. Earl

1835-1910

1\'oles on lhe risil oj Dr. Bach to lhe Caluquinarú Indians oj Amazonas. Geographical Journal XII, London
1898, pp. 63 e s.
Das presentes notas sôbre êsses Tupi da regiao situada entre
os rios Embira e Embiraçu, no vale do J uruá, merece menção especial a e<mcernente ao carnbariçu, isto é, a um aparêlho singular

-
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Die Lippenlaute. der Baniu und die Negerlippen, mil
besonderer Berücksichtigung der Lippenverstümmelungen.
Zeitschrijt für Ethnologie XXXV, Berlin 1903, pp. 681701.
Estudando a influência das mutilações labiais sôbre os sons labiais em línguas africanas, o autor, para fins comparativos, referecse
também a: tribos do Brasil que usam adornos labiais, isto é, aos Botocudos, Suiá e Karajá. Interessante é a observação relativa à influência do tembetá sôbre a diferença entre a linguagem dos homens
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e a das mulheres, quando só um dos sexos leva êsse adôrno. É sabido
que os Karajá apresentam tais diferenças no seu idioma e que só os
seus homens usam tembetá.
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CLEVEN, Stanislaus

***

Am Strom der Strome. Erlebnisse eines Amazonasmissionars. Werl i.W. 1931. 202 pp. in-8. 0 , 6 pranchas fora do texto.
.r

COELHO, Filippe José Nogueira
'1

i

Memorias chronologicas da capitania de Mato-Grosso
principalmente da provedoria dq, fazenda real e intendencia
do ouro. Revista trimensal de Historia e. Geographia ou
Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro,
XIII \1850), segunda edição, Rio de Janeiro 1872, pp.
137-199.
Menciona os Paiaguá, Guaikuru, Pareci, Kaiapó, Bororo,
Pakova, Mura, Pama, "Michens" e "Guajaratas" do rio Guaporé.

Impressões de viagem de um missionário fr~ciscano, contendo
ligeiras referências a algumas tribos da Amazônia, principalmente
aos Munduruku.
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***
CLOUGH, Stewart
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***
COJAZZI, D. A.
Don Bálzola fra gli indi del Brasile, Matto Grosso.
Torino 1932. 325 pp. in-8. 0 , 25 pranchas, 1 mapa.

The Amazons: diary oj a twelve months 1ourney, by
R. Stewart Clough, on a Mission oj inquiry up lhe rwer
Amazon for lhe South American missionary society; with
illustraiions. London, s.a., 238 pp.
Rubens Borba de Moraes comenta, 110 Manual Bibliográfico
de Es.tudos Brasileiros, Rio de Janeiro 1949, n. 4187, de onde são
transcritos os presentes dados: "Descrição e observações sôbre as
condições das missões de catequese entre os índios."
Não encontrei essa obra nem mesmo na biblioteca do Museu
Britânico.

.
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***
COLBACCHINI, Antonio
A tribu dos Bor6ros. Rio de .Janeiro 1919. vii, 153 pp.
in-8. 0 , 1 prancha (retrato do autor), 1 planta de aldeia,
2 mapas.

COBRA, Amador Nogueira
Em um recanto do sertão paulista. São Paulo 1923.
272 pp. in-16.º
Êste livro sôbre o povoamento de Campos Novos do Paranapanema contém referências às relações entre índios e sertanejos no sudoeste paulista (passim), tratando especialmente das chamadas "dadas" organizadas pelos brancos para matar os Kaingang. (pp.134-147).

325
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A presente biografia do padre Giovanni Bálzola baseia-se principalmente nas memórias escritas por êste missionário salesiano,
que passou longos anos entre os Bororo Orientais. Contém interessantes dados acêrca dêsses índios e referências aos Bakairi e Kajabi do
rio Paranatinga.

Esta pequena monografia foi consideràvelmente completada e
corrigida nas publicações posteriores do mesmo autor e do padre
Cesar Albisetti. Seu valor particular consiste, hoje, no relatório anexo
da viagem da Colônia Sagrado Coração ao rio das Mortes, até a antiga Vila de Sant'Ana dos Araés, feita pelo autor, (pp. 145-151), relatório êsse acompanhado de dois mapas.

328
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COLBACCHINI, Antonio

COLBACCHINI, Antonio, e ALBISETTI, Cesar

I Bororos Orientali "Orarimugudoge" dei JY!atto Grosso
(Brasile). Contributi scientifici delle missioni salesiane del
Venerabile Don Bosco, I, Torino s.a., (1925), xii, 463 pp.,
numerosas figuras no texto e pranchas, 1 mapa, índice
alfabético.

Os Boróros Orientais Orarimogodógue do Planalto Oriental de 1Wato Grosso. "Brasili'ana" série Grande Formato
IV, São Paulo 1942, 454 pp. in-8. 0 , numerosas figuras no
texto, 1 mapa, índice aUabético.

Esta magnífica monografia não constitui, sõmente,:o m~is impGrtante dos numerosos trabalhos escritos sôbre aquela tribo do
ceutro de Mato Grosso, como também, uma das melhores obras sôbre índios do Brasil. Apresentando material relacionado a quase todos os problemas principais da Etnologia moderna, contém, na primeira parte, um estudo da organização social e dos diversos aspectos
da cultura material e espiritual, na segunda uma coleção de mitos,
na terceira gramática,. na quarta textos originais de mitos con1 tradução interlinear, e na quinta cantos religiosos, sendo alguns dêles
ac0mpanhados de trechos de melodia. Os estudiosos interessados em
problemas de aculturação encontram numerosos da.dos nas ótimas
fotografias.
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***

COLBACCHINI, Antonio
Á luz do Cruzeiro do Sul. Os I ndios Borôros-Orari
do planalto Oriental de Mato Grosso e a Missão Salesiana.
"Impressões". São Paulo 1939. xvi, 75 pp. in-8. 0 , 19 pranchas e 2 mapas fora do texto.
Complementa os outros trabalhos do autor.

330

***
COLBACCHINI, Antonio
A catequese dos índios Bororos nos sertões de 1\;fatoGrosso. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São
Paulo XL, São Paulo 1942, pp. 275-294.

Ainda que a presente publicação seja, em essenma, a tradução
da obra publicada em italiano por Colbacchini, em 1925, distingue-se
dela por numerosas modificações e importantes acréscimos, isso devido, em grande parte, à colaboração do culto bororo Tiago Marques
Aipoburéu. Foram suprimidas as citações de outros aut')res e passagens referentes às atividades missionárias. Foram corrigidos inexatidões e erros, consideràvelmente aumentados os dados sôbre fenômenos sociais, religião, medicina e a coleção de mitos, foram anexados
um extenso vocabulário alfabético bororo-português (pp.405-440) e
uma lista de nomes próprios dos membros da tribo (pp.441-446). Foi
acrescentado, também, um capítulo intitulado "Posição social da
mulher entre os Boróro Orientais" e transcritas, além disso, as afirmações de Tonelli feitas em 1929, acêrca dêste assunto. Considero
supérflua esta transcrição, pois repete os dados de Colbacchini e Albisetti, acrescentando-lhes certas conclusões cientüicamente injustificáveis. Acréscimo mais interessante é o da versão portUguêsa do
estudo sintático do mesmo Tonelli (pp.308-321). Certas ilustrações
da edição italiana não foram reproduzidas na edição brasileira, principalmente as referentes à vida nas missões e paisagens, sendo, porém, poucas as suprimidas de valor etnográfico.
É justamente a minha grande admiração pelos esforços científicos de Colbacchini e Albisetti que me faz sentir, no presente trabalho, a ausência de um estudo das relações culturais dos Bororo com
outros índios e com os brancos, como também de dados sôbre a psique
de determinados indivíduos. Missionários que passaram tôda a sua
vida t>m contacto com a mesma gente, deviam estar, mais do que
qualquer outro, em condições de escrever a biografia de alguns dos
seus catequizados e de fornecer precioso material para pesquisas sôbre os problemas da aculturação.
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***
1857-1918

COLINI, Giuseppe A.
Trecho duma conferência que apresenta excelente sinopse dos
Bororo Orientais.
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1900-

Bibliografia morfologica humana de America del Sur.
Ediciones del Instituto Indigenista Interamericano. México
1948. Primeira parte: texto, xxiv, 208 pp. in-8. 0 , índices
alfabéticos de matérias, nomes de grupos humanos e nomes geográficos; segunda parte: 8 mapas (Formato grande).
A presente bibliografia contém 2971 títulos, muitos dêles acompanhados de resumidos informes acêrca do conteúdo das -obras em
aprêço. É um trabalho de grande utilidade para todos que estudam
o mdio do Brasil.
Naturalmente, um empreendimento pioneíro dessa espécie· não
pode ser isento de senões. É a vontade de colaborar modestamente
com o eminente antropólogo mexicano que me leva a apontar 8lguns
dêles.
·
No número 2968 é confundido o nome do autor, pois a citada
"Mem0ria" é de José Maria de Paula e não de Geraldo H. de Paula
Souza.

·I
(
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**

O autor não menciona as seguintes obras: Karl von den Steinen: Durch Central-Brasilien, Leipzig 1886, que contém, pegados
à p. 364, quadros com dados antropométricos dos Bakairi, Kajibi,
Pareci, Kustenau e Juruna; Fritz Krause: ln den Wildn:issen Brasilien~, Leipzig 1911, que apresenta dados de Antrnpologia-Física acêrca dos Karajá (pp.180-185), Javahé (pp.353-354) e Kaiapó (pp.370372); Max Schmidt: Indianerstudien in Zentralbrasilien, Berlin 19()5,
cujo décimo capítulo (pp.294-298) trata do aspecto físico dos Guató;
Maximilian Prinz zu Wied-N euwied: Reise in Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817, Frankfurt a.M. 1820, 1821, que contém boas
observações sôbre o pigmento cutâneo dos índios e valiosos retratos de crânio e cabeças de Botocudos. Aliás, êsses quatro livros foram editados também no Brasil, emyersão portuguêsa.
Falta citar, também, as grandes coleções de excelentes fotografias antropológicas de diversas tribos, reproduzidas por Hans Krieg:
Chaco-Indianer, ein Bilderatlas, Stuttgart 1934, e pelo general Cândido Mariano d8 Silva Rondon: Índios do Brasil do centro ao noroeste e sul de Mato-Grosso, vol. I, Publicação N. 0 97 do Conselho
Nacional de Proteção aos Índios, Rio de Janeiro 1946.
Convém acrescentar, ainda, as seguintes publicações saídas em
1947: Emílio Willems: Cunha, tradição e transição em uma cultura
rural do Brasil (Secretaria da Agricultura, São Paulo), que contém,

corno segunda parte, uma "contribuição para o estudo antropométrico
da população de Cunha" (pp.176-234); a "Contribuição para o estudo antropométrico do$ índios Tereno" do mesmo autor, publicada n'.) volume I da Nova Série da Revista do Museu Paulista, pp.
129-152; as "Contribuições ao estudo de alguns sambaquis da ilha
de Santo Amaro" de Biocca, Hoge e Schreiber, insertas no mesmo
volume, pp.153-171 e 29 pranchas, contendo referências a esqueletos
escavados; e o artigo de Pedro E. de Lima: "Impressões digitais dos
índios Tenetehára", Boletim do Museu Nacional, N.S., n. 7, Rio de
Janeiro, 11 pp.
A seguPda parte da obra do .dr. Juan C0mas reproduz mapas da
América do Sul, mostrando a distribuição do índice médio de altura
craniana (segundo T. D. Stewart), da estatura em diversos grupos
indígenas (segundo M. Steggerda), do índice cefálico horizontal (segundo R. Biasutti), das deformações crauianas intencionais, a racial
(segundo J. lmbelloni) e a d::i.s Jfnguas (segundo Krickeberg).

-1<

COMISSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA DO
ESTADO DE S. PAULO
Exploração dos rios Feio e Aguapehy, 1905. São Paulo
1906. i, 24 pp., 11 pranchas e 5 mapas fora do texto.
Contém interessantes dados sôbre os Kaingang dessa região.
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***
COMISSÃO GEOGRAPHICA E GEOLOGICA DO ESTADO DE S. PAULO
'1

Exploração do rio do Peixe 1907. São Paulo 1907.
vi, 16 pp., 10 pranchas e 9 mapas fora do texto.
Trata principalmente dos Kaingang ("Coroados") do rio do
Peixe, que tiveram encontros armados C'>m a turma d8 Comissão
por ocasião da exploração dêsse afluente esquerdo do alto Paraná,
contendo, também, referências aos Opaié-Chavante, Guarani e Kaiuá.,
1 2

*
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COOK, William Azel

CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO AOS
lNDIOS
Catálogo Geral das Publicações da Comi~são Ron~on
e do Conselho Nacional de Proteção aos Indios. Publicação n. 96. Rio de Janeiro 1946. 34 PP·
Minuciosa bibliografia de 100 publicações e inéditos dos Serviços superintendidos pelo general Cândido Mariano da Silva Rondon,
e de 48 publicações em conexão com êsses Serviços. Muitos dêsses
148 trabalhos interessam ao estudioso da Etnologia Brasileira.

Through lhe Wildernesses of Brazil. New York, American Tracl Society, s.a. (1909). 487 pp. e várias pranchas.
O autor visitou os Karajá do Araguaia, os Cherente e Karahó
do vale do Tocantins, os Bororo do rio Vermelho e o território dos
Kajabi no rio Verde, sem encontrar-i;:e porém, com êstes últimos.
Sua narrativa de viagem contém dados sôbre tôdas essas tribos e
uma nota a respeito dos Tapanhuma, vizinhos dos Kajabi.
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***

***

COOPER ] ohn M.

CONSELHO NACIONAL DE PROTEÇÃO AOS
ÍNDIOS
19 de abril. O dia do lndio. As comemorações reali-'
zadas em 1944 e 1945. 1. 0 vol., Publicação n. 100, Rio de
Janeiro 1946. 232 pp. in._8,º, 6 pranchas fora do texto.
Discursos, conferências e artigos de jornal em prol do índio, contendo dados acêrca de sua proteção.
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***

COOK, W. A.
The Bororó Indians of Matto Grosso, Brazil. Smithsonian Miscellaneous Collections, vol. L (Quarterly lssue,
vol. IV), n. 1789, Washington 1908, pp. 48-62, 2 pranchas
fora do texto.
Interessantes notas sôbre os Bororo Orientais visitados pelo autor
em 1901. Uma das fotografias reproduzidas nas pranchas mostra u'a
mulher com o corpo completamente coberto de penugem branca,
exceto na parte vestida com o largo cintUião de entrecasca, representando, portanto, material notável para o estudo do uso de ·penas
pelo sexo feminino entre os índios sul-americanos.

-1949

Areal and Temporal Aspects of Aboriginal South American Culture. Primitive Man, XV, nos. 1e2, Washington
1942, pp. 1-38, 1 mapa. -- Reproduzido em The Smithsonian Report for 1943, Washington 1944, pp. 429-462,
2 mapas no texto, 10 figuras em pranchas fora do texto.
Bibliografia.
B. Dahlgren (Boletin Bibliográfico de Antropologia Americana,
VI, ns. 1-3, México 1942, pp. 131-132) escreve a respeito: "No obstante las repetidas aclaraciones del autor de que e) presente artfculo
no fué escrito para especialistas en la materia, esta breve s:ntesis
(38 págs.) puede bien considerarse entre lo más claro y completo que
se haya presentado sobre las culturas aborígenes de Sud América.
Como indica el título, su finalidad es la de hacer una división en áreas
culturales, seiíalando al mismo tiempo el processo histórico de rns
formaciones, dando así, un armazón para futuros estudios. El P.
Cooper ha enfocad'.> el problema de las áreas oulturales desde todos
los puntos de vista: geográfico, somatológico, lingüístico, etnográfico, arqueológico e histórico. Como Radin, ha optado por una división en tres áreas. (Anteriores clasificaciones son la de Wissler en 5
áreas, Krickeberg en 2 con 6 subdivisiones y Stout en 9). Sus tres
áreas son: el área llamado Marginal, el área llamado Sival (de la selva) y el área Sierral (de la sierra). La base para tal divisióu es ante
todo etnográfica y en cada caso el autor da una lista de los rasgos
más característicos de fa cultura... "
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CORRÊA, A. A. Mendes

CORRÊA FILHO, Virgilio

Ameríndios. Extracto do fase. IV do tomo XXXII dos
Anais da Faculdade de Ciências do Porto. Porto 1948.
27 PP·

11/latto Grosso. Rio de Janeiro 1922, 486 pp., numerosas pranchas e tabelas no texto, 1 mapa fora do texto. Bibliografia. -- Segunda edição, Rio de Janeiro s.a. (1939),
268 pp. in-8. 0 , tabelas no texto, 22 pranchas e 2 mapas fora do texto. Bibliografia.

Neste importante artigo, que contém várias referências espec:ais
ao Brasil, é estudada a contribuição da Antropologia-Física para a
class;ficação dos índios.
O autor chega à seguinte suposição: "O Novo Mundo teria' sido
povoado inicialmente, no fim da era glac.iária, por uma estirpe humana
indiferenciada, que, por motivos indeterminados e em ambientes
vários, deu origem a grupos somáticos de tendênrias evolutivas diversas, cujo mongoloidismo, caucasoidismo, negroidismo ou australoidismo não seriam necessàriamente (nem mesmo provàvelmente)
o resultado de intrusões mongolóides, caucasóides, negróides ou australóides, mas estariam na caracterização do tronco primordial ou
nas potencialidades germinais ou adaptativas deste. Assim, as 8finidades com as outras estirpes humanas resultariam da comunidade
primitiva ou de simples convergência". (pp.26 e 27).

O capítulo "Etnografia Indígena" (pp.451-466 da primeira edição e pp.241-250 da segunda), baseado em vários autores, consiste
em ligeiras notas sôbre tribos de Mato Grosso.
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1:

CORRÊA FILHO, V.

: 1

Alexandre Rodrigues Ferreira. Brasiliana CXLTV, S.
Paulo 1939. 233 pp. in-8. 0 , 7 pranchas com 14 estampas.

E conclui: "Quer perante o heterogéneo concurso de novo.s elementos antropológicos, quer em face da multiplicidade de tendências
evolutivas do tipo ou tipos primordiais, o panorama bio-étnico é,
e será, no continente americano, mais de polimorfismo, de variedade
(origillada na multiplicidade de genes e meios), do que da unidade
racial concebida .por alguns cientistas e pensadores." (p. 27).

341

1887-

; 1

Estudo ricamente documentado sôbre a vida e a obra do eminente naturalista bahiano que, na segunda metade do século XVIII,
explorou o sertão do Pará e o rio Negro, o rio Branco, o Madeira,
o Guaporé e o vale do Alto Paraguai. A publicação de mas numerosas
memórias inéditas (enumeradas na p. 223 do presente livro) parecenos desejável, apesar do juízo desfavorável que Goeldi formou a respeito (cf. p. 228).
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CORTESÃO, Jaime
vide

CORREA, M. Pio

BRANDÃO, Ambrósio Fernandes; CAMINHA, Pero Vaz de

Município de 1guape. Revista do Instituto Historico
e Geographico de São Paulo XI (1906), São Paulo 1907,
pp. 117-156.

COSTA, Angyone

Às páginas 122 e 155-156, refere-se aos Guarani do aldeamento
de ltariri.

Migrações e cultura indígena. Ensaios de arqueologia
e etnologia do Brasil. Brasiliana 139. São Paulo 1939.
xii, 273 pp. in-8. 0 , 53 figuras no texto, índices alfabéticos de assuntos, autores e tribos. Bibliografia.
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Esta obra do professor de Arqueologia Brasileira do Museu Histórica Nacional do Rio de Janeiro é um livro de divulgação que contém os seguintes capítulos: "Cerâmica Marajoara", "A Bouba, doença americana", "A Arte Rupestre no Brasil", "Os Limites da Arqueologia Brasileira", "O Povoamento da América e a questão das
migrações", "O Homem de Marajó''. Cada capítulo é seguido de
uma bibliografia. É louvável que o livro contenha três índices alfabéticos, isto é, um de assuntos, outro de autores e um de nomes tribai::.
Já na sua "Introdução á arqueologia brasileira", BrasilÍaaa
34, São Paulo 1934, 348 pp. in-8. 0 , 17 estampas, bibliografia, índice
onomástico, - (segunda ediçã0, revista e aumentada, São Paulo
1938, 401 pp. in-8. 0 ) , Angyone Coí'ta mostrara a tendência de fertilizar a Arqueologia pela Etnologia.
Mas em ciência não bastam as boas intenções. Precisa-se, também, de um preparo trabalhoso, de uma inteligência adequada à especialidade e de um espírito meticuloso e profundamente honesto.
O autor não tem nada disso. Seus livros, portanto, não merecem consideração.

animais domesticados pelo Índio", "Conversa sôbre a alimentação
de nossos Índios'', "As confusas origeris da 'Tanga' '', "Ladislau Neto", "A língua que os Índios falavam',', "A~ inscrições lapidares indígenas do ponto de vista da ideologia selvagem", "O ermitão da
Lagôa Santa", "Prehistória e arqueologia amazônica", "A Ilha da
Páscoa e o Brasil'', "Arqueologia e arte", "A contribuição norteamericana aos estudos do Índio Brasileiro", "Pequena bibliografia
sôbre o Índio", "Uma excursão ao Alto-Xapurí".
É característica a frase com que o autor inicia a presente obra:
"Penso que êste livro virá encerrar a série de estudos que me propuz
escrever sôbre o índio, isto porque verifico persistir em círculos responsáveis do meu país um desinterêsse pronunciado pelo indígena."
Lendo esta frase digo duas vêzes: "Felizmente!" Felizment~,
um autor incompetente deixa de escrever sôbre o índio, e felizmente
êle não tem razão ao afirmar a respeito do desinterêsse pelo indígena,
pois a Etnologia está sendo prestigiada cada vez mais no Serviço
de Proteção aos Índios, como também no ensino universitário do
Brasil.
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COSTA, Angyone

COSTA, Angyone

Significado e correlação da tanga com a arqueologia
do Brasil. Anais do A!useu Histórico Nacional, III (1942),
Rio de Janeiro 1945, pp. 189-207, 13 figuras no texto.
Bibliografia.

Os idiomas do indio sul-americano e especialmente do
Brasil. Cultura Política, II, n. 22, Rio de Janeiro 1942,
pp. 123-129. Bibliografia.

Estuda a etimologia da palavra "tanga'', que considera procedente do quibundo (p. 196). Depois trata do uso da tanga entre os índios do Brasil, chegando à conclusão de que êle tenha aparecido somente depois de "longo e continuado convívio com o homem branco ..
(p. 204). Acha que a chamada ta~ga de barro do Marajó tenha sido
'
objeto de "culto totêmico" (p. 205).
Nem tôdas as figuras têm relação com o assunto.
348

Artigo de divulgação, malfeito.
346
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COSTA, Angyone

lndiologia. Biblioteca Afilitar LXVI e LXVII. Rio
de Janeiro 1943. 275 pp. in-8. 0 , figuras no texto. Bibliografias.

***
COSTA, Frederico

Conservando a mentalidade de divulgador, demonstrada ncs
seus outros livros, o autor apresenta os seguintes ensaios: "O índio
na Carta de Pero Vaz Caminha", "O pudor entre os Indígenas", "Os

-

Carla pastoral de D .. Frederico Costa, bispo dÓ Amazonas, a seus amados diocesano.~. Fortaleza 1909. 249 po.
in-4.º
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Relato de uma viagem pelos rios Negro e Uaupée, feita pelo
autor em 1908, contendo algumas referências a traços culturais dos
índios da região percorrida como, por exemplo, às diversas espécies
de Jurupari (p. 54) e apresentando, também, um esbôço gramatical,
textos e vocabulários de nheengatu, língua-geral do Amazonas (pp.

anos de 1883 a 1885, contém dados acêrca de numerosas tribos das
Guianas brasileira e francesa, um capítulo sôbre o rio Uaupés e seus
habitantes (pp. 141-210), um outro sôbre as tribos aruak dos Vapidiana ("Ouapichianes") e Atorai ("Atorradis") do alto rio Branco
(pp. 303-318) e vocabulários em língua-geral, pcrtuguês, e tukano
do rio Uaupés (pp. 464-474), em língua-geral, português e tariaua
do rio Uaupés (pp. 474-476), em francês e vapidiana do alto rio Branco (pp. 477-487), em francês e makuxi do alto rio Branco (pp. 487491) e em francês e "ouayeoué" das nascentes do rio Urubu de Silves· (pp. 491-492).

155-248).
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COSTA, João Severiano Maciel da
Regulamento interino para o aldêamento e civilisação
dos indios botecudos do Rio Doce, da provincia do Espirita Santo. Revista trimensal de Historia e Geografia ou
Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro VI
(1845), segunda edição, Rio de Janeiro 1865, pp. 489-491.
Êste documento, datado de 1824·, é interessante para a história
do tratamento oficial dos índios no Brasil.
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***
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***
COUDREAU, Henri
Vocabulaires méthodiques des Zangues Ouayana, Aparai, Oyampi, Êmérillon. Bibliotheque Linguistique Amé-ricaine XV, Paris 1892, 147 pp.
Dessas quatro línguas da Guiana, as duas primeiras pertencem
à família karaíb, sendo tupi as duas últimas. Ayrosa (Ap9ntamentos
etc., p. 93) qualifica os vocabulários de "excelentes''.

COSTA, Veríssimo José da

353
Viagens pelos rios navegaveis do Estado do Espirita
Santo. Viagem ao rio Doce. Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro XYII I (1905), Rio de Janeiro
1915, pp. 3-47.
Contém ligeiras referênl'ias aos Botocudos.

351

***
COUDREAU, Henri A.

1859-1899

***
COUDREAU, Henri
Chez nos Indiens. Quatre annés dans la Guyane Française (1887-1891). Paris 1893. xi, 614 pp. in-8. 971.figuras e 1 mapa no texto, 1 mapa jora do texto.
0

,

Contém importante material sôbre os Oaiana (Rukuién) e numerosas referências aos Oiampi. e Emerillon.
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La France F:quinoxiale. I: Eludes sur les Guyanes et
l' lma:onie. Paris 1886. xri, .'t36 pp. in-8. 0 • - - II: Voyage
a lrarers les Gayanes el l'Amazonie. Paris 1887. xxxvi 1
495 pp. in-8. 0 • - - - .·Was. Paris 1887. 9 mapas.
O primeiro torno contém um capítulo (pp. 257-277) sôbre os
dirl'lores rle índills no Brasil, elogiundo essa iustitnição oficial. O segumlo tomo, referindo-se a uma viagem realizada pelo autor uos

-
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***
COUDREAU, Henri
. Voyage au Tapa1oz. Paris 1897. 213 pp. in-4. 0 , 37
vinhetas, 1 mapa. -- A versão portuguêsa apareceu na
série Brasiliana, vol. CCVII I, São Paulo 1941, 288 pp.
in-8. º, ilustrações do original.
-
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Em 1895 o autor explorou o Tapajós. Seu livro contém dois capítulos inteiros sôbre os Munduruku (pp. 111-146) que constituem,
na maior parte, reproduções do que Gonçalves TocJ.ntins e Barbosa
Rodrigues escreveram a respeito dessa tribo, cujo idioma apresenta
cert.) plirentesco com línguas tupi. Há ainda, algumas referências
aos Parintintin, Maué e Apiaká, tribos essas cujas línguas são consideradas, atualmente, corno pertencentes à mesma família Tupi.
Um capÍiulo consiste em vocabulários m:mé (pp. 173-181), api\'J.ká
(pp. 182-191). e mundukuru (pp 192-202).
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***

COUDREAU, Henri

Voyage aii Tocantins-Aragiiaya. Paris, 1897, ii, 298
pp. in-4.º, 87 vinhetas, 1 mapa.
Em 1897 o autor navegou da foi do Tocantim até a confluência do Tapirapé com o Araguaia. Seu livro menciona os índios Ga-1
viões, Apinayé, Gradaú, Karajá, Kaiapó e Tapirapé. O que diz sôbre êstes últimos é completamente errôneo, baseando-se, aparentemente, em informações mal entendidas, mas os Karajá e Kaiapó
foram observados pelo próprio autor, que reproduz bons retratos
de várics indivíduos dessas tribos e voeabulários de suas línguas
(karajá: pp. 259-270, kaiapó: pp. 271-290). É verdade que, depoie
das pe~quisas entre os Karajá feitas por Ehrenreich em 1888 e publicadas cm 1891, Coudreau pouco traz de novo sôbre êsses índios.
Por outro lado, porém, êle dá as primeiras notícias de importância
sôbre os Kaiapó p:irae:Bcs e seus contactos pacíficos com os missionários.
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***
COUDREAU, Henri
Voyage aii Xingu (1896). Paris, 1897. u, 230 po.
4.º, 68 vinhetas, 1 mapa.

in-

Refere-se ligeiramente aos Assurini, Pena, J uruna, Achipaie,
Arara, Kuruaie, Karajá e Karuriá, considerando êstes últimos como
Munduruku (pp. 32-36), e apresenta vocabulários juruna (pp. 165l 96) e m:-<1.rn (pp. 199-210). As páginas 197 e 198 contêm cantig<ts
juruna.
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COUDREAU, O.
Voyage au Ciiminá 20 Avril 1900 - 7 Seplembre
1900. Paris 1901. 190 pp. in-4:º, 68 figuras no texto, 18
mapas fora do texto.
No presente diário da exploração dêsse afluente esquerdo do
Trombetas há wn interessante capítulo que trata da visita feita pela
autora aos Pianokotó (pp.151-173). Encerra alguns dados sôbre a
aparênria física e a cultura dêsses Karaíb e pequena lista de palavras de sua língua (pp.165-168).
Dignas de nota são também as reproduções de desenhos rupestres (pp. 33, 85, 176 e 177).

358
COUDREAU, O.

***

Yoyage a la Aiapuerá. 21 Avril 1901 - 24 Décembre
1901. Paris 1903. 166 pp. in-4.º, 36 jigiiras no texto, 3
mapas.
Refere-se ligeiramente a índios da região percorrida e à sua língua, reproduzindo uma lista de 6 vocábulos (p. 50) e outra maior
(pp. 91-92). Supõe a autora serem "Ouayéoués" os habitantes do
"Mapuerá", rio do noroeste do Estado do Pará, entre os quais recolheu êste último vocabulário (pp. 91 e 160).
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•*•
COUDREAU, O.
Voyage au Rio Curua, 20 Novembre 1900 - 7 Mars
1901. Paris 1903. 114pp.in-4. 0 ,34jigiirasnotexto,1mapa.
Contém um vocabulário aparaí (pp. 41-51).
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***
COURTEVILLE, Madame R.
De l'Argentine a l'Amazone par la forêt vierye. 20.000
kilomelres de flem1es inconnus et de ferres T}iystérieuses.
Paris 1931. 187 pp. in-8. 0 , 1 mapa no texto, 16 pranchas
fora do texto.
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Obra destituída de valor científico. Percebe-se perfeitamente
que a inexatidã<> das legendas das fotografias de índios, nela reproduzidas, não é produto de êrro cometido por ignorância, mas de falsificação consciente.

361

COUTO, Domingos do Loreto
Desagravos do Brazil e glorias de Pernambuco. Annaes
da Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro XXIV (1902),
Rio de Janeiro 1904, pp. 1-355; XXV (1903), Rio de Janeiro 1904, pp. 3-214, índice alfabético.

***

COURTEVILLE, R.
Le Matto-Grosso. Paris 1938, 237 pp. in-8. 0 , 1 mapa
no texto. Bibliografia.
As p::mcas páginas que tratam de índios contêm erros de t:..l
espécie que revelam a completa incompetência científica do autor.
Cf. também a crítica publicada por V. Corrêa Filho na Revista
Brasileira de Geografia, 1, n.3, Rio de Janeiro 1939, pp.118-127.

362
***

COURTEVILLE, Roger

A. obra dêsse grande indi6filo setecentista (natural de Recife,
Pernambuco) contém referências a tribos nordestinas e considerações sôbre os índios brasileiros em geral.

365
***

CRAIG, Neville B.

1847-

Recollections of an ill-fated expedition to lhe headwaters of lhe Madeira River in Brazil. Philadelphia <J London 1907. 479 pp. in-8. 0 , 28 pranchas, 6 mapas, índice
alfabético. -- A versão portuguêsa apareceu sob o título:
Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, história trágica de uma
expedição, tradução de Moacir N. Vasconcelos, na série
Brasiliana, CCXLII. São Paulo 1947, 449 pp. in-8. 4
pranchas e 3 mapas fora do texto.
0

5.000 kilometres en Amazonie vers les sources de l' Ama:one. Paris 1946, 216 pp. in-12.º, 1 mapa no texto.
Narrativa de viagem com numerosas referências a índios, mas
sem valor científico.

,

Estas notas sôbre uma expedição feita em 1878 contêm ligeiras
referências aos índios Mura, Arara, Karipuna e Parintintin.
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363
CRÉQUI-MONTFORT, G. de, et RIVET, P.

***
COUTINHO, Francisco de Souza
I njormação sobre o modo por que se effectua presentemente a navegação do Pará para Mato-Grosso, e o que se
pôde estabelecer para maior vantagem do commercio, e do
Estado. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro II (1840), terceira edição, Rio de Janeiro 1916, pp.
291-314.
Ventila a questão do emprêgo de índios como remeiros nessa
navegação. Datada de 1797.

364
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Linguistique bolivienne. Les aff inités des dialectes OlziJournal de la Société .des Américanistes, n.s., X, Paris 1913, pp. 369-377 e 1 mapa.

ke.

-

Mediante comparações lexicográficas e gramaticais, os. autores
mostram o estreito parentesco entre o otukê e o bororo (boror6, se~
gundo êles), reunindo estas línguas à chamada família Qtukê que compreende, também, o kovareka, o kuruminaka e, sob reservas, o korabeka, o kuravê, o kurukaneka e o tapii. Segundo afirmam, nada
permite ligar o bororo à família tup] (guarani, segundo êles), como
foi feito por Castelnau, Martius e Brinton.

367
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CRÉQUI-MONTFORT, G. de, et RIVET, P.
Linguistique bolivienne. La Zangue Saraveka. Journal
de la Sociélé des Américanistes, n.s., X, Paris 1913, pp.
497-540 e 1 mapa.
Os Saraveka habitam o vale do rio Verde, afluente esquerdo
do Guaporé. No presente estudo comparativo, os autores mostram
pertencer a língua dessa tribo, lexicografica e gramaticalmente à
família aruak (arawak, no dizer dêles), sendo co-dialeto do pareci.
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***
CREVAUX, ] . - SAGOT, P., ADAM, L.
Grammaires et vocabulaires Roucouyenne, Arrouague,
Piapoco et d'autres Zangues de la région des Guyanes. Bibliolheque linguistique américaine VIII. Paris 1882.
Além do material das mencionadas línguas há, no presente volume, vocabulários apalaí, carijona, trio e cariniaco.
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***
CREVAUX, ].

1847-1882

Voyages dans l'Amérique du Sud, contenanl I. Voyage
dans l'inlérieur des Guyanes (1876-1877): Exploration du
1~1aroni el du Yary. II. De Cayenne aux Andes (18781879): Exploration de l'Oyapock, du Parou, de l' Iça et du
Yapura. III. A travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela (1880-1881): Exploration, en compagnie de M. E.
Le Janne, du Magdalena, du Guaviare et de l'Orénoque.
IV. Excursion chez les Guaraounos (1881). Avec 253 gravares sur bois d' apres des photographies ou des croquis pris
par les voyageurs, 4 cartes el 6 fac-simile des relevés du Dr.
Crevaux. Paris, Hachette, 1883. xvi, 635 pp. in-4. 0 - Uma
tradução espanhola do relatório da segunda viagem apareceu na crestomatia "América Pintoresca", Barcelona 1884,
pp.113-264 (in-4. 0 ) .
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Esta monumental obra do célebre. el.]>lorador franc.ês contém
interessantes notas sôbre os índios. das regiões por êle percorridas.
Principalmente as descrições das viagens de 1876 a 1879 têm importância para a Etnologia Brasileira.
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***
CRULS, Gastão

1888-

A Amazonia que eu vi. Obidos-Tumucumaque. Prefacio de Roquette-Pinto. 2.ª edição. Série Brasiliana CXIII,
São Paulo 1938. 339 pp. in-8. 17 pranchas, 1 mapa. Bibliografia.
0

,

~ste diário de uma viagem feita em 1928 e 1929 refere-se ligeiramente às tribos karaíb dos Pianokotó da bacia do Cuminá e dos
"Tiriô" (Trio) da Cordilheira Tumucumaque. O autor compara alguns vocábulos tiriô recolhidos pelo general Rondon com têrmos da
mesma língua coligidos por Crevaux (p. 253).
371

• "' *
CRULS, Gastão
Decoração das malocas indígenas. Revista do Servico
do Patrimonio Hislorico e Artistico Nacional V, Rio de
Janeiro 1941, pp. 155-167 incluindo 4 pranchas (das quais
duas coloridas) e bibliografia de 8 números.
Trata da ornamentação da casa índia sul-americana, referindo-se especialmente aos Bakairi e a tribos betóia e tukano. Em seguida o autor estuda um disco de madeira pintado de várias côres,
que servia de remate ao poste central da maloca do chefe dos Urukuiana, tribo karaíb do Alto J ari também conhecida por Guaiana,
Uaiana, Oayana, Ojana, Oiana e Aiana. ftsse disco foi encontrado, .
em 1938, por membros da Comissão Brasileira Demarcadora de Limites. Já pouco antes, Schulz-Kampfhenkel (Ratsel der Urwaldhõlle,
prancha pegada à página 168) vira semelhante objeto entre os .
Aparaí, outra tribo karaíb do mesmo rio, e Crevaux, no século passado, encontrou tais ornamentos em ambas as tribos mencionadas
(cf. p. 163 do presente artigo).
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CRUZ, Laureano de la

CRUZ, Manuel

Nuevo descubrimiento del Rio de Marafíon llamado de
las Amazonas, hecho por la religión de Sa,n Francisco,
aiío de 1651. Madrid 1900. 132 pp. in-4.º

Em tôrno do livro "Entre os aborígenes do Brasil Central", de von den Steinen. Revista do Arquivo Municipal
LXXXIV, São Paulo 1942, pp. 163-172.

Relatório duma viagem pelo Amazonas, realizada em 1651. Refere-se aos "Omaguas", "Tupinambaranes'', "Trapajosos" e a outras tribos da região percorrida.

Interessante crítica do material sôbre os Bororo publicado por
von den Steinen.
Segundo o autor, o nome dessa tribo deve ser pronunciado
"Boróro" e não "Borôro" ou "Bororó". "Bor6ro significa o pátio
do aldeiamento, no qual têm lugar as reuniões noturnas... " (p.164).
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377

CRUZ, Manuel
A imposicão do nome entre os indios Bororo. Journal
de la Soci~té des Américanistes, N.S., XXXI, Paris 1939,
pp.197-209.

***

CRUZ, Manuel
O exorcismo da caça, do peixe e das frutas entre os
Borôro. Prefácio de Herbert Baldas. Revista do Arquivo
Municipal LXXXIX, São Paulo 1943, pp. 151-156.

Trata minuciosamente dêsse complexo cultural, particularmente
importante entre êsses índios do planalto mato-grossense.
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***
Valiosa contribuição para 0 1 estudo. de um .dos aspectos da vida
religiosa dessa tribo mato-grossense.

CRUZ, Manuel

378

A arte militar entre os Bororos de outrora. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 175 (1940).
Rio de Janeiro 1941, pp. 169-182.

***

Consistindo êste artigo, principahnente, em dados que o autor
não pode ter ob.servado pessoahnente, é de lamentar-se o silêncio
absoluto sôbre a procedênCia e obtenção dêsses dados.

CRUZ, Manuel
.Mitologia borora. Revista do Arquivo Municipal XCI,
São Paulo 1943, pp. 159-166, 1 prancha.

375

* *·*

Versão portuguêsa de lendas dos Bororo Orientais.

CRUZ, Manuel

379

Dos nomes entre os Bororos. Rev.ista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 175 (1940), Rio d~ Janeiro 1941, pp. 183-211.

***
CRUZ, Manuel

Trata das diversas espécies de nomes usados por êsses índios. e
das particularidades ligadas à sua imposição.

376

O cemitério dos Boróros. Revista do Arquivo Miinici-

pal XCVIII,_São Paulo 1944, pp. 127-130.
·''
1 3
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Referindo-se ao brejal no qual os habitantes da aldeia de TO-:
ripáru colocam os ossos de seus mortos, o autor descreve aspect-0s
ligados a essa chamada "sepultura secundária" (cf. êste têrmo no
"Dicionário de Etnologia e Sociologia" de Baldus e Willems).

CUNHA, Mário Wagner Vieira da
vide
PIERSON, Donald
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***

1912-

***
DAMASO, Alfredo Pinto

CRUZ, Manuel.
Aróe-códu ou a queda dos bólides. Revista do Arquivo
Municipal, CV, São Paulo 1945, pp. 71-75.
Descreve o comportamento dos Bororo Orientais ao verem tais
aerólitos atravessar a atmosfera.
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***
CUNHA, Francisco Manoel da
Ojjicio que Francisco Manoel da Cunha dirigiu ao
conde de Linhares sobre a capitania, ho1e provincia, do
Espírito Santo. Revista trimensal de Historia e Geographia
ou Jornal do Instituto Historico e GeographicoBrasileiro
XII (1849), segunda edição, Rio de Janeiro 1874, pp.
511-518.
Ofício datado de 1811, com referências aos Botocudos, Manaxó
e Pataxó ("Patoxó").
382

Pelos Indios. O Serviço de Protecção aos Indios e a
Tribu dos Carijós no sertão de Pernambuco. Rio de Janeiro
1931. 12 pp.
Esta carta de um sacerdote católico, publicada no "O Jornal"
de 28 e no "Jornal do Commercio" de 30 de abril de 1931 e, depois,
em forma de folheto, defende o Serviço de Proteção aos Índios contra ataques do jornal carioca "A Noite" de 3 de março do mesmo ano
e descreve o funcionamento do "Posto Indígena Dantas Barreto"
entre os Karnijó de Águas Belas, também chamados Fulniô e Fornió.

384
***
DANIEL, ] oão

1722-1776

Thesouro descoberto no maximo Rio Amazonas. Segunda parte. Rev. Inst. Hist. Geogr. Bras. I, 2, Rio de Janeiro 1840, pp.328-347, 447-500; ibidem I, 3, Rio de Janeiro 1841, pp.39-52, 158-183, 282-297, 422-441.

Êste diário do século XVIII menciona índios "Tappes" e "Minuanos".
383

O manuscrito original de. cinco partes acha-se na Biblioteca
Nacional do Rio. A quinta parte foi publicada no Rio de Janeiro,
em 1820 (x, 151 pp. in-12. 0 ) , e a sexta, copiada da Biblioteca de Évora, saiu na Revista do Instituto Historico e G~ographico Brasileiro
XLI, parte primeira, Rio de Janeiro 1878, pp.33-142.
.
Lemos no prefácio que o autor "residiu como missionário dezoito anos sobre a região Amazona: e que dalí fora transportado com
alguns outros para o cárcere de S. Julião em Lisboa, onde escrevera
o referido manuscrito," isto é, o presente trabalho.
Neste trabalho o padre João Daniel demonstra o profundo etnocentrismo com que os jesuítas em geral encaram os índios. Apesar
disso, a sua obra seria importantíssima para a Etnografia amazônica do século XVIII se a maior parte de seus numerosos dados
não se referisse aos índios em geral, sem mencionar os nomes das

-194-
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***
CUNHA, ] acinto Rodrigues da
Diario da expedição de Gomes Freire de Andrada às
Missões do Uruguay. Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil XVI (1853), Rio de Janeiro 1894, pp.
139-328.
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tribos. É verdade que dá também nos. capítulos XVI-XIX da segunda parte "noticia de algumas nações em particular". Mas nessa
"noticia" indica somente uns pouquíssimos traços de cada cultura
que lhe pareciam característicos.
o que, porém, caracteriza o autor, é que êle ainda repete seriamente, com todos os detalhes, as descrições de uma "nação" índia
com pés voltados para trás, correndo, apesar disso, para frente, e
de outros índios cujos pés "vêm a ficar em poucos anos não só redondos; mas muito grandes, tanto que ·quando querem, assentandose o levantam contra o sol para lhe fazer sombra, e cançando um levantam o outro, sem necessitarem de mais chapéu de sol." (p. 286
do terceiro tomo).
Em resumo: o valor etnológico de João Daniel é muito restrito
por causa das suas generalizações e evidentes erros.
Cf. a crítica de Monteiro Baéna na "Revista trimensal de Historia e Geographia" V (isto é: "Revista do Instituto Historico e Geo~
graphico Brasileiro").

ftste manual trata, principalmente, das chamadas "altas culturas" da América Central, dos Chibcha e do império incaico. Apresenta, às páginas 80-86, uma sinopse das tribos do Brasil, não isenta
de pequenos senões.
'
Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista do Arquivo
Municipal LXI, São Paulo 1939, pp: 297-298.
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***
DAVID, J. (Aimoré)
lndios Puris. Revista do Arquivo Municipal, CXXXVIII,
São Paulo 1951, pp.9-11.
Extrato duma lista de habitantes do aldeamento «;!.e Quelu:i;, a
qual foi publicada, completa, por A. Paulino de Almeida no volume
XI da mesma Revista, às pp.62-64. Traz algumas notas sem importância.
388

***
DAVIDSON, D. S.

1899-.

DANNENBERG, K.

387

Die Tõpferei der Nalurvõlker Südamerikas. Archiv für
Anlhropologie, N. F., XX, Braunschweig 1925, pp.157184, 2 figuras no texto, 2 pranchas fora do texto. Bibliografia.

Knotless Nelting in America and Oceania. American
Anthropologist, N. S., XXXVII, n.º 1 (Part !), Menasha,
Wisconsin, 1935, pp. 117-134. Bibliografia.
Contém referências a índios do Brasil.

Estudo sôbre os vasos de barro dos povos-naturais sul-americanos. O autor, baseando-se na literatura a respeito e nas coleções
do Museu Etnológico de Berlim, .descreve a função, as técnicas de
fabrico, a ornamentação e os diversos tipos, referindo-se, também,
à cerâmica de numerosas tribos· do Brasil.

386

***
DANZEL, Theodor-Wilhelm
Handbuch der priikolumbischen Kulturen in Laleinamerika. Hamburg, s,a., 137 pp. in-8. 0 numerosas figuras
no texto, 2 mapas, índice alfabético de autores e matérias.
Bibliografia.
-196 -
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***
DEBRET, Jean-Baptiste

1768-1848

Voyage piltoresque et historique au Brésil, ou sé1our
d'un artiste-jrançais au Brésil, depuis 1816 1usqu'en 1831
inclusivement, époques de l' avenemenl el de l' abdication de
S. M. D. Pedro ter, fondateur de l'Empire brésilien. 3 volumes in-fol.gr., Paris 1834-1839; I: 56 pp., 36 pranchas;
II: 162 pp., 49 pranchas; III: 252 pp., 54 pranchas. A versão portuguêsa apareceu em São Paulo, no ano de
1940, sob o título "Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil",
traduzida e anotada por Sérgio Milliet, como n. IV da Biblioteca Histórica Brasileira, reproduzindo tôdas as pran-197-
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chas do original. A edição brasileira é de 2 tomos in-8. 0 ,
contendo o primeiro tomo (xi, 295 pp.) os primeiros dois
volumes do original, e o segzmdo tomo (302 pp.) o terceiro
volume.

Ligeiras notas sôbre a aculturação dos Bakairi do Pôsto Indígena Simões Lopes, visitados pelo autor em 1927.

O pr;meiro volume consiste em ligeiras notas sôbre numerosas ·
tribos do Brasil, contendo alguns dados interessantes ao lado de muitas inexatidões e generalizações injustificáveis.
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***
DENGLER, Hermann

1890-

Das Haar-Ausreissen bei den Ticuna-Indianern WestBrasiliens. Der Erdball I, Heft 6, Berlin 1927, pp. 231-233.

***
DEEKE, José
Die Botokuden am Rio Plate. Uhle's Jahrbuch. 16.
und 17. Jahrgang. S. Paulo 1923. pp. 77-80, 2 figuras
no texto, 1 prancha.

Estudo sôbre o costume de arrancar os cabelos da moça púbere dessa .tribo do Solimões. Semelhante costume praticado pelos
Munduruku foi descrito por Biard.

394

***

Descreve a pacificação dêsses "Botocudos" (Aweikoma) do este
de Santa Catarina feita por Eduardo de Lima e Silva Hoerhan.

391

***

Eine Forschungsreise zu den Kavahib-Indianern am
Rio Madeira. Zeitschrijt jür Ethnologie LIX, Berlin 1928,
pp. 112-126, 377-378, 1 mapa e 6 pranchas.

DELHAES, Claas
Von Cuyabá zu den Bakairi-Indianern. Zur Kenntnis
von Reisetechnik und Reisemilieu in Zentralbrasilien. Der
Weltkreis, III, Berlin 1932, pp.69-75, 1 figura no texto.
Trata da viagem do autor feita em companhia de Max Schmidt,
no ano de 1927, da capital de Mato Grosso ao Pôsto Indígena Simões Lopes.

392

***
DELHAES, Claas
· Die heulige kullurelle Lage der Bakairi-Indianer. Der
lVeltkreis, III, N. 4-5, Berlin 1933, pp.113-115, 1 figura
no texto. ·

-
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DENGLER, H.

Ligeiras notas baseadas em observações feitas pelo autor e em
informações que lhe deram Curt Nimuendajú, Manuel de Souza
Lobo e José Garcia de Freitas, ~s melhores conhecedores dessa tribo
tupi chamada, também, de "Parintintin". O padrão de comportamento tribal dêsses índios é tipicamente guerreiro. São caçadores
de cabeças, matam e comem os prisioneiros em cerimónias que, "segundo os escassos relatos dados pelos próprios índios e c01Ú"Jrme as
poucas observações a respeito feitas por Garcia de Freitas, parecem
ser semelhantes às realizadas pelos antigos Tupi orientais" (p. 125).
Várias vêzes o autor condena as mistificações de Charles ,V.
Domville-Fife e Leo Parcus.
.
Em seu artigo: Die Kavahib-lndianer. Fonchungen und . Fortschritte Ili, n. 20, Berlin 1927, pp. 157-158, Dengler fornece dados
resumidos sôbre êsses mesmos índios.

395
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1798-1890

DENIS, Ferdinand .

Une fête brésilienne célébrée a Rouen en 1550 suivie
d'un fragment du XVI• siecle roulant sur la théogonie des
anciens peuples du Brésil et des poésies en Zangue tupique
de Christovam Valente. Paris 1850. 104 pp. in-8.º, trechos
de melodia no texto (p. 38), 1 prancha. - A edição brasileira apareceu como volume da Estante de História da Biblioteca Brasileira de Cultura, Rio de Janeiro 1944.
Comenta a descrição duma festa em que cêrca de cinquenta
Tupinambá simularam combates perante Catarina de Medieis e Henrique II.
O fragmento sôbre religião do Brasil que se segue C')nsiste em
trechos tirados de trabalhos de Thevet sôbre os antigos Tupi.
Cf. o parecer de J. M. Pereira da Silva, Joaquim Norberto de
Souza Silva e Joaquim Manoel de Macedo na Revista trimensal do
Instituto Histo:rico e Geographico do Brasil, XIV (1851), segunda
edição, Rio de Janeiro 1879, pp. 402-407.

396

la sistemática. Physis XVI, n.º 48, Buerws Aires 1939.
pp.225-244.
Lista de nomes guarani com os' correspondentes têrmos científicos. É interessante conferi~ o presente trabalho com os "Guaran)
names of Paraguayan plantf and animalf" de Fiebrig-Gertz e com
os "Nomes de plantas e animaes em lingua tupy" de Tastevin.

398

***
DESGENETTES (GENETTES, Rayrnundo Henriques
des)
Os Indios Cayapós. Revista do Instituto Historico e
Geographico Brazileiro, LXVII, parte II, Rio. de Ja.neiro
1906, pp. 217-225.
Três cartas datadas de dezembro de 1882, contendo ligeiras
notas sôbre os Kaiap6 das "cabeceiras do Araguaia". Certas especulações etimológicas não merecem consideração.

* **

*••

DENIS, Ferdinand

399

DEUBER, Arnold

Arte plumaria'. Les plumes, leur valeur et leur emploi
dans les arts au Mexique, au Pérou, au Brésil, dans les
Jndes et dans l'Océanie. Paris 1875. 76 pp. in-8.º

vide
SPEISER, Felix

**•
Dados vagos de alguns autores sôbre ornamentos de penas e
rêdes de dormir dos índios do Brasil são resumidos às páginas 45-53.

• *•
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DENIS, Ferdinand

DIAS, A. Gonçalves

1323-1864

Brasil e Oceania. Revista trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, XXX, parte
segunda, Rio de Janeiro 1867, pp.5-192 e 257-396.
-

vide
TAUNAY. Hippolyte

***

DENNLER, Jorge G.
Los nombres indígenas en guaraní de los mamíferos
de la Argentina y países limítrofes y su importancia para
_. 200 -

Trabalho obsoleto. O autor compila informações publicadas sôbre os índios do Brasil e dos .povos da Oceania, comparando~s a
fim de "deduzir desta comparação qual deles estava mais)pto 'para
receber a civilização" (p. 293).
..
Cf. o comentário de Raimundo Lopes na Revista do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro, Instituto Panamericano de Gf'ografia e História, V')l. II, Ri:> de Jareiro 1934, pp. 592-602.

400
-
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DIAS, A. Gonçalves

DIETSCHY, Hans

Amazonas. Revista .do Instituto Historico e Geogra- phico do Braz.il XVIII (Tomo 5. 0 da terceira serie), (1885),
Rio de Janeiro 1896, pp. 5-70.

1912-

Die amerikanischen Keulen ,und Holzschwerter in ihrer
Beziehung zur Kulturgeschichte der Neuen Welt. Internationales Archiv für Ethnographie, XXXVII, Leiden 1939,
pp. i-xix, 89-196, 4 pranchas fora do texto. Bibliografia.

Segundo o autor, nem os antigos escritores, nem os modernos
viajantes deram fundamento razoável para a suposiçã:> dt> existêncL~
de amazonas.

401

***

...._

DIAS, Carlos Malheiro
História da Colonização Portuguesa do Brasil. Direccão e coordenacão [ilerá.ria de Carlos Malheiro Dias. I:
~xxxi, 276 pp.,' Porto 1921; II: 458 pp., Pórto 1923; III:
lxiii, 395 pp., Porto 1924; cada tomo contém numerosas
gravuras e mapas; in-4. 0 •

Baseando-se em estudos realizados nos museus da Suiça, da
França, da Alemanha, da Suécia e da Dinamarca e considerand:>
numerosa literatura, o autor distingue 24 formas dt. cacetes ametican.os, descrevendo-as minuciosamente, tratando da sua distribuição
geográfica e das suas relações com a histó.ia cultural da América.
Cf. o comentário de Kaj Birket-Smith no Anthropos XXXYYI (1940-41), pp. 1069-1070.

404

***
DISSELHOFF, H. D.

1899-

Frühe Kunsl Amerikas aus den Sammlungen des Staatlichen 1\íuseums für Volkerkunde, München, und Privatbesitz. Ausstellung im Amerikahaus iUiinchen, s.a., 72 pp.
não numeradas, com texto e numerosas figuras.

Nos tomos segundo e terceiro desta obra monumental há numerosas referências aos índios do Brasil quinhentista. Importantíssimos são os documentos a respeito, escritos na primeira metade do
século XVI e reproduzidos no segundo tomo.

402

Catálogo duma exposição de arte indígena americana para o qual
o autor escreveu a introdução, com reprodução de ótimas fotografias
de 6 máscaras de animais d<:>s Tikuna (Tukuna), pertencentes à coleção de Spix e Martius que se conserva no Museu Etnológico de
·
Munich.

Die Waffen der Nalurvolker Siid-.Amerikas. DisserlaiiOn. Slallnponen 1.912. l'iii, 99 pp., 5 mapas de distribuição geográfica muna prancha fora do texto. Bibliografia.

405

***

DIECK, Alfred

1888-

***
DODT, Gustavo

Esta tese de doutoramento apresentada à universidade de KõnigsbcJ'g dá ligeira sinopse das armas dos povos-naturais sul-ameri-

Descripção dos rios Parnahyba e Gurupy. Brasiliana
CXXXVIII, São Paulo 1939. 233 pp. in~8. 0 , 6 pranchas
e 2 mapas no texto, 1 mapa fora do texto.

canos, tratando também da sua distribuição geográfica, sem, porém,
alcançar o grau de perfeição dos estudos dêsse gênero feitos por Nordenskii.ild.
Cf. também o eomentário de Georg Friederici no Baessler-A:chiv, füiheft VII, 1915. pp.61-62, uota 25.

O autor viajou peb Gurupi em 1872. Seu trabalho tem dados
sôbre os Tembé e Timbira, mencionando também os Amanajé, Urubu, Guajá e Guajajara. As fotografias de índios reproduzidas na,s
pranchas não têm relação com o texto.

403
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DOMVILLE-FIFE, Charles W.

Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista do Arquivo Municipal LV, São Paulo 1939, p. 68.

Among wild tribes of the Amazon. An account of exploration çf adventure on the mighty Amazon çf its confluents, with descriptions of the savage head-hunting .~ anthropophagous tribes inhabiting their banks. London 1924.
282 pp. in-8. 0 , 1 figura e 5 mapas no texto, 26 figuras em
pranchas e 1 mapa fora do texto, índice alfabético de nomes e matérias. - Versão alemã: Unter Wilden am Amazonas. Forschungen und Abenteuer bei Kopfj(igern und Menschenfressern. Leipzig 1926. 269 pp., 36 figuras, 6 mapas.

406

DOMINICANOS, Missionários
Os Nossos Indios. Cayapós e Cara1ás. Orgam da Catechese dos Indios na Prelazia de Conceição do Araguaya
e Echo da Prelatura de Porto Nacional. Missões Dominicanas. N. 1, Poços de Caldas, 15 de Julho de 1922. Em
1933 esta revista passou a aparecer como secção do "Mensageiro do Santo Rosario" em Uberaba e Rio de Janeiro.

Livro de i ventU' as, escnto num estlo espetacular para agra ·
çlar a um público de mau. gôsto e leigo na matéria. Já foi reprovado
por H. Dengler e outros etnógrafos. Contém referênci<>s aos Munduruku, aos Apiaká do Tapajós e rio Manoel (Tupi), aos Karipuna e
aos Parintinti:a. do Gi-Paraná.

Contém noticias sôbre os Kaiapó, Karajá, Tapirapé, Chavante,
Cherente, Apinagé e, às vêzes, sôbre outros índios, destinadas aos
bemfeitores das missões.

409

***

407

***

i

1

DOURADO, Mecenas
A conversão do gentio. Rio de Janeiro 1950, 101 pp.

DOMINICANAS, Missões

in-8. 0

Gorotirés. Prelazia de Conceição do Araguaya. Rio
de Janeiro 1936. 89 pp. in-8°, 79 figuras e 1 mapa no texto.

Trata da catequese dos índios pelo,;; jesuítas, no Brasil colonial.
ill
l

410

1

Descrição da quarta expedição feita por Dom Sebastião Thomas, bispo de Conceição do Araguaia, a procura dos índios Górotire. Êle explorou, em junho e julh'.) de 1935 o AJt'l Rio Fresco, afluente do Xingu, encontrando nessa viagem rastos d'.)S Purukar~, que
são os Kaiapó ainda independentes, habitantes das vertentes orien·tais do primeiro rio mencionad). Êsses índios são o terror dos mora··
dores br11sileiros dos campos de Conceição,· seus vizinhos 3 este, dos
índios Tapirapé, seus vizinhos ao sbl, e dos Górotire, vizinhos a oeste
que lhes dão o nome de Dj)ré. Depois de ter descido outra vez até
Nova Olinda, o missionáriodominicallo subiu o Riosinho, a-ié alcançar os Górotire. Foi um encontro amigável que, apesar de rápido,
permitiu ao viajante classificar os Górotire como Kaiapó

i1
1
.I'

***
DREYFUS, Jenny
Das relações entre a ceramica indigena brasileira e a
sul-americana. Revista do Arquivo Municipal LIX, São
Paulo 1939, pp.83-110, 29 figuras no texto. Bibliografia.
Ventila di~ersos problemas arqueológicos.

408
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DREYS, Nicolao

DRUMOND, Carlos

Noticia descriptiva da provincia do Rio-Grande de S.
Pedro do Sul. Rio de Janeiro 1839. xi, 216 pp. in-4.º,
1 mapa.

Da partícula háb.a do tupi-guarani. Universidade de
S. Paulo. Faculdade de Filos0fia, Ciências e Letras. Boletim LXVI. Etnografia e Lingua Tupi-Guarani, n.º 12.
S. Paulo 1946. 63 pp. in-8. 0 Bibliografia.

Depois de tratar das "cinco nações indígenas que entre si repartiam o território da província do Rio-Grande, no tempo da colonização", a saber, dos "Patos", "Charruas", "l\ilinuanas", "Goyanans"
e "Tapes" (Guarani), o autor informa sôbre uns índios "bravios"
que, em 1837, apareceram "nos matos do território da vila de lguape", chamando-se "Jaguanans" (pp. 182-191). Interessante é o seguinte trecho a respeito dêstes últimos: " ... tinham emigrado das
margens do Paraguai, dirigindo-se a O., aonde, por antigas tradições,
deviam achar o fim da térra, .... mais de 30 anos tinham decorrido
desde que principiaram sua viagem: o certo é que de todos os indivíduos que compunl1am então a tribu, só restavam dois que tinham
visto o Paraguai, a saber: o Cacique e um velho guerreiro, cheio de
cicatrizes, chamado Sebastião." (p. 188).

412

***

DRUMOND, Carlos
Designativos de parentesco no Tupi-Guaraní. Sociologia 11, n.4, São Paulo 1943, pp.328-354.
Vocabulário alfabético português-tupi-guarani e tupi-guaraniportuguês, seguido de notas etimológicas e comparativas. O autor
baseia-se em Montoya, Restivo, Baptista Caetano de Almeida Nogueira, Ferreira França, Barbosa Rodrigues, Stradelli, no "Vocabulário na Língua Brasílica" e no "Dicionário Português-Brasiliano."
O Boletim XLVI da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de S. Paulo, N.5 de Etnografia e Língua Tupi-Guarani, S. Paulo 1944, contém; às páginas 3-54, a reimpressão do presente trabalho, com correções e acréscimos (entre êles material do
catecismo do padre Antonio de Araujo), e, às páginas 55-76, outro
estudo do mesmo autor, intitulado "Notas gerais sôbre a ocorrência
da partícula tyb, do tupi-guarani, na toponímia brasileira."

413
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Esta tese de doutoramento constitui uma interessante contribuição para a Tupinologia.

414

***

DRUMOND, Carlos
Notas sôbre os trocanos. Universidade de S. Paulo.
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Boletim LVIII.
Etnografia e Lingua Tupi-Gnarani, N. 0 10. S. Paulo 1946.
32 pp. in-8. 0 , 17 figuras em 4 pranchas e 1 mapa de distribuição fora do texto.
Resume dados tirados da literatura sôbre êsses tambores encontrados na zona tropical americana e na África, descrevendo especialmente dois exemplares provenientes dos Tukano da região do rio
Negro, e, hoje pertencentes à Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo. Segundo o autor, "o troca.no está colocado entre
os elementos culturais que testemunham, com certa evidência, uma
possível conexão entre os grupos oceâni.cos e sul-americanos .... Sendo
um objeto relativamente complexo, e de modo geral apresentando
uma mesma finalidade, como seja a de transmissão de notícias, não
nos parece muito provável que o mesmo tenha sido inventado independentemente na América .... O de que não há dúvida é estar o troca.no difundido, na América, em uma área que corresponde àquela
de muitos elementos, que os estudiosos do assunto pensam pertencer à cultura maláio-polinésia." (p. 7).
Cf. o comentário de Georg HOltker (Anthropos XXXVII-XL
. (1942 - 45), Freiburg in der Schweiz 1947, p. 1005.

415

***
DRUMOND, Carlos, e PHILIPSON, ] .
Os túmulos kaingang de Parapuã. Sociologia IX, n.º
4, São Paulo 1947, pp.386-393, 1 mapa no texto.

-
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Notas sôbre túmulos de Kainga,ng paulistas, acompanhadas de
dados comparativos sôbre túmulos de outros Kaingang.

Relatórios sôbre a pacificação dos Bororo do rio São Lourenço,
feita em 1886 por duas expeclições militares comandadas pelo autor.

416

419

***

* **

DRUMOND, Carlos

DULLEY, Charles].

A carta de Diogo Nunes e a migração dos Tupi-Guaranis para o Perú. Revista de Hist6ria n. 1, São Paulo
1950, pp.95-102.

Vocabulario dos lndios Coroados. Revista do Centro
de Sciencias, Letras e Artes, Anno I l, N. 4, Campinas
1903, pp.230-233.

O documento quinhentista inserto neste trabalho (pp.99-102)
já foi reproduzido de maneira mais exata e completa na História da
colonização portuguesa do Brasil, III, Porto 1924/pp.367-368. O
autor do presente artigo considera-o uma informação-sôbre a migração de ínclios tupi "do litoral brasileiro em direção ao Perú", supondo
"que o ponto de partida foi a região de Pernambuco" (p. 99).

Esta pequena lista de palavras do dialeto kaingang do Estado
de São Paulo foi coligida pelo autor no rio São Mateus, segundo lemos no prefácio escrito por José de Campos Novaes (p. 230).

420

***

417

DUROURE, ].

***

Sur le Fleuve de la Mort. Lyon 1936. 111 pp., 26 figuras em pranchas no texto.

DRUMOND, Carlos
Notas sôbre Cerâmica Brasílica. Boletim CVII da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade
de São Paulo, n.º 18 da Etnografia e Língua Tupi-Guarani. São Paulo 1950, 8 pp. in-4.º, 2 figuras no texto, 4 pranchas fora do texto.

1

!

;i

Descrição de um. bocal de vaso provàvelmente tupi-guarani,
encontrado na Praia Grande, Estado de São Paulo, e de um suporte
para panelas proveniente da Ilha de Marajó.
Cf. o comentário de Anthero Pereira J unior em Anhembi, ano
II, n.24, São Paulo 19.52, pp.522-523.

418

***

Trata dos encontros hostis entre brancos e "Chavante" do rio
das Mortes, e, principalmente, do assassinato de dois missionários
salesianos cometido por êsses ínclios de Mato Groaso. Um capítulo
contém ligeiras notas sôbre os Karajá.
Grande parte das fotografias reproduzidas nas pranchas representa íncli.os Bororo.

421

***

• 1

DUTRA,

]os~

Soares

Martius. Rio de Janeiro 1942. 133 pp. in-8. 0 , 4 pran,chas..
·

DUARTE, Antonio José
Catechese dos indios coroados na provincia de Matto
Grosso, Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro III, Rio de Janeiro 1887, pp.48-64.
-
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Esta pequena biografia não tem valor etnológico, pois não considera suficientemente a importância que o grande botânico teve
para o estudo d95 índios do Brasil.
1 :,
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DYOTT, G. M.

ECKART, Anselrn

The search for colonel Fawcett. The7'Geographical Journal LXXIV, London 1929, pp.513-542.

Zusiitze zu Pedro Cudenas Beschreibung der Liinder
von Brasilien. ln: VEIGL, Franz Xavier: Gründliche Nachrichten über die Verfassung der Landschaft von Maynas
in Süd-Amerika bis zum Jahre 1768, Nürnberg 1798, 614
pp. in-8. 0 , 1 p.: errata, 1 prancha e 1 mapa fora do texto.
Saiu, primeiro, com a mesma paginação,. in: 1v1URR,,
Christoph Gottlieb von: Reisen einiger Missionarien der
Gesellschaft Jesu in Amerika, aus ihren eigenen Aufsiitzen herausgegeben, Nürnberg 1785.

No ano de 1928 o autor passou do Culisehu ao Culuene, descendo, depois, êste e o Xingu. Seu relatório dá alguns irúormes sôbre os Nahuquá, Kalapalo e Guikuru, que pertencem aos Nabuqua
estudados por Herrmann Meyer em fins do século passado, e sôbre
os Kamaiurá, dos quais já trataram Karl von deu Steinen e outros
viajantes.

423

***
EBNER, Carlos B.

Os comentários de Eckart, missionário jesuíta na capitania do
Pará, começam à página 451 e contêm muitas referências aos índios
do Brasil, sendo dignas de nota as relativas aos Manao (p. 502), Juruna (p. 522) e Gamella (p. 574).

426

W Catalogo dos M issionarios X inguenses. da Companhia
de Jesus. Cartas Historicas do Xingú, n. IV e V, Porto
de Moz, Rio Xingú, E. do Pará, 1940, 6 pp., 1 figura.
Esta lista bio-bibliográfica de jesuítas que trabalharam no Xingu
é um subsídio para o estudo de tribos que habitavam esta região nos
séculos XVII e XVIII.
424

***
EBNER, Carlos Borrorneu
Erste Nachrichten über die Duludy-Indianer in Nordbrasilien. Anthropos XXXV-XXXVI (1940-41), Heft 1-3,
Freiburg in der Schweiz 1942, pp.363-368.

***

EDELWEISS, Frederico G.
Tupís e Guaranís. Estudos de Etnonímia e Linguística. Publicações do Museu da Bahia, N. 7, Bahia 1947,
8, 11, 220 pp. in-4.º, índices alfabéticos. Bibliografia crítica.
0

Trata, na primeira parte, do "desenvolvimento histórico dos
têrmos tupi e guaraní"; na segunda, de "dois irritantes equívocos
na fonética tupi"; na terceira, de '\algumas diferenças lexicológicas
entre o tupí e o guaraní''. Sua principal conclusão é a seguinte: "A
língua tupí, como entidade lingüística, não se confunde com o guaraní". (p. 165).
Apesar de prejudicar, às vêzes, pela exaltação do tom polêmico
o decôro próprio de qualquer obra científica, o autor apresenta valiosas observações e sugestões.

427
Ligeiras notas dum missionário sôbre êsses índios do rio J araucu, afluente do Acici, no município do Pôrto de Moz, Estado do Pará.
O autor acrescenta uma pequena lista de palavras do idioma
falado pelos 86 membros da tribo estudada. Compara doze vocábulos
duludy com os correspondentes em várias línguas tupi, para demonstrar a inexistência de parentesco.
·
425
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***
EDUARDO, Octavio da Costa

1919-

The Negro in Norlhern Brazil. A Sludy in Acculturation. Monographs o.f the American Ethnological Society,
XV. New York 1948. viii, 131 pp. in-8. 0 • Bibliografia.
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As páginas 48, 49, 102 e 103 tratam de influências dos índios
em práticas mágicas (pajelança) dos negros de São Luís do Maranhão.

EHRENREICH, Paul
Ueber die Botocudos der brasilianischen Provinzen Espiritu sant~ und Minas Geraes'. Zeitschrijt für Ethnologie
XIX, Berlin 1887,. pp.1-46, 49-82, prancha I e II, 2 fi~
guras no texto. Bibliografia (na pág. 2).
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***
EGGERATH, Pedro
O valle e os indios do rio Branco. Conferencia realizada no Instituto Historico e Geographico Brazileiro em
31 de Maio de 1924. Rio de Janeiro 1924. v, 77 pp. in-8.º,
36 figuras no texto.
ii .'

Tratando ligeiramente dos índios daquela região do norte. do
Brasil, o arqui-abade de São Bento não distingue devidamente as
diversas tribos.

429

· Baseado nas observações que pôde fazer durante suas visitas
aos Botocudos em 1884 e 1885, e nas numerosas informações sôbre
êstes índios dadas por outros viajantes, o autor estuda a história, o
habitat, a aparência física, a cultura material, a aquisição do sustento,
o canibalismo, a vida social, o entêrro, as idéias religiosas, as doenças
e os medicamentos, as capacidades mentais e o caráter, a língua e a
craniologia, chegando a considerar provável serem os Botocudos
"os representantes mais antigos dos Gê" (p.81).
O material apresentado tem, principalmente, valor para a Lingüística e a Anti;opologia Física, sendo.os outros dados extremamente
reduzidos.
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***
***
1855-1914

EHRENREICH, Paul

EHRENREICH, Paul
Die Puris Ostbrasiliens. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie; Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1886, Berlin 1886, pp. (184)-(188) e 8
figuras.
Em 1885 o autor visitou algumas famílias puri no rio S. Manoel,
afluente do Manhuaçl). Já naquele tempo existiam sõmente poucos
restos da tribo puri em Minas Gerais e Espírito Santo. Considerando
as notícias dadas por Eschwege, Freireiss, Wied, Martius, St. Hilaire, Tschudi e Burmeister e as suas próprias observações, o autor
conclui que, não obstante sua inimizade, os Puri e .seus vizinhos
"Coroados" são "etnolôgicamente e antropolôgicamente o mesmo
povo" (p. 185). Isso fica comprovado, ainda, comparando-se o
pequeno vocabulário puri coligido por Ehrenreich (p. 187) e a lista de
palavras puri publicada por von Martius (Beitrage etc., II, pp.194
e 195) com os vocabulários dos Coroados, reproduzidos na mesma
' obra do sábio bávaro (ibidem, pp.195-207).
As figuras no texto representam cabeças de indivíduos puri.

430
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~

Mittheilungen über die zweife Xingú-Expedition in Brasilien. Zeitschrift für Ethnologie XXII, Berlin 1890, pp.
.
89-98, 1O jiguras no texto e 1 prancha.
Tradução portuguêsa por Alexandre Hummel na Revista do Afoseu Paulista XVI, São Paulo 1929 p·n.247275.
' r
Algumas notas sôbre a viagem às cabeceiras do Xingu realizada
em 1887 pelo autor, em companhia de Karl vou den Steinen, e um
resumo das principais observações somatológicas e etnográficas feitas
durante essa expedição.
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***
EHRENREICH, Paul
Beitriige zur Volkerkunde Brasiliens. Veroffentlichungen aus dem kgl. Museum für Volkerkunde II, Berlin
1891. 80 pp. in-4. 0 , 48 figuras no texto, 16 pranchas,' ín-
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dices alfabéticos. -- A edição ?r:asileira s':~?' sob o !ítulo
"Contribuições para a Etnologia do Brasil , traduçao de
Egon Schaden, introdu~ão e notas, d~ Herbe:_t Baldus, na
Revista do Museu Paulista, Noi1a Serze, II, Sao Paulo 1948,
pp.7-135, 48 figuras no texto, 16 pranchas fora do texto.
Em fins de agôsto de 1888, o autor desceu o Araguaia a vapor,
de Leopoldina até Santa l\faria e, no mês seguinte, continuou num
batelão a descida. Em dezembro do mesmo ano partiu de Manaus
a Hyutanaham, ponto final da navegação a vapor no médio Purus,
ficando lá até fevereiro de 1889.
No Araguaia realizou a primeira pesquisa sistemática sôbre os
Karajá. Os dados acêrca dêstes índios ocupam as páginas 3 a 48 e 73
da presente publicação. O viajante dedicou especial atenção à cultura material, às danças de máscaras e à mitologia. Naturalmente,
0 seu rápido contacto com os índios não lhe permitiu aprofundar-se
no estudo dêsses problemas. Ainda menos satisfatório é o material
sociológico, pois também nêle o autor se limita a afirmações genéricas
sem mencionar exemplos concretos que especificariam a complexidade dos fenômenos. Isso, às vêzes, traz dúvidas quanto à exatidão
da observação e escrupulosidade de sua reprodução. Por outro lado,
porém, a descrição de fatos que não foram mais encontrados pelos
pesquisadores posteriores dá importância inestimável a essa monografia.
Também as ligeiras notas sôbre tribos aruak do Purus, isto é,
os Paumari, Iamamadi e Ipuriná, insertas nas páginas 48 a 72 e 74,
têm o valor da prioridade, pois os exploradores anteriores do Purus,
como Wallis e Chandless, não se dedicaram propriamente à etnografia.
A presente obra de Ehrenreich é indispensável para o estudo
dos índios de que trata, e, particularmente, de sua aculturação.
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***
EI-m.ENREICH, Paul
Die Einteilung und Verbreitung der Volkerstãmme f!rasiliens nach dem gegenwiirtigen Stande unsrer Kenntnisse.
Dr. A. Petermanns JJitteilungen aus Juslus Perthes' geographischer Anslalt, LYXXVII, Colha 1891, PP_.·81-8~, 114124, 1 mapa (prancha ô). ( A versão portuguesa feita por
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J. Capistrano de Abreu saiu, primeiro, no. Jon:ial do Commercio de Junho de 1891, sendo reproduzida integralmente
na Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro
VIII, Rio de Janeiro 1892, pp.3-56).
Ê:ste trab~lho sôbre a classificação e distribuição das tribos índias do B_rasil segundo o estado dos conhecimentos etnológicos em
1891 apresenta-se, de certa maneira, como reação contra exageros
de Martius, principalmente contra "sua suposição completamente
infundada de migrações incessantes de povos, divisões de tribos e
reunião de elementos heterogêneos formando novas hordas (que ele
designou de colluvies gentium), como também de troc_a de idiomas e
de alterações lingüísticas ilimitadamente continuadas." (p. 83). Esta
suposição lev.ou a duvidar da possibilidade de classificar as tribos e
línguas sul-americanas (pp.83, 84).
Ehrenreich chega à seguinte conclusão (p.123): "Pondo de lado
os poucos povos ainda indetermináveis e aquêles que dos países vizinhos se estendem até ao interior do Brasil, resulta a maioria das
tribos brasileiras pertencer às quatro grandes famílias principais dos
Tupi, Gê, Karaíb e Maipure. ou Nu-Aruak, e. por conseguinte, ser
relativamente simples o aspecto etnográfico dêste grande país."
A respeito das direções da difusão dessas quatro famílias, lemos
na mesma página: "Do coração do continente sairam os Tupi para
todos os lados e os Karaib para o nordeste, enquanto os Nu-Aruak ·
avançaram do norte para o interior, vindo do este os Gê."
Certas afirmações de Ehrenreich mostram que êle, opondo-se
à complicação feita por Martius, caiu no simplismo. Assim, por exemplo, linguistas modernos não concordam com êle em classificar,
sem reserva, os Botocudos e Kaingang como Gê.
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***
EI-m.ENREICH, Paul
Südamerikanische Stromfahrten. Globus LXII, Braunschweig 1892, pp.1-4, 33-40, 70-74, 100-106, 133-140,
181-186, 214-221, 259-264, 326-331, 48 figuras e 1 mapa
no texto.
Nesta descrição das viagens pelos rios Araguaia, Tocantins e
Purus, feitas pelo autor nos anos de 1888 e 1889, há interessantes
referências aos índios das regiões percorridas.
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EHRENREICH, Paul
Vber einige altere Bildnisse südamerikanischer I nd~
aner. Globus. LXVI, Braunschweig, 1894, pp.81-90, 3 figuras no texto, 3 pranchas. -- Tradução portugu~sa por
Af. de Oliveira Lima sob o título "Sôbre alguns antigos retratos de indios sul-americanos", Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano XII, N. 0 65 (1905),
Recife 1907, pp.18-46, 10 pranchas.
.
O autor analisa etnolôgicamente retratos de índios nordestinos
do século XVII, cuja composição se deve a Albert Eckhout, como
mostra Thomsen no seu livro sôbre êsse pintor ·holandês.·.
Reunindo dados de Marcgrave, Barlaeus, Roulox Baro e Laet,
o presente trabalho de Ehrenreich é um dos melhores entre os que
foram publicados acêrca dos chamados. "Tapuya" do Brasil Holandês.
O autor classifica êstes índios como Gê que, "possivelmente,
eram parentes dos Patachó ou Koropó, se bem que, de modo algum,
idênticos a êles." (p. 90). E. H. Snethlage, no seu estudo "Unter nordbrasilianischen Irtdianern", discorda desta opinião.
·
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***

p(>r uma mulher casada com brasileiro; o dos Kaiapó-do norte, dialeto
uchikring (pp.135-136), foi dito por um menino, no pôsto militar de
Jurupensem, situado entre Goiás e Leopoldina; o dos Kaiapó do sul
(pp. 136-137) compõe-se de dois vocabulários dos Kaiapó de Sant'
Ana de Paranafüa recolhidos por Nehring e Kupfer, e das palavras
dos Kaiapó do aldeamento de José de Mossamedes, perto de Goiás,
publicadas por Martius; o dos Chavante e Cherente que, segundo
Ehrenreich, se designam com o nome comum de Akuii e cujos dialetos
são muito semelhantes, foi recolhido pelo autor, que o obteve em 1888,
de duas Chavante em São José e de um Cherente em Santa Maria
do Araguaia; o dos Guajajara foi comunicado a Ehrenreich por um
fazendeiro dêste mesmo lugar que estava por anos inteiros em relações com essa tribo tupi, e o dos Anambé foi obtido por Ehrenreich
de um chefe desta outra tribo tupi em Arapari; o dos Apiaká, isto é,
não da tribo tupi com êste nome que mora no Tapajós, mas da tribo
karafü homônima da qual Ehrenreich encontrou alguns indivíduos
"civilizados" perto da Praia Grande dos Arroios no Baixo Tocantins, foi recolhido pelo autor, dêstes mesmos indivíduos e comparado
com as.~palavras _,correspondentes de outros idiomas karafü publicadas por Karl von den Steinen e Lucien Adam; o dos Paumari e
Iamamadi foi reunido por Ehrenreich entre essas duas tribos aruak
do rio Purus.

É ainda interessante a notícia (XXVII, p_.149) de que os Chavante do rio das Mortes atacaram, em 1887, uma expedição brasileira, obrigando-a a voltar.
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EHRENREICH, Paul
1\rlaterialien zur Sprachenkunde Brasiliens: I. Die
Sprache der Caraya (Goyaz), Zeilschrift für ~thnologie,
XXVI, Berlin 1894, pp.20-37, 49-60; II. Die Sprache
der Cayapo (Goyaz), ibidem, pp.115-137; III. Die Spr:ache
der Akuii oder Chavantes imd Cherentes (Goyaz), ibidem,
XXVII, Berlin 1895, pp. 149-162; IV. Vocabulare der
Gua1a1ara und Anambe (Para), ibidem, pp.163-168; V.
Die Sprache der Apiaka (Para), ibidem, pp.168-1!6; Vokabulare von Purus-Sliimmen, ibidún, XXIX, Berlm 1897,
pp.59-71.
Do material lingüístico das mencionadas tribos, em que consiste
o presente trabalho, o dos Karajá foi recolhido pelo autor durante
sua viagem pelo Araguaia em 1888; o dos Kaiapó do norte, dialeto
"cradaho" (pp.116-135), foi comunicado a Ehreureich, em Leopoldina,
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***
EHRENREICH, Paul
Ein Beitrag zur Charakteristik der botokudischen Sprache. Festschrift für Adolj Bastian. Berlin 1896, pp.607-630.
Valioso complemento lingüístico à monografia sôbre os Botocudos publicada: pelo autor na Zeitschrift für Ethnologie XIX, BerIin 1887.
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***
EHRENREICH, Paul
Die Ethnographie Südamerikas im Beginn des XX.
Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Natur-
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volker. Archiv jür Anthropologie .. Neue Folge, III, Braunschweig, 1905, pp. 39-75. --:- Foi traduzido para o portugu~s por J. Capistrano de Abreu, versão essa publicada
no Jornal do Commercio e reproduzida, parcialmente, na
Revista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo
XI (1906), São Paulo 1907, pp. 280-305, no Almanach
Garnier, Rio de Janeiro 1907, e no "Brasil Antigo, Atlantide e Antiguidades Americanas", de Domingos Jaguaribe,
2.ª edição, São Paulo 1910, pp. 177-225.

Interessante contribuição para o estudo comparativo da mitologia sul-americana. Trata, em grande parte, de motivos encontrados
em diversas tribos do Brasil.

~ste sumário era fundamental para a Etnologia Brasileira de seu
tempo, mas não satisfaz às exigências modernas.
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***
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***
ELLIOT, John Henrique

? - 1884

Resumo do itenerario de uma viagem exploradora pelos
rios Verde, ltareré, Paranapanêma e seus affluentes, pelo
Paraná, Ivahy, e sertões adjacentes, emprehendida por ordem
do Exm. Sr. barão de Antonina. Revista trimensal de Historia e Geografia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro IX (1847), segunda edição, Rio de Janeiro 1869, pp.17-42.
Relatório duma viagem feita em 1845. Menciona, como habitantes do lvaí, "Bugres, Botocudos, Coroados, ou Dorins, etc." -

EHRENREICH, Paul

(p. 42).

Die Mythen nnd Legenden der südamerikanischen Urvolker und ihre Beziehungen zu denen Nordamerikas und
der alten Welt. Zeitschrift für Ethnologie, XXXVII, Supplement, Berlin 1905, 11, 107 pp. in-8. 0 , índices alfabéticos
de matérias e nonies. Bibliografia.

***
ELLIOT, João Henrique

O autor analisa os mitos sul-americanos, estudando, depois, as
analogias entre êles e os da 'América do Norte e da Ásia.
Se bem que muitas hipóteses dessa obra devam ser tratadas com
a maior reserva: é um manual utilíssimo para o estudioso da mitologia dos índios s~l-ame~icanos e, principalmente, dos índios do Brasil.
Cf. o comentário de R. H. Schuller nos Anales de la Universidad de Chile, Santiago 1907.

Itinerario das viagens exploradoras emprehendidas pelo
Sr. barão de Antonina para descobrir uma via de comunicação entr: o .porto da villa de Antonin~ e o Baixo-Paraguay
na provmcia de l'vlato-Grosso: feitas :nos annos de 1844 a
18.47 pelo sertanista o Sr. Joaquim Francisco '.Lopes, e descriptas pelo Sr. João Henrique Elliot. Revista trimensal de
Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Hi~torico e
Geog~aphico Brasileiro X (1848), segunda edição, Rio de
Janeiro 1870, pp. 153-177.

***

Contém ligeiras referências. aos Guaikuru, Guaná, Kinikináo,
Tereno, Laiana, -Chamakoko e Guachi.
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442

443

EHRENREICH, Paul

***

Ueber die Verbreilung und Wanderung der JV!ythen bei
den JValllrvolkern Südamerikas. I nternationaler Amerikanislen-Kongress ( Vierzehnfe Tagnng, Stiillgart 1904), Zweiie lli.iljle, Slullgarf 1906, pp.659-680.

~
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ELLIOT, João Henrique
A emigração dos Cayuaz. Narração coordenada sob
apontamentos dados pelo sr. João Henrique Elliot, pelo so-
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cio effectivo o sr. brigadeiro J.J. Machado de Oliveira. Revista do Instituto Historico e ,Geographico do Brazil XIX
(Tomo VI da terceira serie) 1856, segunda edição, Rio de
Janeiro 1898, pp. 434-447.
Esta interessante narrativa trata das migrações dos Kaiuá
(Kainguá) que, no século XIX, passaram das suas antigas moradas,
situadas entre os rios lguatemi e lvinheima, para os sertões do outro
lado do rio Paraná e foram aldeados, no ano de 1852, em J ataí, no
rio Tibagi.
·
Segue um vocabulário alfabético português-tupi (ibidem, pp.
448-474), a respeito do qual observa Plínio Ayrosa (Apontamentos
para a Bibliografia da língua tupi-guarani, p. 269): "Este Vocabulário, apesar da indicação - dos indios Caiuás - em nada tem a ver
com os referidos índios. É apenas cópia muito mal feita, 'eivada de
numerosos êrros-'tipográficos', da l.ª parte do Dicionário Português
e Brasiliano, que atribuímos a Fr. Onofre, impresso por Fr. Veloso
em 1795. O Dr. Rodolfo Garcia baseando-se no título deste impresso
equivocou-se evidentemente ao afirmar que ele se refere aos índios
Caiuás (Dic. Hist. Geogr. e Etnogr. do Brasil, Rio de Janeiro, 1922,
1. 0 vol., p. 253). Medina, inadvertidamente, dá-o como se fosse de
Fr. Veloso."
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***

ENCARNAÇÃO, Manoel Urbano da
Carta sobre costumes e crenças dos I ndios do Purús,
dirigida a D. S. Ferreira Penna. Boletim do Museu Paraense de Historia Natural e Ethnographia III, n.º 1,
Pará 1900, pp. 94-97.
Esta carta, datada em Canutama, no rio Purmo, em 1882, trata
de histórias antigas contadas por ocasião de ·certa festa e de costumes ligados ao casamento, à perfuração do lábio e ao culto dos mortos.

445
***

ERNST, A.

Entre os dados apresentados no presente trabalho há alguns
concernentes a tribos de regiões limítrofes com o Brasil, como os
índios chamados Maquiritares pelos venezuelanos que são os Yekuaná de Koch-Grünberg e os Maio~gkong de Robert Schomburgk
e outros autores.
As ilustrações representam objetos de cultura material que se
encontram no Museu Nacional de Caracas.

446
***

ESCHWEGE, W.C. (sic!) von

1777-1855

Journal von Brasilien, oder vermischte Nachrichten aus
Brasilien, auf wissenschaftlichen Reisen gesammelt. Erster
(sic!) Heft, Weimar 1818, xvi, 242 pp. in-8. 0 , 5 pranchas
fora do texto; Zweiter (sic!) Heft, Weimar 1818, xii, 304
pp. in-8. 6 pranchas fora do texto.
0

,

A primeira parte desta obra trata principalmente dos índios da capitania de Minas Gerais conhecidos pelo autor, isto é, dos "Paraibas"
do rio Paraíba, dos "Coropos" do rio Pomba, dos "Coroatos" do rio
Xipoté, dos Puri do rio Doce, dos Botocudos dos rios Doce e J equitinhonha, dos "Patachos", "Maconis'', "Penhames" e "Menhans".
É indispensável para o estudo dessas tribos. As páginas 165-171 apresentam um vocabulário comparativo alemão-coroado-koropó-puri. As
páginas 179-208 reproduzem o diário da viagem aos Coroados feita,
em 1814, por G. W. Freireis.
A segunda parte contém, às páginas 265-304, a versão alemã
da "Historia dos lndios Cavalleiros ou da nação Guaycurú'', de Francisco Rodrigues do Prado, cujo nome é transformado, errôneamente,
em Francisco Alves do Prado.
Erratas, corrigendas e complementos ao "Journal von Brasilien"
acham-se publicados no livro do mesmo autor intitulado "Brasilien
clie N eue Welt", Erster Theil, pp.245-252.
'
Convém notar, aliás, que o nome do autor era Wilhelm Ludwig von Eschwege, sendo a inicial C no frontispício, indubitàvelmente, êrro tipográfico.
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Ethnographische Mittheilungen aus Venezuela. Verhandlungen der Berliner Gesellschajt für Anthropologie,
Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1886, Berlin 1886,
pp.(514)-(545), pràncha IX e 23 figuras no texto.

***

ESCHWEGE, L. W. von
Brasilien, die Neue Welt in topographischer, geognostischer, bergmiinnischer, naturhistorischer, politischer und
1 5
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statistischer Hinsicht, wiihrend eines elf1iihrigen Aufenthaltes, ·von 1810 bis 1821, mit Hinweisung auf die neueren Begebenheiten, beobachtet. I n zwei Theilen. Erster Theil. Braunschweig 1830, xiv, 252 pp. in-8. 0 , 1 prancha fora do texto.
As páginas 8-104 contêm o diário da viagem a Goiás realizada
pelo autor em 1816, com referências aos Bororo, Kaiapó, Tapirapé,
Karajá e "Xigriabá" (Xikriabá). As pp.95-96 apresentam pequena
lista de palavras dêstes últimos. As pp.216-224 reproduzem ligeiras
notas sôbre diversas tribos brasileiras da "Chronica dos Jezuitas do
Pará e Maranhão" do padre Jozé de Moraes da Fonseca Pinto, manuscrito de 1759 e as pp.225-232 são um extrato das "Memorias do
Dr. Alexandre Roiz Ferreira, sôbre os Gentios do Negro, Anno 1790"
(estando Roiz erróneamente em lugar de Rodrigues). As pp.233-244
contêm um vocabulário coroado organizado pelo major Marliere.
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***

ESPINOSA, Antonio Vásquez de
Compendio y descripción de las I ndias Occidentales.
Tra!"scrit? del m0;nuscrito original p~r Charles Upson Clark.
Smithso"'!!ªn Miscellaneous Collectwns 108, Washington,
1948, xii, 801 pp. in-16. 0 , índice alfabético de nomes e
assuntos. - A versão inglêsa saiu em 1942 como volume
102 da mesma série.
Esta obra do carmelita espanhol, escrita em 1628 (p. IX), contém valioso material para o estudo dos índios sul-americanos. Especialmente interessantes para a Etnologia Brasileira são os dados sôbre as tribos da baixa Amazônia (pp.72-76), os Tupinambá (pp.7476), Guaikuru (pp.634-636), Paiaguá (p. 636) e Guarani (pp.31, 637642). Sob a palavra "lndios" pode ser encontrada no índice alfabético (pp. 765-766) a indicação do lugar de numerosas outras referências a diversos aspectos culturais.

• *.

ESPADA, Márcos Jimenez de la
Via1e del capitán Pedro Texeira aguas arriba del Rio
de las Amazonas (1638-1639) publicado por Márcos Jimenez de la Espada. Madrid, 1889, 131 pp. in-8.~, 1 mapa
fora do texto. Apareceu também no Boletín de la Sociedad
Geográfica de Madrid IX (1880), XIII (1882), XXVI
(1889).
Contém várias referências aos índios do Amazonas do século
XVII, sendo digna de nota a seguinte frase: "Las naciones que habitan en el rio principal y sus adjuntos, son muchas y de diferentes
costumbres; las más no son belicosas, algunas tienen valor, pero ninguna de ellas es muy brava ni fiera; esto se entiende en lo 9-escubierto, porque no hay noticia de las demas naciones que habitan la
tierra firme". (pp.84-85).
Faz referências especiais aos "Omaguas" (p. 85) e aos "Estrapajosos" (p. 86), parecendo serem estes últimos os "Trapajos" ou
•'Tapajós" (Cf. p. 114, nota L).

449

*••
ESPADA, Márcos J imenez de la
vide
ANÓNIMO (MARONI, P.)
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ESPINOSA, Lucas
Los Tupí del oriente peruano. Estudio lingüístico y
etnográfico. Publicaciones de la expedición Iglesias al Amàzonas. Sección de antropogeografía. Lingüística. Madrid
1935. 205 pp. in-8. 0 , 1 mapa, 11 figuras.
O livro contém, principalmente, vocabulários e dados sôbre a
cultura material dos Cocama, Cocamilla e Omagua, tribos tupi da
região do Alto Amazonas, que o autor visitou como missionário.

•••

451

ESTEVÃO, Carlos
O ossuário da "Gruta-do-Padre" em Itaparica e algumas notícias sobre remanescentes indígenas do Nordeste.
Boletim do Museu Nacional XIV-XVII 1938-1941 Rio
de Janeiro 1942, pp.151-184, 28 pranchas.
'
Resumo dos resultados das pesquisas etnográficas e arqueológicas realizadas pelo autor, em 1935 e 1937, nos sertões de Pernambuco~ Bahia e Alagoas. Especialmente interessantes são as notas sô-
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bre os "Pancararús" do Brejo-dos-Padres, em Tacaratu, também estudados por Estevão Pinto; e sôbre os " Fulniôs" (ou Karnijó) de
Águas Belas, a respeito dos quais há trabalhos de Mario Melo e Pompeu Sobrinho.

atenção do etnólogo. Os dados sôbre os 'Karajá não aumentam essencialmente o nosso conhecimento dêsses índios e as afirmações
concernentes aos Tapirapé são, em grande parte, meras fantasias.

454
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***
:f:VREUX, Yves d'

***
FALKENHAUSEN, Olga

1570-1630

Voyage .dans le nord du Brésil fait durant les annés
1613 et 1614 par le Pere Yves d'Evreux. Publié d'apres
l' exemplaire unique conservé a la Bibliotheque I mpéria~e
de Paris. Avec une introduction et des notes par M. Ferdinand Denis. Leipzig g Paris 1864. l, 456 pp. in-8. 0 , índice alfabético. A primeira edição apareceu em Paris, no
ano de 1615. A edição de Denis foi traduzida para o português por Cezar Augusto Aforques, sob o título "Viagem
ao norte do Brasil", tendo sido publicada no Maranhão,
no ano de 1874, e, pela segunda vez, no Rio de Janeiro,
em 1929.
A obra de Yves d'Évreux constitui rica fonte para o estudo dos
Tupi no M.aranhão do comêço do século XVII.

453

The Payaguá Indians. Ethnos, XIV, n.2-4, Stockholm 1949, pp. 105-117. Bibliografia.
Ligeiras notas compiladas da. literatura sôbre a história e cultura dessa tribo do rio Paraguai. A bibliografia está longe de ser completa.

455

***
FARABEE, William Curtis
The Amazon Expedition. University of Pennsylvania.
The Museum Journal VI, Philadelphia 1915, pp.1-54, 45
figuras no texto; ibidem VII, Philadelphia 1916, pp.210244, 14 figuras no texto, p. 209: retrato do autor; ibidem
VIII, Philadelphia 1917, pp.60-82, 126-144, 21 figuras
no texto.

***
FALAISE, Rayliane de la
CaraJa... Kou! Trois ans chez les indiens du Brésil.
Paris 1939. iii, 365 pp. in-8. 0 , 32 figuras. em pranchas,
2 mapas. - Versão alemã: Frau im Urwald, RüschlikonZch.s.a., 260 pp.in-8. 0 , 1 mapa no texto, 16 pranchas fora
do texto.
Regressando da minha visita aos Tapirapé, ao passar pela foz
do rio homônimo, em 10 de agôsto de 1935, nêle entrou a ubá em que
viajava a autora em companhia do marido. De 23 a 27 dêsse mês
o casal estêve em contacto com aquela tribo, permanecendo dois
dias em sua aldeia. Mais longo foi o seu convívio com os Karajá.
Apesar disso, a presente narrativa de viagem, ainda que descreva
bem certos aspectos do Araguaia e de seus habitantes, não merece a

Cartas e relatório sôbre os trabalhos etnográficos que o autor
realizou, de 1913 a 1916, nas Guianas Brasileira e Inglêsa, no Tapaj6s e no Peru oriental. Além disso são reproduzidas algumas lendas e ótimas fotografias dos índios daquelas regiões.

456
***

FARABEE, Wm. C.
Decorative arts of lhe Amazon. University of Pennsylvania. The Museum Journal IX, Philadelphia 1918, pp.
59-76, 11 figuras no texto.
Trata dos orname1~tos de cestos, tangas e tacapes cerimonias
Pe diversas tribos das Guianas. Brasileira e Inglêsa.
1 5
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FARABEE, Win.. Curtis
The Arawaks of Northern Brazil and Southern British Guiana. American Journal of Physical Anlhropology,
1, n. 4, Washington 1918, pp.427-441, 2 figuras numa
prancha fora do texto.
Estas ligeiras notas etnográficas e escassos dados de antropologia física sôbre os "Wapisianas", "Atarois", "Tarumas" e "l\fapidians" revelam a incompetência do autor, que se nota também em
outros trabalhos.

458

***
FARABEE, William Curtis

Em 1907 o autor viajou pelos vales do Alto Amazonas, Ucaiali
e Madre de Dios. Seu livro contém material etnográfico e lingüístico
dos Macheyenga, Piro, Mashco, Conebo, Sipibo, Jívaro, Uitoto e
Tiatinagua, e pequenos vocabulários dos Kampa, Miranha, Atsahuaka e Mabenaro. Os dados acêrca dos Jívaro foram reprovados
por Rafael Karsten (The Head-hunters of Western Amazonas).

460

***

FARABEE, William Curtis

The Central Arawaks. University of Pennsylvania. The
University Museum. Anlhropological Publications. Vol. IX.
Philadelphia 1918. 288 pp., figs. no texto, 36 pranchas,
1 mapa. Bibliografia.
O material apresentado neste livro foi recolhido no primeiro
ano de trabalho da expedição do Museu da Universidade de Pennsylvania que, de 1913 a 1916, estêve na América do Sul. São dados
sôbre quatro tribos do Sul da Guiana Inglêsa cujos nomes o autor
escreve Wapisiana, Ataroi, Taruma e Mapidian. Membros das. duas
primeiras tribos moram, também, na Guiana Brasileira, na reg1ao
do rio Branco, sendo chamados Uapixana (Vapidiana) e Atoraiú
por outros autores.
A maior parte do livro trata dos "Wapisianas", dando importância especial à ergologia. As ilustrações ·a êsse respeito são excelentes.
Nos vocabulários das quatro tribos a tradução inglêsa nem sempre é exata.
Cf. também o comentário de Walter E. Roth in: American Anthropologist, Lancaster, new series, 22, 1920, pp. 291-293.

459
***
F ARABEE, William Curtis
Indian Tribes of Eastern Peru. Papers of the Peabody
Museum oj American Archaeology and Ethnology, Harvard
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University, vol. X, Cambridge, Massachusetts, 1922, xvi,
194 pp. in-8. 0 , 20 figuras no texto, 28 pranchas (sendo a
última um mapa), índice alfabético de nomes e matérias.
Bibliografia.

The Central Caribs. Anthropological Publications, X,
University of Pennsylvania, The University 11,fuseum, Philadelphia 1924, 299 pp., 40 pranchas, 1 prancha de frontispicio, 10 figuras no texto, notas de música nas pp.159 e
206, 21 tabelas antropométricas, índice alfabético, 1
mapa; in-8°. Bibliografia,
Esta obra é o complemento de "The Central Arawaks". As tribos karaíb nela estudadas vivem em contacto com êsses Aruak (ou
Arawak) da Guiana, têm culturalmente muita coisa em comum com
êles e foram visitadas pelo autor na mesma época, isto é, por ocasião
da expedição do Museu da Universidade de Pennsylvania, realizada
nos anos de 1913 a 1916.
A tribo melhor estudada no presente livro é a dos "Macusis"
(Makuxi), vizinhos dos Vapidiana no alto rio Branco. O autor trata
dela nas pp.13-152, dando atenção especial à cultura material, aos
jogos-de"fios e à lingua (há textos com tradução interlinear e vocabulários alfabéticos inglês-makuxi e makuxi-inglês). As pp.259-261
e 265-266 apresentam caracteres somáticos dêsses índios.
Além disso, -o livro contém dados sôbre as seguintes tribos (na
grafia do autor): "Waiwais, Waiwes, Parukutus, Chikenas, Katawians, Toneyenas, Diaus, \Vakeras, Kumayenas, Urukuenas, Apalaiis, Zaparas, Azumaras e Porokotos." O lingüista encontra nêle,
ainda, os· seguintes vocabulários alfabéticos: inglês-w3.iwai, inglêsparukutu, inglês-chikena, inglês-diau, inglês-kurnaiena, inglês-urukuena, inglês-apalaii, inglês-azumara e inglês-porokoto.

461
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1878-1941

Zicunatí. Boletim do Museu Nacional I, n. 4, Rio de
Janeiro 1924, pp.271-273, 2 figuras no texto.
Zicunati é o nome dado pelos Pareci a um jôgo muito cultivado
entre êles. O presente artigo é a descrição dêsse jôgo, que consiste
em arremessar uma bola a golpe de cabeça, e que já foi mencionado
por Max Sch~idt (Reisen in Matto Grosso im Jahre 19l0, p. 174 e

Para refutar o conceito de Tastevin sôbre a identidade dos Tupi
com os. Tapuia, o autor transcreve trechos de Moysés S. Bertoni
("Influencia de la lengua guaraní en Sud-America y Antillas", pp.
12cl4).

'

464

***
FARIA, ] . Barbosa de

fig. 20).

~ste trabalho de Barbosa de Faria foi transcrito integralmente
por Botelho de Magalhães no seu livro "Pelos sertões do Brasil",
segunda edição, pp. 505 e 506.

462

***
FARIA, ] . Barbosa de
Tintas usadas pelos indios- Borôros. Boletim do MÚseu Nacional I, n. 6, Rio de Janeiro 1925, pp.401-403. Reproduzido em Rondon e Faria: Esbôço gramatical e vocabulário da língua dos índios Borôro, Rio de Janeiro 1948,
pp.11-13.
Entre êsses índios do centro de Mato Grosso, homens, m~lheres
e crianças untam o corpo todo com a massa vermelha de urucu, tingindo-se as mulheres de prêto com o suco de genipapo por ocasião
de funerais ..Um verniz obtido pela mistura de almécega líquida com
carvão pulverizado é aplicado para desenhos do rosto.
O presente artigo dá interessantes detalhes a respeito do uso
dessas matérias corantes.

463

***
FARIA, João Barbosa de
Tupys e Tapuyas. Boletim do Museu Nacional II.
n. 1, Rio de Janeiro_1925, pp. 63-66.
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A cerâmica da tribo Uaboi dos rios Trombetas e Jamundá. Contribuição para o estudo da arqueologia prehistórica do baixo Amazonas. IX Congresso Brasileiro de Geografia (1940), Anais III, Rio de Janeiro 1944, pp.141166, 27 figuras no texto, 2 mapas. - O presente trabalho
foi reproduzido com acréscimos como publicação n. 89 do
Conselho Nacional de Protecão aos Indios, Rio de Janeiro
1946, 42 pp. in-8. 0 , 2 map'as no texto, 28 figuras fora do
texto.
"A tribo Uaboi, primitivamente estabelecida no rio Trombetas,
é a própria tribo J amundá colonizada pelos catequistas da Ordem da
Piedade, na primeira metade do século XVIII, na missão de Piedade
de Jamundá, depois denominada Vila de S. João Batista de Faro."
(p. 163).

As conclusões do autor acêrca da religião e do parentesco cultural dêsses índios (p. 164) parecem-me precipitadas.

465

***
FARIA, João Barbosa de
vide
RONDON, Cândido Mariano da Silva

***
FARIA, Luiz de Castro
Lacerda e a pesquisa antropológica no Brasr:l. João Batista de Lacerda - Comemoração do centenário de nascimento 1846-1946. Publicacões avulsas do Aluseu Nacional,
n.6, Rio de Janeiro 195i, p-p.7-16. Bibliografia à p.125.
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Segundo o autor, "Lacerda foi o priilleiro antropólogo brasileiro."
(p. 16). "Todos os seus trabalhos craniométricos podem ser considerados notãveis como descrição sistemãtica e técnica dos exemplares, e dêsse ponto de vista oferecem um interêsse permanente. Muitas das suas c:mclusões, como as referentes à existência e distribuição do contingente dolicocefãlico arcaico, estabelecidas desde 1876,
representavam fatos absolutamente reais, que as investigações posteriores confirmam, ampliam e transformam sem alterar os fundamentos. A sua caracterização do 'homem dos sambaquis', os seus
estudos sôbre os botocudos representam outros tantos marcos imperecíveis, no histórico da paleoantropologia americana." (ibidem).
Cf. também o artigo de A. Childe às pp.78-83 da mesma publicação.

466

***

FEHLINGER, H.
Die Ehe bei den Guiana-Indianern. Zeilschrift für Sexualwissenschaft XII, Hefl 9, Bonn 1925, pp.274-278. Bibliografia.
Ligeiras notas sôbre costumes ligados ao casamento e matrimónio entre índios das Guianati, compiladas das obras de Koch-Griinberg, W. E. Roth, Max Schmidt e Richard Schomburgk.

469

"'"' *
FEJOS, Paul

1897-

Ethnography of lhe Yagua. Viking Fund Publications
in Anlhropology, I. New York 1943. 144 pp. in-8. 0 , 30
figuras no texto (sendo 2 mapas e 1, notas de música), 56
pranchas, 2 apêndices, índice aljabético. Bibliografia.

FARIA, L. de Castro
Origens culturais da habitação popular do Brasil. Boletim do Museu Nacional, Nova Série, Antropologia n.
12, Rio de Janeiro 1951. 72 pp., 21 figuras no texto. Bibliografia.
Às páginas 20-43 são estudados os diversos tipos de abrigos e
casas dos índios do Brasil.

467

* * "'

De dezembro de 1940 a agôsto de 1941 o autor visitou, em território peruano, doze dos vinte e cinco até trinta e cinco clãs dessa
tribo que habita o trecho do alto Amazonas situado entre o rio Napo
e o rio J utaí. A presente monografia considera, a respeito dos Yagua,
os problemas principais da etnologia moderna. Sua leitura é indispensável ao indianista brasileiro.
Um apêndice contém pequenos vocabulários alfabéticos inglêsyagua e yagua-inglês.
Dignas de nota são as magistrais fotografias reproduzidas nas
pranchas.

470
* "' "'

FARIA, L. de Castro

FERNANDES, Cornelio

Pesquisas de Antropologia Física no Brasil, Boletim
do Mnseu Nacional, Nova Série, Antropologia n. 13, Rio
de Janeiro 1952, 106 pp. in-8. 0 , 3 fignras no texto, bibliografia (pp.63-99), índice de assuntos da bibliografia (pp.
100-106).
Esta história da Antropologia-Física no Brasil de 1860 a 1950
é indispensãvel ao estudioso do índio dêste país.

Ethnographia indígena do Rio de Janeiro. Boletim do
Museu Nacional II, n. 4, Rio de Janeiro 1926, pp.13-22,
1 mapa. Bibliografia..
Ligeiro resumo de dados concernentes à localização dos índios
que,~_antigamente, habitavam o território do atual Estado do Rio
de Janeiro.
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FERNANDES, Eurico

Trata dos médicos-feiticeiros, doenças ,e remédios dessa tribo da
Guiana Brasileira.

Vocabulário Paricurú. Revista do Instituto Historico
e Geographico do Pará VII, Belém do Pará 1932, pp.211216.
Na qualidade de delegado do Serviço de Proteção aos Índios
no Oiapoque, o autor organizou, em 1931, esta pequena lista de palavras.

472

475
***

FERNANDES, Eurico

Algumas notas sôbre os Waiano e os Apalaí, do rio
Jarí. Instituto de Antropologia e Etnologia do Pará, publicação n. 4, Belém - Pará 1952, 12 pp., 13 pranchas
fora do texto.

***
FERNANDES, Eurico
Contribuciôn del Indio a la economía de la Amazonia.
The Indian's contribution to Amazonian Economy. Boletin
Indigenista VIII, n.3-4, México 1948, pp.218-237.
Versões espanhola e inglêsa do texto duma conferência cujo
original, em português, foi publicado na~ Revista da Veterinária, ano
ll, n. 38, Belém do Pará 1948, e que trata das principais plantas
úteis de origem americana.

473

***
FERNANDES, Eurico
Contribuição ao estudo etnografico do grupo Aruak
(Excerptos do livro "Pariiikur-Ienê", ainda inédito). Acla
Americana VI, n.3-4, !Héxico 1948, pp.200-221, 1 figura
no texto.
Contém interessantes observações, principa1'Ilcnte sôbre organização social, feitas pelo autor entre os Pariukur (Palikur, na grafia
de Nimuendajú) da bacia do Uaçá, no Território do Amapá.

474
FERNANDES, Eurico
1lledicina e maneiras de tratamento entre os índios
Pariukur (Aruak). América Indígena X, n.4, i\-léxico 1950,
pp.309-320.
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Estas observações, feitas por ocasião de uma rápida visita ao
Jari, em 1951, estão acompanhadas de pequeno vocabulário .comparativo da língua daquelas tribos karaíb das quais, aliás, a primeira é
conhecida também como Urukuiano e Uaiano, e a segunda como
Aparai.

476

***
FERNANDES, Florestan

1920-

· Tiago JVlarques Aipobureu: um Boróro marginal. Revista do Arquivo Municipal, CVII, São Paulo 1946, pp.
7-29, 4 figuras numa prancha fora do texto.
Depois de definir o conceito etnológico de marginalidade o autor, baseando-se em dados recolhidos e publicados por Herbert Baldus e por Antônio Colbacchini e Cesar Albisetti, estuda a crise de
personalidade revelada na conduta de um Bororo. Finalizando o
trabalho, declara: "Se não foi possível fazer um estudo exaustivo devido à limitação imposta pelos dados disponíveis - parece-me que
quanto áos seguintes aspectos: ajustamento ao sistema sócio-cultural
horóro, conflitos culturais com os brancos e com os .horóro, o aparecimento de ressentimentos recíprocos e de certas. formas pessoais
de C'.)mpensação, a ambivalência de atitudes e o desenvolvimento
geral do processo de marginalidade em seu caso, com as. correspondentes tentativas de ajustamento ao grupo dos brancos e dos boróro,
a ·análise não deixou muito a desejar." (p. 27). - Podemos confirmar isso e recomendar a todos os estudiosos de Etnologia a leitúra
do presente artigo.
Cf. o comentârio de Juan Villaverde nos Anales del Instituto
Etnico Nacional, 1, Buenos Aires 1948, pp.237-238.
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FERNANDES, Florestan

l

A análise funcionalista da gue-rra: possibilidades de
aplicação à sociedade tupinambá. Ensaio de análise
crítica da contribuição etnográfica dos cronistas para
o estudo sociológico da guerra entre populações aborígenes
do Brasil quinhentista e seiscentista. Revista do Museu
Paulista, Nova Série III, São Paulo 1949, pp:J-128, 2
tabelas e 8 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Depois de mostrar estatisticamente, por meio de duas tabelas, a
ocorrência e distribuição das informações sôbre o sistema guerreiro
da sociedade tupinambá contidas nas fontes quinhentistas e seiscentistas, o autor escolhe entre êsses dados, como amostra representativa para um exame crítico, os referentes à situação do prisioneiro.
Chega à conclusão de ser o conteúdo etnográfico em aprêço bastante
rico e sólido para permitir o estudo dos aspectos sociológicos da guerra
entre os antigos Tupi do litoral. As considerações metodológicas que
envolvem e penetram o tratame~to do assunto principal do presente
trabalho são próprias para abrir novos horizontes.

478

***

FERNANDES, Florestan
Organização social dos Tupinambá. Prefácio de Herbert Baldus. São Paulo s.a. (1949). 327 pp. in-8.º, diagramas, 1 mapa e 8 figuras no texto, 1 tabela fora do texto, índices alfabéticos de nomes e assuntos. Bibliografia. - As
pp.74-128 foram reproduzidas sob o título "A economia
tupinambá" na Revista do Arquivo Afunicipal, CXXII,
São Paulo 1949, pp.11-71, sendo a transcrição acompanhada
de introdução (ib.pp.7-11), bibliografia (ib.pp.71-77) e 11
pranchas fora do texto.
O problema principal da presente obra consiste em reconstruir,
analisando com métodos modernos, a organização social duma tribo
extinta há séculos e descrita em fontes de valor· desigual. Depois de
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discutir, na introdução, o conceito de organização social, o autor
estuda, no primeiro capítulo (pp.25-53), a distribuição espacial dos
Tupinambá em diversas épocas e as causas de seu desaparecimento.
No segundo capitulo (pp.55-128) trata 'do "grupo local", isto é, da
unidade social descrita pelos antigos cronistas sob o nome de "aldeia".
Compila os dados referentes ao número e à distribuição de tabas tupinambá, analisa as relações existentes entre elas e dentro de cada uma
delas e mostra a interdependência de aspectos econômicos e sociais.
O estudo do sistema de parentesco, pela importância fundamental
que êste :Possui para a organização social tupinambá, não só .constitui, com suas noventa e tantas páginas, o mais extenso dos cinco
capítulos do livro, como também a parte principal e mais substanciosa. Trata da ordenação das relações sex"Uais, da concepção que os
Tupinambá tinham do parentesco, do culto aos mortos, da nomenclatura de parentesco, da ordem matrimonial e da organização da
família, como também do comportamento recíproco dentro dela.
O quarto capítulo (pp.221-259) apresenta, sob o título "As categorias de idade", as fases do ciclo de vida do indivíduo, aceitando o
autor a divisão referida pelo padre Yves d'Évreux. No último capítulo (pp.261-294) são estudadas duas instituições características do
· sistema político tupinambá, a saber: a retaliação e a gerontocracia.
O valor principal do presente trabalho, aliás, aceito como tese
de Mestre em Ciências Sociais pela Escola de Sociologia e Política
de São Paulo, consiste na coordenação de dados sôbre os Tupinambá não devidamente aproveitados nos estudos de Métraux sôbre a
cultura' material e a religião dêsses índios. Com isso, porém, não quero dizer sõmente que o livro de Florestan Fernandes "enche uma lacuna". Seu autor pensa com audácia e penetração. Dando à obra
caráter às vêzes hipotético, enriqueceu-a com sugestões interessantíssimas que fertilizarão amplamente as ciências do Homem e, especialmente, a Etnologia Brasileira. Embora certas interpretações
permaneçam controversas, por exemplo a dos ritos ligados ao complexo da antropofagia como sendo "a forma assumida pelos ritos de
iniciação na sociedade tupinambá" (p. 231), não se poderá mais tratar dos índios do Brasil sem tomar em consideração o magnífico livro sôbre a "Organização social dos Tupinambá".
Cf. os comentários de Antônio Cândido na Revista do Museu
Paulista, Nova Série, III, São Paub 1949, pp.473-477 e de Plínio
Ayrosa na Revist::i. de História, 1, n. 1, São Paulo 1950, pp. 112-115.
Florestan Fernandes respondeu a êste último ibidem, n. 2, pp. 253-258.
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tiva pureza; pois as porcentagens maiores do. grupo zero (O), observadas em índios americanos puros, foram as de Snyder (91,33) e as d.e
Vela no Equador (95,5%). Merece uma especial referência por ser
fato excepcional o trabalho de L. Ribeiro; Berardineli e Roiter 'Grupo
sanguíneo dos índios Guarnnís', no qual êsses pesquisadores registram
100% do grupo O para os Guaranis da colônia Missões do Rio Grande
do Sul.
"A escassez do material de que podemos dispor, não nos permitiu conclusões definitivas, mas, de certo modo, veio reforçar a nossa
convicção de que o cruzamento dos Caingangues de Palmas com indivíduos de outra raça se fez numa proporção muito restrita."

FERNANDES, Florestan
A junção social da guerra na sociedade tupinambá. Revista do ?vluseu Paulista, N.S., VI, São Paulo 1952, pp.
7-425, 16 pranchas fora do texto. Bibliografia. - O capítulo 2 da segunda parte ("Os fundamentos guerreiros do
comportamento coletivo") foi traduzido para o francês por
Suzanne Lussagnet sob o título "La gaerre et le sacrijice
humain chez les Tupinamba" e publicado no Journal de
la Société des Américanistes, N.S., XLI, fase. I, Paris
1952, pp.139-220, 1 tabela fora do texto. Bibliografia.
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Esta obra monumental tem de ser estudada e re-estudada por
todos os que se ocupam com a Etnologia Brasileira.· É dividida em
três partes, tratando a primeira da tecnologia .guerreira, isto é, do
armamento e da organização das atividades guerreiras. A segunda
parte é intitulada "Os mecani~mos tribais de contrôle social e a guerra",
tendo as seguintes subdivisões~ 1) A socialização e a guerra: A) Os
ideais guerreiros na formação da personalidade masculina; B) Repercussões da guerra na estrutura social, a) condições e efeitos sociais
na participação dfls atividades guerreiras, b) a situação social dos
cativos. 2) Os fundamentos guerreiros do comportamento coletivo:
A) Os ritos de "destruição" dos inimigos; B) O significado e função
dos ritos de "destruição" dos inimigos. A terceira parte resume os
resultados da presente monografia no que diz respeito ao conhecimento da sociedade tupinambá e ao estudo sociológico da guerra.

***

FERNANDES, Loureiro
Os Caingangues de Palmas. Arquivos do .Museu Paranaense I, Curiliba 1941, pp.161-209, 3 figuras no texto, 7
pranchas. Bibliografia.
i '
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***
FERNANDES, ] . Loureiro

1903-

Notas hemato-antropológicas sobre os Caingangues de
Palmas. Separata da Revista Médica do Paraná, ns. 1 e 2,
ano VIII, Curitiba 1939, 8 pp., 2 figuras no texto. Bibliografia.
A determinação do ·grupo sangüíneo de 19 indivíduos no toldo
das Lontras e de 21 no toldo da Campina mostra grande predominância do tipo O. A êsse respeito observa o autor: " ... se nos fosse
dado estabelecer a porcentagem dêste grupo na população de ambos
os toldos, ela seria de 92,53. A confirmar-se esta porcentagem por
pesquisas hemato-antropológicas mais amplas entre os Caingangues,
ela demonstrará serem populações primitivas e em estado de rela-

--.!

Trata resumidamente da história, habitat, povoações e habitações, colheita, caça, pesca e lavoma, armas, utensílios, instrumentos
de música, indústrias, transportes, organização social, medicina, ritos funerários e alguns outros aspectos culturais dêsses índios do sul
parauaense. São estudadas as observações feitas a seu respeito no
século passado, pelo padre Francisco das Chagas Lima, por Frei
Luiz de Cemitille e pelo coronel TeUJmaco Borba, e confrontadas com
os resultados das recentes pesquisas in loco realizadas por Herbert
Baldus e pelo autor. Isso dá excelente sinopse dos diversos fenômenos da mudança de cultura dessa horda índia que se mostra cada vez
mais ávida de assimilar-se aos vizinhos brancos, e que já apresenta
muitos traços "caboclos".
O valor especial da presente monografia consiste na descrição
de artefatos kaingang existentes no Museu Paranaense e sua representação por meio de figuras.
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FERNANDES, Loureiro

***

Contribuição à geografia da Praia de Leste. Arquivos
do Museu Paranaense, VI, Curitiba 1947, pp.3-35, 2 figuras no texto, 16 fotos em 8 pranchas, 2 mapas e 4 figuras
jora do texto. ·
1 6
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Trata, às páginas 14-16, dos Guarani (Karij6) que antigamente
povoavam o litoral do atual Estado do Paraná.
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***
FERREIRA, Alexandre Rodrigues

1755-1815

Diario da viagem philosophica pela Capitania de São
José do Rio Negro. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil, t. XL VIII,
parte I, Ri? de Janeiro 1885, pp.1-234; ibidem, t. XLIX,
parle I, Rw de Janeiro 1886, pp.123-288; ibidem, t. L
parte II, f!io de Janeiro 1887, pp.11-141; ,ibidem, t. LI'.
parte I, Rw de Janeiro 1888, pp.5-166.
Contém referências aos índios que, na segunda metade do século XVIII, habitavam a ZQna percorrida. No tomo LI, pp.5-20, há
uma enumeração de tribos do rio Negro e de seus. afluentes, com ligeiras notas sôbre elas.

484

*• *
FERREIRA, Alexandre Rodrigues
A proposito de uma estampa representando um índio
Cambeba. Archivos do Museu Nacional XII, Rio de Janeiro 1903, pp.191-195 e 1 estampa.
Ligeiras notas sôbre êsses índios do Solimões conhecidos pelo
costume de achatar entre duas tábuas a cabeça do recém-nascido.
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***
FERREIRA, ] oão âe Souza
America Abreviada, suas noticias e de seus naturaes,
e em particular do Maranhão, títulos, contendas e instrucções a sua conservação e augmento mui uteis. Revista Trimensal do Instituto Historico e Geographico Brazileiro,
LVII, parte I, Rio de Janeiro 1894, pp.5-153.

-
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Contém importante material para· o estudo do tratamento que,
no século XVII, os brancos dispensavam aos índios do antigo Estado
do Maranhão.
·
Representa, em grande parte, uma versão m~is extensa do "Noticiario Maranhense" publicado na mesma Revista; LXXXI (1917),
Rio de Janeiro 1918, pp.289-352.

486

***
FERREIRA, ] oaquim Alves
Noticia sobre os Indios de Matto-Grosso dada em oficio de 2 de Dezembro de 1848 ao Ministro e Secretario d' Estado dos Negocios do Imperio, pelo Director Geral dos Indios da então Província. O Archivo, Revista destinada á
vulgarisação de documentos geographicos e historicos do Eswdo de Matto-Grosso, anno I, vol. II, Cuyabá 1905, pp.
79-96. - Reproduzida no Album Graphico do Estado de
Matto-Grosso, Corumbá e Hamburgo 1914, pp. 88-97, e,
parcialmente, por Karl von den Steinen no seu lforo "Unter den Naturvolkern Zenlral-Brasiliens", pp.548-552 (pp.
693-701 da edição brasileira de 1940).
Interessantes dados acêrca de 33 tribos.
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***
FERREIRA, Manoel Rodrigues

1915-

Terras e índios do alto Xingu. São Paulo s.d. (1951).
159 pp. in-16.º gr., 43 figuras e 4 mapas no texto. Bibliografia.
Em 1948 o autor voou para o Culuene, afim de cinematografar.
As ligeiras notas sôbre os índios da região visitada pouco trazem de
novo para o etnólogo.
Cf. o comentário na revista Anhembi II, n.4, São Paulo 1951,
pp.170-172.
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HERBERT BALDUS

1575-1643

FERREIRA, Manoel Rodrigues

FIGUEIRA, Luiz

Cenas da vida indígena. Album dÔs Indios do Xingu.
Apresentação de Herbert Baldus. São Paulo s.a. (1952),
56 pp. in-4. 0 gr.

Arte de Grammatica da Lingua Brasilica. Nova edição
dada á_ luz e anotada por Emilio Allain, Rio de Janeiro
1880. x, 156 pp. in-8. 0 Errata (1 p.).

As 70 fotografias reproduzidas neste álbum representam valiosa
documentação da vida e cultura de várias tribos dos formadores do
Xingu. Retratam homens, mulheres e crianças em diversas atividades e mostram casas, canoas, armas, adornos, instrumentos de música, rêdes de dormir, cerâmica, fiação, fabricação de remos, preparo
de farinha, lavoura e pesca, danças e jogos.
As descrições das figuras são em português, inglês e alemão.

Esta obra, cuja primeira edição apareceu em Lisboa, no século
XVII, é fonte preciosa para o estudo do tupi falado naquele tempo
no litoral norte do Brasil.
Algumas notas comparativas mostram as principais diferenças
existentes entre essa gramática e a -do padre Anchieta.
Entre as diferentes edições da gramática de Figueira há uma
reimpressão fac-similar da edição de 1687, que Julio Platzmann publicou em Leipzig, no ano de 1878.
Tôdas essas edições foram comentadas por Plínio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-guarani, pp.110-116).
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***
FIEBRIG-GERTZ, C.

FIGUEIRA, Luis

Guarany Names of Paraguayan Plants and Animals.
Revista del Jardin Botánico y Museo de Historia Natural
del Paraguay, II, Jardin Botánico (Paraguay) 1923 (1930),
pp.99-149.
Depois de determinar botânicamente as plantas do Paraguai
com nomes guarani, o autor estuda a etimologia dêsses têrmos e examina igualmente as designações guarani de animais. Chega à conclusão (p. 140) de que aquêles nomes, em contraste com a nomenclatura zoológica da mesma língua, não parecem provar a existência
duma noção de orientação sistemática, sendo, geralmente, as relações entre tipos e formas mais compreensíveis na zoologia do que na
botânica.
Considerando o parentesco do guarani do Paraguai com as línguas tupi do Brasil, evidencia-se a importância do presente trabalho
para a Etnologia Brasileira.
A parte botânica dêste estudo apareceu em língua espanhola
sob o título "Nomenclatura guarani de vegetales dei Paraguay"
nos Annaes do XX Congresso Internaéional de Americanistas (Rio
de Janeiro 1922), III, Rio de Janeiro 1932, pp.305-329.

490

Memorial sobre as terras, e gentes do Maranhão e
Grão Pará e Rio das Almazonas. Com uma introducção de
Rodolpho Garcia. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, t. XCIV, vol. 148 (1923), Rio de Janeiro
1927, pp.423-432. (Apareceii, primeiro, em Lisboa, no ano
de 1637, 3 pp.).
Refere-se ao tratamento dado pelos portuguêses aos índios daquela parte do Brasil colonial.
492

***
FIGUEIREDO, Lima
Oéste Paranáense. Brasiliana XCVII, São Paulo 1937,
197 pp. in-8. 0 , ilustrações e mapas.
Na viagem relatada no presente livro, o autor encontrou entre
a Serra Chagu e Catanduvas, no lugar denominado Cobras, nove famílias kaingang com um chefe chamado "capitão" José Pereira.
1 6
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(pp. 43 e 44). As cabanas dêsses .índios eram constituídas por dois
paraventos oblíquos, armados com ramagens, ou por tábuas de araucária lascadas a machado. Vários dêles sofriam de gripe e disenteria.
Entre Santa Cruz e o rio Piqueri o viajante topou com duas palhoças de índios Guarani (pp. 163 e 164). À sua chegada os habitantes
fugiram para a mata, abandonando tudo que estavam fazendo. Sofreram muito com a revolução de 1925. Possuíam alguma plantação
de milho, mandioca e banana.
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***
FIGUEIREDO, Lima
I ndios do Brasil. Prefácio do General Rondon. Brasiliana CLXIII, São Paulo 1939, 348 pp. in-8. 0 , 26 figuras no texto. Bibliografia. 2.ª edição, Rio de Janeiro
1949, 311 pp.in-8. 0 , 26 figuras no texto, índice alfabético
de tribos. Bibliografia.
Compilação confusa, pois mistura sem critério dados dignos de
fé e dados errados de autore~ antigos e modernos e, em geral, não
iudica corretamente a fonte nem o lugar da observação.
Cf. o comentário de Alfred Métra~ no Handbook oj Latin American Studies: 1940, Cambridge, Massachusetts, 1941, p. 56, n. 0 568.

FLORENCE, Hercules

1804-1879

Esboço da viagem feita pelo Sr. de Langsdorff no interior do Brasil, desde Setembro de 1825 até Marco de 1829.
Prefaciado e traduzido por Alfredo d' EscragnolÍe Taunay.
Revista trimensal do Instituto historico, geographico e ethnographico do Brasil, XXXVIII, Rio de Janeiro 1875,
parte primeira, pp.337-469; parte segunda, pp.231-301;
XXXIX, Rio de Janeiro 1876, parte segunda, pp.157-182.
A primeira parte desta obra foi reproduzida sob o título "De
Porto Feliz a Cuyabá", na Revista do Museu Paulista XVI, São
Paulo 1929, pp.881-991. Retratos de índios desenhados pelo autor
durante a viagem por êle descrita, foram publicados e comentados
por Karl von den Steinen no "Globus" LXXV (1889), 21 figuras.
Estas figuras constituem uma parte dos interessantes desenhos reproduzidos na nova edição da descrição de viagem de Florence, que
apareceu sob o título "Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas de 1825
a 1829", Edições Melhoramentos, São Paulo 1941, xxxvi, 218 pp.
in-8. 0 , 115 pranchas. 46 dessas pranchas representam Chamakoko,
Kaiapó, Guaná, Guató, Bororo, Apiaká, Bakairi e Munduruku. No
texto ·há valiosas notas sôbre êsses índios.
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***
FLORIANA, Mansueto Barcatta de Vai

1863-1921

494
Ensaio de grammatica Kainjgang. Revista do 1\Juseu
Paulista, X, São Paulo 1918, pp.529-563. -- Diccionarios
Kain1gang-Portuguez e Portuguez-Kainnang. ibidem, XII,
São Paulo 1920, primeira parte, pp.1-392.

***
FLEMING, Peter
Brazilian adventure. London 1933. 414 pp. in-8. 0 • Versão alemã: Brasilianisches Abenteuer. Berlin 1935. 388
pp. in-8. 0 , 16 pranchas fora do texto, 2 mapas no texto.
Nesta narrativa da viagem de uma expedição inglêsa que, em
l 932, procur:mdo em vão o desaparecido coronel Fawcett, desceu

o Araguaia e subiu o Tapirapé, há ligeiras informações, nem sempre
exatas, acêrca dos índios homônimos e dos Karajá.
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Referem-se ao kaingang do rio Tibagi, representando um dos
melhores e mais volumosos trabalhos sôbre uma língua do Brasil.
Uma comparação lexicográfica dêsse dialeto com o de Palmas
foi feita por Herbert Baldus no seu artigo "Sprachproben des Kaingang von Palmas'', Anthropos XXX, 1935.
Francio:co S. G. Schaden ("A gramática kaingang de Frei Mansueto", Boletim Bibliográfico, ano I, volume IV, São Paulo 194,t,
pp. 47-66) publicou uma edição corrigida do primeiro dêsses trabalhos do missionári.o capuchinho, mencionando entre as razões que
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o levaram a fazer esta reprodução, "o número bastante grande de
lapsos, sobretudo tipográficos, na edição de 1918, bem como certa
falta de coerência, por parte do Autor, na grafia do idioma indigena.
Ê~tes defeitos puderam ser corrigidos, pelo menos na sua grande maioria, pelo coruronto do ensaio de gramática com os dicionários. Mesmo assim, continuam um tanto obscuras algumas passagens, em que
todavia não ousamos tocar, porquanto pão é de nossa alçada fazer
qualquer modificação essencial no trabalho." (p. 48).
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***
FLORIANA, Mansueto Barcatta: de Vai
Uma critica ao "Vocabulario da lingua dos KainJgang" do Visconde de Taunay. Revista do Museu Paulista
X, São Paulo 1918, pp. 565-628.

-

Reproduz a maior parte do tr.abalho de Taunay sôbre os Kaingang de Guarapuava e sua língua,. trabalho êste primeiramente impresso na Revista do Instituto Historico e Geographico Brazileiro,
suplemento ao tomo LI, Rio de Janeiro 1888, pp.251-310, e, ultimamente, no livro do mesmo autor intitulado "Entre os nossos índios", pp.81-132.
O comentador escreve, com referência aos seus acréscimos: "Aprendi a língua dos Kaingángs do Tibagy, ao passo que o Autor
aprendeu a dos de Guarapuava, cujo dialeto difere algo dos do Tibagy. Não acoimarei de erro o Autor, se não me aparecer evidentemente em falta. Na dúvida, porei simplesmente ao lado das palavras
do Autor, as expressões correspondentes do meu dicionárioJ'
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***
FLORNOY, Bertrand
:Voyages en Haut-Amazone. Trois Français chez les
Indiens Réducteurs de Têtes. Rio de Janeiro 1945. 295 pp.
in-8.º, 4 figuras e 3 mapas no texto, 13 pranchas fora do
texto.

FONSECA, ] oão Severiano da

1836-1897

Viagem ao redor do Brasil. 1875-1878. !: Rio de Janeiro 1880, 400 pp. in-4. 0 ; II: R'io de Janeiro 1881, 407
pp. in-4.º Numerosas ilustrações e mapas. 1 mapa anexo.
Versão francesa: Rio de Janeiro 1899. ·
Depois de ter ido por mar, do Rio de Janeiro ao Rio da Prata,
o autor subiu: o Paraná e Paraguai e desceu o Guaporé, Mamoré,
Madeira e Amazonas, voltando, por mar, ao ponto de partida. Seu
livro, que é uma ·das mais importantes contribuições ao estudo da
geografia:,e história de Mato Grosso, contém notas sôbre índios do
ocidente dêste Estado e vocabulários laiana e kinikinau (I, pp.307311), chikito (I, pp.365-367), guaraio-pauserna (II, pp.169-171), palmeia (II, pp.193-196), baure (II, pp. 235-239), kaiobá (II, pp.239-240),
itonama (II, pp.240-243) e parintintin (II, p. 316), vocabulários êsses
colhidos pelo autor durante sua grande viagem.
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FONSECA, ] osé Gonsalves da
Navegação feita da cidade do Gram Pará até á bocca
do rio da Madeira pela escolta que por este rio subio às minas do Mato Grosso, por ordem mui recommendada de Sua
Magestade Fidelíssima no anno de 1749, escripta por José
Gonsalves da Fonseca no mesmo anno. Colleccão de Noticias para a historia e geographia das Nações Últramarinas,
que vivem nos Dominios Portuguezes, ou lhes são visinhas:
publicada pela Academia Real das Sciencias, tomo IV,
num. 1.. Lisboa 1826. 143 pp. in-4 .. 0
Menciona numerosos nomes-de tribos e aldeias de índios do
Baixo Amazonas e vale do Madeira.

•**
FONSECA, José Pinto da

Esta narrativa de duas viagens realizadas pelo autor, nos. anos.
de 1936 a 1937 e 1941 a 1942, trata, principalmente, dos Jívaro, contendo também referências aos Uitoto e Yagua.
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Copia da carta-que o alferes José Pinto da Fonseca
escreveu ao exm; general de Goyazes, dando-lhe conta do
descobrimento de duas nações de indios, dirigida do sitio
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onde portou. Revista irimerisal de Historia e Geographia
ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro
VIII (1846), segunda edição, Rio de Janeiro 1867, pp.
376-390.

O texto português do presente artigo foi reimpresso na terceira
edição da "Rondoni~", de Roquette Pinto, São Paulo 1935, pp.351360 e 2 pranchas.
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***
tste interessante documento datado na "Ilha de Santa Anna"
(hoje ilha do Bananal) no dia 2 de Agôsto de 1775, descreve o início
de relações pacíficas dos brancos com os Karajá e Javahê, contendo
também referências aos Chavante, Akroá, Araés, Tapirapé e Komokare.
Outra "cópia da carta" do mesmo autor, datada dois dias depois na mesma ilha, foi publicada na mesin:a revista, tomo LXXXIV
(1918), Rio de Janeiro 1920, pp. 115-125. Trata do mesmo assunto,
apresentando, porém,, numerosas modificações e importantes acréscimos.

502
***

FONSECA, Sylvio da
Frente a frente com os Xavantes. Rio de Janeiro s.a. (1948). 158 pp. in-8. 0 , 8 pranchas fora do texto.
Trata dos contactos que os Akué-Chavante tiveram com os
brancos em 1946 e 1947. O autor, jornalista carioca, descreve com honestidade os encontros pacíficos que teve, no rio das Mortes, com
êsses índios. Tanto no texto como também nas fotografias 'reproduzidas nas pranchas há alguns dados etnográficos interessantes. Apesar de certas inexatidões nas referências aos Tapirapé (pp. 119 e 153)
o livro merece, em geral, confiança.
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FONSECA FILHO, Olympio da

***

Affinidades parasitologicas e clinicas entre o tokelau
da Asia e da Oceania e o chimbêrê dos indigenas de Matto
Grosso. Boletim do Museu Nacional VI, Rio de Janeiro
1930, pp.189-221, 3 pranchas. Bibliografia.

FONSECA, Sílvio da

1tste trabalho, cujo original português (pp.189-200) é seguido
pela versão ao inglês (pp.201-212), contendo as páginas resta11tes
extensa bibliografia, representa importante contribuição, não sàmente para a patologia índia, como também para o estudo das relações pré-colombianas entre a Oceania e a América. O autor chega à
seguinte conclusão (p. 200): "Tokelau e chimbêrê rep~esentam os
dois tipos clínicos principais do grupo nosológico das endodermoficeas. Ambos têm sua área de distribuição geográfica bem definida.
O primeiro -irradia dos paises hábitados pelos povos de raça malaia
para a China e para a India. O segundo é estritamente limitado a
grupameutos de índios selvagens segregados do contato da civilização em pontos remotos do Brasil. Como explicar a distribuição dessas duas dermatoses afins e dos respetivos cogumelos produtores em
regiões tão diversas e tão distantes uma da outra? Só uma explicação é cabível no caso, a da remota importação da doença para a
América em época preeolombiana, por ocasião das migrações de indivíduos vindos das ilhas da Oceania."

O autor descreve os rápidos encontros que teve, em 1946 e 1947,
com os Akuê-Chavante do rio das Mortes, quando os procurava como
repórter dum jornal carioca.

-

2·i6 --

Meus encontros com o Xavanle. Revista do Arquivo
Municipal, CXLII, São Paulo 1951, pp.107-123.
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***
FORD, Clellan Stearns
A Comparative Study of Human Reprodiiction. Yale
University Publications in Anthropology, n. 32. New Haven 1945. 111 pp. in-8. 0 • Bibliografia.
Compara dados acêrca da menstruação, do ato sexual, da concepção, da gravidez, do parto e da infância entr'e povos das diversas
partes do mundo, referindo-se também aos Apinagé, Makuxi, Taulipang e Tupinambá.
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1873-1929

FOY, William

Fadenstern und Fadenkreuz I. Ethnologica II, Hejt
1, Leipzig 1913, pp.67-110, 40 figuras no texto.
Cruz-de-fios (Fadenkreuz) e estrêla-de-fios (Fadenstern) consis"
tem em varetas de pau wspostas em forma de cruz ou estrêla e enroscadas, por fios, de modo a r,esultarem figuras de quatro, seis ou mais
ângulos. Existem na Austrália, Melanésia, Polinésia, Micronésia,
Indonésia, Ásia, América, África e Europa, como mostra o presente
trabalho. Em certas regiões são colocadas' no corpo humano, principalmente na cabeça, e em outras partes do mundo são penduradas
nas casas ou postas sôbre tumulos. Suas funções são diferentes entre
os diferentes povos, sendo, em geral, religiosas ou simplesmente decorativas.
Das tribos do Brasil que usam adÔrno de cabeça em forma de
cruz-de-fios, são mencionadas (pp. 90 e 91) os Karajá, Kaiap6 e_Bororo.

FRANCO, Affonso Arinos de Mello

O I ndio Brasileiro e a Revolucão Francesa. As origens brasileiras da theoria da bondade natural. Colecão Documentos Brasileiros VII, Rio de Janeiro 1937. J33 pp.
in-8. 0 , 5 figuras no texto, 11 pranchas.
Êste erudito trabalho é uma interessante contribuição para a
história da Etnologia Brasileira e da Etnologia em geral, pois estuda
minuciosamente o tom panegírico com que viajantes e grandes escritores dos séculos XVI, XVII e XVIII, principalmente na França,
idealizavam o índio.
Um capítulo trata dos numerosos casos em que índios brasileiros, no século XVI e na primeira metade do século XVII, foram levados à Europa.
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FRANÇA,

FRANCO, Arthur Martins

J ozé Feliciano

Apontamentos sobre a vida do indio Guido Pokrane e
sobre o jrancez Guido Marliere. Revista do Instituto Historico
e Geographico do Brazil XVIII (Tomo 5° da terceira serie), (1885), Rio de Janeiro 1896, pp.426-434.
Interessantes dados acêrca das relações entre os Botocudos e os
brancos na primeira metade do século XIX.
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•••
FRANÇA, Thomé de
vide
CASTRO, Miguel João de
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1905-

Em defeza do índio e do Sertane10 contra "o Serviço
de Protecção aos I ndios e Localisacão de Trabalhadores
Nacionais" no Estado do Paraná. C~rityba 1925. 191 pp.
in-4. 1 p. não numerada de erratas.
0

,

Êstes discursos pronunciados pelo autor no Congresso Legislativo do Paraná e na Câmara Federal, justificando projetos de lei
para extinguir a "Povoação Indígena de S. Jerónimo" e a Inspetoria
do Serviço de Proteção aos lndios nos Estados do Paraná e Santa
Catarina, contém numerosos dados sôbre as relações entre brancos e
Kaingang dêsses Estados durante os anos de 1922 a 1924. Além de
úatarem dos habitantes daquela povoação situada na bacia do Tihagi (passim), referem-se aos Kaingang "bravios" que vagueavam
ainda entre êste rio e o Laranginha (pp. 53-54, 91), aos chamados Botocudos de Santa Catarina ou Aweikoma (pp.89-90), aos Kaingang
de Mangueirinha: e do rio Chapecõzinho, que vieram a Curitiba em
busca de auxílio contra a invasão de suas terras pelos brancos (pp.
ll6-124, 145-149),~ e, especialmente, aos choques sangrentos que,
em 1923, se deram:entre os povoadores da'. Serra da Pitanga e os
Kaingang do Ivaí (pp.96-115, 128-137, 180-l81).
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Para poder considerar com j~stiça êsses dados é indispensável
ler as páginas 50-66 e 80-87 do opúsculo "Em defesa do indio e das
fazendas nacionaes" de Basilir> de Magalhães, nas quais as afirmações de Martins Franco são refutada~. e a "Exposição sobre as terras da Povoação Indígena de São Jeronymo", de José Bezerra Cavalcanti.
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FREIRE, ] osé Rodrigues
/

Relação da conquista do gentio Xavante, conseguida
pelo lllmo. e Exmo. Senhor Tristão da Cunha Menezes,
g01Jernador, e capitão general da capitania de Goyaz. Lisboa 1790, 27 pp. in-4. 0 - Segunda edição, prejaciada
por Carlos Drumond, na Coleção Textos e Documentos, 1,
Sã.o Paulo 1951, 21 pp.

***
Trata da pacificação dos Akuê-Chavante, realizada por militares, de 1784 a 1788.

FRANCO, Arthur Martins

513

Diogo Pinto e a Conquista de Guarapuava. Curifiba
1943. 270 pp. in-8. 0 , 15 pranchas. Bibliografia.

*

**

FREITAS, Affonso A. de
Contém interessantes dados acêrca das relações entre os Kaingang d~ região de Guarapuava e os brancos, no século past'ado. Digno
de nota é o relatório do padre Francisco das Chagas Lima, intitulado
"Estado actual da Conquista de Guarapuava no fim do armo de
1821" e inserto nas pp.233-268.

511

1868-1930

Os Guayanás de Piratininga. São Paulo 1910. 63 pp.,
6 pranchas. -- Também na Revista do Instituto Historico
e Geographico de São Paulo XIII, São Paulo 1911, pp.
359-395.

***

Procura proYar, principalmente por meios lingüísticos, que êsses
índios de São Paulo eram Tupi e não ascendentes dos modernos
Kaingang.

FRAU, Salvador Canais
Paleoamericanos (Laguidos) en la 1\!lesopotamia ar-gentina en la época colonial. Anales del Instituto de Etnografia Americana. lJniversidad Nacional de Cuyo. I. 1940.
pp.129-153. 2 mapas no texto, 5 pranchas.

Já em 1908 Telemaco Borba, na sua "Actualidade indigena",
refutou, com argumentos convincentes, a suposição de H. vou Ihering de serem os atuais Kaingang os descendentes dos Guaianá mencionados por Gabriel Soares de Souza.
Cf. o comentário de Frei Mansueto Barcatta de Vai Floriana
na Revista do Museu Paulista XII, São Paulo 1920, primeira parte,
pp.377-379, a respeito da parte lingüística do trabalho de Freitas.

O autor discute a dassificação étnica dos Yaró, opondo-se à
inclusão dêsses antigos habitantes das margens do rio. Uruguai na
família charrua e prccuraudo demonstrar que são intimamente relacionados com es Kaingang. Para tal fim recorre a dados sôbre a aparência física e a cultura dos Yaró e procura interpretar, também,
em favor de sua tese, alguns têrmos geográficos da região em que
êstes íudios moraram. Sua documentação nos parece insuficiente
(cf. H. Baldus in: Revista do Arquivo Municipal, LXXV, São Paulo
1941, pp. 245 e 2-16).
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-
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***

FREITAS, Affonso A. de
Distribuição geographica das tribas indigenas na época do descobrimento. Revista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo XIX (1914), São Paulo 1915, pp.
103-128..
.
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~ste artigo não tem valor ciéntífico, pois é confuso, freqüentemente errado e sem documentação.

515
* "' *
FREITAS, Affonso A. de
Vocabulario nheengatú (Vernaculizado pelo portuguez
falado em São Paulo) (Lingua tupi-gu~rani). P_ublicapã_o
posthuma dirigida por Affonso de Freitas J11;nwr. Seri_e
Brasiliana LXXV, São Paulo' 1936. 206 pp. m-8.º, 2 figuras no texto, 2 pranchas.
Plínio Ayrosa, nos seus "Apontamentos para a Bibliografia da
língua tupí-guaraní", p. 118, escreve a respeito: "A-pesar-da denominação da obra - Vocabi,tlário - êste volume reune apenas pec
quenos estudos, de fundo histórico e lingüístico, que o A. pretendia
completar, desenvolver e publicar mais tarde. Colhendo-o a morte
quando ainda reunia material para a obra futura, o seu filho carinhosamente procurou salvar do olvido êsses estudos, publicando-os
com o título referido. Conquanto pensemos que nos verbetes arrohdos haja matéria a exigir mais sérias pesquisas, não temos dúvida
e n afirmar que boas contribuições neles existem para estudos interp~etativos de várias expressões tupí-guaranís já vernaculizadas. Não
percebemos por que o ilustre A. preferiu a denominação Nheengatú
às mais correntes - tupí e tupí-guaraní. O Nheengatú é designativo
da língua geral falada atualmente na Amazônia."
Entre os diversos dados etnográficos compilados na presente
obra talvez haja alguns que possam interessar certos indianistas.

516

* "' *
FREITAS, José Garcia de
Os Indios Parintintin. Journal de la Société des Américanistes de Paris, nouvelle série, XVIII, . Paris 1926,
pp.67-73, 1 figura no texto.
Ligeiras notas sôbre essa tribo tupi da bacia do Madeira visitada pelo autor; destacando-se as concernentes ao entêrro (p. 67), à
"saudação agressiva" (p. 68), à antrópofagia (pp.70-72) e à mudança
de nomes (p. 72).

517

FREUNDT, Erich
lndios de Mato Grosso. Com u~a introdução de Herbert Baldas. São Paulo s.a. (1947). 32 pp. em formato
22x31 cm., 16 figuras em prêto e branco e 13 figuras coloridas no texto, 2 figuras coloridas na capa, 2 mapas na
capa. Bibliografia.
~ste livro trata dos Bororo, dos Kaduveo e dos Opaié, reproduzindo retratos coloridos de indivíduos e desenhos etnográficos acompanhados de algumas frases elucidativas. A introdução (pp.3-5) dá
ligeira idéia da história e cultura daquelas tribos.
Cf. o comentário de Egon Schaden na revista Sociologia, IX,
n.3, São Paulo 1947, pp.284-285.

518

*•*
FREYRE, Gilberto

1900-

Casa-grande cj senzala. · Formação da família brasil.eira sob o regimen de economia patriarchal. Terceira edicão. Rio de Janeiro 1938. xxxiv, 367 pp. in-8. 0 , 31 gravu~as, índices alfabéticos das matérias e dos nomes citados.
1.ª edição, Rio de Janeiro 1933; 5.ª edição, Rio de Janeiro 1946).
Contém um capítulo (pp.57-128) intitulado "O indígena na formação da família brasileira". A passagem seguinte define o seu estilo: "O ambiente em que começou a vida brasileira foi de quasi
intoxicação sexual. O · europeu saltava em terra escorregando em
índia nua; os próprios padres da Companhia precisavam descer com
cuidado, senão atolavam o pé em carne. Muitos clérigos, dos outros,
deixaram-se contaminar pela devassidão. As mulheres eram as pri~
meiras a se entregarem aos brancos, as mais ardentes indo esfregarse nas pernas dêsses_ que supunham deuEes." (pp.60-61 da 3.• ed.;
p. 209 da 5.ª ed.).

.• * ...
FREYREISS, Georg Wilhelm

%5% -

1789-1825

Beitraege zur naeheren Kenntnis des Kaiserthums Brasilien. Erster Theil. Frankfurt am Main. 1824. 171 PP·

in-8.º
1 7

-
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O que êste companheiro de viagem do príncipe de Wied escreve,
nas páginas 82-130 sôbre índios do Brasil, é, na maior parte, vago
e generalizado demais para servir como fonte. As poucas indicações
exatas dadas por êle referem-se, principalmente, às tribos que habitavam, no começo do século passado, as províncias de Espírito Santo
e Minas Gerais, tribos essas sôbre as quais Wied, Martius e outros
visitantes da mesma época forneceram melhores e mais extensas
informações.

1902. pp.236-252. É intitulado: "Viagem a varias tribus. dos autoc:htones da Capitania de Minas Gerais. Demora entre ellas. Narra~ de seus usos e costumes." Refere"se, principalmente, aos PuriCoroados visitados pelo autor em dezembro de 1814 e por êle tratados
também em outro trabalho.

522
***

y

FRIC,

Vojt~ch,

and RADIN, Paul

520
Contributions lo lhe study of lhe Bororo Indians. The

Journal of lhe Anthropological Institute of Great Britain

***

and Ireland, XXXVI, London 1906, pp.382-406, ilus-

FREYREISS, G. W.

áações.

Bidrag till kiinnedomen om Brasiliens urbefolkning.
Ymer. Stockholm 1900. pp.260-279, 1 jigura, 1 mapa.

mn vocabulário de sua língua.

Interessantes observações sôbre êsses índios mato-gro01senses e

523
Estas ligeiras notas sôbre os Puri-Coroados e Koropó visitados
pelo autor durante sua viagem a Minas Gerais, i10s anos de 1814
e 1815, foram traduzidas do manuscrito alemão ao sueco por C. A.
M. Lindman, que também escreveu o prefácio (pp.260-261).
O diário de sua viagem aos Coroados feita em dezembro de 1814
foi publicado em W. C. von Eschwege: Journal von Brasilien, Weimar 1818, I, pp.179-208.

***

y

FRIC, Alberto

? - 1944

Volkerwanderungen, · Ethnographie und Geschichte der
Konquista in Südbrasilien. Verhandlungen des XVI. Inlernationalen Amerikanisten-Kongresses (Wien 1908), Wien
und Leipzig 1910, pp.63-67.

521
***

FREIREYSS, G. W.
Viagem ao interior do Brazil nos annos de 1814-1815.
Tradução de Alberto Lojgren. Revista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo, XI (1906), São Paulo
1907, pp.158-228.
A presente tradução baseia-se numa cópia tirada do original,
manuscrito alemão pertencente à biblioteca particular do rei da Suécia. A cópia se encontra,. atualmente, no arquivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. O original não é idêntico aos "Beitraege" do mesmo autor.
O terceiro capítulo (pp.193-211) foi publicado separadamente,
já no V!)lume VI (1900-1901) da revista dêsse Instituto, S. Paulo

Suposições confusas e errôneas a respeito ,dos Kaingang, de seus
.P..zinhos orientais (os chamados "Bugres" de Santa Catarina, Chohé ou Aweikoma) e dos Guaiaki. São criticadas por Paul Ehrenreich
e Eduard Seler nas páginas LX-LXII do mesmo volume. (Cf. também Herbert Baldus: Ensaios de Etnologia Brasileira, pp.29, 31-33).
As notícias (pp.65-67) sôbre perseguições de índios em Santa
Catarina· representam uma contribuição ao estudo das relações entre índios e brancos naquele Estado.

524
***

y

FRIC, A. V.
Onoenrgodi-Gotl und Idole der Kad'uveo in MatloGrosso. I nternational Congress of Americanists, Proceedings of lhe XVIIIth Session, London 1912. Part II.
London 1913, pp.397-407.
-
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O autor cita lendas e descreve bonecas, discutindo, depois, se
estas são ídolos ou simples brinquedos. Duas pranchas representam
diversas bonecas de osso, madeira e couro e vários brinquedos de
crianças dêsses descendentes dos antigos Guaikuru.
Cf. o comentário de Ch. A. Martin no Journal de la Société des
Américanistes, N. S., XI, Paris 1919, pp. 397-407.

Segundo êste trabalho, o costume de tomar o escalpo ou a cabeça do inimigo como troféu de guerra era difundido na América
desde 40. de latitude sul até cêrca do trópico de Câncer.
O mapa de distribuição apresentado 'pelo autor foi melhorado
por M. A. Vignati ("Los craneos trofeo de las sepulturas indígenas
de la Quebrada de Humahuaca'', Buenos Aires 1930).
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0

***
***

1866-1947

FRIEDERICI
Der Gang des Indianers.
schweig 1898, pp.273-278.

Globus

LXXIV.

Braun-

Êste estudo sôbre a maneira de andar do índio refere-se, principalmente, a tribos norte-americanas. Contém, porém, .referências
aos pés e pernas de índios do Brasil, baseadas em Ehrenreich e Wied.
Cf. o comentário de Sergio Buarque de Hollanda (Indios e mamelucos na expansão pauiista, p. 194).

FRIEDERICI, Georg
Ueber eine als Couvade gedeutete Wiedergeburtszeremonie bei den Tupi. Globus LXXXIX, Braunschweig 1906,
pp.59-63. -- Resumo de Alfredo de Carvalho sob o título
"Do resguardo do matador entre os Tupis", Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano, XII, n.
66, Recife 1905, pp.112-120.

526

***
FRIEDERICI, Georg
Der Tranengruss der Indianer. Globus LXXXIX,
Braunschweig 1906, pp.30-34.
Trata da difusão do costume Q.e ser o hóspede recebido com
prantos cerimoniais, costume êsse ep.contrado não só entre tribos
do Brasil, como também entre índios de outras partes da América
do Sul, da América Central e da América do Norte.
Cf. o comentário de Fritz Ktause (Zentralblatt für Anthropologie, XIII, Braunschweig 1908, pp.160-161).
Cf. também o artigo de Robert Lehmann-Nitsche ("Der Tranengruss im Alten Testament'', Baessler-Archiv XIX, Heft 1-2,
Berlin 1936, pp. 78-86).

Descrevendo a antropofagia dos Tupinambá, Hans Staden menciona que o matador, depois de ter praticado a morte, tem de ficar
deitado na sua rêde. Segundo Friederici, êsse procedimento faz parte duma cerimônia de renascimento, não tendo nada que ver com
cuvade.

529

***
FRIEDERICI, Georg
Der Tranengruss der Indianer. Leipzig 1907. 22 pp.
- Resumo em português de Alfredo de Carvalho sob o título "A saudacão lacrimosa dos índios" na Revista. do Instituto Archeologicõ e Geographico Pernambucano XI (1904),
n. 64, Recife 1904, pp.755-765, 1 prancha.

527

***

FRIEDERICI, Georg

Skalpieren und ahnliche Kriegsgebrauche in Amerika.
Braunschweig 1906. 172 pp. e 1 mapa; in-8. 0
-
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Ampliação do artigo publicado no Globus, em 1906.
Cf. os comentários de Fritz Krause (Zentralblatt für Anthropologie, XIII,, Braunschweig 1908, pp.160-161) e É. Durkheim
(L'Année sociologique II, 1906-1909, Paris 1910, pp. 469-470).
1 7
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FRIEDERICI, Georg

FRIEDERICI, Georg

Die Schijfahrt der Indianer. Stuttgart 1907. 130 pp .•
12 ilustrações.

Die geographische Verbreiiung des Blasrohrs in Amerika. Petermanns Mitteilungen LVII, Gotha 1911, pp.
11·74 e 1 mapa.

Boa monografia sôbre a navegação dos índios, com referência•
a tribos do Brasil.
Cf. o comentário de Fritz Krause (Zentralblatt für Anthropologie, XIII, Braunschweig 1908, pp.105-108).

Neste estudo sôbre a distribuição geográfica da sarabatana na
América o autor se refere, naturalmente, ao Brasil. .
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***

*• *
FRIEDERICI, Georg

FRIEDERICI, Georg

Die Wirkung des Indianerbogens. Globus XCI, Braunschweig 1907, pp.325-330. --- Tradução portuguêsa de
Alfredo de Carvalho sob o título "A efficacia do arco dos
Indios", Revista do Instituto Archeologico e Geographico
Pernambucano, XII, n. 69 (1906), Recife 1907, pp.477-494.

Der Erdofen. Dr. A. Petermann..'li Mitteilungen. 60.
Jahrg., I. Halbband. Gotha 1914, pp.5-8.

AHredo de Carvalho acrescentou a seguinte nota à versão portuguêsa (p. 477): "O original deste interessante estudo, publicado
na revista alemã Globus, vol. XCI, n. 21, foi pelo Autor tão consideravelmente corrigido e aumentado, que a presente tradução deve
ser considerada antes como um novo trabalho."
Entre as numerosas fontes indicadas acham-se várias ohral!I
sôhre o Brasil.

532

•**
FRIEDERICI, Georg
Die Verbreitung der Steinschleuder in Amerika. Globus XCVIII. Braunschweig 1910, pp.287-290.
Segundo o presente estudo sôbre a distribuição da funda na América, a maior parte dos índios do Brasil ignorava essa arma para arremessar pedras.
533
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Estuda a distribuição geográfica das diferentes formas do forno
:5Ubterrâneo nas diversas partes do mundo, mencionando sua existência entre tribos do Brasil.

535

*•*
FRIEDERICI, G.
. Ein Beitrag zur Kenntnis der Trutzwaffen der Indonesier, Südseevolker und lndianer. Baessler-Archiv, Beiheft VII. Leipzig und Berlin 1915. 78 pp. in-4. 0 , 6 figiiras no texto, 8 mapas fora do texto. Bibliografia.
Estudo sôhre o pau de combate, a clava, a clava de arremêsso,
o glãdio, o machado de combate, a faca e o punhal, a lança, o propulsor de dardos, a funda, a bola, o pau de arremêsso, a sarabatana,
o arco, o laço e o escudo, na lndonesia, na Oceania e na América
.
.
'
c-0m importantes referências a índios do Brasil.
Cf. o comentário de R. Lehmann-Nitsche (Zeitschrift des Deutschen Wissenschaítlichen Vereins zur Kultur- und Landeskunde Argentiniens, Jahrgang VI, Buenos Aires 1920, pp.81-88).
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FRIEDERICI, Georg

Coleção de 750 têrmos· usados. com freqüência nas fontes anti-

Ueber die Behandlung der Kriegsgefangenen durch die
Indiarier Amerikas. Festschrift Eduard Seler, herausgegeben von Walter Lehmann, Stuttgart 1922, pp.59-128.
Neste estudo sôbre o tratamento .dado pelos índios aos prisioneiros de guerra, o autor se refere ao Brasil só de maneira acessória
e resumida, baseando-se principalmente nas fontes antigas que falam da aritropofagia.

537

gas indispensáveis para o estudo da História e Etnografia da Amé-

rica na época de sua descoberta, conquista e primeira colonização
pelos europeus. A maior parte dessas palavras .é de origem índia. O
autor dá suas variantes dialetais e gráficas, seus signficados em alemão, e~panhol e inglês, sua etimologia e a literatura a respeito.
Cf. os comentários de Robert Ricard no J ournal de la Société
des. Américanistes de Paris, N. S., XVIII, Paris 1926, pp.396-398;
de K. Th. Preuss no Boletín bibliográfico del centro de intercambio
intelectual germano-espafí.oL afio I, Madrid 1928, p. 63;deD. Kreichgauer no Anthropos XXII, Wien 1927, p. 671.
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***
***
FRIEDERICI, Georg
FRIEDERICI, Georg
Der Charakter der Entdeckung und Eroberung Amerikas durch die Europiier. Einleitung zur Geschichte der
Besiedlung Amerikas durch die Volker der Allen Welt.
Geschichte der aussereuropiiischen Staaten, herausgegeben von
Hermann Oncken, 2. Stuttgart-Gotha, 1, 1925, 579 pp.;
II, 1936, 571 pp.; III, 1936, 520 pp.
Obra indispensável para o estudo das relações entre índios e
europeus na época da descoberta e conquista da América. O primeiro
tomo, depois de uma descrição geral da terra, fauna e flora, das tribos índias e seu comportamento por ocasião dos primeiros encontros
com os branços, refere-se aos conquistadores espanhóis; o segundo
trata dos portuguêses, alemães e franceses; o terceiro dos holandeses,
escandinavos, inglêses, anglo-americanos e russos. O autor, um dos
melhores conhecedores das fontes daquela época, trabalhou quarenta
anos nessa obra, apresentando enorme bibliografia.
538

***

FRIEDERICI, Georg
Hilfsworterbuch für den Amerikanisten. Lehnworter aus
Indianersprachen und Erkliirungen altertümlicher Ausdrücke.
Sludien iiber Amerika und Spanien, Extra-Serie N.
2. Halle (Saale) 1926. xix, 115 pp .. Bibliografia.
-
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Karl Lokolsch: Etymologisches Worferbuch der amerikanischen (indianischen) Worler im Deulschen (Heidelberg
1926, 72 S.). Gottingische gelehrte Anzeigen 1927, Nr. 7-8,
pp.291-304.
Neste importante comentário a um dicionário de têrmos índios
usados na língua alemã, há muitas referências a assuntos brasileiros.
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***
FRIEDERICI, Georg
Nachtangriffe bei Südsee-Volkern und Indianern. Mitleilungsblatt der Gesellschaft für Volkerkunde (Leipzig). Nr.
2. Halle a. Saale 1933, pp,4-15. Bibliografia.
Neste estudo sôbre a prática de ataques noturnos entre povos
da Oceania e índios, o autor, baseando-se em literatura quinhentista (p. 15, nota 46), salienta que os Tupinambá, apesar do medo
dos maus espíritos da noite, gostavam de marchas noturnas e preferiam, para o assalto, as trevas da noite à luz da madrugada ou do
dia (p. 11).
Cf. o comentário no Anthropos XXIX, Wien 1934, pp.525-526.
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FRITZ, Samuel

FRIEDERICI, Georg

1654-1728 (1725?)

Amerikanistisches Worterbuch. Universifüt Hamburg:
· Abhandlungen aus dem Gebiet der Auslandskunde, Band
53; Reihe B, Volkerkunde, Kulturgeschichte und Sprachen,
Band 29. Hamburg, 1947. 722 pp. in-8. 0

O Diario do Padre Samuel Fritz~ Com introducção e
rwtas de Rodolfo Garcia. Revista do Instituto Historico e
Geographico Brasileiro, LXXXI (1917), Rio de Janeiro
1918, pp.353-397.

O presente "Dicionário americanista" é dividido nas seguintes
partes: Introdução (pp.1-32); Comentários à introdução (pp.33-37);
Vocabulário (pp.38-676); Suplemento (pp.677-678); Lista das fontes
citadas mais de uma vez (pp.679-704); Índice das variantes consideràvelmente divergentes dos principais têrmos (pp.705-722).
O vocabulário assemelha-se pelo seu feitio ao "Hilfswürterbuch
für den Amerikanisten" do mesmo aut<Jr, contendo, porém, mais
do dôbro de verbetes. Mas, para economizar espaço, uma parte muito
grande das indicações de fontes dadas no "Hilfswürterbuch" foi
omitida na presente obra, de modo que aquêle não ficou desnecessário pela publicação dessa.
Cf. os comentários de William A. Read em "Lauguage", vol.
24, N. 2, 1948, pp.252-256 e de Hermann Trimborn no "Boletín
Bibliográfico de Antropología Americana". XI, México 1949, pp.
288-292.

Contém referências a várias tribos do rio Amazonas visitadas
'
pelo autor nos anos de 1689 e 1691.

0
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***

FRIMM, Carlos Estêvão
A Drepanocitose. Pôrto Alegre 1947. 214 pp. in-8. 0 ,
5 pranchas fora do texto. Bibliografia . .
O autor desta tese de doutoramento aprovada com distinção
pela Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande do Sul
estudou, no Pôsto Indígena de Nonoai, ,J,7 Guarani, 4 mestiços de
Guarani cem Kaingang, l mestiço de Guarani com branco, 27 Kaingang, 12 mestiços de Kaingang com branco, 4 cafusos de Kaingang
com negro e 6 indivíduos "com mescla de caingaugue com negro e
branco'', não encontrando "nenhum caso positivo para Drepanocitose" (p.152). Acrescenta (ib.) que, determinando os grupos sangüíneos, achou "99% positivo para o grupo o··.
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***
FRÕDIN, Otto, und NORDENSKIOLD, Erland
Ueber Zwirnen und Spinnen bei den I ndianern Südamerikas. Goteborgs Kungl. Vetenskaps - och Villerhetssamhiilles Handlingar. F1iirde jOljden. XI X. Goteborg 1918.
118 pp.
É a obra-prima sôbre o fabrico de fios e cordas dos índios sulamericanos. Os autores tratam, no comêço, do material dêsses fios
e cordas, e, depois, do torcer sem fuso e do fiar com fuso. Partindo
de descrições de Karl von den Steinen, distinguem dois tipos de fuso:
o fuso bororo e o fuso bakairi, e, conseqüéntemente, a fiação bororo e a fiação bakairi. O primeiro tipo é muito menos difundido que o segundo. No dizer dos autores, o método bakairi desenvolveu-se, provàvelmente, do método bororo que, em grandes partes
da América do Sul, foi desalojado por aquêle. Per fim, Frõdin e Nordenskiõld estudam os fios segundo a direção da torcedura, classificando-os em fios torcidos para a direita ("left-to-right spiral" de Walter E. Roth) e fios torcidos para a esquerda ("right-to-left spiral"
de Roth). A distribuição geográfica das diferentes espécies de matéria prima, do torcer, fiar, dos fusos e direção da torcedura é representada em quadros e mapas, contendo ess3. importante publicação, além disso, numerosas figuras e extensa bibliografia.

545

***

GALLAIS, Estevão M.

-1907

Uma catechese entre os Indios do Araguaya. S. Paulo
1903. 55 pp. - O original francês apareceu sob o título:
Une catéchese _chez les Indiens de l'Araguaya. Toulouse
1902. 52 pp.

-
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Em janeiro de 1901 o autor desceu o Araguaia, de Leopoldina
a Conceição. O presente relato dessa viagem contém referências aos
Karajá e Kaiapó, tratando algun~ trechos da catequese dêstes últimos pelos dominicanos.

Ótima descrição de um jôgo de. competição intertribal com propulsor para arremessar dardos, presenciado pelo autor numa aldeia
kamaiurá, em 1947, com interessantes considerações etnológicas.
Enquanto a pres ~nte Bibl·ografia estava na prelo, apareceu do
mesmo autor um importante trabalho intitulado "Culturá e sistem::i
de parentesco das tribos do alto rio x;ngu", Boletim do Museu Nacional, N. S., Antr•1pologia 14, Rio ·de Janeiro 1953, 56 pp. in-8. 0 , 14
figuras e 3 diagramas no texto, 4 tabelas fora do texto. Bibliografia.

546
***

548

GALLAIS, Estevão-Maria

***

. O apóstolo do Araguaia Frei Gil Vilanova, missionário dominicano. Adaptação portuguesa por Frei Pedro Secondy e Soares de Azevedo. Conceição do Araguaia 1942.
287 pp. in-8. 0 , 2 mapas e 63 figuras em pranchas
fora do texto.
Êste livro contém, às páginas 182-184 e 240-242, alguns dados
sôbre a catequese dos Kaiapó pelos dominicanos, iniciada em 1896.
Há também ligeiras referências aos Che~ente (pp.138-146), Karahó
(ibidem) e Karajá (p.180). Interessantes são as reproduções de fotografias que, em grande parte, representam os índios Tapirapé tal
como costumam andar, isto é, em completa nudez. Esta naturalidade, digna de nota e de louvor, num livro editado por missionárfos
católicos, destaca a presente obra de publicações semelhantes nas
quais um pudor mal aplicado e, às vêzes, insano faz tudo para desfigurar a realidade ingênua por meio dos mais feios "guarda-sexos"
em forma de trapos usados como tangas, de camisolas informes; etc.
Mesmo o melhor dos livros escritos por missionários sôbre índios do
Brasil, a saber, a monografia do salesiano Colbacchini sôbre os Bororo, dá, pelas suas ilustrações,. triste exemplo a respeito, tornando
ainda mais admirável a largueza de idéias dos dominicanos, demonstrada pelas gravuras que acompanham a ·presente biografia do primeiro catequista dos Kaiapó do norte.

547
***
1921-

GALVÃO, Eduardo

O uso do propulsor entre as tribos do alto Xingu. Rez•isfa do Jfoseu Paulista, Nova Série, IV, São Paulo 1950,
pp.353-368, 14 pranchas fora do texto. Bibliografia.
·
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GALVÃO Eduardo
Breve notícia sôbre os índios Juruna. Revista do l'vfuseu Paulista, Nova Série, VI, São Paulo 1952, pp.469477, 3 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Depois de apresentar dados sôbre a história dessa tribo do Xingu, o autor descreve alguns aspectos da cultura observados por êle
em 1950. Re~tavam, então, 37 indivíduos, reunidos em uma única aldeia.
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*•*
GALVÃO, Eduardo
vide
CARVALHO, Jo~é C. M.; VÁRIOS AUTORES (Collectanea indigena); WAGLEY, Charles.

***
GANDAVO, Pero de Magalhães de

1540 - ?

Tratado da Terra do Brazil. - Historia da Provincia
Santa Cruz. - (Notas de Rodolpho Garcia). Publicações
da Academia Brasileira. Rio de Janeiro 1924. - A primeira edição da "Historia" apareceu em Lisboa, no ano
de 1576. Além de várias edições em português publicadas
em Lisboa e na Revista do Instituto Historico e Geographico
Brasileiro XXI, Rio de Janeiro 1858, pp.367-430, há uma
em francês, publicada por Henri Ternaux em Paris, no
ano de 1837 (162 pp.) e uma em inglês, traduzida e anotada
por John B. Stetson Jr., New York 1922, 2 volumes.
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Nos capítulos ·~bre os índios, o autor trata, principahnente,
dos Tupi da costa, referindo-se ligeiramente, também, aos chama~
dos "Aimorés" e "Tapuyas". Se bem que seus informes etnogrãficos
sejam muito mais resumidos do que os de Hans Staden, Jean de Léry
e Gabriel Soarés de Souz'a, êles servem para confirmar certas notí•
cias dadas por êsses autores do mesmo século XVI.
550

tate glossãrio tão importante para a tupinologia indica, ao lado da denominação vulgar das aves· e da interpretação etimológica
de muitos dêstes têrmos tupi, o nome científico empregado pelos
ornitólogos e a família em que os mencionados animais são classifi:cados por êles.
Cf. o comentário de Ayrosa (Apontamentos etc., p. 122).

***

***

1899·

GARCIA, Luis Pericot y

553
GARCIA, Rodolfo

América Indígena, I, Barcelona 1936, xxxii, 732 PP·
in-8.º, 341 figuras, 8 pranchas coloridas, .56 mapas. Bibliografias.

Nomes de parentesco em Língua Tupí. Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (1942) LXIV, Rio
de Janeiro 1944, pp.177-189. Bibliografia.

tste magnífico compêndio, cuja primeira parte trata do homem
americano em geral e de sua origem, ocupando-se a segunda parte
com as diferentes famílias lingüísticas índias, é, apesar de certas inexatidões, indispensável ao etnologo, tanto pela coordenação do ma·
terial, como também pelas. excelentes ilustrações e mapas e, last,
not least, pela minuciosa documentação bibliogrãfica.

Lista alfabética d&ses têrmos tirada das obras de Anchieta,
Figueira, do "Diccionario Portuguez e Brasiliano" e, principalmente,
do "Catecismo Brasilico" do Pe. Antonio de Araujo, cujo "Catalogo
dos nomes do parentesco que há entre os Brasis" é "o mais completo
que existe no gênero" (p. 180). Não menciona o "Catecismo" de Montoya, utilizando, porém, a publicação de Baptista Caetano de Almeida Nogueira intitulada "Vocabulario das palavras guaranis usadas pelo traductor da 'Conquista Espiritual'· do Padre A. Ruiz de
Montoya".

551
GARCIA, Rodolfo

***

1873-1949

Ethnographia indigena. Diccionario hislorico, geogr~
phico e ethnographico do Brasil. Introducção geral. I. Rio
de Janeiro 1922. pp. 249-277. Bibliografia com 144 números.
Depois de apre8entar as classificações dos índim; do Brasil feitas por Martius, von deu Steinen e Ehrenreich, o autor trata separadamente dor, diversos grupos l!ngüísticcs, enumerando suas tribos
e dados históricos, geográficos e bibliográficos a respeito. Reproduz
a estimativa do Serviço de Proteção aos Indios que computa o total
dos índios do Brasil em l.2H.687, .cálculo êsse feito na época da publicação da presente obrn.

552

***

GARCIA, Rodolpho
Nomes de Ares em língua Tupi. Boletim do }\tfuseu
Nacional V, n. 3, Rio de Janeiro 1929, pp.1-54. Biblio. grafia de 29 números.
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***

GARCIA, Rodolpho

vide
ABBEUILLE, Claude d; ANCHIETA, Joseph de; ANÔNIMO: Dialogos das Grandezas do Brasil; CARDIM, Fernão; FIGUEIRA,
Luis; FRITZ, Samuel; GANDAVO, Pero de Magalhães; GAY,
João Pedro; MAMIANI, Luiz Vincencio; MIRANDA, Vicente
Chermont de; NOBREGA, Manuel de

***

GARDNER, George

1812-1849

Traveis in lhe interior of Brazil, principally through
the northern provinces, and lhe gold and diamond districts
during the years 1836-41~ London 1846. xvi, 562 pp. in8;0, 1 prancha, 1. mapa - Versão brasileira: São Paulo
1942, série Srasiliana CCXXI II, tradução de Albertino
Pinheiro, x, 467 pp. in-8. 0

"'<"-

267 -

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA
HERBERT BALDUS

Contém referências aos "índios civilizados" da ilha de São Pedro no baixo São Francisco (pp.128-129), às tribos dos "Huamaes"
e "Xocos", da Barra do Jardim no Ceará (p. 218), aos Cherente (pp.
309, 319~320) e' aos ,descendentes dos "Coroá", da Missão do Duro
em Goiás (pp. 315-320).
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•*•

•••

1919-

GARVIN, Paul L.

558

GENSCH, Hugo

Esquisse du sisteme phonologique du nambikwara-larunde. Journal de la Société des Américanistes, N. S.,
XXXVII, Paris 1948, pp. 133-189.
Estudo baseado num vocabulário e textos daquele dialeto colhidos por Lévi-Strauss em 1938 e 1939.
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•**
GASPAR, Enrique Casas y
Ritos de guerra. La guerra en los pueblos primitivos
e salva1es. Colección Crisol 279. Madrid 1950. 450 pp. in16.0, 70 figuras no texto, 1 prancha fora do texto.
Contém referências aos Tupinambá.

Além de dados etnográficos tirados das obras de Félix de Azara
Rui Diaz de Guzmán e outros, o ·presente livro contém um relat~
intitulado "lndios selvagens que moram nos sertões do Uruguai e
do Paraná na atualidade" (pp.128-130), relato esse extraído do Conciliador de Porto Alegre, sendo seu autor o tenente-coronel Tristã~
de Araujo Nóbrega. Êste oficial trata das seguintes "quatro tribus
de índios selvagens": "cuimãs", "guaianazes", "guaiaquís" e "coroados" (isto é, Kaingang).

557

•••

. Worterverzeichnis der Bugres von Santa Calharina.
Vorbem:rkung von Ed. Seler. Zeitschrift für Ethnologie XL, Berlm 1908, pp.744-759 e 2 figuras.
~it

Uma menina aweikoma, nome êste que designa os índios do
vale do Itajaí, também chamados de Xokleng, "Botocudos de
Santa Catarina" e "Bugres'.', disse os vocábulos reproduzidos nas
páginas 750-759. Hugo Gensch escreveu a respeito dela a monografia "Die Erziehung eines lndianerkindes".
No prefácio do presente vocabulário, Eduard Seler considera
aquêles índios, "segundo sua língua e sua origem", parentes dos
Kaingang (p. 744), sem especificar, porém, esta "origem".

."' .

GENSCH, Hugo

559

Die Erziehung eines Indianerkindes. Praktischer Beitrag zur Losung der südamerikanischen I ndianerfrage. Berlin 1908. 56 pp., 5 pranchas. Verhandlungen des XVI.
I nternat_ion_alen Amerikanisten-Kongresses (Wien 1908 ,) Wien
und Leipzig 1910, Beilage.

1815-1891

GAY, João Pedro

História da República Jesuítica do Paraguai desde o
descobrimento do Rio da Prata até aos nossos dias, ano de
1861. Rio de Janeiro 1942. xii, 645 e 53 pp. in..:8.0, 16
pranchas, 1 mapa e 4 tabelas fora do texto. - Apareceu
primeiro na Revista do Instituto Historico e Geogravhico Brasileiro XXVI, parles .1.ª e 2.ª (1863). A presente segunda
edição contém uma notícia bio-bibliográjica e notas de Rodolfo
Garcia.

Depois de relatar. a história das relações entre índios e brancos
no município de Blumenau, o autor cita as observações feitas por
êle ao educar, durante 16 meses, uma menina aweikoma que na idade de treze a quatorze anos lhe fôra entregue, pouco depois de cativada por bugreiros profissionais. Alguns dados etnográficos sôbre
sua tribo completam essa ·interessante contribuiçã-0 ao estudo da
aculturação.

560
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GHEERBRANT, Alain
L'expédition Orénoque Amazone 1948-1950. Paris 1952,
391 pp. in-8. 0 , 6 figuras e 3 mapas no texto, 23 figuras em
pranchas fora do texto.
Descreve uma viagem do Orinoco, pelo rio Branco, ao Amazonas. A parte referente ao Brasil é insignificante e sem interêsse para
a Etnologia Brasileira. Em outras páginas da narrativa há ligeiras
referências a índios da região fronteiriça, isto é, aos Dekuaná, Iekuaná e Máku (p. 182) e aos Makiritare ou Maiongkong (pp. 160 e 349).

561

*••

A primeira parte (pp.5-90) trata. ligeiramente de diversos aspectos da vida social e da religião dos Tukano, encerrando também
um relato sôbre a pacificação dos Baré da Colômbia (pp. 77-82) e
aJ.,crmnas notas sôbre os Maku da região do Tiquié e Papuri (pp.8790). A segunda compreende lendas em texto tukano com a versão
portuguêsa (pp.95-114), div~rsos outros contos em português (pp.
115-120), informações sôbre os Maku do Cauabori, afluente esquerdo do rio Negro (pp.121-124), comentário a uma publicação de Stradelli (pp.125-127), notas sôbre as atividades dos salesianos no Uaupé; (pp.129-131) e um quadro comparativo de línguas faladas na
bacia dêste rio (pp.133-139). A terceira parte (pp.141-190) reproduz
a gramática e o dicionário do idioma tukano do autor, cuja primeira
edição apareceu em Manaus.

563

***

GIACONE, Antonio
GIBBON, Lardner
Pequena gramática e dicionário da lingua tucana. Missão Salesiana do Rio Negro-Amazonas. Manáos, s.a., 61
pp. in-8. 1 mapa. -- Reimpresso sem o mapa na obra do
mesmo autor intitulada "Os Tucanos e outras tribus do
rio Uaupés", São Paulo 1949, pp.141-190.
0

,

Os diversos idiomas da família Tukano ou Betóia do noroeste
do Brasil e das regiões adjacentes colombianas, peruanas e equatorianas (cf. Loukotka: "Linguas indígenas do Brasil", pp. 155 e 156)
já foram estudados por Martius, que se baseou em Wallace; por Stradelli, Beuchat, Rivet e Koch-Grünberg.
O presente folheto, destinado principalmente para liso dos Salesianos e Filhas de Maria Auxiliadora que trabalham nas missões
de Taracuá, Jauareté e Pari Cachoeira, não considera as diferenças
entre aquêles idiomas.
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* ••

vide
HERNDON, Wm. Lewis

***
GIKOVATE, Moysés
A origem das lendas. Revista Nacional de Educação,
ano !, n. 8, Rio de Janeiro 1933, pp.53-58.
Depois de tratar de "teorias mitográficas", o autor apresenta a
tradução de algumas lendas colhidas por Koch-Grünberg da bôca
de um Taulipang e de um Arekuná e publicadas no segundo tomo
de sua obra Vom Roroirna zum Orinoco, pp.39-40, 51-55, 76 e 124.
Seus títulos, na versão portuguêsa, são: Feitos de Makunaima, A
queima do sol, Como a lua chegou a ter manchas na face, A lua e as
suas duas mulheres, Como os homens obtiveram o fogo, As Amazonas.

564

GIACONE, Antonio

***

Os Tucanos e outras tribus do rio Uaupés, afluente
do Negro, Amazonas. Notas etnográficas e folclóricas de.
um missionário salesiano. São Paulo 1949. xi, 190 pp.
in-8. 14 pranchas fora do texto.
·
0

,
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GILLIN, ] ohn

1907-

The Barama River Caribs of British Guiana. Papers
oj lhe Peabody Museum of American Archaeology and Eth-
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rwlogy, Harvard University, XIV, n. 2, Cambridge, Massa.chusetts, 1936. xiv, 274 pp. in-8. 0 , 13 figuras rw texto,
30 pranchas. Bibliografia.
Essa excelente monografia, cuja parte sociológica é especialmente valiosa, trata de- índios do noroeste da Guiana lnglêsa que,
na qualidade de Karaíb, têm muitos parentes lingüísticos e culturais entre tribos do Brasil. Por isso, o presente trabalho tem importância, também, para a Etnologia Brasileira.
O mesmo se dá com o artigo de Gillin intitulado "Crime and
punishment among the Barama River Carib of British Guiana", American Anthropologist, N. S. XXXVI, Ménasha, Wisconsin, 1934,
pp.331-344.
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-------

GIRALOO, Roberto Pineda
Aspectos de la magia en la Guajira. Revista del InstiEtnológico Nacional, III, entrega ta, 1947, Bogotá
19::>0, pp.1-:164, 1 mapa no texto. Bibliografia.

~

Interessante monografia sôbre índios do nordeste colombiano,
com várias referências a tribos do Brasil.

567

GLASER, Otto
Prinz Johann Moritz von Nassau-Siegen und die nie'!erla'!dischen Kolonien i"'! Brasilien. Berlin 1938. 43 pp.
mclumdo 6 prancha;s, 8 figuras e 2 mapas no texto, 1 efígie
em frente do frontispício; in-8. 0 grande.

•••
GILLIN, John
Some anthropological problems oj the tropical joresl
area of Soulh America. American Anthropologist, N. S.,
XLII, Menasha, Wisconsin, 1940, pp.642-656.
~ste artigo deve ser lido por todos os estudantes de Etnologia
Brasileira. Baseado em centenas de publicações, das quais cita as
mais importantes, o autor resume os nossos conhecimentos atuais
sôbre os índios das selvas tropicais sul-americanas e os problemas
resultantes. Distingue "problemas de antropologia tradicional ou
pura" de "problemas de antropologia aplicada", considerando entre
aquêles os de .estudos lingüísticos, os de estudos da história cultural,
isto é, das migrações históricas, e os de estudos intensivos de determinadas culturas tribais. Como "problemas de antropologia aplicada" são tratados os de· "aculturação e contacto" e os de "síntese
cultural e racial e futuro desenvolvimento".
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O presente opúsculo contém ótimas reproduções de gravuras e
pinturas referentes ao Brasil Holandês, entre as quais há "Tapuyas"
desenhados por Zacharias Wagner e pintados por Albert Eckhout.
Quatro pranchas são coloridas. Assim aparece a célebre "Cabeç:.i.
de Tapuya", de Eckhout, nas côres de greda nas quais foi feita pelo
artista holandês.
Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista d0 Arquivo
Municipal LXI, São Paulo 1939, pp.181-182.
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***
GLASS, Frederick C.
Adventures with lhe Bible in Brazil. London, s.a., 221
pp., 17 pranchas, 2 mapas na capa, in-8.º
O autor descreve as impressões que ·teve entre os Karajá, em
1919, quando desceu o Araguaia. Refere-se também aos encontros
hostis que êsses índios tiveram com os Tapirapé.

vide
BALDUS, Herbert
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GODOI, Manuel Pereira de

GLIESCH, Rudolf

rw

Sobre a origem dos sambaquis. Egatea X~I~, Po~to
Alegre 1932, pp. 199-208, 7 figuras no texto. Bibliografia.
Refere-se, especialmente, à região de Torres, Rio Grande do Sul.

Cachimbos iupis-guaranis de Pirassununga. lndian
Tribes of Aboriginal America. Selected Papers of lhe
XXIXth International Congress of Americanists. Ediled by Sol Tax. Chicago 1952, pp.314-322, 6 figuras no
f.exto, sendo uma delas um mapa.

570
. Descrição .de dois cachimbos de barro angulares que o autor
considera tupi, e de um cachimbo tubular, fragmentado, que possui
mna_ . alça.

***
GODOI, Manuel Pereira de

573

Análises químicas das tintas '!sadas na cerân:ica pe~
los extintos indígenas da Cachoeira de Emas, rio Mogz
Guassu. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio
Grande do Sul, ano XXVI, n.102, Pôrto Alegre 1946,_ PP·
241-246, 1 figura no texto, 1 prancha fora do texto. Bibliografia.

***

GOEJE, C. H. de

1879-

Beitrage zur Volkerkunde von Surinam. Separatabdruck aus Int. Archiv für Ethnographie, XIX, Leiden.
1908, vi, 32 pp., 31 figuras e 1 p. de trechos musicais no
texto, 20 pranchas fora do texto. Bibliografia.

As tintas em aprêço são o vermelho, o prêto, o azul e o branco,
sendo as três primeiras côres "constituídas por três variedades de
óxido férrico"; "a última é uma argila pura ou caolim." (p.244).

Trata de tribos da região fronteiriça da Guiana Holandesa e do
Brasil, contendo valiosas notas etnográficas 'sôbre os Trio e Ojana.
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GOEJE,-.c. H. de

GODOI, Manuel Pereira de
Los extinguidos painguá de la cascada de Emas (Estado de San Paulo - Brasil). Universidad Nacional de
Córboda. Instituto de Arqueologia, Lingüistica y Folklore
"Dr. Pablo Cabrera", XIV. Córdoba 1946. 75 PP· in-8.º,
2 mapas e 8 figuras no texto. Bibliografia.
Sem necessidade e justificação, o autor substitui o nome Kainguá (Kaiuá) por Painguá. Identifica com êsses Tupi-Guarani não
só os índios que viviam, até cêrca de 1880, no município paulista de
Piraçununga, onde tiveram contactos com as pessoas utilizadas por
êle como informantes, como também os fabricantes· do material arqueológico encontrado naquela região e no município vizinho de Rio
Claro. Emprega, então, êstes achados de barro e pedra e as informações dos velhos moradores para construir uma sinopse da cultura
"painguá", que não merece fé alguma.

Eludes linguistiques Caraibes.
Verhandelingen der
Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam.
Ajdeeling Letterkunde. Nenwe Reek.s. X, Amslerdam 1909,
307 pp. in-8. 0
Contém uma gramática karaíb, um vocabulário comparativo
de 500 palavras e um estudo especial dos dialetos Kalina, Trio e Oiana. Digna de nota é a observação do autor segundo a qual o karaíb
primitivo, o tupi e_ o aruak têm um certo número de raízes comuns.
Um segundo tomo com o mesmo título apareceu ibidem,
XLIX, n. 2, Amsterdam 1946, 274 pp. in-8. 0 Bibliografia.
Outros trabalhos do mesmo autor sôbre línguas karaíb são menci•:mados por J. Philipson ("Um novo centro de estudos etnológicos sulamericanos", Sociologia VIII, n. 4, São Paulo 1946, pp.315316).

575
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:H. de

GOEJE, C. H. de

Old relations beiween Arowak, Carib and Tupi. Atti
del XXII Congresso Internazionale degli Americanisti
(Roma 1926), I, Roma 1928, pp.63-67.

De inwijding tot medici1nman biJ de Arawakhen (Guyana) in tekst en mythe. Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde van Nederlandsch-Indie. CI. Haya 1942, pp.
211-276.

Trata da semelhança de algumas palavras existentes em línguas
aruak, karafü e tupi.

Eis as frases com que começa o interessante comentário de J.
Philipson (Sociologia, VIII, n. 4, São Paulo 1946, pp.324-326): "O
título do presente trabalho pode ser traduzido por A iniciação para
médico-feiticeiro entre os Arawak (Guiana) em texto e mito. O material
usado pelo A. consiste em grande. parte em textos míticos e descritivos, relatados a êle pelo índio Baptist durante os anos de 1928 a
1937 e aqui transcritos no original arawak. Foi usada rica bibliografia, e acham-se transcritas algumas linhas em. kalifia (língua karaib). Alguns dos textos não se relacionam com o tema, constituindo
mero complemento."

576

•**
GOEJE, C. H. de
Oudheden uit Suriname. Op zoek naar de Amazone.n.
West-Indische Gids XIII, 1932, pp.449-530, 1 figura no
texto, 2 pranchas fora· do texto. (Resumo em francês: PP·
514-525). Bibliografia.

579

• ••

Baseado em numerosa bibliografia, o autor estuda muiraquitãe
ea lenda das Amazonas nas Guianas e na bacia do Amazonas.

GOEJE, C. H. de
Philosophy, Initiation and Myths of lhe Indians of
Guiana and Ad;acent Countries. Archives Internationales
d' Ethnographie, XLIV, Leiden 1943, pp. vii-xx, 1-136,
fndice alfabético de nomes e matérias. Bibliografia.

577

•**

Interesante obra sôbre a cultura espiritual dos índios das Guianas
e dos países vizinhos, de muita importância para a Etnologia Brasileira, não só pelas referências ao Brasil, como também por seu valor
para estudos comparativos, representado pelo copioso material nela
contido e coordenado.

GOEJE, C. H. de
Das Kariri (Nordost-Brasilien). Verhandlungen des
XXIV. Internationalen Amerikanisten-Kongresses, HamApare~~~
burg (1930), Hamburg 1934, pp.298-322. também, com ligeiros acréscimos no Journ<!,l de la Societe
des Américanistes, N. S., XXIV, Paris 1932, pp.147178. - A versão poriuguêsa foi publicada na Revista do
Instituto do Ceará LII, Fortaleza 1938, pp.201-215.
Importante estudo sôbre essa língua do nordeste com deduções
psicológicas e dados etnográficos a respeito dos índios que a falavam. Boa documentação bibliográfica.

578
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Cf. o comentário de Egon Schaden na revista Sociologia, IX,
n. 3, São Paulo 1947, pp.282-283.

580
•*•
1
1
1

GOEJE, C. H. de
'

Anansi, l'araignée rusée. Revista do Museu Paulista,
N. S., I, São Paulo 1947, pp.125-126.
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Segundo o autor, Anansi, a aranha astuciosa, que desempenha
importante papel no folclore dos negros de Surinam, pode ser comparada às figuras do velhaco ("trickster") de certos mitos de índios
sul-americanos.

ficiaes de Indios hoje extincto~ no Rio Cunany (Goanany)
e sua ceramica. Memorias do Museu Paraense de Historia
Natural e Ethnographia !, Pará 1900, 46 pp., 4 estampas
·
(sendo 3 coloridas).

581

***
GOEJE, C. H. de
La Zangue l'vlanao (Famille Arawak-Maipure). Actes
du XXVIIIe Congres International des Américanistes
(Paris 1947), Paris 1948, pp.157-171.
Apresenta um esbôço gramatical da língua dêsses índios do Amazonas (pp.158-160), um vocabulário comparativo (pp.161-168) e a
parte inédita do catecismo manao de 1751, cujo manuscrito está no
Museu Britânico (pp.168-171).

582

***
GOELDI, Emilio A.

1859-1917

O estado actual dos conhecimentos sobre os indios do
Brasil, especialmente sobre os indios da foz do Amazonas
no passado e no presente. Boletim do Jlrfuseu Paraense de
Historia Natural e Ethnographia II, N. 4, Pará 1898, pp.
397-417.
Texto duma conferência sôbre problemas etnológicos e arqueológicos do Brasil, reproduzindo, a respeito dos primeiros, principalmente cs conceitos emitidos por Ehrenreich no artigo "Die Einteilung und Verbreitung der Vo!kerstãmme Brasiliens nach dem gegenwartigen Stande unsrer Kenntnisse", publicado em 1891.

583

***
GOELDI, Emilio A.
Excarações archeologicas em 1895 executadas pelo fl.!foseu Paraense no litoral da Guyana Brazileira entre Oyapock e Amazonas. 1.ª parle: As cavernas junerarias arli-

-

2i8 -

Extratos e resumos dêste trabalho foram publicados em idioma
alemão por Ehrenreich sob o título "N eue Funde prãhistorischer
Keramik aus Nordbrasilien", Globus XXXVIII, Nr. 9, Braunschweig 1900, é por Goeldi sob o título "Altindianische Begrãbnishohlen im südlichen Guyana", Schweiz IV, Zürich 1900, p. 475.

584

***
GÕLDI, Emil A.
Uber den Gebrauch der Steinaxt bei Jefzt lebenden
Indianern Südamerikas, speciell Amazoniens. XIV. Internationaler Amerikanisten-Kongress (Stuttgart 1904), Stuttgart 1906, pp.441-444.
Baseado em informes de testemunhas oculares, o autor descreve
a maneira pela qual índics aniazonenses usam o machado de pedra
e o fogo para derrubar as grandes árvores. Consiste o processo em:
1) interceptar a circulação da seiva mediante trituração da casca e do
cambium, em forma de anel ou cinta, produzida no pé da árvore
pelo machado de pedra; 2) triturar com o machado e carbonizar pelo
fogo, alternativamente, camadas cada vez mais profundas da parte
lenhosa situadas na mesma cinta.

585

***
GOMES, Vicente Ferreira
Itinerario da cidade da Palma, em Goyaz, à cidade de
Belem do Pará, pelo rio Tocantins, e breve noticia do norte
da provincia de Goyaz. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil XX V, Rio
de Janeiro 1862, pp.485-513.
ftste relatório duma viagem feita em fins de 1858 e no comêço
de 1859 contém referências aos índios Canoeiros (p. 489), Karajá

-

279 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

(p. 495), Gaviões (p. 496) e Chavante (p. 501), um capítulo sôbre
os Apinagé (pp.491-495) e sugestões para o tratamento de índios
dispost-0s a ter rela~ões amigáveis com os brancos (pp.510-512).

Contém alguns dados interesrnntes sôbre os Karijó de Santa
Catarina, visitados pelo autor em 1504.

588

**•

586

***

GOSCHL, Rudolf

GONDIM, Joaquim
A pacificação dos Parintintins. s.l. 1925. 67 pp. m16.º, 26 pranchas fora do texto.
A primeira parte (pp.5-19) consiste em ligeiras notas sôbre êsses
Tupi que '> autor conheceu em 1924, no pôsto do Serviço de Proteção aos Índios. A segunda parte (pp.21-57) trata da pacificação dos
Parintintin, relatando minuciosamente a ação decisiva exercida, no
ano de 1922, por Curt Nimuendajú. Um vocabulário alfabético português-parintintin organizado pelo autor constitui a parte final. Interessantes são, também, as fotografias reproduzidas nas pranchas.

587

***

GONDIM, ] oaquim
vide
MAGALHÃES, Basílio de

***
GONNEVILLE, Paulmier de
Campagne du navire l' Espoir de Honfleur, 1503-1505.
Relation authentique du voyage du capitaine de Gonneville
es nomxlles terres des Indes, publiée intégralement pour la
premiere fois, avec une introduction et des éclaircissements, par M. d' Avezac. Paris 1869. 115 pp. in-8. 0
Essa relação foi traduzida para o português por Tristão de Alencar Araripe e publicada na Revista· Trimensal
do Instituto Hislorico, Geographico e Ethnographico do Brazil, XLIX, 2,º vol. de 1886, Rio de Janeiro 1886, pp.333360.
Excertos foram publicados em língua alemã por G.
A. Büchler nas "1llitteilungen des deutschen Schulvereins
für St. Catharina", 1914, e por Egon Schaden na Revista
"Pindorama", I, Heft 1, São Paulo 1937, pp.15-20.

-
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I ndianerstamme am Rio AragÚaya. Eine ethnographische
Skizze mit besonderer Berücksichtigung der Erziehung.
Võlkerkunde III, Wien 1927, pp.47-55, 1 mapa e 11 figuras no texto.
Extrato do livro de Fritz Krause sôbre os índios do Araguaia,
considerando especialmente o tratamento das crianças. As figuras
do presente artigo foram também tiradas de "ln den Wildn•ssen
Brasiliens.n,.

589

***
GOW-SMITH, Francis
The Arawana, or f ish dance, of the Cara;a. I ndia,ns
of Matto Grosso, Brazil. Indian Notes. Museum of the
American Indian, Heye Foundation, II, n. 2, New York
1925, pp.96-99, 1 figura no texto.
O autor designa essa dança de peixe como a mais importante
de tôdas as danças dos Karajá., descrevendo seu movimento ("a cross
between a turkey-step and a foxtrót"), a sua máscara e '> mistério
com que os homerís tratam esta última perante as mulheres.

590

•**
GOW-SMITH, Francis
Caraja and Cayapó artifacts from Brazil. Indian Notes. Museum of lhe American Indian, Heye Foundation,
II, n. 3, New York 1925 pp.219-227, 7 figuras no texto.
Ligeira descrição duma pequena coleção etnográfica que o autor
trouxe do Araguaia.

591
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GOW-SMITH

Enumeração das tribos sul~americanas que moram ao norte do
de latitude, indicando territórios, classificação lingüística e,
em certos casos, número, relações com missões protestantes e católicas e alguns detalhes etnográficos e geográficos. Os mapas referemse à mesma região tropical da América do Sul, mostrando as missões
protestantes, a vegetação, a densidade da população índia, sua "civilização" (distinguindo "areas of greatest ,civilization, areas inhabited by semi-civilized trihei;-, areas irihabited by wild or slightly
civilized tribes") e a classificação lingüística. Nos apêndices são enumeradas as tribos de mais de 15.000 cabeçaG (7 tribos, das quais uma
únic.a no Brasil, a saber, os Namb;kuara, com 20.000), as missões
católicas romanas entre os índios da região estudada, as famílias lingüísticas mencionadas e as tràduções da bíblia para estas línguas.
Apesar de vários erros e confusões na classificação das tribos e
apesar da insuficiente documentação bibliográfica, o livro serve para
dar, ràpidamente, uma idéia geral dos assuntos tratados.
18°

Gow-Smith's- explorations in Brazil. Indian Notes.
Museum of lhe American Indian, Heye Foundation, IV,
New York 1927, pp.163-166.
Contém uma carta do autor, que trata de sua visita feita aos
Nambikuara de Mato Grosso.

592

*•*
GOW-SMITH
Gow-Smith's latest exploralions. Indian Notes. lVluseum oj lhe American Indian, Heye Foundation; IV, New
York 1927, pp.305-308.

595
Contém referências aos Pareci e Nambikuara de Mato-Grosso.

* ••

593

•••
GRAEBNER, Fritz

GRUBB, W. Barbrooke
1877-1934

Krückenruder. Baessler-Archiv III, Leipzig und Berlin 1913, pp.191-204, 72 figuras no texto.
Estudo sôbre a distribuição geográfica do "remo de muleta"
(Krückenruder), que usam, por exemplo, os Karajá e várias outras
tribos do Brasil, chamando o autor a atenção para as semelhanças
entre êsse elemento cultural da América do Sul e do da Indomelanésia.

An unknown people in an unknown land, lhe I ndian
oj lhe Paraguayan Chaco. London 1911. 329 pp., 60 pranchas e 1 mapa.
Apesar de referir-se, principalmente, aos Lengua, êste importante livro dum missionário que passou vinte anos entre os índios
do Chaco é útil, também, para o estudo etnográfico do sul de Mato

Grosso.

596

• ••

594

•••
GUAJ ARA', Barão de
GRUBB, K. G.
The Lowland Indians of Amazonia. A survey of lhe
localion and religious condilion of lhe Indians oj Colombia, Venezuela, The Guianas, Ecuador, Peru, Brazil and
Bolivia. London 1927. 159 pp., 14 mapas, 5 apêndices,
índice alfabético.
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Calechese de Indios no Pará. Annaes da Bibliolhcca e
Archivo Publico do Pará, II, Belém 1902, pp.ffl-183.
Importante contribuição para o estudo do tratamento dos índios. pelos brancos nos séculos XVII, XVIII e XIX.
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GUEDES, Francisco Teix.eira

GUÉRIOS, R. F. Mansur

Exploração no actual . municipio de Teophilo Ottoni
(1823-1829). Revista do Archivo Publico Mineiro III, Ouro
Preto. 1898, pp ..278-288.

Entre os botocudos do Rio Doce.. Gàzeta do Povo, Curit,iba, 18, 20 e 21 de 1unho de 1944.

Duas carta!', das quais a primeira (pp.278-281) é assinada por
outros autores. Contém referências aos índios dessa região mineira.

598

* *"'
GUÉRIOS, Rosário Farani Mansur

Em fins de fevereiro de 1944, o autor passou seis dias no Pôsto
Indígena Guido Marliere. No presente trabalho menciona alguns
aspectos da aculturação dos 59 Botocudos ali encontrados e acrescenta interessantes observações lingüísticas. Refere-se também a 18
Guarani e um Kamakã que por ocasião de sua visita moravam a
uns dois quilômetros do Pôsto.
Cf. o resumo feito por Herbert Baldus na Revista do Arquivo
Municipal XCVI, São Paulo 1944, pp.217-218.

1907-

601
O nexo linguístico Bororo-Merrime-Caiapó. Contribuição para a unidade genética das línguas americanas. Revista do Círculo de Estudos "Bandeirantes", II, n. 1, Curitiba 1939, pp.61-74.
No dizer de Ayrosa (Apontamentos etc., p. 157), "é trabalho
erudito, de fundo glotológico, muito útil para o es.tudo das línguas
ameríndias.''

599

***

GUÉRIOS, Rosário Farani Mansur
Estudos sobre a língua caingangue. Notas históricocomparativas. Arquivos do ~luseu Paranaense II, Curitiba, 1942, pp.97-177, 1 prancha.
Neste interessante trabalho é comparado o material do kaingang de Palmas colhido pelo autor, de 15 a 20 de jUnho de 1941, com
a lista de palauas do mesmo dialeto, organizada por Herbert Baldus,
em 1933, ("Anthropos" XXX, Wien 1935), e com os estudos sôbre
o dialeto de Tibagi publicados por Frei Mansú.eto Barcatta de V
Floriana na "Revista do Museu Paulista" XII, São Paulo 1920.
Especialmente valiosa é a análise de frases do kaingang palmense.

•**
GUÉRIOS, R. F. Mansur
Estudos sôbre a língua camacã. Pequeno vocabulário
Nótulas gramaticais - Investigações etimológicas. Arquivos do Museu Paranaense, IV, Curitiba 1945, pp.291319, 1 prancha.
O autor compara as palavras por êle recolhidas dum Kamakã,
em 1941, com o material publicado por Loukotka no seu trabalho
"La familia lingüística Kamakan del Brasil", chegando à seguinte
conclusão: "Em vista das concordâncias existentes em múltiplos
aspectos entre todos os idiomas camacãs, aqui tratados, embora com
material deficiente, a tese do americanista Chestmir Loukotka, a
qual estabelece êste grupo em unidade genética, tem a nossa modesta
aprovação e confirmação, ainda que não tenhamos investigado suficiente, podendo fazê-lo, principalmente no âmbito da fonética comparada". (p. 318).

602

***

ai

600

GUÉRIOS, R. F. Mansur
O xocrén é idioma caingangue. Arquivos do Museu
Paranaense, IV, Curitiba 1945, pp.321-331. Bibliografia.
1 9

-
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Mediante comparações lexicográficas, o autor proctira mostrar
que a língua dos Xokren, conhecidos também como Xokleng, Aweikoma, Bugre e Botocudos de Santa Catarina, e hoje aldeados no
Pôsto Duque de Caxias, do Rio Plate, é idioma da família Kaingang.
O presente artigo apareceu sob o mesmo título no Boletim Bibliográfico, VI, São Paulo 1945, pp.61-68. Distingue-se desta versão
por um acréscimo na p. 328 e pela citação duma carta de Nimuendajú de 16/12/44, ao passo que no Boletim Bibliográfico (p. 68) é
transcrito um trecho de outra carta do mesmo missivista, datada de
3/11/44.

língua. O gr.a~de progresso que se espera dos estudos gerais e parti~ares dos idiomas americanos, só é possível mediante a comparaçao. E esta se fará não só entre as línguas ·da mesma fam'li
. d
t f ru·
,
i a, senao
am a en re am as, ou lmguas diferentes. Quando a fami'l" li ..,
t"
d
.
ia ngmsic~ nao ~o e explicar determinado fenômeno, não resta dúvida que
sera preciso ultrapassar ou quebrar a sua barreira m·vadind
alh ·
•
o searas
eias,, par~ buscar aí as razões que a família desconhece." (p.l).
. E e. assrm . que o autor estuda, nas páginas seguintes alguma
etlffiologias tupi.
'
s

•••

603

GUERIOS, Rosário Farâni Mansur

***

vide

GUÊRIOS, R. F. Mansur

MANSUR, RoRário Farâni; NIMUENDAJU', Curt.

Dicionário das Tribos e Línguas Indígenas da América Meridional. Museu Paranaense, Publicações avulsas
n. 6, I: A, Curitiba, 1948, pp. 1-63; II: B-CAX, Curitiba 1949, pp.65-141; in-8. 0
Esta obra de consulta, indispensável ao americanista, apresenta
não só, em ordem alfabética, os nomes das tribos sul-americanas vivas e extintas, com suas variantes e sinônimos, como também a localização geográfica e, sendo possível, a classificação lingüística dêsses índios. Indica ainda as fontes de cada um dos dados.

604

***

GUIA

***

da Exp?sição Anl~ropologica. Brazileira realizada pelo
Museu JYacwnal do Rw de Janeiro. Rio de Janeiro 1882
71 pp. m-8. 0
•
Esta enumeração de objetos etnográficos procedentes de diver-

:ª~ partes do Brasil e pertencentes, na maioria, ao Museu Nacional,

e 1mportan~e P31:ª ~ estudo da distribuição geográfica dêsses elementos. culturais, prmc1palmente pelo fato de alguns dêles não estarem
mais em uso entre as tribos das quais provieram.

***

GUÉRIOS, R. F. Mansur

606

GUIDO, Angelo

Investigações etimológicas tupis. Separata do "Anuário da Universidade do Paraná de 1950". Curitiba 1951

9 PP·
"Todo e qualquer estudo lingüístico americano tende, direta
ou indiretamente, quer queiram, quer não, para o estabelecimento
da unidade genética das línguas indígenas da América, se não se quiser dizer que para a confirmação dessa unidade, a cuja conclusão
chegou A. Trombetti, mediante a análise dos pronomes pessoais e
dos numerais. Daí decorre uma série de conclusões para a fonética,
morfologia, sintaxe e semântica de cada grupo ou mesmo de cada

-

605
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O r:eino das mulheres sem leis. Ensaios de mitologia
Saiu
pr.imeiro na Revista do Instituto Histórico e Geográfico do
Rw Grande do Sul, ano X_YII, Porto Alegre 1937, J trimestre, pp.125-169; II trimestre, pp. 191-234· III t ·mestre, pp.3-57.
'
ri
am_azo~ica. Port? Alegre 1937. 172 pp. in-8.º. _

~studa detalhadamente a complexa questão das amazonas sul-

amencanas.

607
-;- 287 -

HERBERT BALDUS

GUIMARÃES, ] osé da Silva

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

1825-1884

Memoria sobre os usos; costumes e linguagem dos Appiacás, e descobrimento de novas minas na provincia de Mato
Grosso. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro VI
(1844). Segunda edição. Rio de Janeiro 1865, pp.305-325.
Valiosos informes sôbre essa tribo tupi estudada, mais tarde,
por Koch-Grünberg numa monografia publicada nas "Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und
Urgeschichte", Jahrgang 1902.
A "Memória" contém pequena lista de vocábulos (p. 313) e é
seguida por um "Roteiro para os Martírios, indo em canoa pelo ribeirão de Goiaz" (p. 319), por "Notícias de Antonio Pires de Campos, dadas por Antonio do Prado Siqueira no ano de 1769" (pp.319322) e por "Notícias das minas dos Martírios, oferecidas ao Governador e Capitão General Luiz d'Albuquerque de Mello Pereira e
Caceres, por João Leme de Prado" (pp.322-325).

608

***
GUSINDE, Martin

1886-

Das Brüderpaar in der südamerikanischen Mythologie. Proceedings oj lhe Twenty-Third International Congress oj Americanists (New York 1928) Washington 1930,
pp.687-698.
Na primeira parte do presente trabalho, o autor trata resumidamente do mito dos dois ·irmãos entre tribos não-andinas da América
do Sul, referindo-se também a índios do ·Brasil. Na segunda parte
'·
estuda as formas dêsse mito na Terra do Fogo.

609

***
GUSINDE, Martim
Troféus de cabeças na América. Actas Ciba, ano XI,
n.12, Rio de Janeiro 1944, pp.284-291, 9 figuras no texto.

Refere-se a troféus de cabeças de várias tribos do Brasil, especial.
mente a~s dos M unduruku.

610

***
GUSINDE, Martin
Beitrag zur Forschungsgeschichte der Naturvolker Südamerikas. Archiv für Volkerkunde, I, Wien 1946, pp.
1-94.
Esta importante contribuição para o estudo da história da Etnologia Sul-Americana trata das atividades e realizações de homens
de língua alemã "que, procedentes da Europa Central, fixaram domicílio no sul do Novo Mundo ou abandonaram a pátria passageiramente a fim de visitar tribos de índios sul-americanos, pacificá-las
e determinar seu caráter étnico" (p.l). A primeira parte se refere às
"descobertas na época colonial" (pp.2-9), a segunda às "pesquisas
até aos meados do século XIX" (pp.9-19} e a terceira às "pesquisas
desde os meados do século XIX" (pp.19-75). Esta tem as seguintes subdivisões: "Na região das cabeceiras do Xingu" (pp.2029), "Entre o rio Araguaia e a costa oriental" (pp.30-40), "Na Guiana
Brasileira" (pp.41-50), "Na zona central da América do Sul" (pp.
50-71) e "Na parte meridional da América do Sul" (pp.71-75). Depreende-se dessa enumeração que a maior parte do presente trab::i.lho
se ocupa do Brasil. As páginas 76-94 apresentam os referidos pesquisadores em ordem alfabética com os respectivos dados bio-bibliográficos.

611

***
GUSINDE, Martin

J

El tipo antropológico del indio sudamericano. Indian
Tribes oj Aboriginal Am~rica. Selected Papers of the
XXX!Xth International Congress oj Americanists. Ediled by Sol Tax. Chicago 1952, pp.380-385 ..
Refutando a divisão racial do índio sul-americano estabelecida
por Imbelloni e Eickstedt, o autor chega à conclusão de "que .los indígenas sud-~ericanos forman cierto número de tipos locales p:>r
1 g

*
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sus propias y variadas cualidades morfológicas, sin que estas últimas alteren el carácter racial decisivo del hombre americano. Uno y
otro de esos tipos se distinguen por un aumento notable de atributos
netamente primitivos, sin que tales' particularidades pregonen una
prioridad significativa de sti' existencia en el Nuevo Mundo." (p.385)

612

•••
HAEBLER, Ruth

tanto na América do Norte como na do Sul, é mais velha. do que os
sistemas de metades e clãs totêmicos associados. (pp.451-452).
O autor é metodologicamente orientado peh chamada "teoria
dos ciclos culturais" (Kulturkreislehre), p;ocedendo, porém, com cautela. Ninguém desprezará ,o valor de sua,_pbra como coordenação
de dados sociológicos.
Cf. o comentário de Wilhelm Schmidt no seu artigo "Ehe und
Familie im vermãnnlichten Mutterrecht" (Kultur und Sprache,
Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik, Jahrgang
IX, Wien 1952, pp.271-275).

614

•••

Die geflochtenen Hiingematten der Nalurvõlker Südamerikas. Zeitschrijt jür Ethnologie, LI, Berlin 1919, pp.
1-18, 12 figuras.

HAEKEL, Josef

A autora considera insuficiente a antiga classificação das rêdes
de dormir sul-americanas, feita segundo a matéria prima, demonstrando existirem diferenças essenciais na maneira da fabricação.

Jugendweihe und Miinnerfest auf Feuerland. Ein Beitrag zu ihrer kulturhistorischen Stellung. Mitteilungen der
Osterreichischen Gesellschajt jür Anthropologie, Elhnologie und Priihistorie (MAG) LXXIII-LXXVII, Wien
1947, pp.84-114.

613

•••
HAECKEL, ] o~ef

1907-

Zweiklassensyslem, Miinnerhaus und Tolemismus in
Südamerika. Zeitschrijt für Ethnologie LXX, Berlin 1939,
pp.426-454, 3 figuras no texto (sendo uma um mapa de
distribuição).
Neste trabalho sôbre história cultural sul-americana são consideradas como áreas principais da organização tribal em "metades"
(moieties) ou, na terminologia do autor, do "sistema de duas classes":
1) o centro e nordeste do Brasil com os Bororo, as tribos krã da família gê e os Munduruku, Parintintin e Tembé da família tupi; 2)
os Andes. (p. 427).
O autor frisa 1) a semelhança dêsses sistemas na América do Sul
e do Norte, afirmando que êles vieram à América do Sul pelo caminho
da América Central, entraram primeiro nos Andes e daí se estenderam até o Brasil Oriental, antes da expansão dos Aruak, Karaíb e
Tupi; 2) a correspondência entre o totemismo de clã do Brasil Central e dos Andes e certas variedades de totemismo norte-americano;
3) algumas analogias entre a instituição da casa-dos-homens na América do Norte e no Brasil. Segundo êle, a organização dos homens,
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f:ste artigo, que contém referências a vanas tribos brasileiras,
é especialmente interessante no que diz respeito à distribuição da
festa-dos-homens -na América do Sul.

615

•••
HAEKEL, Josef
Neue Beitriige zur Kulturschichtung Brasiliens. Anthropos XL VII, Freiburg in der Schweiz 1952, pp.963991; XLVIII, 1953, pp.105-157, 2 mapas no texto. Bibliografia.
J

O autor, adepto da "Escola Histórico-Cultural dé Viena", es-

tuda a estratificação cultural do Brasil Oriental, baseando-se, principalmente, no Handbook of South American Indiarn, mas também
em fontes originais. É digno de nota, p')rém, que na sua bibliografia
(pp.963-966) falta tôda a. literatura aparecida em língua portuguêsa.
Considera os Botocudos, Maxakali, Pataxó e Puri componentes da camada mais antiga, os Gê e Bororo componentes duma camada média, os Karajá "um grupo um tanto mais novo" e os Tupi
"os últimos ádvenas no Brasil Oriental" (p. 971).
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Honestamente 'adverte que as camadas culturais por êle aprec.
sentadas devem ser encaradas, apenas, como "tentativas de solução
provisória", devendo-se aceitar, portanto, "com tôda reserva", os
resultados do presente trabalho (ibi'dem).
Cf. os comentários de Herbert Baldus intitulados "Kritische
Bemerkungen zu einem brasilianischen Thema" (Anthropos XLIX,
1954, pp. 305-309), aos quais respondeu o autor ibidem, pp. 309-310.

616

***
HANKE, Wanda

Cadivéns y Terenos. Arquivos do Museu Paranaense
II, Curitiba 1942, pp.79-86, 1 prancha.
Ainda que não estejam isentas de erros e generalizações injustificáveis, estas ligeiras notas têm certo valor como informação sôbre
o atual estado de aculturação das estudadas duas tribos do sul de
Mato Grosso. Os "Cadivéns" .são os Kaduveo ou Kadiuéo de outros
autores. A língua tereno não "parece un dialecto tupí-guaraní con
varias i:rJluencias ajenas", como lemos na página 81, mas é considerada aruak (cf. Herbert Baldus: "Tereno-Texte", Anthropos
XXXII, Wien 1937).
A falta de preparo etnológico da autora toma-se ainda mais
evidente quando ela, depois de referir-se ao comportamento daquelas tribos durante a guerra do Paraguai, escreve: "Ya en aquella
época los indios arriba mencionados tenían cierta cultura". - Isto
é um bom exemplo de etnocentrismo, não significando a expressão
"cierta cultura" outra coisa senão certos traços da cultura européia
representada pela autora.

617

HANKE, Wanda

Vocabulário del dialecto caigangue de la Serra do Chagú, Paraná. Arquivos do Museu Paranaense VI Curitiba 1947, pp.99-106, 4 figuras nas estampas XII ~ XIII
(fora do texto).
Esta pequena lista de palavras, colhida pela autora em 1940,
entre os Kaingang que moram perto de Laranjeiras, lugarejo situado
na estrada que vai de Guarapuava para o oeste, é acompanhada de
algum<1.s notas sôbre os índios em aprêço, entre os quais há, como entre os Kaingang de Palmas, indivíduos albinos.

619

***
HANKE, Wanda

,.. Algumas vozes do idioma karipuna. Arquivos: Coletanea de documentos para a História da Amazónia, ano
3, vol. X, Manaus 1949, pp.3-12. Bibliografia.
Pequena lista de palavras colhidas pela autora, em 1949, de
uma Karipuna, acompanhada de ligeiras notas sôbre a tribo da informante, que habitava as cabeceiras do Jaci-Paraná, afluente direito
do. Madeira, e falava um idioma pano.

620

***
HANKE, Wanda
B~eves notas sôbre o.s. índios Mondé e o seu idioma.
1
Dusema I; fase. 4, Curitiba 1950, pp.215-228, 2 figuras
no texto, errata fora do texto.

***
HANKE, Wanda

Los índios Botocudos de Santa Catarina, Brasil. Arquivos do Museu Paranaense, VI, Curitiba 1947, pp.45-97.
Contém ligeiras notas sôbre êsses índios, também chamados
Aweikoma, Xokleng, "Bugre" e Kaingang, um pequeno vocabulário
e outros dados de sua língua, principalmente o texto original do mito
dos primeiros homens, acompanhado de versão espanhola.

618

A autora encontrou, na margem do alto Guaporé, três famílias
duma tribo que, segundo lhe parece, "habita as regiões inexploradas
do Alto Machado, mais conhecido com o nome de ri) Gi-Paraná"
sendo vizinha dos Nambikuara (p. 215). "O seu idi':>ma parece iso~
lado." (p. 216). O presente artigo consiste em ligeiras notas e um vocabulário. As figuras reproduzem desenhos a lápis feitos por um daqueles índios.
,
·
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HANKE, Wanda
Ensayo de una gramática del idioma caingangue de
los Caingangues de la "Serra de Apucarana'', Paraná,
Brasil. Arquivos do Museu Paranaense, VIII, Curitiba
1950, pp.65-146. Bibliografia.
A parte lingüística dêste trabalho é precedida e seguida por ligeiras notas sôbre Kaingang de vários lugares do Estado do Paraná
(pp.67-72 e 137-146), as quais, devido à incompetência científica da
autora, devem ser aceitas com as mesmas reservas que suas demais
publicações..

Tradução portuguêsa de Edgar Süssekind de Mendonça e
f!lias Doliar:,iti, Brasiliana CC, São Paulo 1941. 649 pp.
m-8.º, 94 figuras no texto, 1 prancha, dados biográficos e
bibliográficos do autor.
'
O último capítulo (pp.615-649 da edição brasileira) trata dos
Botocudos, baseando-se o autor em algumas observações feitas por
êle in loco, e em dados tirados das obras de Wied e Tschudi.
Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista do Arquivo Municipal LXXXVI, São Paulo 1942, p. 248.
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***

***

HANKE, Wanda

HARTT, Charles Frederick

Breves noções sôbre o Jaguar na mitologia americana.
Dusenia II, fase. 6, Curiliba 1951, pp.369-372, 1 figura
no texto.

Notes on lhe. Lingoa geral, or modem Tupi of lhe Amazonas. Transactzons of lhe American Philological Association, New York 1872.

Não tem valor científico.

623
***

HARDEN, Margaret
Syllable Structure of Terena. International Journal of
American Linguistics, vol. 12, n. 2, Baltimore 1946, pp.
60-63.

· A versão portuguêsa dessas notas fonéticas e gramaticais saiu
nos Anais da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro LI (1929), Rio
de Janeiro 1938, pp.303-317, sob o título "Notas sobre a língua geral, ou tupí modem'.> do Amazonas", sendo seguida por mais de novecentas frases tupi cGm a tradução portuguêsa, coligidas pelo autor
(pp.319-390).
Cf. os comentários de Ayrosa (Apontamentos etc., pp. 132-134)

626

*• *

O material para o presente trabalho sôbre a língua dêsses Aruak

do sul de Mato Grosso, também chamados de Tereno, foi colhido
entre vários informantes, em diferentes épocas, de 1941 a 1945.

624
***

HARTT, Charles Frederick

1840-1878

Geology and Physical Geography of Brazil. Thayer
Expedition-Scienlijic resulls oj a 1ourney in Brazil by Louis
Agassiz and his lrarelling companions. Boston 1870. __,.

-

Z94 -

J

HARTT, Carlos Fred.
. . Nota sobre algumas tangas de barro cosido dos antigos
zndzgenas da Ilha de Marajó. Archivos do Museu Nacional, I, Rio de Janeiro 1876, pp.21-25, 3 pranchas fora do
texto.
·
Descreve ess:is peças triangulares achadas na ilha do Pacoval
atribuindo-lhes a função de guarda-sexos de mulher (p. 22).

627
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J.

HARTT, Carlos Frederico

HASEMAN,

Descripção do~ objeclos & pedra de origem indígena
conservados no Museu Nacional. Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro, I, Rio de Janeiro 1876, pp.4553, 2 figuras no texto, 2 pranchas fora do texto.

Some notes on the Pawumwa I ndians oj South America. American Anthropologist, N. S., XIV, Lancaster,
Pa., 1912, pp.333-349, 1 mapa e 2 figuras no texto.

Trata de machados-de-âncora.

628

***
HARTT, Carlos Frederico
Contribuições para a ethnologia do valle do Amazonas.
Archivos do Museu Nacional do Rio de Janeiro VI Rio
de Janeiro 1885, pp.1-174, 41 figuras no texto.
·'
Coleção de diferentes trabalhos arqueol6gicos e etnol6gicos
consistindo êstes últimos em "Apontamentos sobre o fabrico da louça
de barro entre os selyagens" (pp.63-94), cuja versão inglêsa foi publicada Iio Rio de Janeiro, em 1875, em "South American Mail"
sob o título "Notes on the Manufacture of Pottery a:mong Savag~
Races"; "A origem ·da arte ou a evolução da ornamentação" (pp.
95-108); "Indios de Maraj6" (pp.108-115), pequeno estudo hist6rico
escrito, a pedido de Hartt, por Domingos Soares Ferreira Penna;
"Os Mundurucús" (pp.116-133), ligeiras notas sôbre essa tribo do
Tapaj6s as quais, como também o trabalho sôbre os .Botocudos publicado pelo ge6logo norte-americano, apresentam pouca originalidade, isto é, poucos observações pr6prias, mas honestidade e diligência, pois são bastante considerados os outros estudiosos que se
ocuparam do mesmo assunto.
A última parte das "Contribuições" trata da "Mythologia dos
índios do Amazonas", contendo contos do jabuti (pp.13-i-153), também publicados num folheto em inglês sob o título "Amazonian Tortoise ::Uyths'', Rio de Janeiro, 1875, iv, 40 pp.; e "Mythos anthropomorphos" (pp.153-174), isto é, mitos do Curupira, da Oiara, do Paituna.:ré e de Tupã. ~ova versão portuguêsa dos "Amazonian Tortoise .'.\Iyths" apareceu sob o título "Os l\Iitos 'Amazônicos da Tartaruga", tradução e notas de Luís da Câmara Cascudo, Recife 1952,
69 pp. in-8. 0 ; l prancha fora do texto.
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D.

Ligeiras notas sôbre êsses índios da margem direita do baixo
Guaporé visitados pelo autor em 1909, acompanhadas de pequena
lista de palavras de seu idioma.
\
Digno de nota é o costume de, nesta tribo, as mulheres usarem
tembetás em ambos os lábios (p.341).
Os Pawumwa parecem ser idênticos aos Huanyam ou Wanyam,
sendo sua língua considerada por certos autores como chapakura e,
por outros, como componente dum grupo novo .chamado Huanyam
ou Wanyam (cf. Mason no Handbook of So.uth American Indians,
YI, pp.278-279).

630

***
HASSLER, E.
Centralsüdarnerikanische Forschungen. Fernschau; Jahrbuch der M iltelschweizerischen Geographisch-Commerciellen Gesellschajt in A.arau, II, Aarau 1888, pp.1-138,
90 figuras no texto.
A primeira parte dêste trabalho (pp.1-66) consiste na narrativa
duma viagem que o autor diz ter realizado nos anos de 1835 a.1887,
subindo por água de Montevideo a Cuiabá, indd de lá ao Araguaia em
parte pelo vale do rio das Mortes e voltando ao rio Paraguai pelo
vale do São Lourenço. Pretende o autor ter tido contacto amigável
com os Akuê-Chavante, descrevendo êste encontro e dando detalhados informes sôbre a sua cultura (pp.29-41). Segundo Ehrenreich
(Die Einteilung etc., p. 118), é sabido que o relat6rio em questão
revelou-se uma fantasia ("hat sich bekanntlich als Phantasiegebilde
~esen"). Hassler fornece também dados sôbre os:.Kaiap6 do Araguai-Mirim (pp.44-52) e Guató (pp.61-65) e refere-se ligeiramente
a<>SBororo do São Lourenço (pp.57~60), Kadiuéo, Chamakoko, Sanapaná e Angaité (p. 65).
A segunda parte é intitulada "Ensaio duma fitogeografia do
Brasil" (Versuch einer Pflanzengeographie Brasiliens).
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A terceira parte (pp.77-138) contém uma descrição da coleç~o
etnográfica organizada .pelo autor por ocasião daquela viagem e entregue ao Museu de Aarau.
As figuras 84-90 réproduzem provàvelmente não "tatuagens",
como rezam seus títulos, mas pinturas.
É com muita razão que Métraux (Handbook of South American
Indians, 1, p. 361, nota 54) refere-se a Hassler como "não digno de
confiança" ("not reliable").

631

HAY, Alex. Rattray
The Indians of South America and the Gospel. New
York 1928. 167 pp. in-8. 6 pranchas fora do texto.
0

,

tste interessante livro trata de diversos aspectos e problemas da
catequese dos índios do Brasil, sendo grande parte dêle dedicada a
descrever a cultura dos Terena (Tereno), índios do sul mato-grossense entre os quais o autor trabalhou como missionário. As pp.126134 tratam dos médicos-feiticeiros dessa tribo.

635

***
HATT, Gudm.urid

*. *

The Corn Mother in America and in Indonesia. Anthropos XLVI, Freiburg in der Schweiz 1951, pp.853-914.
Bibliografia.
~ste trabalho mitológico contém referências aos Kaingang e
Munduruku (pp. 881 e 882).

632

***
HAWKINS, W. Neil

HENRY, ] ules

1904-

A Kairzgáng text. International Journal of American
Linguistics VIII, n. 3-4, New York 1935, pp.172-218.
Importante contribuição ao estudo dos índios do este de Santa
Catarina visitados pelo autor em 1933. O caráter de sua língua é
magistralmente esboçado.

636

1915-

, Patterns of Vowel Loss in Macushi (Carib). International Jozirnal of American Linguistics XVI, n.º 2, 1950,
pp.87-90.
Interessante contribuição ao
Brasileira e Inglêsa.

e~tudo

desta língua das Guianas

633

••*

***
HENRY, Jules
The linguistic expression of emotion. A.merican Anthropologist, N. S. XXXVIII, Menasha, Wisconsin, 1936,
pp.250-256.
Neste artigo, o lingüista fornece valiosos dados psicológicos sôbre os índios do este de Santa Catarina.

HAY, Alex. Rattray

637

Saints and Savages. Brazil's Indian Problem. London
s.a. riii, 91 pp.in-8. 0 ~ 15 pranchas e 2 mapas fora do texto.
Descrição duma visita aos Bororo Orientais, feita pelo autor
em 1919. É produto típico da mentalidade de um missionário inglês
sem preparo etnológico.

634
-
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***

HENRY, ] ules
The Personalily of lhe Kaingang Indians. Characfer
and Personality, V, n.2, Durham, N. C., 1936, pp.113-123.
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Refere-se aos índios de Santa Catarina também chamados Xok.ré, Xokleng e Aweik~ma. Depois de dar uma sinopse da estrutura
social, o a~tor estuda a natureza dos laços de libido dentro das famílias-grandes ("of the libidinal ties within the extended families")
e a maneira de seu .desenvolvimento, bem como as atitudes e os fatôres que contribuem para a perpetuação das vendetas ("feuds").

que não deixa de impressionar pela sua habilidade literária. O autor
parece penetrar profundamente na vida emocional, expondo com
rara clareza tôdas as suas raízes. Esta vida se lhe afigura, .por fim,
tão simples que, num pequeno capítulo intitulado "Estrutura psíquica", trata da psique dos índios estudados como se ela fôsse a psique
de um indivíduo só, chegando a enquadrá-la num diagrama. Tal
aspecto didático não passa de um blefe. O indianista experimentado
no trabalho de campo sabe da complexidade das psiques, não digo
das psiques de todos os indivíduos duma tribo,. mas de alguns. Êle
sabe, também, da diferença entre essas psiques e conhece a mobilidade da sua acomodação ao padrão de comportamento tribal o qual,
por sua vez, está sujeito a transformações.

638

***

HENRY, Jules
A method for learning to talk primitive languages.
American Anthropologist, N. S., XLII, Menasha, Wisconsin, 1940, pp.635-641.
A leitura dessas instruções baseadas nas experiências do autor
c~m línguas do Brasil meridional e do Chaco é recomendável aos etnólogos em geral e indispensável àqueles que fazem trabalho de campo.

639

***

HENRY, Jules
Jungle People. A Kaingáng Tribe of lhe Highland.ç
of Brazil. New York 1941. xix, 215 pp. in-8. 0 , 6 pranchas
não numeradas, 8 pranchas numeradas, 5 apêndices, glossário, índice onomástico.
De dezembro de 1932 a janeiro de 1934, o autor conviveu com
os Aweikoma aldeados pelo Serviço de Proteção aos Índios, no Pôsto
Duque de Caxias os quais são chamados, também, Botocudos de
Santa Catarina, Bugres; Xokré e Xokleng. O autor chama-os
"Kaingáng". Falam um dialeto desta família lingüística.
O presente livro é um estudo da vida nômada dêsses índios,
das relações sexuais e formas matrimoniais, da vendeta como fôrça
diruptiva dentro de sua sociedade, de suas relações com o sobrenatural, da organização econômica, psique e folclore. Em apêndices
são apresentados ·a cultura material, pinturas do corpo e sistema· de
parentesco, rituais, cantos e a língua.
A obra de He1iry é, até hoje, a maior tentativa de interpretar o
padrão de ·comportamento duma tribo do Brasil, tentativa brilhante

-
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Henry não considera nada disso. Não procura estudar a psicologia dos indivíduos nem as mudanças culturais. Baseado em dados
de informantes índios, pinta, principalmente, o quadro duma cultura passada. Digo "principalmente" porque o autor não deixa de
relatar suas próprias observações e, portanto, de mostrar alguns
traços da cultura atual. Infelizmente, suas tendências simplistas
m;mifestam-se também a êsse respeito, unindo, às vêzes, em promiscuidade o passado e o presente, e não distinguindo, visivelmente,
o valor dos fatos observados por êle mesmo, e o dos informes que recebeu dos pesquisados.
Apesar de todos êsses senões, "Jungle People" é uma obra importante. Muitas das suas formulaçoos satisfazem inteiramente, podendo ser c01úirmadas pelos competentes. Para os futuros pesqtúsadores, êsse livro abre vastos horizontes.
Cf. o C'.1ruentário de John _Gillin no American Anthropologist
N.S., XLIV, n.º 3, Menasha, Wisconsin, 1942, pp~493-494.

640

***
HENRY, Jules
The Kaingang Indians of Santa Catarina, Brasil.
America Indigena II, n. 1, _Mexico 1941 (1942), pp.75-79,
3 figuras no texto. ·
"Os Kaingáng de Santa Catarina foràin chamados também
Bugres, Owaikománg e Botocudos, mas o nome correto ~ara êles
Kaingáng, pois são lingilisticamente primos-irmãos dos índios do
mesmo nome do Paraná e de São Paulo, cujo vocábulo para homem
é Kaingáng." (p. 77).
·
2o

ê
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Depois de caracterizar a ·cultura d·)S habitantes do Pôsto
Duque de Caxias
sob a direção do Serviço de Proteção aos lndios, estão num estado de transição da vida de caçador para .
a vida de lavrador, o autor sugere algumas medidas para facilitar
êsse processo, entre as quais se destacam o fornecimento de animais
domésticos e a consideração dos tradicionais traços econômicos e
sociais. "Uma prudente política indianista não deveria tomar nada
com-0 provado, mas tentar compreender cientificamente e agir de
acôrdo com os dados." (p. 79).

que,
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•••
HENRY, Jules
The Kaingang Language. International Journal of American Linguistics, XIV, n. 3, Baltimore 1948, pp.194-204.
Importante estudo fonético e gramatical sôbre essa língua do
Brasil meridional.
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***

HENRY, Jules
vide
BLUMENSOHN, Jules H.

***

HENSEL, Reinhold
Die Coroados der Brasilianischen Provinz Rio Grande
do Sul. Zeitschrijt jür Ethnologie, I, Berlin 1869, pp.124-

135.

as águas... O govêrno brasileiro esforçou-se para tirá-los de suas selvas, acostumando-os a terem moradas fixas. Por isso, no Rio Grande
do Sul, quase t-Odos êles vivein, atualmente, num estado mais ou
menos civilizado, estando estabelecidos 'nos seguintes três pontos:
na região .de Nonohay, no Alto Uruguai, pert-0 da foz do rio Passo
Fundo; nos Campos do Meic; e perto da colônia militar de Caseros,
situada no Mato Português, entre os Campos do Meio e os Campos
da Vacaria". (p.126). Em 1865 o autor visitou os ínclios dêste último
lugar. Segundo êle, os Kaingang praticam, no tocante aos chefes, a
sepultura secundãria, exumando os ossos depois de apodrecida a
carne e enterrando-os, novamente, em outro lugar (p. 127). O aut-Or
viu uma cova funerãria de chefe descoberta do capim pela dança
realizada em cima dela. Depois dessas danças, os homens se embriagam com uma bebida de milho mastigado pelas mulheres (p. 128).
Os Kaingang não usam armadilhas. Caçam papag:lios com flechas
de ponta achatada ou com laço armado na extremidade duma vara
comprida. Para êste fim escondem-se em choças construídas de galhos, na copa das ãrvores em que essas aves costumam pernoitar
aos bandos. Por meio do laço, o caçador pega, um por um, os papagaios em seu pouso e retirando a vara leva-os p:ira dentro da tocaia,
onde os mata (p. 129). Outro tipo de flecha é munido de um osso de
macaco ou veado, cujas extremidades servem de ponta farpada (pp.
130). ftsses Kaingang caçam veado e aguti, mas não comem sua carne
(p. 130).
O trabalho de Hensel é complementado por um vocabulãrio de
33 palavras (pp. 134 e 135) e um estudo sôbre dois crânios desenterrados pelo autor e descritos por êle sob o título "Die Schadel der
Coroados" na mesma revista, tômo II, Berlin uho, pp.195-203 e
prancha VII.
Uma boa e completa versão portuguêsa foi publicada sob o título "Os Coroados da Província brasileira do Rio Grande do Sul"
na Revista do Museu e Archivo Publico do Rio Grande do Sul, n. 0
20, Port-0 Alegre 1928, pp. 65-79.

643

Ligeiras notas sôbre êsses índios que, na etnologia moderna,
são chamados de Kaingang. O autor supõe ser sua imigração ao Rio
Grande do Sul mais ou menos recente, por não existirem, nessa província, topônimos t-Omados de sua língua (cf., porém, a êsse respeito,
Francisco S. G. Schaden: "Denominações caingang na geografia
brasileira"). ftle pensa que vieram do noroeste, "talvez da província
do J>aranã", empurrando os Aweikoma para Santa Catarina. Os
Kaingang, "sendo verdadeiros índios da mata, evitam os campos e
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vide
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-

303-

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

HERIARTE, Mauricio ·de
Descripção do Estado do Maranhão, Pará, Corupá .e
Rio das Amazonas, feita por Mauricio de Heriarte, ouvidor-geral, provedor-mór e auditor, que foi, pelo governador
D. Pedro de Mello, no anno de 1662. Por mandado do Governador-geral Diogo Vaz de Sequeira. Dada á luz por 1. ª
vez. Vienna â Austria 1874. 84 pp. in-8.
0

f;ste livrinho editado, prefaciado e anotado por Varnhagen é
uma contribuição valiosa para a etnografia seiscentista do norte do
Brasil. A sua importância consiste não s6 no grande número de tribos cujo nome e habitat são indicados, como também em outros dados etnográficos, embora alguns dêles não deixem de ser vagos ou
duvidosos.
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HERNDON, Wm. Lewis 1813-1857, e GIBBON, Lardner
Exploration of lhe Valley of lhe Amazon. Pari 1. lzy
Lieut. Herndon, Washington 1853, 414 pp., 16 pranchas;
Pari II. by Lt. Lardner Gibbon, Washington 1854, 339
pp., 36 pranchas. - A obra de Herndon foi reeditada em
New York, 1952, xxviii, 201 pp., com ilustrações.
O tômo escrito por Herndon menciona ligeiramente algumas
tribos da Amazônia e reproduz um relatório do engenheiro Alphonse
Maugin de Lincourt sôbre sua visita aos Munduruk.u e Maué (pp.
312-322). O tômo de Lardner Gibbon encerra umas poucas referências insignificantes a índios do Guaporé e Madeira.

645

•••
HERRMANN, Lucila
A organização social dos Vapidiana do Território do
Rio Branco. Sociologia, VIII, São Paulo 1946, pp.1191.34, 203-215, 282-304; IX, São Paulo 1947, pp.54-84.

Êste importantíssimo trabalho baseia-se em dados recolhidos
pelo missionário beneditino D. Mauro Wirth, nos anos de 1935 a
1939, entre aquêles Aruak e em informações acêrca dos seus vizinhos
da Guiana lnglêsa, publicadas pelos Sehomburgk, por Koch-Grünberg, Farabee e outros autores. Foi elaborado no Seminário de Etnofogia .Brasileira da Escola de Sociologia e Política de São Paulo e
aprovado como tese para a obtenção do grau de Mestre em Ciências
pela mesma Instituição Complementar da Universidade de São Paulo.
Eis o índice:
·

1 - Introdução: Notícias históricas - Grupos dialetais - A
residência: Maloca e taba. - Ciclo de vida: Infância; passagem para
a vida adulta; ritos de morte.
II - Associações:
Associações por parentesco: Desintegração de assoc1açoes
Regras de casamento: Endogamia tribal: Grupos isolados; grupos
próximos ao território de outras tribos. - Exogamia de taba - Matrilocalidade e patrilocalidade - Matrilinearidade.
Associações por conveniência: Reuniões por sexo e idade. Divisão do trabalho. Ritos presos à vida econômica. Ritos de provar
o arco e a flexa. Muchirões e especialistas.
Associações periódicas: Danças rituais; danças de empréstimo.
III - Controle Político: Controle brasileiro - Controle exercido pelos índios: Tuxáua capitão; tuxáua de taba: Origem do cargo
- Causas da permanência - Causas do desprestígio atual do cargo.
IV - Sumário e problemas para novas pesquisas.
Bibliografia.
:,
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HERVAS, Lorenzo
Catálogo de las lenguas de las Naciones conocidas.
Vol. I. Madrid 1800.
~te primeiro tômo da célebre obra do anti:go jesuíta trata ,da
classificação lingüística de ~ribos americanas, tendo também importância para o estudo da história dos índios do Brasil.
Já em 1784 aparecera a edição italiana dessa obra sob o título:
Catalogo delle lingue conosciute e notizia della loro affinità e diversitá·
2
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Convém mencionar,, a êssé respeito, ainda as seguintes obras
do mesmo autor: Aritmetica delle nazione e divisione del tempo fra
l'Orientali, Cesena 1786; Vccabolario poliglotto con prolegomeni
sopra piu di CL. lingue, Idea del'Universo, XX, Cesena 1787; Saggio
prattico delle Lingue con prolegomeni e una raccolta di Orazioni
Dcminicali in piu di trecento Lingue e Dialetti, Idea del'Universo,
XXI, Cesena 1787.

Dados colhidos pelo autor, em colaboração com a expedição arqueológica do Museu Paulista, de 1950.
·
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• **
IllNTERMANN, H.

***

HESTERMANN, Ferd.

Beilrag zur Ethnographie der Kuluena- und KulisevuIndianer. Verhandlungen der Schweizerischen Nalurforschenden Gesellschaft, 106. Jahresversammlung in Aarau, II.
Teil, Aarau 1925, pp. 176-178.

Die Schreibweise der Pano-Vokabularien. Journal de
la Société des Américanisles, N. S., XI, Paris 1919, pp.
21-33.

Resumo de observações feitas pelo autor durante sua. viagem à
parte superior da bacia do Xingu, realizada em 1924, elaboradas
depois no seu livro sôbre a expedição.

Interessante contribuição ao estudo da fonética e grafia de línguas da grande família Pano, com indicações dadas por J. Capistrano de Abreu e M. Said Ali Ida.

* ••
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648
***

HESTERMANN, Ferd.
Die Linguislik Südamerikas - besond3rs in Deulschland - von der erslen X ingú- bis zur lelzlen OrinokoExpedilion. Folia elhno-glossica III, Hamburg 1927, pp.1-4.
~ste artigo dedicado à memória de Koch-Grünberg trata, principalmente, da contribuição de alemães pura a lingüística sul-americana até a morte daquele pesquisador, mostrando, também, a importância dcs franceses nesse campo.

649
***

IDLBERT, Peter Paul
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HINTERMANN, Heinrich
Unler I ndianern und Riesenschlangen. Zürich çf Leipzig, 1926. 330 pp. in-8. 0 , 95 figuras em pranchas e no
texto. Bibliografia.
Em 1924 o autor passou do Pôsto Simões Lopes ao rio Ronuro,
descendo-o e voltando pelo Baixo Culuene e pelo Culisevu. Seu contacto com os índios dessa região das cabeceiras do ;x:ingu foi rápido
e superficial, como mostram as notas etnográficas intercaladas na
presente narrativa de viagem, que acresceutam poucos dados importantes aos trabalhos de Karl von den Steinen, Herrmann Meyer
e Max Schmidt.
Cf. a crítica ao trabalho de campo do autor feita pelo chefe da
expedição da qual participou, em Vicente de Paulo Teixeira da Fonseca Vasconcelos: "Expedição ao Rio Ronuro", Rio de Janeiro 1945,
p. 28.

•*•

Contribuição à Arqueologia da ilha de JV[arajó. Os
"tesos" marajoaras do alto Camulins e a atual situação
da ilha do Pacoval, no Ararí. Publicação n. 5 do I nstiluto
de Antropologia e Etnologia do Pará. Belém do Pará
1952. 32 pp. in-4.º, 9 figuras e 3 mapas no texto, pp.3132: resumo em inglês. Bibliografia.

-306-

HOCHSTETTER, Ferdinand von

652

1829-1884

Ueber mexikanische Reliquien aus der Zeit Montezuma's in der k.k. Ambraser Sammlung. Separatabdruck
aus dem XXXV. Bande der Denkschriften der Philoso-
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phisch-Hislorischen C]asse -der kaiserlichen Akademie der
Wissenschaften. Wien 1884, 24 pp. in-4. 1 figura no texto,
5 pranchas fora do texto.
0

HOHENTHAL, Jr., W. D.

,

Para demonstrar a origem brasileira de um machado de âncora
cuja procedência foi indicada, antigamente, como ·sendo mexicana,
o autor compara-o com peças semelhantes do Brasil, descrevendo-as
minuciosamente e representando-as em figuras.

653

Little known groups of Indians reported in 1696 on
lhe Rio São. Francisco, in northeastern Brazil. Journal de
"la Société des Américanistes, N. S., XLI, fase. I, Paris
1952, pp.31-37. Bibliografia.
Interessante contribuição para o estudo da história dos índios
do nora este.

656

* **
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HOEHNE, F. C.

O capim "Arranca-Pellos". Boletim de Agricultura.
Série 37.ª São Paulo 1936, pp. 515-527, 4 figuras no texto.
O eminente botânico conta a história da identificação de uma
gramínea mencionada por André Thevet como instrumento usado
pelos Tupinambá para arrancar o pêlo.
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* "' *
HOEHNE, F. C.

HOLDRIDGE, DesmondExploration between lhe Rio Branco and lhe Serra
Parima. The Geographical Review XXIII, New York 1933,
pp.372-384.
Em 1932 o autor explorou, na Guiana Brasileira, os rios Catrimaní, Deminí e Aracá. No presente artigo há referências às relações
entre os índios daquela região e os brancos, sendo mencionadas as
tribos Pairitiri, Pauixana, Xirianá e Uaiká.

657

Botanica e Agricultura no Brasil no seculo XVI. São
Paulo, 1937, Brasiliana LXXI, 410 pp. in-8. 0
O autor identifica as plantas citadas por Manuel da Nobrega,
Joseph de Anchieta, André Thevet, Jean de Lery, Pero de Magalhães Gandavo, Gabriel Soares de Souza, Frei Vicente do Salvador
e Sebastião _da Rocha Pitta. Observa-se que o número das plantas
cultivadas naquele tempo era muito superior ao das que conhecemos
hoje pelos sertanejos brasileiros e índios. O livro é indispensável ao
etnólogo que estuda as condições da alimentação indígena, e a todos
os que querem se aprofundar no conhecimento da flora brasileira.
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HOEHNE, F. C.
vide

RONDON, Candido Mariano da Silva (Relatório)
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HOLLANDA, Sergio Buarque de

1902-

lndios e mamelucos na expansão paulista. Anais do
Museu Paulista XIII, São Paulo 1949, pp.175-290.
Mostrando a grande e decisiva influência do índio sôbre quase
todos os aspectos da vida dos bandeirantes durante a penetração das
terras hoje brasileiras, o autor procura dar o devido valor à contribuição do aborígine para a formação do ~rasil, contradizendo, assim
aos africanófilos exagerados d&te país que costumam desprezar sistemàticamente tal fato. Revela-se bom conhecedor da literatura
etnográfica a respeito, citando-a em numerosas notas de rodapé.
Aliás, . a importância de seu trabalho para a Etnologia Brasileira
torna-se evidente se considerarmos a necessidade de se saber no estudo da aculturação, se um traço cultural encontrado tanto entre
índios como entre neo-brasileiros provem dêstes ou daqueles.
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Para ter a honra .de colaborar com parcela microscópica nas.futuras edições da presente obra, quero discutir a conveniência do uso
dos têrmos "instinto de orientação" (p. 178) e "senso de orientação"
(p. 181) com que o autor se refere à capacidade dos sertanistas e índios de encontrarem em viagem os passadouros adequados e à habilidade cartcgráfica observada em certas tribos sul-americanas. Já
no meu livro "Indianerstudien", publicado em 1931 (p. 118) mostrei
ser êsse famigerado "senso" nada mais do que a faculdade de memorizar, perdendo-se o índio, em região desconhecida do sertão, às vêzes tanto quanto o branco. Desde então tive bastante ensejo para
observar 1) que para o sertanejo em geral é suficiente ter percorrido
uma única vez certa região do sertão bruto para não se perder mais
nela, enquanto que erra, na grande cidade, caminho pelo qual já
andou repetidamente; 2) que comigo, homem da cidade, se dá o contrário, isto é, não reconheç.o ce.pim e árvores após tê-los visto só uma
vez, mas sim as ruas; 3) que a cnpacidade de orientação do sertanejo
em terra incógnita não costuma ser maior do que a de um inteligente
habitante da cidade. - Podemos concluir disso, não ser recomendável o uoo dos têrmcs acima mencionados, pois faz supor algo inato
ao pa~so. que se trata d~ faculdade adquirid1 ou, com outras palavras, de queotão etnológica e não biclógica.

Pela importância das peças mencionadas e representadas nas
figuras, esta ligeira descrição da coleção etnográfica organizada por
Spix e Martius no primeiro quartel do século XIX e conservada no
Museu Etnográfico de Munich é indispensável para o estudioso de
Etnologia Brasileira. Os objetos colhidos pelos dois célebres viajantes prócedem do curso superior do Amazonas até a fronteira peruana e, especialmente, das margens do Japurá; duma parte do curso
inferior do rio Negro .e das regiões das desembocaduras dos afluentes
direitos do Amazonas, desde o Javari até além do Madeira (p. 4).

•••

658

HORNBOSTEL, Erich M. von
Musik der Makuschí, Taulipáng und Yekuaná. Aoêndice do volume III da obra de Koch~Griinberg: Vom Roraima zum Orinoco, Stuttgart 1923, pp.397-442; no texto:
2 pranchas, 1 figura; pp. 425-440: trechos de melodia; pp.
441-442: Bibliografia.
Um dos estudos mais importantes da música de índigs sul-americanos.

•••
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HORSCHELMANN, Werner von
Die Brasiliensammlung Spix und l1:fartius. Berichte
des J!useum fiir Volkerkunde (Elhnograph. )Uus.) in 11-fünchen, VIII (1918-20). Sonderdruck aus dem Afünchner
Jahrbuch der bildenden Kunsl, 1.918-1920, III/IV, pD. 3·
21, 35 figuras no texto.
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HOWARD, George D.
Prehisloric Ceramic Styles of Lowland South America,
iheir distribution and history . . Yale University Publications in Anthropology, n. 37, New Haven 1947, 95 pp.
in-8. 0 , 1 mapa, 14 figuras e 3 quadros no texto, 15 pranchas fora do texto. Bibliografia.
tste importante trabalho, apresentado como tese de doutoramento à Universidade de Yale, é uma sinopse,, fundamental da cerâmica prehistórica da parte não-andina da América do Sul. O autor
distingue as seguintes áreas principais: 1) a região do Orinoco, Guiana Inglesa e as Índias Ocidentais; 2) a Amazônia, isto é, a bacia
amazonense com exceção da planície boliviana; 3) esta planície; 4)
o sudeste da América do Sul, compreendendo a planície argentina,
o Uruguai, o Paraguai, o sul do Brasil e grande parte do leste dêste
país. Cada uma das quatro áreas é caracterizada por certo número
de diferentes estilos, denominados segundo achadouros de significação especial.
Da área amazónica são destacados os seguintes seis estilos: o
dos rios Napo e Aguarico, no oeste da Amazônia; o de Miracanguera,
na foz do Madeira; o de Cunani, na Guiana Brasileira; o rio l\faracá, igualmente no nordeste da Amazônia; o da ilha do Marajó, na
foz do Amazonas; o de Santarem, no baixo Amazonas. O autor deixou de ocupar-se da cerâmica de Caviana, Carão e Maranhão mencionada por Linné, Nordenskiêild e Raymundo Lopes, por não apresentarem suas descrições pormenores suficientes para poderem ser
aproveitadas na presente classificação. Aliás, êle não duvida de que
futuras pesquisas revelarão outros estilos (p. 42).
Outra área que compreende parte do Brasil é a do sudeste sul-

-
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americano. Nela são definidos apenas dois estilos: o de Arroyo Malo
e do El Cerrillo. Os mmes provêm de achadouros situados no delta
do Paraná e escavados por Lothrop, cuja publicação a respeito saiu
em 1932. O estilo de El Cerrillo é difundido desde a Patagônia até a
província de Corrientes e a bacia do Uruguai. O estilo de Arroyo
Malo estende-se do delta do Paraná até aos arredores da capital do
Paraguai, irradiando da fronteira oriental dêste país para o território dos atuais Estados bra~ileiros de São Paulo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul. Pode ser atribuído, "com certeza~',
a tribos guaraní (p. 81). Aliás, em 1944, escavei cacos representando
êsse estilo no norte do Estado do Paraná (cf. Anuário da Escola
Livre de Sociologia e Política de Sã~ Paulo, 1946, pp.143-148; Tonscherbenfunde in Nordparaná, Wien 1951/52).
Conhecer a presente obra de Howard é indispensável para O!'
estudiosos da Arqueologia Sul-Americana e proveitoso para os da
Etnologia Brasileira.

•••

661

HOBNER, Georg

Die Yauapery. Kritisch bearbeitet und mit Einleitung
versehen von Theodor Koch-Grünberg. Zeitschrijt jür Ethnologie XXXIX, Berlin 1907, pp.225-248, 12 jigs., 1 mapa.
Bibliograjia.
Em conseqüência dos conflitos entre seringueiros e índios Iauaperi que ocorreram em 1905,. o govêrno do Amazonas enviou dois
oficiais e 50 praças de polícia ao rio Iauaperi, afluente esquerdo do
rio Negro. Os soldados cometeram as maioreil barbaridades, matando
talvez 300 índios de ambos os sexos, dos quais muitos foram encerrados numa casa e queimados vivos (pp.229-230). Apenas 19 índios
foram presos e levados a Manaus, onde Georg Hübner os fotografou
e reuniu um vocabulário de sua língua. Esta lista de palavras está
de acôrdo com os vocábulos correspondentes que foram coligÍdos
por Payer no lauaperi, mas difere consideràvelmente do krichaná
indicado por Barboia Rodrigues como língua dos habitantes dêsse
rio. A comparação do vocabulário recolhido por Hübner com palavras correspondentes de diversos idiomas karaíb publicados por
outros autores, mostra pertencer o· iauaperi. à família karaib, tendo
a maior afinidade com o bonari, do qual~há .uma lista de 39 têrmos
organizada por Francisco Bernardino de Souza.
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HOBNER, Georg
vide
KOCH-GRÜNBERG, Theodor

HURLEY, Jorge
.

•••

Vocabulario tupy-portuguez falado pelos Tembés dos

r~s Gurupy e Guamá, do ·Pará. Revista do Museu Pau-

lista XVII, 1.ª parle, São Paulo 1931, pp.323-351. ,
Esta lista de palavras pode servir de complemento ao trabalho
de F. J. D. Rice sôbre o mesmo idioma.

HURLEY, Jorge

•••

. Chorograf!hia do. Pa~á e Maranhão. Rio Gurupy. Revista do Instituto Historico e Geographico do Pará VII
Belém do Pará 1932, pp.3-44.
'
:o

. Contém notícias ~ôbre os Tembé, Timbira, "Guajás" ("que
antigamente se chamavam Guajajáras" p. 41), Amanagé e Urubu.
Os Guajá não são idênticos aos Guajajara (cf. Handbook of
Sruth Americcn Indians, UI, p. 135, e Revista do Museu Paulista.
N. S.; V, p. 137).

HURLEY, Jorge

•••

664

. . Dialeto ur~bú, ª"!'erá~as da raça Tupy do Gurupy.
Revista do Instituto Historico e Geographico do Pará VII
Belém do Pará 1f)32, pp.245-249.
'
Pequeno vocabulário da língua dêsses índios da região fronteiriça entre os Estados do Maranhão e Pará.

•••

665

HURLEY, Henrique Jorge
Eu e o meu professor de apinagé. Revista do Museu
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Paulista XVII, 2.ª parle, São Paulo 1932, pp;82T-832. Apareceu, também, na Revista do Instituto Historico e Geographico do Pará VII, Belém do Pará 1932, pp.237-244,
1 figura no texto.

IGNACE, Etienne
Les Capiekrans. Anthropos V, ~ien 1910, pp.473-482.

Contém pequeno vocabulário colhido da bôca dum Apinagé,
durante sua visita a Belém do Pará.

Algumas observações sôbre essa tribo do Maranhão chamada,
também, de "Canellas", com um pequeno vocabulário de sua língua
recolhido pelo autor.
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IGNACE, Etienne

HURLEY, Jorge
Prol calechese do aborígene brasileiro. O serviço de prolecção aos "índios" no Pará e talvez no Brasil, por sua inefficiencia, é pura ficção. Revista do Instituto Historico e
Geographico do Pará VII, Belém do Pará 1932, pp.223-227.

Les Camacans. Anthropos VII, Wien 1912, pp.948-956.
O autor estuda essa tribo do sul da Bahia, reunindo observações
de antigos viajantes e um vocabulário.

671
Ataca o "Serviço de Proteção aos lndios" organizado pelo general Rondou e seus companheiros e sugere que êle seja entregue
" a missionários abnegados, como os que professam a religião católica". (p. 225).

667

•••
HURLEY, Jorge
, Vocabulario dos aborígenes dos rios Trombetas, Cachorro e Jacycury. Revista do Instituto Historico e Geographico do Pará VII, Belém do Pará 1932, pp.229-235.
Esta pequena lista de palavras foi copiada de um· manuscrito
anônimo, em Curralinho.
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•••
IGNACE, Etienne

***
IHERING, H.. von

1850-1930

A civilisação prehistorica do Brazil Meridional. Revista do Museu Pazilista I, S. Paulo 1895, pp.33-159, 14
figuras no texto. Bibliografia.
Depois de tratar dos chamados "Coroados" do Rio Grande do
Sul, isto é, dos Kaingang dêsse Estado, baseando-se para isso principalmente no trabalho de Hensel, o autor resume ligeiramente notícias sôbre as antigas tribos do Brasil Meridional e sôbre achados arqueológicos dessa região. Suas afirmações no tocante ao uso de tabaco e de cachimbos de barro cozido foram desmentidas, em parte, pelos
dados apresentados por Günther Btahl na monografia "Der Tabak
im Leben südamerikanischer Võlker".
As páginas 112-119 reproduzem um artigo de Ewerton Quadros
sôbre os Kaiuá (Kainguá) e Kaingang do Estado de São Paulo.

672

Les Boruns. Anthropos IV, Wien 1908, pp.942-944.
O material lingliíslico contido neste pequeno
kotka a incorporar o borun à família botocudo.
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IHERING, H. von
Archeologia comparativa do Brazil. Revista do Museu
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Paulista VI, São Paulo 1904, pp.519-583, 41 figuras em
4 pranchas. Bibliografia.

descendentes atuais dividem-se em dois grupos, um oriental e outro
ocidental. O primeiro é formado pelos Caingangs que atualmente
vivem desde as Missões Argentinas e o planalto do Rio Grande do
Sul até os Estados de Paraná e S. Paulo. O seu nome antigo de Guayanãs conservou-se apenas no oeste do Estado de S. Paulo, nos municípios de ltapeva, Faxina etc., sendo substituído no mais pelo de
Coroados ou Bugres ou mesmo pelo de algumas tribos como de Camés
no litoral de S. Paulo e de Xocrens no de Santa Catarina. O grupo
ocidental é formado pelos Ingaim e pelos Guayanãs do Alto Paraná
na zona compreendida entre os rios Uruguai e Paraná."

Segundo o autor, os dados apresentados no presente trabalho
justificam a separação dos seguintes distritos arqueológicos: l. A
província sambaquiana que se estende do norte do Rio Grande do
Sul até S. Paulo, Rio de Janeiro e talvez até à Bahia. 2. A província
sul-brasileira que se estende do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, compreendendo as sedes dos antigos Guarani. 3. A província
bahiana, na qual têm de ser compreendidos, provàvelmente, além do
Espírito-Santo, diversos outros Estados do norte do Brasil. 4. A
província amazônica.

A citada classificação dos Guaianá foi refutada p)r Telemaco
Borba, Affonso A. de Freitas e C. Teschauer.

Cf. o comentfuoio de Antonio Serrano em "Los sambaquis y
otros ensayos de arqueologia brasileiía", pp.66-67 da separata,
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IHERING, H. von

*"' *
IHERING, H. von
As abelhas sociaes do Brasil e suas denominações tupis. Revista do Instituto Historico e Geographico de São
Paulo VIII (1903), São Paulo 1904, pp.376-388.
Segundo o autor (p. 388), " ...os nomes tupis dos animais do
Brasil são de sumo valor para investigação biológica, dando. indicações preciosas que. os naturalistas não podem e não devem deixar
de aproveitar. É neste ponto que os tupis excedem à maior parte
dos outros povos-naturais."

Residuos da idade de pedra, na cultura actual do Brazil. Revista do Instituto Historico e Geographico de S. Paulo
IX (1904), São Paulo 1905, pp.570-575, 10 figuras em 2
pranchas.
Segundo o autor, os utensílios· colecionados em Conceição de
ltanhaem e descritos no presente trabalho "provam que a população atual do litoral de S. Paulo em grande parte conservou elemeritcs
da antiga cultura prehistórica que estava estabelecida no país antes
da descoberta." (p. 574).

..
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•••
IHERING, H. von
Os Guayanãs e Caingangs de São Paulo. Revista dp
Museu Paulista VI, São Paulo 1904, pp. 23-44.
O autor chega à seguinte conclusão (p. 44): "As tribos da família Gês, caraterizadas pelo crânio dolicocéfalo ou. mesocéfalo, pertencem todas a família dos Guayanãs, cujo domínio no século XVI
se estendia desde o Rio 'Grande do Sul e o norte da Argentina através de São Paulo e .Rio de Janeiro até o sertão da Bahia. Os seus

676

"'

IHERING, Hermann von
The Anthropo[ogy of lhe State oj S. Paulo, Brazil.
Second e!!larged ed~ion. São Paulo 19~6. 52 pp., 2 mapas.
- Versao portuguesa: A anthropologia do Estado de São
Paulo. Revista do Museu Paulista VII, S. Paulo 1907,
pp.202-257, 2 mapas. Bibliografia.
Trata ligeiramente dos índios do Estadó de São Paulo conhecidos ao comêço do n9SS0 século, de suas línguas, <4ti notícias dadas
por autores do século XVI sôbre as tribos que então habitavam êsse
2 1
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território, e dos achados arqueológicos da mesma região. Os mapas
mostram a antiga e a contemporânea distribuição dos índios no Brasil Meridional.
É quase incrível que um cientista com a fama de H. von Ihering, sendo, além disso, autor de alguns tr<lhalhos etnográficos, possa escrever as seguintes frases: "Os atuais índios do Estado de S.
Paulo não representam um elemento de trabalho e de progresso.
Cerno também nos outros Estados do Brasil, não se pode esperar
trabalho sério e continuado dos índios civilizados e como os Caingangs selvagens são um empecilho para a colonização das regiões do
sertão que habitam, parece que não há outro meio, de que se possa
lançar mão, senão o seu extermínio. A conversão dos índios não tem
dado resultado satisfatório; aqueles índios que se uniram aos portugueses imigrados, só deixaram uma influência maléfica nos hábitos
da população rural." (p. 215). - Talvez indiquem essas frases a influência de certos conceitos do evolucionismo mal digeridos. Em
todo caso, porém, Karl von den Steinen, o maior representante dessa
doutrina na Etnologia Brasileira, nunca teria se manifestado de maneira
semelhante, pois, em oposição a H. von Ihering, êle conhecia bem
os índios no seu ambiente cultural e era homem de coração e idéias
largas.
As citadas considerações do então diretor do Museu Paulista
provocaram protestos publicados pela imprensa brasileira e transcritos nas "Impressões da Commissão Rondon" de Amilcar A. Botelho de Magalhães, quinta edição, pp.304-315.

Essas afirmações a respeito· dos Guaianá provocaram objeções
de Telêmaco Borba, Afonso A. de Freitas, Theodoro Sampaio e
Carlos Teschauer.
Aliás, a: maior parte do presente trabalho trata de problemas
:mitológicos, apresentando material comparativo de diversas regiões
da América do Sul e de outros continentes.

677

Os Indios Patos e o nome da Lagoa dos Patos. Revista
do Museu Paulista VII, S. Paulo 1907, pp. 31-45.
Bibliografia. Reproduzido no Annuario do Eslado do Rio
Grande do Sul para o anno de 1910, pp.113-126.

A elhnologia do Brazil meridional. Revista do I nstituto Historico e Geographico de São Paulo, XI (1906),
São Paulo 1907, pp.229-236.

Investigando se o nome dessa lagoa provém dos índios Patos
ou de aves aquáticas conhecidas pela mesma designação, opina o
autor pela última versão, reconhecendo, porém, não terem os dados
ventilados no seu trabalho, conduzido a um resultado seguro.

***
IIIBRING, Hermann von

O autor chega à conclusão de que "o habitante primitivo do
Brazil meridional era o Tapuya." (p. 236). "O nome antigo dêstes
Tapuyas era o de Guayanás e êste nome se tem conservado até o
século passado para os Caingangs de Itapeva, no Estado de S. Paulo,
bem como para uma tribo de índios do Paraguai e do sertão do Estado do Paraná, que até agora têm conservado êste nome de Guayanás. A língua dêsses últimos índios e a dos Ingains do Rio Paraná
é diferente da dos Caingangs." (p. 229).
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***
llIERING, H. von
As cabeças mumificadas pelos indios Mundurucús. Revista do Museu Paulista VII, São Paulo 1907, pp. 179201, 2 pranchas, 1 jigura no texto. Bibliografia.
Ligeiras notas sôbre cabeças mumificadas com crânio por aquêles índios do Tapsjós e sôbre cabeças mumificadas sem crânio pelos
Jívaro do Equador Oriental. Refere-se também a falsificações dêstes
"
troféus por motiv·JS comerCiais.
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***

IHERING, Hermann von
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***
IHERING, Hermann von
Os machados de pedra dos indios do Brasil e o seu
emprego nas derrubadas de mato. Revista dn lnslituto Ris-
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torico e Geographico de São Paulo XII (1907), S. Paulo
1908, pp.426-432, 3 pranchas.

O artigo contém interessantea informações sôbre ·relações belicosas entre índios e neo-brasileiros. Seu valor principal para a Etnologia consiste no mapa anexo, que é explicado às páginas 138-140.

O autor descreve suas próprias experiências feitas na derrubada
de uma roça no' Alto da Serra (Estado de S. Paulo), por meio de
machados de pedra. Faz a seguinte observação a respeito do emprêgo
alternativo do machado e do fogo referido no trabalho de Goeldi
"Ueber den Gebrauch der Steinaxt etc.": "Nunca o índio que quizesse trabalhar depressa terá empregado alternativamente o fogo e
o machado para derrubar um tronco no mato, pois o fogo logo acabaria e, secando a madeira, só tornaria mais árduo o serviço." (p.431).

682

681

***
IHERING, Hermano von
A questão dos indios no Brazil. Revista do Museu
Paulista VIII, São Paulo 1911, pp. 112-140 e 1 mapa,
O autor escreveu êste artigo defendendo-se contra a onda de
indignação provocada, no Brasil, pela aparente indiofobia de seu
trabalho "A anthropologia do Estado de São Paulo". Os seguintes
trechos de seu "Programa para tratamento dos indigenas do Brasil"
evidenciam seu ponto de vista etnocêntrico.
/"Ainda que o índigena possa muitas vezeil fundir-se economicamente com o homem civilizado, ainda que em parte se assimilem à
população rural, nem por isso as medidas postas em prática em favor
dos indígenas se devem considerar como conquista de novos elementos de trabalho, mas simplesmente como um ato de nobreza e de amor
da raça vencedora para com a vencida." (p. 132).
"Nenhuma outra catequese excede à dos missionários, pelo zêlo
sincero dos catequizadores à obra por êles considerada santa ou meritória, quando estabelecida de acôrdo com as disposições do govêrno
com a devida fiscalização." (p. 133).
"Os índios serão equiparados aos outros cidadões da República, denunciando-se e julgando-se os crimes de que forem·_, ,vítimas
pelo direito comum brasileiro... Os índios assaltantes, que impedem
o desenvolvimento regular da civilização, serão aldeados mesmo à·
fôi:ça e até por meio de bandeiras, como já há muito o recomendava
José . Bonifácio, ainda que se devam o mais que possível evitar recursos extremos." (p. 134).

-
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***
IHERING, Hermano von
Os Botocudos do Rio Doce. Revista do Museu Paulista
VIII, São Paulo 1911, pp.38-51 e 5 pranchas.
O autor apresenta as observações feitas por Walter Garbe, em
1909, entre aquêles índios, comparando-as com informes dados por
outros viajantes.

Â página 48 afirma: "Entre os objetos da coleção que são novos
à ciência, há dois de um interêsse particular: a existência de flautas
sopradas pelo nariz e de diversos distintivos dos caciques. Com referência às flautas quero relembrar o q;ue sôbre o mesmo assunto
publiquei no "Globus", Bd. LXXV, N. 23, 1899, p. 375. Os distintivos consistem em uma pequena coroa de folhas de palmeira, que o
cacique porém só traz no primeiro tempo depois da sua eleição, ligando depois pouca atenção a ela, e em flechas e arcos enfeitados por
aneis estreitos de penas de diversas côres."
O artigo foi comentado por Walter Knoche ("Einige Bemerkungen über die Uti-Krag am Rio Doce"). Garbe (p. 44) "viu entre
êstes Botocudos uma qualidade de veneno, embrulhado em folhas
largas, e que afirmam ser destinado para preparar as flechas hervadas." No dizer de Knoche (p. 396), os Botocudos ignoram veneno
desta espécie. Segundo Garbe (1.c.), "além de arcos e flechas os Botocudos não têm outras armas." Knoche (1.c.) afirma usarem êstes
índios, além disso, para a defesa, pequern1s estacas ponteagudas que
fincam no solo, o que, aliás, já foi mencionado pelo príncipe de Wied.
Flautas sopradas pelo nariz não foram mais encontradas por
Knoche (p. 397),_ que visitou os Botocudos no ano de 1912.
683

***
IHERING, Hermano von
A EthnogT:aphia do Brasil
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Congreso Internacional de Americanistas (Sesión de Buenos Aires, 1910), Buenos Aires 1912, pp. 250-263.
Depois de ventilar ligeiramente alguns problemas da prehistória brasileira, o autor examina a atual população índia do Brasil meridional, dividindo-a em duas "famílias'', a dos Kaingang (ou Coroados) e a dos Chavante. Menciona, além disso, os Guarani do litoral paulista, observando, porém, a respeito: " ...podemos provar
que êles só no século passado tomaram posse de seu atual domicílio
e que também os demais Guarani$ e Kaiguas do Estado de São Paulo
são provenientes do Paraguai e entraram no Estado de São Paulo
só no século passado." (p. 252).

À vista dum vocabulário dos chamados "Bugres de Santa Catarina", o autor não duvida que êstes índios pertençam à família
dos Kaingang e propõe denominá-los "Aweikóma", designando-os
assim cem o nome que êles próprios se dão. (p. 254).
No tocante aos Chavante do Estado de São Paulo que a si próprios se designavam pelo nome de "Oti", o autor reproduz um pequeno
vocabulário da língua dêstes índios coligido por Curt Unkel-Nimuendajú e a informação dada por êste de existirem apenas quatro sobreviventes dessa tribo (pp.254 e 255).
Em seguida o autor apresenta um vocabulário dos ChavanteOpaié de Mato Grosso. que diferem completamente dos Oti (pp.
256-260). Unkel-Nimuendajú, a quem se deve também êste vocabulári<Y, adverte, porém, na sua monografia sôbre os Apapokuva, p.
376, que essa publicação do vocabulário opaié contém inúmeros erros
tipográficos dos quais uma parte altera o sentido. Com acréscimos
e correções, esta lista de palavras foi reproduzida por Nimuendajú
em seu trabalho "Idiomas indígenas dei Brasil", pp. 567-573.
Concluindo o seu estudo, H. von Ihering diz: "É provável que
o número total dos selvagens nos quatro Estados meridionais do Brasil
não exceda a 10.000. Dêstes são os Guaranis mansos e aldeados, ao
passo que entre as tribos do grupo Caingang há mansos e bravios.
No Estado do Rio Grande do Sul todos êstes Caingangs são aldeados,
mas no Estado de Santa Catarina só há índios bravios e independentes. Nos Estados do Paraná e São Paulo, parte dos Caingangs é
aldeada e os restantes vivem em densas matas de grande extensão
_onde se tornam perigosos por assaltos aos viajantes, colonos e sertanejos." (pp. 261 e 262). - Isto foi dito em 19101
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llIERING, Hermann von
Studien über die I ndianer von Südbrasilien. Deutsche
Post, 44. Jahrgang, N. 7047-7050; São Leopoldo 1926.
O autor resume os seus trabalhos publicados sôbre os índios do
Brasil meridional, defende o seu ponto de vista a respeito do tratamento que devia ser dado pelos brancos a êsses índios e menciona a
existência, em seu poder, de um grande número de vocabulários
kaingang ainda inéditos.

685

***
IMBELLONI, J.

1885-

La Esfinge Indiana. Antiguos y nuevos aspectos del
problema de los orígenes americanos. Buenos Aires 1926.
397 pp. in-8. 109 figuras no texto; 19 pranchas, 3 mapas,
índices alfabéticos. Bibliografias.
0

,

As referências ao Brasil são escassas.
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***
IMBELLONI, J.
La Extrafía Terracota de Rurrenabaque (Noreste de
Bolívia) en la Arqueología de Sudamérica. Runa, III, Buenos Aires 1950, pp.71-169, 29 figuras e 3 mapas no texto, 10 pranchas e 3 mapas fora do texto. Bibliografia.
Erudito trabalho com amplas considerações sôbre mat_erial arqueológico do Brasil, ventilando importantes problemas a respeito.
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***
IZIKOWITZ, Karl Gustav

1903-

Les instruments de musique des lndiens Uro-Chipaya.
Revista del Institnfo de Etnología de la Universidad Nacional
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de Tucwnán. II. Tuwmán 1931-1932, pp.263-291, 31 figuras, 1 mapa. Bibliografia.
Êste estudo sôbre os Chipaia da província boliviana de Carangas, que falam a mesma língua que os Uro do Titicaca e não devem
ser confundidos com a tribo homônima estudada por Eniilie Snethlage e Curt Nimuendajú no vale do Xingu, contém um mapa de
distribuição dos diferentes tipos de ligadura de flautas de Pã na América do Sul com referências a várias tribos brasileiras.

688

***
IZIKOWITZ, Karl Gustav
Musical and olher sound instrumenls of the South
American Indians. A comparative ethnographical study.
Goteborg 1935. xii, 433 pp. in-8. 0 , 265 figs. no texto, 2 tabelas fora do texto. Bibliografia. Goteborgs Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhiilles Handlingar, femte fol1den,
ser. A, t. V, n. 1.
Esta é a obra fundamental sôbre instrumentos de música dos
índios sul-americanos. Baseando-se em material de museus e em
dados da literatura, o autor estuda a distribuição geográfica dêsses
instrumentos e, com isso, problemas de sua história. Descrevendo
as peças, trata também de seu uso, dando pormenores sôbre a produção e· variação do som. Não deixa de considerar conceitos míticos
e outras idéias relacionadas à função de determinado instrumento
ou à sua matéria-prima.
Grande parte dês.se importante trabalho refere-se a tribos do
Brasil. Mas não só por isso a sua leitura é indispensável para os estudiosos de Etnologia Brasileira.
Cf. a crítica de Rafael Karsten no Handbook of Latin American
Studies: 1936, Cambridge, Massachusetts, 1937, n.º 273. V., também,
Frank .G. Speck: Remarks on Izikowitz's" Musical instruments of
the South American Indians", Ethnos II, Stockholm 1937, pp.93-95;'
e o comentário de George Herzog no American Anthropologist XLII,
1940, pp.338-341.
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JABOATAM, Antonio de Santa Maria

1695-1764

Novo orbe serajico brasilico ou Chronica dos frades
menores da provincia do Brasil. Impressa em Lisboa em
1761, e reimpressa por ordem do Instituto Historico e Geo.:.
graphico Brazileiro, volume I, Rio de Janeiro 1858, v, 414
pp. in-4.º; volume II, Rià de Janeiro 1858, 436 pp. in-4. 0 ,
índice alfabético de nomes e matérias; parte segunda (inédita), vol. I, Rio de Janeiro 1859, 322 e vi pp. in-4. 0 ; parte
segunda (inédita) vol. II, Rio de Janeiro 1861, pp.323622; parte segunda (inédita), vol. III, Rio de Janeiro 1862,
pp.623-835 e 4 pp. não numeradas.
No vol. I da parte primeira, às pp.9-35, o autor" disc01Te pelas
varias naçoens de Gentios, que habitavaõ as Costas do Brasil, desde
o Graõ Pará até o Rio da Prata, districto de cada huma dellas, seus
nomes, costumes, e Gentilidades mais notªveis". É, de certo modo,
um ligeiro resumo dos dados correspondentes apresentados no "Roteiro geral da costa brasílica" de Gabriel Soares de Sousa, e, em alguns pontos, um suplemento dêste "Roteiro"-. A obra do sacerdote
brasileiro contém, também, referências à atividade missionária dos
franciscanos entre os índios do nordeste nos séculos XVI, XVII e
XVIII (parte I, vol. II, p. 362 e segs.; parte II, pp.358-362).
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***
] ACQUES, Norbert
Neue Brasilienreise. München 1925. 319 pp. in-8. 0 , 24
pranchas e 1 mapa fora do texto.
As pp.258-270 contêm a descrição de uma rápida visita do autor, literato luxemburguês, aos chamados índios "Inhacoré" (Inhacorã), isto é, a um grupo kaingang do noroeste sul-riograndense.
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***
J AEGER, Luiz Gonzaga
Enlre Bugres. O Eco, ano XX, n. 1, Pôrto Alegre 1933;
.
·
pp.11-14, 3 figuras no· texto.
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Ligeiras notas sôbre os habitantes da reserva indígena do rio
Inhocorá, afluente do Uruguai no extremo noroeste do Estado do
Rio Grande do Sul. O autor, que visitou êsses índios em janeiro de 1933,
escreve: "São bugres mansos que vieram, ao que parece, de S. Pedro
(entre S. Catarina e Paraná), lá pelos meados do século transato.
Não se sabe de que raça sejam. Em todo o caso não são guaranis -:-os quais não querem saber dêles - nem parece serem coroados."
{p. 12).
Pelas informações por mim obtidas no noroeste sul-riograndense,
em 1952, trata-se de um grupo kaingang.

colas... as quais bem que submissas conservam todavia ao menos em
partes seus antigos e agrestes costumes".
O autor enumera 21 aldeias dêsses índios.
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***
JENSEN, Ad. E.

1899-

Mythos und Kult bei Naturvolkern. Religionswissenschaftliche Betrachtungen. Studien zur Kulturkunde, X. Wieslxiden 1951. vii, 423 pp. in-8. índices alfabéticos de
autores e matérias. Bibliografia.
0
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***
] ARDIM, ] oaquim R. de Moraes
O rio Araguaya. Relalorio de sua exploração pelo Ma;or d'Engenheiros Joaquim R. de Moraes Jardim, precedido de um resumo hislorico sobre sua navegação pelo Tenente-Coronel d'Engenheiros Jeronimo R. de Moraes Jardim, e seguido de um estudo sobre os indios que habitam
suas margens, pelo Dr. Aristides de Souza Spinola, Presidente de Goyaz. Rio de Janeiro 1880. 49 pp. in-8. 0
Em 1879 Joaquim Rodrigues de Moraes Jardim desceu o Araguaia, de Leopoldina até Santa l\faria. No seu relatório há ligeiras
referê~1cias aos índios dessa região, que são os Karajá, Akuê-Chavante, Tapirapé, Javahé e Kaiapó. As páginas 37-49 encerram um
interessante artigo de Aristides de Souza Spínola sôbre os Karajá.

693

***
JARDIM, Ricardo José Gomes
Creação da direcloria dos índios na provincia de Afato
Grosso. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro IX (1847),
segunda edição, Rio de Janeiro 1869, pp.548-554.
~ste ofício datado de 18,16 contém interessantes notícias acêrca
das tribos mato-gros~enses "mais ou menos domesticadas e agrí-
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Analisa dados relativos à religião de varias tribos do Brasil.
Certas afirmações foram criticadas por mim em extensos comentários (cf. Herbert Baldus em Anhembi, ano II, n. 20, São Paulo 1952,
pp.322-329 e na Revista do Museu Paulista,N. S., VI, São Paulo
1952, pp.509-516). Assim, por exemplo, a observação do autor (p.
136) segundo a qual a mandioca é o principal alimento vegetal de
todos os povos "selvícolas sul-americanos". Basta lembrar os Kaingang ou tribcs não lavradoras como os Guaiaki para mostrar que tal
generalização é inadmissível.
Jensen (p.182) deduz a existência de "totemismo tribal" da conhecida informação sôbre os Bororo Orientais visitados, por von den
Steinen, segundo a qual êsses índios mato-grossenses se identificam
a si ·mesmos com a arara-vermelha. É preciso declarar, porém, que
essa informação do clássico da Etnologia Brasileira, inúmeras vêzes
citada na literatura sôbre os povos-naturais e nela utilizada para argumentações de diversas espécies, não foi confirmada por nenhum
dos pesquisadores que modernamente estiveram com outros grupos
locais dos Bororo Orientais.
Segundo Jensen (p.388), a atitude dos povos-naturais em relação aos defuntos é, principalmente, de reverência e amor e não de
medo. Isto não está certo com referência aos índios do Brasil. Assim,
por exemplo, ernreve von den Steinen que o motivo de tôdas as cerimônias fúnebres entre 010 Bororo é o medo de que o morto volte
para levar os vivos. Também entre os Kaingang de. Palmas, cuja
cultura é decisivamente orientada pela preocupação .com o morto
dança-se ~·para que o morto se vá embora", pois dizem que corre ao
redor das cabanas dos vivos e é venenoso (cf. Baldus: Ensaios de
Etnologia Brasileira, pp.51-52). A êsse respeito merecem menção
especial os Tapirapé, que fazem distinção entre o cadáver prôpria-
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mente dito, que não temem, e a sombra, Esta é tirada do corpo do
defunto pelo pajé, sendo por êsse motivo que o morto não tem· sombra no túmulo. As sombras dos mortos são más, dançam e cantam,
morando no solo. da sepultura. Às vezes são vistas à noite, razão pela
qual os índios não gostam de sair no escuro. Também não visitam
as sepulturas nas aldeias abandonadas. Um Tapirapé inteligente me
disse: "Não tenho medo do meu filhinho morto e sepultado, mas de
sua sombra".

de Quito, baseado em numerosa literatura e elucidado por mapas
de distribuição geográfica, são considerados o norte e o centro do
ocidente da América do Sul e, assim, grande parte do Brasil. O autor distingue três pontos de partida dos 'principais movimentos migratórios dos índios sul-americanos: "parece el uno estar situado
hacia el centro dei Brasil (Tupi-Guaraníes, Caribes), el otro en el
Altiplano central de los Andes (Arawakos, Quechua-Aymaraes, Atacamefios), el tercero por e! 'divortium aquarum' dei Orinoco y el
Amazonas (Phylum Macro-Chibcha). Partiendo de estos tres puntos,
se forma el remolino de pueblos que dan conformación étnica ai mapa
lingüístico de Sud América: dei altiplano parten hacia el Oriente
y el Norte; de la región dei Tapajoz y el Xingú ai N. E. y O., sin que
falten av;:mzadas ai Sur; de la zona comprendida entre el Orinoco y
el Amazonas al Oeste, Norte y Sur. Puestos en movimiento los pueblos entrechocan entre sí, se dispersan y fragmentan, produciendo
:,
movimientos secundarios". (III p. 656).

695

***
JESUITAS, Missionários
Missão de Diamantino 1930-1940. São Paulo. 20 pp.,
2 pranchas, 1 mapa.
~ste folheto trata da missão em J uruena, no rio homônimo; ·na
qual os padres da Companhia de Jesus se dedicam à catequese dos
Nambik.uara.

Os dois primeiros tomos e o último não contêm referências ao
Bra1Sil.

698
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***

***
JOÃO DE S. JOSÉ

JESUITAS, Missionários
Listas de Vocábulos Nambiquaras. São Paulo 1942•.
14 pp. in-8.º
Sendo muito reduzido o material publicado acêrca da língua
dêsses índios mato-grossenses, êste pequeno vocabulário tem especial
valor.

697

Viagem e visita do sertão em o bispado do Gram-Pará
em 1762 e 1763. Revista trimensal de Historia e Geographia
ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Bràzileiro
IX (1847), segunda edição, Rio de Janeiro 1869, pp.43107, 179-227, 328-375, 476-527.
Contém ligeiras referências a numerosas tribos das regiões visitadas.

699

***
JIJON Y CAAMANO, ].

***

1890-1950

El Ecuador I nterandino y Occidental antes de la Conquista Castellana. 1: Quito 1940, 556 PP• in-4.º; II: Quito
1941, 555 pp. in-4. 0 ; III: Quito 1943, 670 pp. in-4.º, 8
mapas à parte. Bibliografias. IV: Quito 1947, 788 PP·
in-4. 0
Neste extenso estudo comparativo das línguas do antigo reino

JOMARD, Edmé François
Note sur les Botocudos, accompagnée d'un vocabulaire
de leur Zangue et de quelques remarques. Bulletin de la Société de Géographie, VI, noveinbre et décembre 1846. Paris
(1847), pp.377-384. Em português na Revista trimensal de
Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e
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Geographico Brasileiro IX (1847), segunda edição, Rio de
Janeiro 1869, pp.107-113.

mais nolaveis destes Rios, seu curso, sua distancia e de todos os mais Rios que se encontrão, Ilhas, perigos, e de tudo
o acontecido neste Diario pelo tempo de dous anos, e dous
mezes que principia em 10 de MarÇo de 1769. Revista do
Arquivo _Municipal LXI, São Paulo 1939, pp.77-122.

Depois de referir-se ligeiramente a dois jovens B.Jtocudos conduzidos a Paris por Marcus Porte, o autor comenta o pequeno vocabulário dêsses índios organizado pelo mesmo Porte e reproduzido
no presente trabalho.

700
***

JORGE, Norberto João Antunes

Menciona que "achava-se entre outros Indios q. acompanhavão
esta expedição hu Indio da nação Bororó, cazando com huã lndia
da mesma nasçâo;" (p. 82). Refere-se ligeiramente também ao "Gentio xamado Caoam" ou "Cauan" - isto é, provàvelmente, Kaiuá
ou Kainguá - e "Cavalleiro" (pp. 77, 110 e seguintes) - isto é: Guaikuru.

703

A catechese e civilisação dos indios no Brasil. São Paulo
1909. 75 pp .. Bibliografia.
***
Panfleto defendendo a catequese dos índios pelas ordens religiosas.
O autor reuniu comentários de vários autores a respeito de seu
trabalho num folheto intitulado "Algumas referências à Catechese e
Civilisação dos Indios no Brasil", S. Paulo 1910, 44 pp.

701
***

JOYCE, M. de Lourdes
Caderno da Doutrina pella lingoa dos Manaos. Manuscrito do séc. X V I I I estudado e anotado. Boletim
CXXXYI da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Unfrersidade de São Paulo, N. 22 de Etnografia e TupiGuarani. São Paulo 1951, 98 pp. in-8. 12 pp. fac-similares no texto.
0

KADLETZ, Theodor

1893-1949

Die Indianer-Reduktionen der Jesuilen in Paraguay,
Argenlinien und Rio Grande do Sul. Ein Beilrag zur Heimatkunde. Villa l1uhy, s.a., 57 pp., 4 pranchas fora do
texto. Bibliograjia.
~ste trabalho c.:>m caráter de divulgação representa uma útil
contribuição para o estudo da história dos indios sul-riograndenses.

704
***

,

KAPISTRAN
A anotadora dêste importante manuscrito lingüístico, conservado no Museu Britânico, enumera uma série de dados sôbre a História dos Manao (pp.8-11).

702
***

JUZARTE, Thetonio Joze
Diario da navegação do Rio Tielê, Rio Grande Paraná, e Rio E Galemy em .<;e dá rellação de todas as couzas
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Warum ist das Gebiet des Amazonas so menschenleer? Ein Beitrag zur lUissionsgeschichie Brasiliens. Santo
Antonio, Provinzzeitschrift der Franziskaner in Nordbrasilien. 16. Jahrgang. Bahia 1938, pp.90-108. Bibliografia.
Trata·. da história das relações entre brancos e índios no Amazonas em geral e, especialmente, das atividades dos missionários no
Tapajós.

705
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1879-

The Civilization oj the South American Indians. With
special reference to Magic and Religion. With a preface
by Dr. Edward .Westermarck. New York, London 1926.
xxxii, 540 pp. in-8. 0 , índice alfabético de nomes e matérias.
, Bibliografia.
Esta obra baseia-se nos resultados das pesquisas realizadas pelo
autor no Chaco e no Equador e em dados tirados da literatura sôbre índios de outras partes da América do Sul.
Partindo do estudo dos aspectcs religiosos na ornamentação do
corpo, o etnólogo finlandês procura frisar a importância da religião
na vida índia em geral. Embora valiosa, essa tentativa não evita
pontos de vista unilaterais.

Sud. Actas del XVII° Congreso Internacional de Americanistas (Sesiónde Buenos Aires, 1910), Buenos Aires 1912,
pp.568-595. (Publicado também na revista L' Anthropologie,
XXII, 1911, pp.13-35). - Versão' portuguêsa na .Revista
do Centro ·de Sciencias, Letras e Artes, XI anno, Campinas 1912, pp.3-13.
Neste ensaio biobibliográfico sôbre pintores e . desenhistas que
representaram índios sul-americanos e seus artefatos, o autor trata
extensamente dos seguintes artistas viajantes que visitaram o Brasil: Jean-Baptiste Debret, Johann Moritz Rugendas, Auguste François Biard, Franz Keller-Leuzinger, Hercules Florence, Wilhelm von
den Steinen e Guido Boggiani.

708

706

***
KARSTEN, Rafael

KATZER, Friedrich

The Head-hunlers of lVestern Amazonas. The life and
culture oj the Jíbaro I ndians of Eastern Ecuador and Peru.
Helsingfors 1935. xvi, 598 pp. in-8. 0 , 20 figuras no texto,
34 pranchas e 1 mapa fora do texto, índice alfabético de
nomes e matérias.

Zur Ethnographie des Rio Tapa;ós. Globus LXXIX
Braunschweig 1901, pp.37-41, 15 figuras no texto.
'

1

Importante monografia baseada em material recolhidc pelo autor nos anos de 1916-1919 e 1928-1929.
É digna de nota, porém, a seguinte apreciação feita por M. W.
Stirling (Historical and ethnographical material on the Jivaro lndians, p. IX): "It seems to the writer that Karsten's report loses
some of its value through the application of too much anthropological theory in such fashion that it is often difficult to detect which
information has been obtained directly from the Indians and which
is a result of the author's interpretations."
Karsten. (pp. 11-13), por sua vez, reprova os trabalhos sôbre
êsses índios da Amazônia ocidental, escritos por Rivet e Farabee.

707

***
KATE, Herman ten

1858-1931

Sur quelques peintres ethnographes dàns l' Amérique du

Ligeiras notas sôbre os Munduruku, Apiaká (Tupi} e Mauhé,
acompanhadas de pequena lista de palavras da língua dêstes últimos.
.Acêrca dos Apiaká cf. o comentário de P. Ehrenreich, ibidem
p. 115.

709

***
J{EANE, A. H.
Central and ~outh America I, London 1901. xxii, 611
Pf!· in-8. 0 , ilustrações no texto e mapas fora do texto, índice alfabético de nomes e matérias.
As páginas 552-561 dêste compêndio de Geografia tratam resumidamente dos índios do Brasil, reproduzindo 5 fotogi-afias de'l."indivíduos de diferentes tribos. Não precisa ser lido pelo estudioso~ de
Etnologia Brasileira. .
710
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1835-1890

Vom Amazonas und Madeira. Stutlgart 1874.
Há uma edição inglesa com o título: The Amazon and
Madeira Rivers, sketches and descriptions from lhe notebook of an explorer, London 1874. xvi, 177 pp., 68 xilogravuras.
Em 1868 o autor explorou o Madeira. As páginas 115-141 da
edição inglêsa referem-se a várias tribos do vale dêsse rio, a saber,
aos Mura, Arara, Munduruku, Parintintin e Karipuna, contendo,
ao mesmo tempo, para fins comparativos, notas sôbre os Kaiuá
(Kainguá) e Coroados (Kaingang) das bacias do Paranapanema e Tibagi, que o autor conhecera, anteriormente, em suas viagens pelo
norte do Paraná e dos quais trata, também, às páginas 168-169.

bulo do "Estudo sôbre a mitologia dos·índios Mundurucus'.', domesmo autor.
713

***

KEMPF, Valter
Estudo sôbre a mitologia dos índios Mundurucus. Arquivos do Museu Paranaense IV, Curitiba 1945, pp.249290. Bibliografia.
Neste interessante trabalho, o autor coordena e comenta material
mitológico recolhido ou publicado por Agassiz, Barbosa Rodrigues,
Gonçalves Tocantins, Hugo Mense, Alberto Kruse e Stromer.
714

***

711

KEMPF, Valter

***

KEMPF, Valter Gary
A contribuição franciscana para o conhecimento da
tribo dos Mundurucus. Vozes de Petrópolis, Julho-agosto
1944, pp.462-474.
Escreve o autor: "Nosso escopo é, apenas, reunir e sintetizar
brevemente as informações singelas dos frades catequizadores, quer
impressas, fragmentàriamente, em revistas missionárias ou em outras de circulação restrita aos próprios conventos da Ordem, quer
inéditas constituindo um legado precioso que nos deixou o intrépido
'Anchieta dos Mundurucus', o Rev. Frei Hugo Mense, recentemente
falecido no Rio de Janeiro". (p. 463). Baseado nesses dados apresenta
boa sinopse da cultura daqueles índios da bacia do Tapajós.

712
***

KEMPF, Valter
A mitologia dos Mundurucus. Vozes de Petrópolis,
março-abril 1945, pp.166-177.

O Dilúvio na Mitologia dos Indios sul-americanos.
Vozes de Petrópolis IV, fase. 2, Petrópolis 1946, pp.190200.
O autor trata ligeiramente da distribuição da lenda do dilúvio
entre tribos índias da América do Sul coordenadas em famílias lingüísticas, da origem e dos efeitos do dilúvio segundo as versões dessa
lenda, e da relação entre ela e a lenda do incêndio universal.
715

***

KEMPF, Valter G.
Notas sôbre um grupo de indígenas de Santa Catarina.
Revista do Arquivo Municipal, CXII, São Paulo 1947,
pp.25-34, 4 figuras no texto.
Estas ligeiras notas sôbre os chamados "Botocudos de Santa
Catarina", também conhecidos como Xokré, Xokleng, "Bugre" e
Kaingang do rio Plate, baseiam-se nos depoimentos de dois moradores da colônia Rodeio, que durante oito anos conviveram com êsses
índios, como auxiliares do pacificador Eduardo de Lima e Silva
Hoerhan.

716

Esta exposição sumária representa, de certo modo, um preâm-
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KIECKERS, E.
Die Sprachstiimme der Erde. Heidelberg 1931. xii, 257
pp. in-8. 0 , índice alfabético das línguas. Bibliografia.
As pp.194-230 contêm uma sinopse das línguas sul-americanas
classificadas em "famílias" e "grupos". A pequena bibliografia (p.
233) menciona as obras "Les Langues du Monde", 1924, cuja parte
americana foi redigida por Rivet, e "Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde", 1926, de autoria do padre W. Schmidt,
717

***
KIEMEN, Mathias C.
The I ndian Policy of Portugal in America, with special reference to the old State of Maranhão, 1500-1755. The
Americas, V, n.2, Washington 1948, pp.131-171, V, n. 4,
1949, pp. 439-461. Bibliografia.
Interessante estudo sôbre o)ratamento oficial dado aos índios
pelos portuguêses, principalmente no norte do Brasil.
718

***
KIRCHHOFF, Paul

1900-

Die Verwandtschaftsorganisation der Urwaldstãmme Südamerikas. Zeitschrift für Ethnologie LXIII, Berlin 1932,
pp.85-193. Bibliografia.
Depois de discutir os conceitos de "família" e "sipe" e de considerar como, na opinião de R. H. Lowie "(''Family and Sib". American Anthropologist XXI, 1919), a sipe se desenvolveu da_ famíliagrande, o autor compila dados sociológicos da li~eratura sôbre os
Tamanak, Makuxi, Taulipang (ArekÚná), Iekuaná (Makiritare, Maiongkong), Ginau, Aparaí, Rukuien (Oiana), Galibí .(Karaíb da costa), Kallinago das Pequenas Antilhas (Karaíb insulanos), Kumanágoto, Paleri.ke, Chaima, Warrau (Guaraúno), _Lokono :(Arawak),
Goajiro, V apixana, Aruak e Tukano do noroeste _do Brasil (região do
lçana e Caiari-Uaupés), Uitoto, Bora, Okaina, Muinane e Tupi do

litoral. As fontes principais do capítulo sôbre os Tupi (pp.182-189)
são as obras de Thevet, Gabriel Soares de Souza e Claude d'Abbeville. Assim, os dados usados pelo autor diferem muito em· valor. ·
Cf. o comentário de Robert H. Lowie no American Anthropologist XXXV, 1933, pp.182-183.

719

***
KIRCHHOFF, Paul
Verwandtschaftsbezeichnungen und Yerwandtenheirat.
Zeitschrift für Ethnologie LXIV, Berlin 1933, pp.41-71.
Bibliografia.
íl:ste importante trabalho sôbre designações de~parentesco e ca~
sarnento entre parentes contém referências especiais à tribo karaíb
dos Makuxi e aos antigos Tupi do litoral.
720

***
KISSENBERTH, Wilhelm
Bei den Canella-Indianern inZentral-Maranhão. Baessler-Archiv II. Leipzig/Berlin 1912, pp.45-54, 8 figuras e
1 mapa no texto.
Ligeiras notas sôbre aquela tribo gê e a rápida visita feita pelo
autor em 1908, acompanhadas de pequena lista de palavras canela,
na qual o viajante alemão compara os têrmos colhidos por êle com os
do vocabulário gradahó organizado por· Ehrenreich e do vocabulário
kaiapó levantado pelo próprio Kissenberth.

721

***
KISSENBERTH, Wilhelm
Über die hauptsiichlichsten Ergebnisse der AraguayaReise. Zeitschrift für Ethnologie XLIV, Berlin 1912, pp.
36-59, 3 mapas, 28 figuras.
O autor visitou, em 1908, os-Guajajára do rio Mearim, os Canela e os Mékubengokrã'-Kaiapó, ~' em 1909, êsses mesmos KaÍapó
2 2
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da hinterlândia de Co,nceição do Aragu'lia e os Karajá. Apresenta,
no presente trabalho, uma resumida descrição de sua viagem e algumas notas sôbre as mencionadas tribos.
Sua tentativa de visitar os Tapirapé fracassou depois de navegar
um dia pelo rio homônimo, chegando o viajante à seguinte conclusão:
"O único acesso conveniente às aldeias dos índios Tapírapé só pode
ser por via terrestre, pois a estiagem e a enchente do rio Tapirapé
devem oferecer as mesmas dificuldades" (p. 45). Esta afirmação foi
desmentida pelas expedições de Herbert Baldus e outros sert:mistas.

722

KLIMEK, S. 1903-, and MILKE, W.
An analysis of the material culture of lhe Tupi peoples. American Anthropologist XXXVII, n. 1, Menasha,
Wisconsin 1935, pp.71-91, 6 figuras, 3 tabelas. Bibliografia.
O processo estatístico que Czekanowski introduziu em 1911 na
Etnologia, para aperfeiçoar o critério da quantidade, é aplicado pelos autores na sua análise de 146 elementos culturais de diferentes
tribos tupi segundo os dados publicados p~r Métraux.

724

***

***

KISSENBERTH, Wilhelm

KNIVET, Antonio

Beit:ag _zur Kenntnis der Tapirapé-Indianer. Baessler-Archw VI, Heft 1/2, Leipzig-Berlin 1916, pp.36-81,
2 mapas e 37 figuras no texto.

Narração da viagem que, nos annos de 1591 e seguintes, fez Antonio Knivet da Inglaterra ao Mar do Sul,
em companhia de Thomaz Candish. Tradução do holandês
e notas por J. H. Duarte Pereira. Revista trimensal do I nstituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil
XLI, parte primeira, Rio de Janeir? 1878, pp.183-272.
Tftulo do original inglês: The admirable adventures and
strange fortunes of Master Antonie Knivet, which went
with Master Thomas Candish in his second voyage to the
South Sea, 1591. Hakluytus Posthumus or Purchas His
Pilgrimes, XVI. Glasgow 1906. - No ano de 1947 apareceu em São Paulo a primeira tradução portuguêsa completa, sob o título: Anthony Knivel: Vária fortuna e estranhos fados. Versão do original inglês por Guiomar de Carvalho Franco; com anotações e referências de Francisco de
Assis Carvalho Franco, 189 pp. in-8. 0

Depois de compilar referências aos Tapirapé feita!" na literatura
desde o século XVIII até 1912, o autor apresenta o material por êle
colhido, em 1909, da bôca de u'a mulher dessa tribo, que encontrou
vivendo cerno escrava numa aldeia dos Karajá do Norte. É uma
lista de 145 vocábulos, que são comparados com correspondentes
palavras de outras línguas tupi. Seguem-se cantos, dos quais um reproduzido com a melodia (fig. 14) e quatro no texto original com
tradução interlinear. Dignos de nota são, ainda, .os dados sôbre jogos-de-fio (pp.78-80 e figs.29-34). A boneca de barro (fig.21) e as
miniaturas de máscaras de dança (figs.22 e 23), acfquiridas dos Karajá, que declararam serem elas produtos dos Tapirapé, pertencem
à cultura daqueles e não dêstes. Outro êrro é confundir jacu com
sagüi na tradução dum dos mais característicos cantos tapirapé (pp.
70-71).

723

***
KLETKE, H.
vide

Eata narração em forma· de romance de aventuras menciona
numerosos nomes de tribos do Brasil conhecidas em fins do século
XVI, descrevendõ alguns dos seus traços culturais, por exemplo, a
"saudação lacrimosa", a "saudação agressiva" e a antropofagia.
Desde a página 123, a edição de 1947 contém os capítulos que
não figuram na versão de Duarte Pereira, entre êles o IV e V (pp.
123-150), que são os que apresentam a maior parte dos dados etn.'.)gráficos de tôda a Óbra, descrevendo ligeiramente as diversas tribos
do Brasil que o autor "pessoalmente conheceu".

ADALBERT, Prinz von Preussen
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KNOCHE, Walter

Einige Bemerkungen über die Uti-Krag am Rio Doce.
Zeitschrift für Ethnologie XL V, Berlin 1913, pp.394-399.
Interessantes notas sôbre êsses Botocudos visitados pelo autor
em 1912. O artigo foi publicado também em espanhol, sob o título
"Algunas indicaciones sobre los Uti-Krag del Rio Doce (Espiritu
Santo)'', Revista chilena de historia y geografia, V, 1913, pp.230-240.

726

***
KOCH (GRüNBERG), Theodor

1872-1924

Die Anthropophagie der südamerikanischen Indianer.
Internationales Archiv jür Ethnographie, XII, Leiden 1899,
pp.78-110.
Baseando-se em numerosa literatura sôbre os índios da América
do Sul, trata o autor da crença na transmissão de qualidades de um
animal pelo consumo de sua carne, do conceito de serem os ossos a
última morada da alma, da ingestão de ossos de parentes por meio
de bebidas. Estuda ainda o endocanibalismo e o exocanibalismo antigo e moderno, chegando à conclusão de que o motivo de devorar
0 inimigo não é o prazer de comer carne humana, mas uma ilimitada
sede de vingança.
Apesar de obsoleto sob vários aspectos, o presente trabalho pode
interessar, ainda, como ligeira sinopse.
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***
KOCH (GRüNBERG), Theodor
Zum Animismus der südamerikanischen Indianer.
Interncfionales Archiv jür Ethnographie, XIII, Supplement, Leiden 1900. viii, 146 pp., índice alfabético de nomes
e matérias. Bibliografia.
Baseando-se em numerosa literatura e em observações que fêz
por ocasião de sua vi~gem à parte superior da bacia do Xingu, rea-

-
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lizada em companhia de Herrmann Meyer, o autor estuda os conceitos dá alma ·humana entre os índios sul-americanos, as suas medidas de defesa contra o espírito do morto, e as idéias que fazem da vida
do álém.
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KOCH (GRüNBERG), Theodor
Die Apiaká-Indianer (Rio TapaJOS, ]\,fato Grosso). Verhandlungen der Berliner Gesellschajt jür Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1902, Berlin 1902, pp.
(350)-(379) e 8 figuras.
'J

Trata da história dêsses índios, baseando-se o autor em notícias extraídas de diversas fontes. Reproduz, em seguida, um vocabulário apiaká recolhido por Max Schmidt, em 1901, comparando-o
com vários vocabulários da 'mesma língua e de outros idiomas tupi,
para demonstrar ser o apiaká, "excluindo pequenas diferenças diáletais, um componente puro do grande grupo tupi" (p. 360).
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***
KOCH (GRüNBERG), Theodor
Die Guaikurústiimme. Globus, 81, Braunschweig 1902,
pp.1-7, 39-46, 69-78, 105-112, 27 figuras no texto, 1 prancha fora do texto.
Resumo de dados antigos e modern::>s acêrca da história e etnografia dos Kaduveo (Kadiuéo) e Toba, acompanhado de ligeiras referências aos Mokovi, Abipon, Paiaguá e Guachi. O material referente à primeira dessas tribos é tirado, principalmente, dos trabálhos
de Boggiani. Apresenta, à página 12, um pequeno vocabulário comparativo como prova de pertencerem as seis mencionadas tribos à
mesma família lingüística, isto é, à família guaikuru.
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KOCH (GRüNBERG), Theodor
Reise in Matto Grosso (Brasilien). Expedition m das
-
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Quellgebiet des Schingú, 1899, Miiteilungen der K. K.
Geogr. Gesellschaft in Wien. Wien 1902, pp.332-335.

KOCH, Theodor

Relatório sôbre a segunda expedição de Herrmann Meyer às
cabeceiras do Xingu, da qual o autor participou.

Zur Ethnographie der· Paraguay-Gebiete und Mato Grossos. Mitteilung~n der Anthropologischen Gesellschaft in Wien,
XXXIII, Wzen 1903, pp.(21)-(33), 9 figuras no texto.
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***
KOCH (GRÜNBERG), Theodor
Der Paradiesgarten als Schnitzmotiv der Payaguá-Indianer. Globus LXXXIII, Braunschweig 1903, pp.117.,124,
11 figuras no texto.
Desenvolve cem importantes acréscimos o estudo publicado scb
o memw título per Karl vcn den Steinen (Ethnologisches Notizblatt II, 1901, Heft 2, pp. 60 e segs.). Trata de ornamentos entalhados nos cachimbes tubifcrmes de madeira, daqueles índios do rio
Paniguai. Pela reprcduçãó de árvores, pormenor estranho na arte
plástica dcs povos naturais sul-nmericanos, êsses ornamentos foram
considerados per vcn den Steincn como representações indianizadas
d:> paraíso bíblico que revelam, portanto, influência cristã.
Estudando as formas dos cachimbos, o autor refere-se também
aos cachimbos dos Chiriguano, Toba, Tereno e Kadiuéo (Kaduveo).

Esta sinopse etnográfica da bacia. do Paraguai e da parte superior da bacia do Xingu baseia-se em observações feitas pelo autor,
na qualidade de membro da expedição de Hen:mann Meyer, em 1899
e 1900, observações essas completadas por dados tirados da literatura.
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***
KOCH-GRüNBERG, Theodor

... Anj~nge der Kunsl im. Urwald. Berlin (1905). xi, 70,
vm pp. m-8. 63 pranchas, 11 figuras no texto e 2 mapas
fora do texto.
0

,

Estudo sôbre desenhos a lápis feitos pelos índios da região do
Alto Rio Negro e Japurá, por Ipuriná do rio Purús e por Bakairi
do Paranatinga e Culiseu.
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KOCH-GRÜNBERG, Theodor

KOCH (GRüNBERG), Theodor
Die Guaikurú-Gruppe. 1Witteilungen der Anthropologischen Gesellschafl in Wien, XXXIII. Wien 1903, pp.1-128,
2 mapas no texto. Bibliografia.
Enquanto o autor, no Globus LXXXI, estuda comparativamente dados etnográficos sôbre as tribos guaikuru, trata o presente
trabalho, principalmente, de material lingüfatico. Depois de notas
sôhre os nomes dessas tribos e sua história são apresentados um vocabulário kadiuéo colhido pelo autor em Pôrto Murtinho, em 1899
e um vocabulário tcba colhido por Karl von den Steinen, em 1887.
Segue um estudo comparativo das línguas guaikuru, relativo aos
prefixes pronominais, mudanças de som, sufixos e numerais.

733

Die IndianerstiÚnme am oberen Rio Negro und Yapurá _und ihre sp:achliche Zugehorigkeit. Zeitschriftfür Ethnologie, 38, Berlm 1906, pp.166-205, 15 figuras, 1 mapa.
Esta classificação lingüística das tribos do Alto .Rio Negro e
Japurá baseia-se em vocabulários comparativos das seguintes quinze
palavras: língua, de!)._te, nariz, bôca, ôlho, orelha, cabeça, água, fogo,
sol, lua, estrêla, um, dois, três. Grande parte dos vocábulos foi recolhida pelo autcr, sendo o resto extraído das obras de outros viajantes. As tribos estudadas são determinadas como Aruak, Betóia,
Karaíb, Maku, Miranha e Uitoto.
O presente trabalho contém, além disso, dados sôbre a distribuição geográfica, ahistória, a aparência física e a cultura dos índios
em questão.
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KOCH-GRÜNBERG, Theodor

Die Makú. Anthropos !, Salzburg 1906, pp.877-906,
5 pranchas fora do texto.

Indianertypen aus dem Amazonasgebiet !-VII, Berlin
1906-1911.

Interessantes notas sôbre êsses índios que vagueiam, sem morada fixa, pelas florestas situadas entre os rios Negro e Japurá. Vêm
acompanhadas de 3 vocabulários maku colhidos pelo autor, em 1903
e 1904, nos rios Curicuriari, Tiquié e Papuri.

Esta coleção de 141 pranchas reproduzindo fotografias de índios
amazonenses tem especial valor para a Antropologia-Física, assim
como para a Etnopsicologia. O autor acrescenta dados sôbre o caráter e as capacidades mentais dos indi~íduos representados.
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KOCH-GRUNBERG, Theodor
Die Maskentêinze der Indianer des oberen Rio Negro
und Yapurá. Archiv für Anthropologie, N. F., IV, Braunschweig 1906, pp.293-298, 5 figuras no texto.
Estas notas sôbre as danças de máscaras naquela região constituem pequena parte do material publicado pelo autor, mais tarde,
na sua obra "Zwei Jahre unter den Indianern".

Südamerikanische Felszeichnungen, Berlin 1907. 92 pp.
in-4.º, 29 pranchas, 36 figuras no texto, 1 mapa, índice
.
alfabético. Bibliografia.
Estudo sôbre os petroglifos da região do Alto Rio~Negro e Japurá. Cita e comenta, na primeira parte, as .observaçÕ°es de outros
autores sôbre as gravuras rupestres do território dos povos-naturais
sul-americanos.
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***

Das Haus bei den Indianern Nordwestbrasiliens. Archiv für Anthropologie N. F. VII, Braunschweig 1908,
pp.37-50.

KOCH-GRUNBERG, Theodor
Les Indiens Ouitotos. Étude linguistique. Journal de
la Société des Américanistes, N. S., III, Paris 1906, PP·
157-189 e 2 pranchas, reproduzindo 6 fotografias de indivíduos uitoto.
Contém um vocabulário da língua uitoto-kãime recolhido pelo
autor no Baixo Apaporis, em 1905 (pp.163-174); um vocabulário
uitoto recolhido por Ernst Berner no Igara-paraná, afluente do Putumàio (pp.175-178); notas gramaticais (pp.179-187); e uma lista
comparativa de palavras do grupo uitoto (pp.188-189).
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Descrição de generalidades da casa índia do noroeste do Brasil.
O autor tratou .do .mesmo assunto na sua obra "Zwei Jahre unter

den Indianern."
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***
KOCH-GRONBERG, Theodor
Der Fischjang bei den Indianern Nordwestbrasiliens.
Globus XCIII, .Braunschweig 1908, pp.1-6, 21-28, 20 figuras rw texto.
-
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~ste importante artigo sôbre a pesca entre os índios do. noroeste
do Brasil é reproduzido na obra do mesmo antor intitulada "Zwei
Jahre unter den lndianern" II, pp.27-50.

Valiosa monografia sôbre a caça e as armas entre os índios do
noroeste do Brasil, reproduzida no primeiro tomo da obra do mesmo
autor intitulada "Zwei Jahre unter den Indianern", Berlin 1909.
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KOCH-GRÜNBERG, Theodor

KOCH-GRÜNBERG, Theodor

Die Hianákoto-Umáua. Anthropos III, Wien 1908,
pp.83-124, 297-335, 952-982.

Indianische Frauen. Archiv fiir Anthropologie N. F.
l7III, Braunschweig 1909, pp.91-100, 3 figuras no texto,
1 prancha fora do texto.

Estuda particularmente a língua dessa tribo karaíb da fronteira
da Colômbia com o Brasil.
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***

Referindo~se, principalmente, às tribos do noroeste do Brasil,
que visitou, o autor demonstra que as índias não são escravas c!.o
homem, como viajantes superficiais freqüentemente afirmaram, mas
têm direitos equivalentes aos do outro sexo, sendo muito respeitadas
como espôsas. e como mães.
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KOCH-GRÜNBERG, Theodor - HÜBNER, Georg
Die i\!lakuschí und Wapischána. Zeitschrift jür Ethnologie XL, Berlin 1908, pp.1-44, 27 figuras, 2 pranchas.
Bibliografia.
Depois de reunirem algumas notícias sôbre a história dessas
duas tribos da bacia do rio Branco, afluente do rio Negro, os autores
apresentam, às páginas 15-35, vqcabulários makuxi recolhidos por
êles e ccmparados com outros vocabulários da meshia língua e de
outros idiomas da família karaíb e às páginas 35-39, vocabulários wapixana coligidos por êles e comparados com palavras correspondentes
da mesma língua aruak e do atorai recolhidas por outros viajantes.
As páginas 39-43 c:::ntêm notas gramaticais sôbre o makuxi. A página 4! trata de prefixos wapixana.
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***
KOCH-GR ÜNBERG, Theodor
Jagd und ffafjen bei den Indianern J\'ordwestbrasiliens.
Globus XCIII, Braunschweig 1908, pp.197-203, 215-221,
21 jiguras no texto.

-
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KOCH-GRüNBERG, Theodor
Zwei Jahre unter den Indianern. Reisen in NordwestBrasilien 1903/1905. I, Berlin 1909, iv, 359 pp., 12 pranchas, 227 figuras, 1 mapa; II, Berlin 1910, 413 pp., 10
pranchas, 218 figuras, 4 mapas. Apêndice e índice alfabético.
O autor viajou pelo Alto Rio Negro, seus afluentes lçana, Caiari-Uaupés e Curicuriari, e pelos rios ApJporis e J apurá, estudando
nesta zona fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia numerosas tribos
da família lingüistica Betóia e algumas tribos aruak e karaíb. Encontrou-se também com indivíduos maku, uitoto e mirauha, investigando-os lingüisticamente. A presente obra descreve essa viagem,
apresentando intercalados os resultados cientfficos, que se referem
principalmente à cultura material, sendo escassos os dados psicológicos e sociológicos. A obra representa o chamado "trabalho extensivo", que procura abranger o maior número possível de etnias,
ao invés de limitar-se ao estudo "intensivo" de uma única tribo. No
apêndice o autor classifica as diferentes etnias visitadas, citando
60 palavras de cada, a fim de compará-las.
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Às páginas 378-391 do segundo tomo, Erich M. von Hornbostel
estuda a altura dos sons de algumas flautas de pã do noroeste ·do .
Brasil, chegando a supor estreita ligação entre êstes instrumentos
de sôpro e seus semelhantes no Peru antigo.
Uma edição abreviada desta obra de Koch-Grünherg apareceu .
sob o título Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens, Stuttgart 1921 (Sétimo milheiro: Stuttgart 1923), 416 pp., 12 pranchas,
48 figuras e 1 mapa.
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***

KOCH-GRüNBERG, Theodor
Die 1\/liránya (Rio Yapurá, Amazonas). Zeitschrift für
Ethnologie XLII, Berlin 1910, pp.896-914.
Contém cêrca de 300 vocábulos em que Rivet baseou seu estudo
"Affinités du Miránya", algumas informações históricas e a reprodução de fotografias antropológicas de dez indivíduos.

Extenso vocabulário comparativo das línguas aruak do noro"
este do Brasil e do sul da Venezuela, baseado no materiai recolhido
pelo autor e por diversos outros viajantes. Um mapa mostra a distribuição das tribos aruak, betóia, karaíh e maku no territór.io situado entre o rio Negro e o J apurá.
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***
KOCH-GR üNBERG, Theodor
Betóya-Sprachen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden Gebiete. Anthropos, VII, St. Gabriel-Modling bei Wien,
1912, pp.429-462; VIII, 1913, pp.944~76; IX, 1914, pp.
151-195 (com um mapa etnográfico), 569-589, 812-832;
X-XI, 1915-1916, pp.114-158, 421-449.
Estudo sôbre os idiomas do grupo oriental dessa importante
família lingüística, cujos outros· grupos foram estudados por Beuchat e Rivet em seu trabalho "La famille Betoya ou Tucano".
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KOCH-GRÜNBERG, Theodor
Die Uilóto-Indianer. Weitere Beitriige zu ihrer Sprache nach einer Worierliste von Hermann Schmidt. Journal
de la Société des Américanisies, N. S., VII, Paris 1910,
pp.61-83.
O presente estudo sôbre um dialeto dêsses índios, que moram
principalmente entre o Alto Japurá (Caquetá) e lçá (Putillllaio),
consiste num vocabulário (pp. 62-73) e em notas gramaticais · (pp.
73-83).

750
KOCH-GRüNBERG, Theodor
Aruak-Sprachen Nordwestbrasiliens und. der angren~
zenden Gebiete. Jlitteilungen der Anthropologischen Gesellschafl in Wien, 41, Wien 1911, pp.33-153, 203-282.

Abschluss meiner Reise durch Nordbrasilien zum Orinoco, mit besonderer Berücksichtigung der von mir besuchten
Indianerstiimme. Zeitschrijt für Ethnologie XL V, Berlin
1913, pp.448-474, 1 mapa, 5 figuras.
Notícias históricas e vocabulários das tribos visitadas pelo autor nos rios Uraricuera, Alto Caura-Merevari e Ventuari.
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***
KOCH-GRüNBERG, Theodor
Vom Roroima zum Orinoco. Ergebnisse einer Reise in
Nordbrasilien und Venezuela in den Jahren 1911-1913.
(in-8. 0 grande). I: SChilderung der Reise, Berlin 1917, x,
406 pp., 6 pranchas, 109 figuras, 1 mapa; II: Mythen und
Legenden der Taulipáng- und Arekuna-Indianer, Berlin
1916 (segunda edição: Stuttgart 1924), xi, 314 pp., 6 pranchas; III: Ethnographie, Stuttgart 1923, xii, 446 pp., 66
2 3
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pranchas, 16jiguras no texto, 1 mapa, notas de música e,
em apêndice, um artigo sôbre música e instrumentos dJ
música de Erich M. v. Hornbostel; TV: Sprachen, Stuttgart
1928, xii, 357 pp., 1 mapa; Y: Typen-Atlas, Stuttgart
1923, 27 pp., 180 pranchas, 1 mapa. - A versão portuguêsa do segundo tomo, traduzida por Henrique Roenick,
revisada por 1VI. Cavalcanti Proença e prefaciada por Herbert Baldas, foi publicada sob o titulo "Mitos e lendas dos
índios Taulipáng e Arekuná" na Revista do Museu Paulista, N. S., "VII, São Paulo 1953,pp.9-202.Abrangetodoo
tomo II, com exceção do pequeno prefácio (pp. v e vi) e dos
textos com tradução interlinear (pp.153-255).
É a obra-prima do grande explorador. O primeiro tomo contém a descrição da viagem. Depois de subir o Rio Branco e marchar
até o Rorcima para estudar os Taulipc.ng e seus vizinhos, o autor
sobe o rio Uraricuera e atravessa cem encrmes esforços e. sacrifícios
a terra incógnita até alcançar o rio Venturari e, descendo-o, o Orinoco. Na viagem pelo Uraricuera até o Venturarí são l>esquisados,
principalmente, os Xirianá, Waika, Iekuaná e Guinaú.
O segundo tomo encerra mitos e lendas das tribos karaíb do
Roroima, em grande parte cem os textos originais e a tradução interlinear, vindo a seguir um estudo comparativo. É êste tomo uma das
mais importantes contribuições à mitologia sul-americana.

o terceiro tomo descreve não somente os aspectos ergológicos
das tribos visitadas, como também alguns fenômenos de sua vida
social e religiosa, destacando-se uma coleção de tórmulas mágicas
em texto original e tradução interlinear. Tanto neste tomo como no
seguinte, que é póstumo, e foi editado por Ferdinand Hestermann,
o material obtido entre os Taulip.mg ocupa o maior espaço. Além
de um vocabulário e um esbôço gramatical da língua dêstes índios,
encontram-se textos no mesmo idioma e material de outras línguas
karaíb, isto é, do jauarana, ingarikó, arekuná, sapará, purukotó e
waiumará; das línguas aruak: baré, guinaú, piapoko, adzáneni e
mandauaka, e das seguintes línguas isoladas: xirianá, auaké, kaliana,
maku, puinave, guahibo e piaroa.
O quinto temo reproduz fotografias de representantes das diversas tribos investigaclas, com notas sôbre a constituição física e o
estado de saúde.
Assim, a Antropologia Física, a Lingüística, os estudos de Religião, a Etnografia propriamente dita e a Geografia foram conside-
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ràvelmente enriquecidos com esta grandiosa obra. Em comparação,
os dados sociol6gicos são muito menos satisfat6rios, apesar de o estudo sôbre os Taulipang representar o tipo do chamado "trabalho
intensivo", que é a tentativa de conhecer a flindo uma tribo, ao fovés de investigar, mais ou menos superficialmente, o maior número
possível de etnias, como sucede no "trabalho extensivo".
Aliás, Koch-Grünberg aplica nessa obra um método que, para
mostrar seu contraste com o difusionismo, chamamos de "concêntrico", pois consiste em comparar certos traços culturais com traços
correspondentes de tribos vizinhas e outras, não para averiguar a
distribuição dêsses traços pelo espaço e pelo temgo, mas para com9reender melhor a etnia a ser estudada, que representa o centro com
o qual todos aqueles traços de outras etnias são relacionados mediante a comparação.
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***
KOCH-GRÜNBERG, Theodor
Ein Beitrag zur 'sprache der lpuriná-Indianer. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XI, Paris 1919,
pp.57-96, 4 figuras no texto.
Material lingüístico dessa tribo aruak "pré-andina". Consiste
principalmente num vocabulário comparativo que reune palavras
dessa língua do rio Purus recolhidas pelo autor em 1903, e outras do
mesmo idioma recolhidas por Chandless, Mercier, Steere, Polak e
Ehrenreich.
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***
KOCH-GRüNBERG, Theodor
lndianermarchen aus Südamerika. Jena 1920. (12.º
milheiro: ibidem 1921), iv, 344 pp. in-8. 0 , 8 pranchas,
numerosas figuras no texto, 1 mapa. Bibliografia.
Theodor Koch-Grünberg com um narrador
de lendas taulipang

Consiste em 117 lendas índias do Brasil e de outras partes da
América do Sul extraídas das obras .de diferentes pesquisadores e
comentadas pelo autor.
2 3

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org/biblio:baldus-1954-bibliografia
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KOCH-GRüNBERG, Theodor

KOCH-GRüNBERG, Theodor.

Die Volkergruppierung zwischen Rio Branco, Orinoco,
·Rio Negro und Yapurá. Festschrijt Eduard Seler, herausgegeben von Walter Lehmann. Stultgart 1922, pp.205-266,
1 mapa lingüístico. - Resumo espanhol no .Boletin de Arfueología, vol. I, t. II, Bogotá 1945, pp.171-184, 1 mapa
qOra do texto. Bibliograjia.
Êste estudo sôbre o agrupamento étnico entre o rio Branco,
Orinoco, rio Negro e Japurá baseia-se, principalmente, nas observações feitas pelo autor nas suas viagens pelo Alto Rio Branco e Japurá e do Rio Branco ao Orinoco, nos anos de 1903 a 1905 e de 1911
a 1913. Não só indica o que já foi esclarecido nesta vasta região, como
também os problemas das zonas vizinhas que não foram resolvidos
ainda. O mapa anexo, baseado, também a respeito da geografia, nas
pesquisas mais modernas de seu tempo, é, com exceção dos símbolos,
igual àquele que acompanha o tomo IV de Vom Roraima zum Orinoco.
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. Brinquedos dos nossos índios. Jôgo do Açor. Traduzido por S. M. de Oliveira de Vom Roraima zum Orinoco,
vol. III, p. 152. Desenho de J. J. Rescala. Revista do Museu Nacional, ano II, n. 4, Rio de Janeiro 1945, pp.14-15
'
2 jiguras no texto.
Descrição de um jôgo de crianças, de ambos os sexos, dos Makuxi da Guiana.
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***
KOCH-GRüNBERG, Theodor
vide
HÜBNER, Georg

***
KOEfilER-ASSEBURG, Iris
O problema do muiraquitã. Revista do Museu Paulista
N. S., V, São Paulo 1951, pp.199-220, 2 pranchas fora d;
texto. Bibliografia.

***

Depois de discutir vários aspectos gerais dêsse problema, a autora estuda os muiraquitãs pertencentes ao Museu Paulista.

KOCH-GRÜNBERG, Theodor
Worterlisten "Tupy", Maué und Purúborá. Journal de
la Société des Américanistes, N. S., XXIV, Paris 1932,
pp.31-50.
O autor colheu êsses três vocabulários em Manaus, .cêrca de dois
meses antes de sua morte, em 1924. Obteve as palavras "tupy" de
um homem desta tribo do rio Machad·1, afluente do Madeira; os
têrmos maué de um Maué nascido na aldeia Kupaiwá, no lgarapéuassu, em Maués; e os vocábulos purúborá dum meruno desta tribo
do rio Manuel Corrêa, afluente do Guaporé. O "tupy" e o maué pertencem à família lingüística tupi. O purúborá é considerado nas "Lin~
guas indígenas do Brasil", de Loukotka, família independente com
"intrusão" de tupi.
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***
KOENIGSWALD, Gustav von
Die Botokuden in Südbrasilien. Globus XCIII, Braunschweig 1908, pp.37-43, 2 figuras no texto.
Trata das relações hostis entre os colonos brancos e êsses índios
do sueste, também chamados de "Bugres", Xokré e Aweikoma.
O autor' considera-os, erradamente, descendentes dos antigos Karijó
e, portanto, como Tupi. Entre ós poucos dados sôbre a cultura dêsses indígenas do oriente de Santa Catarina, contidos no presente
artigo, destacam-~e os concernentes às armas.
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KOENIGSWALD, Gustav von

KOK, P. P.

Die Cayuás. Globus XCIII. Braunschweig 1908, pp.
376:..381, 6 figuras no texto.

Ensayo de Gramática Dagse;e o Tokarw. Anthropos
XVI-XVII, Wien 1921-1922, pp.838-865.
,
'

Ligeiras notas sôbre êsses Tupi, também chamados de Kainguá,
que se estenderam do rio Mondai, no Paraguai, e da Serra Amamhai, em Mato Grosso, até o rio Paranapanema e o rio do Peixe, .no
Estado de São Paulo.
Os homem1 têm tembetá fino, de mais de vinte centímetros de
comprimento, que guardam cuidadosamente, usando~_ só em ocasiões especiais, pois é feito de resina e quebradiço como vidro. (p.381)

tokano (ou tukano, como dizem outros autores) é uma língua
betó1a falada na região fronteiriça entre o Brasil e a Colômbia. o
padre K?k ca~cula o número dos índios que usàm êste idioma em 2.500,
dos. quais .mais ou menos 1.500 vivem na _parte colombiana. O prese~te enSaio trata ~o. artigo, do substantivo, da sintaxe, da formação
de ~~avras, do. adJetnro, d? pronome, do verbo, dÔ' advérbio, da prepos1çao, do sufIXo, da conJunção e da interjei!;'.ão na língua tokano.
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KOENIGSWALD, Gustav von

KOK, P. P.

Die Coroados im südlichen Brasilien. Globus XCIV,
Braunschweig 1908, pp.27-32, 45-49, 26 figuras no texto.

. Quelqu.es notices ~thnographiques sur les Indiens du
Rw Papuri. Anthropos, XX, St. Gabriel-l'vfOdling bei Wien
1925; pp.624-637 e um mapa.

Esta resumida descrição dos Kaingang baseia-se em observações feitas pelo autor e em informações que lhe foram dadas por Te~
lêmaco Borba. A parte mais interessante refere-se à cultur_a material.

Trata das tribos betóia e dos Maku da mencionada região.
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KOK, P.

KOENIGSWALD, Gustav von
Die Cara1á-Indianer. Globus XCIV, Braunschweig
19()8, pp.217-223, 232-238, 44 figuras no texto.
Apesar de basear-se não só nos dados sôbre os Karajá publicados
por Castelnau, Martius, Couto de Magalhães, Ehrenreich e Gallais,
como também em observações feitas por José Hofbauer durante
três viagens ao Araguaia, realizadas em 1905 e 1906, o presente artigo nada_ acrescenta de importância ao trabalho de Ehrenreich e
tornou-se completrunente dispensável, em 1911, depois da publicacão da obra de Fritz Krause.
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***
KOSERITZ, Carlos von
~ubsidios. ethnographicos., Revista do _Museu e Archivo
Publico do Rw G_,r0;nde do Sul, n. 20, Porto Alegre 1928,·
pp.19-48. (Esta serze de artigos aparecéu, primeiro, na Gazeta de Porto Alegre de 1881).
·
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O autor descreve ligeiramente uma coleção etnográfica' e arqueológica organizada por êle na província do Rio Grande d? Sul, dando
algumas referências sôbre os índios dessa parte do Brasil.
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***
KOSLOWSKI, Julio
Tres semanas entre los indios Guatós. Revista del Museo de La Plata VI, La Plata 1895, pp.221-250, 3 pranchas.

KRAUSE, Fritz
Tanzmaskennachbildungen , vom mittleren Araguaya
(Zentralbrasilien). Jahrbuch des Stiidtischen J\/[useizms für
l!olkerkunde zu Leipzig III Leipzig 1910, pp.97-122, 42
figuras no texto e em 10 pranchas.
Estudo sôbre as máscaras de dança dos Karajá e J avahé e sôbre as imitações dessas máscaras, que servem de brinquedo aos meninos.

771

Interessantes observàções sôbre êsses índios mato~grossenses visitados pelo autor em 1894. As pranchas representam armas, utensílios e guitarras.
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***
KRAUSE, Fritz
Die Kiinst der Kara1á-Indianer (Staat Goyaz, Brasilien). Baessler-Archiv II, Heft 1, Berlin und Leipzig 1911,
pp.1-31 in-4. 0 , 11 pranchas, 79 figuras no texto.

KOSLOWSKI, Julio
Algunos dados sobre los indios Bororós . . Revista d~l ·
A1useo de La Plata VI, La Plata 1895, pp.375-411, 1 figura no texto, 3 pranchas.
O autor fêz suas observações em Descalvados, portanto, entre
os Bororo Ocidentais. Das presentes notas destaca-se a descrição da
dança da onça.
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***

O presente trabalho divide a produção artística dos Karajá em
arte representativa e arte decorativa. Aquela compreende 1) a plástica com trançados, esculturas em madeira e figuras de barro e cera,
e 2) os desenhos em areia, em cuias e a lápis. Sob o título "Arte decorativa" são estudados os desenhos tomados da técnica de trançados, os ornamentos entalhados, as pirogravuras e a atividade artística das mulheres que, ~egundo o autor, é inferior e completamente
distinta da masculina. O material apresentado foi colecionado por
Krause em 1908 e encontra-se no Museu Etnográfico de Leipzig.
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KRAUSE, F.

Sling Contrivances for pro1ectile weapons. Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution,
1904, Washington 1905, pp.619-63f?, ~ pranchas..Jora do
texto. (Título do original: Schlenderr'Jrrichtunge:i fur Wurjwaffen. I nternalionales Archiv für Ethnographie, XV, Leiden 1902).
As páginas 634-635 tratam do propulsor de dardos entre os índios do Brasil.
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KRAUSE, Fri-tz
I n den Wildnissen Brasiliens. Leipzig 1911. viii, 512
pp. in-8. 0 , 517 figuras no texto, 337 fotografias em 69 pranchas,, 2 mapas, apêndice, índice alfabético. (A. tradução
portuguêsa de Egon Schaden apareceu, em continuações,
sob o título "Nos sertões do Brasil", na Revista do Arquivo
Municipal LXVI-XCV,· São Paulo 1940-1944, não contendo apêndice nem índices).
-
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Em 1908 o autor percorreu o vale do Araguaia para estudar
suas tribos. Descreve, na primeira parte dêsse livro, a viagem e, na
segunda parte, os resultados científicos, tratando as páginas 180350 especialmente dos Karajá, as páginas 351-367 dos Javahé, as
páginas 368-402 dos· Kaiapó e as páginas 403-411 dos Tapirapé,
enquanto o apêndice contém vocabulários e textos. Se bem que a
apresentação do material sôbre os Karajá seja, até agora, uma das
melhores monografias sôbre uma tribo brasileira, convém notar que
oitenta e uma das suas páginas ocupam-se de adornos, arm'is, brinquedos de crianças e técnica, ao passo que os capítulos sôbre relações políticas, guerra, chefes, tratamento de estrangeiros, relações
jurídicas, vida social, formas de saudação, matrimônió; nascimento,
educação e morte não chegam a encher, juntamente, doze páginas.
As notícias sôbre os Tapirapé reproduzem, principalmente, informes dados pelos Karajá, pois o autor não conseguiu alcançar áque-:
la tribo tupi, e suas próprias notas a respeito referem-se ao pouco
que êle pôde observar durante sua excursão pelo rio Tapirapé e em
alguns indivíduos tapirapé que viviam nas aldeias karajá.
No tocante ao material tapirapé cf. o comentário de Herbert
Baldus na Revista do Arquivo Municipal LXVI, São Paulo 1940,
pp.43-45, que representa o prefácio da versão portuguêsa d·J presente
livro. Pequenas inexatidões da obra de Krause foram indicadas por
Max Schmidt (Zeitschrift für Ethnologie XLV, Berlin 1913, p.193)
e Wilhelm Kissenberth (Baéssler-Archiv VI, Heft 1/2, Leipzig-Berli:a
1916, p. 37).
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***

KRAUSE, Fritz
Beitriige zur Ethnographie des Araguaya-Xingu-GebieSession de Goteborg 1924. Gõteborg 1925, pp.67-79.
' ·

1,es. XX/e Congres Internationdl des Américanistes

Baseado nos trabalhos de Wilhelm Schmidt e Erland Nordenskiõld sôbre a distribuição geográfica de "elementos culturais" na
América do S_ul, o autor procura elucidar a posição "histórico-cultural" dos Karajá. Seu artigo foi reproduzido em português no .comentário de J. A. Padberg-Drenkpol intitulado "Situação historicocultural dos Karayás", Boletim do Museu Nacional II, n. 6, Rio de
Janeiro 1926, pp. 71-82.

775
***

KRAUSE, Fritz
Die Waurá-Indianer des Schingú-Qiiellgebietes Zentral-Brasilien. ]\;[ i_ttei!ungsblatt der Gesellschaft für Võlkerkunde, Heft 7, Leipzig 1936, pp.14-33. 4jigs. e 2 pranchas.
· O autor reune tôdas as notícias que as expedições de Karl e
Wilhelm von den Steinen, Herrmann Meyer, Max Schmidt, Heinrich Hintermann e V. M. Petrullo trouxeram sôbre os Waurá, tribo
aniak da região das cabeceiras do Xingu, descrita como amável, e
célebre pelos seus lindos e gigantescos potes de barro. Cita, também
os diários inéditos de Wilhelm von deu Steinen e Herrmann Meye;
conservados no Arquivo do Museu Etnográfico de Leipzig.
Cf. H. Baldus in: Revista do Arquivo Municipal, vol. XL, S.
Paulo 1937, p. 50.

KRAUSE, Fritz

776

Amerika und Bogenkultur. iHitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XLII, Wien 1912, pp.
111-115.
O autor confronta os ciclos culturais da teoria de Graebner com
os fatos etnográficos da América, considerando tanibém 'J Brasil.
O trabalho tem ainda certo valor para ilustrar uma época na história
da Etnologia.
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***
KRAUSE, Fritz
Die Yarumá- und Arawine-Indianer Zentralbrasiliens.
Baessler-Archiv XIX, Berlin 1936, pp.32'-44, 10 figuras
no texto.
Nos diários inéditos do desenhista científico Wilhelm von den
Steinen, que acompanhou seu primo Karl von den Steinen em am-
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basas expedições ao Xingu (1884 e 1887), e do Dr. Herrmann' Meyer,
que fêz duas viagens ao Xingu, em 1896 e 1899, encontram-se interessantes notícias sôbre algumas tribos até agora desconhecidas ou
pouco conhecidas. Duas dessas são os Iarumá · e os Aravine. Os dados a seu respeito, publicados no presente artigo, não são observações
feitas in loco pelos dois exploradores, mas irúormações que receberam
de membros de várias outras tribos.

Depois de enumerar as expedições à região das cabeceiras do
Xingu, desde a primeira, realizada por von den Steinen, até a de
Petrullo, feita em 1931, o autor indica numerosos problemas para
pesquisas etnográficas nesse território.

Um vocabulário (pp.39-41) obtido por Meyer demonstra a existência de parentesco lingüístico íntimo entre os Iarumá e a tribo karaíb dos Apiaká do Baixo Tocantins. Isso anula a identificação dos
Iarumá com os Munduruku, suposta por K. von den $~einen. Segundo Ehrenreich, os Apiaká do Baixo Tocantins, nos meados do
século XIX, foram desalojados de seu antigo território pelos Suiá e
passaram pelo território dos Juruna até o Baixo Tocantins. É possível, por conseguinte, constituírem os Iarumá um ramo dos Apiaká
do Tocantins, que ficou residindo perto do antigo território da tribo.
O parentesco lingüístico com os Karaíb do Xingu é muito mais afastado do que com os Apiaká. (p. 41).
De acôrdo com as informações recebidas por Meyer parece situar-se o território dos Iarumá e dos Aravine no curso médio do Paranaiubá ou no rio Aravine (rio 7 de Setembro), afluente direito da
parte .média do Culuene. A última hipótese é mais provável. Em
todo caso, os Aravine moram perto dos Iarumá, a leste ou sueste
dêles. Os Auetõ informaram Meyer de que os brasileiros alcançaram
com canoas os Aravin.e, pelo lado oriental, o que indica que o território dêstes últimos se esten_de até a bacia do Araguaia. Disso resulta
uma ligação entre a região do Culuene e a do Araguaia, por meio dos
Iarumá e Arav;ne, ligação essa de importância. (p. 42).
Segundo os poucos vocábulos aravine colhidos por Meyer (p.
43), êstes índios falam um dialeto tupi.
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***
KRAUSE, Fritz
Gegensliinde der Waurá-lndianer, Schingú.,,Quellgebiet,
Zentralbrasilien. M itteilungsblatt der deutschen Gesellschaft
für Volkerkunde, 9, Leipzig 1939, pp.25-40.
Descrição dos objetos dessa tribo aruak que se encontram nos
museus de Berlim, Rio de Janeiro e Philadelphia.
Cf. o artigo anterior, do mesmo autor, sôbre os Waurá.

779

***
KRAUSE, Fritz
Grossmasken im Schinguquellgebiet, Zentralbrasilien.
Mitteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft für Volkerkunde, Nr. 11, Leipzig 1942, pp.3-19, 2figuras no texto, 3 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Baseado em dados colhidos por Karl e Wilhelm' v0n den Steinen, Herrmann Meyer, Max Schmidt e Petrullo, trata das "máscaras-gigantes" de várias tribos dos formadores do Xingu.
780
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KRAUSE, Fritz_

KRAUSE, Fritz

Der Trommelbaum im Schinguquellgebiet Zentral-Brasiliens. A1itteilungsblatt der Deutschen Gesellschaft fiir Volkerkunde, Nr. 11, Leipzig 1942, pp.20-55. Bibliografia.

Forschungsaufgaben im Schingu-Quellgebiet, Zentralbrasilien. Sonderabdruck aus dem Tagungsbericht der Gesellschaft für Volkerkunde, 2. Tagung 1936 in Leipzig. Leipzig 1937, 13 pp .. Bibliografia.

Trata, baseado em dados de diversos autores, do tambor de toro
ôco entre os Bakairi, Auetõ, Kamaiurá e Trumai.
781
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KRAUSE, Fritz

KRICKEBERG, W.

· Alcova de parto entre os Bakairi. Tradução de Sérgio
Buarque de Hollanda. Revista do Museu Paulista, Nova
Série, VI, São Paulo 1952, pp.461-463, 1 prancha fora do
texto.

Beitriige zur Frage der alten kulturgeschichtlichen Beziehungen zwischen Nord- und Sü'damerika. Zeitschrijt für
Ethnólogie LXVI, Berlin 1935, pp.287-373, 12 figuras, 2
mapas e 2 tabelas. Bibliografia.

Trata dum esbôço desenhado por Wilhelm von den Steinen,
em 1887, numa aldeia bakairi do Culisehu, acrescentando dados a
respeito publicados por Karl von den Steinen.

Estas "contribuições ao problt::ma das antigas relações históricoculturais entre a América do Norte e a América d0 Sul~ i;:ão um estudo da difusão de certos "elementos culturais". Pertencem aos melhores trabalhos dêsse gênero, representado, na Etnologia Sul-americana, pelo padre Wilhelm Schmidt e por Erland Nordenskiõld.
Têm, por um l~do, o defeito típico de seu gênero, que é a esquematização simplista, e, por outro lado, sua qualidade apreciável, que consiste em facilitar, pela coordenação de copiosos dados, baseados em
literatura numerosa e exatamente indicada, uma orientação rápida
quanto à distribuição geográfica dos objetos em questão. O autor
trata, especialmente, da distribuição de 69 "elementos culturais
sub-árticos na América do Sui", dividindo grande parte dêste continente em dez "grupos", dos qu,ais um único compreende todo o
oriente do Brasil e com isso os Gê e os Tupi da costa. Não é preciso
dizer mais. nada para caracterizar a fraqueza metodológica do presente trabalho.
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***
KRAUSE, Fritz
Tatuagem de unha de dedo de um índio Yamarikuhiá.
Tradução de Sérgio Buarque de Hollanda. ReDista do Museu Panlista, Nova Série, YI, São Paulo 1952, pp.465467, 1 prancha fora do texto.
Trata dum esbôço desenhado por Herrmann Meyer, em l896,·
das unhas de um Yamarikumá-'.'\ abuquá encontrado pelo explorador
no baixo Culuene.
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KRICKEBERG, Walter
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KRICKEBERG, Walter
Amerika. lllustrierte Volkerkunde, herausgegeben Don
Georg Buschan. I. Dritte Aujlage. Stultgarl 1922, pp.52427, 167 figuras, 12 pranchas, 3 mapas etnográficos. Bibliografia (pp.617-632), índice alfabético (pp.637-68ô'j; in-8. 0
Referem-se as páginas 52-64 aos americanos em geral e as páginas 217-239 aos índios sul-americanos em geral. Tratam, especialmente, dos índi<Js do Brasil, os capítulos "Os povos da região florestal
tropical" (pp.239-277) e "A população do Brasil Oriental" (pp. 283292).

Amerika. Die Grosse Volkerkunde, herausgegeben von

Dr. Hugo A. Bernatzik, III, Leipzig 1939, pp.18-258, 74
jiguras no texto, 3 mapas e 2 pranchas coloridas fora do
texto, bibliografia: pp.284-292, índices alfabéticos de matérias e nomes de tribo (para os 3 volumes): pp.293-368;
in-8. 0 grande. -- Versão espanhola: Etnologia de América,
México 1946, 498 pp. in-8. 0 , 55 figuras no texto, 131 figuras em pranchas e 3 mapas fora do texto, índice aljabético
de nomes e' matérias.

Apesar de não utilizar as publicações aparecidas depois de 1922,
a presente obra continua sendo um útil compêndio, pelo menos no

que diz rcsp<'ito à ,\mérira do Sul.
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Referem-se as páginas 18-30 aos americanos em geral, as páginas 95-127 aos captores da América do Sul e as páginas 127 e segs.
aos lavradores dêste continente, tI:atando do "grupo do Chaco" as
2 4
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pagmas 108-117, do "grupo brasileiro oriental" as páginas 117-127,
e do "grupo amazônico" as páginas 127-147.

("vor der Entstehung der Hochkultu('), provàvelmente por intermédio de tribos aruak, dêste continente, pelas Antilhas, até a América Central, onde foi aperfeiçoado pelos Maya (p.182).
Na extensa bibliografia (pp.183-190) 'não figura o trabalho de
J. Barbosa de Faria, intitulado "Zicunatí", nome dado pelos Pareci
àquele jôgo.

A presente obra não é edição refundida do trabalho homônimo
do mesmo autor, inserto no compêndio editado por Buschan, mas um
estudo completamente novo. Tanto a disposição dos assuntos corno
o seu tratamento diferem radicalmente da publicação de 1922. É
impressionante, aliás, quanto o aproveitamento de literatura aparecida desde então até 1939 contribuiu para a mudança de aspecto.
Apesar disso ficaram, ainda, alguns senões, pois nem tôdas as publicações saídas naquele espaço de tempo foram devidamente consideradas.
O mapa etnográfico da América do Sul inserto na obra de 1939

é inferior ao publicado em 1922.. enumerando apenas 152 tribos, inclusive as lingüisticamente isoladas, ao passo que o da edição de
Buschan apresenta 176 fora as isoladas. Na enumeração nova de tribos falta, por exemplo, a tribo tu.pi dos Tapirapé, figurando várÍas
tribos errôneamente como pertencentes à família Gê. O valor desta
lista é diminuído, além disso, por erros tipográficos. As figuras nos
capítulos referentes ao Brasil, da obra de 1939, não são as mesmas
da obra de 192 2 e não há entre elas, como aitre as do trabalho mais
antigo, reproduções de fotografias e desenhos que representem exclusivamente objetos da cultura material. É também por isso que
aquela publicação não substitui esta, pelo menos para os estudiosos
de ergologia.
A ediçã0 mexicana é a tradução do texto da obra de 1939, mas
contém, em lugar das ilustrações desta, as da obra de 1922. Não reproduz bibliografia alguma e apresenta muitos nomes deturpados
por erros tipográficos.
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***
KRICKEBERG, Walter
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***

KRIEGER, Herbert W.
lndian cultures oj northeastern South America. Annual
Report of lhe Board of regents oj the Smithsonian lnstitution 1934, Washington 1935, pp.401-421, 12 pranchas, 1
mapa no texto.
Ligeira sinopse. Na página 407 são mencionadas as poucas tribos do Brasil das quais o Museu Nacional dos Estados Unidos da
América do Norte possui objetos etnográficos.

788

***
KRONE, Ricardo

1861-1917

l nformações ethnographicas do valle do rio Ribeira de
lguape. Commissão Geographica e Geologica do Estado de
S. Paulo: Exploração do rio Ribeira de lguape 1908. S.
Paulo 1908, pp.23-34, 1 figura no texto, 46 figuras em 7
pranchas fora do texto.
Trata da formação e dos construtores dos sambaquis, de sepulturas de índios encontradas em diferentes lugares da bacia do Ribeira e, por fim, dos Guarani da mesma região.

789

Das mittelamerikanische Ballspiel und seine religiose
Symbolik. Paideuma, III, Heft 3-5, Frankfurt am Main
1948, pp.118-190, 43 figuras no texto e em pranchas. Bibliografia.
Segundo o autor, o jôgo de arremêsso de bola de borracha a golpe
de cabeça praticado pelos Pareci de Mato Grosso e por numerosas
outras tribos sul~americanas, passou, "antes de surgir a alta-cultura"

-
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KRONE, Richard
'

.

Beitriige zur Sambaquifrage. Ethnographische Mitteilungen aus dem Ribeiragebiet im Süden des Staales São
Paulo. Petermanns Mitteilungen LV, Colha 1909, pp.253256, 309-312, pranchas 28-31. - A versão portuguêsa está
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inseria, com acréscimos, no trabalho do mesmo a'utor intitulado "I njormações ethnographicas do valle do rio Ribeira
de Iguape", pp.23-31.
Em oposição a H. von Ihering e outros autores, que consideram
a maior parte dos sambaquis como formações naturais, o autor procura demonstrar a formação artificial dos sambaquis observados por
êle no vale do Ribeira de lguape.
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1892-

KRUSE, Albert

Bausteine zu einer praktischen Grammatik der Sprache der Mundurukúindianer. Santo Antonio, Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien. 9. Jahrgang, N.
1, Bahia 1931, pp.38-41.
Segundo o autor, a presente exposição das regras principais do
munduruku baseia-se inteiramente nas notas ·gramaticais de autoria
do padre Hugo Mense O. F. M.
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KRONE, Ricardo
O aldeamento do rio Itariry, Estado de São Paulo. Revista do Centro de Sciencias, Letras e Artes, anno VIII, fase.
III e IV, N. 23, Campinas 1909, pp.57-58, 1 prancha fora
do texto.
O autor reune notícias do século XIX sôbre os Guarani do município de lguape, cujos descendentes visitou em 1903, encontrando
naquela aldeia 14 fogos e 90 almas. Já havia tratado dêsses índios
no seu artigo intitulado "Die Guarany-lndianer des Aldeamentos
do Rio Itariry im Staate von São Paulo in Brasilien" (l\fi~theilungen
der Anthropologischen Gesellschaft in Wien, XXXVI, Wien 1906).

KRUSE, Albert
Durch Sand und Schwarzwasser. Lose Bliitter vom Cururu. Santo Antonio, Provinzzeitschrift der Franziskaner in
Nordbrasilien. 11. Jahrgang, N. 2, Bahia 1933, pp.99-104,
e errata: ibidem, 12. Jahrgang, N. 1, Bahia 1934, p. 34.
Versão alemã de dois relatórios de viagem que um Munduruku
ditou em sua própria língua ao autor e comentários feitos por êste.
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KRUSE, Albert

KRUG, Edmundo
Os índios das margens do Paranapa'nema. Revista do
Instituto Historico e Geographico de São Paulo XXI (19161921), São Paulo 1924, pp.317-347.
Estas ligeiras notas sôbre os Kaingang e Kainguá (Cayuá) baseiam-se em observações feitas pelo autor, em 1906, em informações
recolhidas por êle da bôca de conhecedores dêsses índios e em material publicado por Telêmaco Borba.

792

Etwas von den Kaciana-Indianern. Lose Bliitter vom
Cururu. Santo Antonio, Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien. 11. Jahrgang, N. 2, Bahia 1933, pp.
104-107, e errata: ibidem, 12. Jahrgang, N. 1, Bahia 1934,
p. 34.
Ligeiras J:\Otas sôbre êstes índios do rio Cachorro, afluente do
Trombetas, acompan4adas de um vocabulário de llO têrmos de sua
língua, recolhidos em 1931 pelo autor, que escreve a respeito: "A seguinte pequena lista de palavras demonstra perten~cr o kaciana à
família lingüística karib. Contém alguns elementos aruak mais do
2
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que a maioria das ôutras Hnguas karib. O sr. Curt Nimuendajú me
comunicou que nada ainda foi publicado sôbre o kaciana. 'Parecese com o waiwe (ouayeoué, woyaway) do alto rio Anauá, com o qual
se assemelham também os dialetos do Nhamundá e do Mapuera'.
(Nimuendajú, carta particular)". (p. 105).

795

***
KRUSE, Albert
Zum Cururu. Lose Bliitter vom Cururu. Santo Antonio,
Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien. 11.
Jahrgang, N. 1, Bahia 1933, pp.26-31.
Relatório de uma viagem realizada em 1931, com referên'cias aos
Maué e Munduruku.
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***
KRUSE, Albert
Kleinigkeiten. Lose Bliitt~r vom C~rurú. Santo .~ntonio,
Provinzzeitschrijt der Franziskaner zn Nordbrasilien. 12.
Jahrgang, N. 2. Bahia 1934, pp.100-102.

KRUSE, Albert
Alphabetjür südamerikanische Indianersprachen (1933).
Lose Bliitter vom Cururú. Santo Antonio, Provinzzeilschrijt der Franziskanà in Nordbra;ilien. 13. Jahrgang, N.
1. Bahia 1935, pp.31-34. Errata: ibidem, 15. Jahrgang,
N. 2, Bahia 1937, p.86; e ibidem, 16. Jahrgang, Bahia
1938, p. 29.
O autor escreve sôbre êste alfabeto propo~to por êle: "O melhor
é escrever e imprimir no alfabeto espanhol-português as línguas índias sul-americanas. Por que? Porque, no dizer do professor K. Th.
Preuss, êste alfabeto presta-se relativamente bem a escrever as línguas índias da América Latina. De fato, os linguistas e missionários
de língua espanhola e portuguêsa empregaram-no sempre .... No 'AIphabet für südamerikanische Indianersprachen', que deve servir,
antes de tudo, para fins práticos e ser um aljabelo da missão. são consideradas, naturalmente, as exigências práticas do impressor, omitindo-se, por isso, quantci possível, os sinais diacríticos, de modo que
tôdas as tipografias sul-americanas possam trabalhar com êle" (p.31).
Podem servir de complemento as abservações publicadas pelo
mesmo autor sob o título "Indianeralphabet" (ibidem, 15. Jahrgang,
N. 2, Bahia 1937, pp.72-74).

799

* "'"'

Contém referências aos Munduruku e Maué.
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KRUSE, Albert

KRUSE, Albert
Mundurukú Moieties. Primitive Man VII,
n.º 4, ,
Washington 1934, pp.51-57. - Segundo menciona a revista "Santo Antonio" XV, Bahia 1937, p. 160, é o presente artigo "mais ou menos a reprodução inglesa" do original alemão publicado nesta me~m~ revist_a, XII, Bahia
1934, pp. 24 e seguintes. Um acrescimo saiu ibidem, p.99.
· Enumera os clãs patrilineares e totêmicos dos Munduruku do
Tapajós, que se dividem em "metades" exógamas chamadas "brancos'.' e "vermelhos". O interessante material sociológico é acompanhado por dados mitológicos.

798·
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Ueber die Wanderungen der Mundurukú in Südamerika. Anthropos, XXX, St. Gabriel-Modling bei Wien 1935,
pp.831-836.
O autor supõe que os Munduruku vieram do sul para o seu território atual. Distinguem-se os seguintes três grupos da tribo Munduruku, falando todos a mesma língua: Munduruku do Tapajós,
Munduruku do Madeira e Munduruku do Xingu. O autor dá os textos (em versão alemã) dos seguintes três contos sôbre acontecimentos
históricos: 1) Origem da tribo dos Kuruáya; 2) Origem da tribo dos
Wia_!!nen; 3) Correria contra os Wia_!!nen.
800
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KRUSE, Albert

tala dias. Lose Bliitter vom Cururú. Santo Antonio,
Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien. 14.
Jahrgang, N. 1. Bahia 1936, pp.39-41.

Anthropologische Angaben über die Mundurukús. Lose
Bliitter vom Cururú. Santo Antonio, ·Provinzzeitschrift der
Franziskaner in Nordbrasilien. 17. Jahrgang. Bahia 1939,
pp.143-145.

Versão alemã de um mito ditado por um Kokama ao padre K.ru1e
e que, pela influência bíblica, representa significativo documento de
aculturação.

801

Compilação dos dados sôbre a aparência física dês~es índios do
Tapaj6s, tirados das obras de Martius, Bates e Barboza· Rodrigues.
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***

***
KRUSE, Albert
KRUSE, Albert
Das Laulsystem des Tapa1ósmundurukúischen; Lose
Bliitter vom Cururú. Santo Antonio. Provinzzeitschrijt der
Franziskaner in Nordbrasilien, 15. Jahrgang, N. 2; Bahia
1937, p. 75.
A representação gráfica empregada neste trabalho .baseia-se num
alfabeto explicado às páginas 72-74.

802

Ethnographische Angaben über die Mundurukús bei
den iilteren Schrijtstellern (1768-1859). Lose Bliitter vom
Cururú. Sarito Antonio, Provinzzeitschrijt der Franziskaner
in Nordbrasilien. 17. Jahrgang. Bahia 1939, pp.202-209.
O autor eecreve acêrca dessa compilação: "A maior parte do
material acha-se em Martius e Bates. O sr. Nimuen<lajú reuniu notícias de autores menos conhecidos, pondo-as à disposição para a elaboração do presente trabalho." (p. 202).
As pp.203-209 tratam da cultura material dos Munduruku.
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**

;f<

***
KRUSE, Albert

KRUSE, Albert
Etwas von den Kokámas. Lose Bliitter vom Cururú.
Santo Antonio, Provinzzeitschrift der Franziskaner in Nordbrasilien. 16. Jahrgang, Bahia 1938, pp.20-28. Errata:
ibidem, p. 89. Bibliograjia.
Material folcl6rico, sociológico e lingfüstico recolhido pelo autor
da bôca de um dêsses Tupi do alto Amazonas, acompanhado de. uma
nota bibliográfica da autoria de Curt Nimuendajú.

803
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Etwas von den Maués. Lose Bliitter vom Czirurú. Santo
Antonio, Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien . .17. Jahrgang. Bahia 1939, pp.145-149. Bibliografia.
Depois de dar, algumas informações sociol6gicas acêrca dêsses
índios do Estado do Amazonas, recolhidas pelo autor em 1934, da
bôca de dois membros da tribo dos Maué, o presente trabalho termina com um vocabulário comparativo de 60 têrmo! maué com os
correspondentes do munduruku do Tapaj6s.
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KRUSE, Albert

KUNIKE, Hugo

Erziihlungen der Tapa1oz-Mundurukú. Anthropos XL/XLIV (1946-49), Heft 1-3, Freiburg in der Schweiz 1948,
pp.314-330; Hejt 4-6, Freiburg in der Schweiz 1949, pp.
614-656.
Contém, além de histórias sôbre o passado da tribo e de lendas
colhidas pelo autor e apresentadas em versão alemã, outros valiosos
dados acêrca dêsses índios da bacia do Tapajós.

Die Phonetik der Karaiá-Spra,che. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XI, Paris 1914-1919, pp.
139-181.
.
Estudo fonético sôbre essa língua do Araguaia.

810

***
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KUNIKE, Hugo

***

KRUSE, Albert
Karusakaybe, der Valer der Mundurukú. Anthropos
XLVI, Freiburg in der Schweiz 1951, pp.915-932; XLVII,
1952, pp.992-1018.

Beitriige zur Phonetik der Karajá-Sprache (Brasilien).
Internationales Archiv jür Ethnographie, XXIII, Leiden
1916, fase. 5-6, pp.147-182.
Neste estudo fonético sôbre m.aterial lingüístico karajá coligido
por outros autores, foi empregada a grafia da revista "Anthropos"
com ligeiras modificações.

Rica coleção de dados sôbre o herói-tribal dos Munduruku e
outros aspectos da mitologia dêsses índios, bem como sôbre sua cultura em geral.

811

***

808

KUPFER

***

Die Cayapo-Indianer inder Provinz iVíatto-Grosso. Zeitschrijt der Gesellschajt für Erdkunde zu Berlin, V. Berlin
1870, pp.244-255.

KUNIKE, Hugo
Der Fisch als Fruchtbarkeitssymbol bei den Waldindianern Südamerikas. Anthropos VII, Wien 1912, pp.206-229.
Considerando-se a importância do peixe na alimentação dos índios do Brasil e da Guiana, não é de se estranhar o grande papel que
aquêle animal desempenha na cultura espiritual de muitas dessas
tribos. O autor, baseando-se em literatura antiga e moderna, estuda
êsse papel nas danças e cantos destinados a produzir fertilidade, na
arte decorativa e na mitologia.
Cf. o comentário de Tastevin na revista Anthropos IX, Wien
1914, pp.405-417.

809
-

Algumas notas sôbre os Kaiapó do sul, aldeados perto de Sant' Ana de Paranaíba e visitados pelo autor. Contém, também, pequena
lista de vocábulos dêsses índios.

812
***

LABRADOR, ] osé Sánchez

1714-1798

El Paraguay Católico, I, Buenos Aires 1910, xx, 323
pp., pranchas e um mapa; II, Buenos Aires 1910, 332 pp.,
pranchas e 2 mapas; III, Buenos A.ires 1917, xxxv, 373
pp.; in-8. 0
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O autor fundou, em 1760, a missão Belém, no,rio Ypané, a uma
distância de quatro léguas da desembocadura dêsse rio no Paraguai,
vivendo entre os Guaikuru até a expulsão dos jesuítas das possessões
espanholas, no ano d.e 1767. A presente obra, escrita em 177Q, é muito
importante para o estudo daqueles índios, também chamados Mbaiá
e Kadiuéo ou Kaduveo, e para o da tribo aruak dos Guaná, isto é,
para conhecer a história de tribos do norte do Paraguai e do sul de
Mato Grosso cujos descendentes ainda existem. Os primeiros dois
tomos contêm dados a respeito da cultura material, da organização
política e da vida social. O terceiro tômo é uma gramática mbaiá
acompanhada de um catecismo cristão no mesmo idioma, cujos textos servem para se compreender melhor o mecanismo dessa língua.
Lafone Quevedo prefaciou o primeiro e o terceiro tomos, dando nêles informes biográficos e bibliográficos sôbre o autor, e no ·último
tômo algumas observações lingüísticas e notícia de que o -Vocabulário
mbaiá coligido pelo mesmo missionário jesuíta apareceria como quarto
tômo da publicação. O segundo tômo possui, ainda, um apêndice
que reune dados .sôbre as tribos em questão, extraídos de livros antigos e modernos.

813

...

.

LABRE, A. R. Pereira
Exploração do rio Ituxy. Revista. da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro; IV,' Rio de Janeiro 1888, pp.
117-120.
O autor cita as tribos que habitavam o Ituxi quando êle navegou
por êste afluente do Purus, a saber, de 1872, a 1883.

815

*••
LABRE, Antonio R. P.
Colonel Labre' s Exploraiions in the Region belween the
Beni and Madre de Dios Rivers and the Purus. Proceedings oj lhe Royal Geographical Society, n. s., XI, London 1889, pp.496-502, 1 mapa fora do texto.
. Contém !!Õmente algumas ligeiras referências a tribos daquela
região explorada por Rodrigues Pereira Labre entre os anos de 1872
e 1887.

.....

.

816

LACERDA FILHO
Acção physiologica do urari. Archivos do Museu Nacional, I, Rio de Janeiro 1876, pp.37-43.

LABRE, Antonio Rodrigues Pereira
Rio Pur~. Noticia. Maranhão 1872. 50 pp. in-IJ.",
1 mapa.

Trata dêsse veneno de flechas, baseando-se em vários autores
e em experiência!! próprias.

817

**•

Indica como habitantes do baixo Purm1 o! "Múrá, Curuhaty,
Simaniry, Catuquina e Cipó'', do médio Purus os "Pamanan, Simaru11an, Caripuna, Cathauichys, Pamary, Jamamandy, Caxarrary e
Uatanary", e do alto Purus os "Jubery, Ipurinan, Manetinery e
Canamary", dando ligeiras notas a respeito dessas tribos. Acrescenta
(p. 30): "Consta haver ainda as tribus - Auaina:ma:ry, Cujigenery,
Catianan, Cachapan, Imairnman, Ispinó, Cuxixiniary, Carunan, Cigananery, Turumaty, Paicycy, Xiapuriniry, Miriximandy, Mamury,
Ximauiry e Araras para o interior."

Contribuições para o éstudo anthropologico das raças
indigenas do Braiil. Archivos do Museu Nacional, l, Rio
de Janeiro 1876, pp.47-75, 4 figuras no texto, 4 pranchas
fora do texto.
.

814

818

LACERDA FILHO e J;>EIXOTO, Rodrigues

.Estudo craniométrico, principalmente dos Botocudos.
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LACERDA FILHO
Contribuições para o estudo anthropologico das raças
indígenas do Brazil. Nota sobre a conformação dos dentes.
Archivos do Museu Nacional, I. Rio de Janeiro 1876, pp.
77-83, 1 prancha fora do texto.
Chega à conclusão de "que a conformação geral dos dentes pôde
servir como caracter distinctivo das raça.e da Ameriea, prestando-se
ao mesmo tempo a reforçar as provas já reconhecidas da unidade' do
typo ethnico para os povos que habitaram antigamente e habitam
ainda hoje as vastas regiões do Novo Mund~."

819

**•

mo ano apareceu, no Rio de Janeiro, uma tradução de Cândido Jucá (jilho), com prefácio e notas de Basflio de Magalhães, 270 pp. in-8. 0 , 1 mapa e ilustrações.
Em 1743 o autor desceu o Amazonas, do Peru até o Pará, e daí
foi, pela ilha do Marajó, à Guiana Francesa.
Seu relato contém ligeiras referências aos Omagua, Peva, Manao, Tupinambá e a outras tribos da região percorrida. Apesar de
observar - aliás, com tôda razão - que seriam necessárias, "pa:nt
dar uma idéia exata dos americanos, quase tantas descrições como
povos há entre êles", os juízos do autor acêrca do caráter de todos os
índios por êle encontrados, tanto escravizados pelos brancos como
independentes, são generalizações injustificáveis. Dedica várias páginas a enumerar depoimentos a favor da existência das amazonas
mencionadae por Orellana e refere-se à mudança artificial da côr
das penas de papagaios vivos, praticada pelos índios do Oiapoque.

LACMANN, Wilhelm

821

Ritte und Rasttage in Südbrasilien. Reisebilder und
Studien aus dem · Leben der deutschen Siedelungen. Berlin
1906. vii, 243 pp. in-8. 0 , 12 pranchas fora do texto.
As pp.218-222 referem-se às observações feitas pelo autor entre
os Kaingang das margens do Serrinho, com os quais passou algumas
horas, no ano de 1903, e cujas cabanas pertencem aos aldeamentos
de Nonoai, no Estado do füo Grande do Sul.
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***
LAET, ] oannes de
Historie ofte Jaerli;ik Verhael van de Verrichtinghen
der Geoctroyeerde West-Indische Compagnie. Leyden 1644.
fol. A versão portuguêsa é intitulada: Historia ou Annaes
dos feitos da Companhia Privilegiada das Indias Occidentaes, Rio de Janeiro 1925, 2 tomos, 662 pp. in-4. 0
Contém alguns dados sôbre os "Tapúia" do nordeste (cf. pp.461
e segs. da edição brasileira).

822

1701-1774

LA CONDAMINE, de

Relation abrégée d'un voyage dans l'intérieur de l'Amérique méridionale. Depuis la côte de la mer du Sud, JUSqu' aux côtes du Brésil et de la Guiane, en descendant la
riviere des Amazones. Paris 1745. xvi, 216 pp. in-8. 0 , 1
mapa. - Outra edição francesa apareceu em _Maestricht,
no ,ano de 1778 (xvi, 379 pp. in-8. 0 ) . Uma versão inglêsa
saiu em Londres, no ano de 1747 (xii, 108 pp. in-8. 0 , 1
mapa). Em 1921'f:apareceu uma tradução espanhola em
Afodrid (xi, 229 pp. in-8. 0 , 1 prancha, 1 mapa). Em 1944
saiu, em São Paulo, a versão portuguêsa de Aristides d' Avila,
TliL série Brasflica, VIII, 214 pp. in-8. 0 , 2 mapas. No me8-
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***
LAGO, Antonio Bernardino Pereira do
Itinerario da província do Maranhão. Revista Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico
do Brasil, XXXV, parte primeira, Rio de Janeiro 1872,
pp.385-422.
Contém referências aos "Gamellas'', "Timbiras", "Guajajaras"
e "Berintim" (p. 421).
823
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1901-

LAGO, A~tonio Flore11.cio Pereira do

LANE, F.

Relatorio dos estudos da · commissão exploradora dos
rios Tocantins e Araguaya. Rio de Janeiro 1876, 36 pp.
in-8. 0 - Reproduzido, em anexo, em: Visconde de Taunay:
Goyaz. São Paulo s.a. (1931), pp.71-109.

Notes on lhe fire-.sticks. used by some Indian tribes in
Brasil. Ethnos III, n. 1, Stockholm.1938, pp. 1-3, 2 figuras
no texto.

Trata ligeiramente da questão de incorporar os índios da região
estudada à nossa civilização, mencionando os Karajá e os Kaiapó do
norte.

824

Descreve as varetas usadas pelos Opaié-Chavante e Bororo
para 8 produção de fogo e o modo de manejá-las. Entre aquela. tribo
do sueste de Mato Grosso, elas consistem em galhos de crindiúva
(Trema spec.), ao passo que os Bororo empregam galhos de urucuzeiro (Bixa orellana L.).

827
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**•
LANE, Frederico
1870-1951

LAMEGO, Alberto

A terra goytacá. 4 tomos in-8." com pra,nchas, fac-símiles e mapas. I: Paris e Bruxelas 1913, 459 pp., 1 p. de
errata; II: ibidem 1920, 518 pp.; III: ibidem 1925, 469
pp.;IV:Niterói 1941, 472, xiv pp.
Às páginas i8-22 do primeiro tomo há alguns dados sôbre os
Goitaká, extraídos de diversos autores. :t:sses índios foram estudados
por Métraux, na sua monografia "Les indiens Waitaka". Também
Estêvão Pinto (Os Indígenas do Nordeste, I, São Paulo 1935, pp.
144-H6) se refere a êles.
825

Cachimbos dos índios Kara;á. Revista do Museu Paulista, Nova Série, IV, São Paulo 1950, pp.381-388, 4 figuras no texto. Bibliograjiá.
Estudando numerosos cachimbos, colhidos em diferentes épocas, nessa tribo do Araguaia e pertencentes, em sua maior parte, ao
Museu Paulista,· o autor mostra as mudanças de matéria-prima e
forma havidas no aecorrer do tempo.

828

**+
LANGE, Algot

* ... *
LAMEGO, Alberto Ribeiro (Lamego Filho)

O Homem e o BreJO. IX Congresso Brasileiro de Geografia (1940), Anais III, Rio de Janeiro 1944, pp.207-429,
145 figuras no texto, t mapa. Bibliografia.
Às páginas 256-271 o autor trata dos Goitaká e das outras tribos que habitavam a rt'gião de Camp0s, isto é, o norte do Estado
do Rio de Janeiro.

The Lower Amazon. A narrative oj explorations in the
little known regions of the State oj Pará, on lhe Lower Amazon, with a record of archaeological excavations on MaraJÔ
Island at the Mouth of the Amazon River, and observation$
on the general resources of lhe country. New York and London 1914. xxv, 468 pp. in-8. apêndice, índice alfabético,
109 ilustrações, 6 mapas.
0

,

Esta descrição de viagem contém algumas observações de pouca
importância sôbre os Ararandeuara do rio Moju, visitados pelo autor em 1913, e,um vocabulário dêss_es índios Tupi do Estado do Pará.

829
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LASCH, Richard

LEBZELTER, Viktor

Zur südamerikanischen Amazonensage. Mitteilungen
der K. K. Geographischen Gesellschaft in Wien, LIII-1910
Wien 1910, pp.278-289.
'

Ein armloser Baré-Indianer in seiner Anpassri,ng an
die Lebenserfordernisse. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien LXI, Wien 1931; N. 5, pp.301303, 2 figuras no texto.

Ehrenreich demonstrou a difusão da lenda da~ amazonas entre
numerosas tribos da América do Sul e, especialmente, ao norte do
Amazonas. Depois de comentar isso, o presente artigo sugere que
foi principalmente o antagonismo entre os dois sexos, nas · tribos
karaíb, devido à superioridade ecónômica da mulher sôbre o homem
que levou a inventar essa lenda.
'

1828-1885

Apontamentos para a h.istoria dos Jesuitas no Brasil
extrahidos das Chronicas da Companhia de .Jesus pelo Dr.
Antonio Henriques Leal. Revista trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, XXXIV,
!!ª!'te segunda, Rio de Janeiro 1871, pp.47-101, 195:..275;
zbzdem, XXXVI, parte segunda, Rio de Janeiro 1873, pp.
65-178, 201-348. - Em 2 volumes.'. Maranhão e Lisboa
1874.
Contém referências a numerosas tribos de diversas partes do Brasil.

831

LEÃO, Emelino A. de
Subsidias para o estudo dos Kaingangues do Paraná.
Curityba 1910. 40 pp.
Esta compilação dos estudos de Telêmaco Borba e de outros
autores apareceu, ~ambém, sob o mesmo título, na Revista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo XV (1910), São Paulo
1912, pp.221-252.
Cf. o comentário do Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana a
respeito da parte lingüística, na Revista do Museu Paulista XII, S.
Paulo 1920, pp. 379 e 380.
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LEHMANN,F.Rudolf
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LEAL, Antonfo Henriques

Trata do uso dos pés por um Baré nascido sem braços, que KochGrünberg fotografou em 1913, no alto rio Negro, e ao qual se referiu
no primeiro volume de "Vom Roroima zum Orinoco", p. 402.

1887-

Weltuntergang und Welterneuerung im Glauben schriftloser Volker. Zeitschrijt für Ethnologie LXXI, Berlin 1940,
pp. 103-115.
Neste estudo sôbre conceitos escatológicos entre povos-naturais
há referências a índios do Brasil.

834

***
LEHMANN-NITSCHE, Robert

1872-1938

La colección Boggiani de tipos indigenas de Sudamérica central. Buenos Aires. 1904.
Esta coleção de mais de cem pranchas, segundo fotografias tiradas por Guido Boggiani, representa indivíduos das tribos Chamakoko, Sanapaná, Angaité, Lengua, Kaduv4t0, Toba, Paiaguá e Bororo.
Lehmann-Nitsche acrescentou-lhe prefácio e índice em espanhol e
alemão.
835

•**
LEHMANN-NITSCHE, Robert
Der Triinengruss im Allen Testament. Baessler-Archiv XIX, Heft 1-2, Berlin 1936, pp.78-86.
-
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Tratando da distribuição geográfica. da saudação ·lacrimosa e,
especialmente, das alusões feitas a seu respeito no Antigo Testamento, o autor resume os resultados dos estudos que Friederici e Métraux
realizaram ·sôbre a existência dêsse costume entre . tribos do Brasil
e de outras partes da América do Sul.

•• *

LEITE, Serafim

Os 1esuitas e os indios Aiaromomis na Capitania de
São Vicente. Revista do Instituto Historico e Geographico
de São Pazilo XXXII, São Paulo 1937, pp.253-257.

836

LEHMANN-NITSCHE, R.
El 1abutí y el quirquincho. Instituto del Museo 'de la
Universidad Nacional de La Plata, Obra del Cincuentenario,
t. II, Buenos Aires 1936, pp.185-200.

r

O autor compara a lenda do jabuti· e da onça, referida por
vários autores como sendo da Amazôrua, e por alguns em texto tupi,
com a lenda do tatu e da onça, ouvida entre os Xipaia do Alto Curuá
por Curt Nimuendajú e em San Luis de la Punta por D. B. Vida!,
considerando provada uma relação entre os Tupi do norte do Brasil
e os Quichua da Argentina.

837

***
LEHMANN-NITSCHE, Robert
Studien zur südamerikanischen Mythologie. Die iitiologischen Motive. Hamburg 1939. xii, 205 pp. Bibliografia.
Volumosa coleção dos conceitos pelos quais, nos mitos e lendas
sul-americanas, se explica a origem de particularidades de ambiente,
de homens, aromais e plantas. O autor reune em seções especiais, ordenadas alfabeticamente, cêrca de 1.100 motivos referentes ao homem em geral, às diferentes tribos, à fauna em geral, aos mamíferos,
aves, répteis, anfibios, peixes, cefalópodes, moluscos e artrópodes,
à flora em geral e especial e, por fim, às particularidades da terra e da.'
paisagem. A respeito das relações dos motivos etiológicos com os
mitos em que se encontram, o autor chega à conclusão de que as particularidades do ambiente, de homens, animais e vegetais deram
motivo a uma explicação, então elaborada de tal maneira que os
elementos que a provocaram passaram a desempenhar um papel mais
ou menos secundário, desaparecendo mesmo por completô.
Cf. o comentário de Alfred Métraux no J ournal of American
Folklore, 1946, pp. 343-344.

Sôbre os Maromomi (l\Iaramimis, Marumimis, Maromomins, Miramomis, Guaramemis) escreve, em 1599, o padre· Pero Rodrigues,
numa carta reproduzida no presente artigo: "Vive esta gente em uma
serra, que está sobre o Rio de Janeiro e S. Vicente, em espaço de obra
de duzentas l~guas. E tem diferença do gentio, que vive pola costa,
em algumas cousas. Tem uma só mulher, não comem carne hµmana,
dormem no chão, quando muito sobre folhas de arvores, e contentamse com terem os pés pera o fog,'.) e tem muita variedade de linguas. Os que
vivem p'lla costa dormem em redes com fogo de-bJ.ixo, e tem uma só
lingua em todo o Brasil desde o Rio da Prata até o famoso Rio das
Almanzonas. ''
Como mostra essa contraposição dos Maromomi aos Tupi do
litoral, pertenceram os primeiros àquelas tribos que, antigamente,
eram compreendidas pelo têrmo Tapuia.
O jesuíta Manuel Viegas, que entrou em contacto com os Maromomi em fins do século XVI, escreveu um catecismo e um. vocabulario na língua dêles. Não se sabe se êsses documentos Iingüísticos
ainda existem.
Os Maromomi catequizados foram absorvidos na mg,ssa geral dos
índios das missões jesuíticas.
Havia uma aldeia maromomi na comarca de S. Paulo e outra
junto à aldeia de S. Barnabé, no Rio de Janeiro.

839

***
LEITE, Serafim· . .
Páginas de História do Brasil. Série "Brasiliana''
93, São Paulo 1937, 260 pp. in-8. 0
Contém interessantes dados de fontes jesuíticas sôbre diversas
tribos do Brasil quinhentista e seiscentista.
2 ~.
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como, por exemplo, o estudo das autoridades da Companhia e de
seu magistério.

LEITE, Serafim
História da Companhia de Jesus no Brasil. I: Lisboa
e Rio de Janeiro 1938, xxxii, 610 pp. in-8. 0 gr., 13 pranchas,
1 mapa, apêndices, índice alfabético de rwmes. Bibliografia.
II: Lisboa e Rio de Janeiro 1938, xv, 658 pp. in-8. 0 gr.,
13 pranchas, apêndices, índice alfabético de nomes. Bibliografia. III: Rio de Janeiro e Lisboa 1943; xxviii, 487 pp.
in-8. 0 gr., 22 pranchas, 1 mapa, apêndices, índice alfabético de nomes. Bibliografia. IV: Rio de Janeiro e. Lisboa
1943, xxv, 440 pp. in-8. 0 gr., 23 pranchas, 1 mapa, apêndices, índice alfabético de nomes. Bibliografia. V: Rio de Janeiro e Lisboa 1945, xxx, 635 pp. in-8. 0 gr., 2 plantas e
2 mapas rw texto, 22 pranchas, apêndices, índice ,alfabético
de nomes. Bibliografia. VI: Rio de Janeiro e Lisboa 1945,
xxiii, 640 pp. in-8. 0 gr., 1 mapa no texto, 2 mapas fora do
texto, 30 pranchas, apêndices, índice alfabético de rwmes.
Bibliografia. VII: Rio de Janeiro 1949, xx, 491 pp .. in-8. 0
gr., 22 pranchas, apêndices, índices alfabéticos de nomes.
VIII: Rio de Janeiro 1949, xxviii, 437 pp. in-8. 0 gr., 37
pranchas, apêndices. IX: Rio de Janeiro 1949, vi, 459 pp.
in-8.º gr., 30 pranchas, apêndices. X: Rio de Janeiro 1950,
xxi, 319 pp. in-8. 0 gr., 1 prancha.
Esta obra monumental e bem documentada é indispensável para
o estudo das relações entre os jesuítas e os índios do Brasil, con~
tendo valiosos dados da Etnografia Brasileira da época colonial. Os
nomes das numerosas tribos mencionadas constam dps índices alfabéticos.
Os dois primeiros tomos tratam do estabelecimento e da obra
dos jesuítas no Brasil quinhentista.
Os tomos III e IV referem-se aos trabalhos que êsses missionários, nos séculos XVII e XVIII, realizaram no Ceará, Maranhão,
Pará e Amazonas. No tomo V é estudado o que êles fizeram na.mesma
época, na Bahia, em Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do
Norte e no Piauí. O sexto tomo trata das atividades dos jesuítas, nos
mesmos séculos, no Rio de Janeiro, Espírito Santo, em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, São Paulo, no Paraná, em Santa Catarina
e no Rio Grande do Sul.
O tomo VII, que se refere também aos séculos XVII e XVIII,
é dedicado ao estudo de diversos aspectos da vida jesuítica no Brasil

-
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Os tomos VIII e IX são suplementos bibliográficos, tratando
em ordem alfabética dos escritores jesuítas do Brasil. ·
O décimo tomo contém o índice alfabético geral de nomes e matérias de tôda a obra (pp. 1-253), corrigenda e addenda (pp. 255-256)
e índices das estampas, dos apêndices e das matérias de cada tomo
separadamente (pp.257-298). Os nomes de tribos e os assuntos referentes a índios, contidos em tôda a obra, acham-se alfabeticamente
enumerados às páginas 120-129.

É verdade que o autor trata muito por alto importantes aspectos
da vida índia. Faz isso, provàvelmente, por ser a sua finalidade principal apresentar história de jesuítas e não de índios. Tal unilateralidade, porém, impede de avaliar exatamente a ação dos próprios padres. Assim, por exemplo, às páginas 172 e 173 do tomo IV, parece
sugerir, elogiando os missionários à custa dos índios, que êstes só
por influência daqueles se dedicaram à lavoura. Basta lembrar os
processos e numerosos produtos agrícolas que o português adotou do
índio, para ver o absurdo dessa generalização.

841

** *
LEITE, Serafim
Novas cartas 1esuiticas. Brasiliana CXCIV. São Palllo
1940. 344 pp. in-8. 0
Cartas de Nóbrega, Vieira e outros jesuítas dos séculos XVI e
XVII. "Sôbre os índios do Brasil versam tôdas", afirma 0 padre
Serafim Leite (p. 13). Nós, porém, devemos confessar que as alusões
a êles são escassas e pouco interessantes para a Etnologia. Só um dos
escritos publicados no presente livro merece certa atenção do indianista: o relato do padre Jerônimo Rodrigues sôbre a missão dos
Carijó. Mas esta descrição da tribo guarani do litoral de Santa Catarina é, também na mai.or parte, um resumo das más impressões
recebidas pelo seu autor.
Cf. H. Baldus in: Revista do Arquivo Municipal, LXXV, São
Paulo 1941, pp. 224 e 225.
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LEITE, Serafim
Primeiro documento importante, 1urídico-moral, escrito
no Brasil (1567), por J.Wanoel da Nóbrega. Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, ano
XXI, n. 82, Porto Alegre 1941, pp.518-530. - Transcrito
do "Jornal do Comércio" do Rio de Janeiro.

Livro de impressões de viagem, agradável de -se ler, contendo
numerosas referências abs- Karajá visitados pelo autor em 1947 e
algumas a outras tribos da bacia do Araguaíâ. Alguns d;i.dos são interessantes para o estudo da aculturação daqueles _índios.

845

***
LEME, Pedro Taques de Almeida Paes

Texto integral do documento inédito em que se trata de "interpretar uma ordem da 'Mesa da Conciência' de Lisboa, a cuja alçada
pertenci'l a questão ela liberdadt> dos índios. Quirício Caxa é favorável -à tese de que, em extrema .necessidade, o pai pode vender o
filho, e que um homem, maior de vinte anos, no mesmo caso,,se pode
vender a si mesmo. Nóbrega refuta-') e desenvolve metodicamente
os pontos de que trata."

843

***
1900-

LELONG, M.-H.

Les Indiens qui meurent. Paris 1952. 233 pp. in-16.º,
4 pranchas e 1 mapa fora do texto.
Esta narrat;va de uma rápida visita, feita em 1947, a Tampiitáua, aldeia tapirapé, pouco depois dela ter sido atll;cada pelos Górotire, é o depoimento sentimental dum inteligente dominicano revoltado contra as injustiças do mundo e a inércia criminosa do Serviço de Proteção aos Índios ("le Poste de Protection qui ne protege
rien" - p.193). Há alguns erros nos dados referentes aos Tapirapé
e certa incompreensão de atitudes dos Karajá.

Nobiliarchia Paulistana. Genealogia das principaes familias de S. Paulo. Revista Trimensal do1nstituto Hislorico,
Geographico e Ethnographico do Brasil, XXXII, Rio de
Janeiro 186~, parte -primeira, p. 175-200, 209-261;
XXXIII, Rio de Janeiro 1870, parte primeira, pp.5-112,
157-242; parte segunda, pp.27-185, 249-335; XXXIV,
Rio. de Janeiro 1871, parle primeira, pp.5-115, 141-253;
parte segunda, pp.5-46, 129-194; XXXV, Rio de Janeiro
1872, parte primeira, pp .. 5-132, 243-384; parte segunda,
pp.5-79.
Contém dados acêrca das relações entre bandeirantes paulistas
e índios, nos séculos XVII e XVIII. Especi::i.lmente interessante, se
bem que salpicada de afirm'lções errôneas, é a referência à "nação
Guayanãa", encontrada por Fernando Dias Paes no "centro da serra
da Apucarana", "pelos anos de 1661" (t. XXXV, parte primeira,
pp.106-109).
Cf. _a pág. 314 do artigo de Herbert Baldus "Sinopse da História dos Kaingang paulistas" (São Paulo em quatro séculos, I, S.
Paulo 1953).
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*** LELONG, Maurice
Le fleuve des Cara1ás. Paris 1953. 252 pp. in-16.º, 3
figuras no texto, 1 mapa e 14 figuras em pranchas fora do
texto. Bibliografia.
-
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LEONARDOS, Othon Henry
Concheiros naturais e sambaquís. Serviço de Fomento
da Produção Mineral, avulso n.37. Rio de. Janeiro 1938.
xiii, 109 pp.in-8. 0 , 5 figuras e 1 mapa no fexlo, 20 pranchas
e 1 gráficofora do tei:to, índices alfabéticos de autores e lugares. Bibliografia.
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Trabalho importante pelo grande material em que está baseado.
Depois de tratar de problemas gerais, o autor estuda a distribuição
geográfica dos sambaquis brasileiros.

Esta edição contém também trechos de melodias índias, que representam os documentos mais antigos da música brasileira.

847
***
1534-1611

LÉRY, lean de

Histoire d'vn voyage jaict en la terre dv Bresil, avlrement dite Amerique. Reveve, corrigee, et bien augmentee en
ceste seconde Edition, tant de figures, qu' autres choses notables sur le suiet de l'auteur. Pour Antoine Chuppin,
,\I.D. LXXX. in-8. 0 pequeno. Prefácio de 15 jôlhas não numeradas, texto de 382 páginas numeradas, índice de matérias de 6 fôlhas não numeradas, 8 pranchas, duas das quais
reproduzem a mesma xilogravura.
Léry declara ter permanecido entre os Tupinarnbá durante quase
um ano, vivendo familiarmente com êles. Confirma as notícias dadas
per Staden, das quais sõmente teve conhecimento oito anos depois
de publicar a sua própria narrativa, como explica numa carta citada
por Ternaux Compans e autores posteriores. Por outro lado, Léry
critica violentamente, e não sem razão, as observações sôbre os índios brasileiros publicadas por Thevet, seu comp::i.triota e antagonista na profissão religiosa.
Como todos os autores de sua época que tratam de Etnografia
do Brasil, Léry dá maior importância ao problema da antropofagia.
Com relação a isso, a seguinte observação sôbre os Tupinambá revela a objetividade do inteligente francês: " ...não comem a carne,
como poderíamos pensar, por simples gulodice, pois embora confessem ser a carne humana saborosíssima, seu principal intúito é causar
temor aos vivos. Move-os a vingança, salvo no que diz respeito às
velhas, como já observei.'~
O livro de Léry destaca-se dos escritos de Hans Staden e Gabriel
Soares, principalmente, pelo seu valor lingüístico. Plínio Ayrosa,
que valorizou a última edição brasileira com notas tupinológicas,
nela restaurando, traduzindo e anotando também o célebre colóquio
tupinambá-fraucês do capítulo XX, disse muito bem a êsee respeito:
" ... em nenhum outro cronista dos anos afastados· em que se iniciava
a colonização regular do Brasil, encontraremos elementos tão abundantes e tão curiosos sôbre a chamada língua-geral... "
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As xilogravuras da obra de Léry, se bem que sejam tecnicamente
superiores às da primeira edição de Staden, não_ são tão rica~ como
estas em material etnográfico.
Léry afirma ter voltado. do Brasil à Europa em 1558. Publicou
a primeira edição de sua narrativa de viagem em 1578. A segunda
saiu em 1580, em Genebra, "revista, corrigida e bem aumentada",
e é nela que deve basear-se o investigador. Reimpressão desta é a
melhor e mais acessível edição francesa moderna, publicada em 1880,
com numerosas notas de Paul Gaffarel. Observa, também, êste comentador a respeito da edição de 1580: "É ela muito preferível à
precedente".
A obra de Léry foi traduzida para o latim, alemão, holandês e
português. A melhor e mais completa de tôdas as edições até hoje
feitas, apareceu na tradução de Sérgio Milliet, como volume VII da
"Biblioteca Histórica Brasileira", sob a direção de Rubens Borba de
Moraes, em São Paulo, 1941. Contém 280 páginas in-8, 0 grande, facsímile do mapa do Brasil, de Cornelis de Jode de 1593, e não somente
as ilustrações da edição original e de outras subseqüentes, como também algumas gravuras contemporâneas pouco conhecidas.
·
As opiniões de numerosos autores que elogiam Léry são citadas no estudo de Francisco Rodrigues Leite, intitulado "Iean de
Lery, viajante de singularidades" (Revista do Arquivo Municipal
CVIII, S. Paulo 1946, pp.23-112). f;ste crítico brasileiro, porém,
depois de confrontar o texto de Léry com "Les Singularitez de la
France Antarctique" de Thevet, chega às seguintes conclusões: " ...uma
análise um pouco detida do livro de Iean de Lery deixa claro não haver aí, a não ser em construção pirotécnica, qualquer contribuição
verdadeiramente pessoal para o conhecimento da terra e dos costumes dos aborígenes americanos. Nosso homem :terá viajado, porque
não, mas que tenha sido viajante de terras da América quem poderá
provar ? A composição de um livro como o seu estava nas possibilidades de qualquer- um sem sair de la Margelle, de Genebra, ou
de qualquer outro lugar da Europa. Bastava, a uma certa facilidade
literária, juntarem-se os livros de Thevet, Gomfil"a, Staden e pouca
coisa mais. Tudo o que há em seu livro, excluidos os fogos bem entendido, se encontra nessas fontes. Resta um pouco de geografia e a
documentação linguística. NQ corpo do livro gasta Lery com certa
abundância sua terminologia tupí. Mas todos os vocábulos indígenas
que aí aparecem, é bom também que se acentue, aparecem no Co-
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fim

l6quio existente no
do livro. Dêsse Colóquio diz Gafforel:
'II
se pourrait, ccmme · 1e lui reprcche Thevet (Histcire manuscripte de
deux vcyages par luy faits aux Indes. Bibliot. nat. fonds Saint-Germain franc. n.656), que Lery ait emprunté ce colloque à l'un de ses compagnons, Normand d'origine, ou à Villegagnon lui-même. Au reste il
(Villegagnon) estoit si habil hcmme qu'IL AVOIT ESCRIT VN
DICTIONNAIRE & COLLOQUE EN LA .LANGUE BRÉSILIENNE, qu'il a ccmmuniqués à plusieurs notables personnages, comme
à feu M. Le Chancellier L'H::::sp;tal & à feu M. Baudin, procureur
general du roy en sa ccur de parlement à Paris, à chacvn desquels il
en dcnna vne ccpie. Au retcur du siege de Sancerre, VN NOMMÉ
ODE. .. SUR BONNE FOY PRESTA LA.DITE COPPIE À CE LERY,
LEQUEL DESPUIS. L'A FAIT IMPRIMER EN SON NOM'
(cs grifos são nesses). (Hisloire d'un Voyage faict en la Terre .du Bresil, ed. Paul Gaffarel, Paris, Alphcnse Lemerre, MDCCCLXXIX,
t. 2, p. 209). - É afirmação de um ~ival, pede-se observar. Os fatos, porém, ccnfirmam a versão. Pcrque, se não. teríamos um caso curioso:
- Um viajante vai vÜJjar. O viajante é um viajante arguto ~ muito
capaz de transmitir literàriamente as próprias impressões. Acontece
assim fazer uma mirrativa da viagem. Tudo bem costurado, tudo
apresentado em forma bem razcáveL Acontece, porém, que tudo o
que o viajante conta outros viajantes contaram, frases inteiras que
usa outros viajantes usaram. Às vezes o viajante se esparrama e o
crédulo leitor acredita ver coisa nova. Mas a coisa nova na verdade
não é nova, ou melhor, é nova, como a bolha de sabão em face da gota
de água de que ,provêio. ~osso viajante,
cujas observaçõeS não há
mais que observações de outros, nosso viajante por fim joga na mésà
informações suas,' rigorosas e precisas, sôbre um domínio específico
das coisas da viagem. Até prova em contrário deve-se achar· que também essas infarmações não são do ·esperto VIAJANTE. E assim temos um viajante que não viajou; se viajou não observou; e se observou,
guardou consigo e não contou."
848

Contém referências aos Guató (pp.216-218); Guaikuru (pp.221,
240), Guaná (pp.221-222), Tereno (p. 222), Laiana (p. 222), Kinikináo (P. ?22), Kadiuéo (pp.225-228), Enimá (p. 225), Chamakoko
(p. 227) e Paiaguá (p. 241) ..
849

***
LEVERGER, Augusto
Roteiro da navegação do rio Paraguay desde a foz do
rio Sepotuba até a do rio S. Lourenço. Revista Trimensal
do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do
Brasil XXV, Rio de Janeiro 1862, pp.287-352.
Contém referências aos "Barbados" ou Umutina (pp.290-291),
Bororo da Campanha (pp.296 e 305) e Guató (pp.305 e 345).
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***
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***
LEVERGER, Augusto

1802-1880

Roteiro da navegação do rio Paraguay desde a foz do
S. Lourenço até o Paraná. Revista Trimensal do Instituto
Hislorico, Geographico e Ethnographico do Brasil XXV,
Rio de Janeiro 1862, pp.211-284.

LEVERGER, Augusto
Condições administrativas da província de Matlo-Grosso
apresentadas em relalorio de 13 de Janeiro de 1852 ao !IJinistro e Secretario de Estado dos Negocios do Imperio. O
Archivo - Revista destirwda à vrilgçitisação de documentos
geographicos e historicos do Estado de A1alto-Grosso, anno
I, vol. III, Cuyabá 1905, pp.143-150.
Neste relatório do então presidente da prov!ncia de Mato Grosso
há referências aos Kinikináo, Terena, Kadiuéo, Chamakoko, Guaikuru, Guaná, Kaiapó, Guató, Bororo Cabaçaes, Bororo da Campanha
e Guaraio (pp.145-146).
.
~
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LEVI-STRAUSS, Claude

Com os selvagens civilisados. O Estado de S. Paulo,
supplemento em rotogravura, anno V, n. 73, S. Paulo,
Agosto de 1935, 1 p. e várias figuras.
Ligeiras notas sôbre a aculturação dos Kaingang do Tibagi.

852
***

LÉVI-STRAUSS, C.
Contribution a l' étude de l' organisation sociale des indiens Bororo. Journal de laSociété des Amérjcanistes, N.
S., XXVIII, Paris 1936, pp.269-304, figs. 15-20, pr.
VII-X. Bibliografia. - Versão portuguêsa na Revista do
Arquivo Municipal, XXVII, São Paulo 19~6, pp.5-80, 14
pranchas fora do texto. Bibliografia.
Êste ensaio apresenta-se como muito bem feito. Duvido, porém,
que o próprio autor, hoje uma das autoridades em Etno-Sociologia,
continue contente com êsse trabalho inicial de sua brilhante carreira,
pois a pesquisa de campo realizada por êle em 1936 deu-se em condições cientificamente insatisfatórias, tanto em relação ao espaço de
tempo passado na aldeia bororo, como também a respeito dos meios
lingüísticos para entendimento com os seus habitantes.
Cf. o comentário de C. AJhisetti no seu artigo "Il villaggio boróro" (Anthropos XLVIII, Freiburg iu der Schweiz 1953, pp. 625-630).
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***

LÉVI-STRAUSS, Claude
Guerra e co:riércio entre os índios da América do Sul.
Revista do Arquivo Municipal LXXXVII, São Paulo 1942,
pp.131-146.
Baseando-se principalmente nas observações que fêz entre os
Nambikuara, o autor procura mostrar ''que os conflitos guerreiros
e as trocas econômicas não constituem unicamente, na América do
Sul, dois tipos de relações coexistentes, mas antes os dois aspectos
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opostos e indissolúveis, de um único e mesmo processo social." (p.
145). Esta generalização é absurda, ainda que seja evidente a conexão da guerra com o comércio entre certas tribos sul-americanas. Os
Iekuaná descritos por Koch-Grünberg fazem extensas .viagens com
as suas mercadorias, sem que as trocas comerciais representem "guerras potenciais, pacificamente resolvidas". (p. 143). Por outro lado,
havia inúmeras guerras entre índios da América do Sul, nas quais as
razões econômicas não tinham importância alguma.
Acho que, por enquanto, os problemas ventilados no presente
artigo não podem ser tratados de maneira genérica, sendo preferível
estudar cada caso separadamente.
854

***

LJ!VI-STRAUSS, Claude
The social use of kinship terms among Brazilian I ndians. American Anthropologist, N. S., XL V, n. 3, part
1, Menasha, Wisconsin, 1943, pp.398-409. - Reproduzido
em francês em: La vie familiale et sociale des Indiens Nambikwara.
Compara a organização familial dos Nambikuara com a dos Tupinambá, descrita pelos autores quinhentistas e seiscentistas.
Cf. os comentários de Florestan Fernandes (Organização Social
dos Tupinamhá, p.145, nota 87, e p.189).

855

***
LÉVI-STRAUSS, C.
On Dual Organization in South America. América
Indígena IV, n.º 1, México 1944, pp.37-47.
O autor dessas especulações simplistas sôbre "História Cultural" supõe que antigamente havia na América do Sul uma "homogeneidade cultural'', de um "nivel médio", no qual se formou a organização dual, instituição encontrada tanto em tribos essencialmente captoras (no Brasil), como também em tribos "mais desenvolvidas" (na Bolívia e no Peru).
Cf. o comentário de Josef Haekél em Anthropos XLVII, Freihurg in der Schweiz 1952, p.976.
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L:EVI-STRAUSS, Claude
The Social and
in a Primitive Tribe:
Grosso. Trans.actions
ces, series II, vol. 7,

Psychological Aspect of Chieftainship
lhe Nambikuara of Norlhwesiern Mato
of lhe New York Academy of Scienn. 1, 1944, pp.16-32.

Considerações sôbre aquilo que o autor chama de "natural leadership" (liderança natural) (p.32), mencionando, ronda, alguns ou·
tros aspectos da cultura daqueles índios.
Cf. o comentário de A. Métraux em Acta Americana IV, 1946•
p.113.

857
***

LÉVl-STRAU SS, Claude
The name of lhe Nambikiiara. American Anlhropologist, N. S., XLVIII: n. 1, Menasha, Wisc., 1946, pp.
139-140.

Apesar dessa advertência, a presente obra é, sem dúvida, a mais
importante até hoje publicada sôbre aquêles índios de Mato~ Grosso,
vi>'itados pelo autor em 1938 e 1939. Lê-se com proveito e prazer,
pois além de constituir uma mina de interessantes observações e sugestões, é muito bem escrita.

859
***
LÉVI~STRAUSS,

Claude

Sur cerlaines similarilés slruclurales des Zangues Chibcha et Nambikwara. Actes du XXVIIIe Congres lnlernational des Américanisles (Paris 1947), Paris 1948, pp.
185-192.
As semelhanças entre quatro idiomas chibcha e um dialeto dos
Nambikuara, demonstradas no presente artigo, levam o autor a supor que êsses índios mato-grossenses procedam do norte da América
do Sul, hipótese ccirroboi·ada, segundo êle, pela aparência física dos
Nambikuara e pelo fabrico de curare entre êles (p.192).

Traduz êsse nome errôneamente por "orelhas grandes" ("big
ears"), significando, porém, no tupi-guarani: nambi: orelha, e k.uará: buraco, de modo que a tnidução correta ~eria: buraco da orelha.

858

***
LÉVI-STRAUSS, C.
La i•ie familiale el sociale des Indiens Nambikuara.
Journal de la Sociélé des Américanisles, N. &, XXXVII,
Paris 1948, pp.1-131, 1 mapa no texto, 7 pranchas fora do
lro;to.
"Il est superflu de souligner qu 'on ne trouvera pas ici une étude
exhaustive de h vie et de la société Nambikwara. Nous n'avoris pu
partager l'existcnce des indigenes que pendant la période nomade,
et ct>la seu! suffirait. à !imitcr la portée de notre enquête. Un voyage
entrepris pcndant. la périnde sédentaÍI'e apporterait sa:ns· doute des
inforrnations capitalcs, ct perrnettrnit de rectificr la perspective d'ensemble" (p. 3).

860

***
LÉVI-STRAUSS, Claude
Le sorcier e,t sa magie. Les Temps Afodernes, XLI,
Paris 1949, pp.38!5-406.
Nestas considerações em tôrno do xamanismo há referências aos
Narnbikuara.

861
***

LÉVl-STRAUSS, Claude
. Les structures élémenlaires de la parenté. Paris .1949.
xvi, 639 pp. in-8. 0 e 1 p. de errata, 88 figuras no texto, índice alfabético de nomes.
Contém numerosas referências. a índios do Brasil.
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LIDSTONE, William

LÉVI-STRAUSS, Claude
Documents Rama-Rama. Journal de la Société des
Américanistes, N. S., XXXIX, Paris 1950, pp.73-84, 1
mapa no texto.
Apresentando pequeno vocabulário por êle colhido em 1938
entre os Urumi e comparando-o com palavras dos Rama~Rama e
Ntogapid, o autor chega a confirmar a hipótese de Nimuendajú sôbre o parentesco chegado entre os idiomas dessas três·tribos da parte
superior da bacia do Gi-Paraná.
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***
LÉVI-STRAUSS, Claude

vide
BROWN, C. Barrington

***
LIMA, Francisco das Chagas
Memoria sobre o descobrimento e Colonia de Guarapuava. Revista Trimensal de Historia e Geographia ou Jornal
do Instituto Historico e Geographico Brazileiro, IV (1842),
segunda edição, Rio de Janeiro 1863, pp.43-64.
Contém material acêrca da história dos Kaingang daquela região paranaense nos primeiros decênios do século XIX.

Les structures sociales dan.~ le Brésil central e oriental.
I ndian Tribes of Aboriginal America. Selected Papers of
lhe XXIXth International Congress of Americanists. Edited by Sol Tax. Chicago 1952, pp. 302-310, 2figuras no texto.

866
***

LIMA, Francisco das Chagas
Nesta estimulante contribuição para a Etno-Sociologia Brasileira, o autor chega à conclusão de que os pesquisadores de campo
"sont toujours exposés à confondre les théories des indigenes sur
leur organisation sociale (et la forme superficielle donnée à ces institutions pour les faire cadrer avec la théorie), et le fonctionnement
réel de la société." (p.310). É sabido que êste assunto já foi tratado,
de modo geral, por Wilhelm Mühlmann (Methodik der Võlkerkunde,
Stuttgart 1938, pp.108-114) que denomina as duas espécies de dados
em aprêço "dados intencionais" (intenfionale Daten) e "dados funcionais" (junklionale Daten).

864

***
LEWIN, L.
Die Pfeilgifte. Nach eigenen toxikologischen und ethnologischen Untersuchungen. Leipzig 1923. xi, 517 pp. in-8. 0 ,
75 figuras e mapas no texto, 1 prancha fora do texto, fndice
alfabético de nomes e matérias.
Esta monografia fundamental sôbre os venenos de flechas nas
div.ersas partes do mundo trata também da Amazônia.

865
-
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Copia extrahida do Livro 1. 0 do tombo da Freguezia
de S. João Baptista de Queluz, provincia de S. Paulo. Noticia da fundação e principias d' esta Aldêa de S. João de
Queluz. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brazileiro V (1843),
3." edição, Rio de Janeiro 1885, pp.72-76.
Narra acontecimentos do aldeamento. dos chamados "Purís"
ou "Packís", que habitavam matas situadas entre a serra da Mantiqueira e o rio Paraíba e "falavam um idioma totalmente diverso da.
língua geral Brasílica".
Cf. o artigo "O aldeiamento dós indios Purís" de A. Paulino de
Almeida, na Revista do Arquivo Municipal de São Paulo XI (1935).

867
***

LIMA, Francisco das Chagas
vide
FRANCO, Arthur Martins
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LIMA, G. C. Bierrenbach

LIMA, Pedro E. de

A origem do homem americano e tribos indígenas do
Brasil. Revista do Arquivo Municipal CXXXV, São Paúlo
1950, pp.3-36, 1 mapa fora do texto. Bibliografia.

~~ do Maseu Pàuksta, iV01.ta

O presente trabalho, produto dum diletantismo atrasado, é
não se perca tempo em lêclo.
mencionado somente para avisar
É pena uma Revista prestigiosa por suas contribu;ções à Etnologia
Brasileira descer tanto.

que

A aaf/XJa de

MScw

de 1ai&ba l'!nf.re os índios do Xingu.
Séri"e, IV, Sfw Paulo
1950, pp.369-380, 12 pranchas fora do tietp. Biblfograjia.

Descrição d~talha~ <la n(}nstrunão dessa embarcaçã©i, pitesenciada pelo autor entre -t>S Mehtnãku, 'em l94!h

871

868

***

***

LIMA, Lourenço Moreira
·,,

A Coluna Prestes (Marchas e combates). 2.ª edição, S.
Paulo 1945. viii, 631 pp. in-8. 2 mapas fora do texto. ··
0

,

O autor escreve: "Encontrámos várias tribus de Chavantes e

Javaés, na altura de lpiabanhas. Esses índios nos visitaram e muitos
nos acompanharam até Carolina."
Aquêles "Chavantes" eram, ·indubitàvelmente, Cherente. As
referências a êstes índios do rio Tocantins (pp.200-201) contêm dados
acêrca do seu estado de aculturação no ano de 1925.

869

***

LIMA, Pedro E.

d'e

Os. índios Waurá. Observações gerais. A cerâmica. Bolmim do "Wuseu Nacional, J'\looa· Sérte, Anlropalugi'a n.
9, Rfo dé Jàneí1ró 19:JO, 25 pp., 21 prarwna~ fora dó texto.
Em 1947 o autor visitou a aldeifl dêsses Aruak, situada no Batovi, um dos formadores do Xingu. Depois de dar uma série de interessantes dados sôbre a tribo em aprêço, estuda ;os múltiPl.os problemaR>
ligados à fabricação e utilização de seus vasos de barro. ·

872

LIMA, Pedro E.. de
Impressões digitais dos índios Tenetehára. Boletim do
Museu Nacional, .N. S., Antropologia, n. 7, Rio de Janeiro
1947, 11 pp., 2 fignras no texto, resumo em inglês.
No seu trabalho sôbre êsses Tupi do Maranhão, também conhecidos como Guajajara, o autor observa o seguinte: "Nosso material consta de cinquenta e uma fichas levantada.s entre os índios
Tenetehára, compreendendo 27 homens, 4 mulheres e 20 crianças.
Foram tomadas segundo a técnica de VUCETICH, classificadas de
acôrdo com seu sistema. Na análise dos dados encontramos poucas
formas simples (arco) e grande número de formas complexas. A si~
metria das f6rmulas é um caráter ·que nos chama a atenção, ou seja
a tendência acentuada à reprodução das mesmas formas dos dedos
hom6logos das duas mãos." (p. 4).

870

***
LIMA, Pedro E. de
.Cri.mos. sanauíneo:: do.~ indios io Xmau. Boletiin do
Museu Nacional, N. S., Antropologia n. 1'1, füo de Janeiro 1950, 4 pp., Bibliografia.
O autor,€xaminou o san~ue de 377 indivíduos das uíbos Bab.iri.
Mebfoàku.. Waurá. Kam::iiurá e Kalaualo· Todos ameseutJ.ram o
gruµo O, coni exceção de uma mP.stiça, filha rle mãe bakaití cujo sangue pertence ao grupo A.
873
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LIMA, Pedro E. ele

LINNÉ, S.

Níveis tensionais dos índios Kalapalo e Kamaiurá.
Revista Brasileira de Medicina, VII, n. 12. 1950. Separata:
2 pp. Bibliografia.

The technique of South American ceramics. Goteborgs
kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Sainhiilles Handlingar.
FJiirde jol1den, XXIX, n. 5, Goteborg 1925, iv, 199 pp.,
44 figuras e 9 mapas no texto. Bibliografia.

Resultado!< de 124 observações sôbre pressão arterial, realizadas
naquelas tribos da região dos formadores do Xingu.

874
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A mais importante obra sôbre as diversas técnicas da olaria sulamericana e sua distribuição geográfica.

***

877

LIMA, Pedro Estevam de

***

A ab6bada palatina. 1ndices e correlações crânio-}aciais. Rio de Janeiro 1951. vi, 44 pp., 1 mapa e 2 pranchas
fora do texto. Bibliografia.
O material para êste importante trabalho de. Antropologia-Físioa foi colhido pelo autor, em 1945, entre os Tenetehara do Maranhão.

875
***

LIMA, Pedro E. de

LINNÉ, Sigvald
Contribution à l' étude de la céramique sudaméricaine.
Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán II, Tucumán 1932, pp.199-232, 12
figuras, J mapas. Bibliografia.
~ste estudo sôbre o uso de juntar cortiça e esponja ao barro como
ingredientes na fabricação olar dos índios sul-americanos refere-se,
também, a tribos do Brasil.

vide

878

CARVALHO, José C. M.

***

***

LINDBWM, G.

Thread-crosses (Fadenkreuze) particularly in South
America and Ajrica. Ethnos V, n.º 3-4, Stockholm 1940,
pp.89-111.
W. Foy, na sua monografia "Fadenstern und Fadenkreuz",
menciona a existência da "cruz-de-fios" entre os Karajá, Kaiapó e
Bororo. O presente trabalho indica-a também entre os Palikur e
Apinayé. Pode-se acrescentar a esta lista outra tribo do Brasil, a saber: os Tapirapé.

LIPSCHUTZ, Alejandro
La noción, o dejinición del indio, en la reciente legislación proteclora en las Américas. Journal de la Société
des Américanistes, N. S., XLI, fase. I, Paris 1952, pp.
63-80.
Trata, às páginas 78-80, do índio na moderna legislação
leira.
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LISBOA, Antonio Luiz Tavares
Roteiro da :viagem, q™ descendo· pello r.i"'oi T()iXmtins
mandon jaur e iUma~ Gova.Jíl:lldor ia cq,piJ1mia ie ~(U
Jozé dft\Almeida.,e Va..w:on.eellos· (1774). ln.:: Luiz do.<i Sa.n.Jos
Vilhena, Cartas de Vitf.wria.. ll. Bahia. 1922.\ pp.872-905.
Sem, impcrtância etnolóe:ica. exceto a,s p,áginas 890-891 que,
segundo Nunueildajú '(The Aprnayé, p. Z), se rerereni ao "p11meiro
1
contacto demonstrável dos Apfoa·y~ com CJ ·civilizaç'ã.0" •

Baseando-se na literatura aparecida até a data. da pu.bíica:ção
do presente trabalho, o autor trata sinôpticamente dos índios do Brasil
desde o tempo da. descoberta até a segunda. metade .dv século XIX.
As pp.233-264 contêm a Veffão itai•~na das 2~ "lendas tupi"
colhidas e publicadas por Couto de Magalhães.
Cf. o comentário de .John Murdoch, intitnbdo "Brasilian lnrlians", no American Anthr0polog.ist., III, Washington 189-0. p. 158..
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880

***
***
LOPES, Joaquim Francisco

-1884

LISBOA, João Francisco
Itinerario de... encarregado de explorar a melhor via
de communicação entre a provincia de S. Paulo e a de ,uattoGrosso pelo Baixo Paraguay. Revista trimensal de Hi.Jloritl
e Geographia ou Jornal do Instituto Hislorico e Geographico
Brazileiro XIII (1850), segun.dq, edigão, Rio de Janeiro
1872, pp.315-335.

AJN0NIMO

LlTTEHAE
Annuae Litterae Societatis Iesv Anni M. D. LXXX1X.
RcMtae 1591. 473 pp. in-8. 0 , errata: 1 p.

Em 1843 e 1849 o autor viaj0u d(} ·r.ibeirãl) das Congw.h:as ao
presídio de Miranda, pelCIS rios Tibil.gi, Pa-r.mapanema, Paraná e
binheima. Refere-se ligeiramente aos "Chavantes", "Coroados'',
"indios cavaleiros" (Guaikuru), Laiana e Tereno, tratando com mais
pormenores dos "Cayuás" encontrado~ na sua expedição.

883

As páginas 421-445 encem=im uni relato sôbre a missão na província de Santa Cruz, •Ítuada no atual território boliviano, apresentando dados etnográficos sôbre os "Itatini" (Itat'.n, Itatines), antepassados dos atuais Guaraio (Guarayú). <tribo- tm>i ~fo hehi«-t $e
estende até a margem esquerda do Guaporé ou ltenes.

***

881
*

;t

*

LOMúNACO, Alfonso
$ulle razze in<J,if1ene del Rrn..<iilP._ .Slndio. S.tori.co ... 4rchivio pér Antropotogia e la fünologia, XIX, Firenze
1889, pp. 17-92, 187-270. Bibliografia.
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LOPES, Raymundo

1894-1941

A civilisação lacustre do Brasil. Boletim do Museu
Nacional [~ n. 2, Rio de Janeiro 19211, PP:87-109, 2 mapas.
Contém interessante." referências à cerfünica amaz.ônica.
~84
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LOPES, Raimundo
Les lndiens Arikêmes. XXIe Congres International
des Américanistes, Session de Goteborg 1924. Goteborg 1925.
pp.630-642, 14 figuras, sendo a primeira um mapa.
Ligeiras notas sôbre essa tribo da bacia do Madeira e um pequeno
vocabulário de sua língua. Nimuendajú, que também publicou uma
lista de palavras dêsse idioma (Wortlisten aus Amazonien, pp. 109116), considera-o tupi (ibidem. p. 93), ao passo que Loukotka, em
"Línguas indígenae do Brasil", p. 154, classifica-o como língua isolada com "intrusão de aruak e tupí".

885

* * "'

LOPES, R.
Os lndios Urubús. Boletim do Museu Nacional VIII,
Rio de Janeiro 1932, pp.127-129.
Ligeiras notas sôbre êsses índios, dos quais o autor trata mais detalhadamente no seu artigo "Os Tupis do Gurupy".

886

***
LOPES, Raimundo
Os Tupis do Gurupy. (Ensaio comparativo). Universidad Nacional de La Plata. Actas y trabaJOS científicos del
XXV° Congreso Internacional de Americanistas, La Plata
1932, I, Buenos Aires 1934, pp. 139-171,
11 figuras, 3
'
mapas.
'

Em setembro e outubro de 1930 o autor visitou os Urubu e Tembé. O presente artigo sôbre êsses mdios trata de arcos e flechas, moradia, transporte. vestuário, enfeites, dança e canto, crenças, lendas
e língua, sendo completado por um vocabulário urubu e uma lenda
tembé no texto original e na versão portuguêsa.

~
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Dos três mapas do continente sul-americano que àc·Jmpanham
êsse trabalho, o primeiro mostra a distribuição dos tipos de arcos e
flechas usados pelas duas mencionadas tribos tupi; o segundo indica a
distribuição dos principais aspectos técnicos dos enfeites de plumas;
0 terceiro apresenta a distribuição atual e os deslocamentos dos Tupi e das tribos vizinhas.

887

***
LOPES, Raimundo
Pesquisa etnológica sobre a pesca brasileira no Maranhão. Revista do Serviço do Património Histórico e Artístico Nacional, N. 2, Rio de Janeiro 1938, pp.151-186, 9
figuras, 1 mapa.
Neste importante estudo sôbre os instrumrntos e processos de
pesca usados pelos neo-brasileiros nos rios e lagos da baixada maranhense há interessantes referências aos índios, as quais são expressas,
também, no mapa de distribuição dos "elementos indígenas da pesca
brasileira". O artigo é dividido em três capítubs: "I ,-- Armas (Flechas e arpões). II - Pesca coletiva; rêdes. III - Aparelhos: socó e
jequí." O autor chega à seguinte conclusão (p. 184): "Na pesca fluvial brasileira a persistência do fundo indígena é predominante nas
flechas e estende-se aos arpões, aos cestos, às tapagens, às. condições
de moradia e de navegação, à nomenclatura (tupí). A influência negra concorre ou converge com a indígena, principalmente quanto aos
cestos especiais, e com a européia no uso das fisgas de ferro. A cultura ocidental européia, representada peb português, introduziu o
uso dos anzóis e peso~ de metal e o das rêdes de arremessar e de arrastar com nomenclatura mourisca e neo-latina."
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***
1895-

LOUKOTKA, Chestmir

Contribuciones a la lingüística sudamericana. l'ocabularios in.éditos o poco conocidos de los idiomas Rankelche,
Guahibo, · Piaroa, Toba, Pilagá, Tumanahá, Kaduveio, ele.
Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán, tomo I, entrega ta., Tucumán 1929,
pp.75-106.
~
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As :p.á.ginai\ '.:)9,106 contêm um pequeno "Vooabulariõ Kaduveio"
:recolhido pele explorad0r füiiC,. em 19D3-. · na regiãq de Mítanda, filo.
tre quatro ind-ivídu(i)S .dessa tribo guàikum -do-'sul. rl~ 1\bto; GróSSEll.
O .a1,1tor écmpara-o cdm o& vóeabuláll.ios. da IDeSDilfl líhgw; púhlicadcs por Castelnau, Boggiaru e KõehAGrünberg.
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***

LOUKOTKA, Chestrnír
La f amilúi lingüística Kamakan del Bras.il ( ~gunda
parte de.l esfodio dP. los Ze). Revista dei l nsliiuto de Efnnlogía de la Universidad Nacional de Tummán II, Tucumán
19J1.J2, pp-./193.,.524. Bibliogr.ajia.
Piilo pvesP.lil.te e&hufo oornpanati.v.o de material ling.i.i!stico pn-

V

blica.d~

LOUKOTKA, Cestrnír
Le selá, un nouveau dialecle tupi. Jourrarl dé ta Sdciété des Américan 1:stes. N. S., XXI, Paris 1929, pp.373398, 1 l!iapa. _Bíbliograji,a.
Os Seta, chamados "Aré" ·nos trabalhos àe Thlêmaco Borba,
viviam nas mafas do rio lvaí, no Estado do Para11á, q'Uando l) via·
jante Fric, em 1906, colheu de indivíduos desta tribo aprisionados
pelos Kai'r1gang um -vccabulár<o que Loukotka, nopre:s~ntt trabalho,
compara ~om as palavras correspcndentes .fe "qua~-e todos os ifralêtos tupi' cori.heCidos''. O autor chega à segwme condtisão. ••Nosso
'v<Ycábulário compreende 248 palavras, das q1.laís 100 sãt. &pai.rotadas
com o tupí (72,1:153), 42 sem afinidade alguma <'Om o1.1tras ll.nguas
(16,59%), 18 são de origem kaingang (7,29%) e, enfim, 8 são de outra proveniência (3,27%)." (p. 396).
No interessante mapa (p. 397) que mostra as migrações dos
TuPÍ. segundo rnposicões base:{das na. comparação lexicográfica antecedente. o centro de irradiação ~ pôsto na região das cabeceiras do
Tapajós.

por Wied, Mar:tius e outl:os aatores é estabeleci<ki a família
kamakã. que compr.oonde o lrnmakã, mongoió, menren, kotG>XÓ e
masaklU'~, isto é, idiomas de tribos da Rahia e de .terl!itór.il}S adja~
centes.
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***
V

LOUKOTKA, Cestrnír
Les Indiens Kukura du rio Verde. Matta Gros10,
Brésil. Journal de la Société des Américanistes, N. S.,
XXIII, P«.l'is 1.931, pp.121-125. - Segunda edição: Lingi1ístiaa suda.mericana n. 2, Praha 19.17.
Af>eear de Cm1t Nim11endajú, -:no seu oomenAáriQ "A pro,poo des
Indiens: K ukura du Rio Vç,i;d:e'', J.Qurnal da la Rociété des Amií-.rfoa.nistes, N. S., XXIV, Paris 1932, pp.18T-Hl9, ter. dem.ons.'tl'ado i.er.em
'3Ml'lpletamente errados os dados e conclusões do presente ,artigo de
Loukotka, êste autor publicou em 1937 uma segunda edição de seu
trabalho e continua, em suas "Lingu.as indi.genas do Brasil", São Paulo
1939, considerando o "kukurá" como idioma isolado.

8.90
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V

V

1.-.QUKOTKA,
Cestrnír
.

LOUKOTKA, Cestmír

La familia lingüística ·MciSakali. Revista del Instituto
de Et7J,Ql9gía de la Universidad. Nacional de Tqcu;n;uín,
tomo 11; entrega la., pp.21-47. Tucutnán 19"J1.

Nouvelle conlribution a l'étude de la vie et dn langage
des Kaduveo. Journal de la Société des Américanisfes, IV.
S., XX V, Paris 1933, pp.251-277, representando p.257
um mapa e pp.258-259 divenos desenhos. Bibliografia .

~:

' ~

.Estudálldo eGsa família lingüística pelos pequenos vocabulários
ptiblicaacs por Wied, Balbi, Samt-Hilfilre e Martius, o autcr. considera-a muepei11.iei1te. se bem que muito influenciada por oútros íéi.l.Qmhs da antiga fainília gê.

Contén'J. histórias e lendas dêsses índios mato-grossenses, recolhidas por Fric, e unl. vocabulário compilrat1vo de palavras kaduveo
cÓligidas por êste viajante e por Boggianí.
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LOUKOTKA, Cestmír
Clasijicación de las lenguas sudamericanas. Praha
1935. 26 pp. e um vocabulário esquemático na capa.
O autor estabelece 94 famílias ·lingillsticas na América do Sul,
das quais muitas são subdivididas em numerosos idiomas. Para a
classificação utiliza um vocabulário esquemático de 45 pal!lvras que,
além. de paupérrimo, ignora todos os característicos gramaticais. ~sse
método simplista dá, naturalmente, os resultados mais absurdos. As
subdivisões feitas pelo autor são, em grande parte, meramente geográficas.

895

rias inexatidões na bibli1)grafia, p. 167; a citação errada de. Fernández
(ib.~ explica-se pelo fato de um autor de nome Fernandes ocupar as
págmas 261-265 da parte 1 do tomo LV da Revista Trimensal do
Instituto Historico e Geographico Brazileiro, isto é, as páginas que
se seguem àquelas ocupadas pelo trabalh'J de Ewerton' Quadros.

***

897

LOUKOTKA, Chestmír
. A _Zingua dos Patachos. Revista do Arquivo Municipal,
L l', Sao Paulo 1939, pp.5-15. Bibliografia.

***

Vocabulário português-pataxó. Das suai! 95 palavras índias 90
foram tiradas da obra do príncipe de Wied. O autor compara 08 'têrmos pataxó com vocábulos correspondentes de outros idiomas sulamericanos, chegando a classificar o patax6 como uma família lingüfstica independente.

La jamilia lingüística Coroado. Journal de la Société
des Américanistes, N. S., XXIX, Paris 1937, pp.157-214.

***

y

LOUKOTKA, Cestmír

Baseando-se em pequenos vocabulários publicados por diversos
autores do século XIX, o autor estabelece essa família independente
formada pelas línguas coroado, puri e koropó.

896
***

LOUKOTKA, Chestmír
Linguas indigenas do Brasil. Revista do Arquivo _Municipal, LIV, São Paulo 1939, pp.147-174, 1 mapa. Bibliografia.
Segundo o método usado na sua "clasificación de las lenguas
sudamericanas", o autor divide 240 línguas índias conhecidas, do
Brasil, em 37 famílias. Apresenta, em anexo, um mapa da distribuição dos idiomas assim classificados. O grande valor do presente trabalho consiste na minuciosa indicação das numerosas fontes. Infelizmente há, além de erros tipográficos, indicações erróneas: o material
lingüístico oti, mencionado à p. 154, cuja autoria é atribuida a Fernández, faz parte do trabalho de Ewerton Quadros, citado com vá-

-408 -

898
V

LOUKOTKA, Cestmír
_Kla~~ijikation ~er südamerikanischen Sprachen. Zeilschrijt fur Ethnol~gie; 74. Jahrgang, Berlin 1942, pp.1-69,
1 "!ªPª '!°.. tex~o, mdice aljabético. Bibliografia. - A primei~a ediç~o de~t~ tr0;?alho foi publicada em espanhol, sob
o titulo
Clasijicacwn de las lenguas sudamericanas"
Praha 1935, 26 f!P·· A s~gunda saiu também em Praga, n~
ano de 1941, porem em hngua tcheca. A presente edição alemã é parcialmente refundida e aumentada.
. A parte ~eferente à classificação apresenta 114 famílias lingüíst1cas sul-americanas com a localização geográfica e as indicações bibliográficas a respei_to de cada um de seus dialetos conhecidos, e,
ainda, uma lista de línguas não determinadas. A ·bibliografia contém
mais de mil títulos. A lista alfabética dos nomes• das tribos indica,
·
além da página, a respectiva família lingüística.
A primeira edição contém um "Vocabulárb esquematico usado
para la clasificación'', impresso na capa, que falta na terceira. Digna
de nota é a am;ência de pronomes nesse vocabulário de 45 têrmos,
entre os quais aparecem alguns nomes de animais.
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LOUKOTKA, Cestrnír

LOUKOTKA, Cestrnir

Sur la classijication des Zangues indigenes de l' Amérique da Sud. Actes da X.XVllle Cóngres lnternalional
des Américanisles (Paris 1947), Paris 1948, pp.193-199.

La pareniê des langwes da bass-ln de la Madeira. Língua Posnaniensis, II, Poznan 1950, pp.123-144. Bibliografia.

Êste importante trabalho dá, resumidamente, a história das tentativas de classificação das línguas sul-americanas, a:pl)Btamfo, dspcis, cem referências especiais ao Brasil, vários problemas para futuras pesquisas.

lmjJ0ttante contribuiçã9 para a classii1oação língüístíca d~s ttibos da bacia do M àdeira.

903
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V

LOUKOTKA, Cestrnír

LOUKOTKA, Cestmir

La Tangue Tamma. Jonrnal de la Societé des Américanisfes, N. S., XXXVIII, Paris 194.9, pp.53-65, 1 mapa
no texto. Bibliografia.

Les Zangues de la Famille Tupi-guarani. Boletim n.º
16 de .Etnngraf ia e língua tu pi-guarani da Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo
Sâo _Paulo ~9~0, 4~ pp. in-8. 0 , índioe alfabético de língua;
e tribos. Bibliografia.
·

Comparand) material lingüístico, o autor demonstra ser isolado
o idioma dos Taruma, tribo qu~ vivi3 no século XVII na região do
baixo rio Negro e, ncs séculos XIX e XX, na Guiana foglêsa. ·

901
V

LOUKOTKA, Cestmír

***

Agrupa as línguas tupi-gua:rarri segundo o parente:;co e supostas
migrações, indicando, com a localização geográfica, a literatura acêrca de cada um dêsses idiomas.

904

Su.r qiielgues tangues inconnues de l' Amérique du Srid.
Lingaa Posnaniensis, 1. Poznan 1949, pp.53-82. Bibliografia.
Apresenta e e~tuda pequeiias listas de palavras de idiomas sulamericanos dos quais, aliás, nem todos são tão desconhecidos como
o título da prnsente ccmpilação faz supor. Os seguintes vocabulários
são especialmente interese~rntes para o estudo das l:nguas dos índios
do Brasil: mhiihá (g1J1ira~1i) do rio Mondaí (República do Paraguai)
(pp.69-72); tereno e kinikináo, ambos afllak do sul mato-grossense
(pp.72-75); sanamnikâ, tupi do rio Pimenta BuenQ do Estado de
Mato Grosso (pp.75-76); kepkeriwát, tupi d-0 mesmo rio (pp.76-78);
htauixi; katukina do baixo Ju.ruá (pp,78·79); xuk:nm, língua isolada
do l<:stado de Pr,rn:m1hneo (p~.79.30). Os três prkneiros foram rollúdos por Boggiani e o último por Nimuendajú; os restantes por funcionários do Serviço de Proteção aos Índios.

'902

***
LOWE, F.
vide
SMYTH, W.

***
LOWIE, Robert H.

1883-

American culture history. Ameri.can A nfhropol.ogist
XLII, l\.fenasha, Wisconsin, 1940, pp.409-428.
Grande parte dêste importante artigo ventila, engenhosamente,
pr-0blemas esse:ooiais da Etnologia Bta.sileira.
~5
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LOWIE, Robert H.

LOZANO, Pedro

A note on lhe Northern Gê Tribes of Brazil. American
Anthropologist, N. S., XLIII, 1941, pp.188-196.
Resumo dos trabalhos de Nimuendajú sôbre os Ramkókamekra
(Canella), Apinayé e Cherente, mostrando traços característicos da
cultura material, religião e organização social dessas três trjbos. O
autor quer "chamar a atenção para certos pontos de .interêsse comparativo".

906

***

LOWIE, Robert H.

? - 1752

Descripcion Chorographica del ,Terreno, Rios, Arboles,
y Animales de las dilatadissimas Provincias del gran Chaco,
Gualamba y de los Ritos, y Costumbres de las innumerables
Naciones barbaras, injieles, que le habitan: con una cabal Relacion Historica de lo que en ellas han obrado para
conquistarias algunos Governadores, y Ministros Reales: y
los M issioneros J esuitas para reducirlas à la Fé del verdadero Dios. Cordoba .1733. - Reedición con prólogo e índice por Radamés A. Altieri. Universidad Nacional de Tucumán, publicación n. 0 288, Instituto de Antropologia, Tucumán 1941, xix, 467 pp., 1 mapa, 2 fac-símiles.

e

Some Aspects of Political Organization among lhe American Aborigenes. The Journal oj the Royal Anthropological
lnstitute of Great Britain and lreland, LXXVIII (1948),
London 1951, pp.11-24. Bibliografia.

Trata, principahnente, das missões jesuíticas entre a11 tribos do
Chaco. Os dados etnográficos sôbre os Guaikuru, dos quais alguns
grupos viviam em Mato Grosso, são insignificantes em comparação
com os informes sôbre a mesma tribo escritos pelo padre José Sánchez
Labrador e por Francisco Rodrigues do Prado.

Contém referências a aspect-0s da liderança entre diversas tribos do Brasil.

909

907
***

WWIE, Robert H.
The Heterogeneity oj Marginal Cultures. lndian. Tribes oj Aboriginal America. Selected Papers of the XXI Xth
International Congress oj Americanists. Edited by Sol Tax.
Chicago 1952, pp.1-7.
Interessante contribuição para o estudo das diferenças entre as
culturas dos índios do Brasil.o

908

***
LOWIE, Robert H.
vide
NIMUENDAJÚ, Curt; VÁRIOS AUTORES: Handbook of South
American Indiana.

***

LUBLINSKI, Ida
Der Medizinmann bei den Naturvolkern Südamerikas.
Zeitschrift für Ethnologie LII/LIII, Berlin 1921, pp.234263.
Esta compilação de dados concernentes ao médico-feiticeiro, que
se encontram espalhados na literatura sôbre os povos-naturais da
América do Sul, contém, naturalmente, numerosas referências aos
índios do Brasil.

910

***
LUSTOSA, José da Cunha
Informação respectiva dos lndios da nação Cherentes
confinante com a ribeira de Gilboé termo da villa de Paranaguá. Documentos sobre duas tribus de I ndios, que ainda
existiam em 1827 na Provincia do Piauhy. Revista da $0ciedade de Geographia do Rio de Janeiro II, Rio' de Jan,eiro 1886, pp.36-38.
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Contém principalmente a opinião do autor sôt!Pe o caci.ter d&ses
índios gê e a respeito de seu tratamento pelos brancos. Significativa
é a seguirite fr.aoo: "A sua índt>Ie, posto que bnn'ia e suprimida pela
total catêmfüi de cuitura de ânimo e do corpo, é domhel péla sensibilidade que concebem a vista dos at,)S verdadeiramente humanos incrueis com qu.e os tratam.'' (p. %).

de transporte" só com material tirado do segundo dêstes livros, e
reproduzindo no capítulo "·Cerâmica" unicamente a conferência de
Heloisa Alberto .Torres intitulada "Cer~mica de Marajó"
Além disso, a presente antologia não está isenta de dados obsoletos e errados.

913
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MACCREAGH, Gordon

MACEDO, F. Ferraz de

Nel Brasile inesplorato. Tradotto daU'inglese da Marta
Navarra Bernstein. Milano, s.a. 295 pp. in-8. 0 • iJ fotografias em 8 pranchas, 1 mapa.

Ethnogenia brazilica. Esboço critico sobre a pre-historia do Brazil e autochtonia polygenista baseada nas recentes descobertas archeologicas da America apresentadas
na exposição anthropologica do Rio de Janeiro em 1882.
Com dezeseis estampas - caracteres symbolicos, chromos e
contornos cranianos. Lisboa 1886. 127 pp. in-8. 0 • Bibliografia.

Trata duma viagem feita com aparelho cinematográfico pelo
noroeste do Brasil. O autor descreve sem intenções científicas as suas
impressões, referindo-se; às vê.z:es, vagamante, aos índios da região
peroorrida.

912

***
MACEDO; Agener F. de, e VASCONCELLOS, Eduardo

P. C. de

Consiste, essencialmente, em ataques violentíssimos contra Ladislau Netto.
A frase seguinte caracteriza a mentalidade do autor: "Dépois
de estar reconhecida a similaridade entre os symbolos dos vasos de
Marajó com os do Egypto, Mexico e China, a conclusão logica a que
somes conduzidos é que existiu na América uma civilização commum
aos povos da Asia e às primeiras tribus do Egypto." (p.52).

914

O índio brasileiro. 2.ª edicão. Rio de Janeiro 1935.
200 pp. in-16. 0 , 22 figuras no iexto, 1 mapa fora do texto.
***
No prefácio, os autores declaram: "Ao compormos esta obra não
tivemos em vista fazer um trabalho original. Apenas nos moveu o
desejo de fornecer ao magistério público primário um subsídio à execução do programa de "Ciencias Sociais".
Para isso compilam trechos de diyersas publio.açõ6S, cs<mlemw.dtios sob títulos que designam os domínios componentes da cultura.
Mas não escJ::irecem devidamente o fato de os dados rr.unidos se referirem a determinadas e não a tôdas as tribos do Brasil. Assim., li. mit.am-se a iranscrever, nos capítulos "Jübitaçã0 dos índios'\ "Alimentaciío" e "Comércio e indústria", trecla.os da "Rondônia", dP,. Ro~
quette-Pinto e de "La dvilisation matiérialle de;; tribus tupi~guaraJJi",
de Métraúx, compond0 os capítulos "Vestuár..i©" e "Meios a modos

MACHADO, Othon Xavier de Brito
Os Cara1ás (Inan-son-uéra). Conselho Nacional de Proteção aos Indios, publicação n. 104. Rio de Janeiro 1947.
xiii, 128 pp. in-8. 0 , 1 mapa e 18 pranchas fora do texto.
Quando, em 1945, estêve entre êsses índios do Araguaia, o autor
não tinha nenhum preparo etnológico, como mostram as fra~es seguintes: "Os Carajás são jetichistas extremamente supersticiosos"
(p.8) (O grifo é nosso). - "A mulher Carajá é ciumenta. Teriam sido
elas as inventoras do uso compulsório, pelos homens de sua raça,
2 7
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do no-on-tú-kaná, que impede, quando ajustado à verga, o seu funciomento como órgão copulador ? Seria, neste caso, comparável à cinta
de castidade que os maridos ciumentos de vários países do VelhoM undo, em tempos idos, aplicavam às consortes, quando delas se
afastavam." (p.l ). - "Informou-nos o ministro evangélico Archibald Macintyre, que, em 1910 existiam cêrca de dez mil Carajás às
margens do Araguáia .. .'' (p.16). Fritz Krause, autor da obra básica
sôbre êsses índios, contou, em 1908, 815 habitantes, de suas 23 aldeias,
distribuídas numa extensão de cêrca de 800 quilômetros.
Há, porém, na presente monografia, também material valioso.
Interessante é o estudo sôbre a precisão do tiro da flecha e sua penetração (p.24-25). Na qualidade de médico, o autor dá muita atenção a assuntos ligados à sua especialidade (pp.28-33). Também à:lguns
dados mitológicos (pp.40-47) são dignos de nota. Os vocabulários alfabéticos português-karajá e karajá-português (pp.57-128) que, na
maior parte, foram colhidos na aldeia da barra do Tapirapé (p.55), têm
importância pelo grande número de têrmos zoológicos e botânicos.
Aliás, o autor reproduziu êsses têrmos, separadamente, com modificações e acréscimos, sob o título "Nomes, na língua carajá, de algumas plantas e animais do Brasil Central" nos Arquivos do Museu
Paranaense, VIII, Curitiba 1950, pp.147-164.
A lenda "Os pirarucus" (pp.43-45) foi traduzida para o alemão
por Herbert Baldus, que publicou a versão no seu trabalho "KarajáMythen", Jahrbuch des Linden-Museums, II/III, Stuttgart 1952/53.

915

**•

MACHON
Les Cainguá. Bulletin de la Société neuchâteloise de
géographie, VIII, Neuchatel, 1894-1895, pp.215-224, 17
jiguras no texto.
Ligeiras notas sôbre êstes índios, observados pelo autor durante
uma viagem através do Paraguai, em 1891.

MACINTYRE, Archie

1883-

Down the Araguaya. Travels in lhe heart oj Brazil.
London s.a., (1923), 159 pp. in-8.P, 1 mapa no texto, 16
pranchas fora_"do _texto.
Contém ligeiras referências aos Karajá, J avahé, Canoeiros, Chavante do rio das Mortes, Cherente, Tapirapé e Kaiapó do norte.

917
***

MAGALHÃES, Agenor Couto de
Encantos do Oeste. Rio de Janeiro 1945. 224 pp. in8.0 gr., numerosas figuras no texto.
Entre as boas fotografias dêste album do Araguaia há várias dos
Karajá e de objetos de sua cultura material, acompanhadas de ligeiras descrições.

918

***
MAGALHÃES, Amilcar A. Botelho de

Pelos Sertões do Brasil. Segunda edição. São Paulo
1941. Brasiliana CXCV, 507 pp. in-8. 0, 12 pranchas e 5
· mapas fora do_texto.
Esta obra é uma síntese dos relatórios sôbre as principais explorações realizadas pela Comissão Rondon. Se bem que· as iiúormações
etnográficas sejam escassas, em comparação com a abundância dos
dados geográficos, contém copioso material no tocante às relações
entre índios e bra1l.cos, descrevendo encontros hostis e amigáveis,
cruéis perseguições dos silvícolas por,. parte dos seringueiros e, contrastando com isso, o comportamento altruísta e heróico dos oficiais
da Comissão Rondon quando atacados por aquêles que os consideravam invasores de suas terras. A menção dêste comportamento dá
ocasião a descrições minuciosas dos processos de apro](,imação e pacificação aplicados por Rondon e seus auxiliares.

919
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MAGALHÃES; Arnilcar A. Bot~lho de

MAGALHÃES, Arnilcar A. Botelho de

Impressões da Commissão Rondon. 5.ª edição ilustrada,
atualizada e aumentada. Brasiliana CCXI, São Paulo 1942,
445 pp. in-8. 38 pranchas fora do texto:

O Problema de Civilização dos I ndios no Brasil. América Indígena III, A-léxico 1943, 'pp.153-160 e 329-335;
IV, México 1944, pp.55-63, 133-142, 233-236, 323-333. Reproduzido por C. M. da S. Rondon em sua obra "Indios
do Brasil".

0

,

A primeira parte dê1>te livro, intitulada "Episodios de acampamento'', dá uma idéia exata da vida no sertão mato-grossense e, sendo bem escrita, sua leitura é tão instrutiva quanto agradável; mas a
parte concernente aos índios, ainda que contenha alguns dados interessantes sôbre os Bororo, Kepikiri-uat, Tupi do Gi-Paraná, Urumi, Arikeme, Umutina (BarLados), Karajá e Gaviões, é caraterizada
por generalizações superficiais, afirmações levianas e erros evidentes.

'·

Dignos de nota são os protestos contra a aparente indiofobia de
Hermann von Ihering, documentos êsses que muito honram o Brasil, tendo sido publicados pela imprensa de São Paulo e do Rio de
Janeiro em 1908 e 1909, e transcritos no presente livro, às pp.304315.

Trata, resumidamente, da pacificação dos Bororo Orientais, dos
Kaingang de São Paulo, dos Nambikuara do rio Juruena e da Serra
do Norte; do encontro duma turma exploradora da Comissã·) Rondou
com tribos do rio do Sangue, e de outra· turma com os B1kaii·i e os
Kajabi do rio Paramtinga; dum ataque dos Kaingang de Palmas;
da trucidação duma turma do Serviço de Proteção aos lndios pelos
Chavantes do rio das Mortes e das instruções dadas, depois disso,
pelo diretor dêsse Serviço para pacificar aquêles· índios; d.) encontro
do capitão Vicente Vasconcelos com os Anauquá do Xingu.

922

Importância especial tem a lenda de Tahina-Kan, estrêla vésper
e herói-civilizador, recolhida pelo capitão Pedro Dantas da bôca do
Karajá Kapitichana, reproduzida às páginas 354-356 da presente
obra e daí transcrita por Herbert Bald.us nas "Lendas dos índios do
Brasil".
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***
MAGALHÃES, Arnilcar A. Botelho de
Indios do Brasil. América Indígena, vol V, n. 4, México 1945, pp.309-315; vol. VI, México 1946, n. 1, pp.6782, 1 figura no texto; n. 2, pp.139-148; n. 3, pp.275-283;
n. 4, pp.333-344, 1 figura no texto; vol. VII, México 1947, n.
1, pp.77-89; n. 2, pp.149-164, 1 figura no texto; n. 3, pp.
261-268. - Esta série de artigos foi reunida em folheto de
96 pp. in-8. 0 com 10 figuras no texto, México 1947.

***

MAGALHÃES, Arnilcar A. Botelho de
Rondon -- Uma Relíquia da Pátria. Curitiba 1942.
250 pp. in-8. 0 , 43 pranchas fora do texto, errata em fôlha
separada.
Esta biografia contém não só referências às numerosas tribos
visit&das per Rondou ou pelas comissões dirigidas por êl.e, mas também muitos dados acêrca do Serviço de Proteção aos lndios ('l dos
problemas do tratamento do índio pelo branco em geral.

O presente trabalho trata das numerosas pesquis'.ls etnogrqiicas
e lingüísticas realizadas pela Comissão Rondou e pelo Serviço de
Proteção aos Índios, citando publicações a respeito, projetadas ou
já aparecidas. Contém duas listas das tribos do Brasil, que são distribuídas, numa, por Estados e noutra, por famílias lingüístic:i.s.
Muitas das suas informações acêrca do habitat são inexata~ e grande
parte da classificação lingüística é obscleta.

92{

O primeiro artigo saído no número 4, do volume V, foi publi-
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cado, C'<Jlll ligeiras ·modificações e acréscimos, no primeiro volume de
Rondou: "lndios do Brasil etc.", 1946, pp.1-7, tendo a assinatura
dêste general e a data de 10 de março de 1944.
No folheto foram corrigidos muitos erros tipográficos, mas suprimidos os sumários inglêses que, na revista, precedem cada artigo.
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MAGALHÃES, Basilio de

1874-

Vocabulario da lingua dos Borôros - Coroados do
Estado de Mato-Grosso. Revista do Instituto Historico e
Geographico Brasileiro, LXXXIII (1918), Rio de Janeiro
1919, pp.5-67.
Vocabulário alfabético bororo-português, recolhido pelo autor
da bôca de alguns Bororo, quando êstes visitaram a cidade de Campinas.
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MAGALHÃES, Amilcar A. Botelho de

• ••

A pacificação dos índios Chavante. América Indígena,
VII, n. 4, México 1947, pp.333-340, 1 figura no texto.
Reproduz da ata da li.ª sessão do Conselho Nacional de Proteção aos lndios a e:qiosição feita pelo dr. José Maria de Paula, diretor
do Serviço de Proteção aos Indios, sôbre o encontro amistoso ocorrido, em 6 de agôsto de 1946, entre um grupo de Akuê-Chavante do
rio das l\fortes e a turma do mencionado Serviço, chefiada pelo inspetor Francisco Furtado Soares de Mcirell01s.

MAGALHÃES, Basilio de
Em defesa do indio e das fazendas nacionaes. Discursos
pronunciados na Gamara a 28 de Novembro, 19, 28 e 30 de
Dezembro de 1924. Rio de Janeiro 1925. 87 pp. in-8. 0

924
O autor ataca os beneditinos do rio Branco e do Brasil em geral (pp.29-48), trata da pacüicação dos chamados Botocudos de Santa Catarina ou Aweikoma do rio Plate (pp.51-52, 77-79) e apresenta
dados fornecidos pelo Serviço de Proteção aos lndios sôbre os índios
de S. Jerônimo (pp.61-66). Transcreve imormes prestados por L. B.
Horta Barbosa sôbre as tribos do rio Branco e da atuação daquele
Serviço nesta região da Guiana Brasileira (pp.5-16), sôbre os Kaingang dQ lvai (pp.55-61) e os índios de S. Jerônimo (pp.80-87). No
apêndice, Joaquim Gondim descreve a pacificação dos Parintintin
(pp.72-74) e Alípio Bandeira a dos Nambikuara (pp.74-77).

***
MAGALHÃES, Amilcar A. Botelho de
vide
ANÔNIMO: Missão Rondon

***
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MAGALHÃES JÚNIOR, A. M. de

•••

Os índios do Jaguarí. Boletim do Musen Nacional
X n·-_XVIl 1938-1941, Rio de Janeiro 1942, pp.429-437.
(Copiado do Almanaqae de Casa Branca, de 1904).
:\otns pouco precisas sôbre índios do nordeste paulista.

vide
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MAGALHÃES, Basílio de

MOURA, Julio Trajano de; VIANNA, Urbino.
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MAGALHÃES, Couto de

1837-1898

Viagem ao Araguaya. 3.ª edição. Brasiliana XXVIII.
São Paulo 1934. xxx, 279 pp. in-8. 0 - A primeira edição
foi publicada na antiga capital de Goiaz, em 1863.
Em 1889, foi reimpressa em folhetins n'O Federalista, de São Paulo. A versão alemã apareceu. em Pelermann's Mitteilungen XXI, Gotha 1875, pp.376-384;
XXII, Gotha 1876, pp.79-80 e 218-231, sob o título "Reise
an den Araguaya ron Dr. Couto de Magalhães (Expriisidenl
von Goyaz)" e na tradução do Dr. Heubel. A edição definitiva em português saiu em São Paulo, no ano de 1902.

A edição francesa dessas lendas, feita por Émile Allain, saiu
no Rio de Janeiro, em 1882, sob o título "Contes ind.iens du Brésil"
(vi, 70 pp. in-8. Quase tôdas elas foram reproduzidas em alemão,
na coleção de Clemens Brandenburger, 'intitulada "Mythen, Sagen
und Marchen brasilischer Indianer", São Leopoldo, s.a., (1919).
A ve::sã,) italiana foi publicada por Alf0nso L)monaco em "Sulle
razze indigene del Brasile" (Archivio per l'Antropokgia e la Etnologia, XIX, Firerze 1889, pp. 233-26.i).
0

).

Plínio Ayrosa comentou diversas partes d"'O Selvagem" nos
seus "Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-guarani",
pp.93-96.

929

\

Narrativa duma viagem feita em 1863, contendo, além de ligeiras referências aos Chavante, Karajá, Kaiapó, Górotire, Tapirapé, Guajajara e, principalmente, aos chamados "Canoeiros", um
pequeno vccabul&rio da língua dêstes últimos, recolhido pelo autor
(pp.110-111) e vccabulúrios chavante, cherente, karajá e kaiapó traduzidos dos glossários publicados por Martius.
A respeito da expressão "extincta tribu dos Guajajaras", usada
no prefácio (p.xxv), é preciso cbservar que os índios dêste nome ainda
existem no Estado do Maranhão.

928
***

***
MAGALHÃES, D. ] . G.
·Os indigenas do Brasil perante a Historia. Revista
trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, t. XXIII, Rio de Janeiro 1860, pp.3-66.
Declarando a respeito do presente estudo: "O fim deste trabalho
é reabilitar o elemento indígena que faz parte da população do Brasil", o autor refuta certas afirmações feitas por V arnhagen na sua
"História Geral do Brasil".

930

MAGALHÃES, Couto de
O selvagem. 3.ª edição completa com o curso da língua
geral tupi. Brasiliana LII, São Paulo 1935. 615 pp. in-8.º,
1 prancha com o retrato do autor. - A edição princeps apareceu no Rio de Janeiro em 1876.
Reproduz o "Ensaio de anthropologia" aparecido na Revista
Trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do
Brasil, XXXVI, parte segunda, Rio de Janeiro 1873, pp. 359-516; e
"Anchieta, as raças e linguas indigenas", publicado em 1897. Além
de alguns dados espalhados, relativos a diversas tribos do Brasil,
são principalmente as "Lendas Tupis" que dão ainda certo valor ao
presente livro para a ciência moderna. O dialeto tupi, no qual foram
contadas, é a língua geral elo Pará.

,....... 422 -

***
MAGALHÃES, Lucia
N olas para o estudo do conceito de educação entre o I ndígena do Brasil. Publicações avulsas do Museu Nacional,
pp ..? Bibliografia.
n.8, Rio de Janeiro 1951, 40
'
Apesar de ccmpilar numerosos dados sôbrê o problema em aprêço, a autora fica· longe de explorar a ·fundo as fontes citadas e deixa
de considerar muitas outras. Todo o ensaio conserva-se à superfície
do assunto.
.

931
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MAIA, Jorge

MALHEIRO, Agostinho Marques Perdigão

Afiscellanea indigena. Revista do Instituto Historico
e Geographico de São Paulo XIII (1908), São Paulo 1911,
pp.329-340.

. A escravidão no Brasil. Ensaio historico-1uridico-social. Parte 1." (Juridica). Direito 'sobre os escravos e libertos. Rio de Janeiro 1886. viii, 235, xxiv pp., errata: 1
p., índice alfabético das principais matérias. - Parle 2.ª
Indios. R_io de Janeir:o 1867. vii, __162 pp. - Parte 3." Africanos. Rio de Janeir:o 1867. xii, 247 pp., apêndice: 219
pp., ,e~raf~: 2 PP·•:, m-4.º. - A ~egunda edição apareceu ·
na serie Brasílica , IX e X, Ediçoes Cultura São Paulo
1944.
.
'

Críticas, estudando a etimologia de têrmos tupi e revelando,
às vêzes, ignorância por parte do autor.

932

*•*
Na primeira parte desta obra fundamental, o autor expõe sistemàticamente a doutrina do direito brasileiro sôbre os escravos e libertos. Na terceira estuda, sob diversos pontos de vista, a escravi·
dão dos africanos no Brasil.

MALAN, Antonio

Os Bororós. Revista da Sociedade de Geographia do
Rio de Janeiro, XIX-XXI, annos de 1906-1907-1908. Rio
de Janeiro, 1918, pp.118-128. - Reimpresso na mesma
Revista, XXV-XXVII, annos de 1912-1922. Rio de Janeiro 1922, pp.107-119.
Conferência de um salesiano sôbre a missão de seus confrades
entre êsses índios da Chapada de Mato Grosso.

93:?

***
MALAN (General)

A região sul de Matto Grosso. Esboço descriptivo e es:.
latis.fico. Rio de Janeiro 1929. 20 pp. in-8. 0 , 6 pranchas,
2 mapas.
Às páginas 8-9 há uma breve descrição dum encontro amigável
com "Chavantes", em Porto 15 d.e Novembro, no Alto Paraná, em
frente a Porto Tibiriçá, em setembro de 1924. Na prancha pegada
entre essas duas páginas estão reproduzidas 5 fotografias dêsses índios vestidos com roupas "civilizadas". Evidentemente, são os chamados Opaié-Chavante.

934
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A segunda parte é indispensável para o conhecimento das diferentes espécies de tratamento dadas pelos brancos aos índios desde
a descoberta até o ano de 1866. Cita as numerosas leis a res~eito e
contém muitas indicações bibliográficas.
Especialmente honroso para o ilustre autor brasileiro é 0 fato
de ter-se êle oposto ao seu contemporâneo V arnhagen c01;n as seguintes. frases: "Entre perseguir os índios, dar-lhes caça como a animais
fe~ozes ou. danin~os, destrui-los, exterminá-los ou afugentá-los, - e
deIXá-los livres divagar pelos sertões na sua vida errante como nos
primitivos tempos, não há que hesitar; se não quizerem pelos meios
brandos e suasórios abraçar a vida civilizada, não devem ser a isto
constrangidos pela força, pelo cativeiro ou servidão, e menos ainda
perseguidos e destruidos; o homem civilizado, por isso que 0 é, não
se deve mostrar bárbaro como o selvagem, ou mais bárbaro do que
êle... " (parte segunda, pp.159-160).

935

• *•
MAMIANI, Luiz Vincencio

1652-1730

.. Ar!e de gramr:natica da lingua Brazilica da nação Kirin. Rio de Janeiro 1877. lxxii, xi, 101 pp. in-8.º
Os Kiriri (Kariri, Cayriri), hoje extintos, eram índios do nordeste cuja língua, segundo pesquisas de Ehrenreich e Adam devemos considerar isolada.
'
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A primeira edição da presente gramática apareceu em Lisboa,
no ano de 1699. Na versão alemã, feita por von der Gabelentz (Grammatik der Kiriri-Sprache. Leipzig 1852. 62 pp. i!l-8. 0 ), há alterações
e omissões, como indica o prefácio de Benjamin Franklin Ramiz
Galvão na presente ediç3.o, p. VI. Esta reimpressã-J fiel da primeira
edição é precedida úão somente pelo me'1ci-Jnado próhgo (pp.V-VIII),
como também por um erudito estudo lingüístico C·Jmparativo, de autoria de Baptista Caetano de Almeida Nogueira (pp.IX-LXXU).
Ela serviu de base ao trabalho de Arion Dall'Igna Rodrigues: "O
artigo definido e os numerais na língua kirirí. Vocabulários português-kirirí e kirirí-português."

rito Santo, habitações, adôrno, processos de aquisição do sustento,
matrimônios, nomes de parentesco, modos de tratar os mortos, conceitos de espíritos e almas, língua. Os homens caç:iin e cultivam bananas, mandioca e batatas, c:ibendo, princip:.i.lmente, às mulheres
a colheita dessas frutas e de alimentos vegetais silvestres. As págim.s
267-270, em que o autor trata de M.rret-khm:ikiam, e:ite supremo
dos Botocudos, têm importâncià especial pJ.ra o estudo da religião.
Uma prancha mostra alguns utensílios dêsses índios.

936

***
MAMIA.i~I,

Catecismo Kiriri. Edição fac-similar. Com explicação de Rodolfo Garcia. Biblioteca Nacional. Rio de Janeiro 1942. xxix pp., 16 ff. preliminares não numeradas e
O original apareceu em Lis239 pp. numeradas in-8.
boa, no ano de 1698.
•

***
MANISER, H. H.
Les Kaingangs de Sao Paulo. 23th I nternational Congress of Americanists (New .York 1928), New York 1930,
pp.760-791, 5 figuras no texto.

Luiz Vincencio

0

938

Interessantes notas sôbre um grupo dêsses índios, aldeado .e~
São Paulo, perto da estação Hector Legrú, destacando-se as referentes ao culto aos mortos.

939

-

Trazendo, em cada página, a versão nesse idioma do nordeste
ao lado do texto português, o catecismo apre:c;enta precioso material
filológico. .

937

***
MANIZER, Henri Henrikhovitch
Les Botocudos d: apres les observation:s recueillies pendant un sé1our chez eux en 1915. Archivos do 1Huseu Nacional
do Rio de Janeiro, XXII, 1919, pp.241-273. Traduction
du russe, légérement résumée par A. Childe. Título do
original: Botocudy (Boruny) po nabliudeniam vo vremia
prébyvania sredi nikh v 1915 godu. Petrograd. 1916.
O s.utc:;r passou seis meses entre os Krenak do rio Doce e entre
Yários _outros grupcs de Botccudos, estabelecidos no pôsto oficial de
Pancas, a 50 km. de Colatjna. Na presente monografia descreve o
território e a aparência física dêsses índios de Minas Gerais e Espí-
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***

MANIZER, H. H.
JV1usica e instrumentos de musica de algumas tribus do
Brasil. Revista Brasileira de Musica I, 4. 0 fasciculo, Rio
de Janeiro 1934, pp.303-327, 20 figuras no texto e em pranchas, notas mnsicais. - Traduzido integralmente do msso
por A. Childe. O original foi publicado pelo º"Museu de
Antropologia e de Etnografia do Imperador Pedro o Grande, anexo à Academia das Ciências da Russia", V, folheto
1, Petrograd 1918, pp.319-350.
Em 1914 e 1915 o autor visitou os Kaduveo, Tereno, Faia (OpaiéChavante), Kaingang, Guarani e Botoçudos. No presente trabalho, estuda a música vocal e instrumental dêsses índios e suas danças.
Segundo lhe parece, o c::mto índio está indissol U.velmente lig~do ao
tem emocional da palavra. Somente entre os GJarani.o autor encontr~u canto sem palavras (p. 305).
Êste artigo é uma .das mais valiosas contribuições ao estudo da
música índia do Brasil.

940
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MANSUR, Rosário Farani

MARÇAL, Heitor

Novos rumos da tupinologia. Revista do Círculo de Estudos "Bandeirantes", I, n. 2, Curitiba 1935, separata:
16 PP·

Moral Ameríndia. Coleção Brasileira de Divulgação,
série I: Etnologia, N. 1, Rio de Janeiro 1946, 61 pp. in-8. 0
Bibliografia. ·

Plínio Ayrosa, especialista no assunto, escreve a respeito (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupí-guaraní, p. 157): "Interessante e valioso estudo sôbre 'aspectos dos problemas lingüísticos
da tupinologia'. O A., apoiado em farta bibliografia e dispondo de
sólidos conhecimentos glotológicos chega a conclusões que podem ser
discutidas ainda, mas que são realmente dignas de consideração."

Procura corrigir ou reduzir os exageros dos quinhentistas e seiscentistas acêrca dos fadios do Brasil.

941

944
***

MARCGRAV, Georg
vide
PISO, Guil.

***

***

MARAJO, Barão de

MARCHANT, Alexander

As regiões amazonicas. Estudos chorographicos dos Estados do Gram Pará e Amazonas. Lisboa 1895. 404 pp.
in-4.º, 7 mapas.
Esta compilação bastante deficiente cita, ao tratar dos diferentes rios da Amazônia, certas tribos que habitam a bacia de alguns
dêles.
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•••
MARÇAL, Heitor
Os índios do Brasil. Cultura Política, n. 12, Rio de
Janeiro 1942, pp.16-23.
Observações acêrca do tratamento dado pelos branoos aos índios do Brasil, com referência especial a certos conceitos que dêstes
formaram os quinhentistas. O trabalho tem o caráter de ligeiro artigo de jornal escrito sem__intenções cientificas.

1912-

Do escambo à escravidão. As relacões economicas de
portugueses e indios na colonização do. Brasil 1500-1580.
Tradução de Carlos Lacerda. Série Brasiliana CCXXV,
São Paulo 1943. 205 pp. in-8. 0 - Título do original: From
Barter to Slavery. John Hopkins Press, 1942.
Interessante contribuição para o estudo da história dos índi-0s
brasileiros que, no século XVI. estiveram em contacto com os europeus. Contém, no entanto, algumas inexatidões. Os Goitaká e Aimoré não eram Tupinambá (pp.94, 102, 107, 163). O autor poderá
verificar iisso em diversas obras cujo título êle mesmo cita (p.91, nota
51). E poderá corrigir outros lapsos lendo mais cuidadosamente a
"Historia da colonização portugueza do Brasil", mencionada com
tanta freqüência no seu livro. Nela (vol.II, p. 329, e vol.III, p. 102)
encontrará as razões para escrever Fernão d~ Loronha com L em vez
de Noronha, e para considerar Martim Affonso de Souza como membro da alta e não da "pequena nobreza" (Marchant pp. 37, 38, 45, 66,
71).

Cf. também o comentário de Hélio Viana na "Bibliografia de
História do Brasil'', 2. Semestre de 1943, Ministéri~ das Relações
Exteriores, Rio de Janeiro 1944, pp.20-21.
0
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MARCOY, Paul .
Vo~age , d~ l' océan Pacifique à l' ocean Atlaniique a
iravers l Amerique du Sud. Le Tour du Monde, Sepiieme
Année, II semestre, Paris 1866, pp.81-152, 59 figuras e 3
mapas no texto. Huiiieme Année, 1867, I semestre, pp.97160, 48 figuras e 3 mapas no texto; II semestre, pp.97-154,
38 figuras e 4 mapas no texto.

As páginas 141-149 do ano VII tratam dos "Ticunas" (Tukuna);
as páginas 147-148 dão pequeno vocabulário da sua língua. No volume seguinte há referências a diversas outras tribos· da .parte brasileira do rio Amazonas.
O autor reproduziu todo êsse material às pp. 304 e seguintes,do
segundo volume de sua publicação "Voyage à travers l'Amérique du
Sud, de l'Océan Pacifique à l'Océan Atlantique, illustré de 626 vues,
types et paysages par E. Riou et accompagné de 20 cartes gravées
sur les dessins de l'auteur, 2 volumes in-4. gr., Paris 1869, 1: 704
pp.; II: 519 pp. - Versão inglêsa: Traveis in Soúth America from
the Pacific Ocean to the Atlantic Ocean, 2 volumes, London 1873.
0

Lista alfabética dos numerosos nomes tribais· da Amazônia,
com sinônimos e indicações sôbre origem, território, histó~ia, língua,
caracteres físicos e etnográficos das tribos ~m questão, seguida por
uma classificação geográfica das mencionadas tribos. O autor ·indica
a literatura em que se apóia, ignorando, porém, as obras modernas
que modificaram muito daquilo que afirma. Por isso, o trabalho de
Markham é completamente antiquado.

948

MARQUES, Cezar Augusto

Diccionario-historico-geographico da provincia do 1\1aranhão. Maranhão, 1870. xii, 558 pp.
Notícias históricas sôbre os índios do Maranhão e sua relações
com os brancos aparecem espalhadas em diferentes verbetes do presente dicionário, especialmente nos artigos "Carolina", "Colonização
indígena", "Governo" e "lndios".

949
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***

***

MARIA, Eurico

MARQUES, Manoel Esperidião da Costa

O Xingú. Separata da Revista "A Messe'', Rio de Janeiro 1940. 36 pp., 30 figuras e 1 mapa no texto.
Trata dos "Gorotirés" (Górotire-Kaiapó) encontrados pelo autor, missionário do Preciosíssimo Sangue, no. rio Fresco, em 1937.
Menciona como inimiga dêsses Gê "uma imp()rtante tribo, à margem
esquerda do Xingu, os 'Assurinís' ... " (p. 17).

947
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***
MARTIN, Gabriel María Vergara
Diccionario Etnográfico Americano. Contiene ·las denominaciones de gran número de naciones, iribus y pueblos
de indios; los patronímicos de los naiuràles de los Estados
americanos y de los de algunas comarms, regiones, provin2 8

-
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As pp.17-22 contêm ligeiras notas sôbre d~versas tiibos da região percorrida pelo autor.

1830-1916

.
A lisi of lhe iribes of lhe valley of lhe Amazons, incb.J,dmg lhose . of lhe banks of lhe m.ain siream and of all lhe
iributaries. Third ediiion. The Journal of lhe Royal Anihropological Insiiiuie of Great Briiain and Ireland, XL, Lon·
·
pon 1910, pp.73-140.

1859-1906

Região occidenial de Maito Grosso. Viagem e estudos
sobre o Valle do Baixo Guaporé da cidade de M alio Grosso
ao Fórie do Principe da Beira. 1906. Rio de Janeiro 1908.
ix,' 97 pp. in-8.

***

MARKHAM, Clernents

1826-?

*
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cias y localidades de ellos, y los nombres particulares con
que se designan en distintos Estados los indígenas y los extran1eros, según su clase y condición. Madrid 1922. 247
pp. in-8. 0
Na parte referente aos índios do Brasil há erros grosseiros. Tôda
a obra é escrita sem mentalidade científica.

951

***

MARTINS, João Osorio .Silveira
Curare. Revista do Arquivo Municipal LIX, São Paulo
1939, pp.67-74, 8 figuras no texto. Bibliografia. --- Transcrição de Publicações Farmaceuticas, ano III, n. 12, São
Paulo.
Interessante artigo sôbr-e êsse veneno das flechas de certas tribos do Brasil.

954

MARTINEZ, Benigno F.
Os lndios Guayanãs. Revista
S. Paulo 1904, pp.45-52.

oo

***
Museu Paulista VI,

MARTINS, M. de L. de Paula

Algumas notas sôbre os Guaianá do Alto Paraná, considerados
pelo autor como "originários do norte do Paraná, quiçá da região
de Piratininga ... " (p. 50). Apresenta, às páginas 50-52, vocábulos da
língua dêsses índios.

952

***
MARTINS JUNIOR, ] . Izidoro
Historia do Direito Nacional. Rio :de Janeiro 1895.
290 pp. in-4. 0
O capítulo intitulado "O Brazil: protoplasmia ethnico-juridica"
trata, às pp.129-154, dos índios brasileiros, baseando-se em dados
etnográficos tirados de vários autores e, principalmente, no estudo
de Bevilaqua publicado sob o título "Instituições e costumes jurídicos dos indígenas brazileiros no tempo da conquista" e.no de Glasson
intitulado "Les institutions primitives au Brésil". Infelizmente não
dá mais indicações bibliográficas sôbre êste último trabalho, mencionando, acêrca do primeiro, somente o seguinte: "estudo dado à estampa em uma revista litteraria da capital de Pernambuco" (p.146).
Apesar de obsoleto, o presente trabalho não deixa de ser interessante para a história do estudo do direito do índio brasileiro.
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O Dicionário Brasileiro-Português e o mannscrito
11.481 . da Biblioteca Nacional. Boletim Bibliográfico, VI,
S. Paulo 1945, pp.69-83, 2 pranchas. (A primeira parte,
pp.69-75, foi publicada também como Boletim LI I da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de
· S. Paulo, S. Paulo 1945, 11 pp., sob e título: "Not-a sôbre
relações verificadas entre o Dicionário Brasiliano e o Vocabulário na Língua Brasílica") E, evidentemente, por engano
que o título diz "Brasileiro" ao invés de "Brasiliano".
A autora demonstra que a 2. • parte do Dicionário Brasiliano
contém a reversão do Vocabulário na Língua Brasíüca, cujo original
"deve estar na Biblioteca Nacional de Lisboa" (p. 82). Segundo el::i,
o ms. 11.481 é cópia quinhentista dêste "Vocabulário':, (ibidem) e,
portanto, mais antiga que a de l622, existentr na Biblioteca Municipal de S. Paulo e publicada por Plfoio Ayrosa em 1938.
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MARTINS, M. de L. de Paula
vide
ANCHIETA, José de; MONTEIRO, C.
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MARTINS, Roniario

MARTIUS, Carlos Frederico Ph. de

Museu Paranaense. Catalogos e Estudos. Curitiba
1925. 42 pp. in-2.º, 6 pranchas fora do texto.

·Como se deve escrever a Historia do Brasil. Revista
trimensal de Historia e Geogr.aphia 'ou Jornal do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro VI (1845), segunda edição, Rio de Janeiro 1865, pp. 389-411.

~ste opúsculo contém, além de uma deficiente descrição de objetos arqueológicos e etnográficos colecionados no Estado do Paraná e
conservados no Museu dêsse Estado, artiguetes sôbre os índios do Brasil,
que não passam de compilações malfeitas e sem valor científico.·

Às páginas 392-397 o autor cita quais os problemas que considera mais importantes ao estudo dos índios do Brasil.
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MARTIUS, K. Fr. Ph. v.

1794-1868

-

0

,

Muitas idéias médicas e etnológicas expostas pelo autor são produtos típicos de sua época e abandonadas pela ciê11cia m6derna. Apesar disso, o presente trabalho é, como todos os outros estudos indianistas do sábio bávaro, um manancial de valiosas observações, se
bem que mostre, como os demais, 'as características aptidões e defeitos do aut0r, que era ótimo sistematizador e péssimo psicólogo.
Como naqueles estudos, também aqui Martius se perde nas generalizações mais absurdas quando trata da mentalidade dos índios.
Há, nessa obra ctno-médica, algumas páginas sôbre plantas medicinais cujo complemento é, de certa maneira, o livrinho publicado
por Martius em 1843 sob o título: Systema materiae medicae vegetabilis brasiliensis, Lipsiae, xxvi, 155 pp~ in-8. 0 • A versão para o portu:..
guês é de Henrique Velloso d'Oliveira e saiu no Rio de Janeiro, em
1854.
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MARTIUS, Carl F'riedrich Phil. v.

Das Naturell, die Krankheiten, das Arztthum und die
Heilmittel der Urbewohner Brasiliens. Buchner' s Repertorium jür die Pharmacie XXXIII, München s. a., (1844),
A edição brasileira é intitulada: Natu192 pp. in-8.
reza doencas medicina e remedios dos índios brasileiros
(1844), tradu~ção, prefacio e notas de Pira1á da Silva, Brasiliana CLIV, São Paulo 1939, xxxii, 286 pp. in-8. 19
pranchas.
0
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Beitriige zur Ethnographie und Sprachenkunde Amerika' s zumal Brasiliens. Leipzig 1867. I: Ziir Ethnographie, ix, 802 pp .. in-8. 0 , índice alfabético, 1 mapa; II: Zur
Sprachenkunde, xxi, 548 pp. in-4.º
O primeiro tomo encerra os três seguintes trabalhos: 1) Uma
conferência sôbre "O passado e futuro da humanidade americana"
(pp. 1-42), feita em 1838, na qual o autor sustenta a opinião de que
"os americanos não são selvagens, mas asselvajados e decaídos ...
restos degradados de um passado mais perfeito, em via de degeneração muito antes da descoberta pelos europeus." (p.6). A versão portuguêsa dessa conferência apareceu na Revista do Instituto Historico
e Geographico de São Paulo IX (1904), S. Paulo 1905, pp..534-562.
2) Um estudo sôbre "O estado do Direito entre os aborígenes do Brasil" (pp. 43-144), publicado também em versão portuguêsa na Revista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo XI (1906),
S. Paulo 1907, pp. 20-82 e, como livro, em Sãp'Paulo, no ano de 1938.
A tradução inglêsa é intitulada: "On the Statc of Civil and Natural
Rights among the Aboriginal Inhabitants of Brazil" (Journ. Royal
Geogr. Soe., II, Londim 1832, pp. 191-227). Nesse estudo, que alude
igualmente à tese apresentada no primeiro dos três. trabalhos, o. a~tor
trata de tôda sorte de fonômenos s~ciàÍs e culturais e 'não exclusivamente daquilo a que se restringe a jurisprudência moderna .. 3) Uma
sinops~ etnográfica dos índios do Brasil e das regiões limítnfes (pp.
145-780). Acompanha-a um mapa das supostas migrações dos Tupi
voe da distribuição dos grupos lingüísticos, cuja base fornecem
cabulários reunidos no segundo tomo.
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O valor etnológico atual da,s obras de Martins foi examinado por
Herbert Baldus no ensaio bio-bibliográfico "A viagem pelo Brasil
de Spix e Martius", Revista do Arquivo Municipal LXIX, São Paulo
191!0, pp.131-146. (Reproduzido na edir;.ão das gravuras da "Viagem
pelo Brasil", São Paulo 1940, pp. 3-24).

Êste livro de vulgarização nada oferece de novo para o etnóIOgo.
Apresenta uma sinopse de dados sôbre os índios do Brasil (pp.128164), baseada, em grande parte, em materi~l obsoleto, contendo erros
e generalizações injustificáveis. Algumas referências a déterminadas
tribos são espalhadas por diversos outros capítulos.

Acêrca do "Diccionario da Lingua Geral Brasilica portuguezalernão", inserto 110 segundo tomo dos Beitrage, pp.23-97, escreve
Plínio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupíguaraní, p.163): " ... é, como se verifica facilmente, reprodução quasi
integral da inversão da l.• parte do Dicionário Brasiliano-porluguês,
de Frei Onofre, impresso em 1795 por Frei Veloso, acompanhado
da versão para o alemão." Referindo-se a outras partes do mesmo
tomo (pp.371-544), acrescenta: "Nas relações de nomes de plantas,
animais e lugares, aparecem as etimologia~ das designações tupíguaranís, em geral discutíveis quando não.evidentemente fantasiosas.
O grande espírito do inolvidável botânico foi, nessas sugestões etimológicas, traido pela aparente facilidade de decomposição das expressões nativas". E, resumindo o seu juízo a respeito do segundo tomo
cm oua totalidade, diz o lingüista brasileiro: "Inquestionàvelmente,
porém, esta obra é uma das fontes mais abundantes para estudos relativos às línguas indígenas da Américn do Sul".
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***
MASCARENHAS, Francisco de Assis
Carta escripta por D. Francisco de Assis Mascarenhas
no dia em que deu posse do Governo da Capitania de Goyaz
a Fernando Delgado Freire de Castilho nomeado seu successor. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal
do Instituto Historico Geographico Brazileiro V (1843), 3.ª
edição, Rio de Janeiro 1885, pp.60-71.
Trata, entre outros assuntos, da conservação das aldeias- de índios de S. José de Mossamedes, Maria l, Carretão e Sant'Ana, e da
"civilização dos índios silvestres" (pp.67-68).

961

***
MASCARENHAS, Francisco de Paula

MARTIUS, Carl Friedr. Phil. von
vide

SPIX, J oh. Bapt. v·on

Sobre o rio Doce. Revista do Archivo Publico Mineiro
III, ·ouro Preto 1898, pp.53-64.
'
Nesses dados colhidos em 1832 há referências aos Botocudos. e
Puri.

962

***

***
MASCARENHAS, Annibal
H isloria do Brasil desde a sua descoberta em 1500 até
o final da lucta com os hollandezes. Os lndios .do Brasil,
sua origem, suas fribus, línguas, lendas, ritos, crenças e ele.
.. ls Capitanias do Brasil e seus donalarios, ele., ele., Rio
de Janeiro 1927, 603 pp. in-8.º
-
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MASCARENHAS, ] oseph Freyre de Monterroyo 16700s Orizes conquistados. Lisboa.. 1716. 14 pp. - Reproduzido com a paginação do original em: Documentos
dos arquivos portµgueses que iml!ortam ao Brasil,. n. 26/27,
Lisboa· 1948, pp.1:.22, · sendo quatro delas -páginas fac-si-
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milares. - Foi publicado também na Revista trimensal de
Hístoria e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e
Geographico Brasileiro VIII (1846), segunda edição, Rio
de Janeiro 1867, pp.494-512.
:f:ste relato da pacificação dos "indômitos Orizes Procazes, Povos
da Nação Tapuya, primitivos povoadores, & vagamundos habitantes da Província da Bahia" (p. 9), constitui documento importante
para a história dos índios do Brasil colonial

%3

MASON, Otis Tufton
Aboriginal American Harpoons: A sludy in elhnic dis.tr~bution and invenlion. Annual Report of .lhe Board. of
Regenls of lhe Smiihsonian Institution, 1900, lVashington
1902, pp.189-304, 92 figuras no texto, 19 pranchas. Bibliografia.
Contém ligei.Tas referênCias a arpões usados por índios do Brasil (pp.216-217).

%5

***
MASO, João Alberto

***

Os indios Cachararys. Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, XXII-XXIV. (1909-1911). Rio
de Janeiro 1919, pp.98-100.
Interessantes notas sôbre essa tribo lavradora do vale do. Ituxi,
afluente do Purus. Além de descrever o uso dum narcótico vegetal
só permitido aos velhos, o autor trata de um "jogo da bola o qual se
aproxima do futebol. A bola que empregam é de caucho bem imprensado, pesando seguramente uns três quilos. Os jogadores revestem
o joelho e o pé correspondente com uma pele qualquer. O jogo é feito
no verão, no tempo da sêca, em terreno bem nivelado e limpo, de
dois hectares aproximadamente. Organiza-se a partida e imediatamente uma comissão visita as malocas amigas para fazer os convites
da festa que terá lugar dai a tantas luas e, precisamente, no tempo
marcado reunem-se quase todos os moradores da tribo, havendo,
além do tal jogo, outras distrações muito animadas. O futebol começa no meio do maior entusiasmo, sendo observadas as regras estabelecidas. Os prêmios que se devem conferir aos vencedores ficam
em exposição, que são missangas diversas, muito curiosas, da indústria indígena." (pp.98,99).

%4

***
MASON, ]. Alden
vide
VÁRIOS AUTORES: Handbook of South American lndians.

MASON, Otis Tufton
. Aboriginal American Basketry: .Sludies in a texlile
art 'wilhout machinery. Annual Report oj lhe Board" of
Regents of the Smifhsonian Ins.lilulion 1902, Washington
1904, pp.171-548, 212 figuras no lexlo, 248 pranchas. Bibliografia.
Monografia fundamental sôbre trançados índios, contendo algumas referências a cestos de tribos do Brasil.

966

***

MATHEWS, Edw~rd D.

Uv

lhe Amaz1Jn and Madeira Rivers, through Bclii:ia
and Peru. London 1879. xvi, 402 pp. in-8. 0 ; 22 figuras ·no
texto, 1 mapa fora do texto.
Contém ·ligeiras referências ·aos M~nduruku; Parintintin; Kari. puna, "Pacaguara:s", Baure é outras tribos da parte boliviana da
bacia do Madeira. ·
967
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MATTOS, João

MATTOS, Raymundo José da Cunha

Descripção historica e geographica do municipw de
Curacá. Juazeiro-Bahia 1926, 116 pp. in-4.°, 2 pranchas
e 1 r:iapa fora do texto.

Chorographia historica da Pro~incia de Goyaz (1824).
Revista trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico doBrasil XXXVII, 1, Rio de Janeiro 1874, pp. '
213-398; ibidem XXXVIII, 1, Rio de Janeiro 1875, pp.
5-150.

Tratando da história dêsse município baiano o autor refere-se
aos Kariri da região, baseando-se no relato do padre Nantes.

968

Contém dados para a história dos índios de Goiás.

971

***

***
MAW, Henry Lister

MATTOS, João Wilkens de
Alguns esclarecimentos sobre as missões da provin~ia
do A_mazonas. Revista do Instituto Historico e Geographico
do Brazil XIX (Tomo VI da terceira serie) 1856, Rio de
Janeiro 1898, pp.124-131.
Serve como contribuição para o estudo da história dos índios
amazonenses no século XIX.

%9
***

Journal of a passage from lhe Pacijic to lhe Atlantic,
crossing lhe Andes in lhe Northern Provinces of Peru, and
descending lhe River Marafion. London 1829, xv, 486 pp.
in-8. 0 , 1 mapa. -- Título da tradução portuguêsa: Narrativa da passagem do Pacifico ao Atlantico, a travez dos Andes
nas provincias do norte do Peru, e descendo pelo rio Amazonas, até ao Pará. Liverpool 1831. viii, 318 pp. in-4.º
Contém diversas referências aos índios da zona percorrida e ao
tratamento que lhes foi dado pelos brancos. Digna de nota é a breve
descrição duma dança de máscaras dos índios em Tabatinga.

972

***
MATTOS, Raimundo José da Cunha

1776-1839

Itinerario do Rio de Janeiro ao Pará 'e Maranhão, pelas provincias de Minas Geraes e Goiaz. Rio d~ J~ne!ro
1836. I: xix, 269 pp., 3 pranchas; II: 351 pp.; m-4. , mdices alfabéticos.
O segundo tomo contém ligeiras referências aos "Acroás, Afotigés, Apinagés, Araés, Aricobés, Bororós, Canoeiros, Carajáhys, Carajás, Cayapós, Chavantes, Cherentes, Crixás, Curitis, Gradáus, Guaiacurús, Jacundás, Otogés, Ouripoxiti, Paiaguás, Pepuxi ou Temembós,
e Tapirapés."
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MAWE, John

1764-1829

Traveis in th_e interior oj Brazil. London 1812. vii,
368 pp. in-4.º, 8 pranchas, 1 mapa. - Há traduções para
várías línguas. A edição mais recente em língua portuguêsa
foi traduzida por Solena Benevides Viana e anotada por
Clado Ribeiro de Lessa, Rio de Janeiro 1944, 353 pp. in-8. 0 ,
15 pranchas, 1 mapa.
Contém alguma~ observaçõe~ sôbre as relações entre os Botocudos do rio Doce e os brancos.
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J.

MAYBACH, Paulo

MEGGERS, Betty

Os índios Guaiacís ou Alchés. Revista do Instituto
Histórico e Geográfico de São Paulo XL, São Paulo 1942;
pp.315-323, 2 figuras no texto.

The Beal-Steere Collection oj Pollery jrom Mara;ó Istand, Brazil. Papers oj Michigan Academy of Science, Arts
and_ Letters, XXXI (1945), Ann Arbor 1947, pp.193-213,
2 figuras no texto, 4 pranchas fora do texto. Bibliografia.

Em vista do nosso conhecimento a respeito dos Guaiaki ("Atchés")
e de seu território, apresenta-se êste artigo como uma fantasia tecida
com pouca inteligência.·

Descreve a cerâmica marajoara colhida por Beal Steere, compa-·
rando-a com a de outras áreas.
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MEGGERS, Betty ].

MAYER, Alcuin
Lendas macuxís. Joumal de la Sociélé des Américanistes, N. S., XL, Paris 1951, pp.67-87.
Textos colhidos pelo autor, com tradução portuguêsa interlinear
e seguidos de versão livre.

975
***

A Pre-Columbian Colonization of the Amazon. Archaeology, IV, n. 2, New York 1951, pp.110-114, 9 figuras e 1 mapa no texto.
Interessantes notas sôbre as pesquisas arqueológicas realizadas
pela autora em 1949, no alto Anajás, na Ilha de Marajó. Segundo a
conclusão apresentada, a cultura marajoara teria alcançado o auge
de seu desenvolvimento ("the pcak of its devel0pment"' - p.113)
antes de chegar a Marajó, mas não podendo subsistir devido aos escassos recursos alimentares da ilha fôra substituída por invasores,
cujo modo de vida era semelhante ao das atuais tribos da floresta
amazônica.

978
MA YOR, João de Sotto
Diario da Jornada qne o Padre João de Solto Mayor fez
ao Paca1á em 1656. Com prefacio de J. Lucio de .Azevedo..
Revista do Insfi!nlo Hisforico e Geographico Brasileiro,
LXXVII (1914), parle II, Rio de Janeiro 1916, pp.157179. -- Foi reproduzido do códice CXJ2-11 da Biblioteca
de '/J;vora, sob o título "Descobrimento do onro'', em Documentos dos Arquivos Portugueses que importam aá Brasil,
n. 8, Lisboa 1945, pp.1-8.
Contém referências aos índios da região dêsse rio paraense, mencion~ndo também ·~Carajas".
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MELLO, Pedro Maria Xavie:J.. de Ataide e
Sobre os Bolocudos. Revista dQ Archivo Publico Mineiro III, Ouro Preto 1898, pp.743-748.
Proposta feita em 1806 pelo Governador da Capitania de Minas Gerais para defender dos Botoeudos do rio Doce os colonos da
mesma região. Representa material para o estudo da história das relacões dêsses índios com os brancos. ,

979

29

-

443 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

1886-1948

MELLO-LEITÃO, C. de

Historia das expedições científicas no Brasil. Brasiliana CCI X, São Paulo 1941, 360 pp. in-8. 0 , índice onomástico.
O capítulo intitulado "Expedições etnológicas" (pp.296-347),
ainda que não esteja isento de senões, dá aproximadamente uma
idéia das- principais viagens feitas para coleta de dados- sôbre os índios- do Brasil.

lista XVII, l.• parte, São Paulo 1931 1 pp.519-527, interessante comentário ao presente trabalho de Mario Melo.
O material lingüístico colhido por êste autor foi utilizado no
estudo comparativo de Pompeu Sobrinho' intitulado "Indios Fulniôs.
Karnijós de Pernambuco." (Revista do Instituto do Ceará XLIX,
Fortaleza 1935).

982
** *

MELO, Mário

980
Etnografia pernambucana. Os Xucurús de Ararobá.
Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico
Pernambucano XXXIII, ns. 155-158 (1933-1935), Pernambuco 1935, pp.43-45.

***

MELO, A. de
Esboço gramatical do idioma parecí. São Paulo 1942.
58 pp. in-8. 0
Valioso complemento dos trabalhos de Karl von den Steinen,
Hondon e Max Schmidt sôbre a mesma língua aruak de Mato Grosso.

Em 1934 Curt NimuE ;1dajú visitou êsses índios. As informações
que deu, depois, ao autor, estão resumidas no presente artigo. À página 45 há um quadro comparativo de algumas palavras xukuru,
kariri, karnijó, timbira e guarani, org:i.nizado por Nimuendajú.

983

***

981

***

MELO, Mario
Os Carnijós de Aguas Bellas. Revista do Museu Paulista XVI, São Paulo 1929, pp.793-846, 3 pranchas. -Reproduzido na Revista do Instituto Archeologico, Hist. e
Geogr. Pernambucano XXIX, ns.135-142 (1928-1929), Pernambuco 1930, pp.179-227, 5 figs.
Estas ligeiras notas sôbre a tribo pernambucana entre a qual o
autor passou alguns dias referem-se, especialmente, à história, às
danças e à língua daqueles índios que dão a si mesmos o nome "iatê".
Os .vocabulários alfabéticos iatê-português (pp.822-830) e portuguêsiatê (pp.831-838) apresentam mais de trezentos vocábulos dêsse idioma, considerado por Loukotka ("Línguas indigenas do Brasil",
p. 153) isolado "com a intrusão de kamakan".
Carlos Estevam de Oliveira publicou na Revista do Museu Pau-

MELO, Mário
Um "Machado . de Ancora" de argila, dos Tapuias
pernambucanos. Revista do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano XXXV (1937-1938), Pernambuco 1941, pp.190-192, 1 prancha. ·
Trata dum machado semilunar encontrad-0 no município de Vitória. Como mostra Stig Rydén em?sua monografia "Brazilian anchor axes", essa espécie de machados era peculiar à cultura de tribos
gê.

984
***

MENDES, Bérard
Une visite aux Indiens Pareeis. Les Indiens dans
du Sud. Chiqtiitos et Pareeis. Albi 1926, pp.
41"'"94, 3 figuras no texto.

r Amérique
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Rel~to de viage~ com alguns dados .de pouca importância sôbre
êsses índios de Mato Grosso, visitados pelo autor em agôsto de 1925.
A primeira parte refere-se à catequese dos Chiquitos, em tempos passados e atuais.

985

***

MENDES, Nicolau
JYossos irm~os - os indios. Revista da Semana, N.º
2, Rw de Janeiro 14-1-1950, pp.4-8, 17 figuras no texto.
.

Reportagem sôbre uma rápida visita ao Pôsto Indígena de \Cua-

r~ta, no Estado do Rio Grande do Sul. Embora errada nas irúorma-

çoes concernentes à classificação etnológica e ao número de Kainga
ºd
,
.
ng
a li es t ab eleCI os, e valiosa por dar bem uma idéia da aculturação
desses tutelados do Serviço de Proteção aos Índios.
A

986

.. * *
MENEZES, Luiz Barba Alardo de
Memor~a sobr~ a ~apitania do Ceará. Revista Trimen~
sal d? Instituto !fislorico, Geographico e Ethnographico do
Brasil, XXXIV, parte primeira, Rio de Janeiro 1871
pp.255-286.
.
'
Esta memória, datada de 1814, contém referências a várias
"nações" índias daquela capitania nordestina.

987
***

MENSE, Hugo

MENSE, Hugo
Ka1apoisch. Lose Bliitter vom Cururú. Santo Antonio,
Provinzzeitschrijt der Franziskaner ' in Nordbrasilien. 12.
Jahrgang, N. 2, Bahia 1934, pp. 97-99. Errata: ibidem, 15.
Jahrgang, N. 2, Bahia 1937, p. 86; e ibidem, 16. Jahrgang,
·
Bahia 1938, p. 29.
Pequeno vocabulário colhido pelo autor, da bôca de um Kaiapó
do Xingu.

989

.. * *
MENSE, Hugo
Der Hochgottglaube der Mundurukú-Indianer. Zeitschrift für Missionswissenschajt und Religionswissenschaft
XXV, Münster 1935, pp.21-36.
Segw1do o autor que, como missionário franciscano, conviveu
longamente com os Munduruku, êstes têm um "ente supremo", que
consideram "seu Deus e Criador, pai e legislador, o perfeitamente
bom e o amigo dos homens" (p.28). O artigo contém preciosos dados
sôbre essa tribo do Tapajós, principalmente no que diz respeito à
mitologia.

990

***
MENSE, Hugo
Paritingtíngisch. Lose Bliitter vom Cururú. Santo Antonio, Provinzzeitschrift der Franziskaner in Nordbrasilien,
15. Jahrgang, N. 2, Bahia 1937, pp. '81 e 82.
Vocabulário alemão-parintintin de 21 palavras.

1878-1944

Cabi-ii. Pequeno catecismo no idioma mundurucú. Bahia 1924. 56 pp. in-8. 0
, . Esta t~adução para o idioma dos Munduruku, feita por missio~ano franciscano que passou muitos anos entre essa tribo, representa
mteressante contribuição para a Lingüística Brasileira.

988

991

***
MENSE, Hugo
Língua mundurucú. Vocabulários especiais. Vocabulários apalaí, uiabói e maué. Arquivos do Museu Paranaense VI, Curitiba 1947, pp.1(};-148, 1 prancha fora do
texto (retrato do · autor).
·
2 9
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Esta publicação, enriquecida com comentários de R. F. Mansur
Guérios, Válter Kempf e Aryon Dall'Igna Rodrigues, consiste principalmente, em vocabulários do idioma munduruku considerado por
Mansur Guérios aruak mesclado de elementos tupi (p. 109), em oposição a Loukotka ("Línguas indigei:ias do Brasil", p. 164), que o classificou como tupi mesclado com aruak. As páginas 144-147 apresentam pequenas listas de palavras apalaí (aparaí), uiaboi do Nhamundá
e maué.

992

***

MENSE, Hugo
vide
KR USE, Albert

MÉTRAUX, A.
Le bâton de rythme. Contribution a l' étude de la distribution géographique des éléments de 'culture d' origine mélanésienne en Amérique du Sud. Journal de la Société des
Américanistes, N. S., XIX, Paris 1927, pp.117-122, 1 figura, 1 mapa. Bibliografia.
O presente estudo indica a existência do bastão de ritmo em diferentes partes do Brasil. No dizer do autor (p. 117), êsse instrumento
"pertence à categoria de objetos que parecem ter, na América, uma
origem malaio-polinesiana." O mapa aqui publicado foi reproduzido,
com algumas modificações, no livro do mesmo autor intitulado "La
civilisation matérielle des tribus tupi-guarani".

994

***

METRAUX, A.

***

1902-

Les migrations historiques des Tupi-guarani. Journal
de la Société des Américanistes de Paris, N. S., XIX, Paris 1927, pp.1-45, 1 mapa, um quadro cronológico das 2ó
migrações estudadas, em anexo. Bibliografia.
Depois de tratar, à base de literatura antiga e moderna, das
migrações de diversas tribos tupi durante os séculos XVI a XX,
autor chega às seguintes conclusões (pp.35-36): "l) Os primeiros senhores da costa do Brasil eram os Tapuya. 2) :Êles foram expulsos
de lá, numa data relativamente recente, pela invasão de tribos tupígu.araní que, provavelmente, devem ter irrompido no litoral, no decorrer do século XV. 3) Os Tupinambá conquistaram o Maranhão
só na segunda metade do século XVI. 4) Durante os quatro séculos
que se seguiram à conquista houve, em diferentes regiões e várias
direções, grande número de migrações de Tupí-Guaraní que percorreram, às vezes, distâncias tão consideráveis como aquela que separa
o Perú da costa do Brasil. 5) Dessas migrações, umas foram motivadas pelo desejo de escapar à servidão que os portuguêses queriam
impôr aos índios, sendo as outras causadas pela crença obstinada dos
Tupí-Guaraní na existência dum paraíso terrestre situado, ou a este
além do mar, ou a oeste no interior".

o

Curt Nimuendajú escreveu valiosos acréscimos à presente monografia, publicados no Journal de la Société des Américanistes, N.S.,
XX, Paris 1928, pp.390-392.

993
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MÉTRAUX, A.
La civilisation matérielle des tribus Tupi-Guarani. Paris 1928. xiv, 331 pp. in-8. 0 , 30 figuras, 10 pranchas,
11 mapas. Bibliografia.
Baseado em numerosa literatura antiga e moderna, o autor estuda a distribuição geográfica das tribos da grande família lingüística Tupi e descreve os elementos de sua cultura material, indicando
a difusão dêles entre essas tribos. Seguindo o exemplo dado
por Nordenskiold e utilizando-se, também, em parte, dos mapas
organizados pelo etnólogo sueco, Métraux resume os resultados de
suas pesquisas difusionistas em tabelas (pp.295-300), que o levam
à seguinte conclusão: "Os Tupi-Guarani são uma raça cuja cultura
se compõe de elementos que têm, na .América do Sul, diii>tribuição
oriental e setentrional. Não tendo sido estabelecida, em tempos prehistóricos, nenhuma tribo tupi-guarani de importância, na margem
esquerda do Amazonas, e ter!do-se realizado tarde a ocupação da
costa, precisamos colocar o centro da dispersão das tribos desta raça
na área limitada ao norte pelo Amazonas, ao sul pelo Paraguai, a
este pelo Tocantins e a oeste pelo Madeira". (p. 312). Em outro lugar (p. 303) o autor frisa, ainda, a falta de influência andina, afirmando: " ... na sua totalidade, a civilização das tribos tupi-guarani
não tem nenhum vestígio de uma influê11cia procedida do oeste ou
do noroeste."

.~
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O livro contém, além disso, mapas e tabelas mostrando a distribuição, na América do Sul, do tipití, do costume de colar penas na
cabeça ou no corpo, do boné de penas, do manto de penas (técnica de
filé), da tonsura, da deformação artificial da barriga da perna, e,
por fim, do bastão de ritmo.

O autor compila os dados sôbre a mitologia e outros fenômenos
da chamada cultura espiritual dos antigos Tupinambá e de diversas
tribos tupi modernas, cs quais são, na maior parte; fragmentários,
diferindo muito entre si no v.alor científi~o. Um grande capítulo (pp.
124-169) trata da antropofagia ritual dos Tupinambá. Outro capítulo (pp.180-188, com mapa e tabela) indica a difusão da "saudação
lacrimosa" na América do Sul. Os apêndices (pp.225-252) contêm
mitos dos Tupinambá e informações sôbre a mitologia e antropofagia
dêstes índios, extraídas de "La Cosmographie universelle" e dum
manuscrito inédito de André Thevet.
De certo modo, o presente livro completa "La civilisation ma,
térielle des tribus tupi-guarani", do mesmo autor, sendo. tão ~eces
sário para o estudo da cultura espiritual dos Tupi como esia última
obra é indispensável para conhecer sua cultura material.
As notas do tradutor da edição brasileira representam notável
enriquecimento dessa importante obra. Seu prefácio contém uma
relação das publicações de Métraux saídas de 1925 a 1948 (pp.21-30).
No capítulo sôbre o mitó da "Terrà sem mal" (Cap.XVI) aparecem
traduzidas as modificações do texto original feitas pelo próprio autor.

É o manual indispensável para o estudo dos Tupi e, por isso,
uma das obras mais importantes da Etnologia Brasileira.

995

•••
MÉTRAUX, A.
La décoloration arlificielle des plumes sur les oiseaux
vivants. Journal de la Société des Américanistes de Paris,
N. S., XX, Paris 1928, pp.181-192, 1 mapa. Bibliografia.
Por um estudo detalhado da distribuição geográfica da chamada
"tapiragem" na América do Sul, o autor mostra coincidir a dispersão das tribos aruak com a dêsse processo de mudar artificialmente
a côr das penas de aves vivas. A tapiragem era usada também por
várias tribos do Brasil.
Acrescentando alguns dados não apresentados na publicação
de 1928, o autor voltou a tratar do mesmo assunto, embora mais resumidamente, no artigo intitulado "Tapirage", a biological discovery of South American lndians (Journal of the Washington Academy of Sciences, Vol. 34, N. 8; 1944, pp.252-254. Bibliografia).

996

••*
MÉTRAUX, A.
La religion des Tupinamba et ses rapports avec celle
des autres tribas tupi-guarani. Bibliotheque de l'Ecole. des
Hautes Etudes, Sciences religieuses, XL V, Paris 1928, 260
pp. in-8. 0 , 9 figuras, 9 pranchas, 1 mapa, apêndices. Bibliografia. Edição brasileira: A Religião dos Tupinambás
e suas relações com a das demais tribas tupi-guaranis. Prefácio, tradução e notas do Prof. Estevão Pinto. Brasiliana,
vol. 267. São Pauló 1950. 421 pp. in-8. 0 , 10 figuras e .1
mapa no texto, 16 figuras em 8 pranchas fora do texto. Bibliografia.
.
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Les indiens Waitaka. (A propos d'un manuscrit inédit da cosmographe André Thevet). Journal de la Société
des. Américanistes, N. S., XXI, Paris 1929, pp.107-126.
Bibliografia.
Segundo o autor, os índios Waitaka (Goaytacá, Goya!aka, Goyaka, Goytakaz, Waitacazes, Ouetacázes, Oueitaca) provàvelmente
faziam parte das antigas populações que ocuparam a costa do Brasil
muito antes de os Tupi serem donos dela; os Waitaka pertenceram,
sem dúvida, àquela antiga camada étnica da América do Sul _,da qual
os Gê são os representantes mais conhecidos. (p. 107).
Baseando-se nas escassas notícias a respeito, Métraux estuda a
situação geográfica dos Waitaka, cujo território, aos meados do século XVI, era compreendido entre o rio Cricaré (hoje S. Mateus) e o
cabo de São Tomé; cita os dados lingüísticos e etnográficos a ·êles
concernentes; ventila o problema de seu parentesco com os Puri·coroado e publica algumas páginas dum manuscrito inédito de Thevet, que tratam dêl~s.
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MÉTRAUX, Alfred
Les Indiens Kamakan, Pata'So et Kula'So d'apres le
;ournal de route inédit de l'explorateurJrançais J. "!3· f!ouville. Revista del Instituto de Etnologia de la Unwersidad
Nacional de Tucumári, tomo I, entrega 2.ª, Tucumán 1930,
pp.239-293. Bibliografia.
·
Valiosas informações sôbre os conceitos de propriedade, vida
sexual, religião e costumes fúnebres dos Kamakã, tribo baiana hoje
extinta, e algumas informações sôbre seus vizinhos Pataxó e Kutaxó,
extrnídas dum fragmento de manuscrito inédito intitulado: "Voyage
chez les Sauvages du Brésil. Les Cutachos, les Mongoyos, les Pachos
et les Machacalis fait pendant les annés 1833, 1834 et 1835 par J. B.
Douville". Métraux acrescenta dados comparativos tirados de diversos autores e confronta as palavras do vocabulário francês-kamakã (pp.278-284) com têrmos reproduzidos das obras de WiedN euwied, Martius e Moreira Pinto.
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***

MÉTRAUX, Alfred
A propos de deux ob;ets tupinamba du Musée d' Ethn~
graphie du Trocadéro. ~ulletin du Alusée ~· Ethnographie
du Trocadéro, n. 3, Paris 1932, pp.3-18, 11 figuras no texto.
·Bibliografia.

O capítulo de Thevet, publicado aqui, pela primeira vez, reproduz informações geográficas dadas por quatro índios cativos a êste
viajante, que estêve no Brasil .em 1550 e em 1555. Prefaciando-o,
declara Métraux (p. 33): "O valor etnográfico dêsse documento é
incontestável: encontramos nele vários nomes de tribos tapuya ou
tupi desconhecidos para nós, e, além disso, êsse interrogatório, cuja
tradução é reproduzida por Thevet com sua fidelidade habitual, dá
uma idéia bastante exata da representação que os índios da costa setentrional do Brasil fizeram de seu hinterland."
Para mim, porém, o valor etnográfico dêsse capítulo é muito
contestável. Não vejo utilidade na simples citação de nomes desconhecidos de tribos que não podemos identificar com as tribos dC!.s quais
sabemos alguma coisa. E o que adianta conhecer a representação que
os quatro cativos fizeram de seu hinterland? Nem sequer sabemos
com certeza a que tribo pertenceram. Mas sabemos que üúormações
geográficas dadas por índios nem sempre são dignas de fé.

1001

***
MÉTRAUX, Alfred
El estado actual de nuestros conocimientos sobre za
extensión primitiva de la influencia guaraní y arawak en
el continente sudamericamo. Universidad Nacional de La
Plata. Actas y traba;os científicos del XXV° Congreso
Internacional de Americanistas (La Plata 1932), I, Buenos
Aires 1934, pp. 181-190.
. Importante para a Etnologia Brasileira.

1002
Trata de uma capa de penas e duma maça, ambas atribuídas aos
antigos Tupi da costa brasileira.

1000

***
MÉTRAUX, A.
Un chapitre inédit du cosmographe André Thevet sur
la géographie et l' elhnographie du Brésil. Jo_urnal de la
Société des Américanistes, N. S., XXV, .Paris 1933, pp.
31-40.

*• *
.METRAUX, Alfred
· . El Museo Etnográfico de Gotemburgo. Revista Geográfica Americana, III, Buenos Aires 1935, pp.253-256.

~sse museu sueco é célebre pelas suas coleções sul-americanas,
devido aos esforços de seu antigo diretor, o barão Erland Nordenskiõld. Possui também ricas cqleções de objetos dos índios do Brasil,
das quais as mais importantes resultaram de expedições de Curt
Nimuendajú.

1003
-453-

HERBE'RT BALDUS ·

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

METRAUX, ·A.
Los indios Manáo. Anales del Instituto de Etnografia
Americana. Universidad Nacional de Cuyo. I. 1940. pp.
235-244. Bibliografia.

Interessante contribuição para o estudo da complexidade da
iniciação dos adolescentes dêsses índios do Chaco, cujas relações· diretas com tribos do sudoeste mato-gross~nse são mencionadas em
notícias antigas e modernas.

1006
***

Depois de reunir algumas notícias históricas sôbre a tribo aruak
à qual, segundo Marcoy, a cidade de Manaus deve seu nome, o autor
coordena os dados etnográficos que Martius publicou a respeito daqueles índios.

METRAUX, Alfred

Segundo uma nota introdutória, o presente artigo é a versão
espanhola de um capítulo do "Handbook of South American Indians",
em preparação. Comparando-o, porém, com o que Métraux p~blicou
mais tarde, isto é, em 1948, no volume 5 do citado "Handbook",
pp.707-712, sôbre a tribo em aprêço, verificamos possuir a versão
espanhola, principalmente na parte histórica, vários trechos que faltam na edição inglêsa.

Estuda os processos empregados pelos jesuítas para levar os
índios sul-americanos a viver nas missões.

1004
***
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***
MÉTRAUX, A.
Estudios de Etnograf ía Chaquerise. Anales del I nstituto de Etnograjía Americana. Universidad Nacional de
Cuyo. V; 1944. pp.263-314, 6 figuras no texto. Bibliografia.

MÉTRAUX, Alfred
The Natfre Tribes of Eastern Bolivia and Western
Mallo Grosso. Smithsonian Institution, Bureau of American Ethnology, Bulletin 134, Washington 1911-2, ix, 182 pp.,
10 figuras em 5 pranchas, 1 mapa. Bibliografia.
Utilíssima compilação dos dados da literatw:a antiga e moderna
sôbre os Yurakare, Moseten e Chiman, Leko, Apolista, Takana, Pano
do sul e do sudoeste, Mojo e Bauré, Kanichana, Móvima, Kaiuvava,
Chapakura, Guaraiú e Pauserna, Sirionó, Chiquito, Saraveka, Paikoneka, Chané, Otuke, Guató, Palmela, os índios., do Alto Guaporé,
Nambikuara e Pareci.

1005

***
METRAUX, Alfred
A myth of the Chamacoco I ndians and .its social szgnif icance. Journal of American FolkZOre LVI, n.º 220,
Philadelphia 1943, pp.113-119. Bibliografia.
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Le caractere de la conquête 1ésuitique. Acta Americana
I, n. 1, México ~ Los Angeles 1943, pp.69'-82.

Esta excelente sinopse considera a vida econômica e religiosa
não só das tribos que viviam e vivem atualmente no Chaco, mas
também dcs índios do sudoeste inato-grossense, a saber, dos Guaná,
Tereno, Guachi e Mbaiá.

1008

***
M:ETRAUX, A.
La causa y el tratamienio mágico de las enfermedades
enire los indios <k. la región tropical sud-americana. América Indígena IV, n. 2, ~México 1944, pp.157-164.
O autor chega às seguintes conclusões: "Nas tribos índias da
América tr~pical a doença é cóncebida geralmente como introdução
dum objeto feita por um feiticeiro ou espírito. ~stes objetos mágicos são: espinhas, puas, ossos ou insetos que os pajés levam dentro
de seu próprio corpo e que lançam contra as suas vitimas. A doença
pode ser também causada por uma substância mágica, um veneno
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misterioso, que se identifica com a fôrça ou vitalidade do pajé e que
êste pode inocular a distância. A alma dos animais ou das plantas é,
às vez-es, responsável pela situação cr-ítica do indivíduo. A noção da
perda da alma como· origem das doenças é muito comum na região
andina e no Chaco, mas sua difusão entre as tribos da América tropical é ainda mal conhecida.
"O tratamento é praticado por um pajé que se -põe em estado de
transe e convoca os espíritos para descobrir o culpado ou ·para conhecer, mediante seus espíritos auxiliares, a identidade do feiticeiro
maligno. A cura propriamente dita consiste principalmente em massagens, fumigações e sucções, que têm a finalidade de extrair do corpo
do doente os objetos patogênicos. Se a doença foi causada pela perda
da alma, o pajé vai à procura desta última." (p. 164).
\
Cf. o comentário de J. Philipson (Sociologia, VIII, n. 4, São
Paulo 1946, pp.321-323).

1009

***

METRAUX, Alfred
South American Thunderbirds. ,Journal oj American
Folklore LVII, n. 224. 1944, pp.132-135. Bibliografia.
Estudo comparativo sôbre o motivo da ave do trovão na mitologia de índios do Brasil, do Chaco, do Equador, das Guianas e das
Indias Ocidentais.
1011

***

METRAUX, A.
Le shamanisme chez les I ndiens du Gran Chaco. Sociologia, VII, n. 3, São Paufo 1945, pp.157-168. Biblidgrafia.

METRAUX, Alfred
Le shamanisme chez les Indiens de l'Amérique du Sud
lropicale. Acta Americana II, México 1944, pp.197-219,
320-341.

Baseado em dados tirados da literatura e em observações feitas durante o seu próprio trabalho de campo, o autor mostra que o
papel do médico-feiticeiro chaquenho difere muito pouco do dos pajés das regiões tropicais do continente.

1012

***

METRAUX, Alfredo
Ritos de transito de los índios sudamericanos. I. La
pubertad de las mu]eres. Anales del Instituto de Etnología
Americana. Universidad Nacional de Cuyo. VI. Mendoza
1945, pp.117-128. - II. La iniciación de los muchachos.
Ibidem. VII. Mendoza 1946, pp.149-1-60.
Esta sinopse de diferentes aspectos dêsses ritos e de sua distribuição entre tribos da América do Sul nã9 deixa de se referir a índios do Brasil.
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MÉTRAUX:, Alfred
El Dios Supremo, los Creadores y Héroes Culturales
en la Milología Sudamericana. América Indígena VI, n.
1, México 1946, pp.9-25 (com resumo em inglês).
Apresentando material para o estudo d·J assunto mencionado
no título, assunto êsse tão importante e tão discutido na ciência comparativa de religiões, o autor não deixa de considerar alguns dados
acêrca do Brasil.

1014

***
METRAUX, Alfred
La civilisation guyano-amazonienne el ses provinces
culturelles. Acla Americana, IV, n. 3, Aléxico 1946, pp.
130-153.
Neste perspicaz ensaio de classificação, o autor, depois de caracterizar etnclõgicamente as bacias do Amazonas e Orinoco, estuda as
iruluências andinas na América tropical e divide a área cultural orinccc-amazônica nas seguintes províncias: Cesta, brasileira e Paraguai; Pará e Maranhão; Médio Araguaia; Alto Xingu; Baixo Xingu;
Tapajós; Médio Tapajós e Madeira; Autaz (Baixo Madeira); Purus.Juruá; Serra do Norte; Pareci; Guaporé; Baixo Gl!aporé; Chiquitos;
Mojos; Béni; Encosta oriental dos Andes bolivianos; La Montaiía;
Guiana; Cumana; Guajira; Orhicco; Otomaco e Guamo; Napo.

1015

•**
METRAUX:, Alfred
Afyths of lhe Toba and Pilagá Indians of lhe Gran
Chaco. ilíemoirs of lhe American Folklore Society, XL,
Philadelphia 1946. xii, 167 pp. in-16. 0 Bibliografia.
Esta hnportante tontribuição para o estudo das lendas dos povos-naturais sul-americanos trata, às páginas 1-18, das fontes· da
mitologia do Chaco, das características gerais dos mitos toba e suas
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*• *
M.ETRAUX,. Alfred ,
South American I ndian Literature. Encyclopedia ·oj
Literature, edited by Joseph T. Shipley, II: New York 1946,
pp.851-863. Bibliografia.
Excelente ensaio sôbre os principais aspectos da "literatura
oral''. dos índios sul-americanos, isto é, dos seus mitos, contos e cantos.

1017

•*•
MÉTRAUX, Alfred

~ uma sinopse que merece a maior consideração.

-

relações com üS das tribos vizinhas, da localizB-ção geográfica dos Toba
e dos Pilagá e da sua etnografia. Seguem-se os textos dos mitos e
contos recolhidos pelo autor em suas viagens a-O Chaco argentino,
realizadas em 1933 e 1939. Êste precioso. Úlaterial é coordenado sob
os seguintes títulos: "Mitologia astral e cosmog-::inia" (pp.19-28), "Cataclismos" (pp.29-49), "Seres sobrenaturais" (pp.50-53), "Heróiscivilizadores" (pp.54-99), "Mitos de origem" (pp.100-120), "O espertalhão" ("The trickster") (pp.121-153), "Contos de animais"
(pp.154-161) e "Caracteres lendários" (pp.162-163).
Os comentários que acompanham os textos contêm numerosas
referências aos mitos dos índios do Brasil. ·
. Cf. o. comentário de Herbert Baldus no· Anthropós XXXVII~
XL (1942-45), Freiburg in der Schweiz 1947, p. 1007, e de Egon Schaden na revista Sociologi<:1., IX, n.3, São Paulo 1947, pp.283-284.

Twin Heroes in South American Mythology. Journal
232, Philadelphia 1946,
of American Folklore, LIX,
pp. 114-123. Bibliografia. -,-- Versão portuguêsa quase com:..
pleta saiu sob o título "Os heróis gêmeos na mitologia sulamericana", feita por ltaldemar Valente e prefaciada por
Estevão Pinto, no Boletim da Faculdade de Filosofia de
Pernambuco, III, Recife 1950/51, pp.60-70.

cn.

Importante estudo ccmparativo sôbre essas figuras tão conhecidas, na mitolcgia de diversas tribos do Brasil, como heróis-civilizadores e protagonistas de certas aventuras.
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MÉTRAUX, Alfred

MÉTRAUX, Alfred

Mourning Rites and Burial Forms of the South Ame.:.
rican Indians. AméF-íca Indígena, VII, n.º 1, México
1947, pp. 7-44. Bibliografia.

Ensayos de M ilología Comparada Sudamericana. Amériéa Indígena VIII, n. 1, México '1948, pp; 9--30 (pp. 9-10:
resumo em inglês).

Estuda a ·distribuição, entre os índios da América do Sul, de determinados fenômenos culturais ligados à morte~ isto é, do tratamento
do moribundo, do velório, das diveFsas espécies de sepultura, dos
cemitérios propriamente ditos, da .cremação, da mumüica~ão, do
endocanibalismo, da colócaçãe de decorações, fogo ou alimentos
nos túmulos, das práticas de luto e de vários outros aspectos do mesmo
complexo.

METRAUX, Alfr

*.

1019
*

Note sur les Indiens de la Guyane jraru;aise. Journal
de la Société àes Américanistes, N. S., XXXVI, Paris
1947, pp. 232-2:55.

Compara e classifica mitos de origem dos homens, das mulheres, de plantas cultivadas e da -morte, encontrados entre índios sulamericanos, utilizando também material brasileiro.

1022

•.•. *
METRAUX, Alfred
Status oj Folklore Research in South America. Southwestem Journal oj Anlhropolôgy, JV, n. 2, Albuquerque,
N. M.~ 1948, pp. 148-154.
Grande parte desta sinopse das · prmc1pa1s pesquisas mitológicas entre índios sul-americanos refere-se a tribos do Brasil.

Dados tirados de relatórios que estão em poder do governador
da Guiana Francesa, referentes a três tribos da região do Oyapc:iek,
a saber, às trilios tupi dos Emerenhqm e. Oiampi, e à tribo dos 'ºMarouanes", que "seraient descendants des anciens Arouaques" (p.23'5).
Uma parte de cada uma dessas tribos vive em território brasileiro.

1020

MÉTRAUX, Alfred

. 1023
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MÉTRAUX, A.

***
Les Peaux-Rouges de i' Amérique du Sud. Colleclion
"La Joie de Connaítre". Paris 1950. 125 pp. in-8. 45
figuras e 3 mapas no texto.
0,

Social Organization of the Kaingang and Aweikóma
according to C. Nimuenda;ú's unpublifhed data: A~e
rican Anthropologist, N. S., 49, N. 1, Menasha, Wisconsir:i,
1947, pp. 148-151. .
Alguns dêstes importantes dados já tinham sido publicados por
Nimuendajú nas suas monografias "Die Sagen von der Erschaffung
und Vernichtung der Welt als Grundlagen der Religion der Apapocúva-Guararú'', p. 374 e "The Eastern Timbira", pp.82-83. O presente trabalho compara a organização social dos Aweikoma com a
dos Kaingang.

1021
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eº

~ste lindo livrinho, sem dúvida o melhor no gênero, não é sômente uma obra 9.e divulgaçã-0 destinadaadar ao grande público,
de modo agradável, uma idéia dos povos-naturais sul..:àmericanos,
mas representa também, de maneira feliz, a essência dos vastos e
profundos conhecimentos adquiridos, a respeito, por eminente etnólogo,
tanto. pelo estudo da literatura ·como por pesquisas de campo.
Depois de tratar do problema da origem dos índios, mostra aspectos da vida das tribos das Guianas e.da Amazónia (pp.17-78), do
Chaco (pp.19-104) e da Terra do Fogo (pp;l05-120}.
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MÊTRAUX, A.

MEYER, Herrmann

Une. nouvelle Zangue ·Tapuya de la regwn de Bahia
(Brési[). Journal de la. Société des Américanistes, N. S.,
XL, Paris 1951, pp. 51-58.
O autor dá notícia sôbre sua visita aos Kariri de Mirandela,
acrescentando pequena lista de palavras (pp.56-58) que, outrora,
foram ditadas por velhos a um índio aHahetizado. Não .considera impossível que êsses vocábulos pertençam ao idioma desconhecido dos
"Katembri" que, no mapa de Nimuendajú publicado no Handbook
of South American Indians, vol. I, map 7, figuram com a grafia de
"Catrimbi" junto aos Kariri, na região entre os rios Vasa Barris e
Itapicuru.

Über die Bugres. Verhandlungen der Gesellschaft für
Erdkunde zu Berlin, XXIII, Berlin 1896, pp. 257-266.
Netas sôbre os chamacrs "Bugres" ou "Botccudos de Santa
Catarina", também conhecidos sob os nomes Aweikoma, Xokrê e
Xckleng. O autor desereve um rancho dêstes índios encontrado por
êle na bacia do rio Tubarão, um ataque que presenciou, e reproduz
as informações que colheu em 1896.

1027

***
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MEYER, Herrmann

***.
~TRAUX,

Tagebuch meiner Brasilienreise 1896. Zweifes Heff.
Leipzig 1897. 73 pp. in-8. 0 , 1 mapa fora do texto.

A.

vide
MACEDO e VASCONCELLOS; PLOETZ, Hermann; V_..\RIOS AUTORES: Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore,
Mythology, and Legend; Handbook of South American Indians.

•••
MEYER, Herrmann

1871-1932

Diário duma viagem ao Xingu, realizada em 1896, na qual o
autor foi por via fluvial de Buenos Aires a Cuiabá, de lá com tropa
até o rio Jatcbá, G.escendo êste e o Ronuro, subindo o Culuene e Culisehu e explorando a região situada entre êstes dois rios. Contém
dados acêrca de numerosas tribos dessa parte do Brasil Central. Especialmente interessante para o etnólogo é o mapa baseado em observações feitas nas zonas percorridas e em informações obtidas sôbre os habitantes de terras incógnitas.

1028

Bogen und Pfeil in Ceniral-Brasilien, Leipzig (s. a.),
vi, 56 pp. in~8. 0 , 4 pranchas e um mapa. - Versão inglêsa
em: Smithsonian Report for 1896, Washington 1898.
Esta célebre monografia é a primeira tentativa de estudo da distribuição geográfica de diferentes tipos de arcos e flechas no Brasil,
classificando aquêles, principalmente, segundo o corte transversal e o
material·da vara, e estas segundo a emplumação. Já o padre Wilhelm
Schmidt ("Kulturkreise etc.") fêz objeções a respeito. Em todo caso,
o opúsculo de Herrmann Meyer é, ainda hoje, muito próprio
para dar uma idéia geral das diversas formas de arcos e flechas no
Brasil.

1026.

***
MEYER, Herrmann
Über seine Expedition nach Central-Brasilien. Sonderdruck aus den Verhandlungen der Gesellschajtjür Erdkunde. Berlin 1897, N. 3, .27 pp., 1 mapa fora do texto. _
l!:ste texto duma conferência sôbre a viagem que o autor realizou,. em 1896, ao alto Xingu, contém ligevas referências às tribos
encontradas na região percorrida.
3 J
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MEYER, Herrmann
Im Quellgebiet des Schingu.
Landschafts- und
Volkerbilder aus Centralbrasilien. Verhandlungen der Gesellschajt deutscher Naturforscher und Aerzte. 69. Versammlung zu Braunschweig 1897. Erster Theil. Leipzig 1898,
pp. 135-145, f mapa fora do texto.
Texto duma conferência sôbre a viagem ao alto Xingu realizada
pelo autor em 1896, com ligeiras referências a tribos da região percorrida.

1030

Die Kunst der Xingú-Indianer. Internationaler Ame-

ríkanisten~Kongress, (Vierzehnte Tq,gung, Stuttgart 1904)

Zweite Halfte, Stuttgart 1906, pp. 455-471, 4 prani:has fora
do texto.
Baseando-se em observações e nas coleções organizadas por ocasião das suas viagens à região dos formadores do Xi:rigu, em 1896/97
e 1898/99, o autor dá valioso complemento às publicações de Karl
von den Steinen sôbre a arte dos índios da parte superior da bacia
do mencionado rio.

1033
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***
MILKE, W.

MEYER, Herrmann

1912-

vide

Nos arredores das fontes do Xingú. Paizagens e povos
do Brazil Central. Revista Brazileira, ano V, t. XVII,
fase. 87, Rio de Janeiro 1899, pp. 302-318.

KLIMEK, S.

***
MILLIET, Sérgio

Estas interessantes notas sôbre numerosas tribos do Culuene e
Culisehu baseiam-se nas observações feitas pelo autor durante a sua
viagem realizada em 1896.

1031

1898-

Estudos indianistas. Revista do Arqui'IJO Municipal
LXII, São Paulo 1939, pp. 357-359. Transcrito do "Diário
de Notícias", Rio de Janeiro 30-7-1939.
Interessante contribuição ao estudo do problema da administração dos índios pelo govêrno do Brasil.

"'*.

1034
MEYER, Herrmann
Bericht über seine zweite Xingú-Expedition. Verhandlungen der Gesellschaft jür Erdkunde zu Berlin, 1900,
N. 2 u. 3, pp. 112-128, 1 mapa.
Em 1899 o autor desceu o rio Ronuro e subiu o Culuene e Culisehu. No presente relatório dessa viagem ao Xingu há referências
aos Kaiabi e Kabixi e interessantes observações sôbre as mudanças
das moradas dos Trumaí, Kamaiurá, Auetõ, Iaulapiti, Mehinaku,
Auwauwiti e Bakairi.

1032

***
MIRA, E., MIRA, A., e OLIVEIRA, A. de
Aplicação do- psicodiagnóstico miocinético ao estudo
da agressividade. Arquivos Brasileiros de Psicotécnica; Ano
1, n. 1, Rio de Janeiro 1949, pp. 69-116.
Pela comparação dos dados que Herbert Balâus obteve, em 1946,
aplicando êsse teste de Mira y López a índios Kaingang do Ivaí, com
os dados colhidos através do mesmo teste num grupo de neo-brasileiros "normais" e noutro de homicidas presos nas penitenciárias da
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Bahia e do DistrilO. Federal, é demonstrado "que é manifesta a superioridade do índice de agressividade dos delinquentes sôbre os índios e dêstes sôbre os indivíduos normais... " (p.113).

dos trabalhos etimológicos dos tupinistas mais conspícuos" (p. 15).
A segunda parte (pp.47-127) consiste num vocabulárfo alfabético
!lheengatu dos animais da Amazônia, com os equivalentes tanto em
português como na terminologia científica e com material comparativo tirado de outros autores.
·

Índices estatísticos tirados dos mesmos dados obtidos nessa
tribo do oeste paranaense foram publicados, ainda, por Aliredo de
Oliveira Pereira nos Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, ano 2,
n. 2, Rio de Janeiro 1950, pp.46-47.

1037
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MIRAGLIA~

Luigi

MOELLER, Klara von

Gli Avá, i Guayakí ed i Tobas (Indigeni del Paraguay
e regioni limitrofe). Annali Lateranensi, V, Città del Vaticano 1941, pp. 253-378, 2 mapas e 31 figuras no texto.
Bibli<!graf ia.
A primeira parte apresenta ligeiras notas sôbre os "Avã'', isto
é, Guarani que habitam a zona fronteiriça do Paraguai e Brasil, na
hinterlândia da margem direita do alto Paraná, destacando-se as
relativas às armadilhas dêsses índios (pp.300-319 e figs 9-26). A segunda parte consiste em observações pouco satisfatórias sôbre o's
Guayaki (pp.342-358), ignorando o autor, completamente, os trabalhos de Mayntzhusen, estudos bãsicos sôbre essa tribo do oriente
paraguaio. A terceira parte trata dos Toba, tribo guaikuru do Chaco
(pp.359-375).

1036

***

Indianischer Federschmuck in Goethes Sammlungen.
Goethe, Viermonatsschrijt der Goethe-Gesellschaft, VII, Weimar 1942, pp. 199-205, 3 pranchas fora do texto.
Trata de um diadema de penas e de um desenho em côres, pertencentes às coleções de Goethe. Supõe a autora ter o poeta obtido
de Martins o enfeite e de Blumenbach o desenho, que representa um
troféu de cabeça dos Munduruku.
Em artigo publicado no Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 21 de
setembro de 1952, Ernesto Feder põe em dúvida essa suposição.

1038

***
MONTAIGNE, Michel de

MIRANDA, Vicente Chermont de

1533-1592

1849-1907

Estudos sôbre o Nhêengaiú. Anais da Biblioteca Na:..
cional, LXIV (1942), Rio de Janeiro 1944, pp. 5-127, 1
prancha reproduzindo o retrato do autor. (Prefácio de
Rodolfo Garcia).
1

Segundo Rodolio Garcia (p.8) o autor, "que estudou in-loco e
diuturnamente os índios da região do baixo Amazonas, muito bem
dominava seu linguajar ... " A primeira parte do presente trabalho
(pp.18-45) "trata da fonética nhêengatú, da gênese dos nomes dos
animais, e de algumas_ das causas que concorreram para o insucesso

Essais. Tome I, livre I, chapitre XXX: Des cannibales. Paris 1828. Apareceu, pela primeira vez, em 1580.
Contém interessantes informes sôbre os antigos Tupi do Rio de
Janeiro, recebidos pelo autor segundo se lê à p. 397, de um homem que
morou dez ou doze anos no Brasil. Há, nesse c.ipítulo, semelhanças
com trechos do livro de Jean de Léry.

~sse célebre ensaio de Montaigne foi traduzido para o português
e anotado por Luiz da Câmara Cascudo em Man!aigne e o índio brasikiro, Cadernos da hora presente, VI, São Paulo 1940.
1039
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1860-1901

Vocabulário Português-Botocudo. Organização, prefácio
e notas de M. de L. de Paula Martins. Museu Paulista,
Boletim II, Documentação Lingüística, 2. Ano I. São Paulo
1948. 51 pp. in-8. 0 , 3 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Êste pequeno vocabulário allabético, que ocupa as páginas 2546 da referida publicação,· foi colhido no Espírito Santo, em fins do
século XIX, pelo missionário paulista Monsenhor Claro Monteiro
do Amaral.

1040

***
MONTEIRO, Mário Ypiranga
O Estado Social do lndio Brasileiro. Ministério da
Agricultura. 9.ª Inspetoria Regional do Serviço de Proteção aos Indios. Território Federal do Guaporé. Manáus
1946, 16 pp. in-8. 0 •
Texto duma conferência que revela profunda simpatia pelo índio e c<:>mpleta ausência de espírito cientüico.

1041
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MONTOYA, Antonio Ruiz de

1583-1652

Arte de la lengva gvarani. Publicado nuevamente sin
alteracion alguna por Julio Platzmann. Leipzig 1876. Bocabvlario de la lengva gvarani. idem. Tesoro1 de la lengva
gvarani. idem.Primeira edição do Tesoro: Madrid 1639;
da Arte e do Bocabulario: Madrid 1640. Uma outra
edição, "mas correcta y esmerada que la primera, y con las
vozes indias en tipo diferente", apareceu em Viena e Paris,
no ano de 1876, organizada por Francisco Adolfo de Varnhagen, Visconde de Porto Seguro, sob os títulos "Arte de la
lengua Guarani, ó mas.bien Tupi" (iv, 100 pp.) e "Vocabzilario y Tesoro de la lengua Guarani, ó mas bien Tupi, en
dos partes: I. Vocabulario Espafíol-Guarani (ó .Tupi), II.
Tesoro Guarani (ó Tupi) -Espafíol" (xii, 255 e 407 pp.).
-

468".:;_

Segundo o guaranílogo paraguaio Juan Francisco Recalde (Vocábulos designativos de relações e contactos sociais, nas línguas tupi
ou guarani, p.60), encontram-se nesta obra clássica "expressões correspondentes à influência da vizinhança d~s índios da costa· marítima, sôbre os índios de Guairá", tendo Montoya aprendido "um guarani de fronteira que não se identifica ao de Assunção ou Vila Rica:"
A importância de Montoya fica bem patente pelas seguintes
frases, escritas por outro perit• na matéria, isto é, por Curt Nimuendajú, em carta dirigida a Herbert Baldus: "Provàvelmenie há cerca ·
de um metro cúbico de literatura (lingüística) sôbre o tupi-guarani.
Posso passar mais ou menos sem tudo isso, excetuando o velho Montoya (Arte-Vocabulario -T~oro. 1640. Nova edição Viena-Paris
1876}. Verdade é que êle tem os seus erros e por isso não serve para
principiantes."
Cf. também os comentários de Plínio Ayrosa nos seus "Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-guarani", pp.173-182.
A Arte e o Vocabulario de Montoya foram consideràvelmente
enriquecidos pelo padre Paulo Restivo, nos seus trabalhos baseados
nessas obras do confrade.
1042

***
MONTOYA, Antonio Ruiz de
Catecismo de la Lengva Gvarani. Publicado nuevamente sin alteracion alguna por Julio Platzmann. Leipzig
1876. - A primeira edição saiu em Madrid, no ano de
1640. Acêrca dos dados bibliográficos ve;a Ayrosa: Apontamentos para a Bibliografia da língua tupí-guaraní, .pp.
176, 177 e 181.
A lista dos "Nombres de Parentesco" (pp.318-329) tem importância especial para o etnólogo. Foi estudada por Philipson (Nota
etc.).
1043

***
MONTOYA, Antonio Ruiz de
Conquista . espiritual hecha por los religiosos de la
C(Ympafíia de Jesús en las Províncias del Paraguay, Paran6., Uruguay y Tape. Bilbao, 1892. - A primeira edição
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apareceu em Madrid, no ano de 1639. O volume VI dos
Annaes da Bibliotheca Nacional, Rio de Janeiro 1879,
contém um "Manuscriplo gzwrani da Bibliotheca Nacional
do Rio de Janeiro sôbre a primitiva catechese dos índios
das Missões composto em castelhano pelo P. Antonio Ruiz
Montoya, vertido para guarani por outro padre jesuíta, e
agora publicado com a traducção portugueza, notas, e um
esbôço grammatical do abáfíeê pelo Dr. Baptista Caetano de
Almeida Nogueira", xvii, 366 pp. Esse "Manuscripto guarani" é versão da "Conquista espiritual".
Há, nesta obra, alguns dados de valor etnográfico sôbre os índios que, nos primeiros decênios do século XVII, estiveram em contacto cem os missionários jesuítas na região de Guaír:a e em outras
partes do vale do Alto Paraná e suas vizinhanças.
Cf. o ccmentário de Ayrosa (Apontamentos etc., p. 182).

MORAES FILHO, Mello
. Revista da Exposição Anthropologica Brazileira, dirigida e collaborada por M ello M oraes Filho. .Desenhos de
Huascar de Vergara. Gravuras de Alfredo. Pinheiro g
Villas-Bôas. Rio de Janeiro 1882. x, 160 pp. in-4. 0 •
Coletânea de f'Utores antigos e. modernos que estuda,ram a Arqueologia, Antropologia-Física e Etnofogia dos índios ·do. -Brasil.
Entre as contribuições que conservam certo valor para a Etnologia
atual destacam-se, além do imortal tratado "Dos casamentos dos
índios do Brasil", do padre Anchieta, os artigos de J. Barbosà Rodrigues sôbre os Maué, Tembé, Munduruku e algumas outras tribos.
Há, ainda, dois pequenos vocabulários botocudos e uma lista de palavras munduruku.
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***

MORAIS FILHO, ]. G.
MORAES, ] osé de
História da Companhia de Jesus da extincta província do Maranhão e Pará. Rio de Janeiro 1860. xii, 554
pp. in-8. 0 •
Esta obra, cuja dedicatória é datada de 1759, contém referências
a tribos daquela região, conhecidas dos jesuítas por contacto -direto
ou por informações.

Pioneiros da Noroeste, Revista do Arquivo Municipal
CXXXVIII, São Paulo 1951, pp. 35-68, 1 mapa no texto.
!

Trata das lutas entre os Kaingang paulistas e os brancós, por
ocasião da construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil. Digna
de nota é uma informação acêrca do abôrto, praticado naquela tribo
(pp.63-64).

1048
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MORAIS, Raimundo

MORAES, José Mariz de
Nóbrega, o primeiro jesuíta do Brasil. Separata da
Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Ri.o
de Janeiro 1940. 278 pp. Bibliografia.
Contém numerosas referências aos Tupinambá.

1875-1941

Anfiteatro Amazónico. 2.• edição. São Paulo,
(1938), 278 pp. in-8. 0 , 1 prancha fora do texto.

~

a.

.~ste livro· de divulgação contém, além de um capítulo intitulado
"O Ameríndio" (pp.41-58), numerosas referências aos índio! do Brasil.

1049
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MORAIS, Raimundo

MOURA, lgnacio Baptista de

O Homem do. Pacoval. São Paulo s. a. (1939). 297
pp. in-8. 0 , 1 prancha fora do 1,exto.

Sur le progres de l' Amazonie et sur ses I ndiens. Verhandlungen des XVI. Internalionalen A'merikanisten-Kongresses..
(Wien 1908), Wien und Leipzig 1910, pp. 541-556. ·

Estas especulações vagas e comusas em tômo dos ant1g-0s habitantes índios da ilha de Marajó, demonstram, com verbosidade,
uma erudição barata.

1050

***

Ligeiras notas - realmente muito ligeiras - sôbre os Cherente
e outra tr;bo do Alto Tocantins, que o autor chama "Eperviers" e
considera "antropófaga". Sua visita a essa região foi feita em 1896.
.Acrescenta algumas observações sôbre o muiraquitã.

1053

MORDINI, Antonio
L'lle .de Marajó : Un prohleme archéologique a ré~oudre.
Actes du XXVJIJ.!.. Congres International des Américanistes (Paris 1947), Paris 1948, pp. 637-642, 1 prancha
·. fora do texto.
Depois de enumerar cronologicamente as prmcipais explorações arqueológicas de Marajó, o autor faz algumas observaçÕes sôbre a cerâmica aí encontrada -e sôbre o que tais achados levam a su~
por sôbre os antigos habitantes da ilha.

.. 1051
MOREL, Edmar

**

*

·... E Fawcett não voltou. Rio de Janeir~'."1944. 219
pp. in-8. 0 , 8 pranchas fora do texto.
:Êste livro, prefaciado pelo general Rondon, trata das investigações de um reporter para encontrar o coronel inglês Fawcett~ O autor chega .à -0onclusão de que o explorador teria sido morto pelos Kalapalo.
Saja-me permitido apontar um lapso que me toca de perto. À.
página 138 fui surpreendido pelas seguintes afirmações: "Lendo-se
o interessante livro de Herbert Baldus, V{)lume de 700 páginas, sôbre a sua viagem pelo Xingu, em 1877, sente-se a ausência de datas.
E Baldus era tido como um espírito minucioso e organizado... " Tomo a liberdade de declarar que não escrevi tal livro e tenho fortes
razões para supor que, no mencionado ano, isto é, antes da primeira
viagem de Karl von den Steinen ao Xingu, eu não existia nem sequer
em· projeto.

1052
:..:.. 472 ;,;.:_

***
MOURA, Julio Trajano de
Do Homem Americano. Prefácio de- Basílio de Magalhães. Revista do Instituto Hislorico e Geographico Brasi:.
leiro, t. C, vol.' CLill (2'. 0 de 1926), Rio de Janeiro 1928,
.
.
pp. 417-803.
Reimpressão duma tese ínaugural publicada no último quartel
do século XIX. O- autor defende a hipótese da autoctonia, sendo refutado por Basílio de Magalhães que, no prefácio, resume diferentes
opiniões sôbre a procedência dos índíos. O prefaciador observa também, com muita razão, que o autor carioca devia ter dado "outro e
maior desenvolvimento· ao sub-capítulo 'Os indigenas d'J Brasil\
enquadrado no capítulo 'Populaçõei selvagens da América d::i Sul'."
(p. 482). De fato, êsse sub-capítulo, que abrange as páginas 776-803.
e se baseia em autores bem conhecidos naquela época, já não interessa.
r
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MOURA, Pedro
Dialecto dos índios Oyampis, do alto rio Oyapoc. Revista do Instituto Histórico e Geographico do Pará VII,
_Belém do Pará 1932.• pp. 219-222, ,2 pranchas.
O autor, engenheiro do Serviço Geológico, coJecio11.ou em 1931
essa pequena lista de palavras daqueles índios tupi da Guiana· BraSileira.
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MOURE, Amédée

MOLLER, Franz

·
Les Indiens de la province de Mato-Grosso. Extrait
des· Nouvelles Annales des Voyages d'avril, 1uin et 1uillet
1862, Paris. 56 pp. in-8.º
Esta sinopse, contendo nµmerosas afirmações erradas e generalizações injustificáveis, é obsoleta. .

1056

***
MOUTINHO, ] oaquim Ferreira
Noticia sobre a Provincia de Malta Grosso. São Paulo
1869. 435 pp. in-4. 0 , 16 pranchas, 1 planta e 1 tabela fora
do texto.
·

Beitriige zur Ethnographie der Guaraní-Indianer im
osllichen Waldgebiet von Paraguay. Anthropos XXIX, St.
Gabriel-Modling bei Wien 1934, pp.177-208, 441-460, 696702; XXX, ib. 1935, pp.151-164, 433-450, 767-783; 20
pranchas fora do texto. Bibliografia.
Trata principalmente <la religião e cultura material dos Mbyá
(também chamados de Caa~guá e Batic0la), Paií' e Chiripá, sendo de
especial importância para a. Etnologia Brasileira, pois êeses índios
são, culturalmente, parentes próximos dos grup0s guarani e kaiuá
existentes no Brasil. Às páginas 441-457 . d') tomo XXIX, enc')ntramos textos de mitos na língua original, C•Jm tradução interlinear.

1059
***

As páginas 135-146, 168-171, 179-208 e 216-233 tratam das numerosas tribos de Mato Grosso, contendo também pequenos vocabulários de suas línguas. Infelizmente a obra não merece confiança,
pois o Visconde de Taunay (A Cidade de Matto Grosso, R~vista do
Instituto Historico e Geograph;co Brasileiro LIV, parte segunda, Ri.o
de Janeiro 1891, p. 61) e Karl v0P den Steinen (Unter den NatUrvõlkem Zentral-Brasiliens, Berlin 1894, pp.391-392 e 443-444) de~
monstraram . que o autor é uma mistura de invencionêU;o e plagiário
pouc') escrupuloso.
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MURDOCH, ] ohn
~

Brasilian Indians. American Anthropologist, III, n.
1, Washington 1890, p. 158.
Comentário ao trabalho "Sulle razze indigene del Brasile", de
Alfonso Lom::maco .
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***

MOLLER, Franz

*

1868~

Drogen und iVledikamente der Guaraní- (J\!fbyá, ·Pai
und Chiripá) Indianer im õsllichen Waldgebiete von Paraguay. Festschrift P. W. Schmidt, Wien 1928, pp.501-514.
Depois de tratar dos diversos aspectos da medicina dêsses índios,
o autor mostra a riquez<> de sua farmacopéia enumerando, aHabeticamente, os nomes de 198 drogas, seu material, sua finalidade e aplicação.
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MURDOCK, George

*'

P~ter

Social Structure. New York 1949. xix, 387 pp. in16.º, índice alfabético de nomes e matérias. Bibliografia.
Para fins comparativos são aproveitados dados sociológic-:is das
seguintes tribc.s do Brasil: Apinayé, Cherente, "Kaingang" (Aweikoma ou Xokleng), Makuxi, Nambikuara, !lamkokamekrã, Tupinambá, Wapisiana.
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MURDOCK, George P.

Trata das relações que, entre 1724 e 1730, o padre Malagrida
teve com as seguintes tribos do Marallhão:

Oulline of South American Cultures. Beha11ior Science
Outlines II. New Haven 1951. 148 pp., 29 mapas no texto, indice alfabético de tribos.
·

"Tobajáras", cuja missão "estanciava a vinte léguas de S. Luiz,
e abarcava toda a margem esquerda do rio Itapicurú. Tres povoações
indianas, incluindo a mais conhecida - a dos Tupinambás - formavam o nucléo desta nova cristandade." (p. 23).

A fim de apresentar um guia para estudos comparativos, o autor
dá pequenas sinopses das culturas dos índios sul- e centro-americanos, agrupando-as segundo as frovteiras poHticas dos países, de modo
que cada país está representado num capítulo. Cada capítulo é acompanhado dum mapa etnográfico bastante esquemático. O Brasil
está dividido em vários capítulos com vários mapas. No fim de cada
sinopse estão indicadas as fontes que o autor considera essenciais,
sendo a principal delas o "Handbook of South Americ:an Indians".
O presente trabalho não está isento de numerosos senões. Ohserv ando, por exemplo, que meu livro "Indianerstudien im nordõstlichen Chaco";,:;.contém "substantial cultural information" sôbre os
Guaná, o autor está confundindo os Guaná da família lingüística
Aruak com os antigamente chamados Gu!lná, da família Maskoi,
cujo nome Kaskihá, introduzido por mim na literatura, foi aceito
po~ tôdas as autoridades e também pelo próprio professor Murdock
(cf.p.65). Outra confusão é pôr os Oti e os Opaié no mesmo grupo,
soh o nome dêstes últimos, apesar das profundas diferenças lingüísticas e culturais entre essas duas tribos (p.73).
A divisão de Murdock foi aplicada e comentada por Emílio
Willems em seu opúsculo "Brasil: período indígena", Iri'.sÚtuto Panamericano de Geografía e Historia, Comisión de Historia, 67, Programa de Historia de América I, 8, México 1953, 110 pp. in-8º. Bibliografias.

***

MVRY, Paulo

1062

Historia de Gabriel Malagrida, da Companhia· de ·Jesus,. Apostolo do Brazil no seculo XVIII, estrangulado e
queimado no Rocio de Lisboa em 21 de S~tembro de 1761.
Tradução. de Camillo Castello Branco. Lisboa, s.a., (xxix,
190 pp. m-8. 0 - O original foi publicado em Paris, dez
anos antes da presente versão (cf.p. V), sendo o prefácio do
autor datado de 1864. A tradução foi reimpressa na Revista
do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul
ano XX, n.º 80, Porto Alegre 1940, pp.295-324, e ano XXI'.
n.º 81, Porto Alegre 1941, pp.35-115.
-
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"Caicaizes", que acampavam "em esta mesma orla do ltapicurú, perto da tribli dos Tobajáras," e "cuja conversãó ao cristianismo
opunha graves estorvos." (p. 24).
"Guanarés", "a ferocíssima tribu" que morava "a quatorze dias
de navegação de S. Luiz, nas margens do córrego de Code, que confl.ue no rio Itapicurú." (p. 25).
"Barbados". :esses "Barbados, assim chamados porque deixavam crescer as barbas, ao invés dos outros índios, haviam assentado
as choupanas no meio duma vasta floresta, perto das margens do
Meary, a nove ou dez dias de navegação da foz deste rio. Era a mais
belicosa nação daquelas paragens. Tinham horror ao vestido, mais
ainda que as outras tribus. À feição de enfeite, acolchetavam no beiço
inferior, furando-o, um anel no qual penduravam uma volumosa pedra redonda." (pp.33-34). Malagrida permaneceu dQis anos entre
êles (p. 55). Co.nvém não confundir êsses índios Gom a tribo homônima do Alto Paraguai, estudada por Max Schip.idt, que a trata de
Umotina.
"Guajajaras". Em "Maracú, vinte léguas distante de S. Luiz'',
o missionário, em viagem aos Barbados, "escolheu quatro robustos
índios da tribu dos Guajajaras para remadores." (p. 35).
"Acroás-Gamellas". Enquanto Malagrida "trabalhava na conversão dos Barbados, travou-se guerra,cruel entre esta povoação e a
tribu vizinha dos Acroás. Eram os mais ferozes indígenas de todo o
Maranhão. Os portugueses os designavam geralmente com o nome de
Gamellas, por causa duma espécie de vasozinho circular, que eles metem à laia de enfeite no lábio ínferior. Era-lhes delicioso comer carne
humana; e na satisfação deste feroz apetite, caçavam os seus semelhantes dentro das florestas." (p. 52). Depois de tratar das hostilidades dêsses índios, o autor escreve (pp.54-55): "Ao Célbo de alguns
anos, os Acroás, já menos ferozes, sairaip. das suas florestas espontaneamente, pedindo aliança aos portugueses, e um missionário que
lhes ensinasse a.religião do verdadeiro Deus. Foi-lhes enviado o padre Antonio Machado, que passou com eles seis anos (1751-1757)."
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MUSSO, Giovanni A.
Una visita agli Indi Nhambiquara (Brasile - Matto
Grosso). Bollettino della R. Società Geografica Italiana, Serie VII, vol. VI, 3-4, Roma 1941, pp.182-191, 1 mapa no
texto, 5 figuras em pranchas fora do texto.
·

assuntos com referência aos Bororo do planalto oriental de Mato
Grosso. Na terceira parte, amba~ as tribos são comparadas quanto
aos meios de defesa contra a moléstia e 8; morte.
A leitura desta substancial obra é indispensável aos estudiosos
de Etnologia Brasileira.

1066 ,

*•*

Ligeiras notas sôbre uma visita aos Nambikuara, realizada pelo
autor em 1938.

1064

***
MUSSOLINI, Gioconda
Notas sobre os conceitos de moléstia, cura e morte entre
os índias Vapidiana. Sociologia VI, n. 2, São Paulo 1944,
pp.134-155.
~ste importante estud:> é baseado em dados recolhidos pelo mis-

sionário beneditmo D. Mauro Wirth, nos anos de 1935 a 1939, entre
aquêles índios amak do alto rio Branco, e em informações publicadas "por Farabee e Koch-Grünherg.

1065

***
MUSSOLINI, Gioconda
· Os meios de defesa contra a moléstia e a morte em duas
tribos brasileiras: Kaingang de Duque de Caxias e Boróro
Oriental. Revista do Arquivo Municipal CX, São Paulo
1946, pp.7-152. Bibliografia.
Tese àpresentada à Escola de Sociologia e Política de São Paulo
para obtenção do grau de Mestre em Ciência. O material é tirado,
principalmente, dos trabalhos de Jules Henry e de Colbacchini e
Albisetti. A primeira parte refere-se aos "Kaingang" localizados pelo
Serviço de Proteção aos Índios no Pôsto de Duque de CaXias, conhecidoP também por "Botocudos de Santa Catarina", Aweikoma, Xokleng e "Bugre". É dividida nos seguintes capítulos: I - Idéias
sôbre moléstia e· morte; II - Medicina curativa; III - Medicina
preventiva e profilática; IV - Rélação dos elementos médicos com
os outros elementos da cultura. A segunda parte trata dos mesmos

MYERS, lris
The Makushi of British Guiana: -- A Study of Cullure-Contacl. Timehri: The Journal of lhe Royal Agricultura[ and Commercial Society of British Guiana, N. º 26,
Georgetown 1944, pp.66-77; N. 0 27, Georgelown 1946, pp.
16-38, f mapa no texto.
Importante estudo da mudança cultural dessa tribo karaíb da
região fronteiriça entre o Brasil e a Guia~a Inglêsa, baseado em numerosa literatura. Trata, primeiramente, da história, descrevendo,
na segunda parte, os atuais aspectos da aculturação. Significativa
é a seguinte observação: "It is noticeable up to the present day that
the influence of Brazilian culture contact has been much more profound and far-reaching than that with the Anglo-Saxon cultureromplex - and this has been due to a fundamental difference in
attitude of the two peoples to the subjE.ct race."
O artigo contém, ainda, interessantes referências aos "Wapishana" (Vapidiana).
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"' "' *
NANTES, Martin de
Relalion succinte et sincere de la l'vlission du Pere ...
Prédicafeur Capucin, Missionaire Apostolique dans le Brezil parmy les Indiens appellés Cariris. Quimper (aprovação
de 1706), xv, 236 pp. in-24.º
A segunda edição intitala-se: Histoire de la mission
du P. Martin de Nantes, Capucin de la Province de Bretagne, chez les Cariris, tribu sauvage du Brésil. 1671:-1688.
Réimpression áécutée par les soins du R. P. Apollinaire ·
3 1
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de Valence, religieu; du même Ordre. Rome, Archives Générales de l'Ordre des Capucins, 1888. 183 pp. in-8. 0 Em 1952, Frederico G. Edelweiss fac-similou, na Bahia,
o exemplar da primeira edição existente na Biblioteca Nacional. ~o Rio de Janeiro, acrescentando-lhe xi pp. contendo
"Justificação", 61 pp. que contêm nota bibliográfica sôbre a
obra de Nantes (pp.1-4), comentários a certas passagens dela
(pp.5-14), notas sôbre os Kariri e as missões religiosas entre
êles (pp.27-41), uma relação das obras mais importantes
referentes, ao~ capuchfn_hos franceses e aos Kariri (pp.4346), um indice aljabetico de nomes e matérias (pp.47-59),
e, fora do texto, 4 pranchas, 1 tabela e 1 mapa.
1,

O autor conviveu long~ tempo com os Kariri, sendo sua obra
uma fonte preciosa no tocante a êsses índios extintos do nordeste.

1068

***

NASCIMENTO, ] osé Francisco Thomaz do
Viagem feita por José Francisco Thomaz do Nascim_ento pelos desconhecidos sertões de Guarapuava, Provincia do Paraná, e relações que teve com os indios coroados
mais bravios daquelles lugares. Revista Trimensal do .instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brazil,
XLIX, (2.º vol. de 1886), Rio de Janeiro 1886, pp. 267-281.,
Em 1885, o autor visitou algumas hordas kaingang ("coroados")
para atraí-las à nossa civilização. Quando, com esta intenção, convidou os índios para se mudarem de suas terras e irem morar às margens
do Ivaí, êles responderam que não queriam sair donde "têm seus ce-·
mitérios". (p.273). Esta resposta é notável, pois confirma a grande
importância do culto aos mortos entre êsses índios, indicada por Baldus nos "Ensaios de EtnologÜJ Brasileira".
f

Entre êsses Kaingang o autor encontrou "milho, algumas abóboras, pouco feijão silvestre e poucas galinhas" (p.273).
Além de escassos dados sôbre êsses índios há, no presente relatório, referências a "Guaranys" que fugiram do Paraguai "para não
serem presos pelas gentes de Lopes." (p.278).
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NASH, Roy
A Conquista do Brasil. Tradução ,de Moacyr N. Vas-.
concellos. Série Brasiliana CL, São Paulo 1939. 501 · pp.
in-8. 0 , 7 mapas no texto, 12 pranchas. - Título do original
norte-americano: The Conquest of Brazil, New York 1926.
Dep::>is de historiar, resumidamente, o tratamento dado pelos
brancos aos índios do Brasil, o autor chega à seguinte conclusão:
"Ninguem mais que nós admira o esplendido trabalho do General
Rondon e as iniciativas do Governo Brasileiro em prol do íncola;
entretanto, a dei;:peito dêsse notável esfôrço, a espécie de relações
que predomina na zona de contacto cada vez mais reduzida, entre a
civilização e a barbárie, é, em 1926, tão prmco· diferente da de 1532
que, ainda hoje a única forma de liberdade que resta ao selvagem é a
morte e para sua mulher a concubinagem. Quando essa situação tiver
atingido o fim, i.e., quando o último índio genwno tiver desaparecido,
êsse desfecho patético, - aliás de grande significação biológica só terá repercussão dentro de minguada z•)na sertaneja. Assim se
processou a fusão da Europa com a America-Asiática. Foi assim que
o sangue do brasileiro absorveu do ameríndio a coragem, a robustez
física, a resistência à dôr e a adaptação ao roei'.> ~mbiente. O fato de
terem essas qualidades penetrado na corrente etnológica pela escusa
porta da bastardia, não tem significação do ponto de vista eugénico;
mas o de serem muitos dos povoadores que costumavam agir nessa
zona oscilante que separa a civilização da selvageria, homens que não
poderiam viver em sociedade sem que sobre êles passasse a mão punitiva: da justiça - isso sim, poderá ser motivo de pesar tanto para
os que se simpatizam com o índio que sé"vai tão tràgicamente extingwndo como para o brasileiro, de cujas veias o sangue selvagem jamais desaparecerá. O direito do bra~ileiro levar a termo êsse processo
de assimilação, até que o último chefe indígena, com um sorriso de
escárneo sobre os lábics altivos, seja precipitado de um penhasco e a
última escrava de sua raça tenha cruzado a soleira do serralho d'algum
seringueiro sifilítico - êsse direito do brasileiro, diziamos, não ha
como ser negado. É essa a trágica significação da palavra Soberania.
O Brasil, porém, como todo o resto do mundo, terá, provavelmente,
dentro de um ou dois séculos, de por-se em contacto muito mais íntimo com outros povos, e então, os representantes da Espécie Humana,
reunidos em algum centro onde impere a mais apurada civilização,
poderão pedir contas ao brasileiro, de tal sistema administativo.
Quando a taça tiver passado de mão em mão e chegar a sua vez de

-
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usar a palavra êle talvez nem possa explicar com clareza a obra
destruidora de seus antepassados do~ primeiros cinco séculos - história essa que a posteridade poderá julgar de maneira diversa dos
nossos contemporâneos - a menos que alguma coisa se faça imediatamente no sentido de aclarar e conservar, em prol da. raça, a verdadeira história da cultura aborígene no Brasil. Tanto em benefício
da humanidade como de sua própria raça, o Brasil está no dever de
organizar um Departamento de Etnologia, orientado por antropologistas competentes, que prossigam e intensifiquem as investigações
etnográficas até que um dia, cem milhões de brasileiros, orgulhosos
e compungidos, reunam-se para assistir os últimos momentos do
último representante de uma raça que se foi." (pp.170-172)~

N];;BIAS, Arnaldo Otávio

Estas palavras, escritas há mais de vinte anos, infelizmente ainda
não encontraram o eco que seria de se desejar.

NERY, F.-J. de Santa-Anna

Diante de assunto de tanto alcance, torna-se insignificante o
seguinte equívoco, e só a escrupulosidade do etnólogo me obriga a
apontar tal minúcia. A prancha pegada à página 33 reproduz uma fotografia cem a seguinte descrição: "Uma família selvàgem. Note-se
a sarabatana e a flauta nasal". Segundo a Revista do Museu Paulista
VIII, São Paulo 1911, p. 39 e estampa VI, trata-se de uma fotografia
tirada pelo viajante Garbe entre os Botocudos do rio Doce, que representa um homem tocandoflautacomonariz e uma mulher.bebendo
água do taquaruçu, usado como vaso por êsses índios.

Folk-Lore brésilien. Poésie populaire - Contes et légendes - Fables et mythes - Poésie, musique, danses et
croyarices des I ndiens. Apcompagné de douze morceaux de
musique. Préface du Prince Roland Bonaparte. Paris 1889.
xii, 272 pp. e 8 pp. de trechos musicais; in-8. 0
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Bandeira Anhanguera - 1937. Relatório prefaciado
pelo prof. Luiz Flores de Morais Rêgo. Revista Brasileira
de Geografia II, n.º 2, Rio de Janeiro 1940, pp.155-172,
1 mapa no texto, 10 figuras em 2 pranchas.
Cinco fotografias reproduzidas nas pranchas representam cabanas, armas e utensílios dos chamados "Chavantes" do vale do rio
das Mortes.

1072

***

Apree;enta material folclórico de índios da Amazônia, não determinados segundo a tribo ou origem tribal. Parte dêsse material é
tirada da literatura, parte colhida em viagens pelo próprio autor.
Dignas de nota são as observações feitas por êle, em 1862, sôbre fenômenos histéricos entre a população índia de Itacoatiara (pp.
168-173).

1073

***
* *-*

NAVARRO, Luiz Thomas de
Itinerario da viagem que fez por terra da Bahia ao
Rio de Janeiro por ordem do principe regente, em 1808, o
desembargador Luiz Thomaz de Navarro. Revista trimensal
de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico
e Geographico Brasileiro VII (1846), segunda edição; Rio
de Janeiro 1866, pp.433-468. (Terceira edição: 1931).

NIEMEYER, O. de
Os Indios Crichanás. Noticia ethnographica. Com uma
introducção do Dr. Mello Moraes Filho. Rio de Janeiro 1885.
63 pp. in-8. 0 , 1 prancha fora do üxto.
Trata-se da reunião de artigos de jornal, principalmente sôbre
as expedições de Barbosa Rodrigues.

Contém referências a diversas tribos da zona percorrida.
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1618-1672

Gedenkweerdige Brasiliaense Zee - en Lant-Reize. Behelzende Al het geén op dezelve is voorgevallen. Amsterdam
1682. - Uma edicão alemã, com acréscimos sôbre "die
Neuere Beschaffenh~it von Brasilien" apareceu em Berlim,
no ano de 1773. A edição inglêsa, de 1703; serviu para a
versão da edição brasileira intitulada: Memorá1Jel viagem
marítima e terrestre ao Brasil, tradução de Moacir N. Vasconcelos; confronto com a edição holandesa de 1682, introdução, notas, crítica bibliográfica e bibliografia por José
Honório Rodrigues, Biblioteca Histórica Brasileira IX, São
Paulo, s.a., (1942), xx, 391 pp., in-8. 0 grande, riumerosas
estampas, iim mapa colorido. Bibliografias de Nieuhof e
das notas.
Apesar de o autor ter vivido no nordeste, de 1640 a 1649, suas
informações sôbre os índios são tiradas, na maior parte, de publicações anteriores sôbre o Brasil Holandês, principalmente da obra de
Marcgrav.
Ainda que no frontispício da edição brasileira venha a indicação de que ela foi confrontada com o original holandês, encontrei
na parte etnográfica a mesma .omissão feita pelo tradutor da edição
inglêsa (cf. p. 310 da edição brasileira com p. 217 do original). Há
numerosas faltas desta espécie nas outras partes da ediçã~ brasileira.
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***
NIMUENDAJÜ UNKEL, Curt

1883-1945

Die Sagen von der Erschaff ung und Vernichtung der
Welt als Grzmdlagen der Religion der Apapocuva-Guaraní.
- Zeitschrift für Ethnologie, 46, Berlin 1914, pp.284-403
com 14 figuras, sendo a primeira um mapa da zona
migra1
tória dos Guarani do Brasil Meridional.

O autor passou vários anos com os G~arani do sul de Mato Grosso
e do Estado de São Paulo, falando correntemente sua língua. No presente trabalho estuda a história das migrações de algumas hordas
guarani à procura da '~terra sem mal",' e os conceitos de alma, os
deuses, demônios, heróis e médicos-feiticeiros de uma dessas hordas:
a saber, dos Apapokuva. Os mitos da criação e destruição do mundo,
que formam a base da religião dêste_s índios, são reproduzidos no texto
original e na versão alemã. Interessantes são, também, as comparações com a mitologia kaingang e ofaié.
No ano de 1944 apareceu em São Paulo a edição mimeografada,
de 100 exemplares numerados, da tradução de Juan Francisco Recalde, sob o título "Leyenda de la Creación y Juicio Final del Mundo
como fundamento de la Religión de los Apapokuva-Guaraní por
Curt Nimuendajú Unkel (Nimuendalú)", 148 pp., um mapa e as
gravuras do original fora do texto. Recalde não se limitou a traduzir
a parte alemã para o castelhano e a reproduzir os textos em apapokuva,, mas também verteu êstes últimos para o guarani dos paraguai
os ~odernos e acrescentou, além de numerosas notas filológicas espalhadas pelos diversos capítulos, um erudito ensaio lexicológico,
de 29 páginas, sôbre têrmos empregados nos textos dos mitos. A tradução da parte alemã contém tantos erros que não pode ser utilizada para estudos científicos.

1076

***
NIMUENDAJú-UNKEL, Curt
Vocabulários da Língua Geral do Brazil nos dialectos
dos ManaJé ·do Rio Ararandéua, Tembé do Rio Acará Pequeno e Turiwára do Rio .Acará Grande, Est. do Pará. Zeitschrijt für Ethnologie 46; Berlin 1914, pp.615-618.
Três pequenos _vocabulários de alto valor para o tupin6logo.

1077

***
Esta obra, uma das mais importantes da Etnologia Brasileira,
principalmente com referência aos índios do sul de Mato Grosso, de
São Paulo e do Paraná, é indispensável para o estudo das religiões
sul-americanas e das línguas tupi. ·A abundância de dados psicológicos evidc1icia o padrão de comportamento tribal dos Apapokuva.

-
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NIMUENDAJú-UNKEL, Curt
Vokabular der Parirí-Sprache. - Zeitschrijt für Ethnologie, 46, Berlin 1914, pp.619-625.
-485-

...

--·----~-------------------,------~--

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

O autor recolheu êste vocabulário de uma Pariri que encontrou
em Belém do Pará. Os Pariri moravam, naquele tempo (1914),
em cima dos saltos do Rio Pacajá, representando, segundo Nimuendajú, "um bando da mesma tribo karib que apareceu no Xingu como
Arára e no Tocantins como Apiaká."

57 palavras em alemão e as correspondentes em quatro dialetos
gê, a saber, no krengê da aldeia Bacuri, da margem direita do Baixo
Mearim, no timbira da aldeia. Bacaba, do Cajuapara (Gurupi), no
timbira da aldeia Araparitiua, à margem esqlierda do Alto Gurupi,
e no canella da aldeia do Ponto e de outras, da região do rio Corda.

1078
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***

***
NIMUENDAJú-UNKEL, Curt

NIMUENDAJú, Curt

Vokabular und Sagen der Crengêz-Indianer.
Zeitschrijt für Ethnologie, 46, Berlin 1914, pp.626-636~
O autor recebeu êste material, contendo um vocabulário e três
pequenas lendas, de um Krengêz que encontrou em São Luiz do Maranhão. Era um dos cêrca de sessenta remanescentes da tribo gê que
figura nos escritos de Ayres de C_azal e Francisco de Paula Ri)eiro
com o nome de "Crangês", e habitava com os seus e com índios Timbira, a pequena aldeia Bacuri, à margem direita do rio Mearim, no
Estado d~ Maranhão. As lendas apresentam vários motivos conhecidos
também de outras partes do Brasil.

1079

***
NIMUENDAJÜ UNKEL, Curt
Sagen der Tembé-Indianer (Pará und Maranhão). Zeitschrijt fiir Ethnologie, 47, Berlin 1915, pp.281-301. Versão portuguêsa na revista "Sociologia", XIII, ns. 2 e
3, São Paulo 1951, pp.174-182 e 274-282.
~stes dez mitos daquela tribo tupi sã() de grande importância
para a Mitologia Americana em geral, pois contêm motivos que encontramos também em outras partes do continente. O texto é em
alemão, sendo intercaladas, às vêzes, certas palavras tembé.

"
Bruchstücke aus Religion und Ueberliejerung der Sipáia-Indianer. Anthropos, XIV-XV, Wien 1919-1920, pp.
1002-1039; XVI-XVII, Wien 1921-1922, pp.367-406, 1
mapa, 9 figuras no texto e 4 pranchas.
O presente material foi recolhido, nos anos de 1918 e 1919, em
Bôca do Baú, no Alto Curuá (vale do Xingu), e:à.lre um pequeno grupo
de Xipaia, que vivia na dependência de seus senhores cristãos. Apesar disso, contém valiosos dados sôbre feitiçaria e conceitos míticos
do céu e da terra, um importante capítulo sôbre os demônios, com
minuciosa descrição dos ritos antropofágicos ·e~ várias lendas, outro
capítulo sôbre as almas dos mortos e os espíritos, com a narração
dos detalhes de uma representação da dança dos espíritos presenciada pelo autor, contos de animais e tradições históricas. Infelizmente, os numerosos mitos não são reproduzidos no texto original,
mas sômente em versão alemã. Apesar disso, a obra representa uma
das mais interessantes contribuições à Mitologia Sul-americana.

1082

***
NIMUENDAJú, Curt, et BENTES, E. H. do Valle

1080

Documents sur quelques Zangues peu connues de l' Amazone. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XF,
Paris 1923, pp.215-222.

Vocabulare der Timbiras von Maranhão und Pará. Zeitschrijt jür Ethrwlogie, 47, Berlin 1915, pp.302-305.

Um vocabulário kuniba (pp.215-217) levantado por Nimuendajú em Manaus, no ano de 1921, com u'a mulher dos Kuniba, cuja
língua é .considerada, por Rivet e Tastevin, .um dialeto aruak do
grupo pré-andino. Um vocabulário turá (p. 217), _recolhido no rio
Manicoré, por Bentes, da bôca dum homem dos Turá _do rio ~lar-

i

***
NIMUENDAJÜ UNKEL, Curt
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melos, cuja língua ~- classificada, por -Créqui-Montfort e Rivet, como
dialeto chapakura. Um vocabulário comparativo do mura do Autaz
e do mura do Manicoré (pp.218-221), coligido por Bentes. Um vocabulário comparativo do matanauy do rio Marmelos e do mura (p.
221), segundo apontamentos de Nimuendajú e Bentes. Um vocabulário comparativo dum dialeto tupi do Alto Machado, do urupá do
mesmo rio, do torá e do matanawi do rio Marmelos e do mura do
rio Maici (pp.221-222), recolhido por Nimuendajú, em 1922, e precedido por uma informação a respeito dos índios que falam êstes idiornas.
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***

NIMUENDAJÜ, Curf
As tribus do alto Madeira. Jownal de la Société des
Américanistes, N. S., XVII, Paris 1925, pp.137-172. Bibliografia.
As páginas 137-145 contêm notícias sôbre a história dos Torá,
Urupá, Jaru, Mura, Mura-Pirahá, Matanawy, "Tupí" do Alto Ma-_
chado, e Ntogapyd, baseadas em informes recolhidos pelo autor
ou extraídos da literatura. A bibliografia (pp.146-147) abrange 44
números. Seguem-se vocabulários das línguas torá (pp.148-157), urupá (pp.158-159), mura (pp.160-165), mura-pirahá (pp.165-166), matanawy (pp.166-171) e ntogapyd (p.172), todos levantados peto
autor em 1922.

1086

NIMUENDAJU, Kurt

***
Zur Sprache der Sipáia-Indianer. Anthropos XVIIIXIX, Wien 1923-1924, pp.836-857.
Esbôço gramatical ~ujo material foi recolhido pelo autor nos
anos de 1916 a 1919, principalmente em Santa Julia e Bôca do Baú.
Segundo Nimuendajú, o xipaia é falado, ainda, por cêrca de oitenta
habitantes do Iriri e Curuá. Também uma parte dos Kuruaia fala
ou, pelo menos, entende esta língua de seus vizinhos.
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***

NIMUENDAJú, Curt
Os lndios Parinlintin do rio Jladeira.' Journal de la
Société des Américanisles de Paris, N. S., XVI, Paris
1924, pp.201-278, 10 figuras no texto (sendo uma um mapa), 1 prancha. Bibliografia.
Se bem que o autor só conhecesse os Parintintin fora de
suas aldeias, a presente monografia é valiosa pela multiplicidade dos
traços culturais estudados. Particularmente interessantes são os dados
concernentes aos primeiros contactos com os índios. O último capítulo
contém o material lingüístico coligido.

1085
-
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NIMUENDAJÜ, Cur-t
Die Palikur-Indianer und ihre Nachbarn. Gõteborgs
Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Siimhiilles Handl~ngar,
Fjiirde jOljden. XXXI, n. 2, Gõteborg 1926, 144 pp. zn-8.º,
44 figuras no texto, ·1 mapa. Bibliografia.
De maio a agôsto de 1925 o autor conviveu, no rio Arucauá, na
região do Oiapoque; com os. Palikur, tribo aruak que, apesar de sua
mestiçagem parcial, conservou o essencial de sua cultura. A presente
monografia é um dos melhores tra1lalhos sôbre índios da Guiana
Brasileira.
A segunda p~te (pp.112-124):trata dos índios Uaçá.
1087

***

NIMUENDAJÚ, ·Kurt
Streifzug vom Rio Jary zum Maracá. Petermanns Geographische Mitleilungen 1927, Heft 11/12, Colha 1927, pp.
356-358 e 1 mapa.
Relato duma excursão à procura de índios desconhecidos do Alto
Maracá.
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NIMUENDAJÜ, Curt
Streifzüge in Amazonien. Ethnologischer Anzeiger, II,
Hejt 2, Stuttgart 1929, pp. (90)-(97), 1 mapa, 5 figuras em
2. pranchas.
Relatório de viagens pela Amazônia, realizadas nos anos de 1922
a 1927, com o fim de colecionar material arqueológico e etnográfico
para o Museu de Goteborg. O autor fez escavações e visitou os índios
Parintintin e Mura-Pirahá do rio Maici, na região do Madeira, os
Maué da região do Tapajós, os Palikur e seus vizinhos no rio Oiapoque, os Munduruku do rio Paracuni, afluente meridim;ial do Urariá, vários bandos de Mura no vale do Madeira, os Baníua do .vale
do lçana, os Kobéwa do Alto Aiari, os Wanána do rio Uaupés
e uma horda de Maku, na região de Yauareté.

Vocábulos e frases dêsse idioma gê, que o autor colheu da bôca
dum casal cherente da aldeia do Morro Grande (rio Araguaia), que
Visitou Belém do Pará, em 1920.

1091

***
NIMUENDAJÜ, Curt
Zur Sprache der Maué-Indianer. Journal de la 'Société des Américanistes, N. S., XXI, Paris 1929, pp.131-140.
Dois vocabulários dessa língua amazônica, recolhidos pelo autor em 1922 e 1923. Aparentemente, os têrmos de origem tupi predominam.
·
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1089

***

***

NIMUENDAJÜ, Curt

NIMUENDAJÜ, Kurt

Curt Nimuenda1ú im Gebiel. der Gê-Volker im Innern
Nordostbrasiliens. Anthropos XXIV, Modling bei Wien
1929, pp.670-672.

Wortliste der Sipáia-Sprache. Anthropos XXIV, Wien
1929, pp.821-850 e 863-896.

A respeito do título desta publicação escreveu-me Curt Nimuendajú (carta de 21 de \forço de 1944): " ... é o título spb o qual o
P. Koppers entendeu de publicar uma carta particular minha, que
lhe dirigi de Barra do Cord:i, .em 2 de Abril de 1929. Essa carta, já
pelo seu caráter todo particular, não estava absolutamente destinada à publicação ... Yi-me obrigado a corrigir-me largamente a mim
mesmo, o que fiz no meu manuscrito sôbre os Timbira, tai;ito na versão alemã que remeti à California University como ná p0rtuguêsa
que estou elaborando ngora. O pior, porém, foi que H. Snethlage 'utilizou'-se - largamente dessa publicação, de uma tal maneira,
para completar o seu 'Untcr nordostbrasilianischen lndianern', que
se tornaram necessárias retificações ainda muito mai~ extensas."

1090
***

NIMUENDAJÜ, Curt
Lingua serénle. J ournal de la Sociélé des Américanistes, N. S., XXI, Paris 1929, pp.127-130.

V

Êste grande vocabulário recolhido pelo autor completa seus
dois outros trabalhos sôbre os Xipaia que foram publicados na mesma
revista.

1093
***

NIMUENDAJÜ, Curt
Zur Sprache der Kuruáya-Indianer. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XXII, Paris 1930, pp.317345.
Vocabulário e frases recolhidos pelo autor em 1917 e 1919. O
parentesco dessa língua, também chamada de "munduruku do Xingu'', com o tupi, é demonstrado pôr' Nimuendajú em seu trabalho
"Die Verwandschaft des Mundurukúischen mit dem Tupíischen".
Segundo o autor, cêrca de 120 Kuruáya moram em pequenos
grupos de uma a quatro casas, na região do lgarapé da Flecha, afluente oriental do Curuá do lriri.

1094
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NIMUENDAJú, Curt

NIMUENDAJú, Curt

Besuch bei den Tukuna.:.Jndianern. Ethnologischer Anzeiger, II, Heft 4, Stuttgart 1930, pp.(188)-(194), um mapa.

Idiomas indígenas del Brasil. Revista del I nstiiuto de
Etnología, II, pp.543-618. Univers'idad Nacional de Tucumán. Tucumán 1932.

Em 1929 o autor visitou os Tukuna que moram nos afluentes
da margem esquerda do Solimões, entre Tabatinga e São Paulo de
Olivença. Segundo diz, há ainda, pelo menos 3000 Tukuna no Brasil
e no Peru. Apesar de serem já muito influenciados pela nossa civilização, conservam numerosos traços de sua antiga cultura. A tribo
divide-se em vários bandos, não tendo organização política. É patrilinear e separada em dois grupos exógamos, consistindo cada um
em diversos sub-grupos não localizados. Êsses sub-grupos ("keá")
têm nomes de animais ou vegetais. Os membros de cada keá são caracterizados pelos seus nomes próprios e, nas festas, pela pintura de
jenipapo. É digno de nota o fato de não ser usado o urucu.
O autor dá a versão de dois mitos astrais e estuda, depois, a mu dança cultural, enumerando os traços conservados e perdidos. Ape sar de quase todos os Tukuna andarem completamente vestidos à
moda dos bfancos, praticam, ainda, a iniciação das moças, depilandoas, e as danças de máscaras. São bons lavradores, usam ·diversos processos de pesca, sendo muitos homens bons caçadores e grandes consumidores de bebidas fermentadas. O autor louva as mulheres como
fabricantes de diferentes espécies de louças.

1095

***

Contém notícias históricas e vocabulários das seguintes quatro
tribcs do Xingu: Takunyapé (pp.543-547), Arara (pp.547-552), Kaiapó (pp.552-567) e Juruna (pp.580-589), e vocabulários .dos OpaiéChavante do sul de Mato Grosso (pp.567-573) e dos Tukuna do vale
do Solimões (pp.573-580), sendo em língua alemã todos êsses informes sôbre os índios e as palavras correspondentes às suas nos mencionado_s vocabulários. Em português são os têrmos correspondentes
aos dos vocabulários levantados pelo autor durante o reconhecimento
dos rios Içana, Aiaru e Uaupés, vocabulários êsses que representam
as seguintes línguas: Baniva (pp.590-592), Baré (pp.592-594), Warekena (pp.594-595), Karútana (pp.596-.597), Kadaupuritana (pp.
598-601), Moriwene (pp.601-602), Waliperi-Dákeniii (pp.602-604),
Hohódene (pp.604-607), Mapanai (pp.607-609), Máulieni (pp.609611), Paiualíene (pp.611-613), Adiánene (Adiana) (pp.613-614), Kumadá-Mnanai (pp.615-616) e Kapité-Mnanei (pp.616-618).

1097
***

NIMUENDAJÚ, Curt
Wortlisten aus Amazonien. Journal de la Société des
Américanistes, N. S., XXIV, Paris 1932, pp.93-119.
Vocabulários das línguas mura (língua isolada), munduruku
(tupi), arikém (tupi) e pariri-arara (:karaíb), rec0lhidos pelo autor.

NIMUENDAJú, Curt

1098

A propos des Indiens Kukura du Rio' Verde (Brési[).
de la Société des Américanistes, N. S., XXIV,
Paris 1932, pp.187-189.

Jou~nal

O autor refuta a afirmação feita por Loukotka, no Journal de
la Société des Américanistes, N. S., XXIII, segundo a qual existe
uma tribo de nome Kukura, que fala uma língua isolada. Assevera
serem os tais "Kukura" um bando dos Opaié-Chavante visitados
por êle em 1909 e 1913. O presente artigo contém importantes notas
sôbre a história dos Opaié.

NIMUENDAJÚ, Curt
Gua1a1araisch. Lose Bliitter vom Cururú. Santo Antonio, Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien.
13. Jahrgang, N. 1. Bahia 1935, p. 34.
Vinte palavras guajajara extraídas de um manuscrito inédito de
Nimuendajú e publicadas pelo missionário franciscano Albert K.ruse.
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NIMUENDAJú, Curt
Est. IV

Die Verwandlschafl des Mundurukúischen mil dem
Tupíischen. Lose Bliitter vom Cururú. Santo Antonio, Provinzzeitschrijt der Franziskaner in Nordbrasilien, 15. Jahrgang, N. 2, Bahia 1937, pp.76-80. Errata: ibidem, 16. Jahrgang, Bahia 1938, p. 89. -Resumo em Anlhropos XXXIII,
ltien 1938, pp.975-976.
Neste estudo comparativo o autor baseia-se quase que exclusivamente no munduruku do Xingu (kuruaia). Segundo Nimuendajú,
o parentesco do munduruku com o tupi manifesta-se tanto no vocabulário como também na gramática. A classificação do m1unduruku
como pertencente à família lingüística tupi não significa, porém,
que os Munduruku sejam Tupi. Só pelo estudo de outros traços culturais' poder-se-ia averiguar se êles representam uma tribo
de outra origem, tupinizada. O autor não dispõe do material
necessário para tal investigação, mas o pouco que conhece a respeito
o faz duvidar de que os Munduruku fôssem, originalmente, Tupi.
Ap~sar de ter apenas cinco páginas, o presente trabalho constitui importante contribuição à Tupinologia.

1100

***
NIMUENDAJú, Curt, e LOWIE, Robert H, ;~
The Dual Organizalions of lhe Ramkókamekra (Canella) of Norlhern Brazil. American Anthropologisl, N.S.,
XXXIX, n.º 4 (Pari 1), 19.17, pp.565-582, 3 figuras, das
quais a primeira é um mapa etnográfico do nordeste e a
segunda uma planta da aldeia.
Os Ramkókamekra, mais conhecidos pelo nome Canella, vivem
nos campos do Maranhão, a uma distância de 78 quilômetros ao sul
da cidade de Barra do Corda. Representam, lingillsticamente, o dialeto meridional do timbira oriental da família gê. São, principalmente,
captores.
Há duas organizações duais de especial importância para a tribo inteira. A primeira é a divisão em metades matrilineares, não
totêmicas, de idêntica estima social e teõricamente exógamas e a segunda vigora só na época da chuva. Estas "metades-da-ép:>ca-da-

Carl Friedrich Philipp von
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Est. y

chuva" existem independentemente ~as metades exógamas. Uma
série de nomes pessoais determina automàticamente a metade à qual
o portador pertence.
Depois· de tratar, ainda, das "metades-de-praça" e das "metades-de-classes-de-idades", ambas restritas ao sexo masculino, e depois de enumerar a nomenclatura do parentesco dos Ramkókamekra,
o importante artigo termina com uma série de notas comparativas.

1101

•• •
NIMUENDAJÜ, Curt
The Gamella Indians. Primitive Man, X, rws. 3 e 4,
(Washington) 1937. 14 pp., 1 mapa. Bibliografia.

Curt Nimuendajú

Segundo o autor, desde os tempos ..mais remotos a que se referem os relatórios maiR antigos, distinguem-se dois grupos de tribos
na população índia do território hoje formado pelo Estado do Maranhão. O grupo indubitàvelmente mais antigo, que ocupa o centro e o
sul, abrange tribos gê de dois ramos lingüística e culturalmente diversos: os Timbira, no norte e os Akwé, nó sul. O grupo mais novo
é formado por tribos tupi, que habitam o noroeste e podem ser divididas também em dois ramos. Os dialetos do ramo "he" - assim cha.mado por causa do pronome da primeira pessoa do singular - pertencem a uma onda antiga de imigrantes, representada pelos Guajajara e Amanayé. As tribos que falam os dialetos "txe" parecem
ter imigrado posteriormente à descoberta do Brasil, vindo do sul, onde
foram representadas pelos Tupinambá. Os Akwé e os Tupinambá estão extintos, ao passo que os Timbira e os Guajajara ainda vivem
no Maranhão.
Todo o nordeste dêsse Estado e grandes trechos a leste são, etnogràficamente, quase desconhecidos. Representam aquela parte do
Maranhão que foi a primeira a receber densa população de colonos.
As fontes dos séculos XVII e XVIII mencionam doze tribos, cujas
línguas ficaram desconhecidas. Com exceção dos Gamella, no
comêço do século passado;. po,ucos sobreviventes havia dessas
tribos, hoje extintas.
Em 1936 o autor conseguiu visitar velha mestiça Gamella, cuja
avó fôra, ainda, Gamella pura. Essa mestiça talvez fôsse o único ser
humano a lembrar-se, ainda, de algumas palavras da língua dos seus
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antepassados índios: Essas palavras; segundo o autor, indicam - pelo
que seu pequeno. número permite concluir - tratar"se de uma língua isolada.

1102

Concordo com o que Robert H. Lowie, que traduziu o presente
trabalho do manuscrito alemão para o_ inglês, me escreveu a respeito:
"A meu ver é a primeira monografia sôbre uma tribo gê que satisfaz às exigências modernas."

1104

***
***

NIMUENDAJú, Curt
The Social Structure oj the Ramkókamekra (Canella).
American Anthropologist XL, N. 0 1, 1938, pp.51-74.

NIMUENDAJú, Curt, e LOWIE, Robert H.

O autor estuda as ligas sociais e o govêrno dessa tribo gê do Maranhão. Há, nela, duas espécies de "amizades formalizadas" que
apresentam, evidentemente, certas correspondências com instituições de tribos norte-americanas. Outras ligas são as chamadas "classeR-de-idade", que resultam da iniciação dos moç·.>s. Além das unidades sociais mencionadas, há uma ordem honorífica chamada hamrén, compreendendo os chefes da aldeia, os cabeçae das classes-deidade, as moç8s iniciadas com os moços, e determinadas outras pessoas de e;tima pública e importância para as cerimônias.
O chefe é eleito pelos outros chefes e pelo senado dos velhos.
Nenhum Ramk6kàmekra mostra muita vontade de tornar-se chefe,
e nunca o autor observou rivalidade entre os chefes.

The associations of the Serénte. American Anthropologist XLI, n.º 3, 1939, pp.408-415.

1103

***

Depois de fazerem algumas referências gerais à estrutura social
dessa tribo gê do rio Tocantins, os autores tratam, detalhadamente,
d8s funções das associações dos homens ...

1105

***
NIMUENDAJú, Curt
V

The Serente. Transl. by Robert H. Lowie. Publications
of the Frederick Webb Hodge Anniversary Publication Fund
IV. Southwest Museum, Los Angeles 1942, ix, 106 pp.
in-8°, 4 figuras no texto, 3 pranchas e mapa/ora do texto.

r

NIMUENDAJú, Curt
The Apinayé. The Catholic Un_iversity oj Àff!'erica.
Anthropological Series N. 0 8, Washington_ ~939, _vi, 189
pp. in-8°, 30 figuras no texto, 1 mapa. Bibliografia.
Os Apinaié (ou Apinagé) são uma tribo de dialeto timbira que
habita o triângulo formado pelos rios Tocantins e Araguaia até cêrca
de 6° 30' de latitude sul. Dividem-se em metades matril?cais e matrilineares, das quais uma ocupava, antigamente, a parte setentrional
da aldeia circular, e a outra a parte meridional. O sexo masculino é
dividido em quatro camadas-de-idade.
O autor estuda minuciosamente os processos de iniciação (pp.
37-72), vida: sexual, divisão de trabalho, nascimento e infância, nomenclatura de parentesco, saudações, jogos, guerra, direito, religião
e mitos daqueles índios.

-
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Obra comparável à monografia sôbre os Apinaié, isto é, obra
magistral.·
Merece atenção especial o mapa anexo, que compreende a parte
oriental do Brasil Central que vai da confluência do Tocantins com
o Araguaia até o Paranapanema e do rio Cuiabá até o São Francisco,
indicando os territ6rios de tribos extintas e vivas.

1106

***
NIMUENDAJú, Curt
A habitacão dos Timbira. Revista do Servico do Património Histó,:ico e Artfstico Nacional, 8, Rio, de Janeiro
1944, pp.76-101, 3 pranchas no texto.
-
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Esta versão portuguêsa corresponde, com pequenas omissões
e acréscimos, às páginas 37-45 e 243 da edição norte-americana intitulada "The Eastern Timbira". Acréscimos maiores são a descrição do preparo de bolós de massa de maca""teira (pp.90-91) e a versão
portuguêsa do mito do fogo dos Kréié de Bacabal (pp.94-97). Das 12
figuras reproduzidas nas. pranchas, 5 estão no mencionado livro. ·

~ste valioso trabalho reune os dados colhidos pelo autor em 1939
entre os remanescentes dos Botocudos que, antigamente, viviam em
Minas Gerais, Espírito Santo e Bahia ~. cuja língua é considerada
isolada. Distingue-os dos chamados "Botocudos de Santa Catarina"
e da tribo de dialeto guarani que habita a parte ocidental do Estado
do Paraná e costuma ser designada também como "Botocudo". Para
fins comparativos apresenta pequena lista de palavras dêsses. três
grupos e ainda dos Guarani e Kaingang de São Paulo (p. 94).
Trata, em seguida, de vários aspectos da organização social e
religião, a saber: da divisão em subtribos, da liderança e das lutas
internas; dos têrmos de parentesco e do casamento; dos sêres sobrenaturais ("Marét") e do culto a êles dedicado; da magia, das almas
e dos espíritos. Reproduz, por fim, versões de mitos de origem e de
outras lendas (pp.110-115).

1107

•••
NIMUENDAJú, Curt
V

'

Serenfe Tales. Translated by Robert H. Lowie. The
Journal oj American Folk-Lore, LVII, N. 225, Menasha,
Wis., 1944, pp. 181-187.
Os textos desta interessante coleção de lendas são acompanhados de notas que indicam a sua correspondência com a mitologia dos
Apinaié, vizinhos dos Cherente.

1108

•••
NIMUENDAJú, Curt
Brinquedos dos nossos Indios. Os ladrões de jurumum.
Revista do Museu Nacional, Ano I, N. 3, Rio~de Janeiro
1945, pp.10-11, 3 figuras no texto.
Descrição de um jôgo de meninos.
O autor escreveu-me a respeito: "Observei êsse jôgo entre os
Cherente, mas as ilustrações, aliás muito boas, do artigo saído na
Revista do Museu Nacional, representam Apinaié: Eu mesmo tenho
a culpa dêste êrro." (Carta de 6 de dezembro de 1945).

1109

•**

1110

•**
NIMUENDAJÜ, Curt
Sugestões para pesquisas etnográficas entre os índios
do Brasil. Sociologia, VIII, n. 1, S. Paulo 1946, pp.J6-44.
Prefaciando êste artigo, Herbert Baldus escreve: "O presente
trabalho p6stumo, a que damos o título 'Sugestões. para pesquisas
etnográficas entre os índios do Brasil', resultou das experiências adquiridas em longa vida de explorador. Durante a sua estadia no Rio
de Janeiro, em 1943, Nimuendajú deu algumas aulas improvisadas
ao snr. Harald Schultz. O resumo dessas aulas, do qual tiramos as
seguintes notas, foi redigido pelo discíphlo e revisto pelo mestre. A
tradução do ma~uscrito alemão é de Egon Schaden."
As sugestões são coordenadas sob os seguintes títulos: "Recomendações gerais", "Pesca"~ "Caça", "Coleta'', "Lavoura'', "Casa,
cozinha, preparo da comida etc.", "Cerâmica", "Fiação e tecelagem", "Guerra", "Qrganização social", "Feiticeiros, magia", "Religião", "Mitos" e "Levantamento lingüístico".

1111

• ••

NIMUENDAJú, Curt
NIMUENDAJÜ, Curt
Social Organization and Beliefs of lhe Botocudo of
Eastern Brazil. Southwestern Journal of Anthropology II,
n. 1, Albuquerque 1946, pp.93-115, 1 mapa no texto.

The Eastern Timbira. Translated and edited by Roberl H. Lowie. University of California Publications in
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American Archaeology and Ethnology, vol. 41. Berkeley e
Los Angeles 1946. x, 357 pp. in-8. 0 , 16 figuras, 42 pranchas
e 1 mapa no texto, 2 mapas fora do texto, índice alfabético
de nomes e matérias. Bibliografia.
O autor reune no grupo oriental dos Gê setentrionais, chamado
Timbira, as seguintes tribos: Timbira de Araparitíua (Gurupi), Kreié
de Bacabal, Kukóekamekra de Bacabal, Kreié de Cajuapara, Krikatí, Pukóbie, Gaviões Ocidentais ou da floresta, K.repumkateie,
Krahó, Põrekamekra, Kénkateie, Apániekra, Ramkókamekra, Tchakamekra e Apinaié. Considera êstes últimos como Timbira Ocidentais, e as outras 14 tribos como Timbira Orientais. A ob;ra é dividida
em seis partes, cujos títulos são: "Introdução geográfica e histórica",
"Ecologia'', "Vida social", "Cerimônias'', "Religião e magia", "Mitos e contos". A terceira e a quarta parte são as maiores, não só pelo
número de páginas, como ainda pela importância que têm para a
Etnologia Brasileira e a Etno-sociologia em geral.
Cf. o comentário de Harry Tschopik Jr. no American Anthropolcgist L, n. 1, Menasha, Wisconsin, 1948, pp.119-123.

1112

***

NIMUENDAJú, Curt, e GUÉRIOS, R. F. Mansur
Cartas etno-linguísticas. Revista do Museu Paulista,
Nova Série, II, São Paulo 1948, pp.207-241.

NIMUENDAJú, Curt
Os TapaJÓ. Boletim do Museu Paraense Emilio Goeldi, X, Belém - Pará 1949, pp.93:..106, 3 figuras no texto.
Bibliografia. - A versão inglêsa, traduzida e anotada por
John Howland Rowe, apareceu em Kroeber Anthropological Society Papers, n. 6, Berkeley 1952, pp.1-25, 1 mapa
no texto, 1 mapa fora do texto. Bibliografia.
Esta pequena monografia trata da tribo extinta, da foz do Tapajós, sob os seguintes títulos: "Histórico - Nome - Habitat Número - Língua - Caráter - Organização social - Casamento
- Tratamento dos mortos - Religião - Traje - Alimentação Indústria - Armas - Moradas antigas - Pontos de contato". O
último refere-se aos elementos que a cerâ.'"mica dos Tapajó têm em
comum com a cerâmica de certas partes meridionais da América
Central. Como sinônimos do nome da tribo são indicados: Topaio,
Topayos (P. Samuel Fritz), Rapajosos, Trapajosos (P. Laureano),
Estrapajoses, Tapajotos, Tapajocos (p. 96).
Cf. o comentário de Frederico Barata ~1a Revista do Museu
Paulista, Nova Série, IV pp. 464-468, que, tratando especialmente
do parágrafo sôbre a língua, chega à seguinte conclusão: "A mim me
parece assim mais plausível, e é o que deduzo da leitura dos cronistas,
que embora os Tapajó tivessem tido, como sustenta Nimtiendajú,
uma língua própria que os velhos e 'principais' conservavam, conheciam também e falavam comumente a língua-geral, pois a não ser
assim nem Heriarte teria referido potaba como palavra por êles usada, nem Betendorf citaria essa e muitas mais, insofismàvelmente da
língua-geral, como ouvidas de suas bocas".

1114

***
A correspondência entre os dois autores vers;, sôbre numerosas
línguas indígenas do Brnsil, especialmente sôbre línguas de várias
tribcs tupi, dos Kaingang (com um vocabulário: pp.221-224), dos
Xokleng ou "Botocudos de Santa Catarina", dos Kainakã e dos
Botocudos de Minas. Contém, também, preciosas informações etnográficas sôbre essas tribos e ainda sôbre os Oti e outros. À guisa de
introdução Mansur Guérios escreveu sôbre Nimu~ndajú como lingüista (pp.207-210).
Cf. o comentário de John Howland Rowe no International Journal of Amcncan Linguistics, XVI, N. 0 3, 1950, pp.150-151.

1113
-
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NIMUENDAJú, Curt
Reconhecimento dos Rios .içána, Ayarí e Uaupés. Relatório apresentado ao Serviço" de Proteção aos I ndios do
Amazonas e Acre, 1927. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XXXIX, Paris 1950, pp.125-182.
Descrição da viagem realizada pelo autor em 1927 (pp.125-159),
dados demográficos, etnográficos e lingüísticos acêrca das tribos da
região percorrida (pp.160-172) e observações sôbre as relações dêsses
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índios com os neo-brasileiros e neo-colombianos (pp.173-177), sôbre
a ação do Serviço de Proteção aos Índios (pp.177-179) e sôbre a missão salesiana (pp.179-182).

Todos os interessados em Etnologia Brasileira
obra e o farão com prazer e proveito.

lll7

***
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***

devem ler esta

NIMUENDAJú, Curt

NIMUENDAJú, Curt

vide

Os Górotire. Relatório apresentado ao Serviço de Proteção aos lndios, em 18 de abril de 1940. Revista do Museu
Paulista, Nova Série, VI, São Paulo 1952, pp.427-453.

KRUSE, Albert; MELO, Mário: Etnografia pernambucana; VÁRIOS
AUTOR[!:S: Handbook of South American Indians.

***

1

Dados importantíssimos sôbre esta subtribo kaiapó da bacia
do Xingu, vigjtada pelo autor em 1940.

1116

***
NIMUENDAJ.Ü, Curt
The Tukuna. Edited by Robert H. Lowie. Translated
by William D. Hohenthal. University of Calijornia Publications in American Archaeology and Ethnology, XLV,
Berkeley and Los Angeles 1952, x, 209 pp. in-8. 13 figuras, 18 pranchas e 2 mapas no texto, índice aljabético
de matérias. Bibliografia.
0

.
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1517-1570

Informação das terras do Brasil. Revista trimensal de
Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e
Geographico Brasileiro, VI (1844), segunda edição, Rio de
Janeiro 1865, pp. 91-94.
·
:fl:ste interessante relato quinhentista sôbre os "Goyanazes",
"Carijós", "Gaimares" e, principalmente, sôbre os "Topinaquiis"
e "Topinambás" foi inserto nas "Cartas do Brasil'', do mesmo autor.

1118

'

O presente livro contém os resultados de três ~iagens àquela
tribo do Solimões, também conhecida por Tikuna e Tekuna. O autor
passou entre êsses fu.dios quinze dias em 1929, seis meses em 1941 e
cinco meses em 1942. Três anos depois morreu entre êles. Esta publicação póstuma é a última de suas grandes monografias sôbre tribos brasileiras. Percebe-se nela a característica que tornou o eminente explorador o modêlo para todos os futuros estudiosos de índios do Brasil: escrupulosidade extrema tanto na observação como
na exposição do observado.
O elevado número de lendas recolhidas e outro material mitológico evidencia novamente a predileção de NimuendJjú por êsses
aspectos da cultura espiritual. Ricos são também os dados de caráter sociológico. ·
No que diz respeito ao idioma, pensa o autor que não há razão
s~ficiente para incluir o tukuna na família aruak, como o fizeram
Brinton, Rivet e Loukotka. Acha preferível considerá-lo, por enquanto, língua isolada (p. 158)).

-

NOBREGA, Manoel da

***
NOBREGA, Manuel de
Cartas do Brasil. (1549-156Ó). J\,fateriaes e achêgas
para a historia e geographia dp Brasil, n.º 2, Rio de JaNova edição: 1931. 258
neiro 1886. xv, 186 pp. in-8.
pp. in-4°. Com notas de R. Garcia.
0

-

Contém um prefácio de Valle Cabral (pp.III-XIV) e uma biografia do padre Nobrega, escrita pelo Pe. Antonio Franco e publicada, primeiramente, em 1719 (pp.1-46). Ainda que as cartas forneçam numerosos dados concernentes aos índios do Brasil quinhentista e às suas relações com os brancos, não têm o valor etnológico dos
escritos de Anchieta, que falava "correntemente a língua dos índios,
o que não alcançou Nobrega" (p.XII), nem o das obras de Han(Staden, Jean de Léry e Gabriel Soares de Sousa.
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-

503 ......

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

HERBERT BALDUS.

Neste estudo sôbre cachimbos sul-americanos em que há, também, referências ao Brasil, o autor chega à conclusão de que "a grande
difusão de cachimbos tubiformes indica, m1/-is do que qualquer outra
coisa, ter existido o cachimbo na América do Sul, antes dos brancos
e não ter sido importado por êles." (p. 298).

NOBREGA, Manoel da
vide
LEITE, Serafim

***

1121

***
NOGUEIRA, Baptista Caetano de Almeida

NORDENSKIOLD, Erland

Esboço grammatical do Abáiieê ou lingua guarani chama_da também no Brazil lingua tupi ou lingua geral, propriamente abaiíeenga. Annaes da Bibliotheca ',Nacional do
Rio de Janeiro, VI, Rio de Janeiro 1879, pp.1-90 in-4. 0

Indianlij i el Gran Chaco. Slockholm 1910. (Tradução
alemã: Leipzig 1912, 343 pp. in-8. 0 , 142 figuras no texto,
20 pranchas e 1 mapa fora do texto. 1ndice alfabético. Tradução francesa: Paris 1912, 278 pp. in-8. 0 , 137 figu~
ras e 18 pranchas no texto).

Esta obra, como também a do mesmo autor intitulada: "Vocabulario das palavras guaranis usadas pelo traductor da 'Conquista
Espiritual' do Padre A. Ruiz de Montoya" (ibidem, VII, Rio de Janeiro 1879, 603 pp. in-4. 0 , Errata: IX pp.)., foi grandemente elogiada, na Revista do Arquivo Municipal XLIII, São Paulo 1938, p.
188, pelo tupin6logo Plínio Ayrosa, especialista no assunto.
Cf., também, Ayrosa: Apontamentos para a Bibliografia da
língua tupi-guarani, pp. 52-53).
Frederico G. Edelweiss (Tupís e Guaranís, Bahia 1947, p.191)
escreve: "Batista Caetano é, sem dúvida alguma, um dos que melhor conheciam o guaraní antigo. Como fonologista ,do tupí falhou
·
lastimàvelmente."
1120

Apesar de tratar do Chaco oriental, a leitura dessa obra é muito recomendável ao estudioso de Etnologia Brasileira, principalmente ao erg6logo e ao mit6logo. As numerosas figuras e pranchas
são magistrais. Aliás, êste livro, pelo seu estilo, é um dos documentos
mais comoventes até hoje escritos sôbre a vida dos índios.
A versão francesa é defeituosa, sendo, por isso, preferível a alemã para os que não podem utilizar o original sueco.
1122

***
NORDENSKIOLD, Erland
Indianer och hvita i nordostra Bolivia. Stockholm 1911.
256 pp. e 153 ilustrações. - Tradução alemã: Indianer und
Weisse in Nordostbolivien, Stuttgart 1922. viii, 222 pp. in"'.
8. 0 , 90 figuras no texto, 1 mapa e 35 pranchas fora do texto.

***
NOGUEIRA, Baptista Caetano de Almeida

Trata de várias tribos da parte boliviana da bacia do Guaporé,
sendo dignos de nota os dados sôbre aculturação e o material mitológico.
1123

vide
CARDIM, Fernão; MONTOYA, Antonio Ruiz de

·~

***

**

NORDE:NSKIOLD, Erland
NORDENSKIOLD, Erland Frhr. von

1877-1932

Om Indianernes Anvendelse .af Gummi i Sydamerika.
Geografisk Tidskrift XXIV, 1917-1918. K1obenhavn 1918,
pp.80-86, 1 mapa e 2 jiguras no texto.

. Siidamerikanische Razichpjeifen. Globus XCIII, Braunschweig 1908, pp.293-298, 16 figuras no texto.
!
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Trata das diversas finalidades da borracha entre índios sul-americanos, referindo-se a várias tribos do Brasil.

NORDENSKIOLD, Erland

ll24

The Changes in lhe Material Culture of two lndian
Tribes under the injluence of new s'urroundings. Comparative ethnographical studies 2. Goteborg 1920. xvi, 245 pp.
in-8º, 38 figuras, 22 mapas, 22 tábuas. Bibliografia.

Palisades and "Noxious Gases" among lhe South-American Indians. Ymer, H. 3, Stockholm 1918, pp.220-243,
1 mapa, 1 figura.

O autor refere-se com a maior freqüência aos índios do Brasil,
principalmente quando trata da distribuição geográfica de construções palafíticas, catres, rêdes de dormir, flechas de pescar com
várias pontas, pesca com veneno, tipoias, jogos com bola de borracha,
trombetas, flautas de pã, máscaras, cestos com tampa; teares do tipo
arawak e urnas funerárias. Interessantes são os mapas bibliográficos, apresentando nas diversas regiões da América do Sul os nomes
dos autores que sôbre elas escreveram sob o ponto de vista etnográfico
e arqueológico.
Cf. o comentário do padre W. Schmidt in: "Die Abwendung vom
Evolutionismus und die Hinwendung zum Historizismus in der Amerikanistik", Anthropos, XVI-XVII, Wien 1921-1922, pp.497-502.

***
NORDENSKIOLD, Erland

Contém referências aos Tupinambá. O mapa mostra a distribuição de paliçadas na América do Sul.

ll25

***
NORDENSKIOLD, Erland
An Ethno-Geographical Analysis of lhe Material Culture of two Indian Tribes in lhe Gran Chaco. Comparative
ethnographical studies 1. Goteborg 1919. xi, 295 pp.
in-8°, 69 figs., 44 mapas, 6 tábuas. Bibliografia.
A edição alemã dêste volume apareceu em Goteborg, em
1918; a francêsa em Paris, em 1929. No prefácio da última, o autor declara ter introduzido no texto jrancês dados
tirados da literatura publicada depois da edição inglêsa.
Verificamos, porém, serem poucos êsses acréscimos.
As referências aos índios do Brasil contidas neste volume são
quase contínuas, sobretudo nos estudos da distribuição de flechas
com ponta embotada, fundas, bodoques, fornos subterrâneos, pilões de madeira, raladores de mandioca, cachimbos, tatuagem, rêdes-de-carregar, charpas para carregar crianças, jogos de azar, jogos
com palheta e bola, jogos com bolas de palha de milho, tambores de
couro, chocalhos de cabaça, fusos do tipo bakairi, impressões digitais
em vasos de barro, cerâmica pintada, cabaças com tampas, cabaças
com pirogravura e cabaças consertadas por meio de costura.
V. o comentário do padre W. Schmidt in: "Die Abwendung vom
Evolutionismus und die Hinwendung zum Historizismus in der Amerikanistik", Anthropos, XVI-XVII, Wien 1921-1922, pp.497-502.

ll26
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***

NORDENSKIOLD, Erland

Absichtliches und unabsichtliches Ziihneschwiirzen bei
den Indianern Siidamerikas. Festschrifl Eduard Seler, herausgegeben von Walter Lehmann, Stuttgart 1922, pp.379384, 1 mapa no texto. Bibliografia.
Várias tribos sul-americanas enegrecem intencionalmente os
dentes, ao passo que outras ficam com dentes prêtos em conseqüencia do co~tume de mastigar c9ca com cal. O presente estudo da distribuição geográfica destas duas espécies de tribos mostra serem ambas principalmente da parte ocidental do continente. O Brasil é representado pelos Kaxinauá e Miranha.
.

-
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***

NORDENSKIOLD, Erland

Des fleches à trois plumes d' empenne en Amérique ~u
Sud. Journal de la Société des Américanisles de Paris,
nouvelle série, XVI, Paris 1924, pp.195-196, 1 figura no
texto.
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Há, neste arÚgo, referência especial à .flecha kainguá (kaiuá)
de 3 plumas, mencionada per Ambrosetti (Los Indios Cainguá del
Alto Paraná).
1129.

O que o autor chama de. "gongos" são espécies de torocanas,
tambores que consistem num .tôro de madeira escavado e que servem pa-.
radar sinais. No estudo sôbre. pinças (páginas 237, 238 e mapa 7) não
há referências ao Brasil, pois o ·autor deixou de mencionar as grandes
pinças feitas de taquaruçu ou madeira rija com as quais os Aweikoma
de Santa Catarina tiram os alimentos do fogo e das panelas quando
em estado de ebulição, como lemos em José Maria de Paula: Memoria
sobre os botocudos do Paraná e Santa Catharina, pg. 125.
1131

***
NORDENSKIÕLD, Erland
Ars Americana I: L'archéologie du Bassin de l'Amazone. Paris 1930. viii, 71 pp. in-4. 0 , 13 figuras no texto,
57 pranchas e 1 mapa fora do texto. Bibliografia.
Depois de tratar da arqueologia amazônica em geral, o autor
descreve as peças de cerâmica apresentadas nas magníficas pranchas,
que dão bem uma idéia da capacidade artística dos habitantes
pré-colombianos do norte do Brasil.
As peças representadas nas pranchas II e VII passaram a pertencer às coleções da Secção de Etnologia do Museu Paulista.
1130

***

NORDENSKIOLD, Erland
Modijication~ in Indian Culture through inventions
and loans. Comparative ethnographical studies 8. Gote-borg 1930. 256 pp. in-8°, ilustrações; mapas. Bibliografia •.

Contém numerosas referências aos .índios do Brasíl, principalmente nos capítulos que estudam "Elemen'tos culturais conhecidos
pelos índios, mas desconhecidos no Antigo Mundo antes da descoberta da América", "Certas invenções provàvelmente feitas independentemente tanto no Antigo como no Novo Mundo", "Invenções de distribuição isolada", "Invenções post-colombianas feitas
pelos índios", "O que os índios aprenderam dos brancos ou dos negros", "Até que ponto empréstimos culturais são determináveis por
comparações lingüísticas", "O uso de tubos e seringas para clister
entre os índios", "História e distribuição geográfica da apicultura
entre os índios", "Pontes", "Flechas e dardos de silvo" e "Gongos".

***
NORDENSKIÕLD, Erland
Origin of the I ndian Civilizations in South America.
Comparalive ethnographical studies 9. Goteborg 1931. 153
pp. in-8. 0 , 29 figuras no texto, 1" prancha, 32 mapas e
apêndices fora do texto. Bibliografia.
Versão espanhola
na Revista Chilena de Historia y Geografía, LXXXIV,
, n. 92, pp. 232-263, e LXXXV, n. 93, pp. 280-318, Santiago de Chile 1938, e em livro: Buenos Aires 1946, 76
pp. in-8°. Bibliografia.
·
O autor averigua o que as constatações feitas em volumes anteriores de seus "Comparative ethnographical 'studies" esclarecem a
respeito da origem das diferentes formas de "cultura material" na
América do Sul. Uma investigação dêste gênero deve tomar em consideração tôda a América. Por isso, Nordenskiõld enumera, primeiramente, objetos conhecidos tanto no norte como n·) sul da América
reconhecendo, assim, existirem no extremo sul da América Meridional muitos objetos semelhantes a outros encontrados na América
Setentrional, mas não nas regiões que separam estas duas partes.
Em geral, êsses objetos têm grande importância na América do Norte,. existindo só esporàdicamente na América do Sul. Além disso,
traços culturais do Chaco e do sudoeste da América Meridional têm
numerosos semelhantes no sudoeste da América Setentrional.
Depois o autor se ocupa com o ·problema de influências oceânicas chegando, por meio de. comparações do material etnográfico,
à conclusão de existir na América Central, na Colômbia, no Amazonas e, em parte, também no Pem, um bom número de traços culturais com paralelos na Oceania, mas que eventuais influências culturais oceânicas só poderiam ter vindo numa época em que bananas,
cana de açucar, galinhas e porcos domésticos ainda eram desconhe- ·
cidos na Oceania.
3 3
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O es~encial do pre8ente tràbalho é a opinião de N ordenskiold
segundo a qual teria sido inventada na América do Sul ou conhecida
tanto na América do Sul como na América do Norte a maioria dos
. "elementos" culturais sul-americanos que para os índios têm importância fund'l.lllental na luta pela vida.
Cf. o ccmentãrio de H. Baldus em "Scciologus", IX, Leipzig
1933, pp. 80 e 81.
1132
• • *

NORDENSKIOLD, Erland
vide
FRÕDIN, Otto

***

NORONHA, ] osé Monteiro
Roteiro da viagem da cidade do Pará alé as ultimas colonias do sertão da província. Escripto na villa de Barcellos
pelo vigario geral do Rio Negro, o Padre Dr . ... , no anno
de 1768. Pará 1862, 77, v pp. in-4. 0 , índice alfabético de
povoações e rios.
Menciona numerosos nomes de tribos da Amazónia.

1133

***

: 1

NORONHA, Ramiro

NOWOTNY, K. A.

1904-

Aufz-eichnungen Johann Natterers über di-e A ufenthaltsorte brasilianischer Stammê in den Jahren 1817 bis 1835 .
Archiv für Volkerkunde, IV, Wien 1949, pp. 160-164, 1
mapa fora do texto.
Contém uma lista de 70 tribos brasileiras, das quais Natterer
conseguiu vocabulãrios e outra de 23, das quais não colheu material
lingüístico mas objetos etnográficos. Os nomes são acompanhados
da localização geográfica. Com exceção da pequena parte publicada
por von Martius, as listas de palavras organizadas por Natterer perderam-se em incêndios no ano de 1848.
Encerra a presente publicação uma lista das 8 tribos brasileiras visitadas por Pohl.
O mapa mostra os itinerãrios dê:IBes dois naturalistas austrfacos
da primeira metade do século XIX.

1135

***

OBERG, Kalervo

1901-

Terena social organization and law. American Anthropologist, L, n. 2, Menasha 1948, pp.283-291.
Interessantes notas sôbre mudanças na organização social dessa
tribo aruak do sul mato-grossense, também chamada Tereno.
1136

***

OBERG, Kalervo

Exploração e levantamento do Rio Culuene, principal
formador do rio Xingu; reconhecimento de verificação ao
divisor Arinos-Paranatinga; fundação dum P6sto de Proteção aos 1ndios; medição e demarcação de terra_s para o_s
Bacairi. Conselho Nacional de Proteção aos lndws, publicação n. 75 da "Comissão Rondon", Rio de Janeiro 1952,
77 pp. in-8. 0 , 41 pranchas fora do texto.
1
Descendo o Culuene e subindo o Culisehu (Curisêvu), em 1920,
o autor encontrou muitas tribos. Além ·da menção de seus nomes,
o presente trabalho pouca coisa contém etnolôgicamente interessante.
1134
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The Bacairi of Northern Matto Grosso. Southwestern
Journal of Anthropology,_ IV, N. 3, Albuquerque, N ..M.,
1948, pp.305-319, 2 figuras no texto.
Êste artigo sôbre os Bakairi do rio Culiseu baseia-se em informações obtidas pelo autor no Pôsto Simões Lopes, entre índios daquela tribo karaíb que viviam, cêrca de quarenta anos antes, naquela região (p. 305). Trata• "ligeiramente de aspectos económicos,
da organização social, do ciclo de vida do indivíduo, do médico-feiticeiro, dos jogos e cerimôrüas, reproduzindo, por fim, dois pequenos·
mitos. Dois gráficos apresentam a nomenclatura de parentesco.

1137
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OBERG, Kalé:rvo
The Terena and lhe Caduveo of Southern Mato Grosso,
Brazil. Smithsonian Institution, Institute of Social Anthropology, Publication n.º 9, Washington 1949, vi, 72 pp. in16.º gr., 4 mapas e 2 gráficos no texto, 24 pranchas fora
do texto, índice alfabético de matérias. Bibliografia.
Tratando do passado e do presente dessas duas tribos, o autor
reune interessantes dados para o estudo da aculturação. As nomenclaturas de parentesco são apresentadas em gráficos. Convém conferir a referente aos Kaduveo com a dada por Dl!J\CY Ribeiro na Revista do Museu Paulista, Nova Série, II, pp.182-183. Os outros aspectos culturais observados são descritos de maneira resumida.
Cf. o comentário de Egon Schaden no Boletim Bibliográfico
de Antropologia Americana XII, parte II (1949), Méxicq 1950, pp.
161-162, e no Boletim Bibliográfico XIV, São Paulo 1950, pp.78-79.

. Versão inglesa de três mitos, sendo dois dos W . . . (V- .
diana ou Uapixiana), tribo aruak da qu~ uma parte ~~:~~u: Br:~

***
OITICICA, ] osé
h

dfº rriétoddo no estudo das línguas sulamericanas. Veran ungen es XXIV. lnternationalen A
"k ·
Kongresses (Hamburg 1930), Hamburg 1934 m;~.2~1~~~~
--1ApRa:ecdeu, tam?ém, no Boletim do Jl,fuseu Nacional IX.
n. ' w e Janeiro 1933, pp. 41-81.
'
d.

~bserva?õe~

gerais sô~re as necessidades científicas do estudo
da America do Sul. Referências especiais à Lin-

~~ t•rnguBas iiln~as
gws 1ca ras erra.

1138

ll4I

***

***
OCTAVIO, Rodrigo

1140

1866-1944

Les sauvages américains devant le droit. Académie de
Droit International. Paris 1931, 116 pp. in-8. 0 , 1 prancha
(retrato do autor). - A versão portuguêsa,, aumentada pelo
autor, foi publicada sob o título: Os selvagens americanos
perante o Direito (Série Brasiliana CCLIV, São Paulo
1946, 191 pp. in-8. 0 ) .

OLIVEIRA JúNIOR, A;

Brasil Indígena. América Indígena XII M' . 1952
n. 2, pp. 149-155 .
,
, exico
,
O auto.r, servidor do Conselho Nacional de Proteção ao Í d"
trata de diversos problemas
.
s n ros,
Brasil.
que se apresentam ao indigenista no

ll42

Estuda os problemas do direito entre diversas tribos americanas
e a situação jurídica dos índios nos modernos Estados, referindo-se
também ao Brasil.
Cf. o comentário de Th. Pompeu Sobrinho na Revista do Instituto do Ceará XLVII, Fortaleza 1933, pp.217-220.

s.

***

OLIVEIRA, Avelino Ignacio de

1139

** *

Atravez,da Gui'!na Brasileira pelo rio Erepecurú, Esta_do do Par~. B~letim 31 do Serviço Geologico e A.fineralogico do Brasil, Rzo de Janeiro 1928. 56 PP in-8 º 41
chas, 1 mapa.
.·
· . ·,
pran-

Creation Myths of lhe Wapisiana and Taruma, British Guiana. Folk-Lore LI, 1, London 1940, pp.64-72.

Descreve uma visita feita aos Pianokotó do r1·0 p
zembro de 1925.
aru, em de-

OGILVIE, John

ll43
~
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OLIVEIRA, Avelino Ignacio de
Bacia do Rio Branco. Boletim 37 do Serviço Geologico
e Mineralogico do Brasil. Rio qe Janeiro 1929. 60 pp. m8.0, 24 fotos em pranchas fora do texto, 1 mapa.
Acêrca de índios da região visitada pelo autor lemos: "As tri-

Depois de mencionar numa lista nome; sex-0, idade e estad-0 dos
dentes de 87 Karajá daquela aldeia da ilha do Bananal estudados por
êle em 1947, o autor faz algumas c:onsid~rações sôbre a importância
do exame dos dentes dos índios, a côr e a forma dos dentes e a influência do tembetá sôbre êles.
Cf. o 'comentário de Egon Schaden na revista "Sociologia" XII,
n.l, São Paulo 1950, p.86.

hus indígenas mais conhecidas são: Uapixanas, Macuxys, Juricunas,

Ingaricós, Xirixanás, Macús, Maiongons, etc. Estivemos entre as
três primeiras." (pp. 25-26).

1144

***

OLIVEIRA, Carlos Estevão de

***
OLIVEIRA, Haroldo Cândido de

1146

Indios e Sertane;os do Araguaia. Diário de viagem.
São Paulo s.a. (1950), 99 pp.iri,.-16. 0, 31 figuras no texto.
-1946

Os Apinagé do A.llo-Tocanfins. Costumes, crenças, artes, lendas, contos e vocabulario. Boletim do Aluseii Nacional
VI, Rio ·de Janeiro 1930, pp.61-110, 14 estampas.
O autor organizou o presente trabalho com qu'.3.tro índios daquela tribo gê quando êstes, em 1926, estiveram em Belem do Pará
durante 33 dias. Grande parte do artigo consiste em lendas, das quais
uma (pp.69-71) foi reimpressa na Revista d-0 Museu J>aulista XVII,
l.• purte, São Paulo 1931, pp.515-517. As estampas representam artefatos apinagé e desenhos feitos pelos quatro irúormautes. O texto é
enriquecido por notas de Curt Nimuendajú, a.ut-Or da importante
mooografia "The Apinayé", aparecida em 1939.

1145

***

OLIVEIRA, Carlos Estevão
vide

No ano de 1947 o autor visitou, em companhia de Herbert Baldus,
os Karajá e os Tapirapé. Sendo médico, foi incumbido pelo Serviço
de Proteção aos Índios de examinar o estado de saúde dessas tribos.
É por isw que das interessantes notas contidas no presente diário
se destacam as referentes à situação sanitária.
l,

ll47

***
OLIVEIRA, Haroldo Cândido de
O estado de saúde dos índios Kara;á em 1950. Revista
do Museu Paulista, Nova Série, VI, São Paulo 1952 pp.
489-508.
'

~ ~ste relatório médico, apresentado ao Serviço de Proteção aos
lndios, mostra os efeitos das doenças adquiridas por essa tribo do
Araguaia, pelo contacto profongado e íntimo com representantes
da nossa civilização. Conté_m, além disw, valioso material para a Antropologia~Física. Representa fonte indispensável para o estudo da
históri.a daqueles índios.

ESTEVXO, Carlos

1148

***

OLIVEIRA, Haroldo Cândido de
Sôbre os dentes dos Kara1á de Santa Isabel. Revista
do Jluseu Paulista, Nova Série, II, São Paulo 1948, pp.
169-174.

-
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OLIVEIRA, Humhertó .de
Coletânea de leis, atos e memoriais referenfes ao indígena brasileiro compilados pelo oficial administrativo ... Conselho Nacional de. Proteção aos lndios, publicação n. 94.
Rio de Janeiro 1947. 229 pp. in-8. 0.
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Esta série de. documentos reflete a hist6ria do Serviço de Proteção aos Índios.

Destas ligeiras notas, que também apareceram em português
(José Feliciano: Os Cherentes. Revista do Instituto Historico e Geographico de São' Paulo XX, São Paulo 1915, pp.11-25), destaca-se
"The Star Legend'', às paginas 395 e 396. O autor publica, em apêndice (pp.539-565 do mesmo volume), um vocabulário dêsses índios
com as palavras correspondentes em português e inglês.

1149
***

1152

OLIVEIRA, ] . B. de Sá
Os Indios Camacans. Estudo de ethnologia. Terceiro
Congresso Brazileiro de Medicina e Cirurpia. Bahia 189~.
ii, 28 pp. in-8. 0 Também na Revista Trirrzensal d? Instituto Geographico e Historico da Bahia I, n~ 2, Bahia 1894,
pp.207-226.
Ligeiras notas sôbre essa tribo bahiana, acompanhadas de uma
lista de 39 palavras de sua língua.

1150
***

1153

Relatorio do estado da catechese e civilisação dos Indios de Matto-Grosso, apresentado ao Presidente da. Provincia em data de 31 de Dezembro de _1858. O Archwo_ Revista destinada à vulgarisação de documentos geographicos
e historicos do Estado de Matto-Grosso, anno I, vol. III,
Cuyabá 1905, pp. 131-138.
O autor, então "Director Geral dos Indios", trata dos Guaná,
Kinikináo, Terena, Laiana, Guaraio, Pareci, Bororo da Campanha e
do Cabaçal, Bororo Orientais ("Coroadqs"), Apiaká do Juruena e
Bakairi do Paranatinga.

1151
***
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***

OLIVEIRA, ] osé ] oaquim Machado de
A celebraçãQ da paixão de Jesus Christo entre os Guaranys. Episodio de um Diario das campanhas do Sul. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro IV (1842), segunda edição, Rio de Janeiro 1863, pp.331-349.
A descrição dessa celebração realizada em Alegrete, Rio Grande
do Sul, no ano de 1818; demonstra o fanatismo daqueles índios, cujos antepassados foram catequisados pelos jesuítas. Representa valioso material para estudo de aculturação.
.

,-~

1154

***

1868-

The Cherentes of Central Brazil. l nlernational G_ongress of Americanists, Proceedings of lhe XVIIIth Sesswn,
London 1912. Pari II. London 1913, pp. 391-396.
-

Os Cayapós. Sua origem; descobrimento; acommettimentos pelos Mamelucos; represa/ia; meios empregados com
violencia, e com arma em punhü para subtrahil~os ás matlas;
esses meios substituidos pelos de brandura; seus benejicos
resultados; aldeamento; conclusão. Revista Trimensal do
Instituto H istorico, Geographico e Ethnographico do Brasil
XXIV, Rio de Janeiro 1861, pp.491-524.
A documentação dêste ensaio sôbre a hist6ria dos Kaiapó do sul
não satisfaz às exigências científicas.

OLIVEIRA, ] oão Baptista de

OLIVEIRA, ] . Feliciano de

***

OLIVEIRA, Machado d'

~

OLIVEIRA, José ] oaquim Machado de
Qual era a condição social. do sexo feminino entre os
indigenas do Brasil? Revista Trimensal de Historia e Geo-
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graphia ou Jornal do Instituto Historico e Geo_graphico
Brasileiro IV (1842), segunda edição, Rio de Janeiro 1863,
pp.168-201.
O autor quer demonstrar que "o sexo feminino entre os indígenas do Brasil era acatado e atendido nas regiões setentrionais, e amado no continente austral do mesmo Brasil." (p. 201). - Generalizações sentimentalistas e injustificáveis, de um bom homem.

1155

***

ftste importante estudo do tratamento dado aos índios pelos
brancos ocupa-se detalhadamente da origem da escravidão dos índios, do sistema de aldeamento adotado nas eras primitivas da província, das aldeias dos Pinheiros ou de' Carapimiba, de Baireri ou
Mbarueri, de S. Miguel ou de Ururai, da Conceição dos Guarulhos,
de Emboú ou Mboí, de Itapecerica, da Conceição de Itanhaem, de S.
João ·de Peruíbe, de Nossa Senhora da Escada, de Nossa Senhora
da Ajuda de Itaquaquecetuba, de S. José, de S. João de Queluz, do
aldeamento em Guarapuava, das tribos nas matas de Guarapuava
e dos alojamentos de índios no município de Itapeva.

1157

***

OLIVEIRA, ] osé ] oaquim Machado d'

OPPENHEIM, Victor

Programma. - "Se todos os indigen°:s do_ "f!rasil, conhecidos até hoje, tinham idéa de uma unica dwmdad;, ou
se a sua religião se circumscrevia apenas err: uma mer'!' e
supersticiosa adoração de fetiches; se acredita_v°:m na ir:1,mortalidade da alma, e se o seus dogmas religiosos variavam conforme as diversas nações ou tribus? IV_~, caso . da
aff irmativa, em que. dijjerençava"! elles entre si. Rev_ista
trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Institut?
Historico e Geographico Brasileiro VI (1844), segunda edição, Rio de Janeiro 1865, pp.133-155.

Notas ethnographicas sobre os indígenas do Alto Juruá (Acre) e valle do Ucayali (Perú). Annaes da Academia
Brasileira de Sciencias VIII, Rio de Janeiro 1936, pp.
145-155.
Ligeiras notas sôbre os "Canamarys (Uili-duapá), Bendyapás,
Curinas (Colinas), Parauas, Catuquinas, Cachinauas, Amahuacos,
Poyanauas Nucuinis, Rhemus, Capanauas, Punhamumanaua, Mayus, Cocamas, Chamas, Cunibos, Sipibos, Cashibos e Campos".

1158
Hoje êste trabalho só tem valor para .ª história da Etn?Io~ia
Brasileira, demonstrando os interêsses e conhecimentos dos ·mdianistas aos meados do século XIX.

1156

***
OLIVEIRA, ] osé ] oaquim M~chado de
Noticia raciocinada sobre .as aldêas de indios da província de S. Paulo, desde o seu começo até á actualidade.
Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro VIII (1846),
segunda edição, Rio de Janeiro 1867, pp.204-2~4. - '['~a.ns
cricão na Revista da Sociedade de Ethnographia e CwilisaçãÓ dos lndios, I, São Paulo 1901, pp.35-59.

-

***

OPPENHEIM, Victor

Sobre os restos da cultura neolitica dos indios "panos"
do Alto Amazonas. Annaes da Academia Brasileira de
Sciencias VIII, Rio de Janeiro 1936, pp.311-313, 4 pranchas.
Descreve machados de pedra encontrados na região entre o vale
do Juruá e do Ucaiali. Uma prancha apresenta diferentes tatuagens.

1159

***

ORAMAS, Luis R.

Contribución al estudio de los dialeclos Puinabe y Maquiritare. Gaceta de los Museos Nacionales, I, Caracas
1912, pp.20-27. Bibliografia.
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O puinabe (puinave), língua do rio Inírida, afluente do Guaviare,
tem afinidade com o maku do rio Negr-0 (cf. Koch-Grünberg: Vom
Roroima zum Orinoco, IV, p. 335). O maquiritare (maiongkong,
iekuaná) pertence à família lingüística karaíb, sendo falado na região compreendida entre o rio Ventuari e as cabeceiras do Uraricuera
(alto rio Branco), portanto na fronteira entre a Venezuela e o Brasil.
O presente trabalho contém pequenos vocabulários alfabéticos
deesas duas línguas.

1160

***

ORBIGNY, Alcide d'

1802-1857

L'homme américain (de l'Amérique méridionale), c<msideré sous ses rapports physiologiques et moraux. Voyage
dans l'Amérique méridionale, IV, Paris 1839, x, 362 pp.
in-4.º; atlas in-folio: 15 pranchas.:__ Uma versão esP_anhola,
feita por Alfredo Cepeda, apareceu em Buenos Aires, no
ano de 1944 (423 pp. e as 15 pranchas do atlas).
No qú.e se refere à Etnologia Brasileira, essa obra é obsoleta.

1161

Descrição duma viagem realizada em 1867 e 1868, de Guaiaquil
até Belém do Pará, descendo de vapor o Amazonas desde Pebas.
Às páginas 316 a 322 o autor dá um resumo do que leu ou ouviu sôbre os índios da Amazônia.

1163

***
OSCULATI, Gaetano
Esplorazione delle Regioni equatoriali lungo il Napo
ed il f iume delle Amazoni. Frammento di ún viaggio fatio
nelle due Americhi negli anni 1846-47-48, 2.ª ed., Milano
1854. 344 pp. in-8. 16 pranchas ..e 1 mapa fora do texto.
Nova edição: Milano 1929 (Edizioni "Alpes"), I: 262 pp.
II: 213 pp.
0

,

Contém ligeiras referências aos Tikuna, Kulina, Omagua, Miranha, Passé, Mura, Munduruku, Arara, Parintintin e outras tribos
da Ama.Zônia.

1164

***
OTT, C. F.

1908-

***

Os elementos culturais da pescaria baiana. Boletim do
Museu Nacional, Nova Série, Antropologia n. 4, Rio de Janeiro 1944, 67 pp., 26 figuras no texto. Bibliografia.

A Pareceis Hammock. Indian Notes. ivluseum of lhe
American lndian, Heye Foundation, V, New York 1928,
pp.107-113, 5 figuras no texto.

:Êste trabalho é, na maior parte, o resultado de observações feitas pelo autor numa viagem ao recôncavo bahió.no, no mês de junho
de 1942, e de pesquisas que reali.zou na capital do Estado da Bahia
entre os pescadores. Comparando os dados assim obtidos com informações sôbre a pescaria índia no Brasil, publicadas pelos antigos
cronistas e por etnógrafos modernos, estuda aspectos filológicos, ergológicos e folclóricos dessa questão.

ORCHARD, William C.

Estuda a técnica da fabricação du~a rêde de algodão dos Pareci da região dos rios Sepotuba e Salto, em Mato Grosso.

1162

1165

***

OTT, C. F.

ORTON, James
The .\neles and lhe -lmazon. New York 1870. 356 po.,
37 Jiguras, l mapa, índice alfabético, apêndices.

Contribuição à arqueologia baiana. Boletim do Museu
Nacional, nova série, Antropologia n. 5, Rio de Janeiro
1944, 73 pp. in-8. 0 , 57 figuras e 1 mapa no texto. Bibliografia.
3 •

-

520 -

-

521 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

Trabalho bem documentado sôbre artefatos de pedra (machados,
moletas e almofarizes, pontas de flecha, tembetás e um amuleto batraquiforme), objetos de cerâmica (vasos e cachimbos) e desenhos
rupestres.
Cf. os comentários de Herbert Baldus no Boletim Bibliográfico,
5, S. Paulo 1944, p. 45, e de Egon Schaden na revista Sociologia,
VII, n. 3, S. Paulo 1945, pp.177-178.

1166
***

Os examinados (237 Kaiuá e 119· Bororo) pertenciam todos ao
grupo O. Entre 134 Kaiuá, 79,93 tinham o tipo M; 0,73 N e 19,43
MN (0,894 m e 0,108 n, ao calcular n partindo de MN). 173 Kaiuá
e 103 Bororo eram, sem exceção, Rh-positivos (p. 6).

1168

**•
O'ITENSOOSER, F.
vide

OTT, Carlos F.

BIOCCA, E.

Vestígios de Cultura Indígena no Sertão da Bahia.
Publicacões do Museu da Bahia, n. 5, Bahia 1945, viii, 71
pp. in-8. 0 , 8 pranchas, índice alfabético de nomes e matérias.
B ibl iograf ia.
Basead~ em publicações antigas e documentos inéditos existentes no arquivo do Convento de São Francisco da Bahia, o autor trata
sinteticamente dos índios que habitavam, nos séculos passados, o
nordeste bahiano (pp.3-11). Depois, estuda minuciosamente as pinturas rupestres de Buraco d'Água, no município de Campo Formoso,
comparando os seus motivos com os encontrados por Karl von den
Steinen entre índios da bacia do Xingu. Trata, ainda, de machados
de pedra e tembetás achadcs também naquele município, e do interessante desenho de um caco desenterrado;.em Jequié.

1167

***

OTTONI, Theophilo Benedicto
Noticia sobre os selvagens do Mucury. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, XXI (1858), 2."
edição, Rio de Janeiro 1930, pp'.173-215.
~te relatório trata, principalmente, das relações hostis e pacíficas entre os brancos e os Bohicudos, em meados do século XIX.
Contém, também, alguns dados etnográficos relativos a êstes iíltimos e ligeiras referências a três tribos da família lingüística Maxakali, a saber, à tribo homônima, à tribo dos Makuni e à dos Malali
(pp.213-214). Ás pp. 210 e segllintes o autor refuta a opinião muito
divulgada segunda a qual os Botocudos são os descendentes dos Aimoré, procurando provar que êstes foram exterminados por aquêles.

***

1169

•**

OTTENSOOSER, F., e PASQUALIN, R.
Tipos sanguíneos em índios brasileiros (Matto Grosso).
Separata dos Arquivos de Biologia, ano XXXIII, n. 289,
São Paulo 1949. 12 pp. Bibliografia.
"Os índios ocupam posição peculiar na hµmanidade pelas incidências características de vários fatores sanguíneos hereditários. .A
frequência do grupo O, geralmente inferior a 503, sobe em algumas
populações, como indonésios, melanésios, filipinos, aborígenes australianos de um ludo, esquimós, islandeses do outro, a 50-653, excede na maioria dos índios norte-americanos 703 e chega nos índios central- e sul-americanos, não raras vezes, à casa de 1003". (p.2).

...... 522 -

PAIVA, Tancredo de Barros

1883-

Bibliografia ethníca-linguistica brasiliana. Annaes do
XX Congresso Internacional de Americanistas, III, Rio
de Janeiro 1932, pp. 331-400.
A presente lista de mais ele 600 publicações é dividida em 5 partes, a saber: "I. Catequese e civilização dos indígenas": ns. 1-46;
"II. Etnografia": ns. 47-324; "III. Lingüística": ns. 325-500; "IV.
Negros e mestiços": ns. 501~518; "V. Brasileirismo. - F.-.lclore": ns.
519-570. Algumas dezenas de obras não numeradas são citadas em
apêndices.
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O trabalho não satisfaz por ser pouco sistemático. Há números
sem indicação do ano e lugar da edição, outros indicam até a tipografia e poucos são acompanhados de comentário. O autor não considera as obras importantes da Etnologia Brasileira do século XX,
nem sequer cita nomes como os de Max Schmidt, Curt Nimuendajú
e Antonio Colbacchini. Os erros tipográficos são numerosos e prejudicam ainda mais o valor da publicação.
Aliás, em 1930, dois anos, portanto, antes da ·referida publicação, apareceu uma bibliografia de obras concernentes aos índios do
Brasil, intitulada "Raça brasilica" (Boletim do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio, anno XIX, vol. I, ns. 1 e 2, Rio de
Janeiro 1930, pp.121-140, 255-271), do mesmo autor. É dividida da
seguinte forma: I. Catequese e historia: número 1-336. - II. Etnografia e antropologia: .número 336A-728, isto é, até o item Maximiliano (Principe), seguindo-se, depois, a palavra "Continua". Mas
a continuação não apareceu nem nos restantes quatro números do
vol. I, nem nos três primeiros do vol. II. As páginas citadas do Boletim contêm uma parte da bibliografia publicada em 1932, enriquecida por numerosos acréscimos. É que o autor, como me explicou
em carta, havia entregue a bibliografia original ao Congresso Internacional de Americanistas realizado em 1922, e, demorando a publicação dos Anais, deu ao Boletim do Ministerio da Agricultura uma
cópia com acréscimos. O caráter fragmentário da publicação de 1930
é explicado, na referida carta, pela frase seguinte: "Infelizmente, a
Revolução de 30 acabou com a publicação do , Boletim, sendo-me
restituídas as provas já paginadas e os orig}mis".
Também esta lista contém· numerosas inexatidões e erros, mas
sua leitura talvez não seja inútil para certos estudiosos, pois cita os
títulos de obras cuja menção na Bibliografia Crítica da Etnologia
Brasileira não me pareceu necessária.

Contém referências aos Karipuna (pp.35-37) e a outros índios
do alto Madeira.

1171

***
PALAZZOLO, Jacinto de
Nas Selvas dos Vales do Mucuri e do Rio Doce. Petrópolis 1945, 339 pp. in-8. 0 e 16 pranchas. Bibliografia.
História da Mi~são de Itambacuri, aldeamento de Botocudos
fundado em 1873 por capuchinhos italianos e do qual se desenvolveu a cidade mineira homônima, situada entre o Mucuri e o rió Doce.
Contém referências especiais à pacific~ção da subtribo dos "Pojichá". Representa importante contribuição para o estudo das relações entre índios e brancos no Brasil, na segunda met~de do século
XIX e no primeiro decênio do século XX, completando as informações de Theophilo Beneilicto Ottoni.

1172
***

PALHA, L.

1896-

Au Brésil: La mystérieuse sorcellerie des Cara1as. Les
Missions Dominicaines XIV, Paris-Kain 1935, pp.33-41,
77-82, 7 figuras.
Ligeiras notas sôbre diversos aspectos da religião dêsses índios
e, principalmente, sôbre o uso duma pequena flecha especial para
matar, màgicamente, uma pessoa.

1170

***

***
PALACIOS, José Augustín

1173

PALHA, Luiz
1802-1875

Exploraciones de Don José Augustín Palacios realizadas en los ríos Beni, Mamoré y Madera y en el lago Rogoaguado, durante los afíos 1844 al 47. Descripción de la
Provincia de Mo1os. Prólogo del Dr. Carlos Gregorio Taborga. La Paz -'-- Bolivia 1944. xiv, 77 pp. in-8. 0 , 1 mapa
e 1 retrato do autor fora do texto.

A lingua e as lendas dos indios kara1ás. A Ordem,
ano XIX, vol. XXI, Rió de Janeiro, Janeiro de 1939, pp.
77-97.
Trata resumidamente da gramática, explica alguns neologismos,
cita denominações de doze épocas do ano, uma fábula do jabuti e do
veado e um mito sôbre a origem dêsses índios do Araguaia.
3 4

-
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O material lingüístico do presente artigo foi aumentado noutro
trabalho do autor, intitulado: Ensaio de gramática e vocabulário
de língua karajá falada pelos índios remeiros do rio "Araguaia", Rio
de Janeiro 1942, 42 pp. Enriquecimento especial dêste estudo representa o emprêgo do "Anthropos-Alphabet".

ll74

***
PALHA, Luiz
lndios curiosos ... Rio de Janeiro 19(12. 69 pp. in-8. 0 ,
figuras no texto. Apêndice de 42 pp.

Alguns remanescentes dos Tapajó, tribo antigamente numerosa,
sobreviveram no rio Tapajós até meados do século XVIII. ·Missionários que trabalharam entre êles escreveram um catecismo na sua
língua o qual, porém, se perdeu. Na opinião de Nimuendajú, a necessidade dos padres escreverem um catecismo especial prova que os
Tapajó não falavam· tupi.
A autora estuda a olaria deixada por êsses índios e ·encontrada,
principalmente, na cidade de Santarém, comparando-a com a cerâmica de certas regiões sul, centro e norte-americanas e demonstrando impressionantemente a alta capacidade artística duma tribo
do Brasil.
Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista do Arquivo Municipal LXI, São Paulo 1939, p. 298.

1177
Nesta coleção de historietas pitorescas sucedidas com índios
do vale do Araguaia em contacto com os missionários católicos, encontram-se, intercaladar;:, algumas lendas karajá.
Interes;ante contribuição para a Lingüístic~ constitui o apêndice, intitulado "Ensaio de gramática e vocabulário da língua karajá falada pelos índios remeiros do rio 'Araguaia' ", aliás publicado
também em folheto independente.

1175

***

***
PALMATARY, Helen C.
The Pottery of MaraJÓ lsland, Brazil. Transactions of
lhe American Philosophical Society held at Philadelphia
for promoting useful knowledge, N. S., XXXIX, part 3
(1949), Philadelphia 1950, pp.259-358, 2 mapas e 4 figuras no texto, 112 pranchas fora do texto. Bibliografia.

PALHA, Luiz
Obra indispensável para qualquer estudo da cerâmica màrajo-

Doze anos entre os lndios Cara1ás. Contribuições Missionárias. Publicações da Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, N. 3, Rio de Janeiro 1948, pp.25-57.
As considerações do missionário dominicano sôbre a psique tanto
dos Karajá como de outras tribos brasileiras não estão isentas de inexatidões e generalizações injustificáveis.

ara.
Cf. o comentário de Frederico Barata na Revista do Museu Paulista, N. S., V, São Paulo 1951, pp.274-276, de James B. Watson em
Archaeology, IV, n.2, New York 1951, pp.126-127, e de Betty J.
Meggers e Clifford Evans Jr. no American Anthropologist, LIII, n.3,
Menasha 1951, pp.396-398._

1178
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***

***
PALMATARY, Helen C.

PARANA, Sebastião

TapaJÓ Pottery. Etnologiska Studier j Ethnological Studies VIII, Goteborg 1939, pp.1-136, 58 figuras no texto,
1 mapa. Bibliografia.

Chorographia do Paraná. Coriliba 1899, 748 pp., 2
pranchas.

-
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Apresenta numerosos dados sôbre os índios do Estado do Paraná,
reproduzindo a respeito dos Kaingang as relações do Tenente-Coronel
Afonso Botelho, do padre Francisco das Chagas Lima, ·de Frei Luiz
de Cemitille e a "Breve noticia" do Coronel Telêmaco Borba. Transcreve, além disso, com referência aos "Botocudos" do rio Negro, interessante artigo do engenheiro Jacques Ourique.

PATERNOSTRO, Júlio
Viagem ao Tocantins. Brasiliana CCXLVIII. São
Paulo .194.5. 348 pp. in-:8. 0 , 1 tabela' e 7 mapas fora do texto,
6 pranchas.
.
. Contém algumas notas de pouco valor sôb~e os índios "Açuiris" ( ?), "Gaviões", Apinagé e Cherente.
'
A respeito dos mencionados "Açuiris" convém indagar se ê!es
são os "Assurinís" descritos pelo padre Eu~ico Maria (0 Xingú,
17) como "importante tribo" da margem esquerda do Xingu e inimigos dos Górotire-Kaiapó.
1182
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***

p:

PARDAL, Ramón
Medicina aborigen americana. Huma11(ior, Biblioteca del
americanista moderno, dirigida por el Dr. lrµbelloni, sección C, tomo III, Buenos Aires, s.a. (1937). 377 pp., 6
pranchas, 70 figuras no texto, prefácio de J. Imbelloni,
índice alfabético. Bibliografias.

***

PAUCKE, Florián

Hacia allá y para acá. Una e~tada entre los indios Mocobíes, 1749-1767. Traducción castellanapor Edmundo.Wernicke. Primera edición completa de la obra. Universidad
Nacional de Tucuníán. Tucumán-Buenos Aires. in-8.º. I:
1942, xxv, 177 pp., 11pranchas;11: 1943, xii, 322 pp., 18
pranchas; III: 1944, con introducción y notas por el traductor
y una breve noticia sobre los Moc'obíes actuales por el Prof.
1.fnr_ique Pal~v:cino, xviii, ,4~5 pp., 88 pranchas, 2 mapas,
mdices alfabeticos de materias e nomes. Bibliografia.

Ê:ste importante livro trata, principalmente, da medicina dos
araucanos e dos índios do antigo Peru e México, contendo também
algumas referências à medicina de tribos do Brasil. Apresenta, no
fim. de cada capítulo, bibliografias especializadas. As figuras representam, na maior parte, objetos etnográficos e vegetais.

1180

***

Embora trate, principalmente, daquela tribo chaquenha da família lingiüstica guaikuru, refere-se (II, pp.44-47 et passim) também
aos Paiaguá, índios da mesma família, que ameaçavam freqüentemente os viajantes, na bacia do Paraguai, desde a foz até os seus
afluentes mato-grossenses.

PARISSIER, ]. -B.
Essai de Lingua Geral ou Tupi (Amazonie). Abbeville-Paris. 1903, 96 pp. in-8. 0 • Bibliografia.
Pequena introdução gramatical com exercícios para o estudo
prático do nheengatu.
Ayrosa (Apontamentos etc., p. 2Íl) menciona que não conseguiu ler essa obra. Encontrei-a na biblioteca do Museu Britânico.

1181

***

1719-1780

!

·'

Aliás, Palavecino chama a atenção para o fato de que um "núcleo menos extenso" dos M~kobi "se radicó eil" la margen derecha
del . Río Paraguay, en territorio hoy paraguayo llegando hasta la
frontera con el Brasil..." (III, p. xv).

1183

***

PAULA, José Maria de

1878-1951

Memoria sobre os botocudos do Paraná e Santa Cathariná organisada pelo serviço. de protecção aos selvicolas
sob a inspecção do Dr. José Maria de Paula. Annaes do
X~ Congresso Internacional de Americanistas (Rio de Janeiro 1922), vol. I, Rio de Janeiro 1924, pp. 117-137.

PASQUALIN, R.
vide
OTTENSOOSER, F.
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Contém preciosos dados sôbre os chamados "Bugres" de Santa
Catarina ou Aweikoma, denominados às vêzes de Botocudos, mas
não pelo mesmo motivo pelo qual foi dado êsse nome à tri-bo do rio
Doce, pois os Aweikoma apenas usam pequeno pendente no beiço
inferior, costume êsse restrito ao sexo masculino, ao passo que os Botocudos de Espírito Santo e Minas Gerais devem sua alcunha ao uso
de rolos enormes introduzidos nos furos artificiais do lãbio inferior
e dos lóbulos das orelhas em ambos os sexos, rolos êsses que lembraram aos portuguêses o botoque, sinônimo de rôlha de barril.
As pãginas 131-137 contêm duas pequenas listas de palavras,
ambas chamadas "vocabulario botocudo" pelo autor, sendo colhidas,
uma no aldeamento de Taio-Plate, Itajaí, Santa C~tarina, e a outra no
aldeamento de Palmas, Paranã. Não satisfazem às exigências científicas.

Contém os textos de uma mensagem de José Maria de Paula
(pp.1-10) e de uma conferência de Moraes Vellozo (pp.11-31), tratando ambos, sinôpticamente, da história e das atividades do Serviço
de Proteção aos Índios, a respeito do qual lemos os seguintes dados,
dignos de menção especial: " ... atende, atualmente, êste Serviço à
grande maioria da população indígena, espalh'l.da por todo o território nacional, avaliada estimativamente, em mais de um milhão de
almas, prestando atravé~ das suas 9 Inspetorias Regionais, assistência e proteção às numerosas tribos e grupos indígenas congregados
nos seus territórios, em tôrno de 106 Postos Indígenas: de atração
de tribos ainda hostís e arredias; de assistência e nacionalização; de
fronteira; de criação; e de alfabetização e tratamento; em cujas sedes
funcionam 72 escolas ... " (pp.7-8).

1184
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***

'1

PAULA, José Maria de
Terras dos índios. 1Vlinistério da Agricultura. Serviço de
Protecão aos lndios. Boletim n. 1. Rio de Janeiro 1944.
109
in-8. 0

pp.

O cálculo do número total da população indígena parece exagerado (cf. Revista àe Antropologia, t, São Paulo 1953, p. 143).
A parte da conferência de Moraes Vellozo, que se refere ao Serviço de Proteção aos Índios (pp.16-24), foi reproduzida em português
e traduzida ao inglês no Boletin Indigenista VI, n. l, México 1946,
pp.12-25.
1186

***

PAULY, Antonio
Obra indispensãvel para o estudo do tratamento dado pelo branco ao índio do Brasil. O autor, diretor do Serviço de Proteção aos
Índios, declara inicialmente: "Não se pode examinar a complexa
questão do direito que assiste ao índio brasileiro às terras por
êle possuidas e ocupadas, de tempos imemoriais, sem perlustrar, embora perfunctôriamente, a história da propriedade territorial no Brasil, desde a época do descobrimento até os tempos atuais. Para sistematização dêste ligeiro trabalho, estudaremos a evolução dessa
propriedade, como compreendida em quatro regimes distintos, a
saber: o das doações ou sesmarias, o das posses, o da 'Lei de Terras
de 1850' (Lei 601, de 18 de setembro de 1850) e o republicano".

. Ensayo de Etnograf ía Americana. Viajes y exploracwnes. Buenos Aires 1928. xi, 200 pp. in-8. 0 , 17 pranchas
e 1 mapa fora do texto. Bibliografia.
O conteúdo do livro não corresponde ao título pretensioso. Os
capftubs sôbre tribos do Br<:sil (Guató: pp.180-183, Bororo: pp.195199) são compilações mal feitas, que não merecem a consideração
1187
do estudhso.

PAYER, Richard

***

1185

***

PAULA, José Maria de, e VELLOZO, Alcyone Moraes
Comemoração do Dia do lndio - 19 de abril de 1945.
Ministério da Agricultura. Sert•iço de Proteção aos lndios. 7.ª
Inspetoria Regional. Curitiba 1945. 31 pp. in-8. 0 , 4 pranchas
fora do texto. -- Reproduzido na "Publicação n. 100" do Conselho Nacional de Proteção aos lndios, pp. 87-93 e 189-203.
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Reisen im J<mapery-Gebiet. Petermanns Geogr. ]Vfilteilungen LII, Colha 1906, pp.217-222, 1 estampa.
Em 1901 o autor subiu o /auaperi, afluente da margem esquerda
do rio Negro, até perto do equador e visitou a aldeia Mahaua. Adescrição dessa viagem é acompanhadt> de um pequeno vocabulário da
língua jauaperi e de um mapa do rio.
Cf. o comentário no Boletim do Museu Goeldi (Museu Paraense) V, n. 2, Pará 1909, p. 460.
1188
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1825-1891

PEDRO II

Trata ligeiramente de alguns sambaquis pai:aenses, ventilando,
por fim, o problema de sua idade.

Quelques notes súr la langue tupi. Anuário du-Museu
Imperial, VI, Petrópolis 1945, pp.169-188, 2 pranchas .fora do fexto.
Na apresentação dêste trabalho, escreve o padre A. Lemos Barbosa, que também o revisou e anotou: "A dissertação do sábio monarca - antecipo e resurno um juízo de conjunto sôbi'e ela - modelar
no acabamento, no acêrto e discreção com que Iere os Yários aspecto:s
do estudo do tupi, rica e segura em informes bibliográficos; alguns
de primeira mão, se não prova que Dom Pedro fâsse um mestre ·da
língua, demonstra ao menos que êle estava bem inteirado do assunto,
assim como dos problemas da lingüística indígena e do interêsse patriótico da matéria." (p. 171).
1189

***

PEIXOTO, Afrânio

1876-1947

vide
Vários autores: Cartas avulsas.

1191

***
PENNA, Domingos Soares Ferreira
Algumas palavras da lingua dos Aruans. Archivos do
Museu Nacional IV, Rio de Janeiro 1881, pp.15-25.
Lista de 224 vocábulos e frases aruã colhidos pelo autor, em 1877,
da bôca de lim velho desta trib;"J, na Ilha de Marajó. Loukotka, em
"Linguas Inligenas do Brasil", não cita 0utra obra sôbre o idioma
aruã senão ~ presente trabalho, classificando esta língua como aruak.
Mascn (Handbook of South American Indians, VI, pp. 215 e
657) faz iJ mesmo, citando, ainda, Antonio Mordini (Lingua Aura'an
el lingm geral, II Nazionale n. 478, 1935, pp.141-143). Nimuendajú
(Hand•ook of South American Indians, III, pp.195-198) Estudou a
históna dos Aruã.

ll92
***

***

PEIXOTO, Francisco Sizenando
Exploração do rio Araguaya. O Archivo ·-:- Revis_ta
destinada á vulgarisação de dowmentos geographicos e his~
toricos do Estado de JV!alto-Grosso, anno I, vol. II, Cuyaba
1905, pp. 65-69.
Relatório apresentado ao presidente da província de Mato Grosso,
em 1868, contendo referências a "Chavantes vestidos" (p. 66) e Ka.
1190
rajá.

***
PEIXOTO, Rodrigues
vide
LACERDA, FILHO
* **

PENNA, Domingos S. Ferreira

1818-1888

Breve noticia sobre os sambaquis do Pará. Archivos do
Jfoseii .Yacional, I, Rio de Janeiro 1876, pp.85-99.
-
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PEREIRA JUNIOR, José Antero
JY~tas sôbre inscrições lapidares. Revista do Arquivo
Municipal LXXVII, São Paulo 1941, pp.97-101, 21 .figuras em duas pranchas e- no texto. Bibliografia. Ibidem
LXXVI.ll; São Paulo 1941; pp.195-214, 17 fignras no
texto. Bibliografia.
O autor chega às seguintes conclusões: "Existem no Brasil inscri?ões lapidares pre~históricas. Algumas inscrições devem ser posteriores a Colombo, e apresentam sinais possivelmente imitados de
outras mais antigas. A origem dessas inscrições é diversa, como de
classes diversas são os seus sinais ou litóglifos. Muitas inscrições e
desenhos devem ser de autoria aborígene, uns talvez de época mais
ou menos recente." (p. 206).
As inscrições lapidares estudadas são_ classificadas nos seguintes
grupqs: 1) gravadas; 2) gravadas e pintadas; 3) pintadas.

1193
~
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PEREIRA JUNIOR, ] osé Anthero
Itacoatiaras. Revista do Arquivo Municipal XC, São
Paulo 1943, pp.201-212, 4figuras no texto, 1 prancha.

Análise dos sinais gravados em rochedo da serra de Itaquatiá,
Minas Gerais, reproduzidos em papel depositado no arquivo do Museu Paulista.

1197

Interessantes observações sôbre gravuras e pinturas rupesestr
1194
no Brasil.

***

***
PEREIRA, Nunes

1898-

PEREIRA JUNIOR, ] osé Antero
Itacoatiara de Ingá. Revista do Arquivo Municipal
XCIV, São Paulo 1944, pp.143-149, 2/pp. de figuras no
texto, 8 pranchas. Bibliografia. - Consideraçõet a respeito
de alguns dos sinais da Itacoatiara de Ingá. Ibül.em XCV,
S. Paulo 1944, pp.113-116, 3 pranchas. Biblio'irafia. Algumas itacoatiaras paraibanas (Considerações q propósito do Momimento de Ingá e de outras inscrições lapidares brasileiras). Ibidem CIII, S. Paulo 1945, pp.1?5-182,
21 pranchas.
Mostra as semelhanças entre as gravuras rupestres do rio ':ngá
(Paraiba), região da Borborema que foi habitada pelos Kariri e '<lS
tabuinhas da Ilha da Páscoa, denominadas Kohaurongo-rongo.

1195

***

PEREIRA JUNIOR, José Anthero. ,
Algumas notas sôbre os litóglifos do rio Araçuagipe,
na zona da Serra de Cupaoba, e outros apontamentos. Revista do Arquivo Municipal, CIV, S. Paulo 1945, pp.8191, figuras nas pp. 82, 85 e 89, 3 pranchas fora do texto.

Bahira e suas experiencias. Etnologia amazonica. I.
Belém do Pará 1940, 84 pp., 10 pranchas fora do texto.
Interessante coleção de lendas dos Kawahiwa-Parintintin, recolhida pelo autor em Três Casas, Livrauiento e Bamburral, em fins
de 1937 e princípios de 1938. Bahira é "herói-civilizador" dêsses Tupi do rio Madeira, espertalhão e benfeitor ao mesmo tempo. ftste
tipo é conhecido sob vários nomes na mitologia de diversas tribos
norte e sul-americanas e designado "trickster" pelos etnólogos dos
Estados Unidos. Seus semelhantes são, na América do Sul, o Makunaima dos Taulipang e Arekunã (Koch-Grünberg: Vom Roroima
zum Orinoco, II), o Naxivé dos Karajá (Baldus: Ensaios de Etnologia
Brasileira), o Pitanoé dos Tereno (ibidem), o Peru dos Chiripá (idem:
Ligeiras notas sobre duas tribus tupís da margem paraguaya do Alto
Paraná) e o Tawkxwax dos Matako (A. Métraux: Myths and Tales
of the Matako Indians. Etnologiska Studier, IX, Gõteborg 1939).
Motivos da lenda do roubo do fogo (pp.44-47) têm analogias na
mitologia chiripá, guaraiú, chiriguano, apapokuva-guarani e de outras tribos da mesma família lingüística tupi (cf. Baldus: Ensaios
etc., pp.213-215).
Segundo Curt Nimuendajú (Handbook of South American Indians, III, Washington 1948, p.293), as versões apresentadas por Nunes Pereira "seem incomplete arid contain some mistakes".

Analisa os litóglifos descritos e réproduzidos na obra anônima
"Diálogos das Grandezas do Brasil."

1198
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*•*

•**
PEREIRA JUNIOR, José Anthero

PEREIRA, Nunes

Comentários em torno da inscrição rupestre de "Itaquatiá". Revista do Musen Paulista, Noiia Série, II, São
Paulo 1948, pp.275-285, 2 pranchas fora do texto.

Ensaio de Etnologia Amazonica. Sobre uma peca einografica dos Maué. Cadernos Terra Imalllra, 1. Parfi-Belém
1940. 13 pp. in-j., 5 figuras no texto. - Segunda edição:
Manaus 1942, 47 pp. in-8. 0 , 7 figuras no texto.

-

534-

-

535 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

:f:ste valioso trabalho sôbre os Maué do alto rio Andirá, · visitados pelo autor em 1939, contém pequena sinopse das fontes que
tratam da tribo dêsses Tupi amazonenses, a descrição de alguns aspectos de sua cultura, a reprodução portuguêsa das lendas da "Primeira Água" e da "Origem do Guaraná'', um minucioso estudo sôbre
o "porantin", "remo mágico" no qual "foram escarvados símbolos
representando ações mitológicas e humanas dos antepassados dos
Maué e as tradições e lendas narradas pelo tuxaua Uaciri-pót", e,
por fim, a transcrição de dois documentos do século XVIII que fazem parte da "Correspondencia de diversos com os G:wernadores '',
existentes nos arquivos da Biblioteca Pública de Belém do Pará.
/
No artigo de Curt N;muendajú sôbre os Maué, publicado no
Handbook of South American Indians, III, Washington 1948, pp.
245-253, há várias referências e comentários ao presente trabalho.

1199

***

PERRET, ] acques
Observations et docuinents sur, les I ndiens Emerillon
de la Guyane Française. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XXV, Paris 1933, pp.65-97, 1 prancha,
2 figuras.
Ligeiras notas sôbre essa tribo tupi que consistia, em agôsto
de 1931, em 43 indivíduos do sexo masculino e em 25 do sexo feminino. As páginas 85-97 contêm material lingüístico.

1202
***

PESSOA, Maria Alice de Moura
Tribos indígenas de Mato Grosso. Boletim Geográjico,
ano I, n.º 9, Rio de Janeiro 1943, pp.134-138.

PEREIRA, Nunes

Ligeiras notas sôbre os Kaiuá de Di0urados e os Tereno de Tau-

Curt Nimuenda;ú (Síntese de uma vida e de uma obra).
Belém-Pará 1946. 60 pp. in-8. 0 , 2 pranchas e 1 mapa fora
do texto. Bibliografia.
Ensaio bio-bibliográfico contendo uma li1>ta de viagens. e tribos
nelas estudadas, uma bibliografia de 30 ·números, uma lista de material lingüístico publicado e inédito e um breve esquema do curso
de etnologia ministrado por Nimuendajú no Museu Paraense.

1200
***

PEREYRA, Máximo
Nombres y sistemas numerales de la Lengua Guaraní
(Avaiíe'é). Boletín de Filología, V, nos. 40-42, A1ontevideo
1949, pp.606-623.
Estudo baseado em material brasileiro, paraguaio e boliviano.

1201

nay.

1203
***

PESSOA, Marialice Moura
O Mito do Dilúvio nas Américas. The Deluge Myth in
lhe Americas. Estudo analítico e bibliográfico. Revista do
Museu Paulista, Nova Série, IV, São Paulo 1950, pp.
7-48, índice alfabético de t:ibos. Bibliografia.
Trabalho bilíngue, de grande utilidade para consultas. A autora
disseca cada variante do mito do dilúvio entre os índios norte, centro A sul-americanos, em seus motivos e elementos, classificando-os
e mostrando sua distribuição geográfica.

1204

PETRI, Hans-Hermann

***
1907-

Der Schild der Indianer. Hamburg 1938. vi, 305 pp.
in-8. 0 , 3 mapas fora do texto. Bibliografia.
3 s
~
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Tese de doutoramento apresentada à Universidade de Hamburgo.
Trata do escudo das tribos das Américas do Norte, Central e Sul,
no que diz respeito à forma, material e ornamentação, fabricação
e utilização, relações com a organização social e religião, parentesco
com outras culturas. Baseia~se em coleções de diverEos museus e em
5:8 publicações, citando as respectivas referências na língua do origmal. Os mapas mostram a distribuição geográfica das diferentes
espécies de escudos estudados sendo algumas delas assinaladas em
várias partes do Brasil.

PHILIPPI, R. A.
Menschenkopfe als Trophiien bei wilden Volkern. Globus XXI, Braunschweig 1872, ·pp.340-343, 3 figuras no
texto.
Trata de cabeças humanas mumificadas pelos Jívaro e Mun'duruku.

1205
PHILIPSON, J.

***

PETRULLO, Vincent M.

1906-

Primitive Peoples of Matto Grosso, Brazil. The 1\1useum .Journal, "XXIII, n. 2, University Museum, Philadelphia 1932, pp.83-173, 24 pranchas, 1 mapa.
Em 1931 o autor visitou os Bororo da Campanha (Bororo Ocidentais) e os Bororo Orientais do vale do São Lourenço, como também as seguintes tribos da região do Kuliseu e Kuluene: Bakairi,
Anahukuá, Mehinaku, Aurá (Vaurá), Trumaí, Iaualapiti, Kamayula (Kamaiurá), Tsuva, Kuikutl (Cuicuru), Kalapalu e Naravute.
O presente relatório contém apenas ligeiras notas s<)bre êsses índios.

1206

***

r-','

PFAFF, Franz

1208

•*•
1920-

Nota sôbre a interpretação sociológica de alguns designativos de parentesco do tupi-guarani. Boletim LVI da
Faculdade de Filosofia, Ciências e 'Letras da Universidade
de São Paulo, n.º 9 de Etnografia e Língua Tupi-Guarani,
São Paulo 1946, 35 pp. in-8. resumo em inglês. Bibliografia. -- Versão inglêsa em Acta Americana, V,· n.º 3,
México 1947, pp. 203-224.
0

,

Estudo interessantíssimo no qual o "autor, depois de criticar o
trabalho "Guarani Kinship Terms as lndex of Social Organization",
de Samuel A. Lafone Quevedo, trata dos têrmos tuty e jaiché e complementares, analisando, por fim, algumas particularidades da nomenclatura tapirapé.
Cf. os comentários de Herbert Baldus no Anthropos X:XXVIIXL (1942-45), Freiburg in der Schweiz 1947, pp.1005-1006, e de C.
Lévi-Strauss no Journal de la Société des Américanistes, N.S,.
XXXVII, Paris 1948, pp.85-86.

1209
Die. Tucanos am oberen Amazonas . .Verhandlungen
der Berl.mer Gesellschajt für Anthropologie, Ethnofogie und
Urges~hichte, Jahrgang 1890, Berlin 1890, pp. (596)-(606)
e 4 figuras.
O autor visitou os Tukano domiciliados no Igarapé Daraha,
pequeno _afluente da margem esfluerda do rio Negro. Dá, no presente artigo, algumas notas sôbre a cultura material dêsses índios
e um vocabulário de sua Hngua recolhido por êle e comparado c.:im
palavras correspondentes dos vocabulários tukano organizados por
Wallace e Coudreau.

1207
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***

PHILIPSON,

J.

"O Parentesco tupi-guarani". Sociologia, VIII, N. º
1, São Paulo 1946. pp.53-62. - Reedição corrigida em Bol.
63 da Fac. de Fil. C. e L. da Univ. de S. Paulo, N. 11 de
Etnografia e Língua Tupi-:Guarani, S. Paulo 1946.
O autor comenta o trabalho publicado sob êsse título por Wagley
e Galvão, comparando a lista de têrmos tapirapé nêle contida com
a que Baldus colheu em 1935, publicada poucas semanas antes do
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aparecimento do estudo em questão. Para discutir os designatiyos
tapirapé e tenetehara (guajajara) apresentados por Wagley e Galvão, Philipson refere-se às interpretações. lingüísticas e sociológicas
por êle dadas, ao estudar Q material de Baldus, na sua "Nota sôbr.e
a interpretação sociológica etc:" Por fim, refuta com vários argumentos a suposição daqueles autores de que "as tribos tupi-guarani
partilham de um sistema de parentesco comum", comparável com
o dos Dakota da América do Norte. Wagley e Galvão responderam
no• mesmo volume da mesma revista, n. 4, pp.305-308.
Cf. o comentário de George L. Trager n'l International Journal
of American Linguistics, vol. 13, n. 4, Baltimore 1947, p. 274.

même auteur; et d'une notice sur le chevalier Martin Behaim, avec la dúcription de son globe terrestre. Orné de cartes
et de figures. Paris, l'an IX (1801). lxiv, 415 pp. in-8.º
E versão da edição italiana publicada sob o título "Primo
viaggio intorno al globo terracqueo" por Amoretti, em Milão, no ano de 1800.
Os dados concernentes aos índios do Brasil foram reproduzidos
em português por J. F. de Almeida Prado, no seu livro "Primeiros
povoadores do Brasil", segunda edição, São Paulo 1939, pp.176-179.

1212

1210

* "' *

PINHEIRO, Cesar

***

PHILIPSON, ].

•

vide
DRUMOND, Carlos

***
PIERSON, Donald, e CUNHA, Maria Wagner Viera da
Research and Research Possibilities in Brasil. with particular rejerence to Culture and Culture Change; Acta Americana, V. n.1-2, México 1947, pp.18-82. Bibliografia. A versão portuguêsa, com pequenas correções e alguns acréscimos, foi inserta na revista Sociologia; .JX, S. Paulo.1947,
pp.234-256, 350-378; X, S. Paulo 1948, pp.40-57.
:i;:ste "levantamento das pesquisas já realizadas no Brasil e,
ainda mais especificamente, das possibilidades futuras de pesquisa"
(Sociologia IX, p.234) refere-se, em grande parte, a estudos sôbre
índios brasileiros, apresentando também . listas das tribos, de missõe~ .
religiosas entre êsses índios, e de postos instalados pelo Serviço de
Proteção aos Índios.

1211

***
PIGAFETTA, Antonio

Rio Negro. Villa de São Gabriel. Curiosidades naturaes. Costumes dos indios. (Extrahido de "A Provincia do
Pará" de 3 de Outubro de 1898). Revista da Sociedade de
Geographia do Rio de .Janeiro XIII (Annos de 1898 a 1900),
Rio de Janeiro 1900, pp.29-35.
Refere-se ao jurupari, a cerimônias da puberdade relativas ao
sexo feminino e a outros costumes dos índios da bacia do ri.:> Negro
em geral. Sendo artigo de jornal, não é de se estranhar a falta de exatidão científica.

1213

***
PINHEIRO, Manoel Theophilo da Costa
Exploração do Rio Jaci-Paraná. Conselho Nacional
de Protecão aos lndios, publicação n. 5. Rio de Janeiro
1949, 2Ó4 pp. in-8. 0
Publicação sôbre a exploração daquele afluente da margem direita do Madeira, realizada em 1909 e 1910, por membros da Comissão Rondon. Às páginas 19, 117, 122 e 123 há ligeiras referências aos
índios da região percorrida.
1214

1534-

Premier voyage autour du monde, par le chevalier Pigajetta sur l'Escadre de Magellan, pendant les années 1519,
20, 21 et 22; suivi de l'extrait du Traii~ de navigation du

f. * *

PINKAS, ].
- O alio Madeira. Revista da Sociedade de Geographia
do Rio de Janeiro, III, Rio de Janeiro 1887, pp.269-309.
3 5
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O autor estêve no Madeira em 1883. Menciona (p. 296) que, naquele tempo, havia Já índios Ak~mga-Piranga, que habitavam entre
o Jamari e Jaci-paraná; Karipuna, entre o Jaci-paraná e o Três Irmãos; Pakaguara, desde êste rio até Bananeiras; Guará, desde Bananeiras até a foz do Guaporé. Além de dar ligeiros informes sôbre
êsses índios do alto Madeira, o autor se refere aos Turá, Munduruku
e Parintintin como habitantes da parte inferi:>r dêsse rio.

tá-las. Apesar disso apresenta a primeira parte do segundo tomo, consagrada ao conhecimento da "vida econômica" {expressão com que
o autor substitui os têrmos "civilização material" e "cultura material"), uma boa orientação sôbre os prolilemas em questão, pela descrição clara e isenta de hipóteses pseudo-científicas. Os capítulos
sôbre a vida religiosa e soci:U, porém, estão sob a influência das teorias de Freud e Levy-Bnihl. Também o têrmo totemismo é usado
em sentido muito vago.

1215

Contudo, tirando-se êsses senões, a presente obra é recomendável como introdução ao estudo dos índios do Brasil, também
pela abundante e exata documentação bibliográfica.

***
PINTO, Alfredo Moreira
Apontamentos para o diccionario geographico do Brazil. I: Rio de Janeiro 1894. xvii, 741 pp.; II: Rio de Janeiro 1896, v, 786 pp;; III:. Rio de Janeiro 1899, viii, 704
pp.; in-4.º

1217

***
PINTO, Estêvão

Constitui u'a mina de dados valiosos para a Etnologia Brasileira.

1216

***
PINTO, Estêvão

1895-

Os Indígenas do Nordeste. I: Brasiliana XLIV, São
Paulo 1935, 260 pp. in-8. 0 , 45 desenh.os e mapas. II: Brasiliana CXII, São Paulo 1938, 366 PI/;· in-8. 0 , 36 figuras,
·
1 mapa.
O primeiro tomo trata do atual estado dos problemas arqueológicos e etnográficos do Brasil, da história da Etnologia dêste país,
da classificação de seus índios e das relações entre êsses e os brancos.
No segundo tomo são divididos os arytigos habitantes do nordeste
em Tupi, Gê e Kariri. Refere-se especialmente à vida econômica e
às crenças religiosas reunindo o autor copiosos dados de fontes antigas e modernas. A respeito dos Tupi baseia-se principalmente nas
monografias de Métraux. Com referência aos Gê e Kariri as fontes
são mais escassas, recorrendo o autor a material comparativo trazido, às vêzes, de bem longe.
Ainda que Estêvão Pinto (II, p. 31) reconheça o perigo das generalizações relativamente às culturas índias, não pode, pela natureza de seu livro (reduzindo os índios em aprêço a três grupos), evi-
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Alguns aspectos da cultura artística dos Pancarús de
Tacaratú. Revista do Serviço do Património Histórico e
Artístico Nacional, n.º .2, Rio de Janeiro 1938, pp.57-92,
11 figuras. - Edição refundida e aumentada saiu sob o
título "As máscaras-de-dansa dos Pancararu de Tacaratu"
no Journal de la Société des Américanistes, N. S., XLI,
Paris 1952, pp.295-304, 1 prancha fora do texto, e no Boletim da Sociedade de Geografia de Lisboa, 71.ª série, n.º
1-3, Lisboa 1953, pp.35-44, 4 pranchas fora do texto, resumo em inglês.
Ligeiras notas sôbre êsses índios, visitados pelo autor em junho
de 1937. Na última página lemos a seguinte conclusão: "Quasi todos os traços culturais d!)s pancarús, inclusive os de interesse artístico, aquí destacad0P, parecem indicar que essas populações primitivas de Pernambuco pertencem ao grupo dos gês ou tapúias. A habitação arcaica, o uso do catre, a ausência de tecelagem, a cordoaria,
a olaria pobre, a agricultura ~m pequena escala, a técnica da emplumação, os elementos da tradição do dilúvio, as danças, o vestígio
dos casamentos infantis. Linguísticamente, as conclusões não se orientam em idêntico sentido, pois são pouccs os vocábulos gês que sobreviveram a fusão· com os fulniós e os tupis."
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As observações .concernentes a danças e máscaras têm. importância especial e o autor reproduziu-as também, em espanhol, no seu
artigo. "Las máscaras de danza de los Pancarús", Revista Geográfica
Americana X, Buenos Aires 1938, pp.342-344.

PINTO, Estêvão .
Bulletin bibliographique des principaux ouvrages ou
essais, publiés à partir de 1935, cdncernant l'étude de l'anthropologie physique et culturelle du Brésil. 1935-1951. Faculdade de Filosofia de Pernambuco, Universidade do Recife. Edição mimeografada. Recife 1952, 45 pp., 20 pranchas fora do texto.

1218

***

PINTO, Estêvão

A "santidade". Aspectos da vida social do nordeste.
Revista do Brasil, Maio de 1939, ano II, n. 11. -- Transcrito na Revista do Arquivo Municipal LVIII, São Paulo
1939, pp.122-124.
Para provar que o fenômeno da "santidade", observado em diferentes épocas entre sertanejos _fanatizados do nordeste, tem "as
suas raizes no pagé", o autor reune dados da literatura quinhentista
e seiscentista sôbre o médico-feiticeiro tupinambá.

1219

r
i

t

Esta bibliografia, dividida segundo matérias, é útil apesar de
ficar longe de ser completa. Convém corrigir os seguintes erros: p.
8 - o trabalho atribuído a Sérgio Buarque de Hollanda saiu anônimo e não é dêsse autor; p. 23 - o comentário ao trabalho de Palha refere-Ee ao de Oberg, mencionado à mesma página, devendo,
portanto, ser colocado sob título dêsse; p. Z6 - o estudo de Kempf
apareceu nos Arquivos do Museu Paranaense, Curitiba, e não nos do
Museu Paraense, Pará; p. 32 - o artigo de Schaden foi publicado
na revista Sociologia, X, ns. 2-3.
""
As pranchas apresentam reproduções de figuras de diversas
obras.

***
PINTO, Estevão

1222

A medicina dos Tupi-Guaranis. Actas Ciba, ano XI,
n.3-4, Rio de Janeiro 1944, pp.41-61, 15 figuras no texto,
·
1 figura fora do texto. Bibliografia.

***
PINTO, Estêvão

Depois de tratar da procedência e das migrações das tripos tupi
(ppA2-43), o autor estuda a terapêutica e os conhecimentos medicinais dêsses índios (pp.44-50), reunindo, por fim, informações acêrca
do pajé tupinambá (pp.51-59). O presente trabalho constitui valioso
complemento do material apresentado, em 1938, no segundo tomo
da obra do mesmo autor intitulada "Os indigenas do nordeste".

1220

vide
MÉTRAUX, A.; THEVET, André

*• *

PINTO JUNIOR, ] oaquim Antonio

***

PINTO, Estêvão

A Antropologia Brasileira. Recife 1952. 45 pp. in-4.º
Versão portuguêsa do texto de uma conferência pronunciada
em Paris sob o título "Évolution et état actuel des études anthropologiques au Brésil". Dá uma idéia d-) que foi feito, no paEsado e no
presente, para conhecer os índios brasileiros.

1221
-
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Memoria sobre a catechese e civilisação dos indígenas
da província de S. Paulo. Santos 1862. 48 pp. in-4.º Transcrição na Revista da Sociedade de Ethnographia e
Civilisação dos Indios, I, São Paulo 1901, pp.59-72.
O autor, "Director das aldêas de Carapucuyba e Baruery, e
advogado dos indigenas da Província'', escreve, com referência ao
serviço "da catechese e civilisação dos indigenas" em São Paulo, regiilamentado por decreto de 1845:" Cumpre-nos (ainda que com má-
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goa) declarar, que n~nhumas providencias tem sido dadas até hoje
conducentes a produzirem resultado feliz ... " (p.3). Observa, depois:
"Carapucuyba, Baruery, M Boy, Escada, S. Miguel, Queluz e outros, são aldeamentos nominaes, onde além de não haverem mais
do que alguns mestiços, que mal se recordão da existencia de seus antepassados, estão por tal fórma confundidos na população actual,
que difficilmente poderá alguem discriminal-os, e menos ainda sugeital-os às regras de um aldeamento regular". (p.4). Trata ligeiramente dos aldeamentos de S. João Batista (pp.8-10), S. Sebastião
do Piraju (pp.10-12} e Itacorá -ou Salto Grande, no Paranapanema
(pp.12-21). Considerando que o aldeamento de Nonoai, no Rio Grande do Sul, "-póde servir de verdadeiromodelo"/(p.3), reproduz (pp.
33-48) um relatório de José Joaquim de Oliveira, diretor dêsse aldeamento em 1861. É um documento que contém interessantes dados sôbre a históría dos Kaingang.

1223

***
PISO, Guil. 1611-1678, e MARCGRAV, Georg 16101644
Historia naturalis Brasiliae, auspicio et beneficio Ill.
J. Mavritii Com. Nassav. illivs provinciae et maris svmmi
praejecli adornata. I n qua non tantum plantae et animal ia,
sed et indigenarum morbi, ingenia et mores describuntur
et iconibus supra quingenlas illustrantw. Lvgdvn. Batavorum apud Franciscum Hackinm, et Amstelodami apud Lzzd.
Elzevirium, 1648, in-folio. 112 e 293 pp. - Esta edição
serviu de base à versão portuguêsa aparecida em São Paulo,
no ano de 1942 (in-8. 0 grande, xx, 293 pp. de texto, 4 pp.:
índice de plantas e animais, civ pp. de comentários), sob
o título: Jorge lvlarcgrave: História Natural do Brasil, tradução de Mons. Dr. José Procópio de 1V!agalhães.
Contém dadcs sôbre os Tupi e Tapuia do nordeste, citando a
respeito dos últimos os relatos de Rab e Herckmann.
Os têrrnos tupi que aparecem no Livro VIII da presente obra
foram ccmentados, na edição portuguêsa, por Plínio Ayrosa, que
observa ncs seus "Apontam!:'ntos para a Bibliografia da língua tupiguarani", São Paulo 1913, pp.44-45, a respeito de seu. glossário: "Algumas das expressões... não puderam ser convenientemente escla-
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recidas devido às g_randes dificuldades que o texto oferece em relação
à grafia irregular e confusa e aos informes vagos de orc'em geográfica
e etnográfica. Apesar do cuidado com que foi confeccionada esta
edição em português da obra de Marcgrave, alguns erros tipográficos podem c-onfundir os leitores. Assim, p::ir exemplo, em vários
passos aparece ç em lugar de e, etc."

1224

***
PITANGA, A. F. de Souza
O Selvagem perante o Direito. Revista Trimensal do
Instituto Historico e Geographico Brazileiro, LXIII, parte
!, Rio de Janeiro 1901, pp.19-38.
Menciona alguns fatos da história do tratamento dado ao índio
do Brasil pelo branco e sugere providências oficiais para melhorar a
sua sorte.

••••
PIZA, Marcelo

1225

1884-1944

Notas sobre os Caingangs. Revista do Instituto His~
tórico e Geográfico de São Paulo XXXV, São Paulo 1938,
pp.199-209.
Estas despretensiosas notas tratam dos Kaingang do Estado
de São Paulo e contêm algumas observações interessantes, principalmente com referência aos combates entre as diversas hordas.

1226

**•
PLAGGE, C.
Reise in das Gebiet der Gua;a;ara-Indianer, in der
Brasilianischen Provinz Mar<inhâo. Mittheilungen aiis Justus Perthes' Geographischer Anstalt über wichtige neue Erforschungen auf dem Gesammtgebiete der Geographie von
Dr. A. Petermann. Gotha 1857, pp.204-206.
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Nesta carta do autor sôbre sua viagem ao Maranhão, em 1856,
há ligeiras notas sôbre os Guajajara por êle visitados (p. 206).

in~4.º, 3 pra"!chas .,. A versão portuguesa apareceu no
Rw de Janeiro, em 1951, sob o título "Viagem no interior. do Brasil", tradução do Instituto Nacional do Livro,
l: xvi, 394 pp., 6 pranchas fora 'do texto; II: 471 pp., 3
pranchas fora do texto; in-8° gr ..

1227

***
1832-1902

PLATZMANN, Julius
vide

ANCHIETA, Joseph de; ARAUJO, Antonio de; AYROSA, Plinio
M. da Silva; FIGUEIRA, Luiz; MONTOYA, Antonio· Ruiz de

"' * *
PLOETZ, Hermann, et M:ETRAUX, A.
La civilisation matérielle et la vie sociale et religieuse
des indiens Ze du Brésil méridional et oriental. Revista del
Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán, tomo !, entrega 2.", Tucumán 1930, pp.107-238.
Bibliografia.
Esta importante monografia, baseada em numerosa literatura,
trata das tribos até há pouco chamadas gê, das partes meridionais
do Brasil e da costa, ao sul da Bahia, estudando os nomes das tribos,
sua tatuagem, pintura do corpo, depilação, 'corte de cabelo, adornos
labiais e auriculares, enfeites de penas, adornos de pescoço, braço e
perna, vestes, habitação, móveis, aquisição do sustento, preparo de
alimentos, cerâmica, fiação, tecelagem, trançados, instrumentos de
música, navegação, meios de transportes, narcóticos, cal\acidades intelectuais, sistemas numéricos, medicina, dança, médicos-feiticeiros,
antropofagia e costumes fúnebres. . ,

1228

***
POHL, J ohann Emanuel
Reise im Innern von Brasilien. l: Wien 1832, xxx,
448 pp. in-4.º, 6 pranchas; II: Wien 1837, xii, 641 pp.
.-
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. De 1817 a 1821 o autor realizou sua grande viagem do Rio de
Janeiro a Minas. Gerais e Goiás. O primeiro tomo contém ligeiras
notas sôbre uma visita aos Kaiapó aldeadJs em São José de Moe!."amedes (pp.399-406) e algumas palavras. da língua dêsses índios (pp.
447-448). No segundo tomo há dados sôbre outras tribos de Goiás, a
saber, sôbre os Chavante (pp.29-32, 157-172 e 221-227) e seu idioma
(pp.33-34), sôbre os Canoeiros (pp.106-111), "Crahãos" (pp.182 e
211-217) e "Poracramecrans" (pp.135-210). Os índios.de Minas a que
se refere o mesmo volume são os Botocudos do vale do J equitinhonha (pp.418, 419, 424, 428, 434-436, 442, 444-456) e seus vizinhos Maxakali (pp.446-449) e "Moaquanhis" (pp.468-471).
Se bem que Pohl não mostrasse tanto interêsse pelos assuntos
etnográficos como seus coevos Wied e Martius, suas observações conservam certo valor, principalmente pel13. contribuição ao estudo de
tribos pouco conhecidas da grande família lingüística gê.

1229
***

POLAK, ] . E. R. '
A grammar and a vocabulary of the I puriná language.
Vocabulary Publication Fund. n. 1, London 1894. viii, 11
pp. in-8. 0
· A tribo aruak dos lpuriná, habitante do rio Purus, foi etnogràficamente estudada por Ehrenreich, Steere e outros autores. O presente vocabulário foi comparado com outros da mesma língua por
Koch-Grünberg, no Journal de '1a Société des Américanistes, N. S.,
XI, Paris 1919.
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POMBO, José Francisco da Rocha
Historia doBrazil (illustrada). Vol. II, Rio de Janeiro,
s.a., 646 pp. in-8;º
As páginas 33-398 resumem os dadcs sôbre os índios do Brasil
da literatura publicada em pcrtuguês até o comêço do nosso século.
As obras em língua alemã, isto é, os trabaJhos mais importantes da
Etnclcgia Brasileira daquela épcca, não são utilizadas.
Evidencia-rn a mentalidade do autor quando escreve (p. 164),
com referência aos Tupi: "Bem se vê que o homem que aí se descreve
andava muito longe de ser o bruto que V arnhagen inculca; e quanto
melhor for estudado mais evidentemente há de revelar-se aqui o nosso aborígene como uma raça em que subsistem vestígios de antiga
civilização, e com a particularidade singular de que, talvez ainda
como entre os Germanos, havia já na América oriental entre algumas
tribus de certa porçã? da costa, indícios claros de que a família começava a readquirir a conciência de seus destinos."

Curt Nimuendajú, em cartR dirigida a Herbert Baldus, datada
de 21 de março de 1944, qualificou êste trabalho com:> "um conjunto
de erros".
'

1253
***

POMPEU SOBRINHO, Th.
Indios Merrime. - Revista Trimensal do Instituto
do Ceará, XLV, Fortaleza 1931, pp. 5-35.
Lista de palavras dêstes índios gê do Maranhão que, segundo o
autor, são "C.anellas". ~ste \ocabulário alfabético merrime-português,
publicado 9.liás, no folheto do mesmo autor intitulado "Merrime"
Fortaleza 1930, pp.67-88, é precedido de notas fonéticas e de u~
quadro comparativo de 12 têrmos de línguas gê do norte (krã).

1254

1251
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***

POMPEU SOBRINHO, Th.

POMPEU SOBRINHO, Thomas
Contribuição para o estudo das ajjinidades do Kariri.
Revista do Instituto do Ceará XLII, Fortaleza 1928, pp.
3-20.
Sôbre essa mesma família lingüística do p.ordeste, da qual Lucien Adam tratou num estudo comparativo, o autor publicou um trabalho intitulado "Kariris", na Revista de Filologia e de História II,
Rio de Janeiro 1934, pp.289-305.

Os Tapuias do Nordeste e a Monografia de Elias Herckman. Revista do Instituto do Ceará XLVIII, Fortaleza
1934, pp.7-28.
Depois de descrever resumidamente a principal literatura sôbre
aquêles índios, o autor reproduz e comenta o relato feito pelo cronista
holandês em 1639.

1255
***

1.232

•••

POMPEU SOBRINHO, Th.

POMPEU SOBRINHO, Th. '
Merrime. Indios Canellas. Fortaleza 1930. 89 pp.
8.0, 7 pranchas.

in-

Algumas notas sôbre a cultura e a língua dêsses .Gê do Maranhão, seguidas de vccabulárics alfabéticos português-merrime (pp.
55-65) e merrime-português (pp.67-88).

-

Indios Fulniôs. Karni}ós de Pernambuco. Revista do
Instituto do Ceará XLIX. Fortaleza 1935, pp.31-58.
~sses .índios, dos quais tratou Mário Melo na Revista do Museu
Paulista XVI (1929), foram visitados, em 1934, por Curt Nimuendajú.
O presente artigo é um estµdo lingüístico comparativo que tem
por fim demonstrar "que ou o Karnijó representa as relíquias de uma
família lingüística, ainda não computada na relação das línguas ame-
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ricanas do Brasil ou liga-se a alguma família que não tem representantes no nosso território, pelo menos devidamente conhecidos."
(p. 49).

1236

***
POMPEU· SOBRINHO, Th.
Lendas mehin. Revista do Instituto do Ceará, XLI X.
Fortaleza 1935, pp.189-217.
"Os índios Mehin que vivem atualmente no sertão do Maranhão, bacia do rio . Corda, têm sido objeto de vários estudos publicado_s nesta revista e em livro por parte do Autor. Ver tomo XLV, e
'Merrime, Indios Canellas', 1930." (p. 189, nota 1).
O presente trabalho consiste no texto português de sete lendas
dêsses Gê, e em comentários do autor.

1237

"' "' *
POMPEU SOBRINHO, Th.
Vocabulário dos indios Mutuans do Yamundá. Revista do Instituto do Ceará, L, Fortaleza 1936, pp.69-77.
'
.
Nas suas "Linguas lndigenas do Brasil", Loukotka assinala a
pobreza dêsse vocabulário, incorporando o mutuam à família lingüística karaíb.
:l!':ste estudo comparativo da pequena lista de. vocábÍilos recolhidos entre aquêles índios da Guiana Brasileira, por Tristão de Carvalho, leva o autor a afirmar "qué em 30% das palavras ha radicais
Karaibas bem nítidos", e à seguinte conclusão: "Embora o material
de que dispomos seja realmente insuficiente, podemos aventar a hipótese de que o falar dos índios Mutuans seja Karaiba. Por outro
lado, vivem os Mufuans nuina região em que predominam os Karaibas, indício bastante forte para corroborar a hipótese que fizemos."
- Aliás, semelhante argumento não cabe a tôdas as partes do Brasil,
como evidencia o mapa .multicor de suas línguas índias.
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POMPEU SOBRINHO, T.
Tapuias do nordeste. Revista, do Instituto do Ceará,
LIII. Fortaleza 1939. pp.221-235.
Estudo sôbre língua e distribuição geográfica de tribos que, nos
tempos coloniais, habitavam o nordeste do Brasil e não falavaµi tupi.
O autor enumera as tribos incluídas nas famílias Tarairiu e Kariri, observando que a maioria das tribos "que constam da lista dos
tapuias nordestinos resta por classificar".

"'

..

1239

POMPILIO, Roberto C.
Tapirapés -- "Chave" do Roncador. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo XL, São Paulo
1942, pp.295-309, 2 figuras e 2 mapas no texto.
Em 1934 o autor subiu o Tapirapé, encontrando-se eom os índios homônimos na margem dêsse afluente do Araguaia e no lago
Tucunaré, situado à distância de três léguas dela. A presente descrição da viagem ·contém informações aparentemente mal-entendidas
sôbre uma "alde1a do campo" e uma "aldeia do mato" daquela
tribo tupi. (p. 304).

·1240

* "' *
PORTO Aurélio,

1879-1945

História das Missões Orientais do Uruguai. t Publicações do Serviço do Património Histórico e Artístico
Nacional, n. 9. Rio de Janeiro 1943. ix, 624 pp. in-8.º,
fac-símiles no texto e em 2 pranchas, 2 mapas e 2 tabelas
fora do texto, índices alfabéticos. Bibliografia.
Trata dos índios do Rio. Grande do Sul e das reduções aí fundadas
pelos jesuítas. A classificação dêsses índios dada pelo autor (p. 29)
é sumamente discutível.

1241
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PORTO SEGURO, Visconde de (Francisco Adolfo de
VARNHAGEN)

extrema dolicocefalia até a alta braquicefalia." (p. 45). Esta afirmação está de acôrdo com os modern•Js estudos somatológicos, que consideram característica dos índios sul-americanos a multiplicidade de
tipos.

História Geral do Brasil antes da sua separação e independencia de Portugal. 3. ª edição integral. 5 tomos in16. 0. São Paulo, s. a. (o prefácio de Affonso de E. Taunay
no tomo V é datado de 1936). Todos os tomos têm índice
alfabético dos nomes. I: xxii, 533 pp., 15 pranchas fora
do texto; II: 475 pp., 14 pranchas fora do texto; III: 471
pp., 17 pranchas fora do texto; vii, 409 pp., 14 pranchas
fora do texto.
Contém numerosos dados acêrca das relações entre índios e brancos (t. I, pp.264-277 et passim). Os capítulos (t. I, pp.14-60) dedicados especialmente ao estudo das tribos do Brasil são obsoletos, contendo afirmações injustificáveis e conclusões errôneas. D. J. G. Magalhães e outros levantaram-se contra a falta de benevolência e compreensão com que o autor encara os índios.

1242
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1243

***
PRADE, Benjamino Santin da
Una spedizione ai "Coroados" nello Stato di S. Paol?
nel Brasile. Anthropos I, Salzburg 1906, pp.35-48, 5 figuras no texto.
Trata de uma tentativa de aproximação dos Kaingang paulistas,
realizada pelo autor, missionário capuchinho, e numerosa turma de
sertanejos, em dezembro de 1904. Os expedicionários entraram numa
aldeia da qual os índios, com exceção de u'a mulher doente, tinham
fugido. Ao regressar foram atacados pelos Kaingang.
O autor descreve ligeiramente uma cabana (p. 44) e menciona
que não encontrou ossos humanos, fato ê;;se que o leva a dizer: "II
che vorrebbe dire che non sono an~ropofagi". (p.47).

1244

***
PRADO JUNIOR, Caio
POURCHET, Maria Julia
lndice cefálico no Brasil. Rio de Janeiro 1941. 62 pp.
in-8. 0
A Antropologia Física do Brasil está, ainda, no comêço. Sua literatura consiste, na maior parte, em ligeiras notas espalhadas em
diversas revistas e livros pouco acessíveis. o presente folheto uma
resenha de trabalhos sôbre o índice cefálico, dand-J uma idéia geral
do atual estado dos estudos a respeito, e uma b1se bibliográfica para
futuras pesquisas. Como é sabido, várias classificações raciais partem de comparações do índice cefálico, isto é, de determinada relação
entre a largura e o comprimento do crânio.
A autora considera a literatura por ela apresentada em condições de permitir as seguintes afirmações:
"I - São dolicccéfalos os crânios de Lagoa Santa e a maioria
dos crânios de sambaquís. II - Nas populações indígenas, atuais já
estudadas, encontram-se valores de índice cefálico que vão desde a

e

Formacão do Brasil contemporâneo, I: Colónia, São
Paulo 1942, 389 pp. in-8. 0 , 5 pranchas e 1 mapa fora do
texto. Bibliografia. - 2.ª edição: São Paulo 1945.
As páginas 84-100 do primeiro tomo apresentam uma sinopse do
tratamento oficial dado aos índios no Brasil colonial.

1245

***
PRADO, Eduardo Barros
Eu vi o Amazonas. Conselho Nacional de Proteção aos
lndios, publicação n. 109. Rio de Jan~i~o 1952. 475 pp.
in-8.º, 18 pranchas fora do texto. -- Original espa':'lwZ.:. Yo
vi el Amazonas, Buenos,. Aires 1948. Versão alema: Gluckliche Jahre am Grossen Slrom, Wien 1950, 247 pp. in8.º, 1 mapa no lfxlo, 36 figuras em pranchas fora do texto.

-
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LivTO de impressões, contendo numerosos dados errados a respeito dos índios do Brasil e nada que recomende sua leitura para o
etnólogo. Basta mencionar a afirmação do aufor de que todos os índio~ do médio Amazonas, com exceção de uma tribo, ignoram o uso
do fogo: "Allen übrigen India~ern des mittleren Amazonastales ist
das Feuer unbekannt." (p. 165 da versão alemã). "Os demais índios
que habitavam o vale do Amazonas central desconheciam o fogo, cuja
falta não se fazia aliás sentir naquela zona em que se haviam estabelecido, dotada duma temperatura cálida e invariável, que dispensava
pràticamente o uso do calor artificial; sendo também de notar, a êste
propósito, que não usavam cozinhar seus alimentos e os ingeriam apenas dissecados por processos primitivos." (p. 29,7 da versão portuguêsa). É de admirar-se que um indianista tão honesto como o Cel.
Amílcar A. Botelho de Magalhães se tenha prestado a tradtizir tais
excessos de ignorância e fantasia, sem comentá-los, como fêz com
outros trechos do livro. E é difícil justificar o fato de o Conselho Nacional de Proteção aos Índios ter gªsto verba para publicar a tradução.
As supost11s observações in loco são confusas demais para merecerem
consideração.

les vizinhos do seu presídio: "Este povo selvagem ama"se afetuosamente, e vive entre si em uma doce harmonia, sustentada desta amizade terna que faz a formosura da vida". (p.29). Tal conceito podia
parecer influenciado pelas idealizações qu'e Jean-Jacques Rousseau
formou a respeite do suposto estado paradisíaco dos povos-naturais.
Convém por isso notar que o autor não deixa de mostrar outros aspectos da vida guaikuru que se lhe afiguram menos belos.
O presente trabalho de Rodrigues do Prado já apareceu no jornal O Patriota, Rio de Janeiro 1814. W. C. von Eschwege o traduziu para o alemão, publicando-o no seu "Journal von Brasilien'', II,
Weimar 1818, pp.265-304. A primeira parte do original, isto é, a parte
etnográfica, foi _reeditada por Herbert Baldus na "Sociologia", XIII,·
n. 1, São Paulo 1951, pp. 93-107.

1246

Primeiros povoadores do Brasil (1500-1530). Segunda
edição. São Paulo, 1939. Brasiliand XXXVII. 309 pp. e
numerosas pranchas. Bibliografia.

***

1247

***
PRADO, ]. F. de Almeida

1898-

PRADO, Francisco Rodrigues do
Historia dos indios Cavalleiros ou da nação Guaycurú.
Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil 1,
terceira edição, Rio de Janeiro 1908, pp.21-44.
Essa monografia, escrita em 1795, no Real Presídio de Coimbra,
pelo comandante dêste forte português no rio Paraguai, é, sem favor,
a obra mais importante sôbre índios do Brasil redigida em língua por- ·
tuguêsa no século XVIII. Entre as contribuições à Etnologia Brasileira produzidas nesse século, só a do jesuíta Sánchez Labrador, escrita em espanhol e tratando também dos Guaikuru, merece ser comparada a ela, sendo mais rica em dados do ~e a memória· do oficial
português, mas, por outro lado, mais influenciada pelo dogmatismo
católico.
Na sua "Historia'', Rodrigues do Prado não se limita a relatar
acontecimentos históricos. Estuda a aparência física dêsses índios
mato-grossenses e numerosos aspectos de sua cultura, descrevendo
tanto adornos e-armas, como a organização social e diversos' fenômenos psíquicos. E chega a exprimir a seguinte observação sôbre aque-

As páginas 131-210 tratam dos índios quinhentistas do Brasil,
segundo o estado atual· dos nossos conhecimentos e na base de documentos pouco ou nada utilizados por outros historiógrafos.
A segunda edição apresenta modificações e retificações da primeira.

1248

**•
PRADO, ]. F. de Almeida ·
Pernambuco e as Capitanias do Norte do Brasil (15301630). 4 tomos, São Paulo, 1939, 1941, 1942. Brasiliana
vols. CLXXV e CLXXV-A,B,C. 370, 518, 332, 314 pp.
in-8.º e numerosas pranchas, índices onomásticos. Bibliografias.
Contém informações iJ,Jteressantes para o estudo das relações
éntre os índios e os .europeus que, de 1530 a 1630, procuraram estabelecer-se no litoral norte do Brasil. Principalmente às páginas 1633 6

~
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195 do segundo tomo o autor trata da catequese jesuítica e. franciscana, examinando as particularidades do processo pelo qual os missionários se aproximavam dos índios. No terceiro tomo êle frisa a importância do índio "como mestre dos ádvenas brancos" (p. 81) e dos
negros importados (p. 208).

três bibliotecas paulistas. Apesar disso ficou longe de completar o
estuda dentro dêsses limites, pois considerou só uma pequena parte
das obras a respeito, que se encontram numa das três mencionadas
bibliotecas, a saber, na biblioteca do Museu Paulista.

Cf. H. Baldus in: Revista do Arquivo Municipal LXIII, pp.
181-184, S. Paulo 1940, LXXVI, p. 242, S. Paulo 1941, e LXXXIII,
pp.89-90, S. Paulo 1942.

1252

***
PREUSS, Konrad Theodor

1869-1938

1249

***
PRADO,

J.

F. de Almeida

/

A Bahia e as Capitanias do Centro do Brasil (15301626). 2 tomos. São Paulo 1945 e 1948. Brasiliana
CCXLVII e CCXLVII-A, 345 e 273 pp. in-8. 0
O segundo tomo reune dados para mostrar como os índios eram
encarados pelos jesuítas quinhentistas e por Gabriel Soares de Sousa.

1250

* **
PRADO,

J.

Religion und Mythologie der Uitofo. Text~ufnahmen
und Beobachlungen bei einem I ndianerstamm m Kolumbien. Quellen der Religionsgeschichte, Gruppe XI, .2 tomos Gottingen und Leipzig 1921/1923. vi, 760 pp. m-8.º,
3 p;anchas fora do texto, índice alfabético de matérias.
O presente estudo sôbre a religião e mitologia dos Uitoto, baseado em textos originais com tradução interlinear e em observações
feitas pelo autor durante sua longa convivência com essa tribo, é
uma das mais notáveis obras do eminente americanista.
Representantes dêsses índios colombianos chegam até os limites do Brasil.

1253

F. de Almeida

A Idade de Ouro da Bahia (1530-1626). São Paulo
1950. 351 pp. in-8. 0 Bibliografia.
Diversos trechos referem-se aos índios da B:ihia e ao tratame1to
que lhes dispensaram os brancos (cf. especialmente as pp. 122 e 309312).

1251

***
PRADO, Ruth Alcantara de Almeida

** *
PRIMERIO, Fidelis M. de
Capuchinhos em Terra de Santa_ Cruz (Ann_aes FrG;_nciscanos). São Paulo 1937. 284 pp. m-8. 0 - Reimpressao:
São Paulo 1942. 384 pp. in-8. ilustrações no texto.
0

,

Refere-se aos missionários capuchinhos que desde o comêço do
século XVII até o n9sso século estiveram em contacto com índios
do Brasil. Citando a data dêsses contactos e os nomes das tribos em
questão, oferece material para a história dêsses índios.

1254

***

Contribuição para o estudo do "tembetá" '. Revista do
Arquivo Municipal LXXXIV, São Paulo 1942, pp.139154, 17 figuras, 1 mapa. Bibliografia.

PROPHETA, Benedicto

A autora marca como limites de seu trabalho: estudar êsse adôrno labial apenas no Brasil, considerando somente o aspecto ergológico e o sociológico, e utilizando unicamente fontes existentes em

O indígena brasileiro. Expedição entre as lribus selt:agens da Ilha do Bananal e norte de Matlo Grosso. Bahi?'
1926. vi, 363 pp., 2 pp, de errata, 18 pranchas (das quais
3 representam o autor), 1 mapa.

-

558 -

-

559 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

Em 1923 teve o autor, ministro batista, ligeiro contacto com
os Cherente, Karajá e Tapirapé, não chegando, porém, à aldeia dêstes últimos. O pouco que, com grande verbosidade, comunica a respeito das três tribos mencion1:tdas, é confuso e errado demais para
ter valor científico. Nas pequenas listas de palavras dêsses índios
(pp.353-363) há, ao lado de enganos, alguns vocábulos bem ouvidos.

As páginas 249-255 contêm ligeiras notas sôbre índios do oeste
paulista, a saber, sôbre Kaiuá, Kaingang ("Coroados") e Oti-Chavante. As páginas 256-259 apresentam um vocabulário comparativo
português-guarani-kaiuá-kaingang-oti. '

1258
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***

***
PROPHETA, Benedicto Odilon

QUELLE, Otto

O Brasil Central. Viagens e explorafões. Revista do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro. Tomo especial: Congresso Internacional de Historia da América (1922),
V, Rio de Janeiro 1927, pp.79-115.

Migrações étnicas no Nordeste brasileiro. Revista do
Instituto Geographico e Historico da Bahia. LVI II, Bahia
1932, pp.351-363.

Contém ligeiras referências -aos Cherente, Karajá e Gaviões.

Contém, às páginas 352-355, ligeiras notas sôbre as migrações
de índios naquela região e sôbre a população índia da Bahia.

1256

1259

***

* * *,.

PRUDENCIO, ] oão Baptista
Informações ministradas ao Presidente da Província
de Matto-Grosso, Augusto Leverger, ... sobre o município do
Alto Paraguay Diamantino. O Archivo - ReiJista destinada á vulgarisação de documentos geographicos e historicos
do Estado de Matto-Grosso, anno I, vol. I, Cuyabá 1904,
pp.3-11.
Contém referências aos Apiaká do Juruena, aos Munduruku,
Bakairi e Pareci.

1257

QUEVEDO, Samuel Lafone

Etnografía argentina, 1908. Traba1os del cuarto Congreso cientifico (1. 0 pan-americano) celebrado en Santiago
de Chile, XIV: Ciencias naturales, antropológicas y etnológicas, II, Santiago de Chile 1911, pp.187-215.
Algumas das famílias· lingüísticas da Argentina, cuja distribuição geográfica é estudada neste trabalho, têm representantes no
Brasil.

1260

QUADROS, Francisco Raimundo Ewerton
Memoria sobre os trabalhos de observação e exploração
ejfeciuada pela segunda secção da commissão militar encarregada da linha telegraphica de Uberaba á Cuiabá, de
Fevereiro á Junho de 1889. Revista Trimensal do Instituto
Historico e Geographico Brazi!eiro, LV, parte I, Rio de
Janeiro 1892, pp.233-260, apresentando a última página
um mapa.
-
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QUEVEOO, Samuel A. Lafone
Las lenguas de tipo Guaicurú y Chiquito comparadas.
Aclas del XVIIº Congreso Internacional de Americanistas
(Sesión de Buenos Aires, 1910), Buenos Aires 1912, pp.
228-231.
-
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Referindo-se a seu opúsculo publicado sob o mesmo título, na
Hevista del l\!useo de La Plata, XVII ( = 2, IV), pp.7-68, 1910, o autor resume as semelhanças e diferenças das famílias lingüísticas guaikuru e chikito. Dá importância especial à comparação dos pronomes
que considera conveniente como meio de classificação geral das lfoguas americanas.

Esta análise dos têrmos de parentesco. dados por Montoya foi
severamente criticada por J. Philipson (Nota· sôbre a interpretação
sociológica de alguns designativos de narentesco do tupi-guarani,
Boletim LVI da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, pp.9-12).

1261
***
QUEVEDO, S. A. Lafone

QUEVEDO, Samuel A. Lafone

Pronominal classijication oj certain Sóuth American
Indian stocks. Buenos Aires 1912. 8 pp., 4 tabelas.
Em seu estudo sôbre o vejoz, o autor observara pertencer esta
língua, pelo seu vocabulário, à família mataco-mataguaio e, pelos
pronomes, à família guaikuru. Pesquisas posteriores. mostraram-lhe
que semelhantes parentescos bilaterais são tão freqüentes que, considerando a deficiência dos YOC(tbulários, propõe a classificação das
línguas sul-mnericanas segundo os pronomes.

Rasgos psicológicos de indios sudamericanos. Revista
del Museo de La Plafa, XXIV, segunda parte, Buenos Aires
1919, pp.63-81.
Ê:ste ensaio estuda, baseado em Yves d'Évreux, o
dado aos escravos entre os Tupinambá; em R:>chefort, os
Antilhas; e, por fim, as "idéias religiosas" dêstes últimos
rani das missões jesuíticas. O título promete mais do que
oferece.

1265
RADIN, Paul

***
QUEVEDO, S. A. Lafone
The Greal Chanca Conjederacy, an aitempt lo identijy
some oj lhe indians nations lhat jormed it. Btienos Aires
1912. 13 pp., 4 tabelas e 1 mapa.
,
Sob o nome de Ch::HH.'a é compreendido um certo número de
tribos aliadas, pelas quais os Quichua foram eÀ1JUlscs de seu antigo
habit<'t chaquenlin. Depois de discutir várias hipóteses, o autor con- ·
dui que os Clianá-Guaná e os Guaikuru-1\Ibaiá foram os principais
c0mponnltcs desrn co1úederação.

1263

1883-

Zur Netztechnik der südamerikanischen Indianer. Zeitschrijt für Ethnologie XXXVIII, Berlin 1906, pp.926938, 28 figuras.
Neste estudo sôbre as rêdes sul-americanas existentes no Museu
Etnográfico de Berlim que, em grande parte, procederam do Xingu
e do Chaco, o autor distingue dois mét':>dos de fabricação, baseandose um dêles num simples nó e o outro num laço. A "técnica de nó" é
comum em tôda a América do Sul, sendo empregada na fabricação
de rêdes de pesca, rêdes de carga, bôlsas, macas e gcrras. A "técnica
de laço" é, aparentemente, menos freqüente.

***

* * "'
QUEVEDO, Samuel A. Lafone
Guarani Kinship Terms as Index oj Social Organization ..-lmerican .'lnlhropologist, .Yew Series, vol. XXI, n.º
4. i.oncaster !.919. pp. 42J-,1J40.
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tratamento
Karaíb das
e dos Guao onteúdo

*** "

1262

-

1264

***

1266

RADIN, Paul
Indians oj South America. The American Jfosewn of
Natural History, Science Series. Garden City, New York,
1942. xvii, 324 pp. in-8; 12 pranchas, índice alfabético.
Bibliograjia.
0

,
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É uma obra de ciência e de arte, combinação essa que, às vêzes,
prejudica tanto a primeira quanto a segunda, mas, que, neste caso,
torna, freqüentemente, a sua leitura instrutiva e agradável para
<is que c_onhecem e os que ,ainda ignoram a História Cultural da
América do Sul.
A primeira parte trata, sob o título "Wanderers and Disseminators", dos Aruak (Arawak) ilhéus como "elo entre dois continentes" (The Link between the Two Continents); dos Aruak continentais como "pioneiros e portadores de cultura" (Pioneers and Culture
Bearers); dos Karaíb (Carib) como "canibais e aventureiros" (Ca:r1nibals and Adventurers); e dos Tupi-Guarani c~mo "viandantes e
esquivos" (The Wanderers and Eluders). Estas qualüicações de grupos muito complexos evidenciam a tendência do autor para aumentar
o brilho de sua síntese à custa de generalizações exageradas.
A segunda parte é intitulada "The Old Stock", referindo-se a
outras tribos da bacia amazônica, aos Gê do Brasil Oriental e a povos do Chaco e do Chile.
A terceira parte ocupa-se com "The Great Civilizations".
Cf. os comentários de John Gillin no American Anthropologist,
N. S., XLV, n. 2. Menasha, Wisconsin, 1943, pp.275-278, e de A.
Métraux no Handbook of Latin American Studies: 1942, N. 0 8, Cambridge, Massachusetts, 1943, p. 14, n. 156.

1267
***

RADIN, Paul

RAMIREZ,, Luiz
Carta. Revista do Instituto Historico e Geographico do
Brasil XV (1852), segunda edição, Rio de Janeiro 1888,
pp.14-41.
Êste importante documento do Rio da Prata, datado de 10 de
julho de 1528, contém interessantes dados acêrca dos Tupinambá
("Tupisnanbo'', diz a p. 18), tratando já pormenorizadamente da
antropofagia dêsses índios da costa do Brasil (p. 17) os quais, apesar
disso, são chamados de "gente ... muy buena" (ibidem).

'1269

***
RAMIREZ,

Tulio López

Algunos datas sobre la menstruación, la prefiez, elaborto
y el parto entre los indios venezolanos. Acta Venezolaná, I,
n. 1, Caracas 1945, pp.34-43, 1 prancha fora do texto; Bibliografia.
..
O autor considera o presente artigo uma síntese dos trabalhos
sôbre os mesmos assuntos que pretende publicar nessa revista.
Há referências a índios de cujas tribos existem representantes
no Brasil.

1270

Vide

***

V

RAMOS, Arthur

FRIC, A. V.

***
RAMBO, B.
Relatório cientifico das viagens de estudos etnográficos.
Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande
do Sul, ano XXVI, N. 102, Pôrto Alegre 1946, pp.234-240.
Trata de artefotos de pedra encontrados perto de Quaraí, Ei:;~ado
do Rio Grande do Sul, atribuídos pefo autor à cultura charrua (p.
239).

1268
-
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1903-1949

Introdução à Antropologia Brasileira, I, As culturas
não-européias, Rio ide Janeiro 1943, 540 pp. in-8. 0 , 11 figuras no texto, 25 pranchas, bibliografias; II, As culturas
européias e os contactos raciais e culturais, Rio de Janeiro
1947, 641 pp. in-8. 0 , 17 figuras no texto, 26 pranchas. Bibliografias.
O autor estuda, na primeira parte do primeiro volume (pp.25289), as "culturas indígenas" e, na segunda, as "culturas negras".
Depois de tratar da procedência dos índios e de sua classificação apresenta em capítulos especiais as principais famílias lingüíslicas do
Brasil com os seus diferentes aspectos culturais, considerando para

-
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isso, os resultados das pesquisas mais recentes. Cada capítulo é seguido de extensa bibliografia.
Não .sei em que o autor se baseia para afirmar que "Baldus observou o culto do sol (Kamé).e da lua (Kadnyeru) entre os Caingang."
(p. 153). Nunca observei culto dessa espécie. Errada também é a
informação segundo a qual Ehrenreich visitou os J avahé e Tapirapé (p. 262).
Mas tais senões tornam-se quase insignificantes à vista do valor da presente obra como um dos melhores meios existentes para
familiarizar o ~studicso da Etnologia Brasileira com os assuntos em
questão.
O segundo volume reproduz às páginas 480-482 dados de Ju-

lia11 H. Steward ("The Changing American Indian'', The Science
of Mau in the World Crisis, ~ew York 1945) acêrca da diminuição
dos índios no Brasil e contém um capítulo intitulado "A aculturação
indígena" (pp.435-506), no qual o autor resume, ràpidamente, a história das rela.ções entre índios .e brancos neste país, destacando as
atividades jesuíticas e enumerando, depois, traços das culturas índias tomados pelos neo-hrasileiros.

1271

* * '*

No presente trabalho, que apesar de muito criticável foi aprovado
pela banca, são estudados o conceito de organização dual, os dados
publicados sôbre esta divisão tribal entre, os Gê, 'os Kaingang e os
Bororo Orientais, como também a sua relação com o "culto dos gêmecs" o qual, por sua vez, é interpretado, em têrmos de psicanálise,
como exprimindo "símbolos do narcisismo."

1273
RAMOS, Arthur

***

Os grandes problemas da antropologia brasileira. Sociologia X, n. 4, São Paulo 1948, pp.213-226. - Reproduzido
no Boletim Geográfico, ano VI, n. 70, Rio de Janeiro 1949,
pp. 1198-1205, e, com resumo inglês, em: América Indígena
IX, n. 1, México 1949, pp.7-20.
Texto duma C'onferência sôbre o que era e o que deve ser a Etnologia
Brasileira.

1274
RANKE, Karl E. .

***

RAMOS, Arthur
Las Poblaciones del Brasil. Traducción del original
inédito por Tomás J1uifoz J1olina. México 1944. 211 pp.
in-8. 0

Einige Beobachtungen über die Sehschiirfe bei südamerikanischen Indianern. Correspondenz-Blatt der deutschen
Gesellschajt jür Anthropologie, Ethnologie imd Urgeschichte XXVIII, 10, München 1897, pp.113-119.

O seguintes capítulos tratam ligeiramente, com alguns senões,
dos índios do Brasil: "Pohlaciones marginales" (pp.31-36), "Las pohlaciones indígenas" (ppA.7-58), "Los Tupi-Guaranís" (pp.59-72),
"Los grupos Ges y Arawako" (pp.73-84), "Los Caribes y los Bororos"
(pp.85-95), "Los i\mnbicuaras, Carajas y otros grupos" (pp.97-108)
e "La herencia indígena" (pp.109-115).

Baseando-se nas próprias experiências feitas como membro da
primeira expedição de Meyer ao Brasil Central, o autor chega à conclusão de não ser a capacidade visual do índio superior à nossa, estando êle, porém, habilitado a perceber às vêzes mais fàC'ilmente que
nós certos detalhes da paisagem por Hão a encarar na sua totalidade
mas dissolvê-la nas suas partes homo e heterogêneas.

1275

1272

***
RAMOS, Arthur
1 organi:arão dual entre os índios brasileiros. Tese do
concurso 1't cátedra de inlrnpologia. e Etnografia da Faculdade ,\acinnal de Filosojia. füo de Janeiro 1945. 68 pp.
in-8:' Biblingrafia.

-

.)66 -

RANKE, Karl E.

***

Beobachtungen iiber Bevolkerungsstand und Bevoll<erungsbewegung bei Indianern Central-Brasiliens. Correspondenz-Blatt der deutschen Gesellschajl jür Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte XXIX. Jg., I\'r. 11, lWinchen 1898, pp.123-13.4.
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O companheiro de viagem de Herrmann Meyer trata da população de duas aldeias da parte superior da bacia do Xingu, a saber,
duma aldeia dos Trumai e duma "dos Nahuqua chamada de Guikuru" com um total de 202 habitantes. Estuda a distribuição das idades (Altersaufbau), dos sexos (Gliederung der Bevolkerung nach
dem Geschlecht), dos solteiros, casados e viúvos (Familienstand).
Estuda, ainda, a fertilidade e mortalidade e a distribuição dos indivíduos dentro da área da casa que habitam. Dos indivíduos estudados 31 % estavam no primeiro decênio da vida, 24,6% no segundo,
19,2% no terceiro, 11,8% no quarto e só 13,3% tinham mais de 40
anos. A proporção entre homens e mulheres e,p de 1000 homens
para 879 mulheres.

1276

RANKE, Karl E.
Anthropologische. Beobachtungeri aus Zentralbrasilien.
Abhandlungen der ~Mathematisch-Physikalischen Klasse der
K~;iiglich bayerischen Akademie der Wissenschaflen, XXIV
Munchen 1910, pp.1-148, 5 figuras no texto, 13 pranchas
fora do texto.
Nesta importantíssima contribuição para a Antropologia-Física
Brasileira, o autor dá a descrição somatológica dos índios da região
dos formadores do Xingu por êle visitados, a elaboração estatística
dos dados antropométricos colhidos e sua comparação com outras
medições como, por exemplo, as feitas por Ehrenreich nas mesmas
tribos.

1279

***

•**

RANKE, Karl E.

RATH, Carlos

Ueber die Hautfarbe der südamerikanischen Indianer.
Zeitschrift für Ethnologie, XXX, Berlin 1898, pp.61-73, 1
prancha f ora='do 'texto.
Estudando a côr da cútis dos índios sul-americanos, o autor
chega à conclusão de que ela está, "na medida em que sua· origem
deve ser atribuída às influências da hereditariedade, muito aproximada da dos chamados povos amarelos da Ásia... " (p. 73).

1801 ( ?) - 1876

Noticia e~hnologica sobre um povo que Já habitou a
costa do Brasil, bem como o seu interior antes do diluvio
universal. Revista Trimensal do Institui~ Historico Geographico ~ Ethnographico do Brasil, XXXIV, parte primeira, Rio de Janeiro 1871, pp.287-292.
Trata de sambaquis.

1277

1280

***

•• *'

RATH, Karl
RANKE, Karl Ernst

Ballistisches über Bogen und Pfeil. Globus LXXXIJI,
Braunschweig 1903, pp.345-348 e 365-369,IJO gráficos, · 1
tabela 'no texto.
Tratando da balística de arcos e flechas da América do Norte
e do Sul, da África, da Ásia e do Oceano Pacífico, refere-se também
a tribos do Brasil.

Schilderungen aus der brasilianischen Provinz San Paulo. Globus XXV, Braunschweig 1874, pp. 154-157.
Censura o tratamento dado aos índios pelos missionários e
representantes do Govêrno (diretores de índios).
Quanto aos dados acêrca dos "Botocudos de Santa Catarina"
convém objetar que o canibalismo· afirmado pelo autor nunca foi
provado.

1278

1281
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RATH, Karl

RECALDE, Juan Francisco

Die Sambaquis oder Muschelhügelgriiber Brasiliens. Globus XXVI, Braunschweig 1874, pp.193-198 e 214-218, 3
figuras no texto.
A primeira parte do presente trabalho critica as afirmações de
Burton acêrca dos sambaquis de Santos. A segunda parte trata de
instrumentos encontrados em sambaquis e de antigos túmulos índios no interior de São Paulo, Mato Grcsso, Paraná e Santa Catarina.

1282

***
RATZEL, Friedrich

Vocábulos designaffvos de relações e contactos sociais,
nas línguas tupí ou guaraní. Revista do Arquivo Municipal,
XXXIX, São Paulo 1937, pp.59-68.
.
Interessante subsídio para o estudo ·lingüístico e sociológico· dos
Tupi.
No comêço de seu trabalho o autor distingue "as três línguas:
tupí, guaraní a língua ponte ou 'geral'", apresentando uma hipótese sôbre a sua distribuição geográfica que carece da documentação
necessária e é simplista demais para satisfazer às exigências científicas modernas.

e

1285

1844-1904

Volkerkunde. Zweite, giinzlich neubearbeitete Auflage.
1: Leipzig - Wien 1894._xiv, 748 pp. in-8.. 0 , 590 figuras
no texto, 2 mapas e 28 pranchas fora do texto, índices alfabéticos de nomes e matérias.
Trata, em diversas passagens, de índios do Brasil, reproduzindo
nas figuras objetes etnográficos brasileiros mui pouco· conhecidos
como, por exemplo, o chamado "berço de índios brasileiros", do Museu de Munich (p. 558; na primeira edição, de 1886, no volume II,
p. 622).

1283

1885-1947

* **

RECALDE, Juan Francisco
Estudo crítico sôbre "Têrmos iupís no português do
Brasil". Revista do Arqu.foo Mllnicipal, XLII, São Paulo
1937, pp.39~77.
."
Na presente crítica, o autor parte de seu profundo co1iheômento
do guarani falado pelos paraguaioR modernmi.
Às páginas 42-4 7 propõe uma ·nova ortografia desta língua.

***

1286

REAL, Thornaz de Souza

***

Viagem de ... pelos rios Tocantins, Araguaya e Vermelho. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal
do Instituto Hisiorico e Geographico Brazileiro, segunda
serie, IV (1848), Rio de Janeiro 1891, pp.401-444.

RECALDE, Juan Francisco
A criação do mundo e o dilúvio universal na religião
dos primitivos Guarani. Revista do Arquivo :lfunicipal
CXXXVI, São Paulo 1950, pp. 100-111.

Diário dessa viagem feita de 1792 a 1793, com uma lista de "nomes dos principais que habitam em o rio Araguaia" (pp.431-432}.
Refere-se às seguintes "nações": "Carajá, Pinaré, Jacundá, Tacuayuna, Aruaque, Uaeuruhá, Araueré, Carauadú, Carauaú, Carajahi,
Tapirasse, Iparanim, Turiuara."

Resumo e reprodução parcial de mitos publicados por Curt Nimuendajú Unkel na sua monografia "Die Sagen von der Erschaffung
und Vernichtung der Welt als Grundlagcn der Religion der Apapocúva-Guarani".

1284

1287
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RECALDE, ] uan Francisco

REICH, Alfred e STEGELMANN, Felix

vide

Bei den I ndianern des Urubamba und des Envira. Prefácio de Karl von den Steinen. Globus LXXXIII, n. 9,
Braunschweig 1903, pp.133-137, 1 figura no texto.

NIMUENDAJÚ UNKEL, Curt

***

REGO, Maria do Carmo de Mello
Lembranças de Matto Grosso. Rio de Janeiro 1897. 79
pp. in-8. 0
.

/

As páginas 69-76 reproduzem um artigo da autora publicado,
primeiramente, na Revista Brazileira, em maio de 1895, que trata das
relações hostis entre Bororo e brancos e da pacificação realizada
por intermédio duma mulher daquela tribo que, muitos anos antes,
fôra bem agasalhada por uma família de Cuiabá depois de aprisionada por uma fôrça expedicionária partida dessa cidade.

1288
***

REGO, Maria do Carmo de Mello
Artefactos indigenas de Matto Grosso. Archivos do Museu Nacional X (1897-1899), Rio de Janeiro 1899, pp.
175-184.

O trabalho de Reich consiste em ligeiras notas sôbre os Kampa
e Kunibo do Urubamba e em pequenas listas de palavras kampa,
piro e kunibo, sendo as duas primeiras línguas, segundo Loukotka,
aruak com vestígios de pano, e o kunibo um idioma pano. Uma particularidade dos Kunibo é a circuncisão das moças (p. 134). Um rapaz desta tribo produziu, na presença do autor, sons agradáveis,
tocando a modo de violino, com fina vareta, um arco com corda de
cêrca de trinta centímetros de comprimento. Segurou uma extremidade do arco com os dentes e a outra com a mão esquerda que, ao
mesmo tempo, vibrava a única corda (p. 135).
Stegelmann menciona como habitantes do rio Envira (Embira),
que forma com o Tarauaca o maior afluente do Juruá, as seguintes
tribos: Jaminaua, Kaxinaua, Tauaré, Xanindaua e Kunibo. Considera-as tôdas como membros da mesma família lingüística. Trata
especialmente dos Tauaré. Êstes índios costumam queimar os mortos, comendo com cada refeição um pouco da cinza (p. 137). Pequenos vocabulários dos Kaximiua e Jaminaua acompanham o texto.
Segundo o autor (p. 135), estas duas tribos pano são as _mais importantes entre as mencionadas.

1291
Nesta ligeira descrição da coleção "Guido" -do Museu Nacional
do Rio de Janeiro são mencionados alguns objetos dos Pareci, Kabixi,
Aueto, Bakairi, Guató, Tapanhuna, Sanapan&, Guarani, Kajabi,
Chamakoko e Bororo. Além dos dados acêrca dest::i.s tribos há referências aos Umutina ("Barbados") e Kaduveo ("Cadiuéos").

1289
***

REGO, Mello

***

REINAULT, Pedro Victor

1810-1892

Relatorio da exposição :dos rios Mucury e Todos os
Santos. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro VIII
(1846), segunda edição, Rio de Janeiro 1867, pp.356-375.
Relatório escrito em 1837, contendo dados acêrca dos Botocudos.

Indios de Mato-Grosso . . Os Bororós-Coroados. Revista
Brazileira, ano I, tomo III, Rio de.Janeiro e S. Paulo 1895,
pp.5-12, 91-100.

1292
***

REIS, Antonio Alexandre Borges dos
Ligeiras notas sôbre a história, pacificação e alguns aspectos
culturais dos Bororo Orientais.

1290

Os indigenas da Bahia. Revista do Instituto Geographico e Historico da Bahia IX (1902), Bahia 1903, pp.9-46.
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Depois de fazer considerações gerais sôbre os índios do Brasil
e sua classificação, o autor resume ligeiramente dados de Gabriel
Soares de Sousa, Maximiliano príncipe de 'Yicd-Neuwied e Ignacio
Accioli de Cerqueira e Silvaoc

RENDON, José Arouche de Toledo

***
1906-

Historia do Amazonas. Manáos 1931./ 269 pp. in-8.º

1

:

1

Contém ligeiras referências às relações entre índios e brancos no
território do atual Estado do Amazonas, considerando, especialmente,
as atividades dos missionários.

REIS, Arthur Cesar Ferreira
Paulistas na Amazónia e outros ensaios. Revista do
Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, vol. 175 (1940),
Rio de Janeiro 1941, pp.213-338.

1295

Neste trabalho, datado de 1823, o autor aponta os maus tratos
que os índios alde,1dos receberam, em São Paulo, durante os séculos
XVII e XVIII.
Recomenda o seguinte: "1.° Convém extinguir para sempre o
bárbaro costume de atacar os índios como inimigos,_ exceto em defesa; eles nos temem, e desejam a nossa amizade; 2.° Convém em toda
a ocasião trata-lo~ bem, a fim de que pelo seu próprio interesse procurem o nosso auxílio, ou seja coutra as suas precisões, ou quando se
vêem atacados por outras hordas mais poderosas; 3.° Convém aldealos um pouco perto das nossas povo9.ções, obrigando-os por boas
maneiras a cultivar a terra, e a criar animais domésticos; 4.° Convém separar-lhes os filhos, ou pMte deles, sem os escandalizar, logo
que se achar conveniente, eutregando a boas famílias, que os saibam
educar, e que em prêrnio lucrem os seus serviços até certa idade, marcada pela lei regulamentar." (p. -317).

1294

Nos documentos datados de 1751 e 1753, reproduzidos às pp.334338, há referências aos Timbira, ao "Gentio Acorôa e Guegui" (Akroá
e Guegué), aos "Amanajas" cu "Amanajos" - será a tribo tupi dos
Amanajé? - e aos Gamella (cuja língua, segundo as poucas palavras recolhidas por Nimuendajú, é isolada).

1756-1834

Memoria sobre as aldeas de inqios da provincia de S.
Paulo, segundo as observações feitas no anno de 1798. Opinião do auctor sobre a sua civilisação. Revista trimensal
de Historia e Geographia 01i Jornal do Instituto Hi$torico e
Geographico Brasileiro J V (1842), segunda edição, Rio de
Janeiro 1863, pp.295-317. -- Transcrito na Revista da
Sociedade de Elhnographia e Civilisação dos índios, l, São
Paulo 1901, pp.22-35.
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REIS, Arthur Cezar Ferreira

- - ------------~-----~------------~
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***
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***
RENGGER,

REIS, Artur César Ferreira
As origens históricas de Parintins. IX Congresso Braleiro de Geografia (1940), Anais V, Rio de Janeiro 1944,
pp.247-278.
Refere-se à pacificação dos Mura, Munduruku e Maué.

J.

R.

1795-1832

Reise nach Paraguay in den Jahren 1818 bis 1826.
Aarau 1835. 496 pp., 3 pranchas, 1 mapa.
Há neste livro notas sôbre índios do Paraguai, dos quais os
Kainguá (Caayguá, Kaiuá), Mbaiá (Guaikuru) e Guaná aparecem,
também, no Brasil.

1296
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REQUENA, Antonio
Noticias y consideraciones sobre las anormalidades sexuales de los aborígenes americanos: Sodomia. Acta Venezolana, I, n. 1, Caracas 1945, pp.44-73, 1 prancha fora
do texto. Bibliografia.
Neste trabalho superficial, contendo generalizações injustifi-cáveis, há referências aos Tupinambá e Bororo.

1299

denuo editum et adauctum, sub auspiciis Augustissimi Domini Petri Secundi Brasiliae Imperatoris posthac curantibus Illustrissimis E1usdem Haeredi,bus ex unico qui noscitur Imperatoris Beatissimi exemplari redimpressum necnon
praefatione notisque instructum opera et studiis Chrisliani
Frederici Seybold. Stuttgardiae. 1893. x, 545 pp. in-8. 0 ,
1 p. de errata.
Refundição considerável do trabalho de Montoya, com importantes acréscimos.

***

RESTIVO, Paulo

1301
***

Linguae Guaraní Grammatica Hispanice a Reverendo
Palre Jesuita Paulo Restivo secundum libros Antonii Ruiz
de Montoya, Simonis Bandini aliorumque ad1ecto Parlicularum lexico anno MDCCXXIV in Civitate Sanctae Mariae Ma1oris edita et "Arte de la lengua Guarani" inscripta
sub auspiciis et impensis Illustrissimi Domini Petri Principis Saxo-Coburgensis Gothensis ex unico quod in Europa
noscitur E1usdem Serenissimi Principis exemplari redimpressa necnon praefatione notisque instructa. opera et studiis Christiani Frederici Seybold. Stuttgardiae. 1892. xw,
·
330 pp. in-8. 0 , 1 p. de errata.
Segundo Plínio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da
língua tupi-guaraui, p. 226), "o trabalho do P. Restivo embora baseadC> na Arte de Montoya em muito lhe é superior, pois os seus
escolios, anotaciones y apendices constituem valiosíssimo acêrvo de notas gramaticais altamente instrutivas para o bom conhecimento dos
segredos da língua. Do ponto de vista gramatical, esta obra publicada por Restivo é a melhor, a mais rica e a mais profunda de quantas
se publicaram sôbre o tupi-guarani."

1300

REY, Philippe Marius
Notes sur les Botocudos et sur les Purys. Bulletin de
la Société d'Anthropologie, s. 3, vol. VII, Paris 1884, pp.
89-101.
Contém às páginas 96~97 um vocabulário botocudo e às páginas
99-101 um vocabulário puri.
O autor estudou, também, quatro crânios masculinos e dois femininos, do rio Doce, em seu trabalho "Étude anthropologique sur
les Botocudos", Paris 1880, 80 pp. in-8. 0 , 10 figuras no texto e 1 prancha.

***

RIBEIRO, Adalberto Mário

1302

..

O Serviço de Proteção aos lndios em 1943. Separata
da Revista do Serviço Público, ano VI, vol. III, n.º 3, Rio
de Janeiro 1943. 53 pp., 10 figuras e 1 mapa no texto.
Interessante reportagem sôbrc as atividades dêsse Serviço.

1303

***
***

RESTIVO, Paulo
RIBEIRO, Darcy
Lexicon Hispano-Guaranicum "Vocabulario de la
lengua Guaraní" inscriptum a Reverendo Palre Jesuita Paulo Restivo secundum Vocabularium Antonii Ruiz de Montoya anno MDCCXXII in Civilate S. Mariae Ma1oris
-

576 -

1922~

Sistema familial kadiuéu. Revista do Museu Paulista,
Nova Série, II, São Paulo 1948, pp.175-192, 4 quadros
no texto.
-
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Êste artigo, baseado em dados colhidos pelo autor em 1947, entre os Kadiuéu (Kaduveo) do sul de Mato Grosso, trata especialmente dos "grupos residenciais". de "Casamento e separação", do "Sistema de parentesco" e das "Inter-relações na família".

1304
***

RIBEIRO, Darcy
Religião e mitologia kadiuéu. Conselho Nacional .de
Proiecão aos lndios, publicação n. 106. Rio de Janeiro
1950.' xv, 222 pp. in-8. 13 pp. de notações musicais no
texto e 2 fora dêle, 1 prancha no texto e 9 fora dêle.
Bibliografia.
0

,

Baseado em trabalho de campo feito pelo autor, como etnólogo
do Serviço de Proteção aos Índi~s, nos anos de 194 7 e 1948, e na literatura sôbre os Kadiuéu (Kaduveo), seus antepassados e vizinhos,
a presente cbra é um "exame das relações acaso existentes entre os
textos míticos e n realidade atual e antiga para verificar de que modo
a cultura se inscreveu nêles e eomo êles a influenciaram". (p. xi).
Nesse "esfôrço de compreellsão .dos significados e funções dos mitos",
a ccmpar.açã'J com os mitos de outras tribos foi deixRda, de propósito, em seg-m•<lo lugar (cf. ibidem), ainda que o autor recouhecesse
ser o pntrimônio mítico kadiuéu, "em grande parte, um composto de
elementos de origens diferentes" (p. 5:~). Chega, porém, à conclusão
de que "o alto grau de consistência da mitologia como expressão da
configuração sccio-cultural provou que a udoção de elementos estranhos
foi precedida por uma redefinição ou presidida por um critério seletivo que excluiu os incompatíveis, resultando disto a inexistência de
correlação entre a origem estrauha dos mitos e sua vinculação à cultura: tanto os originalmente elaborados pelo grupo, quanto os adotados, são intimamente relacionados à sociedade e à cultura Kadiuéu."
(p. 54). Apesar de tudo isso faço votos para que o autor, um dia, tenha oportunidade de estender mais a parte relativa à mitologia comparada, aproveitando-se melhor da respectiva literatura sôbre os
índios do Chaco e da Américo do Sul cm geral. Tais estudos "difusionista~" trazem, às vêzes, esclarecimentos surpreendentes mesmo para
o "funcioualista", principalmente se êste e~lá interessado no que Darcy
Ribeiro cham;i de "realidade a11tiga", isto é, no passado da cultura
examinada.

-

A primeira parte (pp.1-55) é dedicada à mitologia, tratando das
constelações e fenômenos atmosféricos, da gênesis, do criador e <lo
burlador ("trickster"), do sobrenatural, pem como de histórias que
sã0- "puras expressões do gôsto pela narração" (p. 48), portanto, não
mitos propriamente ditos. A segunda parte (p.57-133) é um estudo
dos principais aspectos da religião d::iqueles índios matocgrossenses.
Na terceira parte são apresentadas versões portuguêsas dos mitos
e contos (pp,137-180), textos originais de cantos de médicos-feiticeiros com tradução interlinear em português (pp.181-198) e as notações musicais dêsses cantos (pp.199-213 e 2 pp. fora do texto entre
pp.188 e 189).
Convém retificar o que por lapso ficou à p. 36: Pareci ao invés
de Bakairi. Tratando do tema mítico da peneira celeste (pp.98-99),
o autor confunde Chamakoko com Tapirapé e erra na citação das
fontes (nota 169).
Entre as obras de Etnologia Brasileira ap!J,~ecidas em 1950 a
presente é, sem dúvida, a mais importante, dando-se o caso extremamente raro na nova geração dos cientistas sociais brasileiros, de
um autor que mostra ótimas qualidades tanto no trabalho de gabinete com.o também na pesquisa de campo e não só num dêsses dois
lados da atividade etnológica. Sua publicação marca época na história do Serviço de Proteção aos Índios, pois com ela se inicia a produção de estudos realmente científicos por essa instituição.
Cf. os comentários de Kalervo Oberg na Revista do Museu Paulista, N. S., V, São Paulo 1951, pp.266-267, e de Nicanor Miranda em
Anhembi, III, n. 9, São Paulo 1951, pp.520-524.

1305
***

,.,.

RIBEIRO, Darcy
Arte dos índios Kadiuéu. Cultura, IV, Rio de Janeiro
1951, pp.145-190, 65 figuras em pranchas fora do texto,
resumo em inglês (pp.188-190). Bibliografia.
" ... a arte Kadiuéu se manifesta em dois estilos principais bem
definidos: um geométrico, formal, abstrato, sem qualquer esfôrço
de representação, é o estilo da pintura decorativa de que se ocupam
as mulheres: .s> outro é figurativo, tem sempre uma intenção de retratar e nêle os elementos formais são relegados a um papel modesto;
a êste se dedicam o.s homens. A alta virtuosidade que alcançou .ª
arte feminina no domínio da pintura- a várias côres para a decoração

578 -
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do corpo, dos couros, esteiras, abanos e quase todos os seus artefatos,
devia ter criado uma base técnica que permitisse enfrentar a pintura figurativa ou ao menos ensaiá-la. Entretanto, nunca ocorre
nesta arte feminina a preocupação de representar, ou mesmo simbolizar. Sua arte ambiciona embelezar as superfícies a que se aplica
e nisto alcança resultados surpreendentes, sem jamais figurar ou
mesmo estilizar." (p. 154).
Depois do capítulo sôbre o estilo, o autor trata pormenorizadamente de pintura, cerâmica, trabalhos em metal e madeira, modelagens em cera e barro. A respeito destas escreve: "... Seu principal
valor, a nosso ver, é demonstrar, mais uma vez, a,.-falta de correlação
no desenvolvimento das diferentes técnicas e seus resultantes artísticos: o mesmo povo que chegou a criar um dos principais estilos artísticos do Brasil, continua modelando tão toscamente quanto os
que mais pobremente o façam." (p. 175).
Segue-se detalhada descrição das numerosas figuras.
O presente trabalho, cujo material foi colhido pelo autor nas suas
longas pesquisas de campo, constitui fonte indispensável para o estudo das artes gráficas e plásticas dos índios do Brasil.
Cf. os comentários de Etta Becker-Donner na Revista do
Museu Paulista, N. S., VII, São 'Paulo 1953, p.393, e de Franz
Caspar na ieitschrift für Ethnol~gie LXXVIII, Braunschweig
1953, pp.167-168,
1306

Depois de indicar a pouca literatura existente a respeito dêsses
índios do sudeste mato-grossense e de resumir o escasso material
conhecido sôbre a sua história, o autor c,oordena as informações por
êle obtidas, em 1948, de um grupo de dez indivíduos acaboclados,
dos quais só os adultos se lembravam da vida em tribo. Considerando-se a nossa ignorância a respeito da cultur.a ofaié (opaié), êsses
dados são de valor extraordinário, destacando-se os referentes à música e mitologia. Contêm as páginas 119-135 doze lendas.
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***
RIBEIRO, Darcy
vide
VÁRIOS AUTORES (Collectanea indigena).

***
RIBEIRO, Francisco de Paula

Memoria sobre as nações gentias que presentemente habitam o Continente do Maranhão: analyse de algumas tribas mais conhecidas: processo de suas hostilidades sobre
os habitantes: causas que lhes tem dijjicultado a reducção,
e unico methodo que seriamente poderá reduzil-as. Escripta
no anno de 1819 pelo Ma1or Graduado ... Revista trimensal
de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico
Geographico Brasileiro, III, Rio ãe Janeiro 1841, pp.184197, 297-322, 442-456.

***

RIBEIRO, Darcy

Atividades científicas da Secção de Estudos do Serviço
de Protecão aos lndios. Sociologia XIII, n. 4, São Paulo
1951,
363-385. .

PP·

Texto duma conferência que, após historiar resumida~ente as
pesquisas de caráter etnológico realizadas pelo Serviço de Proteção
i:tos Índios, dá interessantes pormenores acêrca da viagem do autor
aos índios "Urubús", de novembro de 1949 a maio de 1950.
1307

Dados sôbre a história dos Gê daquela capitania.

1309

*• •
RIBEIRO, Francisco de Paula

***

RIBEIRO, Darcy

Roteiro da viagem que fez o capitão ... ás fronteiras da
capitania do Maranhão e da de Goyaz no annv de 1815.
Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro X (1848), segunda edição, Rio de Janeiro 1870, pp.5-80.

Notícia dos Ojaié-Chavarúe. Revista do Museu Paulista, N. s:, V, São Paulo 1951, pp.105-135, 1 p. de figuras e 2 pp. de notações musicais no texto, 8 pranchas fora
do texto.
-
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Menciona numerosos nomes de tribos do Maranhão e da bacia
do Tocantins e Araguaia.

1310

***
RIBEIRO, Francisco de Paula
Descripção do territorio de Pastos Bons, nos sertões do
A1aranhão. Revista trimensal de Historia e Geographia ou
Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro XII
(1849), segunda edição, Rio de Janeir? 1874, pp.41-86.

As páginas 5-13 contêm um artigo já publicado no Jornal do
Commercio de 7 de outubro de 1911, que apresenta importante material sôbre as relações entre índios e b~ancos, citando, por exemplo,
o seguinte fato (p. 8): "Em 1888, o bugreiro Joaquim Bueno envenena
com estricnina os poços de água potável de um aldeamento de Kaingang, nos sertões do Paranapanema (S. Paulo), dando lugar ao morticínio de cêrca de 2.000 índios de tôdas as idades, fato narrado pelo
próprio Bueno que ficou impune até hoje. (J. J. Ribeiro: Chronologia
Paulista, vol. II, parte I, p. 216)".

1313

•**

Menciona os Akroá, Sakamekran, Makamekran, Karaôu, Chavante, Chereute, Timbira e Piokobgé. Data de 1819.

1311
***

RIBEIRO, J. Coelho Gomes

RIBEIRO, J. C. Gome.s
Os indigenas primitfros de S. Paulo (Guayanazes, Tapuias ou Tupis?). Re1.·ista do Instituto Historico e Geographico de São Paulo XIII (1908), São Paulo 1911, pp.
181-195.
Segundo o nutor, continua de pé a tradição paulista que assinalava os "Goyanãs'' ("Guayanazes") como Tupi e habitantes dos
campos de Piratininga.

An Anthropological Stone Figure from lguape, Brazil.
International Congress of Americanists. Proceedings of lhe
XVII!th Sessíon, London 1912. Parf !. London' 1913,
pp.311-312, 1 figura no texto.
·
O autor descreve êste objeto que, atualmente, faz parte das coleções do Museu Paulista, considerando-o produto de influência pe-ruana sôbre os Karijó, antigos habitantes da região em que foi achado.

1314

O presente artigo foi comentado por Theodoro Sampaio ("A
proposito dos Gtmymwzes da Capitania de S. Vicente", ibidem pp.
197-202).

1312

***

RIBEIRO, João

1860-1935

***

RIBEIRO, João Coelho Gomes
Suum rnique fribuere. Esboço de um pro.1ecto de lei sobre
os lndios do Brasil. Rio de Janeiro 1912. 22 pp. in-8.

Historia do Brasil. Curso superior. 13.ª edição refundida e inteiramente revista e melhorada. Rio de Janeiro
1935. 543 pp. in~16. 0 •
A primeira edição apareceu no
Rio de. Janeiro, em 1900.
--

0

Tendo o ::iutor escrito o prrsente trabalho na qualidade de auxiliar j:irídirn do St-rvi<;·o dP Prd('Çàr> aos Índios e conforme as base~ <lo Üt'C'n-tu 11. 807:2 de ~n deju11lui de l9!0, 1-•\·ideute é sua irnportâuei;1 p<i.ra " estudo da quP:stão do trnt;:uncuto dos íudios pelo
Govf;ruo do Brasil.

-
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O capítulo intitulado "A ethnologia brasilica" (pp.52-65), que
trata de migrações. distribuição geográfica e classificação Jingüística dos índios do Brasil, é em parte obsoleto. O capítulo "A escravidão vermelha': (pp.234-241) dá uma idéia das relações entre índios
e brancos no Brasil, seiscentista e setecentista.
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RIBEIRO, Leonidio,. BERARDINELLI, W.
e ROITER, M.

Contém ligeiras referências às diversas tribos da região percorrida pelo autor em 1924 e 1925, isto é, aos Makuxi, Uapixana (Vapidiana), Jarikuna, Maku, Maiongong,, Xirianá, Taulipang e Guaharibo.

Gr,upo sanguineo dos indios Guaranys. Rio de Janeiro
1934. 7 pp. in-4. 0 , 4 pranchas fora do texto.

1319

Todos os 107 Guarani provindos do Rio Grande do Sul estudados no presente trabalho apresentam o grupo O.

***
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***

RICE, F. John Duval
1895-

RICARDO, Cassiano

A pacificação e identificação das afinidades linguísticas da tribu Urubú dos Estados de Pará e Maranhão
1928-1929. Journal de la Société des Américanistes, N. S.,
XXII, Paris 1930, pp. 311-316.
.

Marcha para Oeste. A influencia da "bandeira" na
formação social e política do Brasil..S~g'!nda e~ição, revista e acrescida de alguns capítulos meditos. Rio de Ja-:neiro 1942. Colecão Documentos Brasileiros 25 e 25-A. I:
281 pp., 3 pran~has, 2 mapas; II: 279, xl pp., 3 pranchas, 1 mapa; in-8. 0

Algumas notas sôbre essa tribo tupi e um pequeno vocabulário
comparativo das línguas tembé, urubu e kawahib (pp.314-315).

1320

Contém numerosos dados sôbre as relações que os antigos paulistas tiveram com os índios.

***

1317

RICE, F. ]. D.

***
1875-

RICE, Hamilton

Short Aparai Vocabulary. Journal de la Société des
Américanistes, N. S., XXIII, Paris 1931, pp.115-120.

The river Uaupés. The Geographical Journal. XXXV,
London 1910, pp. 682-700, 8 figuras em 2 pranchas e 1
mapa ]ora do texto.
O autor explorou o Uaupés em 1907 e 1908. Algumas das suas
observações sôbre os índios dessa região completam, de certa maneira, as informações dadas por Koch-Grünberg.

1318

Lista de palavras dessa tribo karaíb do rio Paru, colhida da bôca
dum Aparai que foi a Belém do Par'â.

1321
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***
RICE, Frederick ] ohn Duval
O idioma tembé (tupí-guaraní). Journal de la Société
des Américanistes, N. S., XXVI, Paris 1934, pp. 109-180.

RICE, A. Hamilton
Exploration en Guyane Brésilienne. Rio Branco, Uraricuera Parima. Paris 1937. 87 pp. in-4.º, 135 pranchas,
mapas 'no texto e fora do texto. - A versão, inglêsa apareceu em 1928 (cj. p. 5).

Esbôço gramatical (pp.109-130) dessa língua da fronteira parámaranhense e_ vocabulários alfabéticos tembé-português (pp.130-152)
e português-tembé (pp.152-180).

1322
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RIMINI, Sabino da

1836-1918

Compilação de material publicado e inédito sôbre as línguas
kokama e omagua (ou kampeva).

Tra i Selvaggi dell' Araguaya. Ancona 1925. 290 pp.
in-8. 0 , 23 figuras em pranchas fora do texto.

1325

Desde 1869 êssc missiunário capuchinho estêve longos anos no
Araguaia e Tocantins em contacto com os Karajá (Chambyoá), Cherente e Apinagé. Seu livro trata dêsses índios, contendo também referências a tribos vizinhas. Possui certo valor para o estudo da história das relações entre os mencionados indígenas e os brancos, não
tratando, porém, de etnografia prôpriamente,dita.

1323
***

RIVASSEAU, Emilio
A vida dos indios ~ Guayczirús. Brasiliana LX, São
Paulo 1936, 331 pp. in-8. 0 , 15 pranchas fora do texto.
O título pode induzir a êrro, porque o conteúdo do livro é, em
essência, somente a descrição das aventuras de caça, pelas quais o
aut-0r passou quinze dias em compauhia dos Kadiuéu (Kaduveo).
Não há dado algum que, pela novidade ou originalidade da observação, possa ·iuteressar ao etnólogo. Dignos de nota são unicamente
alguns üúormes a respeito da história mais recente daqueles índios
do sul mato-grossense. Assim, são relatados certos acontecimentos
pelos quais se evidencia que os Kadiuéu, depois de uma luta com os
brancos, que durou séculos, ainda não sucumbiram inteiramente
às influências da nossa civilização. O autor dá, também, uma indicação concernente ao número da população masculina de ambas as
aldeias dessa tribo, calculando-a, dos mocinhos até os homens idosos, em menos de uma centena, entre os quais não havia mais de uns
sessenta e tantos homens válidos.

1324

* **
RIVET, Paul

1876-

Les Zangues guaranies du Haut-Amazone. Journal de
la Société des Américanz:stes de Paris, N. S., VII, Paris
1910. pp._149-178.

-
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RIVET, P.
Affinités du Miránya. Journal de la Soâété des Américanistes, N. S., lllll, Paris 1911, pp. 117-152.
Baseando-se no vocabulário publicado por Koch-Grünberg no
seu trabalho sôbre os Mirania e no que von Martins publicou nos
seus "Beitrage etc.", II, pp.279-281, o autor procura determinar as
afinidades dessa língua do Alto Amazonas mediante comparações
lexicológicas, das quais resulta que das 300 palavras mirânia conhecidas até agora, 192 se parecem com palavras de diversas línguas da
mesma região. Isso prova que o mirânia não pode ser considerado
uma língua isolada. Mas é difícil determinar suas afinidades exatas,
pois o vocabulário comparativo apresenta palavras correspondentes
de um grande número de idiomas diferentes, aparecendo entre êles
as línguas tupi (ou, como diz o autor, "guaranies") 89 vêzes, as línguas uitoto 51 vêzes, o záparo 50 vêzes, as línguas aruak ("arawaks",
segundo o autor) 't·i vêzes, as línguas karaíb 3,1 vêzcs, as línguas peba
15 vêzes, o tikuna 15 vêzes, o maku 13 vêzes, as línguas tukano 11
vêzes, o piaroa 8 vêzes, as lhguas pano 7 vêzcs, o juri 6 vêzcs, e o
puinave 2 vêzes.

1326

***
RIVET, P.
Affinités dn tikzina. Journal de la Société des Américanistes, N. S., IX, Paris 1912, pp.83-110.
O tikuna (ou tukuna, como escreve Nimuendajú) é falado na
região fronteiriça entre o Brasil e o Peru. O autor mostra que de 256
palavras dessa língua extràídas de vários livros do século passado e
reunidas num vocabulário companüi\'O, 147 se parecem· com palavras de diferentes outras. línguas, aparecendo entre estas as líuguas
aruak (arawak, ·segundo o autor) 85 vêzes, as línguas tupi (guaranies,
segm;do o autor) 42 vêzes, o juri 32 vêzes, as línguas karaíb (caribes,
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segundo o autor) 23 vêzes, as línguas gê 1.7 vêzes, as línguas pano
14 vêzes, o mirânia 14 vêzes, as línguas uitoto 12 vêzes, as línguas
tukano (betoya) 11 vêzes, o záparo 10 vêzes, o maku 7 vêzes, as línguas peba 5 vêzes, o piaroa 5 vêzes, o yaruro 3 vêzes, o quichua 2
vêzes, o guató, o bororo, o saliva e o karajá 1 vez.

gência da morfologia. Um. radical, seja êle empregado como substantivo, verbo ou adjetivo, é conjugado por meio das mesmas partículas
possessivas ou pronominais, prefixos ou sufixos. A noção do gênero
é indicada, em todos os casos; pelo mesmo sufixo.
Em apêndice são publicados um vocabulário comparativo mashco-arawak e um vocabulário ku~ití-neri, cujo parentesco com o
piro-kuniba é considerado evidente

1327
***

1329

RIVET, P.
***

La Famille Betoya ou Tukano. Note complémentaire.
Mémoires de la Société de Linguistiqúe de Paris, XIX,
Paris 1916, pp. 91-95.
Trata do "Vocabulário de la lengua general de los Indios dei
Putumayo y Caquetá" publicado por Jiménez de la Espada na Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, Madrid 1898-1899.

1328
***

RIVET, P., et TASTEVIN, C.
Affinités du Makú et du Puináve. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XII, Paris 1920, pp.69-82.
Um vocabulário comparativo para demoµstrar o parentesco
dessas duas línguas. Os autores propõem reuní-las num mesmo grupo
lingüístico, sob o nome de puinave. Os Maku vagueiam' entre o rio
Negro e o Japurá; os Puinavehabitam a bacia do Inírida. À página
82 há uma bibliografia de 9 números.

1330

RIVET, P. et TASTEVIN, C.
Les Zangues du Purús, du Juruá et des regwns limitrophes. Anthropos, XIV-XV, Wien 1919-1920, pp.857890; XVI-XVII, Wien 1921-1922, pp.298-325, 819-828;
XVIII-XIX, Wien 1923-1924, pp. 104-113.
Segundo os autores, as semelhanças gramaticais e morfológicas
apresentadas neste trabalho demonstram formarem o kampa, pirokuniba e ipuriná um sub-grupo arawak de uma homogeneidade que
a diferenciação bastante manifesta dessas três línguas não pode dissimular. As concordâncias lexicográficas reunidas num vocabulário
comparativo confirmam essa conclusão.
O presente estudo de gramática comparativa revela, ainda, segundo os autores, como se adaptam mal os conceitos gramaticais europeus às línguas americanas. A distinção entre adjetivos, substantivos e verbos é, nelas, completamerite artificial. As três línguas aqui
estudadas ignoram-nas. Nelas empregam-se radicais que são ao mesmo tempo verbos, substantivos, adjetivos etc. e se obtém uma diferenciação -sem rigor por meios gramaticais e processos de derivação
muito reduzidos. O lugar da palavra na frase e, de certo modo, o lugar dos afixos determinam o sentido exato: a sintaxe supre a indi-
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RIVET, P. et TASTEVIN, C.
Les tribus indiennes des.bassins du Purús, du Juruá el
des régions limitrophes. La Géographie XXXV,. Société .de
Géographie. Paris 1921. pp;449-482. ·Bibliografia de 45
números. 1 mapa lingüístico.
Importante contribuição para a etnografia das mencionadas reg.iões, contendo uma enumeração alfabética e classificação de suas
numerosas tribos.

1331

***
RIVET, Paul
Langues américaines. Les Langues · du Monde, par un
groupe de linguistes, sous la direction de A. Me_illet et Marcel Cohen. Collection linguistique publiée par la Société de
Linguistique ,de Paris, XVI, Paris 19;24, pp.597-712, 4
mapas. Bibliografia.
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O autor divide as línguàs americanas em 123 grupos, sendo 26
da América do Norte, 20 da América Central e 77 da América do Sul
e das Antilhas.
Na segunda edição. dêste importante livro, aparecido em Paris,
no ano de 1952, a parte intitulada "Les Langues de l'Amérique"
ocupa as pp.941-1160 e a das "Langues de l'Amérique du Sud et des
Antilles" as pp.1099-1160. Nesta última parte, redigida em colabo- .
tà~o com Loukotka, o número das famílias lingüísticas foi aumentado para 109, a bibliografia enumera obras não mencionadas na
primeira edição e o mapa foi atualizado.

1332

Contém um pequeno estudo gramatical (pp.133-143), um vocabulário colhido pelo padre Kok no rio Papuri e outro organizado
pelo padre Tastevin com Maku do Jw;ubaxi (pp.143-185), um texto
maku do Papuri (pp.185-190), dois cantos maku do Jurubaxi (p. 191)
e· um vocabulário comparativo do maku e de três dialetos tukano
(pp.191-192);

1334

***
RIVET, P.
Voyage d:étude du P. C. Tastevin. Journal de la Sociélé des Américanistes, N. S., XVIII Paris 1926. pp.
394-396.

***

Resumo das pesquisas lingüísticas realizadas -pelo padre Tastevin no Alto Amazonas, no ano de 1924.

RIVET, P.

1335

Les Indiens Canoeiros. Journal de la Société des Ainéricanistes, N. S., XVI, Paris 1924, pp.169-181, um mapa
no texto. Bibliografia (16 números).
Interessante estudo sôbre êsses índios e sua língua. Já Couto
de Magalhães, na sua "Viagem ao Araguaya", deu notícias e vocábulos dêsses Tupi dos sertões situados entre o Araguaia e o Alto Tocantins. Comparando êsse material lingüístico- com o "guaraní" de
Baptista Caetano de Almeida Nogueira, com o "tupí" do padre C.
Ta(s)tevin e com o '.'chiriguano" dos padres Romano e Cattunar,
Rivet chega à conclusão de ser exata a tradição segundo a qual os
"Canoeiros" descenderiam dos Karijó trazidos de São Paulo pelos
descobridores de Goiás. Supõe -êle que sua expansão para oeste até
o Araguaia tenha se realizado entre 1844 e 1865.

1333

***
RIVET, P., et TASTEVIN, C.
Les dialectes Pano du haut Juruá et du haut Purús.
Anthropos XXII, St. Gabriel-Modling bei Wien 1927, pp.
811-827, bibliografia; ibidem, XXIV, 1929-, pp.489-516. Saiu também nos Annaes do XX Congresso Internacional
de Americanistas (1922), III, Rio de Janeiro 1932, pp.
~
227-278. Bibliografia.
f:ste vocabulário comparativo ..de material recolhido por Tastevin, Capistrano de Abreu, Stegehnann e Chandless demonstra
grande homogeneidade dos dialetos estudados.

1336

***

***
RIVET, P., KOK, P. et TASTEVIN, C.
Nouvelle contribution à l'étude de la Zangue Makú.
International Journal of American Linguistics, III, ns.
2-4, New York 1925, pp.133-192.
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RIVET, P., et TASTEVIN, C.
Les Zangues arawak du Purús et du Juruá (Groupe
Arauá}. Journal de la Société des Américanistes, N. S.,
XXX, Paris 1938, pp. 71-114, 235-288; XXXI, Paris_
1939, pp.223-248; XXXII, Paris 1940, pp.1-55.
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Essas línguas são conhecidas como formadoras do grupo Arauá,
no qual Brinton reuniu os idiomas dos Arauá, Pama, Pammari e
Purupuru. Ehrenreich incorporou-as novamente à grande família
arawak. Os autores acrescentam a êsse grupo as línguas das seguintes
tribos: Kurina, Pamana, Puru, Iamamadi ou Kapinamari, Juberi
e, com restrições, Anamari, Amamati ou Jamamari, Kuli:õa ou
Karunawa, Kuria, Kuriaua, Sewaku e Sipó, sendo os Pama também considerados duvidosos. O trabalho reune material inédito recolhido pelo padre Tastevin e baseia-se em numerosa literatura. O
tomo XXXII contém textos do grupo Arauá (pp.1-6) e um vocabulário comparativo arauá-arawak (pp.6-55). /

Herbert Baldus: Indianerstudien im nordõstlichen Chaco; Leipzig
1931, p. 78; Walter Krickeberg: Amerika, Die Grosse Võlkerkunde
herausgegeben von Dr. Hugo A. Bernatzik, III, Leipzig 1939, pp.
47 e 115).
.

1337
***

RIVET, Paul
As origens do homem americano. Traducão de Paulo
Duarte. São Paulo 1948. 123 pp. in-8. 18.jiguras e 18
pranchas no texto.
0

,

Neste interessante ensaio, que estuda as origens do índio, tratando da América do ponto de vista geológico, da antiguidade do
homem na América, do povoamento dêste continente pela Ásia, do
problema esquimó, dos australianos, melanésios e normandos na
América e das relações comerciais entre ela e a Polinésia, o auto.r çhega à seguinte conclusão: " ...cremos que, atualmente, temos que nos
contentar .coi:n classificar os três grandes movimentos migratórios
que contribuíram para o povoamento do Novo Mundo na .seguinte
ordem cronológica: Migração asiática, migração australiana, migração melanésica" (p. 82).
Ao passo que enumera elementos culturais comuns à Austrália
e à América (pp.60-61) e o muito que esta possui em comum com a
Oceania (pp.72-74), escreve apenas isso acêrca da Ásia: "A não ser
os esquimós, cujas afinidades são certas, as tribos americanas, mesmo as do noroeste, diferem profundamente das tribos asiáticas sob o
ponto de vista cultural" (p. 52). Quero mencionar, por isso, pelo
menos um elemento cultural difundido tanto no sudeste asiático
quanto entre os esquimós, entre índios norte-americanos e, na América do Sul, entre tribos do Chaco: o mito segundo o qual a mãe primária ou a mãe comum casa com um cão (cf. Wilhelm Koppers: Der
Hund in der Mythologie des zirkumpazifischen Võlker, Wiener Beitrage zur Kulturgeschichte und Linguistik, Jahrgang I, Wien 1930;
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No capítulo sôbre as relações comerciais entre a Polinésia e a
América é estudada a identidade das palavras quíchua e polinésica
para designar a batata doce e seu parentesco com designativos de
inhame em malaio, sakai, semang e num idioma da Nova Guiné. É
a voz kumar dos dialetos setentrionais do quíchua peruano. Na bacia do Ucaiali, na região de Mainas e no alto Caquetá tomou a forma de kumal ou, excepcionalmente, kumai (p. 89). A respeito disso
quero mencionar que colhi entre os Tapirapé, tribo tupi do Brasil
Central, o têrmo iampokumaé como designação de um irihame que
alcança sessenta centímetros de circunferência e trinta e cinco centímetros de comprimento,· afirmando êsses índios que o cultivam desde tempos remotos.
Observa Rivet (p. 8) que a presente edição foi revista e aumentada
com dados novos chegados ao seu conhecimento. dep.ois de terem sido
publicadas em Montreal a edição francesa e no Mêxico a espanhol~.

1338

***

RIVET, Paul
vide
BEUCHAT, H., CRÉQUI-MONTFORT, G. de

ROBERTS, F. ]., and SYMES, S. P.

...

Vocabulary oj the Gua;a;ara Dialect. Journal de la
Société des Américanistes, N. S., XXVIII Paris 1936
209-248.
'
'
Vocabulário alfabético português-guajajara.

1339

***

RODRIGUES, Arion Dall'lgna

1925-

O artigo definido e os numerais na língua kirirí. l/ ocabulários português-kirirí e kirirí-português. Arquivos do
Museu Paranaense II, Curitiba 1942, pp.179-211.
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Depcis de ter tratado do artigo definido e dos ·numerais dessa
língua do nordeste, baseando-se para isso na gramática do Pe. Mamiani, o autor apresenta em ordem alfabética os vocábulos extraídos da mesma obra, figurando 860 na parte português-kiriri e apenas 800 na kiriri-português. "É esta diferença devida ao fato de haver no kirirí muitas palavras e partfoulas de múltiplos sentidos, bem
como por se terem dado várias repetições na primeira parte." (p.184).

Esbôço de uma Introdução ao E;studo da Língua Tupi.
Logos, ano VI, n. 13, Curitiba 1951, pp.43-58. Bibliografia.
Depois de mostrar a distribuição geográfica dos Tupinam há
lrata sinõpticamente da sua cultura e língua, da língua guarani do
· século XVII e das línguas tupi modernas.

1340
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***
RODRIGUES, Arion Dall'Igna

•••
RODRIGUES, Arion Dall'Igna

Fonética Histórica Tupi-Guarani: Diferenças fonéticas
entre o tupi e o guarani. Arquivos do Museu Paranaense
IV, Curitiba 1945, pp.333-354. Bibliografia.

Análise morfológica de um texto tupi. Logos VII, n.
15, Curitiba 1952, pp.56-77. Bibliografia 2

O autor estuda, por um lado, o tupi antigo. e o tupi hoje faJad..)
na Amazônia (nheengatu), e, por outro lado, o guarani antigo e o guarani falado atualmente no Paraguai e adjacências (avanheem), chegando à seguinte conclusão: '.'Sob o ponto de vista glotológico, não
resta a mínima dúvida quanto à unidade: os .ramos tupi e guarani
são muito estreitamente ligados entre si. Se, entretanto, encararmos
êstes dois ramos pelo lado prático, somos levados a reconhecer que,
quem falasse o tupi antigo, conseguia, mais ou menos, entender o
guarani antigo, com dificuldade quasi idêntica à que se oferece ao
indivíduo de fala portuguêsa para entender o espanhol. Mas quem
fala o nheengatu, podemos afiançar, não poderá compreender do
avanheém senão palavras sôltas, podendo-se aqui comparar o grau
de dificuldade, mais ou menos aprmámadamente, com o que se depara ao português que ouve falar o francês." (pp.349-350).

Analisa os primeiros doze versos da "Dança de Dez Meninos'"
de Anchieta.

1344

**•
RODRIGUES, João Barbosa

1842-1909

Exploração do Rio Yamundá. Rio de Janeiro 1875. 99
pp., 3 pranchas, 2 mapas.
~ste relatório contém um capítulo sôbre as amazonas e várias
notas sôbre arqueologia amazonense.

..
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***

***
RODRIGUES, Arion Dall'Igna

RODRIGUES, João Barbosa
i"

,',l

l'votas sôbre o sistema de parentesco dos índios Kiriri.
Revista do Museii Paulista, Nova Série, II, São Paulo
1948, pp.193-205, 4 gráficos' no texto. Bibliografia.

Exploração dos rios Urubú e Jatapú. Rio de Janeiro
1875. 129 pp. in-8. 0 , 2 mapas.

~ste interessante artigo é baseado nos tê~os publicados em
fins do século XVII pelo padre Mamiani, que trabalhou como 1nissionário entre aquêles índios da Bahi:i, da família lingüística Kariri.

O presente relatório da exploração dêsses rios da bacia amazônica contém. referências a índios das seguintes tribos: Kabokena,
Barururu, Guanavena, Mura, Mauhé, Arauaki, Baré, Pariki, Tarumã, Chipará, Uaçaí, Orokotó e Kuruhianan.

1342

1346
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Barbosa

Exploração e estudo do valle do Amazonas, Rio Capim. Rio de Janeiro 1875. 52 pp. in-8. 1 planta.
0

,

Contém interessante material sôbre os Tembé, que foi reproduzido na Revista da Exposição Anthropologica Brazileira (dirigida
por Mello Moraes Filho), pp.20, 21, 32, 55 e 56.

1347

***
RODRIGUES, J.. Barbosa
Exploracão e estudo do Valle do Amazonàs. Rio Tapa1ós. Rio d~ Janeiro 1875. 151 pp. in-4.º
Contém um interessante capítulo sôbre as tribos do Tapajós
(pp.115-151).

1348

***
RODRIGUES,

O autor descreve as relações hostis entre os "civilizados" e os
índios do Jauaperi, afluente da margem esqúerda do rio Negro, que
só terminaram em 1884, quando êle conseguiu pacificar êstes últimos. Além de interessantes observações etnográficas, o presente trabalho contém um vocabulário comparativo krichaná, ipurucotó e
makuxi (pp. 247-260).
Digno de nota é o seguinte comentário de Koch-Grünberg na
Zeitschrift fiir Ethnologie XXXIX, Berlin 1907, pp.233 e 234: "Se
bem que não quero aprovar, de modo algum, o duro parecer sôbre
as pesquisas de Barboza Rodrigues .dado por Payer ("Reisen im Yauapery-Gebiete"), considero impossível ter Barboza Rodrigues recolhido seu grande vocabulário krichaná somente entre os índios
bravos do rio Jauaperi, que não falam, além de seu idioma, nenhuma
outra língua, nem sequer a Língua-geral e, muito menos ainda, o
português. O informante principal parece ter sido o intérprete do
explorador brasileiro, um Makuxi meio civilizado do rio Branco,
que também entabulou relações com os selvagens. É possível que
êste intérprete, ignorando a língua dêstes; índios J auaperi, usasse
na conversa com êles o krichaná que ambas as partes conheciam.
Ou que os índios Jauaperi encontrados por Barboza Rodrigues fôssem
de uma tribo inteiramente diferente da dos índios Jauaperi de Payer
e Hübner e realmente krichaná."
Mais tarde, o mesmo Koch-Grünberg (Zeitschrift fiir Ethnologie
XLV, Berlin 1913, pp.451 e 452) classificou a "Pacificação dos Crichanás" como "obra fantástica", reprovando inteiramente o vocabulário "ipurocotó" publicado pelo grande botânico.

J. Barbósa

O canto e a danca selvicola. Revista Brazileira, ano
III, t. IX, Rio de Ja'neiro 1881, pp. 32-60.

O valor principal do presente trabalho consiste nas descrições
de instrumentos de sôpro de várias tribos da Amazônia. As ligeiras
notas sôbre os Munduruku e Tembé (pp.38-45 e 46-51) são transcritas dos trabalhos do autor sôbre os rios Tapajós e Cápim, publicados
em 1875.
1349

***
RODRIGUES, João Barboza
Rio Janapery. Pacificação dos Crichanás. Rio de Janefro 1885. 275 pp., notas musicais, 1 mapa.
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***

"'
RODRIGUES, João Barbosa
Poranduba Amazonense ou Kochiyma uára porandúb.
Annàes da Bibliolheca Nacional do Rio de Janeiro, XIV,
Rio de Janeiro 1890. xv, 338 pp., 1 quadro lingüístico, p.
335: notas musicais.
Importante contribuição à mitologia e ao folclore do Brasil é esta
coleção de lendas, contos e cantigas em Língua Geral, que o autor
recolheu dos lábios de indígenas do vale amazônico, acrescentandolhes a tradução interlinear em português e interessantes comentários.
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Como complementos da "Poranduba Amazonense" publicou Barbosa Rodrigues um "Vocabulario Indigena com a orthographia correcta" nos Annaes da Bibliotheca Naci~ml XVI, fase. 2, Rio de Janeiro 1894, 64 pp. e um "Vocabulario Indigena comparado para mostrar a adulteração da língua", ibidem, XV, fase. 2, Rio de Janeiro
1892, 83 pp.
Êste último, que às pâginas 1-39 reproduz, a título de introdução,
um interessante artigo publicado, primeiro, na Revista do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro LI, Rio de Janeiro 1888, coteja
o "nheengatú" e a "Língua Geral" com o "auanheengá" e "karaní",
isto é, o tupi do Pará e Amazonas cem o da º?/Sta e do Paraguai.
Cf. os comentários de .Plínio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-gua.rani, pp.46-49).

1351

RODRIGUES, Lysias A.
Roteiro do Tocantins. Rio de Janeiro 1943. 323 pp.
in-8. 0 , 10 pranchas, 7 mapas.
Estão insertos neste diário de viagem interessantes informes
dados pelo prefeito de Marabá acêrca de seus encontros com os índios Gaviões (pp. 225-228).

1355
RODRIGUEZ, Manuel

L'uiraêry ou curare. Bl'llxelles 1903, pp. 180 in-8. 0 ,
7 pranchas.
Interessante estudo sôhre êste venc.110 e seu emprêgo pelos índios, com algumas observações sôbrc as tribos br:1sileira~ que o us::im.

1352

***
RODRIGUES, João Barbosa
ilTbaé lwá fapyiycfá. cnuyudaua ou a holaniw e a no111enclalizra indigena. Afemoria apresentada ao Terceiro
Congresso Cientifico Latino Americano. Rio .de Janeiro
1905. vi, 87 pp.
Impmtaute contribuição ao estudo de têrnws botânicos cm tupi.

1353

***
RODRIGUES, Lopes
Anchiela e a medicina. II edicão. Hiblioleca Mineira
de Cnllura. Bello Horizonte 193:). ~x, 36.'2 e ix pp. in-8. 0
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***
RODRIGUES, João Barbosa

-

Contém um capítulo intitulado "Depoimento médico de Anchieta
através das cartas escritas do Brasil e outros documentos" (pp.1312.U), que trata especialmente dos índios ~êste país.
.

El Maraiíon, y Amazonas. Historia de los descvbrimientos, entradas, y redvccion de nacioncs. Traba1os m.alogrados de algvnos conqvistadores, y dichosos de oiros, assi temporales, como espiritvales, en las dilatadas montaíias, y
mayores rios de la America. Escrita por el padre ilfanvel
Rodrigvez, de la Compaiíia de Jesvs, procvrador general de
las Provincias de Indias, en la Corte de ·Madrid. Afadrid
1684. 56 pp. não numeradas e 444 pp.; in-6. 0
Além de reproduzir a relação do padre Acufin, o autor trata,
principalmente, das missões jesuíticas situadas na p:irte não brasileira do Alto Amazonas.

1356
ROHAN, Henrique de Beaurepaire

1812-1894

Viagem de Cuyabá ao Rio de Janeiro, pelo Paragnay,
Corrientes, Rio Grande do Sul e Santa Catharina, em 1846.
Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro IX (1847), segunda edição, Rio de Janeiro 1869, pp.376-397.
Contém ligeiras referências a diversas tribos da bacia do Par:oguai.
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ROHAN, Visconde de Beaurepaire

Contém referências aos Kaiapó, Guaikuru e Paiaguá.

Annaes de Matto Grosso. Prefacio de Affonso a: Escragnolle Taunay. Revista do Instituto Historico e Geographico
de São Paulo XV (1910), São Paulo 1912, pp.37-116.
Tratam dos anos de 1718 a 1824, contendo notícias sôbre os contactos de diversas tribos de Mato Grosso com os brancos.

1358
***

ROHDE, Richard
Original-Mittheilungen aus der Ethnologischen Abtheilung der Koniglichen Museen zu Berlin, Berlin 1885,
pp.11-16.
Breve relatório de uma viagem a Mato Grosso, realizada pelo
autor nos anos de 1883 a .1884, por incumbência do Museu Etnológico de Berlim. Contém ligeiras notas sôbre as tribos visitadas, isto
é, os Tereno, Kadiuéu, Bororo Ocidentais e Guató.

1359
;* * *

ROHDE, Rich.
Einige Notizen über den Indianerstamm der Terenos.
Zeitschrift der Gesellschaft f ür Erdkunde zu Berlin, XX,
Berlin 1885, pp. 404-409.
Interessantes notas sôbre numerosos aspectos da cultura dêsses
Aruak do sul mato-grossense, visitados pelo autor em 1884, com referência especial ao casamento e às festas chamadas de "Mainu" e
de "Upa a ne" voty" ("festa das sete estrêlas").
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***

ROMERO, Sylvio

1851-1914

Ethnographia brazileira. Apontamentos para a historia
da litteratura brazileira no seculo XIX, IV, Rio de Janeiro
1888, 161 pp. in-8. 0
Estudos críticos sôbre Couto de Magalhães, Barbosa Rodrigues,
Theophilo Braga e Ladisláo N etto.
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***

RONDON, Candido Mariano da ,Silva

1865-

Ethnographia. Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de Matto Grosso ao Amazonas. Annexo N. 5.
Historia Natural. Rio de Janeiro. s.a. (1910). 57 pp. in-4.º
20 pranchas fora do texto. - A segunda edição foi publicada pelo Conselho Nacional de Proteção aos lndios, Rio
de Janeiro 1947 (56 pp.in-8. 0 , 20 pranchas fora do texto).
Não contém modificações do conteúdo.
Estas importantes notas sôbre os Pareci e Nambikuara, com
vocabulários de suas línguas, são resultados das expedições da Comissão Rondon ao noroeste .de M~to Grosso, feitas nos anos de 1907
a 1911.

1363

..

***
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***

ROLIM, Antonio, Conde de Azambuja

RONDON, Candido M. S.

Relação da viagem' que fez o conde de Azambuja, D.
Antonio Rolim, da cidade de S. Paulo para a villa de Cuyabá
em 1751. Revista trimensal de Historia e Geographia ou
Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro VII
(1846), segunda edição, Rio de Janeiro 1866, pv.469-497.
Terceira edição: 1931.

Serviço de Protecção aos Indios e Localisação de Trabalhadores Nacionaes. Officio N. 644. Rio de Janeiro', 1
de Novembro de 1912. 10 pp.

-
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Critica o tratamento dado pelos salesianos aos Bororo.
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RONDON, Candido Mariano da Silva

graphica. Publicação n. 42 da Commissão de Linhas Telegraphicas Esfrategicas de Matto Grosso ao Amazonas. Rio de
Janeiro 1916, xvii, 266 pp. in-8. ,20 pranchas e 4 mapas
no texto. -- A versão inglêsa saiu como Publicação n. 43
da mesma série, Rio de Janeiro 1916, xxv, 299 pp., 23 pranchas, 4 mapas.

Pelos nossos aborigenes. Rio de Janeiro 1915. 28 pv.
in-16.º

0

Contém um apêlo dirigido pelo autor ao Congresso Nacional,
com relação ao Serviço de Proteção aos Índios, discursos a êsse respeito pronunciados por Luiz Domingues e José Bonifácio de Andrada
e Silva e um parecer apresentado pelo relator, Dr. Alberto Maranhão,
ao Orçamento do Ministério da Agricultura para o ano de 1916.

,

Estas conferências contêm referências aos Pareci, Nambikuara,
Kepikiri-uat, Arikeme, Umutina (Barbados), Kaiabi, Bakairi, Apiaká do Juruena e a outras tribos das regiões exploradas sob a chefia
do autor.
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RONDON, Candido Mariano da Silva

RONDON, Candido Mariano da Silva
Relatorio apresentado á Directoria Geral dos Telegraphos e á Divisão de Engenharia (G.5) do Departamento de
Guerra. Commissão de Linhas Telegraphicas Estrategicas de
Malto Grosso ao Amazonas. I: Estudos e Reconhecimentos.
Rio de Janeiro s.a., 365 pp. in-4. 0 , bosque1os de mapas no
texto, 35 pranchas, 1 mapa separado; II: Construcção (1907
a 1910). Rio de Janeiro s.a. (1919). 139 pp. in-4. 0 , 30 pranchas; III: Comprehendendo o segundo relatorio parcial correspondente aos annos de 1911 e 1912. Rio de Janeiro 1915.
346 pp. in-4.º, 2 mapas.
O primeiro volume desta obra-prima do grande sertanista contém dados acêrca elos Pareci e Nambikuara e ligeiras referências aos
Karitiana, Arikeme e Urupá (p. 329). O segundo trata dos contactos
que a comissão chefiada pelo autor teve com os Pareci e Nambikuara.
O terceiro volume apresenta notícias dos Nambikuara, Apiaká (Tupi) e Munduruku (pp.41-43, 74-77, 165-171), pequenos vocabulários
da língua destas duas últimas tribos, que foram colhidos por F. C.
Hcehne (pp.175-182), e uma lista de tribos conhecidas pelos Munduruku.

1366

***
RONDON, Candido Mariano da Silva
Conferencias realizadas nos dias, 5,7 e 9 de outubro de
1915 pelo Sr. Coronel ... no theatro Phenix do Rio de Janeiro
sobre trabalhos da Expedição Roosevelt e da Commissão Tele-

,1

Conferencias realizadas em 1910 no Rio de Janeiro e
em S. Paulo. Commissão de Linha$ Telegraphicas Estralegicas de A1atto Grosso ao Arnazonas,' publicação n. 68. Rio
de Janeiro 1922. 112 pp. in-8. 0 , 14 pranchas fora do texto.
-- Segunda edição, Conselho Nacional de Proteção aos lndios, Rio de Janeiro 1946, 106 pp. in-8.º, i!t estampas em
,,,
7 pranchas fora do texto.
Estas conferências tratam das expedições realizadas pelo autor
nos anos de 1907, 1908, e 1909, contendo informações acêrca dos Pnreci e Nambíkuara e ligeiras rcferbcias aos Bororo, Kabixi, Apiaká
(Tupi), Munduruku e "Caritiana". Esta tribo da margem direita
do rio Madeira é, no dizer de A. Botelho de Magalhães (Índios do
Brasil, América Indígena VI, p. 77), alófila.
A segunda edição contém acréscimos.

1368
... * * *

RONDON, Cândido Mariano da Silva
Elnograf ia. Revista Brasileira de Geograjia II, n. 4,
Rio de Janeiro 1940, pp.594-621~ Bibliografia. -,- Foi publicado também nos Anais do IX Congresso Brasileiro de
Geografia (1940), III, Rio de Janeiro 1944, pp.482-515, e
reeditado, sob o título "A Etnografia e a Etnologia do Brasil em revista", como pub'licação n. 93 do Conselho Naâonal
de Proteção aos lndios, Rio de Janeiro 1946, 60 pp. in-8.º
/
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Considerações gerais sôbre o trabalho etnográfico no Brasil.
A seguinte frase caracteriza o ponto de vista do autor: "O problema americano da Etnografia se resume, em uma palavra, no Pro•blema da origem do Homem americano". (p. 600).

Contém, além de observações sôbre tribos do Putumaio, considerações sôbre a proteção oficial aos índios, na Colômbia e· no Brasil,
e sôbre a falta de semelhante serviço no ~eru.

1371

Interessante é a lista dos 38 vocabulários inéditos que foram
organizados pela Comissão Rondon e Inspeção de Fronteiras (p.621).

***
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***

RONDON, Cândido

RONDON, Cândido Mariano da Silva
. José Bonifácio e o problema indJgena. Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro CLXXIV (1939).
Rio de Janeiro 1940, pp.867-893.
Trata de José Bonüácio, autor dos "Apontamentos para a civilização dos índios bravos do Brasil'', como precursor e mestre dos
realizadores do moderno Serviço de Proteção aos Índios. Descreve
a fundação, os prop6sitos e as atividades dêsse Serviço: As seguintes
frases caracterizam a mentalidade do autor: "Para incorporar o Índio à Sociedade não basta supor a intervenção de um missionário na
sua vida fetichista, atuando contra a sua vontade pela instituição
do batismo, isto é, a incorporação de um novo ente à massa humana,
e o culto teol6gico, cat6lico ou protestante, ou qualquer outra intervenção espiritual a transformar sua mentalidade primeva. Demanda paciente atuação e perenal assistência do Amor, pela aplicação
incessante da bondade nas relações acaso possíveis entre os Índios
e os que pretendem transformar a sua concepção concreta do Mundo.
Como é fenômeno que depende da lei da evolução, cumpre .apreciar,
ainda que sucintamente, a evolução mental do Índio, que não é outra coisa senão uma criança grande, segundo o método oferecido por
José Bonifácio, nos seus tradicionais Apontamentos, assimilado pelo
Serviço de Proteção aos Índios, e por sua acurada e sensata experiência, adaptado refletidamente à prática educacional." (p. 882).
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***
RONDON, Cândido M. da Silva
Problema indígena. Separata do relatório de 1936 da
Comissão Mixta Perú-Colômbia na questão de Leticia.
América Indígena III, n. 1, México 1943, pp.23-37, p.
38: retrato do autor.

Índios do Brasil, I: do Centro, Noroeste e Sul de MatoGrosso; Rio de Janeiro 1946, 366 pp. in-8. 0 gr., 573 figuras
no texto, índices alfabéticos de nomes e matérias; II: das
Cabeceiras do Rio Xingu; dos Rios Araguáia e Oiapóque,
Rio de Janeiro 1953, 363 pp. in-8. 0 gr., 401 figuras no
texto, índices alfabéticos de nomes e matérias.
Coleção de fotografias tiradas em épocas diversas, desde 1890,
por membros de vários serviços no sertão do Brasil dirigidos pelo
general Rondon, que assina a introdução à presente obra. Essas figuras são. uma mina de material etnográfico, psicol6gico e de Antropologia-Física. Os comentários que acompanham as séries do volume I são. de autoria de Amilcar Armando Botelho de Magalhães e
apareceram, na maior parte, também na revista América Indígena,
México 1943-1945.
Êsse volume reproduz fotos dos seguintes índios mato-grossenses: Ariti (Pareci), lranche, Bororo, Umutina, Guat6, Nambikuara ·
e numerosas tribos da bacia d() Madeira, Kadiuéu, Kaiuá e Tcreno.
Especialmente interessantes são as representações das cerimônias
fúnebres dos Bororo, filmadas por Thomas Reis.
.....

No segundo volume encontramos, além dos comentários de Botelho de Magalhães, notas sôbre os Karajá de autoria de Boaventura
Ribeiro da Cunha (pp.165-198) e observações sôbre os Emerenhom,
Galibi, Karipuna e Pariukur (Palikur) feitas por Eurico Fernandes
entre .estas quatro tribos do Territ6rio do Amapá (pp.269-292). Êsse
volume reproduz fotos dos Kajabi, Bakairi, Kamaiurá, Uaurá (Waurá), Ualapiti, Auêti, Meinako, Kuikuro, Anaukuá (Nahukuá), Karajá, Akuê-Chavante, Gavião, Canella, Krah6, Guajajara, Krenak,
Galibi, Pariukur, Oiampi, larupi e Kaianã.
3 g

*
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RONDON, Câ1;.dido M. S., e FARIA, João Barbosa de

tos de lendas no idioma indígena Gom versão portuguêsa ao lado (pp.
149-183), listas de plantas medicinais e diversas observações médicas, dados sociológiccs e outras inform~ções etnográficas.

Glossário Geral das tribos silvícolas de Mato-Grosso e
outras da Amazónia e do Norte do Brasil, I. Conselho l\Tacio;ial de Proteção aos lndios, publicação N. 76, Rio de Janeiro 1948, 257 pp. in-8. 0 , 11 mapas no texto.
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***
RONDON, Cândido M. S., e FARIA, João Barbosa de

As páginas 12-24 apresentam uma lista alfabética de 246 tribos
agrupadas segundo os Estados do Brasil em que vivem, com a indicação do habitat e da classificação lingüística. Esta não está isenta
de graves senões: não se pode classificar, por exemplo, como Gê os
í;idios "Canoeiros'', Karajá, Ofaié-Chavanté (Opaié) e "Carnijó de
Aguas Belas" (Fulniô) (pp. 17, 20 e 23).
Seguem-se vocabulários das línguas tupi dos Pauatê do Gi-Paraná, Mato Grosso (pp.75-88), dos Oiampi do rio Jari, Pará (pp.115116), e'.dos Kepikiri-uat da bacia do Gi-Paraná (pp.177-191); dos dialetos nambikuara dos Nenê (pp.91-94), Tagnani, Tauitclatê, Tadutê
e Taximendi (pp.97-113),. todos de Mato Grosso; do idioma pano
dos Karipuna do rio Madeira (pp.163-174); da língua isolada dos Arikêm do rio Jamari (pp.193-200); dos idiomas de diversos grupos indígenas da região situada entre o Gi-Paraná, o Guaporé e o Madeira
(pp.203-215); das línguas karaíb dos Maiongkong (Iekuaná da bncia
do Uraricuera) (pp.217-221), dos Galibi do rio Uaçá (pp.225-232) e
dos Taurepã (Jaricuna, Taulipang) da região do Roroima (pp.235246); e, por fim, da língua tikuna (tukuna) do Solimões (pp.249-255),
que é aruak, segundo alguns autores, e isolada, segundo Nimuendajú.
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***
RONDON, Cândido Ma~iano da Silva,e FARIA, João
Barbosa de
Esbôço gramatical e vocabulário da língua dos índios
Borôro. Algumas lendas e notas etnográficas da mesma tri:..
bo. Conselho Nacional de Proteção· aos lndios, publicação
n. 77. Rio de Janeiro 1948. 211 pp. in-8. 0 , 3 pranchas fera
do texto.
O material lingüístico'' forma a maior parte da presente publicação (pp.14-147 et passim). Acorr.panham-no uma coleção de tex-
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Esboço Gramatical; vocabulário; le~das e cânticos dos
lndios Ariti (Parici). Conselho Nacional de Protecão aos
~ndios, publicação n. 78, Rio de Janeiro 1948. Í10 pp.

zn-8.G

Ariti é o nome que êsses índios aruak de Mato Grosso, também
chamados Pareci (Paressi), dão a si mesmos. O vocabulário contido
no presente trabalho (pp.27-72) é parici-português e alfabético. Os
cânticos (pp.75-97) e as lendas (pp.101-109) são apresentados no texto original com a versão portuguêsa ao lado. Duas lendas (pp.109110) ficaram sem tradução.
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***
RONDON, Frederico

1898-

Pelo Brasil Central. Brasiliana XXX. Segunda edição ampliada. S~o .Paul? 1938. 314 pp. in-8. 0 , 11 pranchas
fora do texto. Bibliografias. - A primeira edicão apareceu

·

~1m.

O autor ventila importantes problemas ligados ao tratamento
do índio pelo branco (passini), dedicando-se, às páginas 85-90, aos
Kaingang do Rio Grande do Sul, especialmente aos do toldo da Guarita, de cujo idioma apresenta também um pequeno vocabulário.
(pp.88-90).

***
RONDON, Frederico
Na Rondônia Ocidental. Brasiliana CXXX. São Paulo
1938. 280 pp. in-8. 0 , 7 pranchas com 29 figuras fora do
texto. Bibliografia.
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O autor descreve sua viagem pela região situada entre a cidade
de São Luiz de Cáceres, no Alto Paraguai, e Vila Bela de Mato Grosso,
no rio Guaporé. Apesar de dedicar-se, de preferência, a observações
geográficas, traz algumas notas interessantes sôbre os índios dessa
zona, que são os Guató, os Bororo Ocidentais e· os Chiquitos. Contém
pequenas listas de palavras guató e. chiquito.
Cf. H. Baldus in: Revista do Arquivo Municipal, LIII, pp.197198, São Paulo 1939.

Depois de dar uma sinopse da geografia, história e etnografia
da bacia amazônica, o autor descreve as diferentes embarcações in-.
dígenas dessa região e apresenta uma lista de 178 tribos sul-ameri-.
canas com indicação da espécie de embarcação mais usada em cada
uma delas ou da não-existência de qualquer embarcação. Apesar de
certas inexatidões na extersa bibliografia, a presente obra é a mais
importante sôbre o assunto.
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ROOSEVELT, Theodore

RONDON, Frederico

1858-1919

Through the Brazilian Wilderness. London 1914. Nova
edifãº'. New, Y~rk 1925,, X:i, 410 pp., 8 pranchas, 3 mapas,
apendices, mdice aljabetico. -- Tradução portuguêsa de
Conrado Erichsen, intitulada "Através do Sertão do Bra~il", série Brasiliana, vol. 232, ,$ão Paulo 1944, 392 pp.
0
zn-8. , 1 mapa, ilustrações. No mesmo ano de 1944 apareceu
no Rio de Janeiro, publicada pelo Serviço de Injormacão
Agrícola, do Ministério da Agricultura, e traduzida por
Luiz Guimarães Júnior, outra edicão brasileira sob o título "Nas selvas do Brasil", 328, pp. in-8. ilustrações.

Uaupés. Hidrografia, demografia, geopolítica. Rio de
Janeiro 1945, 259 pp. in-8. 0 , 10 mapas no texto, 6 pranchas·
fora do texto. Bibliografias.
Contém numerosas referências aos índios dessa região visitada
pelo autor, oficial do exército brasileiro, durante os anos de 1931
a 1933.
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***
Descrição da viagem realizada pelo autor, em companhia do
então coronel Cândido Mariano da Silva Rondon, pelo oeste de Mato
Grosso, até o Amazonas. Serve de complemento às "Conferencias"
publicadas por êsse oficial brasileiro e contém interessantes referências aos índios da zona percofrida.

RONDON, Joaquim
O lndio como sentinela das nossas fronteiras. Rio de
Janeiro 1949, 39 pp., 6 pranchas fora do texto.

1381

Texto duma conferência realizada em comemoração ao "Dia
do Índio'', contendo ligeiras referências a índios de diversas tribos da
bacia do rio Branco, com as quais o autor estêve em 1927.

***
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ROQUETTE-PINTO, E.

** *

1884-

ROOP, Wendell P.

Os índios Nhambiquára do Brasil Central. International Congress of Americanists, Proceedings of lhe ÃT!Uth
Session, London 1912. Pari II. London 1913, pp.382-387.

Watercraft in Amazonia. Revista del Instituto de Antropología de la Universidad Nacional de Tucum~n, vol.
II, n. 11, Tucumán 1942, pp.363-515, 7 pp. de figuras e
mapas fora do texto. Bibliografia.

Ligeiras notas sôbre essa tribo de Mato Grosso, descrevendo,
princip~ente, uma coleção de artefatos enviada ao Museu Nacional do Rio de Janeiro pela Comissão Rondem. Quatro figuras no texto
representam alguns dêsses objetos, a saber, um abano de fôlhn de
/
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ROQUETTE-PINTO, E.

bacaba, cerâmica, um machado de pedra e diversos tipos de pontas
de flechas. À página 386 há dois vocabulários nambikuara com as
palavras correspondentes em português e inglês, e à página 387 um
resumo em inglês.

vide
BAPTISTA, Benjamim, MACEDO e VASCONCELLOS.
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ROSCIO, Francisco ] oão

ROQUETTE-PINTO, E., e CHILDE, A.

Breve noticia da extensão de terreno, que occupão os
sete Povos das Missões Guaranis, chamados commummente
Tapes Orientaes ao Rio Uruguay, conquistados o anno
passado (1801) a favor da Corôa de Portugal ... Revista do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro, XXI (1858),
2.ª edição, Rio de Janeiro 1930, pp.271-274.

Contribuição ao estudo anthropometrico dos indios Urupás. Archivos do lltfuseu Nacional, KXV, Rio de Janeiro
1925, pp.7-31, 8 pranchas (representando crânios).
Hoje a tribo dêsses índios do vale médio do Gi-Paraná é considerada extinta.

Pequena mas interessante contribuição para o estudo da aculturação dos índios do oeste- sul-riograndense.
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***
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ROQUETTE-PINTO, E.

ROTH, Walter E.

1861-1933

Rondonia. Terceira edição. São Paulo 1935. Brasiliana XXXIX, 401 pp. in-B. 0 , ilustrações e mapas, índice
alfabético. -- Aparece_u, antes, nos Archivos do Museu Nacional XX, Rio de Janeiro 1917. A terceira edicão é enriquecida com notas de Alberto José de Sampaio, Álvaro Ozorio de Almeida, Mello Leilão, Olympio da Fonseca Filho,
Fabio Werneck, Heloisa Alberto Torres e Raimundo Lopes.

An Inquiry into lhe Animism and Folk-lore oj lhe
Guiana Indians. Thirtieth annual Report of the Bureau
of American Ethnology, 1908-1909. Washington 1915, pp.
103-386, pranchas 4-7, figs. 1-6, bibliografia, glossário e,
às págs. 427-453, índice alfabético.

Em 1915 o ~mtor propôs o nome Rondônia "para de~ignar a
zona compreendida entre os rios Juruena e Madeira, cortada pela
Estrada Rondou. Os elementos geológicos, geográficos, botânicos,
zoológicos, antropológicos e etnográficos que tal região tem fornecido, originais e numerosos, justificam a criação dessa província antropogeográfica." (p. 17).

Obra indispensável para o estudo dos índios da região limitada
pelo Orinoco, rio Negro, Baixo Amazonas e Atlântico e da mitologia
americana em geral. Foi qualificada como "excelente" por KochGrünberg (Vom Rorol'ma zum Orinoco, II, p. 264). Não distingue
suficientemente, porém, o valor de cada um dos vários a~tores em
que se baseia. É por isso que os dados colhidos diretamente da bôca
dos índios pelo etnólogo inglês representam es componentes mais
importantes do presente trabalho.

Na sua viagem à, Rondônia, em 1912, Roquette-Pinto reuniu o
copioso material sôbre os Pareci e Nambikuara que faz do presente
livro uma das mais notáveis fontes da Etnologia Brasileira, principalmente a respeito da cultura material <lêstcs índios da Serra do
Norte.

Depois de ventilar o problema da crença num Ser Supremo entre as tribos daquela região, Roth passa a estudar. os heróis tribais,
os ídolos, as noções da criação dos homens, plantas e animais, as
idéias da imortalidade do corpo e dos espíritos associados a êle, os
sonhos, os espíritos familares, os espíritos da mata, da montanha,
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da água e do céu, os agouros e feitiços, as restrições e abstenções no
tocante a jôgo, comida, indústria e ;i.omes, a vida sexual, o médicofeiticeiro, o conceito de Kanaima, diferentes crenças índias a respeito
de homens e animais; ·animismo e contos recém-importados, misturas de crenças indígenas e forasteiras e, por fim, folclore independente
do animismo.
As numerosas lendas citadas ao tratar dêsses temas provêm,
principalmente, de Arawak, Karaíb e Warrau.

Southern British Guiana. Smithsonian Institution. Bureau
of American Ethnology. Bulletin 91. Washington 1929.
xvii, 110 pp., 34 pranchas, 90 figuras no texto. Bibliografia.
Pela abundância de excelentes ilustrações, êste apêndice da obra
publicada pelo autor em 1924 constitui ótimo material para estudos
ergológicos não só de tribos da Guiana lnglêsa, como também de
seus vizinhos da Guiana Brasileira e dos índios do Brasil em geral.
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ROTH, Walter Edmund

Rozo; José Maria

An Introductory Study of lhe Arts, Crafts, and
Customs oj lhe Guiana Indians. -- Thirty-eighth Annual.
Report of the Bureau of American Ethnology. 19~6-17.
Washington 1924, pp.25-745, 183 pranchas, 341 figuras
no texto, mapa. Bibliografia.
Uma das obras mais importantes da Etnologia Sul-americana.
Trata dos índios da região limitada pelo Orinoco, rio Negro, Baixo
Amazonas e Atlântico, principalmente das tribos da Guiana Inglêsa.
O autor, baseando-se em observações próprias e nas obras publicadas por outros viajantes, estuda a produ~.ão do fogo, os instrumentos
de pedra, madeira e outras matérias, o uso de borracha, cera, óleos e
matérias corantes, o fabrico de cordas e fitas, os trabalhos em penas,
contas, metal, couro e entrec'lsca, ~ olaria, o fabrico de trançados e
armas, os víveres, bebidas e narcóticos, as casas, móveis e utensílios,
os adornos e vestes, os instrumentos de música, jogos e brinquedos,
os. animais domésticos, os e.rimes e castigos, o chefe e o exercício da
autoridade, a guerra, as viagens, saudações e comércio, a morte e o
IU:to, o matrimônio, o nascimento, !"! infância, as doenças e a higiene,
os conceitos de t<>mpo, de· número e de distância. Minucioso índice
alfabétic;) de nomes e matérias e um glossário facilitam a utilização
dessa magnífica obra.

La Fiesta &l Diablo entre los Puifiave. Boletin de Arqueología I, n.3, Bogotá 1945, pp.241-247.
ftsses .índios formam, com os Maku, um grupo lingüístico, na
zona fronteiriça entre a Colômbia 'o Brasil, na parte superior das
bacias do Orinoco e rio Negro. O autor descreve suas observações
feitas no baixo Inírida, em 1937, oferecendo assim, interessante contribuição ao estudo das cerimônias de Jurupari.

e
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***
RUBIM, Braz da Costa
Memorias historicas e documentadas da Provincia do
Espirita Santo. Revista Trimensal do Instituto ilistorico,
Geographico e Ethnographico do Brasil XXIV, Rio de
Janeiro 1861, pp.171-351.
Contém referênciàs aos índios que, de 1534 até o primeiro quartel do século XIX, povoavam essa parte do Brasil. \
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***
ROTH, Walter E.

RUDOLPH, Bruno

Addilional Studies of lhe Arts, Crafts, and Customs
of lhe Guiana 1 ndians, with Special Rejerence to those of

Worterbuch der Botokudensprache. Hamburg 1909. viii,
85 pp. in-8. 0
.
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O autor recolheu o material para êste dicionário entre os Botocudos do Mucuri, rio de Todos os Santos, S. Mateu e rio Prêto.
As pp. vi-viii contêm uma inÚodução com observações gramaticais.

1391

***
RÜE, E. Aubert de la
Quelques observations sur les Oyampi de l'Oyapock (Guyane Française). Journal de la 8ociété des Américanistes,
N. 8., XXXIX, Paris 1950, pp.85-96, 2 figuras no texto,
4 pranchas fora do texto.
Interessantes notas sôbre êsses Tupi da região fronteiriça entre
o Brasil e a Guiana Francesa, visitada peb autor de novembro de
19·18 a março de 1949, por ocasião de uma expedição geológica.

1392
***

RUEZ, Luis
Etwas über die Guaranie-Indianer und ihre kuliischen
Ideogramme. Südamerika II, Heft 3, Buenos Aires 1951,
pp.979-985, 15 figuras no texto.
Apesar de vários senões, êste estudo de sinais pintados cerimonialmente em árvores e rochedos é digno de nota. O autor não especifica os Guarani de que está tratando; aparentemente são grupos
.da Argentina e do Paraguai.

cos no Brasil, com 20 pranchas litografadas e lexlo; a terceira dos costumes de índios e europeus, com 30 pranchas
litografadas e texto; a quarta da vidq, e dqs costumes dos negros, com 20 pranchas litografadas e texto. - Uma edição
de divulgação com. somente 40 pranchas litografadas apareceu em 8chaffhausen, no ano de 1836, sob o título "Das
Merkwürdigsle aus der malerischen Reise in Brasilien".
- A edição brasileira é o primeiro tomo da "Biblioteca Histórica Brasileira", sob direção de Rubens Borba de Moraes,
que também a prefaciou; foi traduzida para o português
por Sérgio Milliet com o título "Viagem Pitoresca através do Brasil" (x, 205 pp. in-8. 0 ) e saiu em São Paulo, no
ano de 1940, reproduzindo, além das 100 pranchas do original, 10 desenhos inéditos de Rugendas, pertencentes às
coleções da Biblioteca Municipal de São Paulo e de J. F.
de Almeida Prado. - Oscar Canstatt ("Kritisches · Repertorium der Deutsch-Brasilianischen Literatur", Berlin 1902,
p. 26) observa que, no tocante aos textos de sua " Viagem
pitoresca", outros tinham de aJ~dar a Rugendas, "porque
êle mesmo não escreveu nenhum apontamento e, infelizmente, tampouco um diário. Huber e outros podiam basearse unicamente nas cartas que Rugendas, de vez em quando,
mandava para casa.''
Os desenhos e textos da obra do artista bávaro que ainda conservam certo valor para o estudo dos índios do· Brasil são, principalmente, os concernentes aos Botocudos e outras tribos da mesma região de Minas Gerais, Espirito Santo e Bahia.
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1393

***
RUGENDAS, Johann Moritz

*•*
RYDÉN, Stig

1802-1858

Jlalerische Reise in Brasilien. Paris-Afiilhausen, 18271835. A obra apareceu em qiiatro parles, tratando a primeira de paisagens, com 30 pranchas litografadas, àcompanhadas de texto alemão e francês escrito por V. A. lluber; a segunda da indumentária e dos tipos de negros e bran-

Notes on a Knitting Technique from lhe Tukuna Indians, Brazil. Man XXXV, n. 183, London 1935, pp.161163, 5 figuras no texto e 6 figuras em prancha fora do texto.
Importante estudo comparativo sôbre objetos enodados dêss.es
índios do Solimões.
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RYD:RN, Stig

SAAKE, Wilhelm

Brazilian anchor axes. Etnologiska Studier J Ethnological Studies IV, Goteborg 1937, pp.50-83, 13 figuras no
texto (sendo uma um mapa). Bibliografia.

Kulturwandel im Xingu-Quellgepiet. Anthropos XL VII,
Freiburg in der Schweiz 1952, pp.1022-1ü24.

O autor chega à conclusão de que os machados de âncora foram

usados como arma e como objeto cerimonial, empregando-se para o
trabalho outros machados mais simples. Um mapa de distribuição
mostra eer aquêle machado semilunar particular à cultura de tribos

1910-

O autor reproduz dados sôbre tribos da região dos formadores
do Xingu publicados por Eduardo Galvão e Manoel Rodrigues Ferreira, acrescentando interessantes observações sôbre mudança cultural por êle mesmo feitas, em 1952, entre os Bakairi.

1399

gê.

***

Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista do Arquivo
Municipal XLV, São Paulo 1938, pp.125-127, 1 mapa.

1396
***

RYD:RN, Stig
A Study ·of South American Indian Hunting Traps.
Revista do Museu Paulista, Nova Série, IV, São Paulo
1950, pp.247-352, 28 figuras no texto, 5 mapas e 4 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Na presente monografia é estudada a distribuição geográfica
dos diversos tipos de armadilhas de caça entre os índios sul-americanos, acompanhada de mapas e abrangendo por extenso as informações existentes nas fontes a respeito.
Das suas conclusões podemos deduzir que os dados disponíveis
não permitem o agrupamento em áreas definidas de distribuição.
Considerando, porém, a simplicidade da construção da maioria daqueles tipos de armadilhas, não parece impossível que êste ou aquêle
tenha sido inventado em diferentes lugares independentemente de
transmissões.

1397
***

S.,

J. Norberto de S.

Damiana da' Cunha. Revista Trimensal do Instituto
Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil XXIV,
Rio de Janeiro 1861, pp.525-538.
Contém dados acêrca da história dos Kaiapó do sul.

1398

SAINT-ADOLPHE,

J.

C. R. Milliet de

Diccionario geographico, historico e descriptivo, do
Imperio do Brazil. Obra ... trasladada em portuguez do manuscripto inedito francez, com numerosas observações e addições, pelo Dr. Caetano Lopes de Moura. Pariz: J. P. Aillaud, 1845. I: xiii, 566 pp., el'ratas: 2 pp.; II: 794 pp.,
erratas: 1 p.; in-8. 0
·
Sob o verbete "lndios" são enumerados muitos nomes de tribos
do Brasil e as províncias habitadas por elas. Grande parte dessas
tribos e ainda outras figuram, também, em verbetes próprios, que
tratam da sua história e cultura.

1400

***
SAINT-HILAIRE, Auguste de

Voyages dans l'intérjeur du Brésil, premiere partie:
Voyage dans les province8 de Rio de Janeiro et de Minas
Geraes, I: Paris 1830, xvi, 458 pp., 1 prancha,\ II: Paris
1830, vi, 479 pp., 1 prancha, índice alfabético das matérias
contidas nos dois tomos: in-8. 0 • - - Versão portuguêsa na
série "Brasiliana" CXXVI e CXXVI-A, tradução e notas de Clado Ribeiro de Lessa, S. Paulo 1938, 378 e 370
pp. in-8. 0 , 6 e 3 pranchas.
No primeiro tomo desta descrição de uma viagem realizada nos
anos de 1816 a 1817 há.interessantes notas sôbre os Coroados do Rio
Bonito e os índios de Passanha, isto é, os Malali, Monoxó, Kapoxó
e Panhame.
/
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O segundo tomo contém dados concernentes aos Makurú, Botocudos e Maxakuli. Os pequenos vocabulários m;ilali, monoxó, makuni, maxakuli e coroado, insertos na presente obra, foram estudados
por Loukotka nos seus trabalhos "La família· lingüística Masakalí"
e "La familia lingüística Coroado".
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***
SAINT-HILAIRE, Auguste de
Voyages dans l'intérieur du/ Brésil, seconde pariie:
Voyage dans le Districl des diamans ei sur le littoral da
Brésil, I: Paris 1833, xx, 402 pp., errata: 1 p., índice alfabético das matérias contidas nos dois tomos; II: Paris 1833,
.456 pp.; in-8. 0 • - Sob o título "Segunda viagem ao interior do Brasil - Espírito Santo" - há, na série "Brasiliana" LXXII, uma tradução de Carlos Madéira (São Paulo
1936, 245 pp. in-8. 0 ) .
O segundo tomo contém ligeiras notas sôbre os índios "civilizados" da aldeia de São Pedro, situada perto de CJ.bo Frio, e de outros lugares do litoral, percorridos pelo autor em 1818. As pp. 293296 apresentam um vocabulário comparativo da LínguJ.-geral falada em São Pedro e na Vila Nova d'Almeid1. Especialmente interessantes são os diversos dados sôbre os "Goitacazes" e B)tocudos,
como também sôbre a pacificação dos Botocudos do rio Doce, realizada pelo grande filântropo Guido Marliere que, falando aos brasileiros sôbre o tratamento que deviam dar aos índios, disse: "Amor
e lealdade para com eles, meus amigos, e temos homens!" (II, p.340).
O que pensava o próprio Saint-Hilaire dos índios em geral se
evidencia pelas seguintes frases (II, p. 5): "Les lndiens, hommes comme nous, ayant avec nous une origine commune, sont également
animé-,s d'un soufle ~ivin; mais il me parait incontestable que l'imprévoyance est attachée aux différences de forme que présente leú.r
race, comme le même défaut a été attaché à l'organisation encore
imparfaite de l'enfance, ou l'idiotisme aux difformités des cretins
de la S.uisse et de la Savoie."

SAINT-HILAIRE, Auguste de
Voyages dans l'intérieur du Brésil, troisieme partie:
Voyage aux sources du Rio de S. Francisco et dans /a province de Goyaz, I: Paris 1847, xv, 380 pp.; II: Paris 1848,
349 pp., índice alfabético das matérias contidas nos dois
tomos, errata: 1 p.; in-8. 0 Versão portuguêsa na série "Brasiliana" LXVIII e LXXVIII, tradução e notas de Clado
Ribeiro de Lessa, São Paulo 1937, 341 e 306 pp. in-8. 0
Descrição duma viagem feita em 1819 com ligeiras notas sôbre
os Coroados do Rio Bonito, os Kaiapó da aldeia de São José de Mossamedes e também sôbre diversos outros índios aldeados e quase
completamente aculturados.
O segundo tomo contém pequenas listas de vocábulos daqueles
Kaiapó do sul (pp.108-109), da Língua-geral falada na aldeia do rio
das Pedras (pp.261-262) e do chikriabá (pp.289-290) que, como o
kaiapó, é considerado língua gê.
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***
SAINT-HILAIRE, Auguste
Voyage dans l'iniérieur du Brésil, qualrieme parlie:
Voyage dans les provinces de Saint.. Paul el de Sainte-Ca'therine, I: Paris 1851, z1i, 464 pp.; II: Paris 1851, 424 pp.,
índice alfabético das matérias contidas nos dois, tomo~/ .~n8.º - Versões portuguêsas apareceram sob o titulo Viagem à província de São Paulo e resumo das viagens ao Brasil, Provincia Cisplatina e A1issões do Paraguai", tradução e prefácio de Rubens Borba de :Woraes, Bi_blioteca Histórica Brasileira II, São Paulo 1940, 375 pp. m-8. 1 mapa, 1 retrato do aulor, bibliografias, e "Viaf!em à província
de Santa Catarina "(1820)", tradução de Carlos da Costa
Pereira, série "Brasiliana" L FIJI, São Paulo 1936, 252
pp. in-8. 0
0

Descrição duma Yiagcm feita cm 1819 e 1820. No primeiro tomo, pp.454-461, há ligeiras notas sôbre os "Guanhanans" da região
de Faxina, no sudeste paulista, os quais são, segundo a pequena lista
de y0cábulos colhida pelo autor (pp.456-457), classificados como
Kaingang por Loukotka ("Línguas indígenas do Brasil", p. 151).
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O segundo tomo, pp.43-48 e 62-65, contém algumas referências
aos Kaingang dos arredores de J aguariaíva, no este paranaense.

.
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***

SALA, Antonio Maria

Brasil", p. 161) demonstra falarem êstes vizinhos dos Karimé um
idioma karaíb "com intrusões de aruak"; 2) um vocabulário dos
Karimé (pp.314-316) que, segundo Loukotka (o.e., p. 156), formam
com seus vizinhos Xirianá a família lingillstica dêste nome.

1407
***

-1936

Ensaio de grammatica Kaiapó. Revista do Museu Paulista XII, São Paulo 1920, primeira parte, pp.393-429.
ftste pequeno mas valioso trabalho sôbre a língua dos Kaiapó
do norte, tribo gê, da hinterlândia de Conceição do Araguaia, é a
versão portuguêsa do original francês publicado no "Anthropos"
IX, Wien 1914, pp.233-240. Distingue-se dêle unicamente pelo vocabulário português-francês-kaiapó (pp.405-429) que o acompanha ao
invés da coleção de frases kaiapó com tradução para o português e
francês contida no orjginal (pp.239-240).

SALDANHA, ] osé de
Diario resumido. Anais da Biblioteca Nacional do
Rio de Janeiro LI (1929),. Rio de Janeiro 1938, pp.135301, 1 mapa.
Diário escrito no Rio Grande do Sul, em 1786 e 1787. Contém
referências aos índios "Minuanos" e "Tapes".
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***
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SALESIANOS, Missionários

***
SALA, Antoine
Quatre mois de voisinage avec les Cara1as. Les Missions
catholiques LV, Lyon 1923, pp.214-215, 226-227, 238-239,
249-251.
Ligeiras notas de um missionário dominicano de Conceição do
Araguaia.

Elementos de Grammatica e Diccionario da Lingua dos
Boróros-Coroados de Matto Grosso. Cuiabá 1908. viii, 65
pp. in-8. 0 , 1 p. de errata.
Algumas palavras diferem das publicadas por Colbacchini e
Albisetti.
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***
SALATHÉ, Georges
Les Indiens Karimé. Revista del Instituto de Etnología
de la Universidad Nacional de Tucumán II, Tucumán
1931-1932, pp.297-316, 17 figuras no texto.
As presentes notas sôbre êsses índios da bacia do rio Branco,
na Guiana Brasileira, tratam principaimente da cultura material.
São acompanhadas por dois vocabulários: 1) um vocabulário pauxiana (pp.307-313) que, segundo Loukotka ("Línguas indigenas do

***

SALESIANOS, Missionários
...
Pelo Rio Mar. Rio de Janeiro 1933. 124 pp. in-8. 0 ,
16 pranchas.
Contém, além de informes acêrca das missões salesianas do Amazonas, uma valiosa lista de tribos do rio Negro (pp.15-31) com importantes dados a seu respeito. É igualmente digna de nota a estatística dos índios do alto rio Negro, feita em 1931, que indica 3.546
índios aldeados e 2.779 índios não aldeados (pp.53-54.)
48
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SALESIANOS, Missionários

SAMPAIO, A. ]. de

. .Usos .e costumes. dos selvicolas da Amazonia. Episodios
misswnarws. Prelazia de s . Gabriel. Leituras Catholicas,
anno XL VI, n.558-559, Niciheroy 1936. 228 pp. in-8.º

A Flora do Rio Cuminá (E. do Pará - Brasil). Resultados botanicos da Expedição Ronâon c't Serra Tumuc.:.Humac em 1928. Archivos do Museu Nacional, xx;rv, Rio
de Janeiro 1933, pp.9-206, 12 pranchas.

Êste livrinho de divulgação contém uma mistura de dados de
valor desigual acêrca de índios da prelazia do rio Negro que pertencem, principalmente, a tribos da família lingüística Tukano e à tribo aruak .dos Tariana. Contém várias lendas desta última (pp.190200), e uma lenda da tribo tukano dos Tuiúka (pp.188-190).
/

1881-1946

Êste relatório de viagem contém referências aos Pianogotó daquele rio da Guiana Brasileira (pp.112-117, 190-191 e pranchas V,
VI, VII, VIII e X) e aos Rangu da Serra Tumucumaque (p. 190 e
prancha IX).
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SALVADOR, Vicente de

1564-1639

SAMPAIO, Francisco Xavier Ribeiro de

1741-1813

Historia do Brasil. Rio de Janeiro 1887. in-8.º. -Nova edição revista por Capistrano de Abreu, S. Paulo
1918, xxxv, 632 pp. in-8. 0 , 3 pranchas, índices. 3.ª ed.:
1931.

Diario da Viagem que em visita, e correição das povoações da Capitania de S. Jaze do Rio Negro fez o ouvidor,
e intendente geral da mesmq, Francisco Xavier Ribeiro de
Sampaio, no anno de 1774 e 1775. Lisboa 1825. 115 pp.

O autor desta obra, escrita em 1627, passou a maior parte de
sua vida na Bahia e algum tempo em Olinda e no Rio de Janeiro.
Seu livro contém informações sôbre os índios do Brasil que confirmam os dados dos autores do século XVI mas não lhes acrescentam
quase nada de importância etnográfica. Numerosos são os dados
sôbre as relações entre índios e brancos.

Importante contribuição para o estudo da história dos índios
amazonenses.
Cf. também: Collecção de noticias para a Historia e Geografia
das Nações Ultramarinas, que vivem nos Dominios Portuguezes, ou
lhes são visinhas: publicada pela Academia Real das Sciencias, tomo
VI, Lisboa 1856, n. 1: Roteiro da viagem da Cidade do Pará até ás
ultimas colonias dos Domínios Portuguezes em os rios Amazonas e
Negro, illustrado com algumas noticias, que pódem interessar a curiosidade dos navegantes, e dar mais claro conhecimento das suas Capitanias do Pará; e de S. José do Rio Negro; pp.1-85; - n. 2: Appendix
ao Diario da viagem, qu~ em visita, e correição das Povoações da Capitania de S. José do Rio Negro, fez o Outidor, e Intendente Geral
da mesma, Francisco' Xavier Ribeiro de Sampaio no anno de 17741775; pp.87-142, 6 tabelas após o texto; in-4. 0

1412

***
SAMPAIO, Affonso Botelho de
Descoberta dos Campos de Guarapuava. Revista do
Instituto Historico e Geographico do Brazil XVIII (Tomo
5.º da terceira serie), (1855), Rio de Janeiro 1896 pp.263288.
'

1415

***
Trata das relações do autor com "os índios do sertão do Tibagí'', em dezembro de 1771 e janeiro de 1772. Êsses membros da "nação Xoélan" (p. 279) eram, aparentemente, Kaingang (cf. p. 272).
Alguns dados etnográficos são interessantes.
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SAMPAIO, Francisco Xavier Ribeiro de
Relação geographica hisiorica do Rio Branco da America Portugueza. Revista)rimensal de Historia e Geographia
/
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ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro
XIII (1850), segunda edição, Rio de Janeiro 1872, pp.
200-273.
Além de ligeiras referências a numerosas tribos dessa parte da
Guiana Brasileira há, no presente trabalho, um capítulo no qual
"dá-se notícia das nações de índios habitantes do Rio Branco, e dos
seus usos e costumes" (pp.252-256). Apresenta à página 273 um "Mapa de todos os habitantes indios das povoações do Rio Branco", isto
é, uma tabela datada de 1777; que indica o número dos 1019 habitantes das povoações de N. S. da Conceição, S. Philippe, Santa Barbara, Santa Isabel e N. S. do Carmo, divididos por idade e sexo.

1416
***

SAMPAIO, Theodoro

1855-1937

Considerações geographicas e economicas sobre o valle
do Rio Paranapanema. Boletim da Commissão Geographica
e Geologica do Estado de S. Paulo, IV, São Paulo 1890,
pp.87-156.
Em 1886 o autor viajou pelo Paranapanema com o fito de levantar-lhe a planta. O presente trabalho contém notas sôbre a luta
entre índios e colonos naquela região e algumas referências especiais
aos "Coroados" (Kaingang), "Chavantes" e "Cayuás". :Êstes últimos pertencem à família tupi, como mostra o vocabulário de sua língua apresentado às páginas 133-149.

1417

***
SAMPAIO, Theodoro
A nação Guayanã da Capitania de São Vicente. Revista do Museu Paulista II, S. Paulo 1897, pp.115-128.
Considera êsses índios como habitantes de São Paulo de Piratininga e sua língua um dialeto guarani. (p. 128).

1418

-

624 -

SAMPAIO, Theodoro
Os Guayanãs da Capital de S. Vicente. Revista do
Instituto Historico e Geographico de' São Paulo VIII (1903),
São Paulo 1904, pp.159-169.
O autor chega à conclusão de que "o gentio dominador nos campos de Piratininga não era da nação Guayaná" e "que da língua guayaná que era tupí, como o declararam os escritores e cronistas da
Companhia de Jesus, nada se conhece hoje." (p. 168).

1419
***

SAMPAIO, Theodoro
Os Kraôs do Rio Preto no Estado da Bahia. Revista
do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, t. LXXV,
1912, parte I, Rio de Janeiro 1913, pp.143-205, 6 pranchas
;
e 1 mapa fora do. texto.
Curt Nimuendajú (The Eastern Timbira, pp.25-26) escreve a
respeito: "Em 1910 apareceu na cidade da Bahia um Timbira com
o lábio inferior perfurado e que chamava a si mesmo Capitão Luiz,
sendo seu nome índio Catome ( = Ka'tám). :Êle pretendia ser o chefe
da aldeia krahó de Gameleira, no Rio Prêto, no extremo noroeste do
Estado da Bahia. Theodoro Sampaio tentou sondá-lo sôbre a situação de seu povo, mas, por motivos próprios, o índio foi muito reservado nas suas afirmações, embora pronto a fornecer uma longa lista
de palavras da língua 'kraô', que Sampaio publicou em 1912.
"Em 1913 encontrei o mesmo Luiz Ka'tám no Rio de Janeiro,
no escritorio do diretor do Serviço de· Proteção aos Índios e também
tomei alguns exemplos de sua língua. Disse-me, também, que era
um ·Krahó e estava vivendo no Manoel flves Pequeno, onde as aldeias de sua tribo, idcluindo Gameleira, estão situadas atualmente.
Hoje estou certo de que êle não era um Krahó, mas um Apinayé de
Bacaba, o que é claramente provado por seu nome, pela perfuração
do lábio inferior e o vocabulário. Suas afirmações falsas foram feitas a fim de estabelecer seus direitos de cidadão na Bahia, reivindicando ajuda do govêrno daquele Estado. Uma vez, que. em tempos
passados, conhecera o mundo exterior como Krahó, julgou mais sábio persistir na pretensão, a fim de se resguardar contra a contingência de ser reconhecido p0 r algum bahiano no Rio.
/
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"Os Krahó nunca viveram no Rio Preto ou em qualquer outra
parte da Bahia. Ambos os vocabulários, o de Sampaio e o meu, de
1913, são inúteis como mostras de língua kralió, uma vez que ambos
representam um puro apinayé, enquanto que (como notou Martius
em 1819, registrando sua lista de palavras aponegicrnn), o dialeto
krahó coincide inteiramente com o dos Canella.
"As pequenas informações concernentes aos costumes do seu
povo, dadas por Luiz Ka'tám a Sampaio, aplicam-se exclusivamente
aos Apinayé (cinto de buriti para carregar crianças, ... ) ou são incorretas (facas de pedra, transporte do fogo em cerâmica). O vocabulário
de Sampaio também contém um cômico disparate: "alma" = catonco; ma,s katõk realmente significa 'ârma de fogo ("arma"). Igualmente infiel é a localização das tribos Gê no seu mapa."

1420

***
SAMPAIO, Theocloro
O lupi na geographia nacional. Memoria lida no Instituto Historico e Geographico de S. Paulo. Segunda edição correcta e augmentada. S. Paulo 1914. 285 pp. in-8.
. 1 p. de errata. - A primeira edição apareceu em S. Paulo,
no ano de 1901, e a terceira, "correta e aumentada", na
Bahia, em 1928.
0

Trata da viagem pelo rio Paranapanema, feita pelo autor em
1886, contendo referências aos Kaiuá (Kainguá), Kaingang e OtiChavante.

1422

***
SANTESSON, C. G.

1862-1939

Pjeilgijtstudien. Ein mit Kurare vergijteter Pfeil aus
dem westlichen Brasilien. Skandinavisches Archiv jür Physiologie XXXVII, Leipzig 1919, pp.143-179, 9 figuras no
texto, sendo a primeira um mapa.
Importante estudo sôbre o curare, tratando especialmente duma
flecha ervada que foi recolhida por Erland Nordenskiüld entre os
Huaniarn, à margem direita do baixo Guaporé, por ocasião da viae m realizada por êle de 1913 a 1914. É uma flecha de 12_9 cm. de
omp rimento para ser atirada com arco contra caça grande. Para
animais p~quenos êsses índios usl\m flechinhas sopradas pela sarabatana, as quais também são envenenadas.

1423

,

***
SANTESSON, C. G.

Dos comentários de Plínio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupi-guarani, pp.236-237 e 239-240) às diversas
edições, destacamos a seguinte frase: "Estes capítulos realmente dignos dos maiores elogios ·pela clareza da exposição e pela segurança
dos argumentos e das fontes em que se apoiam, deram aos estudos
etimológicos do tupí-guaraní rumos novos e serviram de guia para
numerosos autores que do mesmo assunto trataram posteriormente.."
(p. 237).

Ein starkes Topj-Kurare von den Tucuna-(Ticuna-)
Indianern des oberen Amazonas. Acta Medica Scandinavica LXXV, Stockholm 1931, p.1-9.

1421

1424

O autor, célebre pelos seus numerosos trabalhos sôbre venenos
de flechas (cf. a sua bibliografia nos Etnologiska Studier VIII, Gõteborg 1939, pp.149-150), estuda o cur7e dêsses índios. dos arredores
de Tabatinga.
..,

***

***
SAMPAIO, Teodoro

SANTOS, Francisco ] . Vieira dos

L-m inédito de Teodoro Sampaio. Revista do Arquivo
lfonicipal LVIII, São Paulo 1939, pp.63-90.

Apontamentos .sôbre os índios "Caingangues". Pôrto
Alegre 1949. 14 pp. in-8. 0
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O autor, funcionário do Serviço de Proteção aos Índios, reune
neste folheto interessantes observações feitas quando encarregado
do Pôsto Indígena de Nonoaí, no Estado do Rio Grande do Sul.

com o padre Colbacchini, grande conhecedor dêsses índios. O segundo
tomo, pp.486-496, encerra -um vocabulário alfabético inglês-be>roroapi aká-munduruku-kampa.
Quanto à personalidade charlatanesc~ do autor informam Botelho de Magalhães ("Pelos sertões do Brasil", segunda edição, pp.
27, 28, 112-115), e Paul Walle ("Les voyages, découvertes et aventures de M. Savage-Landor au Brésil", Journal de la Société des Amé~
ricanistes, N. S., XI, Paris 1919, pp.217-227).

1425

***
SARASIN, Fritz

1859-

Ueber Hobelschnecken. Zeitschrift für Ethnologie
LXIV, Berlin 1933, pp.181-190, 23 figuras. Bibliografia.
Monografia sôbre plainas feitas d~caracol, referindo-se também
às usadas pelos Bororo (pp. 181-182 e figuras 2 e 3).

1426

***

SAUSSE, André

Populations prírriitives du lV!aroni (Guyane Française).
Institui Geographique National. Paris 1951, viii, 135
pp. in-8. 0 , 12 pranchas, 4 mapas e 1 gráfico fora do
texto.
Contém ligeiras notas sôbre duas tribos que vivem parcialmente
no Brasil: a tribo tupi dos Oiampi e a tribo karaíb dos Oaiana (denominada "Roucouyennes" na presente obra). Sendo médico, o autor
dedica sua atenção principalmente às doenças dêsses índios. Estêve na
Guiana Francesa em 1948 e 1949.
Cf. o comentário de Juan Comas em América Indígena, XII, n.
2, México 1952, pp.161-167.

1428

***
SCHADEN, Egon

1913-

Einiges über die Schokleng von Santa Catharina. Pindorama I, Heft 2/3, São Paulo 1937, pp.24-28 e 2 pranchas.
- Versão portuguêsa em "Filosofia, Ciências e Letras",
ano III, n.º 6, São Paulo 1938.
\

\,

Compilação de ligeiras notas sôbre os Aweikoma, que são os chamados "Bugres" ou "Botocudos de Santa Catarina" ou, como escreve o autor, os "Schokleng'', têrmo derivado da palavra "chokré"
empregada pelos Kaingang de Pahnas para denominar êsses seus vizinhos orientais. (cf. H. Baldus: Ensaios de Etnologia Brasileira, p.
32). Jules Henry, nos seus importantes trabalhos acêrca daqueles
índios, trata-os de "Kaingang".
Acêrca da classificação lingüística dos Aweikoma veja Mansur
Guérios ("O xocrén é idioma caingangue".)

1429
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***

***

SAVAGE-LANDOR, Henry A.

SCHADEN, Egon '-

Across unknown South America. 2 volumes. London e
New York 1913. I: xxiv, 432 pp., II: xvi, 504 pp.; 260 figuras em pranchas, 8 pranchas coloridas, 2 mapas, apêndice, índice aljabético; in-8. º

Educação e mdgia nas ceremonias de iniciação. O Estado de S. Paulo,-28 de dezembro de 1944. Transcrição na
Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, vol. III, n. º
8, Rio de Janeiro 1945, pp.271-274.

Em 1911 o autor saiu da antiga capital de Goiás, pela estrada
que vai para Cuiabá, desceu o rio Tapajós e navegou pelo Amazonas.
A prrsente narrativa de vingem contém numerosos 'dados acêrca dos
Bororo das missões salesianas, onde Savage-Landor se encontrou

Êste interessante artigo trata de recursos mag1cos usados podiversas tribos do Brasil_ para o desenvolvimento de faculdades máJ
gicas.
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SCHADEN, Egon
Ensáio etno-sociológico · sôbre a mitologia heróica de
algumas tribos indígenas do Brasil. Sociologia, VII, n. 4,
São Paulo 1945. 172 pp. in-8. 0 • - Resumo inglês: pp.161164; bibliografia: pp.165-172. - Apareceu também como
Boletim LXI da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de S. Paulo, n.º 1 de Antropologia, distinguindo-se da edição da "Sociologia" por ter o índice à
p. 173 ao invés de tê-lo à p. 3, e por indicar como ano de
aparecimento o de 1946.

o autor colheu êste material mitológico, em língua portuguêsa,
da bôca de um Kaiuá da aldeia de Dourados prêso por crime de assassinato no Pôsto Indígena de Icatu e acrescentou aos textos interessantes comentários.
1432

*,* *
SCHADEN, Egon
Mitos e Contos dos Ngúd-Krág. Sociologia IX, n.º 3,
São Paulo 1947, pp.257-271.

/

Esta substanciosa tese de doutoramento, cuja aceitação honra a
Faculdade de Filosofia da Universidade de São Paulo, é uma das mais
importantes obras da Etnologia Brasileira .moderna. É uma mina
de dados magistralmente coordenados e um manancial de interessantes sugestões. Da riqueza do material já dão idéia os títulos dos capítulos. São os seguintes:" I - A mitologia como estudo sociológico. II
- Caracterização sumária dos mitos heróicos e sua posição no quadro geral das mitologias indígenas. III - Movimentos messiânicos
entre os índi-0s da América do Sul e sua relação com mitos heróicos.
IV - A mitologia heróica duma tribo senhori'll: os Kaduveo. V A organização social e a vida religiosa dos Bororo Orientais à luz da
mitologia heróica tribal. VI-A representação do dualismo kaingang
no mito heróico tribal. VII - A mitologia heróica dos Apapokuva em
suas relações com a vida religiosa e a organização social. VIII - A
cosmogonia mund.uruku como expressão e síntese duma cultura tribal. IX - Observações sôbre os fundamentos míticos das chamadas
"festas-dc-Juruparí" e da instituição da casa-dos-homens. X - Conclusão.
Cf. o comentário de Herbert Baldus no Anthropos, XXXVIIXL (1942-45), Freiburg in der Schwciz 1947, p. 1006, e o de Florestan
Fernandes no Boletin Bibliográfico de Antropologia Americana, X,
México 19-18, pp.190-192 (publicndo também na Revista do Arquivo
~fonieipal, CXXII, São Paulo 19,19, pp.197-199).

Durante uma visita ao Pôsto Indígena de Icatu, no Estado de
São Paulo, o autor colheu êsses 7 textos em português da bôca de
um Aimoré vindo do Pôsto de Pancas (Rio Doce). Segundo êste índio, Ngúd-Krág é o nome que sua tribo dá a si própria. Os textos representam interessantes documentos de aculturação. Cada um dêles é acompanhado de comentários do autor.

1433

***
SCHADEN, Egon
A erva do diabo. América Indígena, VIII, n. 3, México 1948, pp. 165-169.
Trata da erva-mate na mitologia dos Guarani do Paraguai, que
consideram esta planta, ao lado da mandioca, "como uma das mais
preciosas dádivas" do mítico benfeitor Turné ou Sumé, figura conhecida, também, entre os Tupinambá e mais tarde identificada com a
de São Tomé.

1434

** *
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SCHADEN, Egon"

1431
SCHADENJ Egon

Relações intertribais e estratijicação social entre índios
sulamericanos. Sociologia X, ns.2-3, São Paulo 1948, pp.
194-206.

Fragmentos da mitologia kayuá. Revista do i"Wuseu Paulista,
N. S., I. São Paulo 1947, pp.107-123.

Êste artigo que exemplifica na maior parte com material brasileiro, é bom para dar idéia geral dos assuntos em aprêço.

***

1435
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SCHADEN, Egon
A origem dos homens, o dilúvio e outras histórias kaingang. O Estado de S. Paulo, 3 de Janeiro de 1950. - Reproduzido em Paulistânia 34, São Paulo 1950, pp.44-45,
5 figuras no texto.
Interessantes dados mitológicos colhidos pelo autor, em 1947'
de um velho Kaingang do Xapecó.

Êste ensaio toponímicq representa interessante contribuição ao
estudo da língua e da história dos Kaingang. Contém bibliografia
lingüística.
Valioso complemento é o artigo publicado pelo mesmo autor
sob o título "Aditamentos a um estudo sôbre toponímia kaingang",
na Revista do Arquivo Municipal LXVII, São Paulo 1940, pp.237241.

1438
***

1436

SCHADEN, Francisco S. G.

***/

SCHADEN, Egon
O estudo do índio brasileiro - ontem e hoje. Revista·
de História, N.º 12, São Paulo 1952, pp.385-401. - Versão alemã: I ndianerforschung in Brasilien gestern und heu. te. Staden-Jahrbuch I, São Paulo 1953, pp.137-154, 4
pranchas fora do texto.
Pela clareza da exposição e pela elegância do estilo, êste ensaio
merece ser lido por todos aquêles que, de maneira rápida e agradável, queiram ter uma idéia da história da Etnologia Brasileira.

1437
***

SCHADEN, Egon
vide
WILLEMS, Emílio

***

SCHADEN, Francisco S. G. (Efes)

1891-

Denominações caingang na geografia brasileira. Revista do Arquivo Municipal, XLIII, São Paulo 1_938, P_P·
2.3-30. - O original alemão foi publicado na revista, Pmdorama, !, Heft l, São Paulo 1937, pp.7-14, sob. o titulo:
Caingangnamen iTJ- der Geographie.
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Apontamentos bibliográficos para o estudo dos índios
Kaingang. Boletim Bibliográfico II, São Paulo 1944, pp.
23-32.
Nesta lista de 80
os trabalhos referentes
como Xokré, Xokleng,
Jules Henry, nos seus

títulos o autor não menciona, de propósito,
aos chamados Aweikoma, conhecidos também
Bugre e Bptocudos de Santa Catarina e que
estudos, trata de "Kaingang".

1439
***

SCHADEN, Francisco S. G.
O mito do Sumé. Sociologia VI, n. 3, São Paulo 1944,
pp.230-236. Bibliografia.
Interessante estudo sôbre êsse herói-civilizador dos Tupinambá que,
na mitologia dêsses antigos habitantes do litpral brasileiro parece
confundir-se com Monan, Maire-Monan e Maire-Atá (p. 230), tendo sido identificado com o apóstolo São Tomé já num folheto aparentemente impresso no primeiro quartel do século XVI. Comentando
as pegadas de São Tomé no BrasiY, o autor mostra a distribuição
mundial do motivo folclórico da impressão de pés humanos em rochas. Alude, depois, à semelhança de Sumé com figuras míticas das
chamadas "altas culturas americanas". Um trecho da crônica de Simão de Vasconcellos leva-o a supor que "as flechas que 'voltavam
sôbre sí', de que fala o P. Nóbrega quando se refere ao mito do Sumé
...parecem-nos indicar que alguma arma do tipo do bumerang tenha
existido tambem de qualquer modo entre os Tupí da costa brasileira."
(p. 236).
1,

1440
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SCHADEN, Francisco S. G.

SCHADEN, Francisco S. G .

Indios Guarani em S~nta Catarina. Atualidades N. 2,
Florianópolis, fevereiro 1948, 2 pp. - Reproduzido na Revista do Arquivo Municipal CXXXVI, São Paulo 1950,
112-114.

•E

lndios e caboclos. Páginas de, etnografia e folclore. Revista do Arquivo Municipal CXXV, São Paulo 1949, pp.
23-64. Bibliografia.
Interessantes notas sôbre diversas coisas brasílicas, a saber, o uso
do tabaco, da mandioca e da batatinha, o mito do Sumé, o herói das
sextas-feiras, o lobishomem, a lara, a cobra de fogo, o macauã e os
mitos da origem da luz e do calor.

Ligeiras notas sôbre os Guarani visitados pelo autor no Pôsto
Indígena do Xapecó.

1441

1445

***
SCHADEN, Francisco S. G.

***

Música e Danca entre os lndios do Brasil. Paulistania;
n. 26, São Paulo i948, pp.13-15, 4 figuras no texto.

SCHADEN, Francisco S. G.
vide

Artigo de divulgação baseado em dados de autores diversos.

FLORIANA, Mansueto Barcatta de Val

1442
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***

***

SCHADEN, Francisco S. G.
O cacique Doble e sua horda. Sociologia X, n. 4, São
Paulo 1948, pp.272-282.

SCHMIDEL, Ulrich

Reune interessantes dados da história dos Kaingang do Rio
Grande do Sul.

1443

***
SCHADEN, Francisco S. G.
Apontamentos bibliográficos para' ,o estudo dos índios
Xokléng. Boletim Bibliográfico XII, São Paulo 1949, pp.
113-119. Bibliografia.
Depois de algumas observações sôbre o habitat e a classificação
dêsses índios, também chamados Aweikoma, Bugres e Botocudos de
Santa Catarina, o autor trata da bibliografia a respeito, dando, por
fim, uma lista de 46 títulos.

1444
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1

ca.1510-ca.1579

Reise nach Süd-Amerika in den Jahren 1534 bis 1554.
Nach der münchener Handschrift herausgegeben von Dr.
Valentin Langmantel. Bibliothek des Litterarischen Vereins in Stuttgart CLXXXIV. Tübingen 1889. 162 pp. in8.º, índice onomástico. Bibliografia. - Langmantel, que
prefaciou e anotou a presente edição, feita sôbre º. manuscrito de Munich, menciona ainda outro manuscrito desaparecido desde 1826. A pr/meira edição impressa da obra
de Schmidel aparefeu em Francfort sôbre o Meno, no ano
de 1567. Há várias outras edições em alemão e versões ao
latim, holandês, francês, inglês e espanhol. A mais recente
das diferentes edições espanholas saiu em Santa Fé, no ano
de 1938, traduzida e comentada por Edmundo Wernicke e
prefaciada por Josué Gollan (h). A edição de Langmantel
(1889) é recomendável para trabalho científico. Mais recentes são as edições alemãs de E. Hegaur, München (1914),
173 pp. in-8. 0 e de Curt Cramer, Leipzig 1926.
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Na obra de Schmidel há várias ,referências a tribos de Mato
Grosso que foram visitadas pelos espanhóis nas suas expedições partidas do Paraguai, em meados do século XVI. Na sua viagem de Assunção a São Vicente, através do Brasil, êste singelo soldado bávaro,
que mereceu o título de "primeiro historiador do Rio da Prata", encontrou-se, em 1553, com índios Tupi (Thopis, na grafia dêle). O
que êle escreve sôbre o tratamento dado por êstes índios aos prisioneiros coincide perfeitamente com os informes comunicados por Hans
Staden e outros autores contemporâneos. A versão português:;i. dos
capítulos concernentes a essa marcha da capital paraguaia ao litoral
paulista foi publicada no livro de W. Kloster e F. Sommer: "Ulrico
Schmidl no Brasil quinhentista", São Paulo 1942, pp.80-87.

1446

***
SCHMIDT, Carlos Borges

1908-

Êste pequeno ensaio; que se rafere na maior parte a. tribos do
Brasil, mostra quão pouco era conhecido, no fim do século passado,
o direito reinante entre êsses índios. Aliás, os nossos conhecimentos
com relação a isso não aumentaram m~ito desde então até hoje, se
bem que o autor, em 1907, tenha acrescentado a êsse estudo um artigo sôbre "Rechtliche, soziale und wirtschaftliche Verhaltnisse hei
südamerikanischen Naturvolkern. Nach eigenen Erfahrungen in den
Jahren 1900/1901." Blatter der vergleichenden Rechtswissenschaft
und Volkswirtschaftslehre II, n. 11, pp.462-475.

1448

***
SCHMIDT, Max
Reiseskizzen aus Zentralbrasilien. Globus LXXXII,
Braunschweig 1902, pp.29-31, 44-46, 95-98.
)

Pedras de raio. Paulistania, n. 26, São Paulo 1948,
pp.19-24, 7 figuras no texto. Bibliografia à p. 34.
Trata das crenças ligadas às chamadas "pedras de raio", em diversas regiões do Estado de São Paulo, mostrando que essas pedras
trabalhadas são machados de índios e nada têm que ver com fulgoritos. Segundo o autor, o caboclo faz distinção entre a "pedra de raio"
e a "pedra de corisco", sendo aquela o machado e esta a roliça~e comprida mão de pilão encontrada em várias partes do Brasil meridional.
Uma figura apresenta um exemplar desta última, achado na região
de Taubaté. Outra mostra um machado-de-âncora da região de São
Luís de Paraitinga, Estado de São Paulo.

1447

Resume resultados da viagem por Mato Grosso feita pelo autor
nos anos de 1900 e 1901.

1449

***
SCHMIDT, Max
Das Feuerbohren nach indianischer Weise. Zeitschrijt
für Ethnologie XXXV, Berlin 1903, pp.75-80 e 5 figuras.
O autor descreve suas experiências para produção de fogo com
dois paus, mediante o processo giratório usado pelos índios sul-americanos, e apresenta os diferentes tipos de varetas empregadas para
isso por tribos do Brasil.

1450

***

SCHMIDT, Max

1874-1950

Ueber das. Recht der tropischen NaturiJolker Südamerikas. Zeitschrijt für vergleichende Rechtswissenschaft XIII,
Siuttgart 1899, pp.280-320. A versão portuguêsa saiu no
Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 22 e 29 de novembro
de 1900, sendo reimpressa no Boletim do Museu Nacional
VI, Rio de Janeiro 1930, pp.223-251.

***
SCHMIDT, Màx
Guaná. Zeitschrift für Ethnologie XXXV, Berlin 1903,
pp.324-336, 560-604. Bibliografia.
·
Depois de reunir notícias históricas extraídas da literatura sôbre
os Guaná e as outras tribos aruak de sua vizinhança, o autor apresenta um vocabulário coligido por êle, em 1901, entre alguns Guaná
4 1
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domiciliados perto de Cuiabá, e compara essas palavras com os têrmos correspondentes de línguas aruak do sul de Mato Grosso, do
Chaco e da Bolívia. Acrescenta várias notas gramaticais (pp.590-595),
frases em guaná (pp.595-598) e um índice alfabético alemão do vocabulário (pp. 598-604).
Um comentário minucioso ao presente trabalho foi feito por
Herbert Baldus nos seus "Tereno-Texte".

1451
***

SCHMIDT, Max
Nachrichten über die Kayabi-Indianer. Zeitschrift für
Ethnologie XXXVI, Berlin 1904, pp.466-468 e 1 fig.
Algumas notas sôbre .êsses índios, na maior parte baseadas no
relatório da expedição de Bodstein, publicado na Gazeta Official do
Estado de Matto-Grosso, de 5 a 22 de dezembro de 1903, sôbre seus
encontros com os Kaiabi no Paranatinga e num dos afluentes dêste,
chamado rio Verde. A figura representa uma flecha kaiabi.

1452
***

SCHMIDT, Max
Ableitung südamerikanischer Geflechtmuster aus der
Technik des Flechtens. Zeitschrift für Ethnologie XXXVI,
Berlin, 1904. (Verhandl.). pp.490-512 e 40 figuras.
O autor mostra como a técnica de entrançar esteiras, abanos e
cestos produz,. por si mesma à aparência ornamental do trançado.
As figuras elucidativas representam, na maior parte, objetos de índios do Brasil da coleção do Museu Etnográfico de Berlim. No seu
livro "lndianerstud~en in Zentralbrasilien'', Max Schmidt trata mais
extensamente do assunto ventilado no presente trabalho.

1453
***

SCHMIDT, Max
I ndianerstudien in Zentralbrasilien. Erlebnisse und
ethnologische Ergebnisse einer Reise in den Jahren 19001901. Berlin 1905. xiv, 456 pp. in-8. 0 , 281 figuras no
texto, 12 pranchas, 1 mapa, índice alfabético.
-
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Em 1900 o autor visitou os Bakairi do Rio Novo e, em 1901,
os índios do rio Culiseu e os Guató do vale do Alto Paraguai~ A primeira parte do livro (pp.1-167) contém a descrição dessas viagens, a
segunda trata da história dos Guató (pp.171~174), de sua cultura
material (pp.175-243), de sua língua (pp.244-293), de sua aparência
físicá (pp.294-298) e de algul".s outros traços de sua cultura (pp.299317), ocupando-se as páginas restantes com a invasão cultural européia na região das cabeceiras do Xingu (pp.318-3"29), os trançados
e ornamentos fabricados pelos índios desta zona (pp.330-403), os
enfeites usados nas suas danças (pp.404-418), textos de cantos auéto
e bakairi. (pp.418-424), questões econômicas e sociqlógicas dos índios do Culiseu (pp.425-439), um vocabulário de 161 palavras auetõ
(pp.441-446) e uma lista de 47 têrmos kamaiurá (pp.446-447).
O valor principal da presente obra consiste nos e~tudo.s funda.mentais sôbre a técnica dos trançados dos Guató e dos índios das cabeceiras do Xingu, estudos .êsses que levaram o autor a reconhecer
a fôlha de palmeira como ponto de partida nas diversas coordenações
·
de malhas da mai:>ria dêsses trançados.
A edição brasileira apareceu sob o título "Estudos de Etnologia
Brasileira", tradução de Catarina Baratz Cannabrava, Brasiliana
Grande Formato, vol. II, São Paulo 1942, xviii, 393 pp. in-8. 0 , com
tôdas as figuras, pranchas e o mapa do original, faltando, porém,
alguns trechos do texto e o índice alfabético. Apresenta erros da tradutora.

1454

***
SCHMIDT, Max
. Reisen in Matto Grosso im Jahre 1910. Zeitschrift jür
Ethnologie XLIV, Bertin 1912, pp.130.;.174, 17 jigs, 3
mapas.

Aiax Schmidt

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú
http://www.etnolinguistica.org/biblio:baldus-1954-bibliografia

Depois de tratar resumidamente de suas pesquisas sôbre os aterrados e os índios Guató do rio Caracará, mencionando, também,
as. gravuras rupestres do morro homônimo, o autor dá alguns informes sôbre a história e a cultura dos Pareci-Kabixi ··das cabêceiras do~
rios Cabaçal, Jauru, Juruena e Guaporé, Confessa, porém, que êstes índios quiseram impedí-io de observar "suas iiiteressantes. condições sociais e políticas" e de estudar a língua divergente do idioma
pareci que a maior parte dêles usava entre. si (p. 152}. Entre os dados mais notáveis sôbre os Pareci-Kabixi figuram os concernentes

-

639 -

HERBERT BÀLDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

a um pequeno instrumento composto de dois discos de cabaça unidos mediante resina, instrumento . êsse que, munido de buracos e soprado pelo nariz, serve como uma espécie de flauta (p. 173). Além
disso, o autor trata de um jôgo que consiste em arremessar uma .bola
a golpe de cabeça (p. 174).

Esta obra de Max Schmidt mar~ou época na Etnologia Sulamericana e, considerando a enorme import~ncia dos Aruak para
o Brasil, é leitura indispensável para todos os que estudam os índios
·
dêste país.
'

1457

1455
***

***

SCHMIDT, Max

SCHMIDT, Max
Die Paressi-Kabisi. Ethn. Ergebnisse der Expedition
zu den Quellen des Jaurú und Juruena im Jahre 1910.
Baessler-Archiv IV, Heft 4/5, Leipzig 1914, pp.167-250,
154 figuras.
Importante monografia acompa:iihada de um vocabulário da
língua dêsses índios aruak de Mato Grosso, visitados pelo autor em
1910.

1456

Verhiiltnis zwischen Form und Gebrauchszweck bei
südamerikanischen Sachgütern, besonders den keulenfõrmigen Holzgeriiten_. Zeitschrijt für Ethnologie L, Berlin 1918,
pp.12-39, 17 figuras no texto.
Êste estudo sôbre a relação entre a forma e a finalidade de armas
e instrumentos em forma de maça usados pelos índios sul-americanos
contém muitas referê9cias ao Brasil e representa severa crítica do
método empregado pelo padre Wilhelm Schmidt em sua obra "Kulturkreise wid Kulturschichte,n in Südamerika".

1458

***

***

SCHMIDT, Max

SCHMIDT, Max

Die Aruaken. Ein Beitrag zum Problem der Kulturverbreitung. Studien zur Ethnologie und Soziologie, herausgegeben von A. Vierkandt, Heft 1. Leipzig 1917. 109 pp.
e 1 mapa.

.
Die
gart
zess

O têrmo Aruak ou Arawak compreende um grupo de tribos lingüisticamente aparentadas, que se estendeu das Índias Ocidentais
até cêrca do trópico de Capricórnio. O autor frisa que essa agrupação
é apenas provisória, pois nem sempre o parentesco lingüístico coin-'
cide com outras conexões culturais. O primeiro capítulo da presente
monografia dá uma sinopse geral das "culturas aruak". Os três seguintes tratam dos motivos da expansão dessas culturas, dos meios
com que a expanSão se r~alizou, de seu caráter e de suas conseqüências. O quinto capítulo considera a posição dos Aruak em relação
às outras culturas americanas. O sexto mostra a irúluência do modo
de expansão das culturas aruak sôbre a mudança dos diferentes bem1
culturais. O capítulo final resume tôdas essas investigações e indica
seu alcance no tocante ~ futuras pesquisas.
.

Êste estudo etno-sociológico sôbre a economia dos chamados
povos naturais e semi-culturais (Natur- und Halbkulturvõlker) · é
baseado, de preferência, i em dados sôbre índios que são, em grande
parte, tribos do Brasil.

-
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Gr11;ndriss de~ et~nologischen Volkswirtschaftslehre. I.
soziale ~r:qanisatwn der menschlichen Wirtschaft. Stutt1920. vm, 222 pp. - II. Der soziale Wirtschaftspro- '
der Menschheit. Stuttgart 1921. viii, 226 pp.

1459
***

SCHMIDT, Max
Das Haus im Xingú-Quellgebief. Feslschrijt Eduard
Seler, herausgegeben von Walter Lehmann. Stuftgart 1922,
pp.441-470 (com 3 desenhos de Wilhelm von den Steinen).
-· ().!
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Em · opos1çao ao trabalho do padre Wilhelm Schmidt (Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika, p. 1014 e segs.) sôbre a
casa dos índios sul-americanos, que se limita _a comparar as formas
sem considerar a função, Max Schmidt estuda a casa índia segundo
seus diferentes objetivos, num território restrito, a saber, na região
das cabeceiras do Xingu, apoiando-se tanto em suas próprias observações feitas in loco, como t<imbém nas pesquisas das expedições
de von den Steinen e Herrmann Meyer. Para êsse fim define o conceito "casa" como "um edifício fechado para cima por um teto".
Estuda, também, as palavras índias que correspondem a êste conceito.
Além dos diferentes problemas relacionados com a) casa, Max
Schmidi ventila os da aldeia, a respeito da situação e do número de casas. O caráter sistemático do trabalho tem especial valor didático.

1460
***
SCHMIDT, Max
Die Anfiinge der Bodenkultur in Südamerika. Zeitschrift Jür Ethnologie LIV, Berlin 1922, pp.113-122.
Em grandes partes da América havia os dois seguintes processos de cultivar a terra: 1) aplicação de meios artificiais com o fim de
tornar adequado para a plantação um terreno estéril; 2) afastamento,
num solo fértil, da vegetação silvestre, que consistia, geralmente,
em mata virgem. O autor estuda o primeiro processo nos aterrados
dos Guató; na região pantanosa do Alto Paraguai, e o segundo nas
roças de tribos das cabeceiras do Xmgu, chegando à conclusão de
que o início do cultivo da terra pelos índios deve ser procurado na
"cultura de mounds", pois o processo de roçar exige já "um grau considerável de nível cultural" (p. 117).

1461
***
SCHMIDT, Max
Volkerkunde. Berlin 1924. 446 pp.in-8. 0 , 80 pranchas,
mapas, índices alfabéticos.
Neste '?ompêndio de Etnologia há muitas referências aos índios
do Brasil.

1462
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SCHMIDT, Max
Ergebnisse meiner zweijÍihrige,n Forschungsreise in Matto Grosso. September 1926 bis August 1928. Zeitschrijt

für Ethnologie, LX, Berlin 1929, pp.85-124, 12 figuras, 1
mapa. - Versão portuguêsa no Boletim do Museu Nacional
XIV-XVII, 1938-1941. Rio de Janeiro 1942, pp.241-285.
Em fevereiro de 1927 o autor visitou os Bakairi do Pôsto Simões Lopes. Em março e abril do mesmo ano encontrou-se com alguns Kaiabi no Pôsto Pedro Dantas, situado no rio Paranatinga.
De janeiro a março de 1928 estêve em Utiariti, entre os Pareci do
rio Papagaio, encontrando aí, também, três Iranche e três Tamaindé.
Em abril e maio do mesmo ano estudou os Umutina do Alto Paraguai, também chamados de "Barbados" pelos brasileiros por causa
das barbas compridas usadas pelos velhos d.esta tribo. Em junho
visitou alguns Gua!ó.
O presente trabalho .é um relatório de viagem e contém notícias
sôbre recentes transmigraÇões dos Bakairi e Waurá (pp.86-88); uma
impressionante descrição das relações entre os heróicos funcionários
da Comissão de Proteção aos Índios do Pôsto Pedro Dantas e os
agressivos Kaiabi (pp.89-93); urna lista de vocábulos kaiabi para
provar que esta língua pertence à família tupi (p. 95); alguns dados
sôbre a cultura material kaiabi (pp.95-96); um pequeno vocabulário
tam9indé (p. 102); textos de um canto e um conto em pareci (pp.
103-105); a ob~ervação de que os índios que o autor designou em trabalhos anteriores "Paressí-Kabichí'' são uma sub-tribo pareci chamada "Gozárini" ou, depreciativamente, "Kabichí" (p. 103), a qual,
segundo as lendas sôbre a origem dos Pareci, saiu com as outras subtribos da abertura redonda dum rochedo visível no meio de certa cachoeira (p. 99); a descrição da chamada "saudação agressiva", cerimônia de recepção ao hóspede, praticada na América do Sul pelos
Tupinambá, pelos Jívaro e por índios da Patagônia, e com a qual o
autor foi recebido pelos Umutina independentes (pp.107-108); outros
dados sôbre êstes índios (pp.106-118) e vocábulos de sua língua (pp.
113-114), que mostram algum parentesco com os Bororo; por fim,
algumas palavras sôbre índios Guató (pp.121-122).
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SCHMIDT, Màx

Descreve ligeiramente três homens dessa tribo mato-grossense
vizinha dos Pareci e ainda não classüicada, que visitaram o autor
na estação telegráfica de Utiáriti, no ai;i.o de 1928.

Los Barbados o Umotinas en MaUo Grosso (Brasil).
Revista de la Sociedad Científica del Paraguay V, n. 4,
Asunción 1941. 51 pp. e pranchas IX-XXXI.

1466
SCHMIDT, Max

O autor estuda principalmente a cultura material e a língua
dêsses índios do alto Paraguai, entre os quais viveu de 10 de abril
a 16 de maio de 1928. Chega à seguinte conclusão: " ... existe, sem dúvida, algum parentesco entre o idioma umotina e o idioma dos Bororo
da Campanha. Mas isso não autoriza a ter os Umotina)por um ramo
dos Bororo. Também a descrição exata da sua cultura material mostrou que a cultura dos Umotina, com exceção de algumas concordâncias com a respectiva cultura dos Bororo, difere em muitos pontos desta e especialmente pelo fato de que os Umotina se dedicam
em grande escala à agricultura." (p. 33).
O vocabulário (pp.33-50) contém 643 verbetes.

***

Resultados de mi tercera expedición a los Guatós efectuada en el ano de 1928. Revista de la ·Sociedad Científica
del Paraguay, V, n. 6, Asunción 1942, pp.41-75 e pranchas XXIV-XXX.
Valioso complemento das publicações anteriores do autor referentes a êsses índios do alto Paraguai. Consiste principalmente em
dados lingüísticos e notícias históricas.

1467

***

1464
SCHMIDT, Max

***
Los Paressís. Revista de la Sociedad Cienlíf ica del
Paraguay VI, n.º 1, Asunción 1943, 296 pp., 15 pranchas (representando a primeira um mapa).

SCHMIDT, Max
Los Kayabís en Matio-Grosso (Brasil). Revista de
la Sociedad Científica del Paraguay V, n.º 6, Asunción
1942, pp.1-34 e pranchas l-XIX.

Às páginas 1-54 o autor resume os dados acêrca doR diversos
aspectos da cultura dêsses índios aruak publicados por Karl von den
Steinen, Badariotti, Rondou, Roquette-Pinto e outros autores, acrescentando resultados das pesqtrisas in loco feitas por êle nos anos
de 1910 e 1928. Nas páginas seguintes estuda a língua pareci dando
além de notas gramaticais (pp.57-70) um vocabulário comparativo
de 1210 verbetes nos dialetos kozárini, uaimaré e kachíniti, com índice alfabético castelhano (pp.71-227) e textos pareci com tradução
interlinear, resumos e comentários (pp.228-296) que representam
contribtrições muito importantes tanto para a Lingüística como para
a Mitologia.

Ligeiras notas referentes, principalmente, à cultura material
dêsses índios encontrados pelo autor em 1927 no Pôsto Pedro Dantas,
situado no rio Paranatinga. Dois pequenos vocabulários (pp.31-34)
são, segundo o autor, suficientes para mostrar que os Kaiabi falam
uma língua tupi (cf. p. 30).

1465

***
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***

SCHMIDT, Max

SCHMIDT, Max

Los I ranches. Revista de la Sociedad Científica del
Paraguay, V, n.º 6,. Asunción 1942, pp.35-39 e pranchas

Los Bakairí. Revista do Museu Paulista, N. S., I,
São Paulo 1947, pp.11-58, 1mapae56 figuras em 23 pranchas fora do texto.

XX-XXIII.
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Reune dados sôbre a hist6ria moderna dêsses índios karaíb de
Mato Grosso estudando, depo.is, aspectos da cultura material e; principalmente. os trançados dos Bakairi aldeados no Pôsto "Simões
Lopes". Vêm a seguir um vocabulário comparativo bakairi dos têrmos cclhidos pelo autor e por Karl von den Steinen e outro material
lingüístico dos Bakairi do Culiseu. As primeiras partes do trabalho
têm importância especial para o estudo de aculturação.
Cf. o comentário de Adolfo Dembo no Boletín Bibliográfico de
Antro'pología Americana, XI, México 1949, pp.266-270.

O autor compara palavras dêsses Nambikuara setentrionais colhidas por êle na estação telegráfica de Utiáriti com têrmos correspondentes colhidos por Rcquette-Pint~ entre outros Nambikuara
setentrionais.
Cf. o comentário de Adolfo Dembo no Boletín Bibliográfico de
Antropología Americana, XI, México 1949, p.271.

1472
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SCHMIDT, Max

***
SCHMIDT, Max
Los Kayapó de Matto-Grosso. Revista do Museu Paulista, N. S., I, São Paulo 1947, pp.59-60, 1 figura fora do
texto.
Reune os poucos dados conhecidos sôbre os Kai>Jp6 da região
situada entre o Paranatinga e a parte superior da bacia do Xingu.
Cf. o comentário de Adolf::> Dembo no Boletín Bibliográfico de
Antropología Américana, XI, México 1949, p.271.

1470
***

SCHMIDT, Max

Los Waurá. Revista do J.fuseu Paulista, N. S., I, São
Paulo 1947, pp. 61-64.
O autor menciona os encontros dêsses Aruak do alto Xingu com
outros pesquisadores e compara os vocábulos que, em 1927, colheu
de um jovem Waurá no Pôsto "Simões Lopes", cem palavras da
mesma língua colhidas por von den Steinen.
Cf. o comentário de Adolfo Di;mbo no Boletín Bibliográfico de
Antropología Americana, XI, México 1949, p.270.

1471

***
SCHMIDT, Max
Los Tamainde-Nambikuara. Revista do J.fuseu Paulista, N. S., l, São Paulo 1947, pp.65-74, 1 figura fora do
texto.
·

Los Payaguá. Revista do Museu Paulista, Nova Série,
III, São Paulo 1949, pp.129-269, 46 figuras em 13 pranchas
'fora do texto. Bibliografia.
Os dad'Js acêrca dessa tribo do rio Paraguai, obtidos pelo autor
em 1940 e 1941 de um dos seus últimos sobreviventes, reunidos a
variado material sôbre Jela publicado desde o século XVI até os nossos dias, são coordenados,, pa presente monografia em c::ipítulos que
tratam do nome paíaguá (pp.131-138), da hist6ria dêsses índios (pp.
138-196), de sua aparência física (pp.196-200), habitação (pp.200201), navegação (pp.201-202), adornos e traje (pp.202-209), terapêutica e morte (pp.209-217), economia material (pp.217-222), indústrias, com descrição detalhada da cerâmic::i. paiaguá da coleção do
Museo de Historia y Etnología del Paraguay (pp.222-232), arte
(pp.232-239), aspectos sociais (pp.240-250), língua, com um vocabulário
colhido pelo autor (pp.250-264) e, por fim, da classificação lingüística (pp.264-266). Dêste último capítulo convém citar: "Dei aparte
relacionado a la lengua de los Payaguá resulta el hecho de que tenemos que tener á los Payaguá por un grupo determinado y particular en sentido etnográfico, así pues por una tribu especial que habla un idioma diferente de todos los demás idiomas de los indios sudamericanos conocidos hasta la fecha". (p 264). "Ciertas afinidades
de la lengua Payaguá con las lenguas de las tribus vecinas del grupo
linguístico Guaikurú hicieron á varies etn6logos, como Lafone Quevedo, Guido Boggiani y Koch-Grünberg declarar a los Payaguá por
un ramo de este grupo". (p. 265).
É preciw dizer que no Brasil saiu um bom número de publicações com dados sôbre os Paiaguá que não foram aproveitadas pelo
autor nem mencionadas em sua bibliografia (pp.266-269).

1473
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SCHMID'F, Max
Anotaciones sobre las plantas de cultivo y los métodos
de la agricultura de los indígenas sudamericanos. Revista
do Museu Paulista, N. S., V, São Paulo 1951, pp.239252, 3 pranchas fora do texto.
Embora tratando em caráter geral dos assuntos mencionados
no título, o autor não deixa de referir-se especialmente a suas próprias
observações entre índios de várias· tribos do Brasil.

1474

***
SCHMIDT, Wilhelm

1868-1954

Grande parte das listas sôbre a. düusão de certos ''elementos
culturais", nas quais conSiste, ao nosso ver, o valor principal da obra
de Wilbelm Schmidt, foi completada e ~elhorada nos "Comparative
Ethnographical Studies" de Nordenskiõld.

1475

***
SCHMIDT, W.
Die Stellung des Genetivs in den südamerikanischen
Sprachen und ihre Bedeutung für den Sprachaufbau. Congres International des Américanistes. Compte-Rendu de la
XXIe Session, deuxieme partie tenue a GOteborg en 1924,
Goteborg 1925, pp.333-347.

Kulturkreise und Kulturschichten in Südamerika. Zeitschrift für Ethnologie XL V, Berlin 1913, pp.1014-1130,
1 figura, 6 mapas no texto, 1 mapa anexo. Bibliografia. A edicão brasileira tem o título "Ethnologia Sul-Americana'',
iradu;;ão de Sergio Buarque de Hollanda, Brasiliana 218,
São Paulo 1942, 245 pp. in-8°, 1 prancha e 7 mapas fora do texto. Bibliografia.

tste estudo sôbre a posição do genitivo trata também de línguas
índias do Brasil.

Esta grandiosa tentativa de aplicar o método dos ciclos culturais ao material etnográfico sul-americano encontrou numerosas refutações por parte dos principais americanistas. Já na discussão que
se seguiu à apresentação oral dêste trabalho como conferência, Fritz
Krause (pp.1124-1127) e Paul Ehrenreich (pp.1127-1128) fizeram
graves objeções a respeito e frisaram a necessidade de procurar a
resolução dos problemas histórico-culturais americanos, antes de tudo, pelo estudo das relações culturais dentro da própria América e
não, como Wilhelm Schmidt, pela aplicação de conceitos formados
em referência a culturas de outros· continentes. Depois, Erland Nordenskiõld mostrou em várias obras a influência dos meios naturais
~ôbre a cultura de certas tribos sul-americanas, influência essa que
no trabalho do padre Wilhelm Schmidt não foi devidamente considerada. Por outro lado, as monografias de Max Schmidt sôbre a relação entre a forma e a finalidade das armas e instrumentos sul~ame
ricanos (Zeitschrift für Ethnologie L) e de casas no Xingu (Festschrift
Eduard Seler) põem em evidência os defeitos do padre Wilhelm
Schmidt, que compara as formas sem ponderar a função.

Die Sprachfamilien und Sprachenkreise der Erde. Heidelberg 1926. xxvi, 595 pp. in-8. 0 com atlas composto de
14 mapas in-2°.
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***
SCHMIDT, Wilhelm

Uma das qualidades que distinguem esta importante obra· de
outros trabalhos do mesmo gênero consiste não somente em dar uma
classificação das línguas do mundo conforme o estado dos nossos conhecimentos na data de sua publicação, como também em relatar
a história da investigação científica e agrupação dos diferentes idiomas.
Expondo, ao mesmo tempo, a principal bibliografia de cada família lingüística, ela representa um manual indispensável tanto para
o filólogo em geral como para o estudante de Etnologia Brasileira.
É preciso. notar, porém, que a Lingüística Sul-americana, desde 1926,
fêz consideráveis progressos. Além disso convém saber que o presente
livro contém numerosos erros na grafia de nomes de autores e tribos.
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SCHMITT, Solanus

Contém referências aos Makuxi, Wapisiana (Vapidiana), Akawai, Wakawai, Atoraí, ·woiawai, Arekuná, Waiamara, Zapara, Maiongkong e seus vizinhos meridionais, ,os Maku.

Die Indianer in Santa Catharina und Paraná. Antoniusbote, 38. Jahrgang, Werl 1931, Hejt · 5, pp.127-133;
Hejt 7, pp.207-210; Hejt 8, pp.244~248; Heft 10, pp.307309.

1480

***
SCHOMBURGK, Robert H.

Ligeiras notas de um missionário franciscano sôbre os Aweikoma,
Kaingang e Guarani.

Twelve Views in lhe Interior oj Guiana: from drawings
executed by Mr. Charles Bentley, · after sketches taken
during lhe Expedition carried on in the years 1835 to 1839.
With descriptive letter-press by Robert H. Schomburgk, Esq.
Accompanied by illustrations on wood. London 1841. Texto: 38 pp., in-jolio.

1478

** *
SCHOMBURGK, Richard

1811-1891

Reisen in Britisch-Guaiana in den Jahren 1840-1844.
I: Leipzig 1847, xviii, 469 pp. in-4. 0 , 7 pranchas e 3 mapas
fora do texto; II: Leipzig 1848, xiv, 530 pp. in-4. 0 , 2 pp.:
errata, 8 pranchas fora do texto; III: Versuch einer Fauna
und Flora von Britisch-Guaiana, Leipzig 1848, viii, 730
pp. in-4.º, 1 p.: errata - Versão inglêsa: Travels in British Guiana. Translated and edited by Walter E. Roth.
Georgetown 1922/23.

As páginas 29 a 38 encerram um capítulo sôbre os índios da Guiana, dando ligeiras notas sôbre os "Arawaaks, Warraus, Caribs or
Caribisi, Acawais or Waccawaios, Macusis, Arécunas, Wapisianas,
Atorais or Atorias, Tarumas, Woyawais". Grande parte das ilustrações representa índios:

1481

***
SCHOTT, H.

O volume I contém referências aos Warrau, Makuxi e Paravilhana (Paraviana); o volume II aos Makuxi, Arekuná, Amaripa, Atorai, Daurai, Taruma, Woiawai, 'Varrau, "Wapisiana" (Vapidiana)
e outras tribcs da região fronteiriça da Guiana Inglêsa com o Brasil
e o volume III consiste exclusivamente num estudo sistemático da
fauna e flora.

Tagebücher des k.k. Giirtners, Hern. H. Schott, in Brasilien, von dessen Reisen in die Campos am Paraiba und
Paraibuna-Flusse und durch den Distrikt von Canta Gallo;
dann nach Macaçu und am F.lusse gleiches Nahmens, von
Rio de Janeiro aus. ln: Nachrichten von den kaiserl.
osterreichischen Naturforschern in Brasilien und den Resultaten ihrer Betriebsamkeit, II. Heft, Brünn 1822, 80
pp.in-8. 0

1479

***
..
1

SCHOMBURGK, Robert Hermano

1804-1865

Reisen in Guiana und am Orinoko wiihrend der Jahre
1835-1839. Nach seinen Berichten und Mitlheilungen an
die Geographische Gesellschaft in London herausgegeben von
O. A. Schomburgk. Leipzig 1841. xxiv, 510 pp. in-8. 0 , 3
figuras no texto, 6 pranchas coloridas e 1 mapa fora do
texto.

-
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Contém interessantes dados sôbre os Puri (pp.21-26), os Puri"Koroato" e Koropó aldeados na Aldeia da Pedra ou S. José de Leonissa (pp.32-51). O autor visitou essas tribos em 1819 colhendo também pequenas listas de palavras, reproduzindo-as da língua puri às
pp.22-23, as da língua "koroato" às pp.41-47 e as da língua koropó às
pp.48-51. Chama a aten~o para a grande diferença entre as duas
últimas línguas (pp.34 e 48).
4 2

1482

*
-
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-1932

A couvade. Boletim do Museu Goeldi (Museu Paraense) de Historia Natural e Ethnographia VI (1909), Pará
1910, pp.236-245.
Compilação de dados concernentes ao "sobreparto do homem"
e às hipóteses a respeito. Refere-se em particular ao Brasil, de acôrdo
com a afirmação do autor de que "a América Meridional e especialmente o Brasil oferecem os casos de couvade mais típicos e menos
conhecidos."

1483

Depois de indicar analogias onomásticas da mitologia dos Karaíb, Aruak e Quiché, o autor procura demonstrar por meío de comparações lexicográficas a antiga unidad~ lingüística dêsses índios sul
e centro-americanos.

1486

***
SCHULLER, Rudolf
The linguistic and ethnological position of the Nambicuára Indians. American Anthropologist, N. S., XXIII,
Lancaster 1921, pp.471-477.

***
SCHULLER, Rudolf
Die Bedeutung der Bezeichnung N1ambiquára f ür südamerikanische Indianer. Dr. A. Petermanns Mitteilungen
LVIII, II. Halbband, Colha 1912, p. 207.
.
Supõe o autor que "Orejones é simplesmente a tradução espanhola da palavra índia Njambiquára", esclarecendo, em nota de
rodapé, que aquêle têrmo espanhol corresponde ao têrmo "Orelhudos" dos.. portuguêses.

Com argumentação sumamente deficiente, o autor ousa concluir
o seguinte: " ... we may say that the physical habitus of the Nambicuára, their manners and customs, their material 'Kulturbesitz', and
especially their language, place them near the Caribe-aruác family."
(p. 477).

Segundo Loukotka ("Línguas indigenas do Brasil", p. 153),
aquêles índios mato-grossenses formam uma família lingüística própria "com vestígios de K'alpakan".

1487
***

1484
SCHULLER, R.
SCHULLER, Rudolf R.
Zur Ajfinitiit der Tapúya-Indianer des Theatrum re'"
rum naturalium Brasiliae. Internationales Archivfür Ethnographie. XXI. Leiden· 1912, pp.79-98.
Uma revisão de dados etnográficos e lingüísticos acêrca dos índios chamados Tapuia pelos autores antigos.

1485

***
SCHULLER, Rudolf
Zur sprachlichen Verwandtschaft der Maya-Qu'itsé mit
den Carib-Aruác. Anthropos, XIV-XV, Wien 1919-1920,
pp. 465-491. Bibliografia.
-
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Kein Totemismus bei den brasilianischen Crên-Crân(Tapúya-Gêz-) Stiimmen? ln: Das Problem des Totemismus, Anthropos, XVIII-XIX, Wien 1923-1924, pp. 516521.
Baseando-se nos escassos dados sôbre a ordem matrimonial e as
abstenções alimentares publicados por Geraldo H. de Paula Souza,
e aproveitando indicações que um funcionário do Serviço de Proteção aos Índios lhe forneceu por carta, o autor atribui aos Kaingang
um "manifesto totemismo grupal" (ausgesprochenen Gruppenlotemismus). Não queremos negar a possibilidade de existirem semelhantes
conceitos entre os mencionados índios. A suposição feita no presente
artigo é, porém, insuficientemente documentada. Convém reproduzir, em todo caso, a informação dada por aquêle funcionário do Serviço de Proteção aos Índios, cujo nome o autor não menciona mas
afirma que dirigira, durante mais de dez anos os Kaingang prove-
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nientes do Estado do Paraná e aldeados no rio do Peixe e em outros
reservatórios do Estado de São Paulo. Eis a comullicação (p. 520):
"A tribu divide-se nos seguintes grupos: 1. Cafierú. 2. Cafierú-crên.
3. Pevin. 4; Votôro. 5. Venrei. 6. Nakempin. 7. Focron. 8. Fogpreg.
9. Cuvára. 10. Vencrê(n). Só podem casar: Cafierú com Venrei; Caiíerú-crên cem Votôro e Cuvára; Pevin com Nakempin e Cuvára;
Focron com Fogpreg e Vencrê(n); Fogpreg com Focron e Cuvára."

Comparando o pequeno vocabulário "mongoyó-carnijó" publicado por Branner com algwnas palavras de diYersas outras línguas,
o autor acha que "o idioma dos talvez antigamente muito numerosos
índios do lugarejo Mongoyó no Estado da Bahia deve ser incorporado ao grupo lingüístico Karib-Aruák." Acrescenta que, segundo
Branner, os brasileiros de Águas Belas chamam êsses índios de Carnijós. "Dizem que os próprios índios se chamam Fórnio." (p. 46).
Segundo Loukotka (Linguas indigenas do Brasil, p. 153), a língua em questão constitui a família Iaté.

1488

1490

***
***

SCHULLER, Rudolf

SCHULTZ, Harald

The oldest known Illustration oj lhe South American
Indians. Journal de la Société des Américanistes de Paris,
N. S., XVI, Paris 1924. pp.111:-118, 1 figura no texto.
A xilogravura feita, ao que parece, depois da primeira publicação duma carta de Amerigo Vespucci, xilogravura essa publicada,
provàvelmente, em Nuremberg, no ano de 1505 e reproduzida no
presente trabalho, é considerada pelo autor a mais antiga representação européia de índios sul-americanos conhecida até agora. Na sua
opinião, ela parece referir-se aos Tupi da costa.
Cf. também as seguintes publicações do mesmo autor: 1) The
oldest known Illustration of Scuth American Indians. United States
Catholic Historical Society, Historical Records and Studies IX, New
York 1917, pp.885-895. - 2) Die ãlteste bekannte Abbildung südamerikanischer Indianer. Dr. Petermanns Geographische Mitteilungen LXXI, Heft 1/2, Gotha 1925, pp.21-24, 1 figura no texto. - 3)
The oldest known Illustration of South American Indians. Indian
Notes VII, New York 1930, pp.484-497, 2 pranchas fora do texto.

1489

1909-

A Criacão dos Homens. Lenda dos índios Umutina.
Revista do Arquivo Municipal CXXYIII, São Paulo 1949,
pp.64-68.
Depois de algumas notas sôbre êsses índios do alto Paraguai chamados "Barbados" pelos' vizinhos neo-brasileiros, o autor apresenta,
acompanhado de alguns co:iµentários, o texto português da lenda em
que o pai primário da tribo, cria os primeiros homens.

1491
***

SCHULTZ, Harald
Notas sôbre magia krahô. Sociologia XI, n. 4, São Paulo 1949, pp. 450-463.
Trata dos médicos-feiticeiros e de diversos aspectos da magia
dos Krahó, tribo gê da parte setentrional do Estado de Goiás, visitada pelo autor em 19·47 e classificada por Nimuendajú como Timbira oriental.

1492

***
***

SCHULLER, Rudolf

SCHULTZ, Harald

Die Sprache der Mongoyó-Indianer im Staate Bahia.
Internalional Journal oj American Linguistics VI, n. 1,
New York 1930, pp.43-46.

Como as moléstias vieram ao mundo. Revista do A.rquil10
Municipal CXXXVI, São Paulo 1950, pp.97-99, 4 pran"'.'
chas fora do texto.
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Esta lenqa, recolhida e comentada pelo autor, constitui importante documento da cultura ~os Umutina.

O presente vocabulário alfabético português-umutina (pp.86128) é precedido por ligeiras notas sôbre a cultura dêsses índios do
alto Paraguai, visitados pelo autor em 1943, 1944 e 1945 e seguido
por textos de cantos com tradução interlinear. A. Métraux escreveu
a apresentação (pp.81-82).

As magníficas fotografias reproduzidas nas pranchas mostram
aspectos de diversas atividades dessa tribo mato-grossense.

1493

1496

***

***

SCHULTZ, Harald
SCHULZ-KAMPFHENKEL
Eine Affen1agd bei den Umutina-Indiam;rn. Separata
de Serra-Post Kalender. l1uí (Rio Grande do SuT) 1950,
12 pp., 4 figuras no texto.
Viva descrição da maneira dos Umutina caçarem macacos, acompanhada de referências a outros aspectos da cultura dêsses índios
do alto Paraguai. Aliás, o autor t~ata da mesma tribo no seú livro de
divulgação intitulado "Vinte e três índios resistem à civilização",
São P"-ulo s. a. (1954), 80 pp. in-8. 0 , 45 figuras e 1 mapa no texto.

1494

Riitsel der UrwaldhOlle. Berlin 1938. 213 pp. in-8. 0 ,
93 fotografias reproduzidas em pranchas, 6 desenhos de
índios no texto, 3 mapas.
O autor descreve suas viagens pelo vale do Jari, afluente do Amazonas, nos anos de 1935 a 1937, referindo-se ligeiramente aos índios
dessa região, isto é, aos Aparaí, Oaiana e Oaiapi, pertencendo as primeiras duas tribos à família lingüística karaíb e a última .à família
tupi.
As fotografias são ótimas.
Cf. o comentário de Iferbert Baldus na Revista do Arquivo
Municipal LV, .São Paulo 1939, pp. 68 é 69.

***

1497

SCHULTZ, Harald

***

Lendas dos índios Krahó. Revista do 1Vluseu Paulista,
Nora Série, Ili, São Paulo 1950, pp.49-164.
Depois de ligeiras notas sôbre êsses Gê da parte setentrional
do Estado de Goiás, visitados pelo autor em 1947, o presente trabalho reproduz os exte11sos textos de mitos no português sertanejo em
que foram ditados ao viajante. Cada texto é acompanhado de comentários e resumo feitos pelo autor. Além de seu alto valor mitológico,
a obra representa verdadeira mina de dados etnográficos.

1495

***
SCHULTZ, Harald
Vocabulário dos índios [.':nulina. Journal de la Sociélé des _lméricanisles, N. S., }(LI, fase. !, Paris 1952,
pp.81-137. Bibliograjia.
-
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·SCHULZE-BRIESSNITZ, Franz
Die erste ethnographische Skizze über die Botokuden in
deutscher Sprache. Globus LXXX, Braunschweig 1901, pp.
242-243.
Cita e comenta trechos referentes aos índios encontrados por
Cabral, trechos êsses contidos no relato de viagem de um piloto do
descobridor do Brasil inserto na obra "Paesi novamente retrovati et
Novo Mondo da Alberico Vesputfo Florentino intitulato", Vicenza
1507, e publicado em versão alemã de Jobst Ruchamer em 1508. Os
índios chamados pelo autor de Botocudos ("Botokuden") eram, sem
dúvida, Tupi, sendo mencionado, por exemplo, o uso da rêde de dormir entre êles.

1498
-
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SCHUPP, A.

SCHUSTER, Carl

Os aborigenes do Brazil sob o ponto de vista ethnologico. Annuario do Estado do Rio Grande do Sul para o anno
de 1903 publicado sob a direcção de Graciano A. de Azambu;a. (Anno XJ)(). Porto Alegre 1902, pp.145-159, 26 figuras no texto; ibidem 1904 (Anno XX), Porto Alegre
1903, pp.116-128, 45 figuras no te-:do; ibidem 1905 (Anno
XXI), Porto Alegre 1904, pp.263-272, 27 figuras no texto. - O original alemão,· segundo uma nota de rodapé na
primeira página, apareceu em 1892, na revis,ta Natur und
Offenbarung, publicada em Münster, Alemanha, tendo sido
depois revisto e corrigido pelo autor para ser traduzido para
o português.

Joint-llfarks. A possible índex of cultural contact between America, Oceania and the Far East. Koninkli;k Instituut voor de Tropen. j'Vfededeling n.º XCIV, Afdeling Culturele en Physische Anthropologie N. 0 39. Amsterdam 1951.
51 pp. in-8. 0 , 82 figuras no texto, 1 mapa fora do texto.
Bibliografia.

À p. 151 do ano XIX são enwneradas as tribos que antigamente
habitavam o território do Estado do Rio Grande do Sul, declarando
o autor: "Atualmente não existem mais índios selvagens neste Estado. Umas centenas de índios domesticados, pertencentes aos Camés, vindos de S. Paulo, moram em Nonohay e circunvizinhanças
em diversos aldeamentos." ~as páginas seguintes trata dos objetos
de uso dos índios sul-riograndenses, a sàber, nas páginas 152-159 do
ano XIX e 116-12,1 do ano XX de objetos de pedra, nas páginas 121128 do mesmo ano e 263-268 do ano XXI dos de barro, e nas páginas
268-270 de rniçangas e utensílios de ferro.
Du:is figuras, à p. 157, mostram mn machado de âncora a respeito do qual observa o autor ser o únic-o exemplar encontrado no
Rio Gnrndl:' rlo Sul de que tem notícia.
Os ol1jet.os estudadas pertencem ao museu do Colégio de N. S.
da Conceiçiio. rm São Leopoldo.

1499

***

"Entre os desenhos tradicionais que mostram correspondência
entre o Velho Mundo e o Novo, um dos mais curiosos é o de uma figura humana acocorada estando um par de discos nos espaços entre
os cotovelos e joelhos curvados" (p.5).
Cf. o comentário de Frederico Lane na Revista do Museu Paulista, N. S., VI, São Paulo 1952, pp. 520-522, 2 pranchas fora do texto.

1501
***

SCHUSTER, Carl
V-Shaped Chest-M,arkings: Distribution of a DesignMotive in and around tli'ê- Pacific. Anthropos XL VII, Freiburg in der Schweiz 1952, pp.99-118, 1 mapa, 4 figuras e
3 pranchas no texto. Bibliografia.
Estudando a distribuição geográfica de adornos em forma de V,
tatuados, pintados ou colados com qualquer substância no peito humano, o autor refere-se aos Karajá, Huanham, Urubu e Tenetehara
(pp.112 e 113).

1502
***
SCHOTZ-HOLZHAUSEN, Damian Freiherr von
1825-1883

SCHUPP, A.
Breves notícias s<ibre uns ob1eclos interessantes jeitos
pelos indígenas do Bra:::il. Rez·isla do Jfoseu Paulista, Yl,
8. Paulo 1904, pp.488-489, .-J figuras numa prancha.
Traia de ndm<lns nrqueológicos do Rio Grande do Sul.

1500

-- 658 -

Der Amazonas. Wanderbilder aus Peru. Bolfria und
Nordbrasilien. Zweile, durchgesehene und ~rweiterte Auflage. Freiburg im Breisgau 1895. XIX e 444 pp. in-8. 0 ,
89 figuras no texto e em pranchas fora do texto., retraio do
autor e 2 mapas fora do texto, índice alfabético de nomes e
matérias. Bibliografia. - A primeira edição apareceu em
1883 no mesmo lugar.

-
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Contém ,dados sôbre tribos da Amazônia tirados de vários autores.

1503

Contém ligeiras notas sôbre os chamados "Chavante" da bacia
do rio das Mortes, os Javahé e os Karajá.

1507

***

1

***

SCHWAB, Federico
Bibliografia etnologica de la Amazonia Peruana 15421942. Lima 1942. 76 pp. in-8. 0
Enumera cêrca de quinhentas obras (cf.p.5), muitas das quais
têm importância para o estudo dos índios do Brasil1

SEKELJ, Tibor
Excursión a los Indios del Araguaia (Brasi[). Runa,
archivo para las ciencias del hombre, I. Buenos Aires 1948,
pp.97-110, 4 pranchas com 8 figuras fora do texto.

1504
Estas ligeiras notas sôbre os Karajá, visitados pelo autor em
1945, são acompanhadas de pequeno vocabulário alfabético espanholkarajá (pp.105-110).

***
SCOTT!, Pietro

1508
L'Elnografia dei Caduvei nelle relazioni di P. Sanchez
Labrador. Rivista di Etnografia, I, n. 1, Napoli 1946,
pp.23-27.
Compara dados contidos na obra "El Paraguay Católico" com
os rorrespondentes no livro "I Caduvei", de Guido Boggiani.

1505
***
SEGURADO, Rufino Theotonio
Viagem de Goyaz ao Pará. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro X (1848), segunda edição, Rio de Janeiro 1870, pp.178-212.

***
SEKELJ, Tibor
Donde la civilización termina. - Vida de las tribas
del Amazonas. BuenOS\.(!ires 1950. 261 pp. in-8. 0 , 38 figuras no texto.
Descrição da viagem às partes superiores das bacias dos rios
Branco e Colorado, afluentes da margem direita do Guaporé, realizada pelo autor em 1948. Trata dos Jabuti, Arikapu, Tupari, Waioró
e Makuráp. Ao lado de boas observações contém erros e generalizações injustificáveis.
Cf. .a crítica de Franz Caspar na Revista do Museu Paulista,
N. S., VII, São Paulo 1953.

Contém ligeiras referências aos Apinagé, Gradaú, Chavante e
principalmente Karajá.

1509

1506

***

***

SEKELJ, Tioor

1912-

Obsermções do sr. Tibor Sekelj sôbre uma excursão à
reqiifo da Serra do Roncador e llha do Bananal. Boletim
r:eowâjiro. ano l l l, n. 36, Rio de Janeiro 1946, pp.1570f - ' -

L .')./

j •

-
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SEKELJ, Tibor
Durch Brasiliens Urwiilder zu wilden Indianerstammen. Zürich 1950, 210 pp. in-8. 0 , 29 figuras em pranchas
fora do texto. -- O original espanhol apareceu sob o líllllo:
Por tierras de índios. 2.ª ed., Buenos Aires 1951, 238
pp. in-8. 0 , 1 mapa no texto, 12 pranchas fora do texto.
-
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O autor, um jornalista, descreve sua visita à terra dos AkuêChavante, onde não viu Chavante, às aldeias dos Karajá de Leopoldina e Santa Isabel e a uma aldeia javahé. Algumas de suas observações sôbre os Karajá são evidentemente erradas, outras podem
ser aproveitadas com a devida reserva, pois o autor merece pouca
fé em assuntos etnológicos, como mostra a leviandade de certas afirmações (cf. por exemplo pp.150, 151, 156 e 170).
Cf. o comentário de Harald Schultz na Revista do Museu Paulista, N. S., VII, São Paulo 1953.

nhiadeJesús,em Parecí. Fotografias de Wolfgang Hoffmann
Harnisch Júnior. Biblioteca Histórica Brasileira XI. São
Paulo 1943, 256 pp. in-8. 0 , 18 pra71:chas.

1510

***
SENNA, Nelson Coelho de

1876-

Os Indios do Brasil. Memoria ethnographica (em 2."
edição revista e melhorada). Bello Horizonte 1908. 74 pp.
in-8. 0
Na primeira parte do trabalho o autor enumera nomes de autores que escreveram sôbre índios do Brasil. Na segunda reproduz
as classificações de Martius e Ehrenrcich, dando em apêndice algumas notas sôbre as relações ·entre índios e brancos em diversos Estados do Brasil durante os primeiros anos do século XX. A terceira
parte consiste numa lista de nomes de tribos brasileiras com ligeiros
dados sôbre cada uma delas. O autor observa a. respeito: "Enquanto
I\füliet de Saint-Adolphe (op.cit.pp.-159-163) só enumerou - sem
mais comentários - 168 tribos e nações de Índios do Brasil, nós deixamos aqui, nesta lista alfabética, notícia de cêrca de 450 povos, tribos, grupos e nações selvagens de nosso país." (p. 74).
Pode-se objetar que o Dicionário de Milliet de Saint-.Adolphe
contém, além da lista a que alude Senna, verbetes que tratam da
história e cultura de muitas tribos citadas nesta lista e de outras.
Em todo raso, porém, o presente trabalho não debmu .de tornar-se
obsoleto.

15ll
***

SEPP, Antônio

1655-1733

Viagem às _\lissões Jesuíticas e Trabalhos Apostólicos.
/nfrndução e notas por lFolfgang Hofjmann Harnisch.
Tradução de l. RP_vmundo Schneider e alunos da Compa-

~ste livro é a versão portuguêsa da "Reissbeschreibung" ("Descrição de viagem") aparecida em Nuremberg no ano de 1698, e do
"Continuatio laborum apostolicorum" publicado em Ingolstadt, no
ano de 1710. A introdução apresenta algumas notas bibliográficas
sôbre o Pe. Sepp (pp.35-37) que podiam ser completadas pela biografia inserta no artigo de W. Rohmeder (Festbuch zum 20jiihrigen
Bestehen des .Reichsverbandes für das katholische Deutschtum im
Ausland, Berlin 1939, pp.295-305). Interessante é a observação de
S. Canais Frau ("Paleoamericanos" etc., p. 143), de ser a edição da
"Descrição de viagem" incluída na Coleção Churchill, tomo IV, London 1732, pp.596-622, "uma má tradução inglesa isenta de todo o
valor científico".

A importância da "Reissbeschreibung" para o indianista consiste nos dados sôbre os Iaró, habitantes da região onde atualmente
a Argentina confina com o Uruguai e o sudoeste do Rio Grande do
Sul. Canais Frau (o.e.) estudou êsse material, reproduzindo as fotografias das respectivas 16 páginas do original alemão. Procura mostrar aquêles índios como 1~timamente relacionados com os Kaingang. Sua documentação mê parece insuficiente. Em todo o caso,
porém, os Iaró não eram parentes lingüísticos dos Guarani, pois na
presente edição brasileira do Pe. Sepp (p.155) há referência a um intérprete iaró que "sabia muito bem a língua paraguaia e até a espanhola". Isso significa que a "língua paraguaia", isto é, o guarani não
era a sua língua.
A "Continuação dos Trabalhos Apostolicos" encerra a descrição detalhada da fundação e organização duma redução jesuítica
entre os Guarani em terras hoje sul-riograndenses.
O estilo do padre Sepp é pitoresco e, às vêzes, comove pela in- '
genuidade. O jesuíta explica com a maior singeleza e naturalidade
os seus métodos de catequese, nem sempre isentos de velhacaria e,
até, de violência (cf.pp.156-159). Freqüentes manifestações de etno~
centrismo mostram não ter o autor se afastado dos preconceitos de
sua época, nem se colocado acima da mentalidade da maioria dos
missionários.

Acêrca da introdução de Hoffmann Harnisch veja o comentário
de Herbert Baldus no Boletim Bibliográfico III, São Paulo 19·i4,
p. 36.
43
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Cf. também o comentário de Sérgio Buarque de Holanda (Cobra de vidro, S'. Paulo 1944, pp.103-110) à reedição em alemão modeqrizado, que apareceu em 1941.

SERRA; Ricardo Franco de Almeida
Mato Grosso. Navegação do rio TapaJÓS para o Pará.
Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro IX (1847), segunda edição, Rio de Janeiro 1869, pp.1-16.

1512

***
SERRA, Ricardo Franco de Almeida

Esta memória geográfica, escrita em 1779, enumera nomes de
tribos da bacia dó Tapajós.

-1809

1515

Extracto da descripção geographica cj,a província de
Mato Grosso feita em 1797. Revista trimensal de Historia e
Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico
Brasileiro VI (1844), segunda edição, Rio de Janeiro 1865,
pp.156-196. - A "Descripção geographica da capitania de
Matto-Grosso", da qual foram extraídas as presentes notas,
está inseria, sem nome do autor, no tomo XX da mesma
Revista, Rio de Janeiro 1857, pp.185-270.

***
SERRA, Ricardo Franco de Almeida
Memoria, ou informação dada ao Governo sobre a Capitania de Mato-Grosso, por Ricardo Franco de Almeida
Serra, tenente-coronel engenheiro, em 31 de Janeiro de 1800.
Revista do Instituto Hist-arico e Geographico Brasileiro, II
(1840), terceira edição, Rio de Janeiro 1916, pp.19-49.

Contém ligeiras referências aos Barbados, Bororo Ocidentais,
Guaikuru e a outras tribos do sudoeste mato-grossense, bem como,
às páginas 195-196, uma lista de tribos da parte meridional das bacias do Tapajós e Madeira.

Descrição geográfica com ligeiras referências a tribos dessa Capitania.
·

1515

1516

***
SERRANO, Antonio
SERRA, Ricardo Franco de Almeida

1899-

Etnografía de la antigua província del Uruguay. Paraná 1936. 207 pp. in-4. 1 p.: erratas, 67 figuras no texto, 1 prancha (retrato do autor). Bibliografia.
0

Parecer sobre o aldêamento dos índios uaicurús e guanás, com a descripção dos seus usos, religião, estabilidade,
e costumes; seguido pela resposta do general Caetano Pinto
de Miranda Montenegro ao parecer supramencionado. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do
Instituto Historico e Geographico Brasileiro VII (1845), se.,.
gunda edição_, Rio de Janeiro 1866, pp.204-218 (Terceira
edição: 1931); XIII (1850), segunda edição, Rio de Janeiro 1872, pp. 348-395.
Esta importantíssima contribuição para a etnografia do sudoeste
mato-grossense em começos do século XIX é datada de 1803.

1514
-
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Lemos: "Los actuales territorios de la República Oriental del
Uruguay, estado de Río Grande do Sul y tierras adyacentes de la
mesopotamia argentina y estado de Santa Catalina constituían en
boca de los primeros jesuitas 'una como provincia' que llamaban del
Uruguay." (p. 9). - "Creo sin jactancia, pero con sinceridad d-e in~
vestigador, presentar un cuadro completo de la etnología. y etnografía de la antigua proVi.ncia del Uruguay." (p. 10). - "Tres grandes
~aciones ocupabari este amplio territorio: la septentrional o guayaná,
la central y .oriental o tupí-guaraní. y la meridional o chaná-charrúa."
(p. 31). - "Las fuentes de información que poseemos para el conocimiento de la masa indígena de esta región las constituyen en primer
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lugar la docum~ntación jesuítica (cartas anuas, libros, mapas, relatos), el relato de algunos viajeros y conquistadores y posteriormente
naturalistas como d'Orbigny. Pero por valiosas que sean estas informaciones ellas necesitan el complemento de las investigaciones arqueológicas." (p. 36).

Cf. H. Baldus in: Revista do Arquivo Municipal, vol. LXXVI,
São Paulo 1941, pp.275 e· 276.

O autor trata resumidamente da aparência física e da cultura
daquelas "tres grandes naciones", considerando também dados lingüísticos. Certas conclusões são insustentáveis: assim, a agregação
dos Guaiaki à "nação" Guaianá segundo a cultura material (pp.59 e
118) e o estabelecimento dum parentesco lingilistico entre os Chaná
(-Güenoa) e os Kaingang (pp. 66, 70-71).
O último capítulo é uma sinopse arqueológica.

1517

***

1519

***
SERRANO, Antonio
Los sambaquis y outros ensayos de arqueologia brasileiia. Separata dos Anais do III Congresso Sul-Riograndense
de Historia e Geografia. Porto Alegre 1940. 117 pp., 81
figuras no texto. Bibliografia.
A primeira parte do presente trabalho trata de sambaquis, .a segunda se ocupa com a chamada cultura lítica do Brasil meridional e a
terceira apresenta material para a Arqueologia do vale do rio das V elhas em Minas Gerais.

1520

SERRANO, Antonio
Arqueologia Brasileira. Subsídios para a arqueologia
do Brasil meridional. Revista do Arquivo Municipal XXXVI,
São Paulo 1937, pp.3-42, 14 figuras no texto, 30 pranchas
e 1 mapa.
Esta importante contribuiç.ão para o estudo das antigas culturas do Brasil meridional e, especialmente, do território do atual Estado do Rio Grande do Sul tem considerável valor também para a
Etnologia Brasileira em geral.

1518
***
SERRANO, Antonio
Los Kaingangs de Rio Grande do Sul a mediados del
lliglo XIX. Revista del Instituto de Anlropología de la Universidad . Nacional de Tucumán, vol. 2, número 2, Tucumán 1939, pp. 13-35.
É um resumo das múltiplas observações etnográficas feitas pelo
tenente-coronel Afonso Mabilde nas aldeias dos índios Kaingang, nos
anos de 1835 a 1866 e espall1adas num .manuscrito inédito de trezentas e. cinoo páginas de autoria dêsse oficial brasileiro. Contém valiosas
imormações.

***
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS INDIOS
Exposição sobre o Serviço de Protecção aos I ndios e.
Localizacão de Trabalhadores Nacionaes constante do Relatorio d~ Sr. /W inist'ro da Agricnlinra., I nduslria e Commercio
relativo ao anno de 1911. Rio de Janeiro 1913. 47 pp. in-8. 0
Trata das atividades do Serviço de Proteção aos Índios entre os
Maneteneri do Acre (p.10), entre várias tribos do Amazonas (pp.
11-15), do Pará (pp.15-18), do Maranhão (pp.18-21), da Bahia (pp.
21-23), de Minas Gerais (pp.23-25) e do Espírit-0-Santo (pp.25-27),
entre os Kaingang de São Paulo (pp.27-32), do Paraná (pp.32-34) e
do Rio Grande do Sul (pp.37-39), entre os chamados "B-Otocudos de
Santa Catarina" (pp.34-37), entre os Karajá e Javahé de G:>iás (pp.
39~W) e em Mato Grosso· entre os Tereno, Ópaié-Chavante, Kaduveo, Kaiuá e Bororo (pp.40-44).

1521
***
SERVIÇO DE PROTEÇÃO AOS INDIOS
lllemória sôbre as causas determinantes da diminuição
das populações indígenas do Brasil. IX Congresso Brasileiro
de Geografia, (1940), Anais III, Rio de Janeiro 1944, PP·
107-140.
4 3
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Depois de mencionadas as providências legais e regulamentares
para preservamento das terras dos índios, cada uma das causas da
diminuição das populações indígenas do Brasil é minuciosamente
examinada.

1522

***

SIEMIRADZKI, Josef v.
Beitriige zur Ethnographie der südamerikanischen I ndianer. Mittheilungen der Anthropologischen GeseUschaft in
Wien, XXVIII, Wien 1898, pp.127-170, 39 figuras no
texto.
O valor hodierno dêste trabalho mal feito e o:\:>soleto consiste,
para a Etnologia Brasileira, nos desenhos representando armas de
Kainguá e Kaingang (figs. 84-85, 88~94). Nas pp.137-143 há trechos
transcritos do trabalho de A. Mabilde sôbre os Kaingang do Rio
Grande do Sul, publicado no "Annuario do Estado do Rio Grande
do Sul", de 1897.

SEYBOLD, Christ. Fr.
vide
RESTIVO, Paulo

1525

***

***

SHELL, Olive
SIEVERS, Wilhelm
Grammatical Outline of Kraho (Ge Family). International Journal of American Linguisfics XVIII, n. 3, Baltimore 1925, pp.115-129.
Ê:ste interessante estudo da língua krahó está baseado em material colhido por Buell Quain.

1523

***

1860-1921

Allgemeine Liinderkunde. Süd- und Mittelamerika.
Zweite Auflage. Leipzig-Wien 1903. xii, 665 pp. in-8. 0 ,
144 figuras no texto, 11 mapas e 20 pranchas fora do texto,
índice alfabético de 'nomes e matérias. Bibliografia. - Dritte, neubearbeitete Auflage. Leipzig -Wien 1914. xi, $67 pp.
in-8. 0 , 54 figuras, mapas, perfis e diagramas no texto, 9
mapas e 26 pranchas fora do texto, índice alfabético de nomes e matérias. Bibliografia.
Trata resumidamente dos índios do Brasil, representando-os
também em reproduções de boas fotografias. O mapa etnográfico da
América do Sul é diferente em cada edição.

SICK, Helmut

1526

Sôbre a extração do sal de cinzas vegetais pelos índios
do Brasil Central. Revista do ~Museu Paulista, Nova Série,
III, São Paulo 1949, pp.381-390, 2 pranchas fora do texto. Bibliografia.
Referindo-se ao substituto do sal, extraído da cinza de aguapés
(Eichhornia spec.), entre tribos da parte superior da bacia do Xingu,
o autor descreve o processo de produção dessa substância que, segundo a análise, contém 87,63 de cloreto de potássio (KCl), mas nenhwn sal de cozinha (NaCl).

1524
-
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***
SILVA, Antonio Carlos Simoens da

-1948

A "Tribu dos indios Crenaks" (Botocudos do Rio
Doce). Annaes do XX Congresso Internacional de Americanistas (Rio de Janeiro 1922), vol. I, Rio de Janeiro 1924,
pp.61-84.
-
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Observações coÍhidas in loco, no ano de 1918, algumas delas
muito interessantes para o estudo da mudança cultural, se as compararmos com os numerosos dados sôbre essa tribo fornecidos, em diferentes épocas, por outros autores (cf. H. Baldus: Maximiliano Príncipe de Wied-Neuwied, Revista do Arquivo Municipal, LXXIV,
São Paulo, p. 290).
As páginas 78-84 do artigo de Simoens da Silva contêm uma
lista de 165 vocábulos botocudos com versão p:rra o português, espanhol, italiano, alemão, inglês e francês. Traz em anexo um mapa
que mostra a região habitada pelà tribo em aprêço. Onze fotografias
são reproduzidas no texto.

1819-?

SILVA, Camillo Lellis da

Diario da viagem feita pelos sertões de Guarapuava
ao Rio Paranan. Revista Trimensal do Instituto Historico,
Geographico e Ethnographico do Brasil, XXVIII, parte
primeira, Rio de Janeiro 1865, pp. 5-31.
Datado de 1849. Não menciona encontros com índios, nem dá
notícias etnográficas, mas ao explicar o nome dum rio, usa já a designação "kaingang" da seguinte maneira: "Goyo-Capró (Água negra
em dialecto caegang)" (p.17).

1530

1527

***
SILVA, E. M. da

***

1914-1948

SILVA, Antonio Carlos Simoens da

A.bsence of Sickling Phenomenon of lhe Red Blood
Corpuscle among Brazilian I ndians. Science, vol. CVII,
N. 2774, 1948, pp.221-222. Bibliografia.

Um enorme machado crescente dos índios do Brasil.
Proceedings of lhe Twenty-third International Congress of
A.mericanists (New York 1928), New York 1930, pp.747750, 1 figura no texto.

Esta interessante contribuição para a antropologia-física dos
índios do Brasil refere-se a 1545 indivíduos, de 15 tribos.

Trata dum machado-de-âncora encontrado entre os índios "Gaviões".

SILVA, E. M. da

1528
***

1531
***

Grupos sanguíneos comuns e fatores M e N em índios
Canela (Ramkó-kamekra) do Maranhão. Revista do Museu Paulista, Nova Série, II, São Paulo 1948, pp.271-274,
5 figuras em prancha e 1 tabela fora do texto. Bibliografia.

Reportagem sôbre uma râpida visita de jornalistas a wn grupó
dos Kaiapó do norte, contendo alguns dados etnolôgicamente aproveitáveis. Dignas de nota não as fotografias tiradas por José Medeiros.

Examinando 280 habitantes da aldeia do Ponto, o autor chega à
seguinte conclusão: " ... as observações sorológicas condizem com as
das características físicas. Mostram, por um lado, a homogeneidade geral, o alto grau de pureza da tribo, que apresenta elevadas proporções de O e de M, características de índios. Revelam, por outro lado,
escassos mestiços, pela presença dos outros três grupos sanguíneos,
podendo-se, talvez, interpretar no mesmo sentido o valor de M que
é inferior ao das outras tribos sul-americanas." (p. 272).
Na tabela acham-se coordenados os dados sôbre grupos sangüíneos de numerosas tribos de diversos países sul-americanos.

1529

1532

SILVA, Arlindo
Homens brancos na aldeia dos Caiapós. O Cruzeiro,
ano XXIV, n. 34, Rio de Janeiro 7- VI-1952, pp.12-22,
26 e 112; 26 figuras no texto.
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1916-

Terena Religion. Acta Americana IV, México 1946,
pp.214-223.

SILVA, Henrique

1865-1935

A tribu Goiá. International Cqngress of Americanists.
Proceedings of lhe XVIJith session, London 1912, I,
London 1913, pp. 388-390.

O autor, baseando-se principalmente nos dados por êle colhidos
entre os Terena (ou Tereno) durante uma viagem ao sul de Mato
Grosso, realizada em maio e junho de 1946, trata, primeiro, de alguns
aspectos sociais dêsses Aruak antigamente divididos em metades cerimoniais, porém não localizadas nem exógamas (p. 216); depois apresenta algum material mitológico e estuda, por fim, as funções do médico-feiticeiro e as influências dos missionários catÓlicos e protestantes.

Ligeiras notas históricas sôbre êsses índios que antigamente habitavam o Estado homônimo, e uma versão da lenda de Sumé na
qual êste figura como "velho índio" que ensina os Goiá a construir
casas, fazer e manejar suas armas e cultivar a terra.
Cf. também o opúsculo do mesmo autor, intitulado "Sumé e o
destino da nação Goyá", Rio de Janeiro 1910, 51 pp.in-8. 0

1533

1536

***
SILVA, Fernando Altenfelder

***

Afudança cultural dos Terena. Revista do Ji!useu Paulista, lYova Série, III, São Paulo 1949, pp.271-379, 4 quadros no texto. Bibliografia.
Êste ensaio, aprovado como tese de Mestre em Ciência pela
Escola de Sociologia e Política de São Paulo, reune os dados colhidos pelo autor por ocasião de duas visitas feitas em 1946 e 1947 a
Bananal, uma das aldeias terena (tereno) situadas no sul do Estado
de Mato Grosso. Trata não só de aculturação como também de outros aspectos da mudança cultural daqueles Aruak. O próprio autor
dedara que se utilizou mtJ.ito pouco do material contido na literatura
a respeito (p. 272).

SILVA, Hermano Ribeiro de

1902-1937

Nos sertões do Araguaia. São Paulo s.a. (1935). 316
pp. in-8. 0 , 41 figuras em 11 pranchas fora do texto, 3 mapas no texto.
Contém referências aos Karajá, especialmente aos de Santa
Isabel, e aos Javahé visitados pelo autor em 1932. Certos comentários não resistem à crítica etnológica.

1537
***

1534

***

SILVA, lgnacio Accioli de Cerqueira e

SILVA, F. Altenfelder
O estado de uanki. entre os Bakairí. Sociologia, XII,
n. 3, São Paulo 1950, pp.259-:271. Bibliografia.
Tendo visitado, em 1947, êsses Karaíb de Mato Grosso no Pôsto
frnl.ígeua Simões Lopes, o autor descreve, resumidamente, diversos
:t~ped<•s de sua cultura. tratando especialmente das reclusões (uanki)
pt)r ocasião do parto, da passagem para a maioridade, do luto e do
riprrndiz;aln do médiC'o-friticeiro.

1535

-
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1808-1865

Corografia paraense ou descripção física, historica, e
política da provincia do Gram-Para. Bahia, 1833, 348 pp.
in-4.º
Enumera muitas tribos do Pará. A maior parte da descrição
de seus costumes é, porém, de tal forma generalizada que não pode
ser aproveitada cientificamente, pois o autor orienta-se pelo seguinte
conceito: "Entre uma infinidade de naç0ens que existe, he facil encontrar a quasi identidade de uzos e costumes, e por isso pode-se dizer
que todos pouco differem entre si." (p. 136).

-

673 -

HERBERT BALDUS

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

Contudo, há, no tocante a certas tribos, por exemplo, aos Apinaié, algumas observações especificadas.
Interessantes são; também, os dados sôbre o tratamento dos
índios pelos brancos, acompanhados de documentos da legislação
portuguêsa a respeito.

nís", desconsiderando serem êles em grande parte mestiços nos quais
muitas qualidades não São índias mas provenientes, indubitàvelmente
do componente europeu, e, especialmeri.te, do espanhol.
As páginas 297-330 apresentam algumas noções sôbre o guarani
falado por essa gente.

1538

As páginas 213-217 referem-se a uma visita feita pelo autor aos
índios Kaiuá (Kainguá) aldeados no Pôsto Francisco Horta, no município de Dourados.

***
SILVA, Ignacio Accioli de Cerqueira e

1541

Memoria ou dissertação, historica, ethnographica, e politica. Bahia 1848. vii, 141 pp. in-8. 0 • Apareceu também
na Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal
do Instituto Historico e Geographico Brasileiro XII (1849),
segunda edição, Rio de Janeiro 1874, pp. 143-257.
Trata das tribos que habitavam a Bahia ao tempo da descoberta, enumerando as que emigravam e as que ficavam.

1539

***

***
SILVA, M. Moreira e
O homem sul-americano perante a linguistica. Memoria
apresentada ao XX Congresso Internacional de Americanistas. Maceió 1919. 120 pp. in-4. 0
Estudo comparativo de "aimoré" (botocudo), tupi e kechua.
Cf. o comentário de Plínio Ayrosa (Apontamentos para a Bibliografia da língua tupí-guaraní, p. 185).

1542

SILVA, Joaquim Norberto de Souza
Memoria historica e documentada das aldeias de Indios
da provincia do Rio de Janeiro. Revista do Instituto Historico e Geographico do Brazil XVII (tomo 3. 0 da terceira
serie), (1854), Rio de Janeiro 1894, pp.71-532. Bibliografia.
Obra indispensável para o estudo das relações entre índios e
brancos naquela parte do Brasil.

1540
***

SILVA, José de Melo e·

***
SILVA, M. Paranhos da
L'industrie des plumassiers chez les Amérindiens du
Brésil. Les Musées de Geneve, 4me Année, N. 0 2, Geneve
1947, p. 3, 1 figura no texto.
Algumas generalidades sem interêsse científico sôbre arte plumária de índios do Brasil.

1543

***

Fronteiras Guaranís. São Paulo 1939. 335 pp. e várias pranchas.

SILVA, Maurice Paranhos da
Nesta descrição da zona de Mato Grosso que confina com a
República do Paraguai, o autor dedica muitas páginas ao estudo da
população indígena composta, na maioria, de paraguaios e filhos de
paraguaios nascidos em territ6rio brasileiro. Chama-os de "guara-
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Essai bibliographique sur les I ndiens du Brésil. Bulletin de la Société Suisse des Américanistes, Geneve 1951,
N. 0 2, pp. 14-19; N. 0 3, pp.21-29.
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Êste trabalho é quase totalmente tirado da bibliografia prefaciada e comentada que publiquei no Manual Bibliográfico de Estudos
Brasileiros, Rio de Janeiro 1949, pp.199-255 e que faz parte da minha presente Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira. Numerosos trechos são literalmente traduzidos, outros com liberdades nem
sempre felizes. O fato de o Sr. Paranhos da Silva não citar a fonte
de seus conhecimentos e bancar o autor, ao invés de confessar-se modestamente compilador e tradutor, ofende a ética profissional dos
cientistas modernos. Parece-me, porém, que, por outro lado, considerando o meu trabalho digno de ser seu, prestou uma espécie de homenagem secreta ao autor, cujo nome ocultou. Só me resta dizer,
portanto: "Obrigado pela parte que me toca" ..

SILVA, Vicente Ayres da
Itinerario. Revista trimensal do Instituto Historico e
Geographico do Brasil, XIV (1851), segunda edição, Rio
de Janeiro 1879, pp.397-401.
Na sua viagem pelo rio Sono, afluente da margem direita do
Tocantins, realizada em 1850 e descrita no presente trabalho, o autor
encontrou duas aldeias de índios cujos habitantes, tendo pressentido
a sua chegada, se retiraram (p. 399). Menciona, no tocante à primeira
dessas aldeias, que ela era "do gentio Cherente".

1547

1544
***

SILVEIRA, Alípio

SILVA, Simoens da
A tribu Caingang (Indios Bugres-Botocudos). Estado
de Santa Catharina. Rio de Janeiro 1930. 29 pp., 7 pranchas.
Ligeiras notas sôbre os Kaingang do Pôsto de Proteção aos Índios "Duque de Caxias", chamados por alguns autores de Aweikoma.
O autor, que os visitou em 1930, refere-se à aparência física, à cremação, ao costume de o caçador não comer, geralmente, o animal
por êle abatido, à indústria, à lenda do dilúvio, à pacificação realizada
por Eduardo Hoerhan, à alimentação atual. Apresenta, por fim, uma
pequena lista de palavras da língu~ dêsses índios.

1545
***

Artigo de divulgação· reproduzindo dados publicados por Colbacchini.

1548

;

...._,z

***
SIMCH, F. R.
Tembetás. Revista do Instituto Historico e Geographico
do Rio Grande do Sul, IV, 3. 0 e 4. 0 trimestres, Porto Alegre
1924, pp.51-60.
~rande

Memoria sobre a província de Missões. Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro II (1840), terceira
edição, ftio de Janeiro 1916, pp. 157-171.
Refere-se aos Guarani que na primeira metade do século XIX
eram ainda os principais povoadores daquela parte do Rio Grande do
Sul, tra.tando especialmente da sua situação nessa época.

1546
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Totemismo e exogamia entre os Borôros de Mato Grosso.
Vozes de Petrópolis XI (N. S.), fase. 2, Petrópolis 1953,
pp.142-150.

Ligeiras notas sôbre adornos de pedra encontrados no Rio
do Sul e recolhidos ao Museu Julio de Castilhos.

SILVA, Thomaz da Costa Corrêa Rabello da

-

***

1549

***
SIN.ON, Pedro
Jlistorial de la expedición de Pedro de Ursua al Marafíon y de las aventuras de Lope de Aguirre. Biblioteca
Culturt[ Peruana de la Comisión Peruana de Cooperación
Intelectial. Lima 1942. iv, 196 pp. in-8. 0 • Bibliografia.
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Nest1;1 obra seiscentista há referência a "ciertos índios Brasiles,
que viniendo huyendo, como ellos decfan, de sus tierras, que eran las
costas del Brasil, de donde salieron en conformidad más de dos mil
índios, con propósito de ir a poblar otras Provincias que más le agradasen, por no caber ya en las suyas, respecto de la mucha gente, si
bien algunos son de parecer, que más hicieron estos índios esta jornada por hartarse de carne humana en otras partes; vinieron a dar
después de diez anos .que caminaron, trayendo en su compafiía dos
espafioles portugueses, parte por el río Marafión y parte por tierra,
atravesando diversas províncias, a la de los Motilones, en el Perú,
a donde llegaron por un famoso río que sale de ella y entra en el Marafión." (p. 10).

"Las descripciones de. la cultura material son bastante completas
y difícilmente pueden susbitar aprensi6n seria, desde luego que me
fué permitido ver, traficar, dihujar o fotografiar ymuchas veces captar
prácticamente quanto hacían o usaban los indios. En lo referente a
los problemas harto más dificultosos de cultura social, mis observaciones son forzosamente menos completas. El mejor trabajo en esta
especialidad requiere anos de residencia, un domínio absoluto del
dialecto local y la confianza plena de los Indios, Disponía solamente
de pocas semanas y, naturalmente, los demás requisitos no pudieron
llenarse en este tiempo." (p. 225).
"Algunas tribus afines han sido estudiadas cuidadosamente y
hácense frecuentes comparaciones con ellas, principalmente sobre la
base de esta literatura. Algunos de los mejores estudios, y precisamente los más importantes para las presentes comparaciones, se refieren a los Taurepanes. El gran explorador y etn6grafo alemán KochGrünberg public6 una obra completa de cinco volúmenes consagrada
en gran parte a esta tribu, la cual, sinembargo, conocía más íntimamente a través de sus representantes más meridionales (brasilefios)
que por los nortefios (venezolanos). Los Taurepanes son Arekunas,
lo mismo que los Kamarakotos, y se parecen a éstos en casi todos
los respectos. No se intenta aquí substituir ni repetir la obra de Ko'chGrünberg, en lo aplicado a los Arekunas en general, sino solamente
mostrar en la extensi6n que debe aplicarse a todo el grupo, poner de
relieve las peculiariqades de los Kamarakotos dentro del grupo y
suplementar el trabaJb anterior, dedicando atención especial a varios temas importantes, como las técnicas textiles, que no fueron
tratados detalladamente por Koch-Grünberg, no obstante la extensión de su obra." (pp.215-216). - "Koch-Grünberg y algunos otros
después de él han establecido diferencias entre los Taurepanes y los
Arekunas, pero yo demostraré que es más conveniente y más correcto
considerarlos como una tribu de los Arekunas." (p. 215, nota).

1550
***

SIMONSEN, Roberto C.

1889-1948

Historia economica do Brasil 1500-1820. Bibliotheca pedagogica brasileira, serie 5.ª Brasiliana, C e C-A. São Paulo
1937. I: 374 pp., 7 pranchas, 3 mapas; II: 371 pp., 5 pranchas, 2 mapas, 2 plantas, 1 prancha de gráficos, índices
alfabéticos das matérias e nomes próprios contidos nos dois
tomos; in-8. 0 (2.ª edição: ibidem, 1944).
Sob o título "Escravidão vermelha", o índice de matérias indica
as páginas referentes aos índios.

15[;il
***

1552

SIMPSON, George Gaylord
Los Indios Kamarakotos (Tribu Caribe de la Guayar:a
Venezolana). Traducción de F. Villanueva-Uralde. ~-
vista de Fomento, ano III, nos. 22-25, Caracas 1940, pp.
191-?60, 98 figuras no texto e em pranchas fora do .tixto.
Bibliografia.
"Los materiales para el presente estudio fueron acopiaws durante varias semanas de residencia en Kamarata, valle aJ Sur de
Auyán-tepui, a princípios del afio 1939." (p. 222).
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***

SINZIG, Petrus

1876-1952

Die Tapirapé-Indianer. Antoniusbote, 38. Jg., Heft 5,
Werl 1931, pp. 140-141.
Comentário a uma conferência pronunciada por Benedicto Propheta, que visitou essa tribo em 1923.

1553

4 4
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SIQUE;IRA, Joac!uim da Costa
Compendio historico chronologico das noticas de Cuyabá, repartição da capitania de Mato-Grosso, desde o principio do anno de 1778 até o fim do anno de 1817. Revista
trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro XIII (1850), segunda
edição, Rio de Janeiro 1872, pp.5-124.
Contém referências aos Guaikuru, Kaiapó, Bororo, Paiaguá,
Bakairi e Akuê-Chavante.

1554
***
SIQUEIRA, Joaquim da Costa

Chronicas do Cuyabá. Revista do Instituto Historico e
Geographico de São Paulo IV, 1898-99, S. Paulo, pp.1-217.
Ê:stes anais, que vão até 1781, contêm dados concernentes às
relações entre brancos e índios_ de Mato Grosso no século XVIII.

1555

***
SMITH, Herbert Huntington

Contém ligeiras referências a tribos da família lingüística pano
do Ucaiali, à tribo tupi do"s Omagua e aos Tikuna (Tukuna).

1557
***
186~-1929

SNETHLAGE, Emilie

Zur Ethnographie der Chipaya und Çuruahé. Zeitschrift für Ethnologie XLII, Berlin 1910. (Verhandl.), pp.
609-637 e 4 figuras.
Alguns dados sôbre essas tribos tupi visitadas em 1909 pela autora, na sua viagem do Baixo Xingu ao Baixo Tapajós. O trabalho
é prefaciado por Th. Koch-Grünberg, que também elaborou o material lingüístico, comparando o vocabulário xipaia recolhido pela
viajante com as correspondentes palavras juruna apontadas por
Karl von den Steinen e Henri Coudreau, e o vocabulário kuruaia coligido por Emilie Snethlage com as correspondentes palavras munduruku publicadas por Martius e Coudreau.
A autora publicou êsse material sôbre os Xipaia e Kuruafa também, em idioma português, no Boletim do Museu Goeldi VII, Pará
1913, pp.49-99, 15 pranchas e 1 mapa.

1558

***

1851-1919

Do Rio de Janeiro a Cuyabá. S. Paulo 1922. 372 pp.
As páginas 305 a 312 contêm um estudo intitulado "O fabrico
de louça entre os' Cadiueus" que foi primeiramente publicado, em
1886, na "Gazeta de Noticias". É uma detalhada descrição do processo de olaria dessa tribo guaikuru do sul de Mato Grosso.

1556

***
SMYTH, W., 1800-1877, e LOWE, :F. 1811-?

SNETHLAGE, cEmilie
Die Indianerstiimme am mittleren Xingú. Im besonderen die Chipaya und Curuayà. Zeitschrift jür Ethnologie
Lll/LIII, Berlin 1921, pp. 395-427.
Ligeiras notas sôbre os Xipaia e Kuruaia, relativos prir:cipalmente à cultura material destas tribos visitadas pela autora. As páginas 398-401 há alguns informes sôbre os Arara e Assurini, sôbre
os índios chamados "Carayá", do rio Iriri e sôbre os índios .do Salto
do Cachimbo.

1559
J\Tarrative of a Journey from Lima to Para, across the
Andes and down the Amazon: undertaken with a view of
ascertaining the practicability of a navigable communication
with the Atlantic, by the rivers Pachitea, Ucayali, and Amazon. London 1836. viii, 305 pp. in-8. 0 1 estampa no frontespício, 10 pranchas, 3 mapas.

-
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SNETHLAGE, Emilie
Chipaya- und Curuaya-Worter. Anthropos, XXVIII,
St. Modling bei Wien 1932, pp.65-93.

-
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Vocábulos dessas tribos tupi do Baixo Xingu.

1560
***

SNETHLAGE, Heinrich

Vocabulário tembé-português (pp.351-362) e sete textos de lendas naquela língua tupi do Maranhão e Pará com tradução interlinear portuguêsa e notas de E. H. Sneth!age (pp.364~392).

1563
1897-1939
***

Meine Reise durch Nordostbrasilien. Journal für Ornithologie. LXXV, Heft 3, Berlin 1927.
Neste relatório de viagem há algumas notas interessantes sôbre
os Guajajara e os Gê do norte, destacando-se a descrição da dança
do cururu entre aquela tribo tup! (pp.468-469), dança essa da qual
o autor trata, também, no seu artigo: De/Tanz der Kr'õteCururú,
Erdball II, Berlin-Lichterfelde 1928, p. 384.

1561
***

SNETHLAGE, E. Heinrich
Unter nordostbrasilianischen Indianern. Zeitschrijt für
Ethnológie LXII, Berlin 1931, pp.111-205, 23 figuras, 1
mapa. Bibliografia.
Ítstes numerosos dados sôbre a tribo tupi dos Guajajara e as
tribos gê dos Piokobyé, Remkokamekrã, Krão e Apinaié, visitadas
pelo autor nos anos de 1923 a 1926, são em grande parte superficiais,
pois o objetivo principal das viagens de E. H. Snethlage naquele
tempo era zoológico e não etnológico. Apesar disso há, no presente
trabalho, referências a quase todos os aspectos mais importantes
das culturas em questão, baseadas, às vêzes, em outros autores.
As páginas 134-139 e 187-200 contêm vocabulários das mencionadas tribos. A bibliografia (pp.201-205) é extensa.

SNETHLAGE, E. Heinrich
Indianerkulturen aus dem Grenzgebiet Bolivien-Brasilien. Ergebnisse der Forschungsreise 1933-1934. Führer
durch die Ausstellung im Staatlichen Museum für Volkerkunde, Berli'n, vom 15. August bis 15. November 1935.
Berlin 1935. 12 pp.
Guia da exposição organizada no Museu Etnológico de Berlim,
de artefatos colhidos pelo autor nos anos de 1933 e 1934 na bacia do
Guaporé. Trata, primeiro, dos achados arqueológicos (p. 4), apresentando, depois, algumas observações sôbre as tribos chapakura dos
Maré, ltoreauhip, Kumaná e Ahitana-Huanyam; sôbre os Makurap,
Waioró, Arua, Tupari, Amniapé e Guarategaja, cujas línguas são
classificadas como ,"tupioides" pelo autor; sôbre os Kipiu (Jabuti)
e Arikapu, que lhá'parecem parentes lingüísticos dos Gê; e sôbre a
tribo tupi-guarani dos Pauserna-Guaraiú.

1564
***

SNETHLAGE, E. Heinrich .

1562
***

SNETHLAGE, Ernil Heinrich
Worte und Texte der Tembé-Indianer. Aufgezeichnet
von Cyriaco Baptista (Tembé), herausgegeben von Dr. Emil
Heinrich Snethlage. Revista del Instituto de Etnología de
la Universidad Nacional de Tucumán, II, Tucumán 19311932, pp.347-393.

-
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Indianerkulturen aus dem Grenzgebiet Bolivien-Brasilien. Ergebnisse der Forschungsreise 1933-1935. Verofjentlichung der Reichsstelle jür den Unterrichtsfilm zu dem
Archivfilm Nr. B 25, s.a. e s. l., 10 pp.
Folheto explicativo de um film tirado pelo autor. Consiste em.
notas quase idênticas às do guia publicado sob o mesmo título em
1935.
4 /,.

1565

*
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SNETHLAGE, Emil Heinrich

SNETHLAGE, Emil Heinrich .

Nachrichten über die Pauserna-Guarayú, die Siriono
am Rio Baures und die S. Simonianes in der Niihe der Serra S. Simon. Zeitschrift für Ethnologie LXVII, Berlin
1936, pp.278-293, 10 figuras. Bibliografia.

Musikinstrumente der Indianer des Guaporégebietes.
Baessler-Archiv, Beiheft X, Berlin' 1939. Separata: 38 pp.,
103 figuras no texto. Bibliografia.

O autor passou oito clias entre os Pauserna-Guaraiú, que moram
perto de Bela Vista, na margem boliviana do Guaporé. As páginas
278-291 contêm algumas notas sôbre êstes Tupi e bibliografia a respeito.

Descrição dos instrumentos de música, colhidos pelo autor na
região do Guaporé em 1933/34.

1569
***

1566
SOARES, Dominges Dias
***

SNETHLAGE, Emil Heinrich
Atiko y. Meine Erlebnissé bei den Indianern des Guaporé. Berlin 1937. 192 pp., 1 mapa, pranchas e figuras no
texto.
Livro de divulgação sôbre a viagem feita pelo autor ao Guaporé nos anos de 1933 e 1934, contendo referências a treze tribos da
região dêsse rio e com isso indícios de grandes possibilidades para
futuras pesquisas indianistas.

1567

***

Informação dada por Domingos Dias Soares, filho do
exconquistador de índios José Dias Soares, sobre o selvagem Pimenteira, de que tem conhec~mento por acompanhar
o dito seu pai em todas as conquistas. Documentos sobre
duas tribus de lndios, que ainda existiam em 1827 na Provincia do Piauhy. Revista da Sociedade de Geographia do
Rio de Janeiro II, Rio de Janeiro 1886, pp.38-40.
Contém a opinião do autor acêrca da índole dêsses ínclios e a
respeito de seu tratamento pelos brancos. Menciona a existência do
levirato e sororatp (p. 39). O documento é assinado pelo Barão de
Parnahyba.
~<
Loukotka (Línguas indígenas do Brasil, p. 163), baseado no
vocabulário recolhido e publicado por von Martius, considera o pimenteira como membro da família lingüística Karaíb.

1570
SNETHLAGE, Emil Heinrich

***

Ubersicht über die Indianerstiimme des. Guaporégebietes.
Tagungsberichte der Gesellschaft für Volkerkunde. 2. Tagung
1936, Leipzig 1937, pp.172-180, 1 mapa no texto.
Em 1933 o autor foi enviado pelo Museu Etnológico de Berlim
ao Guaporé para recolher material das suas numerosas tribos. A presente sinopse etnográfica da parte inferior da bacia dêsse rio contém
informações de importância para a classificação lingüística.

SOCRATES, Eduardo Arthur
Vocabularios indígenas. Revista Trimensal do Instituto
Historico e Geographico Brazileiro, LV, parte II, Rio de
Janeiro 1892, pp. 87-96.
Pequenos vocabulários alfabéticos português-karajá, portuguêf'cherente e português-kaiapó, organizados pelo autor.

1571

1568
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Est. \'

MAYOR, João de Sotto
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***

SOUSA, André Fernandes
Noticias geographicas da capitania do Rio Negro no
grande Rio Amazonas. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico
Brasileiro X (1848), segunda edição, ~Rio de Janeiro 1870,
pp.441-504.
Menciona numerosos nomes de tribos dessa capitania.

1572
***

SOUSA, Boanerges Lopes de
Explorações geográficas na regiao do alto rio Negro.
IX Congresso Brasileiro de Geografia (1940), Anais V,
Rio de Janeiro 1944, pp.86-144, 34 figuras e 4 mapas no
texto, 1 mapa fora do texto.
Contém ligeiras notas sôbre as numerosas tribos da região percorrida pelo autor, particularmente interessantes para o conhecedor
das obras de Koch-Grünberg sôbre as mesmas tribos.
O General Lopes de Sousa encerra o seu trabalho com uma série de ótimos conselhos no tocante à proteção aos índios.

:

!

'•'

1573
***

SOUSA, Gabriel Soares de

Tratado descriptivo do Brasil em 1587. Comentàrios
de Francisco Adolpho de Varnhagem. Terceira edição. Bibliotheca Pedagogica Brasileira, serie 5. ª: Brasiliana, vol.
117, São Paulo 1938. liii, 493 pp. in-8.
0

-
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n.

As abundantes citações de Gabriel Soares nas célebres monografias de Métraux sôbre a civilização material e a religião dos Tupinambá já provariam suficientemente o grande valor etnológicó da
obra considerada pelo seu comentador ' Varnhagen "talvez a mais
admirável de quantas em português produziu o século quinhentista".
Mas Gabriel Soares, senhor de engenho das \'izinhanças de J equiriçá; que, em 1587, ano indicado pelo título de seu livro, declarou
ter residido no Brasil "por espaço de 17 anos", não observou e descreveu somente os Tupi da Bahia. A primeira parte de seu tratado é
um "Roteiro geral da costa brasílica" com referências às diferentes
tribos do litoral, desde os "Tapuias" do Amazonas até os "Tapuias"
do rio da Prata.
A segunda edição (a primeira completa) da obra do eminente
português com mentalidade de pesquisador foi feita, em 1825, pela
Academia de Lisboa. Outra edição apareceu, em 1851, no tomo XIV
da Revista do Instituto Historico e Geogr~phico Brasileiro. A edição da "Brasiliana" é reprodução dessa.
Em 1945 apareceu a obra de Gabriel Soares de Sousa sob o título "Notícia do Brasil", com introdução e comentários de Pira.já
da Silva; na Biblioteca Histórica Brasileira, XVI, S. Paulo, s. a.,
l: 351 pp. in-8. 0 , 3 figuras no texto, 6 pranchas fora do texto; II: 354
pp. ín-8.º, 6 pranchas fora do texto, índice onomástico. A contribuição do comentador é insuficiente no tocante à parte etnográfica. Na
inÚodução (I, p.21) êle observa, aliás, ser a edição publicada na série Brasiliana "a sexta e não a terceira edição do livro de Gabriel
Soares dr Sousat~.

1574

***

SOUSA, Luiz Antonio da Silva e

ltl'r!r.i:t Jll1t1crputg/im ;~ M. O. LV[f.

Fronlispício da edição princeps do livro de
Hans Staden

i\!Iemoria sobre o descobrimento, governo,
cousas mais notaveis da capitania de Goyaz.
mensal de Historia e Geographia 011 Jornal
Hisiorico e Geographico Brasileiro XII (1849),
ção,. Rio de .Janeiro .1874, pp.429-510.

população e
Revista trido Instituto
segunda edi-

Esta memória, datada de 1812, contém alguns senões, como.
aliás, ja foi admitido pelo próprio autor (cf. p. 509). Os interessantes,
se bem que ligeiros informes acêrca das diversas tribos enumeradas,
nem sempre são certos.

1575
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1774-1843

History of Brazil, l: London 1810, xvi, 659 pp.; II:
London 1817, xvi, 719 pp., 1 mapa; III: London 1819,
xx, 950 pp.; in-4. 0 • - A edição brasileira, intitulada Historia do Brazil, apareceu no Rio de Janeiro, em 1862, na
tradução de Luiz Joaquim de Oliveira e Castro, anotada
porJ. C. Fernandes Pinheiro, I: 501 pp.; II: 480 pp.;
III: 454 pp.; IV: 474 pp.; V: 562 pp.; VI:541 pp.; in-8. 0
Contém numerosos dados acêrca dos índios do Brasil e suas relações com .os brancos.

SOUZA, Francisco Bernardino de
Commissão do Madeira. Pará .e Amazonas pelo encarregado dos trabalhos ethnographicos ... 1: Rio. de Janeiro
1874, 145 pp. in-8.~, II: Rio de Janeiro 1895, 177 pp.
in-8. 0 , III: 1875, 145 pp. in-8. 0
Contém muitas referências a inúmeras trihos da Amazônia.

1579

***
SOUZA, Geraldo H. de Paula

1889-1951

1576

***

Notas sobre uma visita a acampamentos de indios
Caingangs. Revista do Museu Paulista X, São Paulo
1918, pp. 739-758, 6 pranchas fora do texto.

SOUZA, Antonio Pyreneus de
Notas sobre os costumes dos indios Nhambiquaras. Revista do Museu Paulista XII, São Paulo 1920, segunda
parte, pp.391-410.
O autor registou as presentes notas durante a sua permanência
em Campos Novos, na Serra do Norte, onde estêve de setembro de
1911 a fevereiro de 1912. Lá conheceu os seguintes grupos nambikuara: Anonzê, Cocozu, Uainedezê, Xaody e Tayôpa. Seu trabalho
contém, 8.lém de interessantes observações sôbre a cultura dêsses
índios mato-grossenses, vocabulários anonzê (pp.406-408) e cocozu
(pp.409-410).

1577
***
SOVZA, Francisco Bernardino de

1835- ?

Lembranças e curiosidades do Valle do Amazonas.
Pará, 1873. 328 pp., índice alfabético de matérias.
Contém notas de pouca importância sôbre os lpuriná do Purus
(p. 39), Inheiguara do Tocantins (p. 40), índios do Apaporis e do Japurá (p. 118), Jurimauá do Solimões (p. 176), Kuruaiadahinterlândia
do Xingu (p. 184), Anambé do Pacajá Grande (pp.222-223), Parintintin do vale do Madeira (p. 231), índios do Xingu (pp.249-251),
Jauaperi do rio Negro (p. 268) e Ur.upés do rio homônimo, afluente
do rio Negro (p. 278).

1578
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Em 1916 o .autor passou alguns dias em dois acampamentos
kaingang administrados pela Comissão de Proteção aos Índios e situados o primeiro a cêrca de 30 quilômetros de Penápolis, aquém
do Feio, e o segundo a cêrca de 64 quilômetros da mesma localidade,
entre os rios Feio e Peixe. Dos seus informes sôbre êsses índios do
Estado de São Paulo destacam-se os concernentes à medicina. Interessante, também, a seguinte observação: "É curioso notar que a
caça que faz um índio, não pode ser comida pelo mesmo, assim como
pelos seus paren~es mais próximos, com exceção de sua mulher. O
índio caça para os outros e nunca para si." (pp.744 e 745). Segundo
o autor (p. 745), os Kaingang visitados por êle não têm nem a instituição do chefe da tribo, nem a do médico-feiticeiro (pajé). As páginas 753-757 apresentam um pequeno vocabulário que foi comentado
por Frei Mansueto Barcatta de Val Floriana na Revista do Museu
Paulista XII, S. Paulo 1920, primeira parte, pp.380 e 381.

1580

* **
SOUZA, Maciel de
Os "boróros tori-tada-ugue", seus hábitos e suas doencas. A g~necologia e a obstetrícia dos "boróros". O "bari",
~ médico-feiticeiro dos "boróros". A cerimónia fúnebre e o
luto dos "boróros". O ab6rto e a limitação da prole entre os
"boróros". Actas Ciba, ano VIII, n.º 12, Rio de Janeiro
1941, pp.338-351, 364; 12 figuras no texto.
-
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<J valor principal dessas notas sôbre os Bororo Orientais de Mato

Grosso consiste cm que o autor, sendo médico, prestou atenção ef;pecial aos problemas que lhe interessaram como profissional, prohlernos at/; agora lamentàvehnente descuidados na Etnologia Brasileira.
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SPINOLA, Aristides de Souza
vide
.JARDIM, Joaquim R. de ~foraes

***

1581

***

SOUZA, Pero Lopes de

1501( 1502)-1539

Diario da navegação da armada que foi á terra do Brasil
em 1530, sob a Capitania-Jfór de 2v!artim A.ffonso Snuza.
escriplo por sen irmão Pero Lopes 4e Soma. Pnb;icado P_Or
Francisco Adolfo de l/arnhagen. Lisboa 1839. 1,)0 pp. zn8. º . Há várias edições posteriores, sendo importante. a comentada por Eugenio de Castro e p;,e.fac,ia_da por Capislrano
de 'lbreu Série "Eduardo Prado , Editor Paulo Prado.
Rio de Jdneiro 1927, l: 14 pp. nüo numeradas, vi. 534 pp.;
IT: 51 pp.; in-8.

?e

0

O Diário começa a 3 de dezembro de 1530 e vai até 5 de fevereiro
de 1532. Contém interessantes referências aos índios da Bahia de Todos os Santos, reproduzidas, também, na grafia do códice da Biblioteca da Ajuda, na "História da colonização portug-uPsa do Brasil",
IJL Porto !C)21. p. 1B.

1582

***

1880-1949

SPEISER, Felix
Xl,

pm

/m Vüsler des brasilianischen Crwalds. Slnllgar! 1926.
32.1 pp. in-8°, 7 jiyaras P I mapa no le:rlo. 78 .figuras
prancha.~ .fora do te.rio.

\arrativa de uma visita aos Aparaí do rio Paru, afluente sele11do Amazonas. :'í um erasas observações etnográficas são iull'rc·aladns. A evidente incapacidade do autor de gra11gear a simpatia
dos índios leva-o a um ressentinwnto qur 'envenena o livro, lornariclo
sua kitura bastante dPsagradáyd.
Traz, em nm•xci, um pequeno t·stu<lo d ... \rnuld Dt>uber sôbrP «

SPIX, Joh. Bapt. von (l 781-1826) e MARTIUS, Carl
Friedr. Phil.
Reise in Brasilien. in-4." gr. I, München 1823, xi1',
412 pp., 15 ilustrações, 1 mapa; II: München 1828, viii pp.,
pp. 41.1-884; Ill, München 1831, foi pp., pp. 885-1388, 40
pp., 2 pranchas, 7 folhas com mapas; Atlas, s.l., s.a.,
in-jolio grande, 40 estampas e 12 mapas litografados; Brasilianische Volkslieder und indianische I'rfelodien (Suplemento mu.sica[), 15 pp. in-4. 0 - - Edição inglesa sob o título
"Trai•els in Brazil", London 1824, in-8. 0 , l, xix, 327 pp.;
II, tiiii, 298 pp.; mimerosas gravuras. ---- Edição brasileira
intitulada "Viagem pelo Brasil", traduzida por Lúcia Furquim Lahmeyer, anotada por Basilio de Magalhães, Rio
de Janeiro 1938, I: xxxv, 389 pp., II: 567 pp., Ill: 491
pp.; in-8. 0 , IV: Atlas. - As gravuras apareceram, também,
em 1940, numa edição especial do Departamento de Cultura
de São Paulo, com apresentação de Herbert Baldas.
·
'

Os autores Viajaram pelo Brasil nos anos de 1817 a 1820. O ses
gundo e o terceiro tomos da .descrição dessa viagem foram redigidos
e editados por von Martius, depois da morte de von Spix. Os dadosôbre os índios· do Brasil mencionados na presente obra foram reunidos e elaborados por vou Martius nos seus "Beitrage zur Ethnographie und SpraclHmkunde Amerika's zumal Brasmens", Leipzig 1867.
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***
SPRUCE, Richard

1817-1893

1rional

1583
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Notes oj a Botanist on the Amazon and .4.ndes, being
records oj trave[ on lhe Amazon and its tribiilaries, lhe Trombetas, Rio Negro, Uaupés, Casiquiari, Pacimoni, Huallaga,
and Pastasa; as also fo lhe calaracts oj lhe Orinoco, along
fhe easlern side oj lhe Andes of Perú and Ecuador, and lhe
shores o.f lhe Par~fir, du.ring lhe ~ears f 849-1864. Ediied
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and condensed by Alfred Rtis'Sel Wallace. London 1908. 2
volumes, 71 ilustrações, 7 mapas. l: liii, 518 pp.; II: xii,
542 pp.; índice alfabético. in-8. 0

dios matarem e comerem seus' inimigos, e por isso Staden dedica o
maior capítulo de seu livro e· numerosas gravuras a êste assunto.
Em resumo: o antigo arcabuzeiro trati'J., se bem que ligeiramente,
de tantos aspectos diferentes da cultura tupinambá, que seu livro
já assume o caráter duma monografia tribal. É digno de nota, além
disso, que Staden não se limita a falar sàmente nos Tupinambá, mencionando ainda várias outras tribos.
Havendo da edição da obra de Staden, aparecida em Marburgo,
no carnaval de 1557, uma reprodução fac-similar fàcilmente acessível, é esta de tôdas as edições a mais própria para pesquisas cientüicas. O número das edições é superior a cincoenta. A obra foi traduzida para o flamengo, latim, francês, holandês, inglês e português. A
edição inglêsa de Richard F. Burton é intitulada: Tbe captivity of
H. Stade of Hesse, in A. D. 1547 to 1555, among the wild tribes of
Eastern Bra:zil; translated by Albert Tootal, annotated by R. F. B.;
Hakluyt Society, vol. LI, London 1874. Mais recente é: Hans Sta:len; the true history of his captiyity, 1557; translated and edited by
\ialcolm 'Letts, with an introduction and notes. London 1928, xx,
l91 pp. in-8. 0 , e New York 1929. Das várias edições brasileiras as
nelhores são: a traduzida por Alberto Loefgren, revista e anotada
)Or Theodoro Sampaio e publicada pela Academia Brasileira, Rio de
Ianeiro 1930; e a traduzida por Guiomar de Carvalho Franco, com
tma introdução e notas de Francisco de Assis Carvalho. Fra.nco, São
:Paulo 1942, 216 pp., com as 52 gravuras da primeira edição de Mar1urgo, mapas das rotas seguidas por Staden e índice analítico· a trachção de Loefgré~ é baseada na segunda edição do original: tendo
servido a prínceps para a versão de Carvalho Franco.
Cf. a respeito da edição brasileira de 1942 o comentário de Herl:ert Baldus na Revista do Arquivo Municipal LxxXIV, São Paulo
1942, pp.193-194.
Uma bibliografia de 69 edições da obra de Staden foi publicada
por C. Fouquet no Boletim Bibliográfico, vol. IV, São Paulo 1944,
pp.7-31.

Esta obra, que trata não só da flora, mas também dos homens
das regiões percorridas pelo autor, refere-se no primeiro tomo à Amazônia brasileira e no segundo ao Peru e Equador. No fim do segundo
volume acham-se reunidos, ainda, alguns trabalhos sôbre diversos
assuntos, figurando entre êles um artigo sôbre narcóticos e estimulantes usados pelos índios amazonenses e um estudo histórico sôbre
as mulheres guerreiras do Amazonas.

1585

***
STADEN, Hans
Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der wilden nacketen grimmigen Menschfresser-Leuthen
in der Newenwelt America gelegen. Faksimile-Wiedergabe
nach der Erstausgabe "Marpurg uff Fastnacht 1557" mil
einer Begleitschrift (zweite verméhrte Auflage) von Richard
N. Wegner. Frankfurt a. M. 1927. 234 pp., ilustrações,
mapas, vocabulário.
O arcabuzeiro e artilheiro alemão Hans Staden fêz sua primeira
viagem ao Brasil nos anos de 1547 a 1548 e a segunda de 1549 a 1555.
Da última, passou nove meses como cativo entre os Tupinambá. A
êste fato devemos a primeira publicação sôbre índios do Brasil que,
ainda hoje, constitui uma das mais valiosas fontes da etnologia em
geral, e da tupinologia especialmente. Mais importante do que os
elogios a êsse livro feitos por historiadores como Robert Southey e
por etnólogos como Friedrich Ratzel talvez seja a opinião de Jean
de Léry, francês que diz ter conhecido os Tupinambá poucos anos
depois de Stadeu e se exprime, numa carta citada por Temam: Compans e outros autores, da seguinte maneira sôbre a obra do soldado
alemão: " ... é digna de ser lida por todos os que desejam saber como
são na verdade os costumes dos brasileiros."
O livro de Staden tem valor especial para a ergologia. O autor
não se contenta sàmente com descrições, mas representa os artefatos
também em :i.ilogravuras. Refere-se, tambérr>, a problemas sociológicos. É natural que o mais impressionante para o prisioneiro dos Tupin~trnbá :,E:e~·.çado de ser devorado por êles fôsse o modo dêsses ín-

1
,1

:1
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***
STAHL, Günther
Tabakrauchen in Südamerika. Congres International
dês Américanistes. Compte-Rendu de la XX/e Session, deuxieme partie tenue a Goteborg en 1924. Goteborg 1925, pp.
315:..320, 2 figuras.
4 5
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Referências a charutos e C\lC~1imbos tubiformes usados pOl' índios do Brasil.

1587

STAHL, Günther ·

***

Afaterial zur Personlichkeitsjorschung bei den südamerikanischen I ndianern. i"H itteilungsblatt der Gesellschajt f iir
Volkerkunde, Nr. 4, Leipzig 1934, pp. 11-17.

Der Tabak im Leben südamerikanischer Volker. Zeilschrijt jür Ethnologie. LVII. Berlin 1926. pp. 81-152, 27
figuras, 4 mapas, apêndice. Bibliograjia.

Dá, como contribuição ao estudo da personalidade, alguns
exemplos de descrições de aspectos físicos e psíquicos de indivíduos
índios sul-americanos, figurando entre êles um ·Maku.xi descrito
por Koch-Grünberg e dois Aparaí descritos por Speiser.

STAHL, Günther

1591
Neste importante trabalho, que contém copiosas referências ao
Brasil, o autor estuda a difusão do uso doJ tabaco entre os índios sulamericanos, seu cultivo e sua conservação, as maneiras e o objetivo
de seu emprêgo e sua significação mítica. Uma tabela (pp,134-138)
mostra a existência do cultivo do tabaco e as diversas maneiras de
seu uso nas tribos mencionadas no texto, e um vocabulário (pp.139·
146) apresenta os tênnos para "tabaco", "charuto", "cachimbo" f
"fumar" na língua de muitas dessas tribos. A bibliografia (pp.147152) é extensa.

1588
**

*

STAHL, Günther
Zigarre; Wort und Sache. Zeilschrift für Ethrwlogi~

LXII, Berlin 1931, pp.45-111, .15 figuras. Bibliografio.
As páginas. 68-70 e figuras 26-29 e 33 referem-se ao uso d>
charuto entre índios do Brasil.
158~

***
STAHL, Günther

* ·* *
STEAINS, William John

O llalle do Rio Doce. Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro. rv, Rio de .Janeiro 1888, pp.21.'3226.
Contém às páginas 219-225 ligeiras notas sôbre os Botocudos
dessa região, visitada pelo autor em 1885. À vista das -0bservações
de Manizer sôbre Maret-khmakiam, ente supremo dêsses índios,
adquirem interêsse especial as seguintes frases do presente trabalho:
"Eles crêm que_ há um certo grande espírito (coapãn) que fez o mundo
(seu mundo, d~les) e que o governa convenientemente, mas nem orações, nem sacrifícios de espécie alguma são oferecidos a êste espírito.
Quando troveja, os bugres pensam que isto é o sinal de que o grande
espírito está muito zangado, e por consequência êles ficam terrivelmente amedrontados. Alguns dos mais corajosos dentre êles atiram
tições ao ar, julgando que, fazendo isto, a cólera do grande espírito
poderá ser apfocadR e que o trovão cessará." (p. 224).

1592

Die Geophagie. Mil besonderer Berücksichtigung von
8üdamerika. Zeitschrijt jür Ethnologie LXIII, Berlin .1932,
pp.346-374.
Nesta monografia há vanas referências ao Brasil. As pagmas
:362-365 tratam da difusão da. gcofagia entre os índios dêste país. A
bibliografia abrange as páginas 369-374.

1590
-
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***

STEERE, Joseph Beal

1842-1940

Narrative oj a visil lo Indian Tribes oj lhe Purus River,
Brazil. Annual Reporl oj lhe Smilhsonian lnstillltion, 1901.
Washington 1903, pp.359-393, .9 pranchas e 15 figuras no
texto. -1 rérsno porfnguf;sa de Flál'io '1arcefo ;\'oTJre rlf.'
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Campos, publicada por Herbert Baldus sob o título "Tribos
do Purús", na rev~sta Sociologia, XI, São Paulo 1949, pp.
64-78 e 212-222, nao contém o material lingüístico e musical
nem as ilustrações.
Depois de descrever sua viagem (às páginas 363-374), o autor
dá notícias dos Ipuriná, Iamamadi e Paumari, informando, principalmente, sôbre a construção da casa e os processos de aquisição do
sustento e apresentando pequenos vocabulários, textos e notas de
cantos.

1593

***
STEERE,

J. B.

·
The Archaeology of the Amazon. University of Michigan
Ojficial Publication, XXIX, n. 9, 1927, pp. 20-26. .
Considerações gerais sôbre os índios do Amazonas e referências
aos achadouros arqueológicos dessa ,região visitados pelo autor.

1594

***
STEGELMANN, Felix
vide
REICH, Alfred

***
STEGGERDA, Morris
Stature oj South American Indians. American Journal of Physical Anthropology, N. S., I, n. 1, Philadelphia
1943, pp.5-20, 2 mapas no texto. Bibliografia.
~ste trabalho comparativo sôbre a estatura de índios sul-americanos refere-se a muitas tribos do Brasil. Willems (Boletim Bibliográfico VI, São Paulo 1945, pp.24-27) apontou numerosos erros gra~
ves. Há outros ainda, principalmente no mapa, à página 7.

1595
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1855-1929

STEINEN, Karl von den

Durch Central-Brasilien. Leipzig 1886. xii, 372 pp.
in-4. 0 , 77 figuras no texto, 16 pranchas, 3 mapas e 3 tabelas fora do texto, índice alfabético de nomes e matérias.
Em 1884 o autor desceu o Xingu, desde as cabeceiras até a foz,
descobrindo nesta viagem uma série de tribos de ··diferentes línguas
sem ainda qualquer influência da nossa civilização. O presente livro
contém o diário da célebre expedição e a elaboração do material científico nela recolhido. Dêste material ressalta a conclusão de pertencer a tribo dos Bakairi à família lingüística karaíb, cujos representantes principais eram conhecidos, até então, só ao norte do Amazonas, tendo-se estendido, pouco antes da chegada de · Colombo, · sôbre
as Guianas e Venezuela, até as Antilhas. Pelo vocabulário recolhido
entre os Bakairi, Karl von den Steinen chegou à conclusão de estar
errada a hipótese vigorosamente sustentada por d'Orbigny e considerada muito provável. por von Martius, segundo a qual os Karaíb
procederam dos Tupi-Guarani. Isso o induziu a importantes modificações na Classificação lingüística de muitas tribos sul-americanas
proposta por von Martius, modificações essas que, por sua vez, foram em parte corrigidas por pesquisas posteriores.
Apesar de certas conclusões etnológicas do ·autor não satisfazerem mais às exigências científicas modernas, "Durch Central-Brasilien" continua a ser uma das obras clássicas da Etnologia Brasileira.
O apêndic~ contém vocabulários bakairi, kustenaú, suiá, mani·
tsauá e juruna.
As primeiras II5 páginas do presente livro foram vertidas ao
português por Capistrano de Abreu e apareceram sob o título: "Na
gema do Brasil", em 1888, na "Gazeta de Noticias" do Rio de Janeiro. A tradução completa de Catarina Baratz .Cai:mabrava é iQ.titulada "O Brasil Central", Brasiliana Formato Grande, vol. III,
São Paulo 1942, 420 pp. in-8. 0 , com as figuras, mapas e tabelas do
original, mas sem índice alfabético. Contém graves erros.

1596

***
STEINEN, Carlos von den
O rio Xingú. Revista da Sociedade de Geographia do
Rio de Janeiro, IV, Rio de Janeiro 1888, pp.189-2f2.
4 5
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Texto de uma conferência ·~1à qual o autor resumiu alguns resultados .etnográficos de sua segunda viagem ao Xingu.
.

1597
***

STEINEN, Karl von den

8

Die _B<_zka"iri-Sprache. Mit Beitrügen zu einer Laullehre
Leipzig 1892. 404 pp.

f~~ -~araibischen Gmndsprache.

A presente monografia contém wn vocabulário (pp.1-160), textos (pp.161-244) e wna gramática (pp.249-403) dessa língua karaíb.
. J. Capistrano de Abreu (Ensaios e estudos, 3.ª série, Rio de Jane~o 1938, p.222) escreve a respeito: "Ao mesmo tempo que aparecia
o hvro do Dr. Steinen sôbre a língua, estava aqui wn Bacaeri trazido
do Paranatinga pelo Dr. Oscar de Miranda, quando realizou sua tão
tormentosa viagem rio abaixo até o Amazonas. Com o mesmo índio
pôde quem escreve estas linhas estudar o livro do sábio alemão vocáb~lo :i:or vocábulo, e não acha palavras bastantes para expr~ir a
adm1raçao que lhe causam o exato .da transcrição fonétfoa, a agudeza
com que foram penetradas as formas gramaticais, a intensidade com
qu_e ,foi ap~ado tud~ quanto nos materiais colhidos havia de aprove1tavel. 81, num pais que blasona de essencialmente a!!l'ícola fosse
permitida a comparação, poder-se-ia dizer que seu en;enho,' como
uma das moendas gigantescas hoje em uso, esgotou todo o caldo da
cana, deixando apenas o bagaço.··

1598
***
STEINEN, Karl von den
Unter den. Naturvolkern Zentral-Brasiliens. Berlin
1894. xv, 571 pp. in-8. 0 , 30 pranchas, 160 figuras no texto
1 mapa, ap~ndice e índice alfabético. -- Há uma edição p;_
pula~ alema, com oulros mapas. A edição brasileira foi
publicada pelo Departamento de Cultura São Paulo 1940
s~b. o título "Entre os a9<>rígenes do B;asil Central", pre~
.facw <f.e Herbert Baldus, tradução. de Egon Schaden, 714 pp.
com; ~ as pranchas e.figuras d-0 original e rom os mapa.Y
da edição de dfoulgação.
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~ste livro apresenta a descrição e- os resultados etnográficos da
segunda viagem do autor ao Xingu, realizada em 1887, e de sua visita aos Bororo, em 1888. Um capítulo ocupa-se de alguns Pareei
que visitaram o explorador em Cuiabá, 'nesse mesmo ano. O apêndice
contém vocabulários dos Nahuquá, Yanumakapü-Nahuquá, Mehinaku, Kustenaú, Waurá, Iaulapiti, Auetõ, Kamaiurá, Trumaí, Pareci e Bororo (Bororó, no dizer do autor).
Diferentes aspectos da cultura destas tribos e dós Bakairi são
estudados, principalmente a ergplogia. Entre os uwnerosos dados sôbre os Bakairi destacam,.se, ainda, os concernentes à sua história e
mitologia.
De acôrdo com a mentalidade evolucionista de seu tempo, o autoL mediante belas hipóteses, procurou averiguar a origem de muitos fenômenos culturais, ao invés de dedicar-se tanto à sociologia e
psic-0logia como nós, hodiernos.
Não obstante isso, o livro de Karl von den Steinen, pela sua
riqueza de observações e interpretações, apresentadas num estilo
claro, ameno e cativante, é a obra mais brilhante da etnografia e etnologia brasileiras e wna leitura indispensável para todos os que. estudam os índios dêste país.
O material sôbre os Bororo foi criticado por Manuel Cruz na
Hevista do Arquivo Municipal LXXXIV, São Paulo 1942, pp.163-172.

1599
***

STEINEN,

~arl

von den.

I ndianerskizzen von Hercules Florence. Giobus LX X V,
Braunschweig 1899, pp.5-9 e .W-35, 21 figuras.
Interessantes cr)mentários a retratos de Guaná, Chamakoko,
Bororo, Apiaká e Munduruku feitos por Hercules Florence. Mais
tarde todos êsses retratos foram reproduzidos na obra dêsse desenhista, intitulada "Viagem fluvial do Tietê ao Amazonas de 1820 a
L829", São Paulo 19ll.

1600
***

-STEINEN, Karl von den
Der Paradiesgarlen als Schnilzmotiv der Payaguá-1 ndianer. Ethnologisches Notizblafl II, 1901, Hejl 2, pp;60
e segs.
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STEWARD, Julian H.

Cf. o trabalho publicado sgb. o mesmo título por Koch-Grünberg.

1601

American Culture Hislory in the Light of South America. Southwestern Journal of Anthropology, III, n. 2,
Albuquerque, N. M., 1947, pp.85-107, 1 mapa. no texto.

***
STELLA, Jorge· Bertolaso
As linguas indigenas da America. Revista do Instituto
Historico e Geographico de São Paulo XXVI (1928), São
Paulo 1929, pp.5-172. Bibliografia.
·
A primeira parte do presente trabalho reproduz a classüicação
de Rivet publicada em 1924. A segunda parte, baseada em Trombetti,
trata da morfologia.

16-02

Grande parte desta rápida sinopse refere-se a índios do Brasil.

1605
1

1

***
STEWARD, Julian H.

i'
.1

i,

1

i

vide
VÁRIOS AUTORES: Handbook of Soutfi American.Indians

1

***

l,

STERN, Theodore

***
STEWART, T. D.

The Rubber-Ball Games of the Americas. Monographs
of the American Ethnological Society, XVII, New York
1950, vii, 122 pp. in-8. 0 , ] mapas no texto, 1 prancha
fora do texto. Bibliografia.
Contém interessantes informações sôbre os jogos de bola de borracha entre várias tribos do Brasil.
Cf. o comentário de Frederico Lane na Revista do Mu~eu Paulista, N. S., VI, São Paulo 1952, pp. 519-520.

1603

1901-

Distribution of cranial heighl in South America. American Journal of Physical Anthropology, N. S., I, · n. 2,
Philadelphia f943, pp.143-155, 2 mapas no teJ;to. Btbliografia.
i:

1

Entre o mat~rial comparativo estudado pelo autor há cramos
de Botocudos, da~i Lagoa Santa e de sambaquis do litoral brasileiro.
Emílio Willems (Boletim Bibliográfico, VI, S. Paulo 1945, pp.27~29)
mostrou o valor e os defeitos. do. presente trabalho.

1606
***

***
STEW,_<\RD, Julian H ..

1902-

Anthropological research needs and oppo!!tunities in
Soutlí Amer-ica. Acta Americana I, n.º 1, 1943, pp.20-37.
Indica as múltiplas possibilidades do estudo inclianista no B~asil
e mostra o estado do nosso ,conhecimento etnográfico àe certas tribos
e regiões dêste país, citando os nomes dos principais autores, que:-trabalharam a re8peito.
'
'

STIRLING, M. W.

1896-

Historical and ethnographical material on the Jivaro
Indians. Smithsonian Institution, Bur.eau of American Ethnol~gy, Bull. 117. Washington 1938. xi, 148 pp. in-16, 0 ,
6 figuras,.. 37 pranchas, 1 mapa, índice alfabético. Bibliografia.
·
Complemente à monografia de Karsten publicada em 1935.
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STOCQUELER, Felippe Jozé

Est. IX
1

lndios e sertões do Pomba. Revista do Archiuo Publico
Mineiro lll, Ouro Prelo 1898, pp.761-76.5.

1

1 i

i

1

lleferc-se à catequese dos Koropó e Coroados de Minas Gerais,
mencionando também os Guarulhos.

1608

***
STOUT, David B.
Cullure lypes and culture areas in South America. Papers oj lhe Michigan A.cademy oj Science, A.rls and Letters,
XX1ll, Ann Arbor 1938, pp.7.1-86, 1 mapa no texto.
Divide as culturas dos índios sul-americanos em 9 tipos, descrevendo ligeiramente cada um dêles e localizando sua área. Quase todo
o Brasil está ocupado por dois tipos: o do "Amazonas-Orinoco" e o
"brasileiro oriental'', sendo apenas atingido por dois outros tipos, a
saber: na fronteira do Rio Grande do Sul pelo pampiano-patagónio
e nas margens do Paraguai pelo rhaquenho.

1609

***
STRADELLI, C. E.

1852-1926

Eiara: leggenda lapi-guaran.i. Piacenza 1885. 46 pp.
in-1/."
\ersà<i italiana, em versos, da lenda amazônica da .Mãe d'água,
d111mada de Yiara, Oiarn ou Eiara na Língua-geral nheengatu.

1610
***

STRADELLI, E.
Leggenda dell'.f urnpary, Bollelino delta Società Geof/raj ica llaliana, Serie. 11 !, vol. ll T (Anno XXIV --·- tiol.
XX VIO. Rnma 1890. pp.6.59:..689 e 798-83.5.
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Ehrenreich (Die Mythen und Legenden der Südamerikanischen
Urvõlker etc., p.7) escreve a· respeito: "Muito peculiar é o chamado
mito do Yurupari, das tribos do Uaupés,, colhido por Stradelli. Barboza Rodrigues, em seu "Poranduba", e Henri Coudreau já publicaram fragmentos dêste mito. Stradelli deve o texto inteiro a um colono
cuja mãe era índia Tariana... Trata-se do único mito esotérico de
liga secreta que conhecemos até agora e explica a significação dos
mistérios e objetos sagrados em questão, tornando, assim, eÀ--plicáveis ou, pelo menos, compreensíveis numerosos costumes semelhantes de tribos do Orinoco e Purus (Ipuriná). Se bem que, infelizmente,
a forma da. representação seja estilizada poeticamente segundo gôsto
europeu, o conteúdo conserva, na ·sua totalidade, caráter legitimamente índio e merece estudo minucioso, necessitando, porém, de novo
exame "in loco", especialmente no tocante aos nomes próprios. Muito
confunde o uso contínuo de designações tomadas à Língua-geral, ao
lado de têrmos tariana ou de outras línguas do Uaupés. O próprio
nome Yurupari pode induzir a engano, pois êste personagem mítico
nada. tem que ver com o conhecido duende selvático dos Tupi, identificado com o Diabo pelos missionários. Trata-se, pelo contrário.
de um herói solar, como já indica o seu verdadeiro nome Izi, isto é:
'sol' em tucano."
Cf. também o verbete "lurupari" em Stradi-lli (Vocabulários
da língua geral etc.,. pp.497-498).
Acêrca do.nome do sol, em tukano, convém mencionar que Martius (Beitrãge etc., II, p. 283), reproduzindo o vocabulário tukano
coligido por Wafü~çe, indica as têrmos uípo e uipó para sol e lua e o
padre Antônio Gia"cone (Pequena gramática é dicionário da língua tucana, p. 39) dá, como designação dos mesmos, o vocábulo muhipu.
Câmara Cascudo (Em memoria de Stradelli, pp.61-67) resume e
comenta o presente "trabalho de tradução e acomodação literária"
(p. 61).
Cf. também o comentário de Scha<len (Ensáio etno-sociológico
sôbre a mitologia heróica de algwnas tribos indígenas do Brasil, pp.
140 e segs.)

16H

***

.: 1ndré Thevel
STRADELLI, Erma~no

L' Uaupes e gli Uaupes. Bollellino della Società Geo-grafica Italiana, Serie III, vol. III (Anno XXIV - vol.
XXVII), fase. 5, Roma 1890, pp.425-453, 1 figura no texto.

-
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Importantes notas sôbre numerosas tribos da bacia dêsse afluente do rio Negro, percorrida pelo autor em 1881 e 1-882.
Cf. o comentãrio do padre Antonio Giacone (Os Tucanos etc.,
pp.125-127) que declara ter encontrado, na presente publicação,
"afirmações fantasiosas a respeito dos índios" (p.125).

Esta· volumosa publicação é uma compilação de têrmos da Língua Geral falada na Amazônia, têrmos êsses comentados, em parte,
por observações etnográficas, zoológicas e botânicas. Em geral, o
autor não indica com bastante exatidão procedência dos vocábulos
e dos dados sôbre os índios, o que diminui consideràvelmente o valor
de sua obra.

1612
***

a

Os contos citados no fim do trabalho são tirados de diversos autores, que os colheram no Rio Negro, no Solimões e no Pará.

1615

STRADELLI, E.
Leggende del Tari:l. Afemoria della Società Geogrc;fica
Italiana, VI, Roma 1896, pp.141-148.
Essa tribo aruak da bacia do rio Negro é mais conhecida sob o
nome Tariana.
Luis da Câmara Cascudo ·(Em memoria de Stradelli, pp. 69- 75)
reproduz e comenta a presente lenda.

***

STRADELLI, Ermano
vide
CASCUDO, Luis da Camara

•·• *

1613
STREIFF-BECKER, Rudolf

***
STRADELLI, E.
Pequenos vocabularios, grupo de linguas Tocanas. 3.ª
Reunião do Congresso Cientifico Latino-Americano, VI, Rio
de Janeiro 1910, pp. 253-317.
, Material de vãrios idiomas desta família lingüística do noroeste
do Brasil sôbre a qual, mais tarde, Koch-Grünberg publicou seu trabalho "Betóya-Sprachen Nordwestbrasiliens und der angrenzenden
Gebiete".

Neue Entwicklungen in Zentralbrasilien. Geographica
Helvetica, V, Heft 3, 1950, pp.171-180, 8 figuras no texto.
Bibliografia.
Estas ligeiras notas sôbre o Brasil Central contêm referências
aos índios da regi~q do alto Xingu, baseadas em artigos publicados
pelo engenheiro M 1anoel Rodrigues Ferreira no jornal paulistano A
Gazeta.

1616
***

1614
***

STRADELLI, Conde Ermano
Vocabularios da lingua geral portuguez-nheêngatú e
nheêngalú-porluguez, precedidos de um esboço de Grammàtica
nheênga-umbuê-sáua mirl e seguidos de contos em lingua
geral nheêngalú poranduua. Revista do Instituto Historico
e Geographico Brasilefro, l. 104, vol. 158, Rio de Janeiro
1929, pp. 5-768.
-704-

STRELNIKOV, 1. D.
Les Kaa-iwuá du Paraguay. Atti del XXII Congresso
Internazionale degli Americanisti (Roma 1926), II, Roma
1928, pp.333-366, notas musicais e 12 figuras no texto.
O autor trata, ligeiramente, da cultura material, economia, música e funeral dêsses Guararú visitados por êle, em 1915, no nordeste
paraguaio.

1617

-
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STRELNIKOV, 1. D.

STRÕMER, Chrysostomus

· La música y la danza de las tribus tridias Kaa-ihwua
(Guarani) y Botocudo. Proceedings of the Twenty-third Iniernational Congress of Americanists (New York 1928),
New York 1930, pp.796-802, 6 transcrições de trechos musicais no texto.

Forschungen bei den Mundwukú-Indianern am oberen Tapajoz (Amazonasgebiet) in Nord-Brasilien. Forschungen und Fortschritte VIII, Berlin 1932.

-Interessante contribuição ao estudo de música e dança de índios
do Brasil e do Paraguai.

1621

Interessante artigo dêsse missionário franciscano, conhecedor da
língua munduruku.

***

1618

•••
STRÕMER, ] • Chrysostomus

STUDART FILHO, Carlos (Carlos Pereira)
1895-

As lribus indígenas do Ceará. Revista Trimensal do
Instituto do Ceará, XL, Fortaleza 1926, pp.39-54.

Von Bahia zum Amazonenslrom. Das Arbeitsfeld der
deutschen Franziskaner in Nordbrasilien. Berlin 1931. 133
pp. in-8. 0 , 22 figuras em pranchas fora do texto.

Reune dados sôbre a história dos índios do Ceará nos séculos

XVII e XVIII.

1622

Contém um capítulo (pp.64-69) sôbre a atividade dos franciscanos entre os Munduruku.

***

1619

STUDART FILHO, Carlos

***

Notas Historicas sobre os indigenas cearenses. - Revista Trimensal do Instituto do Ceará, 45, Fortaleza 1931,
pp.53-103.

STRÕMER, Chrysost.
Die Sprache der Alundurukú. Worterbuch, G:ammatik
und Texte eines Indianeridioms am oberen Tapa1oz, Amazonasgebiet. Linguistische Anthropos-Bibliothek XI, ll!Odling bei Wien 1932. vii, 146 pp. in-8.º

:!i:'

i

! I!
''
!'

Esta monografia lingüística contém importantes dados sôbre diversos aspectos culturais daquela tribo do Tapajós.
Cf. o comentário de Martin Gusinde (Mitteilung~n der Anthropolocischen Gesellschaft in Wien, LXIII, Wien 1933, p. 285).
" Frei Valter Kempf, O.F.M. (Estudo sôhre a mitologia dos índios
Mundurucus, p. 250), observa. acêrca do trabalho de seu confrade:
"Frei Crisóstomo Stroemer...puhlicou em sua gramática do idioma
mundurucu alguns excertos de textos originais míticos coligidos pelo
Frei Hugo Mense. A tradução alemã acrescentada pelo autor nem '
sempre parece exata."
·

O autor cita um grande número de nomes tribais do Ceará que
encontrou em escritos antigos e modernos, tentando demarcar os
territórios dos índios em questão e relatando acontecimentos relacionados com êstes, acontecimentos que, na maior parte, interessam
mais ao colecionador de datas históricas do Nordeste do que ao etnólogo.
O mesmo se dá com seu artigo "As tribus indígenas do Ceará".
ibidem, 40, Fortaleza 1926, pp.39-54.

"'

...

SYMES, S. P.
vide

1620

ROBERTS, F. J.
4 6
:1,

-
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SZAFFKA, Tihamér
Sôbre construções navais duma tribu de índios desconhecidos do rio_ das Mortes. Revista do Arquivo Municipal
LXXXVII, Sao Paulo 1942, pp.171-181, 1 p. de figuras
no texto, 2 pranchas.
Acho interessante a presente descrição das balsas dos chamados
"Chavantes" da hinterlândia daquele afluente do Araguaia. Não
posso, porém, concordar com várias conclusões do autor e, principalmente, com a sua maneira de demonstrar que "a civilização de
hoje dos Chavantes é uma ci_vilização pre-Sambaquí e pre-Lagoa
Santa" (p. 181).

1624

***
T APIE, Marie H.
Chez les Peaux-rouges. Feuilles de route d'un misswnaire dans le Brési! inconnu. Paris 1926. iii, 291 pp. in8.0, 1 mapa, 18 figuras em pranchas. (18e édition Paris
1929).
'
Em 1911 o autor desceu o Araguaia, de Leopoldina a Conceição.
Seu livro é a descrição desta viagem, contendo referências nem sempre exatas aos Karajá e Kaiapó, que não acrescentam quase nada
de ãnportância aos trabalhos de Fritz Krause sôbre os mesmos índios.
Várias das fotografias reproduzidas nas pranchas representam
indivíduos das mencionadas tribos e .uma (pegada à p. 193) mostra
missionários dominicanos ao lado da casa-dos-homens, numa aláeia
tapirapé, no meio de seus habitantes, sem que no texto do presente
livro houvesse dados sôbre êstes índios tupi.

1625

Nesta descrição da .viagem de Conceição do Araguaia a Araguari, via Pôrto Nacional, feita pelo autor em 1911, há uma refer~ncia
a um ataque dos índios "Canoeiros" (p. 98).
As fotografias reproduzidas nas p~anchas representam Karajá,
Kaiapó e Tapirapé.

1626

***
TASTEVIN, C.
La Zangue Tapihiya. Vienne 1910. - Edição brasileira:
Grammatica da lingua Tupy. Revista do .Museu Paulista,
XIII, São Paulo 1922, pp.537-597; Vocabulário TupyPortuguez, ibidem, pp.603-686; Nomes de plantas e animaes em. lingua Tupy, ibidem, pp.689-763; Corrigenda e
additamentos á Grammatica Tupy e Vocabulario TupyPortuguez, ibidem, pp. 1279-1286.
Numa carta a Herbert Baldus, Curt Nimuendajú escreve a respeito desta obra: "Ela não trata de nenhuma língua índia, mas de
uma jíria decadente e horrivelmente estropiada. É verdade que esta
se baseia numa língua tupí, mas não é faladà por povo tupí algum.
Serve a tribos de todas as espécies nas suas relações com os neo-brasileiros. Se Tastevin tira dessa jíria conclusões gerais com referência
ao tupí, é isso mais ou menos como se se quizesse julgar o francês
segundo o patois créole de Cayenna. Mas êle não percebeu nada disso
e declara-se orgulhosamente descobridor do verdadeiro tupí."
Um outr:> perito da matéria, o dr. Juan Francisco RecnJde, considerou a publicação dessa obra "un pobre servicio" (cf. M<,isés S.
Bertoni: Estructura, Fundamentos Gramaticales y Clasificación de
la lengua Guaraní, Revista de la Sociooad Científica dei Paraguay,
V, n. 0 1, p. 26, nota 3, Asunción 1940).
Cf. também os comentários de Ayrosa (Apontamentos etc., pp.
~~m
~

1627

***

•••

TAPIE, Marie H.
. . Chevauchées. a travers déserts et f orêts vierges du Brésil znconnu. Paris 1928, v, 252 pp. in-8. 0 , 1 mapa, 20 figuras em p;anchas. (Versão espanhola: En las selvas virgenes
del Brasil. 1929. 248 pp.; in-8. 0 ).

-
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TASTEVIN, Constant
Le poisson symbole de fécondité ou de f erlilité chez .les
Indiens de l'Amérique du Sud. Anthropos IX, Wien 1914,
pp.405-417.
-
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Comentário ao artigo de Kunike: "Der Fisch ais Fruchtbarkeitssymbol hei den Waldindianern Südamerikas" .. A argumentação do
autor para provar a indiferença do índio no tocante à fecundidade é
leviana, podendo. ser refutada, fàcilmente, por qualquer bom conhecedor do assunto. Interessantes, porém, são os dados sôbre canções
índias com as notas musicais e algumas outras observações.

1628
***

TASTEVIN, C.
Les Indiens de L'Amazonie. Les Missions catholiques
LII, Lyon 1920, pp.128-129, 138-140.
Notas sinóticas sôbre os índios dessa região, mencionando numerosas tribos.

1629

TASTEVIN, C.
Les Indiens Mura de la région de l'Aulaz (Haut-Amazone). Avec introduction par le Dr. R. Verneau. L'Anlhro-

pologie, XXXIII, Paris 1923, pp.509-533.
Os Mura levam uma vida de "ciganos aquáticos", dedicandose principalmente à pesca. Acompanham seus cantos passando uma
vareta ao longo de outra, a qual está munida de muitos entalhos.
Consideram o firmamento um grande prado e a lua um ente antropomorfo, masculino durante a metade do mês e feminino durante a
outra metade. Praticam cuvade e colocam oferendas de víveres nos
túmulos.

1632

***
TASTEVIN, C.
Les Makú du Japurá. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XV, Paris 1923, pp.99-108.

***
TASTEVIN, C.
Note sur quelques mots }rançais empruntés à la Zangue
Tupi du Brésil, an Galibi. de la Guyanne, et à l' Aruac des
Antilles. Bulletins et Mémoires de la Société cf Anthropologie
de Paris, 6e série, X, 1919, Paris 1920, pp.133-144.
Enumera 73 nomes de animais, 41 nomes de vegetais e 19 nomes
diversos que a língua francesa tomou daqueles idiomas índios, sendo
o tupi representado nesses três grupos.

163o

***

Ligeiras notas sôbre êsses índios e suas relações com os brancos.
O autor trata separadamente do grupo ocidental, que consiste nos
"bravos'', também chamados de "Guariba'', e do grupo oriental
formado pelos "mansos".

1633

***
TASTEVIN, Constant
Chez les Indiens du haut Jumá. Les Missions catholiques LVI, Lyon 1924, pp.65-67, 78-80, 90-93, 101-104.
Acêrca dessas tribos foram publicados ainda outros trabalhos
do autor feitos em colaboração com Paul Rivet.

TASTEVIN, C.
Quelques considérations sur les lndiens du Juruá. Bulletins et Mémoires de la Société d'Anthropologie de Paris,
6• série,'. t. X, 1919, Paris 1920, pp.144-154.
Ligeiras notas sôbre várias tribos dêste rio, visitadas pelo autor
nos anos de 1908 a 1914.

1631

1634

***
TASTEVIN, C.
A necrophagia nos Cachinauas. La Nécrophagie chez
les Kachinaua. O Missionário, anno V, n. 1, Tejjé 1925,
pp.19-20.
4 ~

-
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Interessante nota bilingue sôbre os costumes fúnebres, especialmente o endocanibalismo, dêstes índios do Acre.

O autor diz no prefácio (p. 387): ."Para ilustrar apenas a minha
gramática (vid. tomo XIII da Revista do Museu Paulista) dou nas
páginas seguintes a lenda do jabutí, conhecida de todos os caboclos,
e pela primeira vez publicada pelo distinto linguista, general Couto
de Magalhães."
Convém observar, porém, que os dois autores diferem não só
na grafia das palavras tupi e na tradução interlinear, como também
na coordenação dos assuntos.

1635

***
TASTEVIN, Constant
Le fleuve Murú: Ses habitants. Croyances et moeurs
kachinaua. La Géographie XLIII, Paris 1925, pp.403-422,
1 mapa no texto; XLIV, Paris 1925, pp.14-35.
As páginas 413-418 tratam das tribos dêsse afluente do Tarau~cá, isto é, dos Huni-Küi (Kachinaua), Kurina e Kanamari. Às págmas 20-35 o autor estuda alguns a~pectos da cultura dos Kachinaua,
sendo as páginas 21-29 dedicadas especialmente à mitologia.

1636

***
TASTEVIN, Constantino
. Os lndios da_ Prefeitura apostolica de Teffé. Les I ndiens de la Prefeitura apostolica de Teffé. O Missionaria,
anno V, n. 1, Teffé 1925, pp.10-14.
Sinopse bilíngue (portuguêsa e francesa) de tribos do sudoeste
amazonense.

1639

***

TASTEVIN, C.
Le "Riozinho da Liberdade". La Géographie. Paris
1928. Separata: 11 pp., 1 mapa.
"Segundo os primeiros exploradores, dos quais alguns estão
ainda vivos, havia outrora relativamente muitos índios no Riozinho
da Liberdade. Quase todos desapareceram. Os civilizados, caucheiros
peruanos e seringueiros brasileiros, exterminaram grande número
nas expedições ou correrias sem compaixão. Chegaram a lançar pequenos índios ao ar para recebê-los com a ponta dum punhal." (p.7).
O autor se refere, ainda, às lutas entre os Arara e Katukina que
habitavam aquêle afluente do Juruá.

1640

1637

*•*

***

TASTEVIN, Constant

TASTEVIN, C.

Le Haut Tarauacá. La Géographie XL V, Paris 1926,
pp.34-54, 158-175.

Le delta du Japurá et le Piuriny. La Géographie. Paris 1929. Separata: 19 pp., 1 mapa.

As páginas 49-54 e 158-175 contêm dados sôbre as diversas tribos
dêsse afluente do alto Juruá visitado pelo autor em 1924, principalmente sôbre os Kachinaua.

Contém ligeiras referências aos Mura.

1641

1638

***

***
TASTEVIN, C.

TASTEVIN, Constantino
A lenda do jabutí. Revista do Museu Paulista, XV, São
Paulo 1927, segunda parte, pp.385-427.
-
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TAUNAY, Affonso de E.

Historia Geral das Bandeiras Paulistas escripla á vista de amllada documentação inédita dos archfros brasileiros
hespanho~seporiuguezes. - I: Introdução geral - Cyclo d~
caça a~ m~w -- Lucta~ com os hespanhoes e os jesuilas Das primeiras entradas a grande bandeira de 1628; S. Paulo
192~, ~70 pp. in-8. 0 , índices alfabéticos. II: Cyclo da caça
ao mdw - Luctas com os jesu.itas e os hespanhoes - I nvasão do Guayrá, do Itatim e do Tape - Conquista do sul
e do sudoeste d?_ Brasil pelo~ P?ulislas - (1628-1641); S.
Paulo 1925~ v~i, 379 pp., mdices alfabéticos. III: Cyclo
da caça ao mdw -- Luctas com os hespanhoes e os jesuitas
- O grande periplo raposiano - (1641-1651); S. Paulo
~92!, ix, 366 pp., índices alfabéticos. IV: Cyclo da caça ao
ir:.dw - Luctas com os hespanhoes e os ;esuitas - Invasao do Paraguay - Occupação do sul de Matto Grosso Expedições á Bahia - Desbravamento do Piauhy - (16511683); S. Paulo 1928, x, 401 pp., índices alfabéticos. V:
Jornadas nos sertões bahianos - Os inventarios da selva
- Primordios da mineração - O cyclo do ouro de lavagem
~ As esm;r?ldas e a prata; S. Paulo 1929, x, 366 pp., índices alfabeticos. VI: Occupação do sul de Matto Grosso A grande jornada esmeraldina de Fernão Dias Paes - Pesquiza injructifera da prata - A conquista do nordeste e a
"Guerra ,d?s Barbaros"; S. Paulo 1930, vi, 372 pp., índices alfabe~icos. VII:· Conquista dos sertões do nordeste pelas bandeiras de Sao Paulo - Primordios do episodio de
~almares:· S. Paulo 1936, xi, 377 pp., índices alfabéticos.
l III: Final da campanha de Palmares - Bandeiras da
Amazónia, Afaranhão, Piau.i e Bahia - Primórdios do
povoamento e da conquista do extremo sul do Brasil; S. Paulo 1946, ~v, 545 e 32 pp., índices alfabéticos. IX: Inicio do
gr°:nde ciclo do ouro - Os primeiros anos das ,~1inas-Gerais: A Guer~a. dos Emboabas; S. Paulo 1948, xiii, 676 pp.,
índices alfabelicos. X: A capitania de São Paulo e Minas
do Ouro - Bandeirantes em terras do Rio de Janeiro e
Espírito Santo - Os primeiros anos de Cuiabá e Mato
Grosso; S. _Pai:lo 1949, xii, 658 pp., índices alfabéticos.
XI: ps primeiros arws de Goyaz - l\1onções cuyabanas
no seculo XVIII; S. Paulo 1950 xix 534 pp. índices
alfabéticos.
'
'
'

-

Esta obra monumental, como também outros livTos do eminente
historiador brasileiro (S. Paulo no seculo XVI, Tours 1921, viii, 292
pp. in-8. índices alfabéticos; Historia seiscentista da villa de S. Paulo, I: S. Paulo 1926, vi, 288 pp., 1 prancha; II; S. Paulo 1927, iv, 295
pp., 1 pi,:ancha; III: S. Paulo 1928, ix, 306 pp.; IV: S. Paulo 1929, ix,
385 pp., índices alfabéticos; etc., etc.) contém numerosos dados acêrca
das relações entre os brancos e os índios do Brasil.

1876-
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1642

***
TAUNAY, Affonso de E.
vide
BALDUS, Herbert; PORTO SEGURO, Visconde de
1

'[
1
·'

***
TAUNAY, Hippolyte e DENIS, Ferdinand
Le Brésil ou Histoire, moeurs, usages et coutumes
des habitants de ce royaume. Ouvrage orné de nombreuses
gravzires d' apres les dessins jaits dans le pays par M. H.
Taunay. Paris 1822, in-6. 0 • I: xvi, 236 pp., 10 pranchas;
II: 276 pp., 7 pranchas; III: 204 pp., 4 pranchas; IV:
299 pp., 11 pranchas; V: 337 pp., 5 pranchas; VI: 281
pp., 7 pranchas.
r

~

i

Reune dados publicados por var10s autores acêrca dos índios
das diferentes capitanias do Brasil. O apêndice (t. VI) contém a versão francesa da carta de Pero Yaz de Caminha (pp.4-69), um resumo
da descrição das viagens e aventmas de Hans Staden (pp. í3-198) e
excertos da obra do príncipe de \Vied-Neuwied que tratam dos Kamakan (pp.210-230).

1643

***
1843-1899

TAUNAY, Visconde de

Entre os nossos indios. Chanés, Terenas, Kinikinaus,
Guanás, Laianas, Guatós, Gziaycurús, Caingangs. São Paulo s.a. (1931). 134 pp. in-8. 0 , 3 pranchas.
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As páginas 7-80 contêm ligeiras notas sôbre os índios do sul mato-grossense, principalmente sôbre os Tereno, Guaikuru e Guaná, e
um vocabulário guaná recolhido pelo autor e publicado, primeiro,
nas suas "Scenas de viagem'', Rio de Janeiro 1868, pp.131-148, livrinho êste que já trata das mencionadas tribos no capítulo intitulado "Os índios do districto de Miranda" (pp.111-130). Mais tarde
êsse vocabulário foi transcrito na Revista trimensal do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico do Brasil, XXXVIII, parte
segunda, Rio de Janeiro 1875, pp.143-162.
As páginas 81-132 do presente livro reproduzem a monografia
sôbre os Kaingang de Guarapuava e sua língua, trabalho inserto na
Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro LI, Supplemento, Rio de Janeiro 1888. Encerra, ao lado das valiosas informações do padre Francisco das Chagas Lima sôbre os índios de Guarapuava, primeiramente publicadas na citada Revista IV, Rio de Janeiro 1842, a memória sôbre os Kaingang escrita por Frei Luiz de
Cemitille e impressa, pela primeira vez, no "Catalogo dos objectos
do Museu Paranaense remettidos á exposição anthropologica do Rio
de Janeiro'', Curityba 1882.
Como o Visconde de Taunay estêve pessoalmente em contato
com tôdas as tribos referidas, sua obra contém dados interessantes
sôbre a vida delas no séculd passado.

1644
***

Os Botocudos de Santa Catharina. Brotéria, serie de
Vulgarização Scientifica, vol. X, fase. IV, Braga 1912,
pp.277-286, 1 figura no texto.
Contém wis poucos dados sôbre êsses índios do oriente de Santa
Catarina, também chamados ;\weikoma, Chokleng e "Bugres" por
outros autores e tratados de "Kaingáug" nas publicações de Jules
Hemy.
O autor obteve as informações de um rapaz da mesma tribo,
apnsionado por bugreiros e educado em Florianópolis.

1645
* * *

En el Sur. Cnidad-Boiivar 1907. 414 pp.

-
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1646

***
1837-1931

TEFFÉ, Barão de

Episodios da viagem de exploração ás ver.tentes do famoso rio Javary, afjluente meridional d.o Alto Amazonas,
realisada pelo Barão de Tejjé. Janeiro a Maio de 1874.
Revista da Sociedade de Geographia do Rio de Janeiro, IV,
Rio de Janeiro 1888, pp.169-188.
Contém a minuciosa descrição de uma batalha formal na qual
numerosos índios do Javari, reunidos em filas compactas, atacaram
a comissão demarcadora de limites, chefiada pelo capitão de fragata
Antonio Luiz von Hoonholtz, barão de Teffé.

1647

***
TEIXEIRA, ] . H. Meirelles
Anchieta, primeiro etnólogo brasileiro. Revista do Arquivo Municipal CXIV, São Paulo 1947, pp.145-158.

TAVARES, Joaquim da Silva

TAVERA-ACOSTA, B.

Contém, além dos vocabulários recolhidos pelo autor, material
lin.,.üístico extraído de outras obras. Muitos dêsses idiomas da Ve"'
nezl!ela
são aparentados com línguas do Brasil.

Analisa a c''.Informação dos casamE"ntos dos índios do Brasil"
a fim de demon~trar que seu autor foi o "primeiro etnólogo brasileiro".
Óbvio é que a reprodução duma opinião minha sôbre a ausência
de etnocentrismo nas observações de Anchieta (pp.145-146), opiniãl)
essa expressa oralmente em aula, . não deve ser compreendida ao pé
da letra, mas cum grano salis.

1648

***
TELLO, Julio C.
Algunas conexiones gramaticales de las lenguas campa, ipurina, moxa, baure, amu_esha, g?aJir'!, ~el ~rup? o
jamilia arawak o maipuru. Revista Umversitaria ano i II,
vol. I, Lima 1913, pp.506-532.
-
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O título do presente trabalho mostra a sua importância para a
Lingüística Brasileira.

ciona, primeiro, as notícias. sôbre êstes, refutando a classificação feita
por Hermann von Ihering. Depois estuda ligeiramente os Kaingang
e a sua língua, dando um pequeno vocabulário. No fim acrescenta o
mito kaingang recolhido no Estado do Paraná por Telemaco M. Borba. As suas estampas coI?,tidas no original alemão, representando
cerâmica, como também a ·prancha reproduzindo uma fotografia de
vários indivíduos kaingang de Lagoa Vermelha, Serra do Forquilha,
faltam nas duas edições brasileiras.

1649

***
TELLO, Julio C.
El uso de las cabezas humanas artificialmente momificadas y su representación en el anliguo arte peruano.
Revista Universitaria, afio XIII, vol. III, Lima 1918,
pp.478-533, 37 figuras, 11 pranchas.
Contém referências aos Munduruku.

1650

***
TERTRE, Jean Baptiste du
Histoire generale des A..ntilles habitées par les François. 4 tomos, Paris 1667-1671. in-4.º
As páginas 484·, 485 e 1188 a 492 do segundo tomo, aparecido em
1667, tratam dos índios brasileiros que os holandeses levarain como
escravos às Antilhas. O autor elogia seu caráter e outras qualidades,
comparando-os com os escravos aruak da terra-firme, com os Karaíb
ilheus e com os negros.

1651

1652

***
TESCHAUER, Carlos
Historia do Rio Grande do Sul dos dous primeiros seculos (haurida nas fontes contemporaneas e documentos
inedilos dos archivos da Bibliotheca Nacional do Rio de
Janeiro e do Districto Federal, do archivo geral de Buenos
Aires, dos de Monlevidéo, de Assumpção e de Santiago do
Chile; do archivo nacional de Madrid, do archivo de I ndias de
Sevilla e do estado de Simancas, dos archivos de estado de
Roma e do Vaticano, do archivo real de Bruxellas). ,..- I:
Porto Alegre 1918, xxxiv, 406 pp. in-8. 0 ,' 7 pranchas e 2·
mapas fora do texto, índice alfabético de nomes, bibliografia; II: Porto Alegre 1921, viii, 446 PP~ in-8. 0 , 13 pranchas fora do te_~to, índice alfabético de nomes; 111: Porto
Alegre 1922, vii, 509 pp. in-8. 0

***

TESCHAUER, C.

1851-1930

Contribuição fundamental para o estudo das missões jesuíticas
no sul do Brasil. O terceiro volume consiste em notas bibliográficas
e na transcrição de documentos.

Die Caingang oder Coroados-Indianer im brasilianischen Staate Rio Grande do Sul. Anthropos, t. IX. St. Gabriel-lliodling bei Wien, 1914, pp. 16-35. -- Versão portuguêsa in: Boletim do Museu Nacional, vol. III, n.3, pp.
37-56, Rio de Janeiro 1927; e in: Porandúba Riograndense,
Porto Alegre 1929, pp.340-368.

TESCHAUER, Carlos

O autor visitou os Kaingang perto das povoações de Cazeros e
Nonohay e reune às suas observações os apontamentos deixados por
alguns mi~sionários. Sendo considerados êsses índios, quase em geral,
como descendentes dos antigos Guaianá. o padre Teschauer men-

Os naturalistas via1anles dos séculos Xl'"III e XIX no
Brasil. Revista do Instituto llistorico e Geographico Brasileiro, tomo especial: Congresso Internacional de Historia
da América (1922), V, Rio de Janeiro 1927, pp.365-434.
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***
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Depois. de remm;r dados bio-bibliográficos sôbre os principais
dêrses viajantes, o autor trata nia;s detalhadamente dos trabalhos
etnográficos ou arqueológicos de Martius, Hartt, Ferreira Penna,
Ladisláo Netto, V)D den Steinen, Ehrenreich, Goeldi, Koch-Grünberg e Rondon.

1654

***
TESSMANN, Günter

1884-

Die lndianer Nordost-Perus. Hamburg 1930. xi, 856
pp., 6 figuras, 108 pranchas, 42 cartogramas, 1 mapa, indices alfabéticos. Bibliografia.
Entre as tr;bos do Peru estudadas neste l;vro encontram-se também aquelas que habitam a fronteira com o Brasil.
A respeito do valor científico dessa obra veja a crítica de K. Th.
Preuss in: Petermanns Geographische Mitteilungen, Gotha 1930,
Heft 11/12.

1655

***
TESSMANN, Günter
O papel da mulher na cultura amazonica. Revista do
Arquivo Municipal LXI, São Paulo 1939, pp.291-296.
Baseado principalmente nas observações que fêz entre os Ornágua, o autor procura demonstrãr "que a irúormação de Orellana, relativa a mulheres combatentes, tem o cunho de inteira veracidade,
e que •) grande rio é, efet;vamente, o rio das Amazonas, tomada esta
expressão em sentido relativo." (p. 295).
Como os livros de Tessrnann sôbre índios sul-amer!canos, também o presente artigo é caracterizado pela falta aparentemente incurável de mentalidade etnológica, falta essa que leva a generatzações
injustificáveis e ju!zos-de-valor puramente subjetivos.

1656

***
? - 1640

TEXEIRA, Pedro
vide
ESPADA, Márcos Jimenez de la

-
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THERESE, Prinzessin von Bayern

1850-1925

Meine Reise in den brasiliçmischen Tropen. Berlin
1897. xvi, 544, 78 figuras, 4 pranchas, apêndice, índice
alfabético, 2 mapas. Bibliografia.
Contém, além de algumas notas sôbre índios da Amazônia, extraídas de outros autores, observações de pouca importância sôbre
Botocudos "semi-civilizados'' da horda Nak-nanuk, que foram visitados pela autora em 1888 no aldeamento Mutum, situado na margem
do rio Doce.

1657
***

THEVET, André

1502-1592

Les Singularilez de la France Anlarctique. Nouvelle
édition avec notes et commentaires par Paul Gaffarel. Paris 1878. lxii, 459 pp. in-8. 0 , figuras no texto. -- A primeira edição apareceu em Paris, no ano de 1557. Uma tradu_cão italiana saiu em Veneza, no ano de 1561, sendo reeditada em 1584. A primeira versão inglêsa saiu em Londres,
em 1568.
Esta obra de Thevet contém muitos dados concernentes aos Tupinambá, os quais, porém, só podem ser utilizados cepticameute, se
considerarmos as '\observações de Gaffarel acêrca da inexatidão, da
tendência a exagerar e da extrema credulidade do autor (pp. xiX.
XX e 312).
.
Estevão Pinto, prefaciador, tradutor e anotador da edição brasileirn intitulada "Singularidades da França Antarctica a que outros
chamam de América" (série Brasiliana 229, São Paulo 1914. 502
pp. in-8. 0 , 24 figuras no texto, bibliog,·nfia), acha que "estariam incompletos sem a obra de Thevet ... o estudo dos pagés, o das operações bélicas, o das práticas m')rtuárias, o das doenças e o de certos
aspectos da civilização material dos indígenas do Brasil." (ib.p.21).
E acrescenta: "É ainda opinião dos entendidos que foi o autor d;\s
Singularidades quem deixou a primeira e a melhor notícia do processo de fabricar a tinta do jenipapo... " (ib.p.23). Se compararmos,
porém, esta notícia (ib.pp.195-l 96) com a informação a respeito dada
por Hans Staden, no capítulo 37 da sua monografia sôbre os Tupinambá aparecida em 1557, portanto, 110 mesmo ano que a ccliçii..i

-
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Contém a parte referente ao Brasil de. "La cosmographie universelle", de Thevet, publicada em Paris, no ano de 1575 e textos
tirados de manuscritos do mesmo autor conservados na Biblioteca
Nacional de Paris e intitulados "Histoires de deux voyages" e "Le
grand insulaire". Alfred Métraux: transcreveu trechos da "Cosmo~
graphie" na sua "Religion des Tupinamba" e partes da "Histoire
de deux voyages" nos seus trabalhos "Un chapitre inédit du cosmographe André Thevet sur la géographie et J'ethnographie du Brésil"
e "Les Indiens Waitaka".
A pr·esente publicação, consideràve!mente enriquecida pelas numerosas notas de Suzanne Lussagnet e sugestões etimológi"Cas do
tupinólogo J. J. Philipson, dá uma boa idéia da importância de Thevet para o estudo dos índios do ·Brasil quinhentista, apesar do muito
que êste autor tem de simplório e confuso. Destaca-se especialmente
pelos dados sôbre mitologia e antropofagia ritual.

princeps das "Singularitez" (cf. a edição de E. Pinto, p.16), verificamos a injustiça daquela "opinião dos entendidos" infelizmente
não citados.
Uma inexatidão do livro de Thevet que, pelo que sei, os críticos
ainda não apontaram, está nas xilogravuras que representam a casa
tupinambá com teto e parede constituindo duas peças diferentes ao
invés de uma só, como mostram as figuras de Staden e Léry, e ainda
as casas em formà de abóbada comprida de certos Tupi modernos.
Acêrca da edição brasileira de Thevet observa E. Pinto (o.e.,
p.6): "A presente tradução foi feita através da edição de 1558 (Paris).
Também me servi da edição de Gaffarel (1878), que é acrescida de
seiscentas e sete notas. Entretanto, dessas seis centenas de notas,
só utilizei realmente umas poucas delas - cerca de quarenta - sendo
que algumas foram mesmo ampliadas ou robustecidas de novos dados. Muitas outras notas de Gaffarel tiveram de ser por mim desprezadas, umas porque, corno é natural, já não estavam em correspondência com o estado atual dos conhecimentos científicos (por exemplo, aquelas sôbre a viagem de Orellana), outras porque não passavam de erros ou lapsos desse ilustre escritor francês."
O valioso trabalho de Estevão Pinto é ainda enriquecido por erudito estudo do Dr. Eustachio Duarte sôbre o "pian" (ib., pp.473480), doença índia mencionada P·)r Gabriel Soares de Sousa sob o
nome de "boubas".
:\o seu estudo crítico, intitulado "Iean de Lery, viajante de
singularidades"' (Revista do Arquivo Municipal CVIII, S. Paulo.
L9t6, pp.23-112), Francisco Rodrigues Leite menciona ai'! opiniões
de diversos autorf's acêrca de Thevet e procura reabilita-lo confrontando o Sc'U livro com o de Léry para demonstrar os plágios dêste.

1659

***
THODE, G. de Grupe y
Uber den rio Blanco (sic!) und die anwohnenden lndianer. Globus LVII, Braunschweig 1890, pp.251-254.
Ligeiras notas sôbre várias tribos da bacia do rio Branco, acompanhadas . de pequena lista de palavras "capichana" (vapidiana) e
"macuchy" (mak~xi). Lemos, no fim, a indicação: "Da Revista mensal da Sociedade Geogr. dé Rio de Janeiro.;'
·.

***
THOMSEN, Thomas

1658

1870-

Albert Eckhout. Kopenhagen 1938. iv, 184 pp., in-8. 0
grande, 80 figuras. Bibliografia.

***

Imp0rtante estudo sôbre o pintor holandês cujos quadros representam valiosas contribuições para o conhecimento dos índios
nordestinos do século XVII, tendo sido etnolôgicaniente analisados
por Paul Ehrenreich no seu artigo "Ueber einige altere Bildnisse südamerikanischer Indianer. ,,
Cf. o comentário de Herbert Baldus ao livro de Thomsen na.
Revista do Arquivo ·Municipal LXI, São Paulo 1939, pp.246-248.

THEVET, André
Le Brésil et les Brésiliens. Choix de texles et notes par
Suzanne Lussagnel. lntroduction par Ch. - A. Julien.
Pays âoulre-mer, deuxienie série: Les Clas3iqnes dP la Colonisation, 2. Paris, 1953, viii, 346 pp. in-8. 0 , 26 figuras e
3 mapas no texto, índice alfabético de autores e matérias.
Bibliografia.

-

1660

<p

1661

lf 7

-

722 1,

723 -

HERBERT BALDUS

THURN, Everard F. lm

BIBLIOGRAFIA CRÍTICA DA ETNOLOGIA BRASILEIRA

1852-1932.

Among the lndians of Guiana; being skelches chiefly
anthropologic from the interior of British Guiana. London
1883. xvi, 445 pp. in-8. 0 , 43 figuras no texto, 10 pranchas e
·
1 mapa fora do texto, índices alfabéticos.
O autor passou longo.tempo, a partir de 1877, entre os índios da
Guiana Inglêsa, apresentando numerosos dados sobre êles, de grande
valor. O livro é indispensável para o estudo das tribos das partes do
território brasileiro adjacentes e dos Aruak e Karaíb em geral.

1662

***
TOCANTINS, Antonio Manoel Gonçalves

Cf. o comentário de Friedrich
Braunschweig 1901, p. 38.

***
TOLEDO, Lourdes de Andrade
Notas ·sôbre algumas peças arqueológicas do rio Trombeta. Revista do Arquivo Municipal LXXXVII, São Paulo
1942, pp.147-170. (14 destas páginas representam figuras
e uma mapa). Bibliografia.
Descreve quinze fragmentos arqueológicos encontrados nas margens daquele afluente do Amazonas.

-1905

Em 1875 o autor visitou êsses índios do Alto Tapajós. Seu trabalho contém dados sôbre mitologia, história, situação geográfica,
modo de guerrear e finalidades da guerra, nomes das aldeias e número de habitantes, execuções de acusados de feitiço, casamento,
vida de família, tatuagem, divisão de tempo, morte e entêrro, plantas
cultivadas e frutos silvestres, língua, honras fúnebres feitas aos guerreiros que morrem em combate, festas em honra da caça, da pesca
e da lavoura, comércio entre os regatões e os índios. O ilustre engenheiro apresenta copioso material, elucidando bem o padrão de comportamento tribaf, e não deixa de considerar, depois de tratar das
crueldades cometidas pelos Munduruku como caçadores de cabeças
humanas e matadores de supostos feiticeiros, a capacidade dêsses
mesmos índios de exprimir "os sentimentos mais puros e mais suaves
do coração humano, como sejam saudades de tnãe e de filho." (p.117).
No século passado não foi escrito, em língua portuguêsa, trabalho melhor sôbre uma tribo do Brasil do que a presente monografia.
podendo seu autor figurar dignamente ao lado dos mais importantes
pesquisadores que, naquele século, lhe precederam no estudo de índios brasileiros, isto é, ao lado de Ricardo Frailco de Almeida Serra,
do prfucipe de Wied e de von Martius.
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no Globus, LXXIX,

1663

1664

Estudos sôbre a tribu "Mundurucú". Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro, XL, parte segunda, Rio de Janeiro 1877, pp. 73-161, 2 figuras no texto.

~

~atzer

*"' *
TONELLI, Antonio
Alcune notizie sui Báere e sugli Aroettawarare "medici-.stregoni" degli indi Bororo-Orari del Matto Grosso.
Atti del XXII Congresso Internazionale degli Americanisti (Roma 1926), II, Roma 1928, pp.395-413.
Estas ligeiras notas sôbre o médico-feiticeiro bororo baseiam-se
em informações dadas pelo Bororo Tiago Marques Aipobureu.

1665

***
TONELLI~

Antonio

Alcune ósservazioni sulla sintassi della língua degf
indi Bororo-Orari del Matto Grosso (Brasile). Atti del XXII
C0ngre8so Internazionale degli Americanisti (Roma 1926},
II, Roma 1928, pp.569-585. -'-- A versão portuguêsa foi
inseria no livro de Colbacchini e Albisetti: Os Boróros Orientais, pp.308-321.
-
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Colbacchini e Albisetti (Os Boróros Orientais; p. 308) declaram
a respeito da presente análise lingüística de textos: "Convém notar
que a solução de vários quesitos relativos às regras gramaticais, já
prevista pela intuição do sábio Dr. A. Tonelli, ficou confirmada após
estudos e pesquisas que nos foi dado fazer em prolongada convivência
com os Boróros".

Contém vários senões. É preferível ler o que Colbacchini e Albisetti escrevem sôbre o mesmo assunto;

1666
***

TONELLI, Antonio
Alcune statuette steatopigiche degli attuali Karagià del
centro del Brasile in rapporto con le statuette steatopigiche
paleolitiche e neolitiche dell'Europa. Archivio per ['antropologia e la etnologia LVIII, Pirenze 1928 (1929), pp.332-336.
Fritz Krause, na sua monografia "Die Kunst der Karajá-Indianer'', e Herbert Baldus, no seu artigo "Licocós", estudaram também
essas bonecas, apresentando-as em fotografias.

1669

*••
TORRES, Heloisa Alberto
Contribuição para o estudo da proteçêio ao material
arqueológico e etnográfico no Brasil. Revista do Serviço do
Património Histórico e Artístico Nacional, n. 1, Rio de
Janeiro 1937, pp~9-30. (Reproduzido na Revista do Arquivo
Municipal, XL VI, São Paulo 1938, pp.229-243).
Enumera ccleções e espécimes arqueológicos e etnográficos existentes em Museus públicos e particulares do Brasil e trata do. problema da proteção aos índios.

1670

***

1667
*

TORRES, Heloisa Alberto

**

TONELLI, Antonio
Il nome dei vivi e dei dejunti (aroe) presso gl' Indi Orari
(Bororo Orientali) del Matto Grosso. Pestschrijt P. W.
Schmidt, Wien 1928, pp.734-739.
As presentes notas sôbre os nomes de vivos e mortos entre êsl;'es
índios baseiam-se em informações epistolares. dadas pelo Bororo Tiago Marques Aipobureu.

1668
***

TONELLI, Antonio
La jamiglia presso i Bororo-Orari indigeni dei Matto
Grosso (Brasile). Internationale Woche für Religionsethnologie, V. Tagung (Luxemburg 1929), Paris· 1931, pp.299314. -:- Parcialmente traduzido para o português e publicado em Colbacchini e Albisetti: Os Boróros Orientais, pp.
179-184.

Arte indígena da Amazónia. Publicações do Serviço
do Património Histórico e Artístico Nacional, n. 6, Rio de
Janeiro 1940. xv pp. e 50 pranchas.
tste álbum ';eproduz fotografias de objetos de arte feitos pelos
habitantes pré-colombianos da ilha de Marajá, na foz do Amazozonas, às quais foram reunidas outras de artefatos de índios que habitaram a Amazônia depois de sua descoberta pelos europeus, ou
que ainda a habit~lffi. Tal juxtaposiçã;, tem p,)r fim refutar a hipótese
de que os ornamentistas da cerâmica marajoara "teriam alcançado
um nivel de civilização mais elevado do que o geralmente dominante
entre os selvícolas brasílicos, ao tempo do descobrimento da América."
Segundo a autora, "certos aspetos de cultura, revelados nitidamente
pela cerâmica, ou conclusões muito plausíveis a que a sua observação
conduz, levam-nos a acreditar que, de um modo geral, a civilização
dos aborígenes construtores dos montículos funerários não se contraporia fundamentahnente a um quadro cultural indígena em qne grupos históricos amazônicos (Guiana, Rio Negro, Xingú, etc.) constituissem os elementos típicos". (p. vi). E, mais adiante, lemos: " ... a
forma geral dos vasos, 'muito próxima da de cestos utilizados por
4 7
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populações indígen::i.s amazônicas atuais; o caráter rigidamente geométrico dos motivos que decoram sobretudo as peças gravadas au
champ levé; a interseção, nessas mesmas peças, de bandas paralelas,
que tanto lembram as talas de cestos trançados, e sobretudo o desenvolvimento contraditório entre a arte do oleiro (muito rudimentar)
e a de decorador (tão elaborada) parecem apontar fortemente no
sentido da juvenilidade da arte da cerâmica entre aqueles selvícolas.
Jovens oleiros, velhos artistas trançadores, os marajouaras teriam
transportado para o elemento plástico os desenhos desenvolvidos na
matéria rígida das talas entrelaçadas dos seus cestos." (p. ix).
Vemos por tudo isso que a interessante obra de Heloisa Alberto
Torres tem tanta importância para a Arqueologia como para o estudo
dos índios do Brasil de hoje, estudo êsse em que a influência dos ornamentos do trançado sôbre a arte de pintar e gravar já foi demonstrada por Max Schmidt nas suas "Indianerstudien in Zentral-Brasilien ", Berlin 1905, pp.374 e seguintes.

~ste pequeno vocabulário alfabético português-puri, colhido pelo
autor em Abre-Campo, no ano de 1885, é acompanhado de ligeiras
notas sôbre a aparência dos dois informantes e sôbre as guerras dos
Koropó com os Botocudos do rio Doce:

1673

***
TOURNIER, R.
Plages lointaines de l'Araguaya. Paris 1934. 160 pp.
in-8. Versã.o portuguêsa: Lá longe ... no Araguaia. Prelazia Dominicana de Conceição do Araguaia 1942. 199 pp.
in-8. 0 , 1 mapa e 46 figuras em pranchas.
0

Refere-se ligeiramente (nas páginas 149-154 da edição brasileira)
à rápida visita feita, em 1926, pelo autor e doís outros missionários
dominicanos, a uma aldeia javahé, na Ilha do Bananal.
As fotografias reproduzidas nas pranchas representam índios
desta tribo, Karajá, Tapirapé e Urubu.

1671

***
TORRES, Heloísa Alberto

1674

***

Vaso mara;oara. Revista do Museu Nacional, ano II,
n. 4, Rio de Janeiro 1945, p. 16, 1 prancha fora do texto.

TROMBETTI, Alfredo

Descrição de um vaso com gravuras "au champ levé", encontrado na ilha do Marajó e pertencente às coleções do Museu Nacional do Rio de Janeiro.

La língua dei Bororos-Orarimugudoge secando i materiali pubblicati dalle Missioni Salesiane. Contributi scientijici delle J\:lissioni Salesiane del Venerabile Don Bosco,
2, 61 pp. Torino, s. a.

1672

***

O autor compara o idioma bororo não somente com idiomas de
outras famílias lingüísticas sul-americanas, mas também com línguas
de todos os outros continentes.

TORRES, Heloísa Alberto

1675

vide

***

MACEDO e VASCONCELLOS

TROMBETTI, Alfredo

***
Elementi di Glollologia. Bologna 1923. 755 pp. in-8. º,
1 mapa fora do texto.

TORREZÃO, Alberto de Noronha

Contém interes<>~rnte s referências a línguas indígenas do Brasil°

Vocabulario Puri. Revista Trimensal da Instituto Historico e Geographico Brazileiro, LII, parte I, Rio de Janeiro 1889, pp.511-514.
-
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TSCHUDI, Johann Jakob von

1818-1889

Reisen durch Südamerika. 5. tomos ilustrados. Leipzig
1866-1869. in-8. 0

UHLE, Max

1;

Em 1858, o autor visitou os Botocudos do rio Mucuri (Naknenuk). O segundo tomo (381 pp. in-8. 0 ) da presente obra contém interessantes notas sôbre êsses índios, um pequeno vocabulário de sua
lfugua (p. 288) e referências a diversas tribos da família lingüística
maxakali, da mesma região.

Ueber die Wurfholier der' Indianer Amerikas. Mitfheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien.
XVII, Wien 1887, pp.107-114, 1 prancha fora do texto,.
Trata de propulsores para arremêsso usados por váiias tribos do
Brasil, representando na prancha os dos. Purupuru, da coleção de
Natterer em Viena, dos Suiá, da coleção de Steinen em Berlim, e
dos Tukuna ("Tecuna"), da coleção de Spix em Mun.ich.

1677
***

***

TUGGIA, Rafael

1680

UHLE, Max

Mappas dos indios Cherentes e Chavantes na nova povoação de Thereza Christina no rio Tocantins e dos indios
Charaós da aldêa de Pedro Affonso nas margens do mesmo
rio, ao norte da provincia de Goyaz. Revista do Instituto
Historico e Geographico do Brazil XIX (Tomo VI da terceira serie) 1856, Rio de Janeiro 1898, pp.119-124.
Listas que dividem êsses índios segundo idade e sexo, indicando
o número dos componentes de cada grupo. São acompanhadas por
!llgumas notas .etnográficas de pouca importância.
O nome do autor aparece duas vêzes como "Tuggia" (pp.119 e
120) e duas vêzes como "Taggia" (pp.122 e 124).

1

1

Kultur und Industrie südamerikanischer Volker nach
den im Besitze des li-luseums für Volkerkunde zu Leipzig
befindlichen Sammlungen i1on A. Stübel, W. Reiss und B.
Koppel. Erster Band: Alie Zeil. Berlin 1889. 28 pranchas
com descrição em fôlhas separadas e texto. Zweiter Band:
Neue Zeit. Berlin 1890. 27 pranchas com descrição em fôlhas separadas e texto.
O autor descreve e comenta coleções sul-americanas do Museu
Etnográfico de Leipzig representadas em 55 magníficas pranchas.
O segundo volume trata de alguns objetos de índios da Amazônia
Brasileira.
<

1678

***
UHLE, Max

***
1856-1944

1681

ULE, E.

Eine Kupferaxt von S. Paulo, Brasilien. Verhandlungen der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, Jahrgang 1887, Berlin 1887, pp.
(20)-(22) e 1 figura.

Unter den Indianern am Rio Branco in Nordbrasilien.
Zeitschrift für Ethnologie XL V, Berlin 1913, pp.278-298,
1 mapa, 9 figuras, emenda na p. 611.

Baseado em iiúo:çmação que lhe foi dada por R. Krone, o autor
trata dum machado de cobre àchado na Primeira Ilha do rio Ribeira
de Iguape. "A forma e a pátina provam ser o machado um produto
do antigo Peru" (p. 20).
A figura mostra o machado em tamanho natural.

Em 1909 e 1910 o autor realizou pesquisas botânicas na região
situada entre o rio Branco e a Serra do Roroima. O presente trabalho
é um relato de sua viagem com referências aos habitantes da zona
percorrida, que são, principalmente, Vapixana, Makuxi e Taulipang.
Alguns nomes de tribos indicados pelo autor são corrigidos por
Koch-Grünberg (ibidem, pp.454 e 473).

1679

-
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ULLMANN, He~mann

Livro de divulgação confuso e cheio de erros, não sendo, portanto,
recomendável. Dignas de nota, porém, são as reproduções de retratos
de índios do Brasil, entre os quais há fotografias de Nambikuara tiradas pela Comissão Rondon e de Kar~já tiradas por Mario Baldi.

Brasilianischer Sommer. Berlin und Stuttgart, s.a., 128
pp. in-8. 8 pranchás fora do texto.
0

,

1686

Narrativa de viagem descrevendo, às páginas 50-54, impressões
que o autor teve por Dcasião de uma rápida visita ao Pô~to Indígena
"Duque de Caxias", e apresentando algumas notas nem sempre exatas sôbre os. chamados "Bugres", Aweikoma ou Xokleng ali estabelecidos.

***
UP de GRAFF, F. W.

1683

Bei den Kopfjiigern des Amazonas. Sieben Jahre Forschung und Abenteuer. Leipzig 1924. 326 pp., 31 figuras e
1 mapa. Há edições inglêsas ("Head-hunters oj lhe Amazon".
London 1923, xvi, 316 pp.; Garden City, N. Y., 1929),
francesa (Paris 1928, vi, 303 pp. in-8.), espanhola (Afadrid 1928, 358 pp.) e portuguêsa, sendo esta. última intitulada "Os caçadores de cabeças do Amazonas" (2.ª edição,
Colecção Os Grandes Documentários VII, Lisboa 1934, 247
pp. in-8. 1 prancha e 1 mapa).

***

ULLRICH, C. O.

Die Tapes. lnlernalionaler Amerikanisten-Kongress
(Vierzehnté Tagung, Siulfgart 1904), Zweite Hiilfte, Stutlgarf 1906, pp.473-506, 21 figuras no texto.
Jnteressantcs notas sôbre a história e alguns aspectos da cultura
dessa extiHta tribo tupi do sudeste do atual território do Estado do
Hio Gnrnde do Sul. As figuras representam cacos de vasos de barro
pintados.

Livro de aventuras com informações de valor etnológico sôbre
os Jívaro.

1684

1687

0

,

***

ULRICH, Otto Willi

***
VACA, Alvar Nuííez Cabeza de

Nos sertões do Rio Paraguay. São Paulo s.a. (1937).
11'1 pp. in-8.". 2 mapas no te:rfo, 38 pranchas.
.\ ..; páginns 89 l' 90 rl'ferem-se ligeiramente aos '·Barbados.,
(l:mutin;1) do l'ôslo da Barra dos Bugres, sendo tôda essa referência
um clogii1 irrtstrito às "vir"ludes" c!ê.sses índios e, portanto, pouco
inll'n':Nllil1.· p<ira <tCJtwl•· que qm'r conheC'ê-k1s menos unilateralmente.

1685
***

ULIU CH, Otto Willi
! 111/ianer.
.laf!l'i/'(I l!J::.'\.
pori 11qw:sa da
grarule 1wniu.

:n

f>ie Geschichle einer grossen Xalion. Rio de
'218 pf!. in-8.''. 38 pranchas. --- Vérsão
primeira parle: l ndios. Ef isloria de uma
/:ío de Ja11eim [.'1;:s . .%' pp., l p.: Errata,

í,,.ª""iws; 111-s:·

-

ca.1490-1564

((,

-"--

Relación de los naufragios y comeniarios. Colección de
libros y documentos referentes á la historia de América, V
e VI, Madrid 1906. --- Viajes Clásicos, XVII, lvladrid
1922. -- Os "Comentarios" apareceram, primeiro, em Valladolid, no ano de 1555. Há dêles uma edição francesa publicada por H. Ternaux-Compans em Paris, no ano de
1837 (507 pp. in-8. 0 ) , e uma inglêsa publicada pela Hakluyt
Society em 1891.
·
Em 1541 Cabeça de Vaca marchou com uma tropa espanhola
da costa de Santa Catarina até o lguaçu, passou o Tibagi e Piquiri,
desceu o Iguaçu ·até o Paraná e foi de lá ao Paraguai. Já antes de ter
chegado pela primeira vez ao lguaçu, encontrou no caminho três aldeias de "Guaranis". O presente relatório designa com êsse nome
todos os habitantes das numerosas aldeias visitadas na referida via-
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gem pelo Brasil meridional, considerando-os, portanto, sem exceção,
como membros da família tupi. Contém, além de alguns dados sôbre êles, notícias concernentes às relações dus ~sp;m11óis com os Guaikuru, Guató ·e outros índios do vale do rio Para.guai.
.. Os "Comentarios" foran1 escritos pelo secretário Pero Hernández.

***

1688

VARlOS AUTORES

Os diários das diversas "partidas de demarcação'', escritos no
sexto decênio do século XVIII e insertos no presente volume, contêm referências aos "Minuanes" e "Tapes:', índios do Rio Grande do
Sul e Uruguai considerados Guarani por von Martins (Beitrage etc.,
I, p. 187); ~os "Caribes" do rio Uruguai e aos "Guanánas" da mes.;
ma região, cujo idioma não "tinha conexão alguma com a lingua geral
Guarány" (p. 154); aos "Bayás" (Guaikú.ru), Guaná e Paiaguá de
Mato Grosso.

1691
Collecção dfJs breves pontijicios e . leys regias, que joraõ expedidos, e publicadas desde o arino de 1741., sobre a
liberdade das Pessoas, Bens, e Commercio dos I ndios do
Brasil; dos excessos qzie naquelle Estado obraram os Regulare.~ da Companhia· denominada de J ES U; ele. Impressa
na Secretaria de Estado, por especial Ordem de Sua ll;fagestade. 21 papeis e suplemento com 40 papeis. (1760).
Contém referências ao tratamento que os jesuítas deram aos
índios do Brasil.

1689
VARIOS AUTORES
Lellres édijianles el cnrieuses concernanl l' 11sie, l' .1t}rique
e! l' .1 mérique, avec · qzielques relations nouvelles des missions el des notes géographiques el historiqzies. Publiées sous
la direcfion de M. L. Aimé-:Vlarlin. Paris 1838-1843, 4
·l.•olnmes in-8. I: xii, 820 pp.; II: 807 pp.; III: 844 pp.;
IV: 723 pp.

***
VARIOS AUTORES
Noticias da .voluntaria reducção de paz e amizade da
feroz nação do gentio Mura r:os ann~s de_ 1784, 1785 e !786.
Revista trimensal do Instituto Historico, Geographico e
Ethnographico do Brasil, XXXVI, parte primeira, Rio de
Janeiro 1873, pp.323-392.
·
Interessantes documentos para a hist6ria das relações que êsses índios e várias outi:as tribos amazonenses tiveram entre si e com
as autoridades portuguêsas.

1692
***

0

•

O segundo tomo contém cartas jesuíticas. do século XVIII sôbre as missões. do Oiapoque e da Amazônia.

***

1690

VARIOS AUTORES
Tratado sobre a demarcacão dos limites da America
Jleridional, entre os 1'1inislro~ de SS . .llill~ Fidelíssima e
Ca!holica. Collecção de Noticias para a Historia e GeograJia das Nações Cllramarinas que rivem nos Domínios PorLllguezes ou lhes são visinhas, publicada pela Academia
Real das Sciencias, Vll, Lisboa 1841, 35 e 553 pp. in-4."

-
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VARIOS AUTORES
Informações sobre os indios ba:baros dos certões de
Pernambuco. Oficio do bispo de Olinda a~ompan~ado. de
varias cartas. Revista Trimensal do Instituto Historico,
Geographico e Ethnographico do Brazil, t. XLVI, parte I,
Rio de Janeiro 1883, pp. 103-119.
Trata da catequização dos "índios gentios da nação Pipipão,
Vouê, Umão e Xoc6", habitantes do "certão da Serra-negra, Terranova, cabeceiras do rio Pianc6, e travessia dos Cariris-novos", no
comêço do século XIX, pelo capuchinho italiano frei Vital de
Frescarolo.

1693

-
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VARIOS AUTORES

pertar simpatia pelo índio. O memorial (pp.35-82) é apresentado
por Manoel Tavares da Costa Miranda e Alipio Bandeira. O decreto
(pp.83-94) é assinado por Washington Luis P. de Sousa, e o regulamento (pp.95-116) foi decretado, em 1911; por Pedro de Toledo.
Indispensável para conhecer-se a atual orientação do Serviço
de Proteção aos Índios e as suas mais recentes atividade.s é o relatório publicado, em 1953, por José M. da Gama Malcher, Darcy
Ribeiro, Eduardo Galvão_ e Vital. Ribeiro Gomes,. sob o título "S.P .1."
(143 pp., 1 mapa no texto, 83 figuras em pranchas fora do texto).
Várias de suas informações e reproduções de fotografias têin grande
valor etnográfico.·

Cartas Regias de 1771 a 1803 relativamente ao Governo
da Capitania de Matto-Grosso. O Archivo - Revista destinada á vulgarisação de documentos geographico'fs e historicos do Estado de Matto-Grosso, anno I, vol. !, Cuyabá
1904, pp.15-26; vol. II, Cuyabá 1905, pp.47-64; vol. III,
pp. 103-127; anno II, vol. I, Cuyabá 1905, pp:225-238.
Contém referências aos Bororo, aos Paiaguá, a tribos do Guaporé e a índios aldeados em diversos lugares da Capitania de Mato
Grosso.

1696

1694

* **

***

VARIOS AUTORES

VÁRIOS AlJTORES

1:
1

Subsidias para a Historia da Capitania de Goiaz (17561806). Revista do Instituto Historico e Geographico Brasileiro LXXXIV (1918), Rio de Janeiro 1920, pp.41-294.

1
1

1695
***

'

'

1

1

1

1 1:

li!
i·1

Contém importantes dados acêrca das tribos de Goiás naquela
época.

'i:

li

1'

:1::
d

11
:

1

1

iJ
1

Cartas avulsas. 1550-1568. Cartas jesuiticas II. Publicacões da Academia Brasileira. Rio de Janeiro 1931.
520 pp. in-8. 2 fac-símiles, 1 prancha, índice alfabético
dos autores das "Cartas".
0

,

Estas cartas escritas por vinte e tantos m1ss10nanos contêm
interessantes dados sôbre os índios do Brasil quinhentista e as suas
relações com os brancos.
A introdução e as notas são de Afrânio Peixoto.

1697

~1

VARIOS AUTORES

**

i!

Collectanea indigena. Discurso de installação do Serâço de Protecção aos lndios, no Amazonas. (2.ª edição).
Memorial, com um projecto de lei em que se define a situação
juridica do indio brazileiro. Decreto n. 5.484, de 27 de Junho de 1928, que regu,la a situação dos indios nascidos no
territorio nacional. Regulamento do Serviço de Protecção
aos Indios e Localisacão de Trabalhadores Nacionaes. Rio
de Janeiro 1929. 116.pp. in-8.
Reproduzida na "Coletânea" compilada por Humberto de Oliveira, pp. 29-86 e
112-141.
0

-

Contém importantes elementos para o estudo do tratamento
oficial dado ao índio. do Brasil. O discurso pronunciado por Alipio
Bandeira (pp.5-3·:1) reune opiniões de diversos autores a fim de des-

-
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VARIOS AUTORES
Handbook of South American ·Indians. Julian H.
Steward, Editor. Smithsonian Institution. Bureau of American
Ethnology, Bulletin 143. I: The Marginal Tribes, Washington 1946, xix, 624 pp., 69 figuras, 7 mapas, 112 pranchas,
bibliografia; II: The Andean Civilizations, Washington 1946,
xxxiv, 1035 pp., 100 figuras, 11mapas,192 pranchas, bibliografia; III: The Tropical Forest Tribes, Washington 1948,
xxvi, 986 pp., 134 figuras, 8 mapas, .126 pranchas, bibliografia; IV: The Circum-Caribbean Tribes, Washíngton ~9~8,
xx, 609 pp., 79 figuras, 11 mapas, 98 pranchas, bibluJgrafia; V: The Comparative Ethnology of South American
Indians, Washington 1949, xxvi, 818 pp., 190 fi-737 -
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guras, 22 mapas, 56 pranchas, bibliografia; VI: Physical
Anthropology, Linguistics, and Cultural Geography oj
South American lndians, Washington 1950, xiii, 715 pp.,
3 figuras, 18 mapas, 47 pranchas, bibliografia; in-16.
O primeiro, o terceiro, o quinto e o sexto volume tratam dos
índios do Brasil, sendo Curt Nimuendajú, Alfred Métraux e Robert
H. Lowie os três colaboradores que niais se ocuparam dêsse assunto
no que diz respeito à Etnologia, ao passo que a J. Alden Mason cabe
a parte lingüística. Os volumes I e III apresentam resumidas monografü:s sôbre as diversas culturas, estando o material de cada um
d&ses numercsos artigos disposto segundo um mesmo padrão e acompanhado de bibliografia especializada. O quinto volume divide-se
em quatro partes, consistindo a primeira em monografias sôbre os
diferentes aspectos da cultura material e não-material dos índios·
sul-rJnericanos em conjunto ("A cross-cultural survey"), a segunda
num ensaio sôbre as missões jesuíticas entre várias dessas tribos, a
terceira em assuntos demográficos e a quarta numa elaboração de
tipos culturais. Julian H. Steward, autor desta última parte, depois
de afirmar que "many tribes were improperly classified", nos
volumes anteriores do Handbook, sendo que nestes "the tribes were
classed more or l'ess on the basis of impressions", declara: "The
present · classification is based primarily on sociopolitical and religious
patterns. Culture elements are accorded secondary importance
because too many of them are indepcndent variables. Their distributions were dissonant with those of the sociopolitical and religious
patterns, and they occurred in quite different patterns. They
were the building materiais of culture and did not greatly affect
the architecture". (p. 671).
O sexto volume, igualmente dividido em quatro partes, trata,
primeiro, de paleantropologia e antropologia física, sendo suas partes
maiores a lingüística e a sôbre geografia e os meios de sustento animais e vegetais.
Nem tôdas as conÚibuições a êsse monumental compêndio. têm
·valor igual. Vários especialistas já encontràram erros e lacunas nas
partes que lhes tocam. Mas se .considerarmos a obra na sua totalidade, é preciso declarar que os estudiosos da Etnologia Sul-Americana já não pod~m viver sem ela. É o livro de consulta de todos os
dias. Guia-nos através da mata ainda muito fechada dos problemas
que nos atraem.

1698

VARIOS AUTORES
Funk g Wagnalls Standard Dictionary of Folklore,
Jl!ythology, and Legend. Maria Leach, Editor. I: A-I, New
York 1949, pp.i-xii, 1-531; II: J-Z, New York 1950, pp.
i-vi, 533-1196; 16. 0 gr ..
Entre os colaboradores figura AHred Métraux, que trata da parte
referente aos índios sul-americanos, sendo de sua autoria, por
exemplo, a sinopse do folclore dessas tribos (pp.1052-1058).

1699

***
VARNHAGEN, Francisco Adolfo de

1W~emoria sobre a necessidade do estudo e ensino das
lingnas indigenas do Brazil. Revista trimensal de Historia
e Geographia ou Jornal do Instituto Historico Geographico
Brasileiro, III, Rio de Janeiro 1841, pp.53-63. - Erratas:
Revista do Instituto Hislorico e Geographico Brasileiro,
XXI (1858), 2.ª edição, Rio de Janeiro 1930, p. 391.

Com referência ao seu tema, o autor escreveu (p. 60): " ... quasi
prevejo que a seriedade com que trato êste assunto, que julgo transcendente, poderá trazer sobre mim o escarneo da geração presente ... "
- Isso foi f#to em 1840.

1700
***
VARNHAGEN, Francisco Adolpho de
Ethnographia indigena, linguas, emigrações e archeologia. Revista trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto Historico e Geographico Brasileiro XII
(1849), segunda edição, Rio de Janeiro 1874, pp.366-376.
- Reproduzido no tomo XXI da mesma revista, no ano de
1858, 2.ª edição, 1930, pp.389-398.
Carta datada de 1849, que consiste em considerações gerais
sugestões para pesquisas.
4 8
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Freqüentemente comentada e refutada foi a opinião do autor
acêrca das migrações dos Tupi, expressa nas seguintes frases: " ... pelo que hoje sei os Tupís e Guaranís invadiram do norte para o sul,
aproveitando-se da grande vantagem de suas canoas ou marinha de
guerra... E a invasão não só a fizeram pelo mar seguindo pelo Maranhão; mas pelos rios Madeira, Tapajós, etc., baixando depois de
novo pelo Paraguai e Paraná." (p. 373).

Dados extraídos dum relatório escrito em 1884, quando o autor
era engenheiro da comissão de limites entre Santa Catarina e Paraná;
Tratam dos índios que "habitam as cercanias da Serra do Mar
e as do Espigão", vulgarmente chamados ''.Botocudos". O autor
afirma que êsses índios cremam os corpos de seus mortos (p. 19).
Nas páginas 20-22, um vocabulário português-"botocudo gigante"
é comparado com os correspondentes têrmos "caing-aing" e ."krên"
tirados dos trabalhos de diversos autores.

1701

1703

***

***
VASCONCELLOS, Eduardo P. C. de

VARNHAGEN, Francisco Adolfo de (Visconde de
Porto Seguro)

vide
MACEDO, Agenor F. de

vide
HERIARTE, Mauricio de; MONTOYA, Antonio Ruiz de; PORTO
SEGURO, Visconde de; SOUSA, Gabriel Soares de

***

VASCONCELLOS, Bartholomeu de· Sousa Botelho de
Officio do governador, participando ao ministerio, não
só conter riqueza de ouro nos corregos da estrada de Minas,
como de haver tres f amilias de índios Puris procurando aldearem-se junto ao quartel da villa do Príncipe. Revista
trimensal de Historia e Geographia ou Jornal do Instituto
Historico e Geographico Brasileiro VI (1845), segunda edição, Rio de Janeiro 1865, pp.468-469.

***
VASCONCELLOS, Simão de

1597-1671

Chronic.a da Companhia de Jesu do Estado do Brasil.
Segunda edição, Lisboa 1865, 2 volumes in-8. 0 • clvi, 200
e 339 pp., Errata: 4 pp. - A primeira edição apareceu
em Lisboa, no ano de 1663.
Esta obra contém, além de numerosos dados sôbre os índios do
litoral brasileiro conhecidos até a data de sua primeira publicação,
uma classificação que reduz as tribos do Brasil a dois grupos, subdivididos ení~várias "espécies". (pp. lxxxix e sega.),

1704

***

VASCONCELLOS, Simão de
Na resposta a êsse ofício, datado de 1820, El-Rei manda que
o governador "favoreça o mais que puder os índios e as suas aldeações" (p. 469).

1702.

***
VASCONCELLOS, Diogo R. de
Botocudos. Revista da Sociedade de Geographia do Rio
de Janeiro, XVII (1904), Rio de Janeiro 1912, pp.19..,22.
---.,.. 740 -

Vida do Venerável Padre José de Anchieta. Prefácio
de Serafim Leite. Biblioteca Popular _Brasileira, II~, ~io
de Janeiro 1943, xv, 219 e 269 pp. m-8. 0 - A primeira
edição saiu em Lisboa, no ano de 1672, 593 pp. in-folio.
·
(cf. p. xiii).
Esta biografia do grande missionário jesuíta dá valiosas informações acêrca dos índios do Brasil quinhentista e das suas relações
com os brancos.

1705

-
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VASCONCELOS, Vicente de Paulo Teixeira da Fonseca
A obra de proteção ao indigena no Brasil. América Indígena I, n. 1, México 1941, pp.21-28.
O autor, diretor do Serviço de Proteção aos Índios, resume a
história dêsse Serviço desde a sua fundação, em 1910, até o ano de
1941, descrevendo, depois, a sua organização neste último ano e as
suas funções. Frisa, além disso, os inconvenientes trazidos pela catequese religiosa.

1706
***

VASCONCELOS, Vicente de Paulo Teixeira da Fonseca
Expedição ao Rio Ronuro. Conselho Nacional de Proteção aos lndios, publicação n. 90. Rio de Janeiro 1945.
155 pp. in-8. 0 , 2 mapas, 1 tabela e 18 pranchas fora do
texto.
Resumo do diário do chefe da expedição organizada pela Comissão Rondon e realizada em 1924 para o reconhecimento geográfico
da bacia daquele formador do Xingu. Contém ligeiras referências aos
Bakairi, Uaurá, Kamaiurá, "lVIeináco", "Trumái", "Anauquá", "Ualapití", "Auêti" e "Suiá" e é acompanhado de um relatório da mesma viagem escrito pelo capitão Luiz Thomaz Reis, incumbido dos
trabalhos de Antropologia-Física, cujos resultados (dados e fotos)
acham-se insertos na presente publicação.

VEGA, Clemente Barahona
Nuevos estudios científicos del Brasil. Etnograf ía, Lingüistica, Hidrografía y Geolog~a'. Santiago de Chile 1912.
Nesta obra estão reunidos um trabalho de José de Campos Novaes, intitulado "Os sertões outr'ora desconhecidos de São Paulo",
e um outro escrito por Nelson C. de Senna sob o título "Os Índios
do Brasil". O primeiro contém um capítulo sôbre os "Coroados"
que, segundo P. Rivet (Journal de la Société des Américanistes, N.
S., X, Paris 1913, p. 636), não traz muitos dados novos sôbre êsses
índios. O segundo dos trabalhos é, de certo modo, uma nova edição
da classificação de Ehrenreich, mas sem as correções resultantes das
pesquisas feitas depois da publicação do estudo do etnólogo alemão.
Rivet (ibidem) aponta alguns dos erros mais graves.

1708
***

VELLARD,

J.

Six mois au pays des Karajas et des Cayapós. L~ Géographie LXIII, Paris 1935, pp.34-59, 117-136, 299-306,
1 mapa e 16 figuras no texto.
. Impressões duma viagem pelo Araguaia. Há vários senões; assim, por e:kémplo, lemos à pág. 299: " .. .les Tapirapés ou mieux les
Tupirapés"; a descrição da fig. 12 diz: "Groupe de jeunes femmes
'Karajás"', quando se trata de rapazes.

1709

Aliás, outro membro da expedição, o suiço Heinrich Hintermann,
escreveu a respeito o livro "Unter Indianem und Riesenschlangen",
saído em 1926.

1707

***

VELLARD,

** *

Preparação do curare pelos Nambikwaras. Revista do
Arquivo Municipal LIX, São Paulo 1939, pp.5:..16, 2 pranchas com 10 figuras. (Original francês: Préparation du curare par les Nambikwara. Journal de la Société des Américanistes, N. S., XXXI, Paris 1939, pp.211-221, 3 pranchas fora do texto).

VATER, ] ohann Severin
vide
ADELUNG, Johann Christoph

4 8

-

J.

*
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da

Trata não só
preparação, mas também da utilização e ação
fisiológica dêsse veneno de flechas daqueles índios da Rondônia. Refere-se também ao curare dos Pareci, citando uma lenda dêles sôbre
a descoberta das propriedades tóxicas do Strychnos.

O autor trata mais minuciosamente dêsses assuntos nos seus trabalhos publicados em Paris e São Paulo, no ano de 1939, e em Tucumán, no ano de 1941.
·

A versão portuguêsa do relatório resumido sôbre as mesmas
observações, feito pelo autor à Academia de Medicina de Paris, foi
publicada na Revista do Arquivo Municipal LVIII, São Paulo 1939,
pp.116-118.

***
VELLOZO, Alcyone Moraes

1710

vide
PAULA, José Maria de

***
VELLARD,

1712

***

J.

VENERI, Albert

Les poisons de pêche de l'Amérique du Sud. Revista del
Instituto de Anlropología de la Universidad de Tucumán,
II, n. 5, Tucumán 1941, pp.81-106.
Trata da nomenclatura índia dêsses venenos vegetais, da distribuição geográfica das espécies produtoras, da ação do veneno sôbre os peixes e outros animais e da difusão dêsse processo de pesca
que "se concentra em duas grandes zonas bem delimitadas: a região
indo-malaia e a região americana". O autor observou pessoalmente
tais processos entre os Karajá, Kaiapó, Pareci, Nambikuara e, fora
do Brasil, entre os Mbwihá do Paraguai (Kainguá). Sua vasta distribuição em tôda a América do Sul é mostrada pelo mapa publicado
por Erland Nordenskiõld (The Changes in the Material Culture
of two Indian Tribes under the influence of new surroundings, Gõteborg 1920, p. 45, mapa 6).

Quatre mois chez les Apinagés. Les Missions Catholiques LVI, Lyon-Paris 1924, pp.489-491, 497-499.
Carta dêsse missionário dominicano de Conceição do Araguaia
contando suas impressões entre aquela tribo gê.

1713

***
VERISSIMO, José
A religião dos Tupi-Guaranis. Revista Brazileira, anno
III, t. IX; Rio de Janeiro 1881, pp.6.9-88, e Estudos Brasileiros, Pará 1889.

Já Anchieta descrevera minuciosamente o processo de tinguijagerri empregado pelos índios do Brasil e o referido por êle está de acôrdo com os relatos modernos de muitos etnógrafos e botânicos. Mas
ninguém fêz até hoje um estudo tão completo dêsse assunto como
Vellard na presente monografia.

Consiste, em parte, em críticas feitas ao livro "O Selvagem'',
de Couto de Magalhães. Mas como estudo sôbre o assunto indicado
~o título, o presente ensaio não precisa mais ser tomado em consideração depois da publicação do livro de· Métraux sôbre a religião
dos Tupinambá e suas relações com a de outras tribos tupi-guarani.

1711

1714

***

VELLARD,

J.

A.

***

VERNEAU, R.

Poisons de pêche et poisons de chasse en Amérique du
Sud. Boletim do Museu Nacional XIV-XVII, 1938-1941,
Rio de Janeiro 1942, pp.345-362.
-
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Contribution a l' étude ethnographique des I ndiens de
l'Amazone. L'Anlhropologie XXXI, 1921, pp.255-278. 2
jiguras no texto.
-
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Baseando-se em dados colhidos pelo padre Tastevin, o autor
trata ligeiramente de diversas tribos do J uruá, isto é, dos Kanamari,
Kulina (Kolina), Katawisi e Marawa.

1715

***
VESPUCCI, Arnerigo

1451-1512

Leltera. Versão portuguesa do texto da 3.ª Viagem (15011502). História da Colonização Portuguesa do Brasil, II,
Porto 1923, pp.199-202. - O original apareceu em Florença, no ano de 1505.

VIEIRA, Antonio

1608-1697

Cartas do Padre Antonio Vieira, coordenadas e anotadas por J. Lúcio d' Azevedo. Bibl'ioteca de escritores portugueses, série C. 3 tomos. I: Coimbra 1925, xvii, 605 pp.,
errata: 1 p., apêndice, índice alfabético; II: Coimbra 1926,
xiii, 710 pp., 1 p. de errata; apêndice, índice alfabético; III:
Coimbra 1928, xiv, 811 pp., 1 p. de errata, apêndices, índice alfabético; in-8. 0
Contém interessantes referências a diversas tribos do Brasil,
cujos nomes são indicados nos índices aHabéticos, que, no século
XVII, estiveram em contacto com os jesuítas.

1718
:i;: a primeira referência a hostilidades cometidas por índios do
Brasil ao encontrarem-se com europeus, assinalando êsse país como
terra de antropófagos.
O caráter duvidoso dos escritos de Vespucci foi demonstrado por
C. Malheiro Dias na História da Colonização Portuguesa do Brasil,
1, Porto 1921, pp. ~xviii-cxix, e II, Porto 1923, pp.196 e seguintes.

1716

***

***
VIGNATI, Milcíades Alejo

1895-

Los cráneos lrofeo de las sepulturas indígenas de la
Quebrada de Humahuaca. Facultad de Filosofía y Letras:
Archivos del Museo Etnográfico n. 1. Buenos Aires 1930.
165 pp. in-8, 57 figuras no texto, 10 pranchas e 1 mapa
fora do texto.
O autor distingue os seguintes tipos de cabeças-troféus na América do Sul:

VIANNA, Urbino
Akuen ou Xerente. Revista do Instituto Historico e
Geographico Brasileiro, tomo 101, volume 155 (1927), Rio
de Janeiro 1928, pp.5-95.
Na sua substanciosa introdução (pp.5-30), Basílio de Magalhães
dá uma extensa bibliografia acêrca dos Cherente, mencionando. informações sôbre, êles, fornecidas por numerosos autores, e tratando
de sua classificação como Gê. Nas páginas seguintes, Urbino Vianna
apresenta um quadro estatístico (p. 35), ligeiras notas sôbre a história da catequese dêsses índios (pp.36-37), a sua aparência física
(pp.38-39), diYersos aspectos de sua cultura (pp.39-48) e a gramática
de sua língua (pp.49-58), acrescentando um vocabulário aHabético
(pp.58-88), uma lista de frases (pp.88-93), um canto (pp.93-94) e um
conto (pp.94-95) com as respectivas traduçõ~ para o português.

1717

-
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I. Sem (~reparo: Guarani, Araukano, Guaikuru, Chiriguano,
Matako.
II. Com preparo:
A. cabeça inteira:
a) desossada, descarnada, com a cabeleira, processo de redução: Jívaro.
b) descarnada, com a pele, crânio e cabeleira de tamanho
natural.
1. crânio não perfurado: Munduruku.
2. crânio perfurado: Naska.
c) descarnado, crânio limpo:
1. &em perfuração: Parintintin.
2. com perfuração: Tikuna.

-
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d) sem desossar, sem descarnar, com perfurações: Humahuaka.

B. parte da cabeça:
a) taças: índios do Chaco, Araukano, Inka.
b) escalpo: índios do Chaco.

Êste livro consiste principalmente na interessante descrição duma visita feita pelo autor aos Kaxuianã do vale do rio Cachorro, afluente do Trombetas.
Evidentemente, nem todos .os dados etnogrãficos são exatos.
Nas pãginas 197-202 hã um vocabulário da língua dêsses índios,
considerada karaíb pelo autor (p. 127).

1722

1719
•**

***
VIVANTE, Armando

VILLALTA, Blanco
A nlropofagia ritual americana. Colección Buen A ire
X. Buenos "'}-i:es 1948. 123 pp., in-8. 11 figuras, 2 mapas
e 1 p. de musica no texto, 12 pranchas fora do texto. Biblio·
grafia.
0

,

Livro de divulgação com referências aos Tupinambá.
Cf. o comentário de J. Imbelloni no Boletín Bibliográfico de
Antropologia Americana XII, parte II (1949), México 1950, pp.
106-107.

1720

Pueblos primitivos de Sudamérica. Colección Buen .A ire
31. Buenos Aires 1943. 106 pp. in-8. 0 , 5 pp. ilustradas no
texto, 8 pranchas fora do texto. Bibliograjia.
Nesta antologia de antigos cronistas há trechos de Pigafetta
sôbre índios da costa brasileira e de Lozano sôbre os Guaikuru.

1723

***

VIVANTE, A.
vide
CARIDE, V. P.

*•*

***

VOGEL, P.
VILLEROY, A. Ximeno de
Apontamentos sobre a linguajen do indio Coroadobororó. f!evisla da Sociedade de Geographia de Rio de .Janeiro, V II, Rio de Janeiro 1891, pp.81-91.
Ligeiras notas gramaticais tomadas em 1888 na colônia Tereza
Cristina, situada na margem do alto São Lourenço, Estado de Mato
Grosso;

Reisen in Mato Grosso. 1887-88. Zeitschrijt der Gesellschaft jür Erdkunde zu Berlin XXVIII, Berlin 1893,
pp.243-339.
O autor acompanhou, como geógrafo, a segunda expedição de
Karl von den Steinen ao Xíngu, constituindo o presente trabalho
um interessante complemento da clássica obra "Unter deu Naturvõlkern Zentral--Brasílieus".

1724

1721
* **

VINHAES, Ernesto
L:enhzras de ,.,m repórter na .·1ma:ônia. Pôrto Alegre
i941. 223 pp, iti-8. '. /2 prandias, J mapa.
-
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***

VOGT, Fr.

1867-1931

Die Indianer des Obern Paraná. Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien XXXIV (der dritten
Folge IV. Baná), Wien 1904, pp.200-221 e 353-377, 1
mapa no texto.

-
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Trata às páginas 201-214 dos Kainguá e de sua língua, às páginas 214-216 dos Guaiaki, às páginas 216-220 dos Guaianá do Pirá
pytá e de sua língua, às páginas 220-221 dos chamados Chiripá, às
páginas 353-358 dos chamados Kaingang de S. Pedro e de sua língua,
à página 359 dos lvytorokái, dando às páginas 359-376 um vocabulário comparativo kaingang do Alto Paraná.

1725
***
VOGT, Fr.
Die Guarani-Tupi- Volker. Zeitschrifl des deutschen
wissenschaftlichen Yereins zur Kultur- und Landeskunde
Argentiniens, V, Buenos Aires 1919, pp.85-102, 209-221,
271-297. 1 mapa fora do texto.

1913-

WAGLEY, Charles

The Effects of Depopulation upon Social Organization
as illustrated by the Tapirape-Indians. Transactions of the
New York Academy of Sciences, serie II, vol. 3, N. 0 1,
pp.12-16. 1940. - A versão portuguêsa, contendo algumas
correções, apareceu na revista "Sociologia", IV, n. 4, São
Paulo 1942, pp.407-411.
Importante estudo sôbre as conseqüêricias sociais de epidemias
nessa tribo tupi visitada pelo autor em 1939 e 1940.

1729

***
WAGLEY, Charles

Bas<"àdo".em numerosa literatura, o autor dá uma sinopse das
cultW'as tupi e estuda a sua distribuição geográfica. O presente trabalho tornou"se obsoleto depois das publicações de Métraux e outros.

1726
***
VOLLMER
Natur- und Siltengemalde der Tropen-Liinder. Skizzen
einer Reise d1irch Süd-America und um die Welt. Zweite
Auflage. A!ünchen 1829. xii, 307 pp. in-8. 0 , 9 pranchas e
1 mapa fora do texto.
O autor visitou o Brasil em 1818. Seu livro contém ligeiras referências aos Botocudos, Puri e Guarani.

1727
***
W AEHNELDT, Rodolfo

Exploração da provincia de 1Ualo Grosso. Revista Trimensal .do Instituto Historico, Geographico e Ethnographico
do Brazil XXVII, parte primeira, Rio de Janeiro 1864,
pp.193-229.
Contém interessantes notas sôbre os Bororo Ocidentais.

1728

-

World view of lhe Tapirape Indians. The Journal of
American Folk-lore, LIII, n. 210, New York 1940, pp.
252-260.
Depois de tratar do habitat e dos reduzidos conhecimentos geográficos dos Tapirapé, o autor estuda o mundo sobrenatural dessa
tribo, considerando a mitologia, as funções e "experiências" dos médicos-feiticeiros.

1730

***
W AGLEY, Charles

O estado de êxtase do pagé tupí. Sociologia IV, n. 3,
São Paulo· 1942, pp.285-292.
Segundo o autor, entre os Guajajara e os Tapirapé, os médicosfeiticeiros empregam os mesmos processos para cair em transe, isto
é, cantam · chamando os seres sobrenaturais e engolem fumaça de
tabaco até ficarem intoxicados. Por outro lado, a interpretação do
transe difere nas duas tribos tupi, pois, neste estado, o pajé guajajara
é considerado como possuído por um ser sobrenatural entrado no seu
corpo, a:o passo que o pajé tapirapé é tido como abatido na luta com
Topy durante a cerimônia do Trovão. Esta importante cerimônia é.
detalhadamente descrita pelo autor.
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Considerando os ni.rmerosos traços de parentesco nas culturas das
mencionadas tribos, surpreendem as diferenças radicais apontadas
no presente trabalho.

Guajajara) e :urupari, perigoso demônio da floresta. Os neo-brasileiros têem feiticeiros chamados pagés (pazé, em Guajajara), que
dançam acompanhados de maracá e atraem seus espíritos familiares
por meio de cantos. Fumam grandes charutos semelhantes aos dos
Guajajara; são possuídos pela mãe-dágua, ou São Pedro, ou Santo
Antonio. Curam os doentes, extraindo-lhes do corpo, por sucção ou
massagem, um objeto nele introduzido por feitiçaria. Assim, os xâmans neo-brasileiros usam métodos indígenas, tendo ido muitos dêles viver algum tempo numa aldeia de índios, para aprender a profissão com um pazé." (p. ll).

1731

***
WAGLEY, Charles
Notas sôbre aculturação entre os Guajajara. Boletim
do Museu Nacional, N. S., Antropologia N. 2, Rio de Janeiro 1943, 12 pp.
Segundo o autor, essa tribo tupi dos rios Mearim, Grajaú, Zutiua e Pindaré, no Estado do Maranhão, por "nenhuma diferença
apreciável na língua e nos costumes" é separada dos índios Tembé,
do rio Gurupi; "ambos· os grupos se consideram Tenetehara e constituindo um só povo, à parte dos Urubu, Guajá, Timbira e neo-brasileiros, com os quais têem contacto. Atualmente os Guaj.:i.jara-Tmetehara, como população, passam de 2.000 e os Tembé-Tenetehara
são, talvez, uns 350 a 400." (p. 1).
No presente resumo dos result::i.dos de suas pesquisas entre os
Guajajara do v.ale do rio Pindaré, realizadas durante os meses de
dezembro de 1941 e de janeiro, fevereiro e março de 1942, Wagley
chega às seguintes conclusões: "Em mais de trezentos anos de contacto com outras culturas, a cultura gmijajara assimilou novos valores, perdeu muitos de seus traços originais, e incorporou outros
tantos forasteiros, fundindo-os em nova cultura indígena. A agricultura pelos antigos métodos é ainda a b<:1.se de sua subsistência, mas
a sua vida econômica mudou, em face das solicitações de uma economia mundial e da criação de nova~ necessidades - como roupas, armas de fogo, sal, etc. Os laços de parentesco constituem os fundamentos da orga1úzação social, mas os chefes são-lhes indicados pelos
administradores brasileiros. Ritos e costumes do ciclo da vida diferem dos padrões originais, principalmente pela perda de elementos.
Vários mitos originais persistem ainda, mas, de quando em quando,
surgem elementos europeus em suas histórias primitivas, e sua moderna mitologia inclue muitos contos introduzidos. É nos conceitos
do sobrenatural e do xamanismo que a cultura guajajara tem resistido mais... Os neo-brasileiros tomaram dos índios, métodos de agricultura e técnicas (tipití, arco e flecha para pescar, fabrico de cestas, ·
etc.), e aprenderam com êles a crença em vários seres sobrenaturais,
como mãt·-dágua (üwá.n, em Guajajara), curupira (maranã üwa, em

-
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1732
***
WAGLEY, Charles
Xamanismo tapirapé. Tapirapé Shamanism. Boletim
do- Museu Nacional. N. S., Antropologia, N. 3, Rio de Janeiro 1943, 94 pp., 13 figuras no texto.
Neste trabalho bilíngue a versão portuguêsa (pp.1-39) precede
o original inglês (pp.57-94), sendo cada uma das figuras (pp.41-55)
acompanhada de uma descrição nas duas línguas.
Depois de sintetizar em poucas páginas aspectos econômicos e
sociais da cultura tapirapé, o autor estuda magistralmente os diversos fenômenos relacionados com a atividade do pajé naquela tribo
da bacia do Áraguaia.

1733

***
WAGLEY, Charles
Um Tapirapé atinge a maioridade. Revista do Museu
Nacional, Ano I, N. 3, Rio de Janeiro 1945, p. 16 e 1 prancha fora do texto.
Trata da cerimônia da iniciação entre êsses Tupi do Brasil Central.
Do ponto de vista etnográfico cumpre assinalar vários senões na
prancha colorida (que representa um jovem dançarino).

1734
-
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WAGLEY, Charles, e GALVÃO, Eduardo
O parentesco tupi-guarani. Tupi-guarani kinship. Boletim do Museu Nacional. Nova Série, Antropologia, N.
6, Rio de Janeiro 1946. 24 pp.
O presente trabalho é escrito em duas línguas, contendo as páginas 1-6 o texto português, as páginas 8-9 uma tabela mostrando o
"sistema de parentesco tupi'', esboçado pelos autores, as páginas 1011 uma tabela apresentando o sistema dakota, as páginas 12-18 a
nomenchtura de parentesco em português, inglês, tapirapé, tenetehara (guajajara-tembé), kaiuá e tupi antigo, e as páginas 19-24 o
texto em inglês.
As conclusões tiradas por Wagley e Galvão foram severamente
criticadas por J. Philipson na revista "Sociologia'', VIII, N. 1, São
Pado 1946, pp.53-62.
Os dois autores responderam no mesmo volume dà mesma revista, n. 4, pp.305-308.
Cf. também o comentário de Florestan Fernandes no Boletfo
Bibliográfico de Antropología Americana, X, México 1948, pp.203-204.
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***

WAGLEY, Charles, and GALVÃO, Eduardo
The Tenetehara Indians of Brazil. A Culture in Transition. Columbia University Contributions to Anthropology,
n. 35, New York 1949, xvii, 200 pp. in-16. 0 gr., 1 mapa
no texto, 1 gráfico e 6 pranchas fora do texto, índice alfabético. Bibliografia.
Esta importante monografia trata dos índios tupi do Maranhão
conhecidos na literatura sob o nome de Guajajara. Têm em comum
cem os Tembé língua e costumes, chamando-se ambos os grupos,
a si mesmos, de Tenetehara (p. 4). Em contraste com numerosas outras tribos do Brasil desaparecidas depois de contacto mais ou menos
prolongado com os brancos, os Tenetehara, apesar de estarem em
tal contacto há mais de três séculos, continuam como unidade .cultural, diferindo dos vizinhos neo-brasileiros. Oferecem, portanto,
ótima possibilidade para o estudo de proplemas de aculturação.

O material exposto no presenta livro foi colhido durante alguns
meses de 1941 e 1942 e outros tantos meses em 1945. Os autores, depois de resumirem informes históricos sqbre as povoações dos Tenetehara em diversas épocas e suas relações com os brancos (pp.3-14),
tratam)a organização social (pp.15-30) coordenando os dados a respeito sob os sub-títulos "A aldeia'', "Chefes de aldeia", "Família
e grupos de parentesco". As casas dos Tenetehara são construídas à
meda dcs neo-brasileiros da região. Cada aldeia é composta de várias famílias-grandes (exiended-jamilies). O sistema de classificar parentesco é bilateral.
O capítulo "Vida econômica" (pp.31-62) merece destàque especial pela parte relativa à horticultura, ventilando problemas nunca
antes satisfatoriamente considerados nos trabalhos sôbre índios do
Brasil, assim, por exemplo, os problemas da área e do· rendimento
das terras amarihadas.
No capítulo seguinte, intitulado "Personal life" (pp.63-97), são
estudados os traços culturais ligados a nascimento, infância, puberdade, casamento e vida sexual. Acêrca do comportamento sexual, os
conceitos dos Tenetehara são, por assim dizer, diametralme~te opos. tos aos dos vizinhos neo-brasileiros. A passagem para a maioridade é,
entre aquêles índios, marcada por uma cerimônia da qual participam
adolescentes de ambos os sexos. Antigamente, rapazes e meninas
tinham de passar, antes dela, dez dias ou mais, isolados, cada um num
ranchinho que distava quarenta ou cincoenta metros da aldeia. Em
seguida era-lhes feita a incisão da insígnia tribal. Wagley e Galvão,
porém, não,·,~ncontraram mais ninguém com essa tatuagem e o isolamento dos rapazes, antes da iniciação, é raro, atualmente. As meninas são, ainda, isoladas por ocasião da primeira menstruação, se bem
que não como nos tempos passados, em choça especial, mas ocultas
num canto da casa da família, apartado e fechado por fôlhas de palmeira. A cerimônia da passagem propriamente dita é realizada, ao
mesmo tempo para vários iniciandos de ambos os sexos, consistindo, principalmente, em canções e da~ças coletivas e em exibições
de pajelança nas quais os médicos-feiticeiros se deixam possuir por
sêres sobrenaturais. Os iniciandos não cantam durante aquêles cantos
e danças, mas quando tudo acaba, ao pôr do sol, e êles, são considerados "Homens", começam, timidamente e em voz baixa, a participar de outros cantos.
O capítulo sôbre religião (pp.98-127) trata dos sêres sobrenaturais, da pajelança e dos cerimoniais. As duas festas mais importantes
são a do mel e a do milho. Quase todos os Tmetehara tentam, quando
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moços, adquirir poderes mágicos, mas poucos mostram aptidão para
isso e pouquíssimos tornam-se capazes de "chamar" sêres sobrenaturais e de ficar possuídos por êles. O poder do pajé corresponde ao
número dos sêres sobrenaturais que consegue controlar atraindo com
danças e cantos peculiares a cada um dêles e engolindo muita fumaça
de um grande charuto.

WAGLEY, Charles

O capítulo seguinte (pp.128-165) reune 37 lendas, algumas das
quais se revelam como procedentes dos vizinhos neo-brasileiros. A
maioria, porém, trata de diversos assuntos preferencialmente representados na mitologia sul-americana, como, por exemplo, das façanhas dos heróis-culturais e heróis-gêmeos, da origem de componentes
importantes da cultura e de aventuras de animais.

O autor compara a reação dos Tenetehara e Tapirapé ao contacto com os brancos no que diz respeito ao decréscimo .da população
e à organização social. Enquanto a primeira dessas tribos lavradoras
das selvas tropicais do Brasil, depois de mais de trezentos anos de
tal contacto, conta com um número de componentes provàvelmente
pouco inferior ao de antes, conservando em função sua organização
social, os Tapirapé se encontram ern via de extinção física e desintegração social. O autor acha que, por um lado, a tecnologia dessas
tribos e seus métodos da aquisição de sustento devem ter limitado
0 número de habitantes de cada aldeia, não havendo, por outro, falta
de espaço territorial para limitar o número das aldeias. Parece-lhe
que, antigamente, a população tapirapé era relativamente pequena e
estável, ao passo que a dos Tenetehara era, pelos menos, o dôbro
daquela e, provàvelmente, expansiva. ~stes últimos, em geral, não
procuram restringir o tamanho da família à moda dos Tapirapé, entre os quais a mulher não deve ter mais de três filhos. Embora os Tapirapé justifiquem esta limitação com falta de alimento, mais decisivos parecem ser certos fatôres culturais. O autor procura mostrar
a influênc!Ía das instituições e valores culturais sôbre o tamanho das
populações dentro dos limites impostos pelas fontes alimentares,
pelo conhecimento médico, pelo equipamento civilizador e por outros
fatôres materiais. Frisa que a estrutura social e os valores culturais
de cada sociedade são funcionalmente relacionados com determinado
tamanho de população, precisando ser reajustados, por isso, em caso
de mudança da situação demográfica.

"A culture in transition", sub-título do livro, é também o título do último capítulo (pp.166-183), no qual os autores chegam à
conclusão de que os Tenetehara conseguiram realizar uma integração cultural modificada e sobreviver como tribo, até o século XX,
não por terem sido mais conservadores do que outras tribos, ou por
haver, na sua cultura, alguma coisa que a capacite a resistir a mudanças, mas, ao contrário, por terrm-se ag-Mrado menos aos antigos
costumes e serem relativamente mais dispostos a aceitar novas idéias
e técnicas do que certas tribos gê. "Com efeito, sua flexibilidade e
disposição para aceitar mudanças foram, provàvelmente, fatôres
importantes de sua sobrevivência". (p.178). Wagley e Galvão não
deixam de observar, porém, que a cultura neo-brasileira com a qual os
Tenetehara estão em contacto, não é uma espécie importada da moderna "civilização ocidental", mas uma cultura rural formada sob
influência de portuguêses,. escravos africanos e várias tribos de índios
do Brasil (p. 179).

É dada, em apêndice, uma lista de têrmos de parentesco.

O livro de Wagley e Galvão não só tem grande atualidade em
vista do interêsse geral e cada dia maior pelos problemas de aculturação, como também é indispensável para o estudo comparativo das
tribos tupi. Representa um exemplo magistral de moderna pesquisa
de campo e de elaboração dos resultados.
Cf. os ccmentários de E. Schaden (Sociologia XI, n. 3, São Paulo
1949, pp.406-410), H. Baldus (Anthropos XLV; n.1-3, Freiburg in
der Schweiz)950, pp.441-442) e J. Henry (Boletín Bibliográfic;; de
Antropología Americana XII, parte II [194g], México 1950, pp.173-175).
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Cultural Influences on Population: A Comparison oj
two Tupí Tribes. Revista do Museu Paulista, N. S., V,
São Paulo 1951, pp.95-104. Bibliografia.
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***
1868-1949

WAGNER, Émile R.

La chasse chez les Indiens Baticola. Journal de la Société des Américanistes, n.s., VIII, Paris 1911, pp.55-60
e prancha IV.
-
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Segundo o aut~r, os Baticola habitam as margens do rio Iguaçu.
Provàvelmente são idênticos à tribo homô:Ilima tupi que em 1933
morava perto de Margarita, na região do rio Monday (cf. H. Baldus:
Ligeiras notas sobre duas tribus tupis da margem paraguaya do Alto
Paraná, p. 753). Caçam com arco e flecha e com diferentes espécies
de ai:madilhas. Flechas de ponta embotada e boleadeiras servemlhes para caçar aves.

1738
***

WALDEGG, Herrnann von.

Schipajáisch. Lose Bliitter vorri Cururú. Santo Antonio,
Provinzzeitschrift der Franziskaner in Nordbrasilien, 15.
Jahrgang, N. 2, Bahia 1937, pp.80 e 81.
Uma lista de 43 palavras xipaia com os vocábulos correspondentes em alemão. Segundo uma nota preliminar, no Iriri e Curuá
(Estado do Pará) há, ainda, oitenta pessoas que falam xipaia.

1741

Indians of lhe Upper Orinoco. Proceedings of lhe
Eighth American Scientific Congress, held in Washington,
D. C., 1940. Department of State, Washington, 1942, vol.
II, pp.189-197.
Segundo A. Métraux (Handbook of Latin American Studies:
1942, N.8, Cambridge, Massachusetts, 1943, p. 38), o presente trabalho contém uma descrição da festa da iniciação celebrada pelos
Puinave (da família lingüística Maku) e Tatu-Tapuya (aliás, Adzáneni, da família Aruak) e alguns mitos dos primeiros.

***

WASSÉN, Henry

Le ~Musée Ethnographique de Gõteborg et l'oeuvre d'Erland Nordenskiold. Avec une introduction de A. Métraux.
Revista del Instituto de Etnología de la Universidad Nacional de Tucumán II, Tucumán 1932, pp.233-262, 6 figuras, 2 mapas. Bibliografia.

1739
1823-1913

1742

Travels on lhe Amazon and Rio Negro. London 1853.
Segunda edição: London 1889. Sobre esta foi feita a edição
brasileira intitulada "Viagens pelo Amazonas e rio Negro",
tradução de Orlando Torres, prefaciada, anotada e revista
por Basílio. de Magalhães, Brasiliana vol. 156, São Paulo
1939, xl, 670 pp., 17 estampas (uma das quais é um mapa).
O autor viajou pela Amazônia, nos anos de 1848 a 1852. O último capítulo de seu livro trata resumidamente de índios dessa região, principalmente de tribos do Uaupés e da zona compreendida
entre êste rio e ·o Solimões.
Os vocabulários índios, bem como os comentários de Robert
Gordon Latham sôbre os mesmos, que enriqueceram a primeira ,edição (pp.525-541) foram omitidos na segunda e na versão portuguêsa,
sendo aqliêles, porém, reproduzidos em Martius: Beitrage etc., II.

1740

***
WASSÉN,
Henry
''(
The~Frog-Motive among lhe South American Indians.
Ornamental Studies. Anthropos XXIX, Wien 1934, pp.
319-370, 32 figuras sendo a primeira um mapa~da::.região
de Santarem, 4 pranchas. Bibliografia.

Grande parte dêste trabalho trata de achados arqueológicos da
Amazônia.

1743

***
WASSÉN, Henry
The Frog i.n Indian A1ythology and Imaginal_iv~ Wor~d.
Anthropos XXIX, Wien 1934, pp.613-658. Bibliografia.
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O artigo enumera as tribos e regiões do Brasil das quais o Museu
de Gõteborg possui coleções etnográficas e arqueológicas e as bibliografias mencionam as publicações concernentes a essas coleções.

***

WALLACE, Alfred Russel

WALTER, Aloysius

*
-
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WATSON, James B.

Monografia sôbre o papel mítico da rã e outros conceitos a seu
respeito, referindo-se freqüentemente a índios do Brasil.

1744

Cayuá Culture Change: A 'Study in Acculturation and
Methodology. American Anlhroj>0logist, LIV, n. 2, part
2, Memoir n. 73, 1952, 144 pp., 1 mapa e 3 figuras no texto,
4 pranchas fora do texto, índice alfabético de nomes e matérias. Bibliografia.

Kort sammanstiillning om stammarna serénte och
apinayé efter brevmeddelande av Curt Nimuendajú. Goteborgs Musei Arstryck, Goteborg 1938, pp.63-65 e 3 figuras.

O autor estuda os dados acêrca de aculturação, que colheu no ano
de 194-3, principalmente em Taquapiri. Limita-se à cultura material,
economia e organização social, não considerando devidamente a religião. Ainda que a escassez de informações seguras sôbre o passado
"cayuá" (kainguá) dificulte a comparação da antiga cultura com a
moderna, a presente obra é magistral pela sistematização dos problemas ventila.dos e pela sua penetração.

***
WASSÉN, Henry

Algumas notas sôbre os Cherente e Apinaié segundo informações de Nimuendajú. As figuras representam uma lança de guerra,
uma arma cerimonial. instrumentos de música e cestos daquela tribo
do Brasil Central.
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1745

***

***

WATSON, Virginia Drew

WATERTON, Charles

1782-1865

Notas sobre o sistema de parentesco dos índios cayuá.
Sociologia VI, N. 1, São Paulo 1944, pp.31-48.

Wanderir:igs in South America, lhe North-West of lhe
United States, and lhe Antilles, in lhe years 1812, 1816,
1820, and 1824. London 1825. vii, 326 pp. in-4.º, 2 figuras
n9 texto, 1 prancha.

Os dados apresentados neste importante trabalho foram colhidos pela autora durante os meses de julho a dezembro de 1943 .em
Taquapiri, aldeia daquela tribo tupi-guarani, situada no Território
Federal áe Ponta Porã, a umas duas léguas da fronteira paraguaia.
O artigo divide-se no estudo da terminologia de parentesco, do ciclo
de vida e do comportamento recíproco dos parentes.

Contém referências aos Makuxi da Guiana visitados pelo autor
em 1812, quando viajava a procura do veneno chamado wourali.
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1749

***
***

WATSON, James B.

1918-

WATSON, Virginia Drew
Historie Influences and Change in lhe Economy of a
Southern Mato Grosso Tribe. Acta Americana, III, nos.
1-2, México 1945, pp.3-25, 1 mapa no texto.

A.n Example of Rural Brazilian Acculturation. Acla
Americana, III, n.º 3, México 1945, pp.152-162.

Interessante estudo sôbre os "Cayuá" (Kainguá) visitados pelo
autor, em companhia de sua espôsa, durante o segundo semestre
de 1943.

Ligeiras notas sôbre fenômenos culturais resultantes da interação
entre os· "Cayuá" (Kainguá) e os seus vizinhos ueo-brasilciros da região de Ponta-Porã.
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WATSON, Virginia Drew

Consiste em observações feitas pelo autor entre tribos que visitou no Paraguai, no oeste de Mato Grosso e em vários países do ocidente sul-americano. A apresentação dêsees dados é freqüentemente
prejudicada per generalizaÇões insustentâveis. Tôda a obra tem pouco valor para a Etnologia e, menos ainda, para a Etnologia Brasileira.

Ciudad Real: A Guaraní-Spanish Site on lhe Alto
Parana River. American .Antiquity, XIII, n. 2, 1947, pp.
163-176, 1mapae1 figura no texto, 1 prancha fora do texto.
Bibliografia.

1754
***

Interessante estudo sôbre cacos encontrados ao sul da foz do
Piquiri, no Estado do Paraná, procedentes, provàvelmente, de cerâmica guarani.

1751

WEECH, ] . Friedrich v.
:

;,

1, •,

***

WAVRIN, Marquis de
Au centre de l'Amérique du Sud inconnue. Collection
"Les Pays Modernes". Paris 1924. 285 pp. in-8. 0. 20 pranchas, 1 mapa.

'
l

Reise über England und Portugal nach Brasilien und
den vereinigten Staaten des La-Plata-Stromes wiihrend den
Jahren 1823 bis 1827. München 1831. I: xviii, 400 pp.;
II: viii, 294 pp.; III: viii, 231 pp.; in-8. º
A segunda parte contém ligeiras referências aos Botocudos,
Puri e tribos vizinhas.

1755

'

!

i

As ligeiras notas .sôbre várias tribos de índios paraguaiós e bra sileiros da bacia do rio Paraguai que apresenta êste livro nem sempre
são exatas.

1752

'

'

:1,•
,1!:

'·

,'
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***
WAVRIN, Marquis de
Les derniers Indiens primitifs du bassin du Paraguay.
Paris 1926. 107 pp. in-8.º, 26 figuras no texto, 1 mapa.
Vagas afirmações e numerosas generalizações injustificáveis caracterizam êste trabalho superficial e pouco digno de confiança.

1753

***

i

WEGNER, Richard N.

1884-

Indianer-Rassen und vergangene K ulturen~ Betrachtungen zur Volksentwicklung auf einer Forschungsreise durch
Süd., und Mittelamerika. Stuttgart 1934. viii, 320 pp. in8.0 gr., 156 figuras em 128 pranchas, 31 desenhos a pena
no texto.
Neste livro magnificamente ilustrado, que se refere principalmente a índios da Bolivia, do Peru e do Yucatan, há um interessante
capítulo intitulado "Indios como esportistas" (pp.64-88) com dados
sôbre tribos do Brasil.
Cf. o comentário de Herbert Baldus na Revista do Arquivo Municipal LVIII, São Paulo 1939, p. 120.

1756
***

WAVRIN, Marquis de

***
WEICKHMANN, W. von

Moeurs et coutumes des indiens sauvagés de l' Amérique
du Sud. Préface du Marquis de Créqui Afontfort; Paris
.1937. 656 pp. in-8. 0, 2 mapas no texto, 8 pranchas.

-
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WELLS, ] ames W.
Exploring and Travelling Three Thousand AJiles through
Brazil from Rio de Janeiro to 1\!laranhão. London 1886,
I: xix, 411 pp. in-8. 0 , 44 figuras no texto, 1 prancha e 1
mapa fora do texto; II: xii, 386 pp. in-8. 29 figuras no
texto, 1 prancha e 3 mapas fora do texto, índice alfabético
de nomes e matérias.
0

Cf. o comentário de Herbert Baldus em seu trabalho "Psicologia étnica" in: Otto Klineberg e colaboradores: A Psicologia Moderna, São Paulo 1953, pp.430-431.

1759

,

***
WERNER, Helmut

O segundo volume contém ligeiras referências aos Cherente
(pp.162 e 219) e a outras tribos brasileiras.

1757
***
WELTFISH, Gene

Die Verstirnung von Motiven des Osiris-Mythos. Internationales Archiv für Ethnographie, XL VI, N.ª 2, Leiden 1952, pp.147-162, 2 figuras no texto.
É';ste estudo comparativo de constelações de diversos povos trata
também de algumas de tribos do Brasil.

1760

The Study of American Indian Crafts and its Irnplicationfor Art Theory. lndian Tribes of Aboriginal America.
Selecied Papers of lhe XXIXih Internaiional Congress
of Americanisis. Edited by Sol Tax. Chicago 1952, pp.200209, e 3 pp. de figuras no texto.

***
WHIFFEN, Thomas

Coutém i11teressantes considerações sôbre trançados de índio;;
brasileiros.

1758

***

The North-West Amazons. Notes of some months spent
among Cannibal Tribes. London 1915. xvii, 319 pp. in 8. 0 ,
apêndices, índice alfabético, 9 figuras no texto, 54 pranchas
e 5 mapas fora do texto Bibliografia.
~
O autor passou alguns meses dos anos de 1908 e 1909 nas regiões

WERNER, Heinz
Comparalive Psychology of Mental Development. New
York I.940 . .cii, 510 pp. in-8. 0 , 55 figuras no texto, índice
alfabético de matérias. Bibliograjia. -·- O original alemão
apareceu, em primeira edição, em Leipzig, no ano de 1926,
sob o título: Einjiihmng in die Entwicklungspsyclwlogie,
e, refundido, em Leipzig, no ano de 1933 . . l versão inglêsa
contém, ainda, novos acréscimos. .-l edição espanhola intitula-se: Compendio de Psicología Ez•olutiva, Barcelona
J.936.
Truta minuciosamente da psicologia do~ poqi:;: naturais, referindo-se ('om freqiiêneia a índios do Brasil.

situadas entre os rios Iça e Apaporis, recolhendo numerosos dados
sôbre a cultura material e espiritual dos Witoto, Boro, Muenane,
Karahone, Andoke, Nonuya, Okaina, Resigero e Minimehe. Apesar
de habitarem territórios colombianos e peruanos, êsses índios, por
certos traços culturais, não deixam de ter parentesco com tribos da
zona adjacente do Brasil.
Sôbre os. Witoto e Boro, tribos que Wiffen estudou pi;incipalmente, escreveram mais tarde Konrad Theodor Preuss: Religion und
Mythologie der Uitoto, 2 tomos, Géittingen 1921/1923, e Aug. Jimenez Seminario: Bemerkungen über den Stamm der Bora oder
Meamuyna am Putumayo, Amazonas. Zeitschrift für Etlmologie
LVI, Berlin 1924, pp.83-93.

1761
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WIED-NEUWIED, Maximilian Prinz zu

1782-1867

Est. XI

Reise nach Brasilien in den Jahren 1815 bis 1817. 2
volumes in-folio, Frankfurt a. M., I: 1820, xxxiv, 380 pp.;
II: 1821, xviii, 345 pp.; 3 mapas, 22 gravuras. - Há várias edições alemãs, uma francesa, uma italiana e uma inglêsa, contendo esta última (London 1820) somente o primeiro tomo do original. A edição brasileira saiu em 1940,
sob o título "Viagem ao Brasil", tradiição de Edgard Sussekind de Mendonça e Flavio. Poppe de Figueiredo, refundida
e anotada por Olivério Pinto: Brasiliana, grande formato,
I, São Paulo, 511 pp. in-8. 0 grande, com as vinhetas e estampas do. original, 2 mapas, 1 retrato do autor e mais 2
pranchas reproduzindo retratos existentes no castelo de Neuwied que representam o príncipe e o Bolocudo que o acompanhou à Alemanha. - Uma edição especial das gravuras
foi publicada em 1938, pelo Departamento de Cultura em
São Paulo.
O autor percorreu o litoral brasileiro e partes da hinterlândia
desde o Rio de Janeiro até a Bahia. Sua descrição dos Botocudos é
uma das mais importantes das numerosas informações sôbre êsses
índios feitas por etnógrafos e leigos. Se bem que tratasse principalmente da crgologia, revela o príncipe, em geral, tal compreensão de
outros fcnômenos culturais que, mesmo em nossos dias, é alcançada
por poucos. Um Botocudo acompanhou o autor no seu regresso à
Alemanha, contribuindo consideràvelmente para a organização do
vocabulário de sua língua e do estudo gramatical sôbre a mesma, feita
por Goetling, dois trabalhos publicados em apêndice da presente obra.
Além disso o livro de Wied contém alguns dados sôbre os Coroados e Koropó da missão de São Fidélis no rio Paraíba e sôbre os Puri,
Patachó, Maxakari e Kamakan, como também vocabulários rnaxakari, patachó, malali, makoni, menien e mongoió.
Cf. o ensaio bio-hibliográfico de Herbert Baldus:. "Maximiliano
Príncipe de Wied-Neuwied", Revista do Arquivo :Municipal LXXIV,
São Paulo 19.U, pp.283-291.
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WIENER, Carlos
Estudos sobre os sambaquis ,do sul do BraziC''Archivos
do Museu Nacional, I, Rio de Janeiro 1876, pp.1-20, 2
pranchas fora do texto.
Referindo~se a sambaquis de Santa Catarina, trata de sua situação topográfica, forma, dimensão, composição, disposição interna
e dos artefatos nêles achados. A .respeito da origem distingue três
espécies de sambaquis, isto é, "1.0 Sambaquis naturaes. 2. 0 Sambaquis,
productos da indolencia humana que não removia para longe os restos das refeições; é a estes que denominamos: sambaquis de origem
simultaneamente artificial e fortuita. 3. 0 Sambaquis, obra da paciencia do homem, que, durante um largo espaço de tempo, tinha em
vista um fim definido, isto é, sambaquis artificiaes, verdadeiros monumentos archeologicos." (p. 15).

1763

***
WIESE, Kurt
Na região dos botocudos. Algumas horas em contacto
com os bugres de Santa Catharina. Diario da Noite, anno
II, n. 502, S. Paulo, 2 de agosto de 1926, pp. 1e3, 7 figuras
no texlo.
Interessantes notas do excelente desenhista sôbre sua visita a
êsses índios, também chamados Aweikoma e Xokleng.

1764

***
WILLEMS, Emilio

1905-

Posição social e educação dos imaturos entre povos naturais. Ensaio de Sociologia Educacional. Revista do Arquivo Municipal XLIX, São Paulo 1938, pp.5-34.
É um trabalho pioneiro. Considera informações sôbre povos
de diversas partes do mundo e, entre elas, também dados concernentes aos índios do Brasil. Divide-se nos seguintes capítulos: ''l -
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O papel da educação na totalidade cultural. 2 - A vida e a posição
social dos imaturos. 3 - Traços gerais da educação entre povos naturais. 4 - Traços especiais da educação entre p::>vos naturais. 5 Educação e assimilação de povos naturais."

Depoii;; de interessantes observações sôbre diversos problemas
ligados ao estudo dos sambaquis brasileiros, das quais se destacam
as relativas aos artefatos encontrados, nessas concheiras, os autores
estudam crânios de sambaquis do litoral sul, comparando-os, ainda,
com crânio~ de outros índios sul-americanos.
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WILLEMS, Emílio

WILLEMS, Emílio
Alguns estudos recentes de Antropologia Física. Boletim Bibliográfico, VI, São Paulo 1945, pp.23-45.
Entre as publicações comentadas no presente artigo há algumas
referentes aos índios do Brasil.
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** *

Caboclo Cultures of Soalhem Brazil. Acculturation in
the Americas. Proceedingsand Selected PapersojtheXXIXth
International Congress oj Americanists edit~d by Sol
Tax. Chicago 1952, pp.231-243.
Estuda influências índias sôbre culturas caboclas do Brasil meridional, apresentando, por exemplo, uma série de semelhanças entre
o apatchiru tapirapé e o mutirão (muxirão).

1769

WILLEMS, Emílio
Contribuição para o estudo antropométrico dos índios
Tereno. Revista do Museu Paulista, N. S., I, São Paulo
1947, pp.129-152, 16 quadros no texto.
Esta importante contribuição para a Antropologia-Física Brasileira trata dos seguintes problemas: 1) Análise e interpretação de
rncc!~dns e índices; 2) Estudo da variação de medidas e índices a fim
de verificar o grau de homogeneidade dos Tereno, em confronto com
outros grupos; 3) Comparação com outros Aruak a fim de investigar
a possível existência de afinidades biológicas; 4) Comparação com
tribos indígenas do Chaco, região que os Tereno habitaram durante
longo tempo.
Cf. o comentário de Felipe l\fontemayor no Boletín Bibliográfico
de Antropología Americana, XI, México 1949, pp.335-336.
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WILLEMS, Emílio
vide

BALDUS, Herbert; BIOCCA, Ettore

...... *
WILLÍAMS, ] ames
The Arawak Indians and their language. Proceedings
oj the Twentyjirst I nternational Congress oj Americanists,
jirst pari held at The Hague, 1924. The Hague 1924, pp.
355-370.
Bibliografia importante para o estudo dos Arawak ou Aruak,
família lingüística de· vasta difusão no Brasil.
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***

WILLIAMS, ] ames

WILLEMS, Emílio e Schaden, Egon
On Sambaqui Skulls. Revista do Museu Paulista,
N. S., V, São Panlo 1951, pp.141-181, sumário em portuguê.<1 (pp.179-181), 12 tabelas fora do texto. Bibliografia.

Grammar Notes and Vocabulary oj lhe Language oj
lhe Makuchi Indians oj Guiana. Anthropos Linguistische
Bibliothek, VIII. St. Gabriel-Modling bei Wien 1932.
413. pp.
5
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Essa tribo karaíb vive na fronteira do Brasil com a Guiana lnglêsa.
Cf. o comentário de Truman Michelson no American Anthropologist XXXVI, 1934, p. 300.

1771

WIRTH, Mauro
vide
BALDUS, Herbert (Lendas dos índios do Brasil); HERRMANN,
Lucila; MUSSOLINI, Gioconda

***
***
WILLIAMS, ] ames
The Aborigines of British Guiana and their Land. Anthropos XXXI, St. Gabriel-Mõdling bei Wien 1936, pp.
417-432.
Partes de algwnas tribos da Guiana lnglêsa vivem também no
Brasil.

YAPUGUAI, Nicolas

Tábua dos graus de parentesco em guarani. Revista e
anotada por Carlos Drumond. Universidade de São Paulo.
Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Boletim 123.
Etnografia e Lingua Tupi..,Guarani n. 20. São Paulo 1951.
26 pp.

1772
Esta nomenclatura de parentesco foi impressa pe~a primeira
vez em 1724, na "Explicacion de el Catechismo en lengua guarani",
do mesmo autor.
O anotador acrescenta à presente reedição uma lista de obras
tupinológicas que tratam do mesmo assunto (pp.7-9).

***
WIRTH, Mauro

1899-

1775

A mitologia dos Vapidiana do Brasil. Sociologia V,
n. 3, São Paulo 1943, pp.257-268.

***
Resumo de motivos míticos dêsses índios aruak da Guiana,
também chamados Vapixana e Uapixana.
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***
WIRTH, Mauro
Lendas dos índios Vapidiana. Revista do Museu Pau.,
lista, Nova Série, IV, São Paulo 1950, pp.165-216.
Versão portuguêsa de textos colhidos pelo autor na língua dêsses
Aruak do Território do Rio Branco, contendo, além de numerosos
contos de animais, importantes mitos e algumas histórias . com significativos indícios de aculturação.

e(

YDE, Jens
The regional distribution of South American blowgun
types. Journal de la Société des Américanistes, N. S.,
XXXVII, Paris 1948, pp.275-317, 6 mapas no texto.
Bibliografia.
Monografia fundamental sôbre a distribuição geográfica dos diversos tipos de sarabatana na América do Sul. Supõe o autor ter sido
essa arma do noroeste inventada na Colômbia (p. 312).
Cf. os comentários publicados por L. Boglár sob o título "Some
more data on the spreading of the blowgun in South America" (Acta
Ethnographica Academiae Scientiarwn Hungaricae, I, fase. 1-4, Budapest 1950, pp.121-137, 1 mapa fora do texto. Bibliografia).
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YOUNG, Ernesto Guilherme

ZERRIES, Otto

Historia de lguape. Revista do Instituto Historico e
Geographico de S. Paulo IX (1904), São Paulo 1905, pp.
108-326 .
Nesta coleção de documentos há alguns com referência a índios
daquele município do litoral paulista. O documento n. 0 29, datado
de 1841, e o documento n. 0 .30, datado de 1853, tratam de índios do
vale do Itariri.
O documento n. 0 20 (pp.124-130), datado de 1611, intitula-se
"Trelado da Copia de hua Ley del Rey nosso Senhor sobre a liberdade dos Gentios da terra."

1777

***

1914-

Das Schwirrholz. Untersucfiung über die Verbreilung
und Bedeulung der Schwirren im Kult. Stuttgart 1942. ix,
242 pp. in-8. 0 , 12 figuras e 12 mapas no texto, 17 pranchas
fora do texto. Bibliografia.
Nesta monografia sôbre a distribuição geográfica do zunidor
e sua significação no culto· há referências a tribos do Brasil.
Cf. o comentário de E. A. Worms no Anthropos, XLVI, Freiburg in der Schweiz 1951, pp.1018-1020.
Na Revista do Museu Paulista, Nova Série, VII, São Paub 1953,
pp. 275-310, o autor publicou, com acréscimos e modificações, a versão
inglesa da parte referente à América do Sul do present~ livro sob o
títv.lo "The Bull-roarer among SJuth American Indians".
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***

ZAPATER, Horacio
D'Orbigny y la clasificación del aborigen sudamericano.
Anales del Instituto Etnico Nacional li, s.l. (Buenos Aires) 1949, pp.111-130, 3 mapas no texto.
Trata ligeiramente de algumas tentativas de estabelecer diversas "raças" de índios sul-americanos, com mapas mostrando os dados
a respeito elaborados por D'Orbigny, "el primer gran sistematizador
de los aborígenes de la América del Sur" (p. 116), por Imbelloni e
por Canals Frau.

ZERRIES, O.
Geheimnisvolle Beziehungen zwischen Tier und Pflanze.
Neue Untersuchungen am Beispiel Südamerikas. Die Umschau, 50. Jahrgang, Heft 3, Frankfurt am iHain 1950,
pp. 80-82, 2 figuras e 1 mapa no texto. Bibliografia.

Tr~ia especialmente de plantas usadas para magia de caça entre tribos sul-americanas, referindo-se também a índios do Brasil.
1781
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ZERRIES, Otto
1

ZELLER, R.

1869-

Beitriige zur Ethnographie der Cainguás, Lenguas und
Tobas in Paraguay. Jahrbuch des bernischen historischen
Museums X, Bern 1930 (1931), pp.103-117.
Hordas kainguá (kaiuá) encontram-se também em território
brasileiro.

1779
-

Wildgeistvorstellungen in Südamerika. Anthropos
XLVI, Freiburg in der Schweiz 1951, pp.140-160. Bibliografia.
Importante contribuição ao estudo do sobrenatural nas .relações
entre homem e animal. Trata dos conceitos de tribos sul-americanas
acêrca dos senhores míticos, espíritos e tratamento mágico dos animais.
5
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ZERRIES, Otto
Die kulturgeschichtliche Bedeutung einiger Mythen aus
Südamerika über den Ursprung der Pflanzen. Zeitschrift
für Ethnologie LXXVII, Heft 1, Braunschweig 1952, pp.
62-82. Bibliografia.
O autor, membro do Instituto Frobenius, estuda o significado
"histórico-cultural" de alguns mitos sul-americanos sôbre a origem
de plantas. De acôrdo com a orientação da corrente etnológica repr~sentada por aquela instituição procura demonstrar, na parte tropical da América do Sul, "notável diferença entre os conceitos de
um grau cultural essencialmente fundamentado na coleta de frutos
do mato, grau êsse que também aqui deve ter existido e os conceitos
de uma lavoura baseada no cultivo de plantas tuberculíferas." (p.
78). Trata, também, de certos aspectos do mito do Jurupari e de espíritos da selva em geral. Seu trabalho constitui interessante contribuição para a Mitologia Brasileira.
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***

ZERRIES, Otto

Sternbilder als Ausdruck jiigerischer Geisteshaltung in
Südamerika. Paideuma V, Heft 5, Bamberg 1952, pp.220235, 1 figura e 1 mapa no texto. Bibliografia.
O autor estuda a significação mítica dada por índios sul-americanos a constelações, assinalando em. mapa as tribos que vêem em
certas constelações animais e "senhores de animais" e em certos astros "auxiliares do caçador".

1784
***
ZITTLOW, Augusto, e BISCHOF, Martin L.
Os indios em S. Catharina. O Estado, anno I, n. 64.
Florianopolis, 27 de julho de 1915, pp. 1-2, 3 figu.ras no texto.
Em maio de 1915 os autores visitaram os Aweikoma (Xokleng)
do rio Plate, no pôsto do Serviço de Proteção aos Índios dirigido por
Eduardo Hoerhan. O presente artigo reproduz suas impres~ões sôbre êsses índios.
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715.
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212, 481,

543, 873, 1168, 1316; 1532.
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741, 1193=ll97.
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18, lll, 213, 214, 345, 431, 475, 493, 503, 543, 957, 1009,
1065, 1066, 1147, 1148, 1354, 1387, 1427, 1581, 1658, 1729.
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folclore (vide também: mitologia) -- 4, 199, 227, 233, 234, 259, 260,
295, 581, 640, /;)6, 803, ii07, 837, 838, 882, 929, 1017, 1023, 1073,
1174, 1.151, 1386, l-!40, l-H5, 1639, 1699, 1736, 1774.

-

í78 -

jogos (vide também: brinquedos) - 462, 548, 759, 787, 827, 964,
· 1104, II09, 1126, 1127, 1137, 1387, 1455, 1603, 1756.
jogo-de-fios - 461, 723.
Jurupari (vide também: mitologia) -

-
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lavoura (vide também: plantas úteis) 1461, 1474, 1663, 1736, 1783.

283, 473, 585, 655, 841, 1111,

liderança (vide também: organização política) 1387, 1443, 1736.

857, 907, 1103, 1110,

língua (classificação, gramática e vocabulários) - 3-5, 9-14, 18-23,
37, 38, 40, 44, 48, 51, 52, 54, 56, 67, 96-104, 113, 114, 121, 125, 126,
129, 134, 146, 152, 172, 174, 182-184, 207, 210, 219, 221, 223, 226229, 237, 243, 254, 256, 261, 265, 267, 274, 285-287, 289, 293, 301,
302, 305, 309-313, 316, 319, 322, 329, 332, 346, 349, 352, 353, 355360, 367, 369, 396, 398, 413, 414, 420, 425, 427, 430, 431, 434, 437,
438, 444, 451, 459, 461, 464, 472, 476, 491, 497, 498, 500, 514, 516,
523, 553, 554, 556, 559, 562, 563, 575, 576, 578, 579, 582, 587, 599, 600603, 605, 618-622, 624, 626, 633, 636, 637, 639, 642, 647-649, 662,
663, 665, 666, 668-671, 674, 684, 685, 697, 698, 700, 702, 709, 717, 721,
723, 729, 730, 733, 736, 737, 739, 744, 745, 748-755, 758, 765, 773,
777, 793, 795, 799, 802, 803, 806, 810-813, 829, 839, 848, 860, 863,
885, 887, 889, 891, 892-904, 915, 926, 928, 929, 932, 936-938, 941,
946, 952, 955, 959, 975, 981-983, 988, 989, 992, 999, 1025, 1040, 1042,
1043, 1047, 1055, 1057, 1059, 1076-1079, 1081, 1083-1086, 10911094, 1097-1100, 1102, 1110, 1111. 1113, 1114, 1117. 1120, 1141, 1145,
1150, 1152, 1160, 1174, 1175, 1181. 1184, 1188, 1189, 1192, 1202,
1207, 1210, 1218, 1224, 1229, 1230, 1232-1234, 1236, 1238, 1239,
1253, 1255, 1258, 1260-1262, 1264. 1285, 1286, 1291, 1300-1302,
1305, 1320-1322. 1325-1329, 1332-1334, 1336-1341, 1343, 1344, 1350,
1351, 1353, 1363, 1366, 1369, 1373-1376, 1382. 1391, 1401-1405,
1407, 1409, 1417, 1421. 1428. 1438, 1451, 1454, 1456, 1463-1469,.
1471-1473, 1476, 1477, 1482, 1485-1487, 1490, 1496, 1508, 1523, 1541,
1542, 1545, 1558, 1560, 1562, 1563, 1568, 1571, 1577, 1580, 1593, 1596,
1598, 1599, 1602, 161-1, 1615, 1620, 1627, 1639, 1644, 1646, 1649, 1652,
1660, 1666, 1673, 1675-1677, 1698, 1700, 1703, 1717, 1721, 1722,
1725, 1735, 1741, 1762, 1770. 1771.
luto -

1535, 1581.

machado - 585, 628, 653, 681, 984, 1159, II66, 1167, 1382, 1396,
1447, 1499, 1528, 1679.
machados-de-âncora -

85, 1499.

magia (vide também: médico-feiticeiro) - 27, 299, 428, 567, 706,
754, 861, 1009, 1066, 1082, 1110-1112, 1173, 1430, 1492, 1736, 1781,
1782.
manual -

1698, 1699.

marginalidade -

477.
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máscaras -

405, 433, 738, 771, 780, 972, 1095, 1127, 1218.

matéria corante (vide também: adôrno) - 55, 463, 1658.
matrimônio (vide também: organização social) - 469.
medicina (vide também: doenças) - 18, 112, 255, 258, 274, 332, 431,
475, 482, 915, 957, 1058, 1065, 1066, 1180, 1220, 1228, 1354, 1374,
1473, 1580, 1581, 1732.
médico-feiticeiro (vide também: magia, xamanismo) - 4, 27, 475,
579, 635, 861, 910, 1009, 1010, 1012, 1066, 1076, 1111, 1137, 1219,
1220, 1228, 1305, 1386, 1492, 1533, 1535, 1581, 1658, 1665, 17301733, 1736.
metades tribais (vide também: organização social) - 614, 798, 856,
1101; 1273, 1431, 1533.
migrações (vide também: origem) - 345, 417, 444, 524, 566, 698, 800,
890, 959, 993, 1132, 1259, 1457, 1463, 1501, 1550, 1701.
missões religiosas (vide também: relações com os brancos, tratamento
do índio) - 290, 323, 324, 332, 356, 385, 407, 408, 410, 421, 424, 426,
429, 544, 546, 547, 563, 569, 595, 634, 635, 682, 690, 696, 701, 705,
831, 841, 843, 881, 909, 927, 933, 985, 991, 1007, 1044, 1046, 1068,
1115, 1172, 1211, 1241, 1249, 1250, 1254, 1281, 1294, 1356, 1364,
1410, 1512, 1533, 1619, 1653, 1674, 1689, 1690, 1693, 1697, 1698,
1704-1706, 1717, 1718..
miscigenação - 1541.
mitologia (vide também: folclore) - 4, 21, 33, 51, 83, 118, 127, 133,
134, 150, 163, 164, 170, 199, 226, 227, 229, 233, 234, 242, 257, 289,
293, 295, 329, 332, 379, 433, 440, 441, 525, 563, 564, 579-581, 609,
618, 629, 632, 640, 678, 695, 713-715, 754, 756, 798, 801, 807-809,
834, 838, 887, 894, 915, 920, 929, 975, 990, 997, 1006, 1011, 1014,
1016-1018, 1022, 1023, 1059, 1076, 1079, 1080, 1082, 1095, 1104,
1107, 1108, 1110-1112, 1117, 1122, 1123, 1137, 1140, 1145, 1152,
1174, 1175, 1198, 1199, 1204, 1213, 1253, 1273, 1287, 1305, 1308.
1338, 1351, 1374, 1375, 1386, 1411, 1431-1434, 1436, 1440, 1445,
1463, 1468, 1491, 1493, 1495, 1533, 1536, 1545, 1563, 1599, 1610.
1611, 1613, 1615, 1620, 1636, 1659, 1663, 1710, 1730, 1736, 1739.
1744, 1760, 1773, 1774, 1782, 1783.
mortalidade - 1276.
morte (vide também: funerais) m6veis -

4, 1065, 1066, 1473, 1663.

141.

mudança cultural (vide também: aculturação) - 5, 133, 145, 148,
157, 158, 166, 230, 482, 1067, 1095, 1116, 1127, 1131, 1136, 1399,
1534, 1736, 1747, 1748.
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muiraquitã (vide também: Arqueologia) ~ 577, 760, 1053.
mulher, status da (vide também: org,anização social) museus - 244, 272, 788, 956, 1003, 1670, 1681, 1742.

pintura rupestre (vide também: gravuras e desenhos rupestres)

747, 1155.

música (vide também: instrumentos de música) - 39, 42, 49, 109,
329, 659, 683, 748, 848, 940, 994, 1073, 1228, 1305, 1308, 1349, 1350,
1442, 1583, 1584, 1593, 1617, 1618, 1628, 1632.
mutilações - 322.
narc6ticos (vide também: fumo) - 162, 964, 1228, 1387, Hí85.
nascimento ( vide também: parto) - 145.
navegação (vide também: embarcações) -

269, 531, 1228, 1624.

nomenclatura de parentesco (vide também: organização social)

21, 53, 87, 134, 172, 479, 548, 554, 640, 720, 855, 1043, 1104, 1110,
1137, 1138, 1209, 1210, 1264, 1304, 1342, 1735, 1749, 1775.
nomes de pessoas - 145, 374, 376, 517, 1668.
nomes de tribos (vide também: classificação) - 144.
organização política (vide também: liderança) - 138, 479, 907.
organização social - 21, 53, 133, 138, 151, 159, 172, 177, 188, 219,
227, 229, 329, 332, 374, 376, 413, 431, 474, 478-480, 563, 565, 614,
638, 640, 646, 719, 720, 754, 773, 798, 806, 813, 853, 855, 856, 859,
862, 864, 906, 1021, 1061, 1095, 1101, 1103-1105, 1106, 1110-1112,
1114-1117, 1136, 1137, 1217, 1228, 1247, 1273, 1285, 1304, 1431,
1435, 1570, 1648, 1669, 1729, 1735-1737, 1748.
ornamentos -

221, 629.

origem (vide também: migrações) -

551, 686, 860, 868, 914, 1024,

1054, 1132, 1338, 1369, 1501.
pacificação (vide também: relações com os brancos, tratamento do

919, 922, 924, 927, 1085, 1172, 1288, 1290, 1296, 1320, 1350,
1402, 1545.
índio) -

padrão de comportamento tribal -

151, 177, 300, 395, 480, 640,

1076, 1663.
palafita (vide também: casa) -

1127.

parto (vide também: nascimento) -

pesca -

vide iniciação.

289, 743, 809, 888, 1095, 1111, 1165, 1663, 1711.

pesquisas - 139, 141, 143, 148, 153, 161, 162, 202.
pinça - 1131.
pintura (vide também: matéria corante) -

-
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plantas úteis (vide também: lavoura) -

31, 55.

283.

1131.

pontes -

207, 216, 284, 676.
propulsor (vide também: armas) - 120, 548, 770, 1680.
psicodiagn6stico de Rorschach - 151.

Prehist6ria (vide também: sambaquis) -

~ 24, 151, 221, 299, 431, 637, 638, 640, 740, 1035, 1073,
1076, 1176, 1273, 1372, 1651, 1691, 1759.
punição (vide também: Direito) - 565.
rêde - 389, 397, 888, 1266.
rêde de carregar - 1126.

Psicologia

1127, 1162.

rêde de dormir rêde de pesca -

888.

relações com os brancos (vide também: m1ssoes religiosas, pacificação, Serviço de Proteção aos Indios, tratamento do índio) - 59,

157, 168, 173, 174, 188, 189, 191, 218, 263, 266, 276, 291, 298, 325,
335, 364, 388, 391, 402, 419, 486, 492, 504, 508, 510, 511, 513, 524,
538, 560, 587, 613, 657, 658, 662, 682, 684, 694, 705, 761, 841, 846,
919, 940, 945, 949, 972, 973, 979, 1048, 1115, 1119, 1139, 1148, 1169,
1172, 1217, 1242, 1249, 1294, 1315, 1317, 1323, 1324, 1350, 1358,
1412, 1540, 1555, 1576, 1633, 1642, 1688, 1692, 1697, 1702, 1705,
1716, 1729, 1736, 1737.
4, 133,
151, 224, 229, 255, 257, 258, 261, 278, 329, 332, 349, 378, 396, 431,
525, 563, 695, 706, 728, 754, 906, 938, 990, 997, 1008, 1010, 1014,
1059, 1076, 1082, 1104, 1110-1112, 1173, 1217, 1228, 1253, 1265,
1305, 1386, 1431, 1533, 1592, 1714, 1730-1733, 1736, 1780.

religião (vide também: magia, mitologia, sobrenatural) -

remo -

782, 1048, 1270, 1387, 1535,

1581.
passagem para a maioridade -

132, 1193, 1194, 1393.
plaina - 1426.

594.

retaliação -

479.

retratos de índios - 211, 221, 436, 489, 496, 518, 547, 568, 708, 740,
835, 848, 1394, 1489, 1584, 1600, 1661, 1686.
ritos -

480, 1013.

Rorschach, psicodiagn6stico de -

151.

sacrifício humano (vide também: antropofagia) -

-
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sambaquis (vide também: Prehist6ria) - 466, 570, 673, 789, 790,
847, 1191, 1280, 1282, 1520, 1606, 1763, 1768.
sarabatana (vide também: armas) - 534, 1776.
saudações - 517, 527, 530, 725, 836, 997, 1387, 1463.
sepultura (vide também: funerais) - 223, 227, 380, 416, 431, 584,
643, 789, 1019, 1282, 1632.

,1034, 1070, 1139, 1142, 1149, 1151, 1157, 1185, 1186, 1223, 1225,
1245, 1251, 1281, 1297, 1313, 1370, 1376, 1402, 1512, 1522, 1538,
1551, 1570, 1573, 1670, 1689, 1696, 1102, 1777.

Serviço de Proteção aos Índios (vide também: tratamento do índio)

urna funerária (vide também: funerais, sepultura) -

- 81, 157, 166, 174, 188-191, 204, 274, 290, 306, 367, 384, 510, 667,
694, 844, 921-924, 927, 986, 1115, 1149, 1185, 1186, 1211, 1303, 1305,
1307, 1313, 1364, 1365, 1370, 1371, 1521, 1696, 1706.
sexualidade ·-· 4, 299.

urucu (vide também: matéria corante) -

sistema familial (vide também: nomenclatura de parentesco, organi-

veneno de caça -

1612.

veneno de flecha -

86, 817, 865, 954, 1352, 1423, 1424, 1710.

troféus-de-cabeça (vide também: caçadores de cabeça) -

veneno -

substância corante -

1711, 1712, 1746.

vida sexual (vide também: sexualidade) -

1012, 1733.

1000, 1458.

zoologia -

415,

152, 490, 674.

zunidor (berra-boi) -

780, 1126, 1131.

1780.

348.
996.
783, 1126, 1663.

tatuagem (vide também: adornos) -

1111, ll27, 1228.

tecelagem (vide também: indústria) -

137, 144, 539, 542.

terminologia -

tinguijagem (vide também: pesca, veneno de pesca) torocano (vide também: tambor) totemismo trabalho -

299, 506, 640, 1104, 1270,

xamanismo (vide também: médico-feiticeiro) -

tambor (vide também: instrumentos de música, torocano) -

tapiragem -

1711.

ll31.

614, 1488.
300.

trançados (vide também: indústria) -

966, 1387, 1453, 1454, 1469,

1758.
tratamento do índio (vide também: relações com os b;ancos, Serviço
de Proteção aos Índios) - 66, 117, 136, 139, 157, 173, 185, 189, 191,

195, 241, 249, 350, 352, 486, 492, 586, 587, 597, 641, 677, 682, 685,
694, 701, 718, 824, 841, 843, 879, 9il, 921, 922, 924, 935, 943, 961,
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1612.

1299, 1386, 1736.

18.

31.

tacape (vide também: armas) -

tanga -

31, 55.

veneno de pesca (vide também: tinguijagem) -

381.

somatologia (vide também: Antropologia-Física) -

1127.

utensílios _:._ 141.

134, 1201, 1228, 1387.

sobrenatural (vide também: religião) -

1127.

trombeta (vide também: instrumentos de música) -

1669.

zação social) -

sistema numérico -

1, 499,

528, 610, 679, 1208, 1650, 1663, 1687, 1719.
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Bahia - 34, 195, 196, 271, 452, 671, 892, 963, 968, 999, 1071, 1150,
1166, 1167, 1169, 1250, 1251, 1259, 1293, 1394, 1490, 1521, 1539,
1574, 1582, 1762.
Batovi, bacia do -

Acre, Territ6rio do Alagoas -

178, 1521, 1635, 1636.

452.

Amazonas, bacia do -

7, 16, 200, 324, 385, 449, 544, 577, 582, 629,

821, 946, 972, 1004, 1130, 1761.

501, 806, 1346, 1664.

Amazonas, Província e Es.tado do - 68, 349, 373, 448, 492, 969, 1294,
1381.
Amazônia - 116, 208, 211, 245, 272, 301, 450, 473, 644, 645, 660,
661, 699, 702, 705-707, 719, 740, 800, 865, 884, 942, 948, 1024, 1037,
1049, 1074, 1083, 1089, 1092, 1098, 1133, 1135, 1163, 1164, 1181,
1199, 1296, 1334, 1345, 1351, 1373, 1380, 1503, 1504, 1521, 1578,
1579, 1585, 1594, 1610, 1611, 1615, 1629, 1637, 1656, 1657, 1671,
1681, 1687, 1690, 1692, 1719, 1722, 1743.
Apaporis, bacia do Aquiri, bacia do -

739;- 748.

291.

Araguaia, bacia do - 91-93, 115, 128, 130, 135, 157, 158, 165, 170,
250, 301, 339, 356, 399, 407, 408, 421, 433, 435, 437, 454, 495, 502505, 546, 547, 569, 589-591, 693, 722, 764, 771-773, 777, 810, 811,
824, 828, 844, 845, 915, 917, 918, 924, 928, 1072, 1146-1148, 11731176, 1190, 1240, 1255, 1284, 1310, 1323, 1333, 1372, 1406, 1507,
1508, 1510, 1537, 1624, 1625, Hi67, 1674, 1709, 1729-1731, 1733, 1734,
1737.
Argentina -

48, 49, 170.

Arinos, bacia do -

Caiari, bacia do -

51.

Ceará -

70.

27, 555, 987, 1622, 1623.

Chaco - 19, 124, 125, 127, 164, 596, 631, 706, 733, 835, 889, 909,
1006, 1008, 1011, 1012, 1016, 1024, 1036, 1122, 1126, 1183, 1266,
1304-1306, 1473, 1719, 1767, 1779.
Colômbia -

127.

Colômbia, fronteira da Culuene, bacia do Cuminá, bacia do Curuá, bacia do -

29, 1253.

288, 1134.
358, 371.
360.

Doce, bacia do rio - 5, 235, 350, 351, 601, 683, 726, 938, 962, 973,
979, 1172, 1302, 1433, 1592, 1657, 1673.

314.

Araçatuba (Estado de São Paulo) -

89, 138, 145.

Campos (Estado do Rio) -

Amazonas, bacia do Alto - 47, 210, 373, 451, 460, 470, 485, 492,
499, 803, 1095, 1325-1327, 1335, 1356, 1395, 1424, 1557, 1615,
1632, 1740, 1761.
Amazonas, bacia do Baixo -

Branco, bacia do rio - 18, 30, 51, 95, 205, 286, 287, 344, 352, 429,
561, 646, 753, 754, 927, 1065, 1144, 1379, 1407, 1416, _1660, 1682, 1774.
Brasil Central -

474.

Amapá, Territ6rio do -

288.

Equador -

1607.

Espírito Santo 1394, 1521.

236, 350, 351, 382, 430, 431, 520, 938, 1040, 1390,

Gi-Paraná (rio Machado) bacia do -

186, 863.

Goiás, Capitania, Província e Estado de - 26, 91, 238, 249, 301,
339, 437, 448, 513, 555, 961, 971, 1229, 1403, 1492, 1495, 1506, 1521,
1536, 1575, 1626, 1695.
Guaporé, bacia do - 36, 296-300, 326, 344, 368, 500, 621, 645, 950,
1123, 1423, 1509, 1564-1569, 1694.

71, 304.

-
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Guianas - 20, 40, 86, 179, 194, 201, 242, 301, 352, 354, 369, 370,
372, 456-459, 461, 464, 469, 475, 564, 565, 574, 577, 579, 580, 584,
633, 646, 657, 661, 759, 821, 901, 1020, 1024, 1055, 1067, 1087, 1088,
1140, 1143, 1202, 1238, 1319, 1386-1388, 1392, 1414, 1427, 1479,
1481, 1497, 1517, 1552, 1583, 1662, 1739, 1746, 1771-1774.
Gurupi, bacia do -

406.

Ibuaçu, bacia do -

4.

lguatemi, bacia do I vaí, bacia do -

442.

Japurá, bacia do J ari, bacia do -

187.

735-737, 748-750, 1330, 1633.

BIBLIOGRAFIA CRITICA DA ETNOLOGÍA BRASILEIRA

Mato Grosso - 35, 75, 167, 249, 266, 267, 270, 273, 296, 297, 301,
310, 326-332, 338, 339, 343, 362, 374-381, 392, 393, 419, 443, 444, 447,
450, 462, 463, 487, 496, 500, 503, 518, 523, 525, 592, 593, 596, 608,
624, 631, 635, 684, 694, 696, 697, 762, 768, 787, 812, 813, 827, 835,
857-860, 889, 893, 909, 919, 922, 926, 927, 933, 934, 950, 985, 1005,
1006, 1008, 1056, 1057, 1064, 1066, 1076, 1096, 1136, 1137, 1162,
1168, 1203, 1206, 1247, 1257, 1282, 1288, 1289, 1290, 1304-1306,
1308, 1310, 1324, 1358-1360, 1363, 1367, 1372-1375, 1377, 1381,
1382, 1384, 1409, 1426, 1431, 1432, 1446, 1449, 1451, 1452, 1454-1456,
1463-1466, 1470, 1472, 1487, 1505, 1513, 1514, 1516, 1521, 1533-1535,
1541, 1554, 1556, 1577, 1581, 1599, 1644,1665, 1666, 1668, 1669, 1675,
1691, 1694, 1710, 1721, 1728, 1747-1750, 1754, 1767.
1

Mato Grosso, Chapada de -

18, 372, 476.
Mato Grosso, norte de -

Jauaperi, bacia do -

15, 19.

231, 1647.

J equitinhonha, bacia do Juquiá, bacia do -

305.

105, 113, 134, 164, 221-223.

Mortes, bacia do rio das Mucuri, bacia do -

246.

53, 478-480, 491, 690, 848, 998, 1001, 1248, 1269, 1412,

1489, 1574, 1586, 1606, 1659, 1762, 1768, 1777.
Madeira, bacia do - 231, 344, 366, 395, 500, 501, 517, 587, 620, 645,
711, 758, 881, 885, 903, 950, 967, 1005, 1085, 1086, 1171, 1198, 1214,
1215, 1372, 1383, 1384, 1513.
Mapuerá, bacia do -

Mato Grosso, sul de -

Minas Gerais - 63, 236, 251, 301, 305, 430, 431, 447, 520-522, 59S,
938, 979, 1197, 1229, 1394, 1401, 1520, 1521, 1606, 1608.

275.

Juruá, bacia do - 4, 231, 316, 320, 1158, 1159, 1291, 1329, 1331,
1336, 1337, 1631, 1634, 1638, 1640, 1715.

Litoral -

114.

174, 1350.
Mato Grosso, sueste de -

Tavari, bacia do -

J utaí, bacia do -

132.

359.

Maraj6, ilha de - 345, 348, 418, 627, 629, 650, c829, 977, 978, 1050,
1051, 1178, 1192, 1671, 1672.

Muru, bacia do -

4.

Negro, Capitania do Rio -

1571.

Nordeste - 11, 193, 365, 436, 491, 568, 578, 656, 822, 987, 1001, 1068,
1075, 1090, 1112, 1217, 1224, 1232, 1235, 1239, 1249, 1259. 1295,
1342, 1561, 1562, 1623, 1661, 1693.
241, 742, 743, 746, 747, 751, 752, .757, 912, 1614, 1776.

Oiapoque, bacia do -

472, 821, 1055, 1087, 1372, 1392, 1690.

Pará - 35, 117, 240, 344, 359, 425, 437, 448, 597, 663-665, 829, 947,
976, 1045, 1076-1078, 1081, 1191, 1521, 1529, 1538, 1615, 1714.
5 1
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37, 94, 1169, 1292, 1391, 1677.

Negro, bacia do rio - 35, 51, 85, 95, 174, 212-214, 290, 344, 349, 4Í5,
484, 662, 735-737, 745, 748, 766, 901, 1160, 1188, 1207, 1213, 1330,
1386, 1387, 1389, 1410, 1411, 1415, 1573, 1611, 1613, 1615, 1740.

Noroeste Maranhão - 2, 6, éO, 72, 203, 206, 208, 428, 448, 453,"_486, 492, 664'
665, 670, 823, 870, 875, 886-888, 949, 1045, 1063, 1079, 1081, 1099'
1101-1103, 1227, 1233, 1234, 1397, 1309, 1310, 1320, 1322, 1339'
1521, 1532, 1551, 1563, 1731, 1732, 1736, 1737.

175, 239, 264, 280.
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Paraguai, bacia do - 301, 344, 455, 500, 732, 734, 813, 849, 850, 851,
916, 1183, 1247, 1321, 1357, 1405, 1461, 1463, 1464, 1467, 1473, 1491,
1493, 1494, 1496, 1601, 1685, 1688, 1752, 1753.

Rio Grande do Sul - 170, 209, 265, 383, 412, 543, 570, 643, 691, 692,
704, 767, 820, 986, 1154, 1223, 1241, 1268, 1316, 1376, 1385, 1408,
1425, 1443, 1499, 1500, 1512, 1517-1519, 1521, 1525, 1546, 1549,
1652,. 1653, 1684, 1691.
1

114.

Paraguai, bacia do Alto Paraguai, República do 1617, 1618.
Paraíba, bacia do -

105, 131, 138, 170, 255-262, 480, 1434,

65.

. Paraíba, Estado da -

192, 1195.

Roncador, serra do Santa Catarina 588, 618, 636-638,
1184, 1281, 1282,
1683, 1688, 1764,

92, 175.

24, 122, 204, 218, 219, 391, 510, 524, 559, 560,
640-642, 684, 716, 761, 842, 927, 1027, 1066, 1131,
1429, 1436, 1441, 1444, 1478, 1521, 1545, 1645,
1785.

Paraná, bacia do - 247, 248, 409, 444, 558, 883, 1036, 1044, 1058,
1521, 1530, 1617, 1618, 1688, 1725, 1738.

São Francisco, bacia do -

Paraná, bacia do Alto -

50.

Paraná, bacia do Baixo -

558, 1530.

São Paulo, Província e Estado de - 53, 58, 123, 149, 164, 188, 191,
197, 198, 216, 227, 268, 275, 276, 291, 325, 334, 335, 342, 388, 412,
416, 418, 420, 496, 514, 571-573, 675-678, 684, 703, 762, 689-791,
839, 846, 967, 922, 925, 939, 952, 1048, 1076, 1157, 1223, 1226, 1244,
1258, 1281, 1282, 1297, 1312, 1314, 1333, 1404, 1418, 1419, 1446, 1447,
1521, 1580, 1679, 1708, 1777.

Paraná, Província e Estado do - 50, 129, 151, 152, 169, 176, 225227, 307, 444, 481-483, 493, 497, 498, 510, 511, 600, 619, 622, 661,
678, 711, 832, 852, 866, 890, 922, 927, 956, 1035, 1069, 1179, 1184,
1282, 1404, 1413, 1478, 1521, 1644, 1751.
Paranapanema, bacia do 1417, 1422.
Parana:tinga, bacia do Pernambuco -

15, 45, 169, 313, 325, 711, 792, 883, 1313,
3, 106, 327.

59, 66, 88, 229, 384, 452, 982-984, 1218, 1249, 1693.

Peru, fronteira do -

285, 1655.

Peruíbe, bacia do -

37.

Piauí -

25, 72, 1570.

Purus, bacia do -

231, 313-315, 433, 435, 437, 445, 735, 755, 814-

Serra do Norte -

555.

23.

Solimões, bacia do -

43, 44, 394.

Sul - 661, 672, 675, 678, 680, 684, 685, 761, 763, 1431, 1703, 1763,
1768, 1769.
Tapaj6s, bacia do - l, 79, 180, 181, 274, 355, 409, 456, 629, 679,
705, 709, 712-714, 729, 793, 794, 796-798, 802, 804, 805, 807, 808,
988, 990, 1100 ,1114, 1177, 1208, 1348, 1431, 1513, 1515, 1558, 16191621, 1650, 1663.
Tocan.tins, bacia do - 250, 252, 282, 301, 339, 356, 435, 437, 586,
666, 824, 869, 880, 1053, 1091, 1104-1106, 1145, 1152, 1182, 1310,
1323, 1333, 1355, 1547, 1678, 1717, 1745.

816, 964, 1230, 1329, 1331, 1336, 1337, 1611.
Trombetas, bacia do Queluz (Estado de São Paulo) Rio de Janeiro -

34, 251, 471, 825, 826, 839, 1540.

Rio Grande de São Pedro Rio Grande do Norte -

69.

59, 192.

-

18, 358, 465, 668, 795.

32.

790 -

Uaupés, bacia do 1378, 1612.

29, 95, 224, 349, 352, 562, 563, 765, 1115, 1318,

Ucaiali, bacia do -

231.

Uruguai, bacia do -

512, 558, 1385, 1691.

-
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Uruguai, República do Venezuela -

40.

41, 1646.

Xingu, bacia do - 3, 8, 135, 177, 288, 289, 303, 357, 408, 423, 42'1,
432, 488, 489, 548, 549, 651, 652, 728, 731, 734, 735, 776-783, 871874, 922, 947, 989, 1028-1033, 1052, 1078, 1082, 1116, 1134, 1137,
1167, 1206, 1266, 1279, 1372, 1399, 1454, 14(i(), 1461, 1463, 1470, 1471,
1524, 1558-15(i(), 1597-1599, 1616, 1707, 1724.

ÍNDICE DE TRIBOS
! '

''

1

.Abipon -

12, 19, 730.

1
1

Abitana-Huanyam -

vide Huanian.

"Acarapis",.·- 30.
357.

"Achipaye" -

"Acroás-Gamellas" .....,.. 1063.
Adyánene (Adyana) -

1097.

Adzáneni (Tatu-Tapuia) -

1739.

Aimoré -

305, 550, 1169, 1433.

Aipátse -

288.

Akanga-Piranga Akawai -

1480, 1481.

Akroá Akuê -

1215.

502, 970, 1295, 1311.
1102.

Akuê-Chavante - 91, 157, 165, 175, 238, 239, 280, 301, 407, 421,
437, 502, 504, 505, 513, 586, 631, 693, 917, 922, 924, 928, 970, 1072,
1190, 1229, 1311, 1372, 1506, 1507, 1510, 1554, 1624, 1678.
Amanagé -

406, 664, 1077, 1102.

Amaripa ("Amaribás") Amniapé -

1564.

Ampanéa -

135.

Anambé -

252, .437, 1578.

Anaukuá (Anauquá) "Andiras" Angaité -

-792-

30, 1479.

vide Nahuquá.

245.
631, 835.
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"Aoaquis" -

Apalaí (Aparai'.) 1583, 1591.
Apaniekra -

1112.

Apapokuva -

257.

Aparaí -

Aruan (Aruã) -

30.
18, 353, 360, 369, 372, 461, 476, 719, 1321, 1497,

"Atorradis" 437, 1078.

Apinagé (Apinayé) - 91, 252, 282, 301, 356, 407, 506, 586, 666,
876, 880, 906, 970, 1061, 1104, 1108, 1109, 1112, 1145, 1182, 1323,
1420, 1506, 1538, 1562, 1713, 1745.
Apinaié -

vide Apinagé.

Apingui -

vide Apiaká (Karaíb)
270.

Arara - 211, 245, 315, 357, 366, 711, 814, 1078, 1097, 1164, 1559, 1640.
Ararandeuara Arauá -

829.

316, 1337.

Araua!ti -

1346.

Arawine -

135, 777.

357, 947, 1182, 1559.

Atorai (Ataroi) -

Apiaká (Tupi) - 71, 228, 249, 274, 301, 304, 355, 409, 496, 608, 709,
729, 777, 1151, 1257, 1366-1368, 1428, 1600.

"Araparez" -

71.

Assurini -

vide Apalaí.

Apiaká (Karaíb) -

Arupá -

1192.

Ar.: -- i26, 890.

"Aturahis" -

30, 242, 352, 458, 459, 745, 1479-1481.

vide Atorai.
vide Atorai.

"Auanamary" -

814.

Auefü (Aueti) -

288, 777, 781, 1032, 1289, 1372, 1454, 1599, 1707.

Auwauwiti -

1032.

Aweikoma ("Bugre", Botocudo de Santa Catarina, Xokleng, Xokrê,
Xokré, Kaingang) - 24, 122, 172, 204, 218, 219, 391, 510, 524, 559,
560, 603, 618, 636-638, 640-643, 675, 684, 716, 761, 927, 1021, 1027,
1061, 1066, 1110, 1113, 1131, 1144, 1184, 1429, 1444, 1478, 1521,
1545, 1645, 1683, 1703, 1764, 1785.
"Bacu@ns" -

305.

Bakairi - 3, 114, 273, 288, 327, 372, 392, 393, 496, 545, 735, 781,
782, 873, 922, 1032, 1134, 1137, 1206, 1257, 1289, 1367, 1372, 1399,
l~l~l~l~l~l~l~l~

Baniva (Baniua) -

290, 1089, 1097.

"Barbados" (do rio Mearim) Baré -

1063.

51, 563, 754, 1097, 1346.

Barururu -

1346.

Ardam<Í -

86, :)64, 719, 7:)4, 1198, 1479-1481, 1552.

Arilrnpu -

1509, 156-!.

Baticola -

131, 1738.

Arikeme -

75, 885, 920, 1098, 1366, 1367, 1373.

"Baua" -

245.

"Arinas" -

30.

Bauré (Baure) -

500, 967, 1649.

Ariti --- vide Pareci.
Arua -

1564.

Aruak -- 40, S.:i, 10,), 164, 286, 288, 312, 352, 368, 434, 458, 459, 474,
47.), :'i76, ,)/9, 582, 62J,, 646, 598, 719, 736, 745, 748, 751, 754, 755,
787, 87'.!. 981, 992.9%, 1002, 1020, 1065, 1087, 1117, 1136, lHO, 1192,
12:';0, 1267, _1329,; 1337, 1386, 14ll, H51, 14;)6, 1457, 1468. 1471,
l-!RI, l-f86, L"i3::í, l:i:-14, 1649, !G62, 1739, 1767, 1770, 1773, 1774.

"Berintim" -

823.

Bet6ia (~ide também: Tukano) 765, 766, 1614.
"Bê>cas-Negras" -

186.

"Bê>cas-Pretas" -

186.

-

85, 372, 562, 736, 748, 751, 752,
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Bonari -

662.

"Cataukins" -

Bororo - 21, 74, 132, 133, 189, 228, 266, 267, 270, 274, 301, 310,
326-332, 338, 339, 367, 374-381, 419, 421, 448, 463, 477, 496, 506,
518, 523, 545, 599, 614, 616, 634, 695, 703, 768, 827, 835, 850, 851,
853, 920, 922, 926, 933, 970, 1066, 1151, 1168, 1206, 1273, 1288-1290,
1299, 1359, 1364, 1368, 1372, 1374, 1377, 1409, 1426, 1428, 1431,
1463, 1464, 1513, 1521, 1554, 1581, 1599, 1600, 1665, 1666, 1668,
1669, 1675, 1694, 1721, 1728.
"Boror6s" Borun -

187.

669.

Botocudo (vide também: Krenak) - 5, 37, 90, 94, 114, 235, 236, 301,
305, 322, 350, 351, 382, 431, 434, 438, 447, 466, 508, 601, 616, 625,
629, 669, 683, 700, 726, 318, 938, 940, 962, 973, 979, 1040, 1047, 1110,
1113, 1169, 1172, 1229. 1292; 1302, 1391, 1394, 1402, 1542, 1592,
1606, 1618, 1657. 1673, 1677, 1727, 1755, 1762.
Botocudo (Guarani) -

"Cachapan" -

"Cathauichys" "Catianan" -

vide Katauixi.

814.

Chamakoko 1289, 1600.

124, 126, 138, 443, 496, 631, 835, 849, 851, 1006,

Chaná -

1517.

Chané -

1644.

Chapakura -

1083, 1564.

"Chaperos" -

30.

"Chara6s" -

1678.

Charrua -

412, 1268.

Chavante-Kaiamo -

vide Akuê-Chavante.

Cherente - 91, 238, 274, 301, 339, 407, 437, 547, 555, 869, 906, 911,
917, 970, 1053, 1061, 1091, 1105, 1106, 1108, 1109, 1152, 1182, 1255,
1256, 1311, 1323, 1547, 1571, 1678, 1717, 1745, 1757.

1110.

Botocudo de Sta. Catarina -

vide Katauixi.

vide Aweikoma.

Chikito -

814.

114, 500, 985, 1261, 1377.

"Cacharari" (Caxarrary) -· 814, 964.

Chikriabá -

"Cagoan" -

Chipaia -

vide Xipaia.

Chipará -

1346.

187.

"Caicaizes'' -

1063.

vide Xikriabá.

"Caiparez" -- 270.

Chiriguano -

"Canamary" -

Chiripá -

814.

Canella (Ramk6kamekrã, Remkokamekrã, Ramk6kamekra) 721, 722, 906, 1061, 1081, 1101, 1103, 1112, 1372, 1532, 1562.
Canoeiros -

89, 91, 238, 586, 917, 928, 970, 1229, 1333, 1373, 1626..

"Capéchenes" -

314.

"Carayá" (do rio lriri) "Caribes" -

1559.

"Caripunas" (rio Purus) -

131, 1198, 1725.

"Cigananery" Cip6 -

814.

315, 814.

"Copelobos" "Coroá" -

30.

"Caripunas" (rio Branco) -

"Carunan" -

6,

732, 1198, 1333.

282.

555.

Coroado (Puri e Korop6) Cradaho -

vide Gradah6

30.

"Croyás" -

187.

814.

"Cuimãs" -

558.

814.

"Cujigenery" -
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vide: Kuruaia.

"Curuaty" -

814.

"Cuxixiniary" -
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Guaikuru - 12, 105, 114, 138, 187, 221, 223, 228, 249, 266, 270, 273,
301, 317, 326, 423, 443, 447, 450, 525, 703, 730, 733, 813, 849, 851,
883, 889, 909, 1036, 1247, 1261, 1262, p61, 1473, 1513, 1514, 1554,
1644, 1688, 1691, 1719, 1723.

814.

1479.

Daurai -

Desana -

290.

Duludi -

425.

Guajá -

Emerenhom (Emerillon) Enimaga (Enimá) -

353, 354, 1020, 1202, 1372.

229, 237, 384, 452, 982,

194, 1372, 1373.

Gamella -

82, 426, 823, 1102, 1295.

Ga,·iõcs -

252, 356, 586, 920, 1112, 1182, 1256, 1355, 1372, 1528.

Gê l08i,
1233,
1523,

6, 149, -134, 614, 616, 67,), 721, 891, 892, 911, 947, 984, 1079,
1091, 1102, li04, 1105, 1112, 1145, 1217, 1218, 1228, 1229,
1234, 1237, 1256, 1267, 1273, 1309, 1396, 1403, 1420, 1495,
1561, 1562, 1713, 1717.

Goi[t -

1536.

Goitaká (Waitaka) -

825, 826, 998, 1402, 1659.

177, 408, 844, 928, 947, 1116.

Górotire -

"Goyanans" -- Yide Guaian[t.
Gradahó (Cradaho, Gradahu) Guachi -

Cuaiaki -

356, 437, 721, 1506.

301, 443, 730, 1008.

Guaharibo -

1319.

15, 131, 138, :>24, S58, 1036, 1517, 1725.

Cuaia::á (Goyanans, Guayana, C'...uayanã) - 131, 187, 226, 227, 412,
514, 5;)8, 675, 678, 846, 952, 1312, 1418, 1419, 1517, 1652.
Guaianá do Pirapytá "Guaianazes" -

203, 406, 664.

Guajaja~a (vide também: Tenetehara) - 6, 406, 437, 722, 823, 870,
875, 928, 1063, 1099, 1102, 1210, 1227, 1339, 1372, 1561, 1562, ma,
1732, 1736.

326.

"Guajaratas" -

19, 849.

Fulniô (l\:arnijó, Karijó de Águas Delas) 983, 1218, 1236, 1373, 1490.
Galibi -

1263.

Guaikuru-Mbaiá -

561.

Dekuaná -

1725.

vide Guaianá.
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30.

"Guajuros" -

Guaná - 19, 134, 138, 249, 301, 443~ 496, 813, 849, 951, 1008,
1263, 1298, 1451, 1514, 1600, 1644, 1691.
"Guanarés" -

1063.

Guanavena -

1346.

1151~

1404.

"Guanhanans" Guará - 1215.

Guaraio (Guaraiú, Guaraio-Pauserna, Pauserna-Guaraiú)
851, 881, 1151, 1I98, 1564, 1566.

-

500,

Guarani - 19, 22, 45, 105, 123, 124, 159, 170, 188, 207, 209, 225,
227, 254-262, 268, 279, 301, 335, 341, 398, 412-414, 427, 450, 481,
483, 490, 493, 525, 543, 554, 601, 661, 673, 684, 791, 902, 904, 940,
983, 995, 1002, 1036, 1042-1044, 1058, 1059, 1069, 1076, 1110, 1120,
1154, 1198, 1201, 1209, 1210, 1220, 1258, 1264, 1265, 1285-1287, 1289,
1300, 1301, 1316, 1333, 1341, 1343, 1351, 1385, 1393, 143-1, 1434, 1441,
1478, 1541, 1546, 1617, 1618, 1688, 1691, 1719, 1727, 1751, 1775.
Guarategaja -

1564.

"Guarulhos" -

1608.

Guató - 228, 249, 273, 301, 496, 631, 768, 849-851, 1005, 1289, 1359,
1372, 1377, 1454, 1455, 1461, 1467, 1644, 1688.
Guegué -

1295.

Guentuse -

19.

Guikuru -

423.

"Guimaras" -

30.

-
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Hianákoto-Umáua Hoh6dene -

1vytorokai -

----

1725.

Jabuti -

1509.

555.

Jacaré -

249.

Hyamamady -

--
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744.

Huanian (Huanham) -

"Jacundás" -

1423, 1502, 1564.

282.

"Jaguanans" -

vide lamamadi.

412.

"Jamamandy" -

vide lpuriná.

vide lamamadi.

J aminaua ---; 285.

470, 499.

!agua -

---

1097.

"Huamaes" -

Hypuriná -

--

Iamamadi -

315, 433, 437, 814, 1337, 1593.

Jarikuna (Jurikuna) -

Iaminaua -

1291.

Jaru -

lar6 -

777.

Iarupi -

1372.
Jívaro -

499, 679, 1208, 1463, 1607, 1687, 1719.

Juberi -

315, 814, 1337.

vide Jauaperi.

laulapiti (laualapiti, lawalapiti, Ualapiti) - 288, 1032, 1206, 1372,
1599, 1707,
Iekuaná (Maiongkong, Maiongong, Makiritare) 719, 754, 854, 1144, 1160, 1319. 1373, 1480.
"lmainauan" -

446, 561, 659,

814.

Índios norte-americanos lngain -

662, 1188, 1350, 1578.

Javahé - 91, 93, 502, 693, 771, 773, 869, 917, 1507, 1508, 1510, 1521,
1537, 1674.

Iarumá -

Iauaperi -

186, 1086.

Jauaperi -

512, 1512.

1144, 1319, 1373.

166.

Kabixi -

228, 1032, 1289, 1368.

Kaciana -

1144.
238.

"lnheiguara" -

1578.

1346.
795.
1097.

Kadiuéu (Kaduveo, Kaduveu, Kadiuéo) - 124, 221-223, 518, 525,
617, 631, 730, 732, 733, 813, 835, 849, 851, 889, 894, 940, 1138,
1304-1306, 1324, 1359, 1372, 1431, 1505, 1521, 1556.
Kágaba -

lpuriná (Hypuriná, lpurinan) 1329, 1578, 1593, 1611, 1649.
lranche -

1372, 1463, 1466.

"lspin6" -

814.

ltoreauhip -

8; 333, 357, 426, 549, 1097, 1558, 15%.

Kadaupuritana -

"lnhajurupés" -

Itonama -

1578.

Juruna -

Kabokena -

50, 678.

lngarik6 -

"Jurimauá" -

313-315, 433, 735, 755, 814, 1230,

127.

Kaiabi (Kajabi) - 327, 339, 922, 1032; 1289, 1367, 1372, 1452, 1463,
1465.
Kaianã -

1372.

Kaiap6 -

238, 407, 437, 448, 599, 851, 876, 970, 1571.

Kaiap6 do Norte - 21, 91, 177, 356, 408, 546, 547, 591, 693, 721,
722, 773; 824, 917, 928, 947, 989, 1097, 1116, 1405, 1470, 1529, 1625,
1626, 1709, 1711.

500.
1564.
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Karajá - 89, 91, 93, 130, 133, 157, 158, 163, 252, 301, 322, 339, 356,
357, 407, 421, 433, 448, 454, 495, 502, 506, 546, 547, 569, 586, 589591, 594, 616, 693, 722, 723, 764, 771-773, 775, 810, 811, 824, 828,
844, 845, 876, 915, 917, 918, 920, 928, 970, 1146-1148, 1173-1176,
1190, 1199, 1255, 1256, 1323, 1372, 1373, 1406, 1502, 1506-1508,
1510, 1521, 1537, 1571, 1625, 1627, 1674, 1686, 1709, 1711.

Kaiapó do Sul - 187, 247, 248, 270, 273, 326, 399, 496, 631, 812,
1153, 1229, 1361, 1398, 1403, 1554.
Kaingang - 13, 15, 45, 48, 50, 58, 67, 73, 129, 133, 151, 152, 166,
172, 173, 176, 188, 191, 197, 198, 225-227, 291, 325, 334, 335, 416,
420, 442, 481, 482, 493, 497, 498, 510-512, 514, 524, 543, 558, 600,
603, 619, 622, 632, 643, 672, 675, 677, 678, 684, 685, 691, 692, 695,
711, 763, 792, 820, 832, 846, 866, 883, 890, 922, 927, 939, 940, 986,
1021, 1035, 1048, 1069, 1076, 1110, 1113, 1179, 1184, 1226, 1228,
1244, 1258, 1273, 1313, 1376, 1404, 1413, 1417, 1422, 1425, 1431,
1436, 1438, 1439, 1443, 1478, 1488, 1499, 1517, 1519, 1521, 1525,
1530, 1580, 1644, 1652, 1725.

Karaó (Krahó, Krão) - 91, 301, 339, 547, 1112, 1229, 1372, 1420,
1492, 1495, 1523, 1562.
"Karaôu" -

Karijó (Guarani) 1

fü~inguá (Kaiuá) -

15, 45, 49, 131, 227, 268, 301, 335, 444, 572, 672,
684, 703, 711, 762, 792, 883, 916, 1059, 1129,1168, 1203, 1258, 1298,
1372, 1417, 1422, 1432, 1521, 1525, 1541, 1617, 1618, 1711, 1725,
1747-1750, 1779.
.
Kaiobá -

1311.
)'

1

'!

Karimé -

1407.

Karipuna -

179, 249, 409, 620, 711, 967, 1171, 1215, 1372, 1373.

Kariri (Kiriri) - II, 59, 578, 983, 936, 937, 968, 983, 1025, 1068,
1195, 1217, 1232, 1239, 1340, 1342.

500.
Karitiana -

Kaiuá -

vide Kainguá.

Kajabi -

vide Kaiabi.

Kalapalo -

288, 289, 423, 873, 874, 1052, 1206.

Kamaiurá 1599, 1707.

288, 423, 548,

Kamakan (Kamakã) 1762.
Kambeba (Kampeva) Kampa -

Kapanaua -

781, 873, 874, 1032, .1206, 1372,

1~54,

601, 602, 671, 892, 999, 1113, ll50, 1643,

Karnijó -

vide Fulniô.

Karuriá -

357.

Karútana Kaskihá -

1097.
124, 125.

"Katembri" -

485, 1325.

Katiana -

313-316, 1158, 1636, 1715.

285.

Kapiekran (vide tanibém: Canella) Kapité-Mnanei -

1366, 1368.

Katauixi (Katawisi) -

460, 1329, 1428, 1649.

Kanamari (Kanawari) -

Kapoxó -

483, 588, 761, 842, 1333.

670: ·

1097.

245, 315, 316, 814, 902, 1715. ·

1025.

178, 315.

Katukina (Katukinaru) -

279, 316, 320, 814, 1158, 1640.

Kavahib -

vide Parintintin.

Kaxinaua -

4, 285, 1128, 1158, 1291, 1635, 1636, 1638.

Kaxuianã -

1722.

Kenkateie -

1112.

1401.

Karaíb - 9, 20, 287, 288, 353, 358, 369, 371, 43.4, 461, 565, 575, 576,
579, 633, 662, 698, 720, 736, 744, 748, 751, 754, 777, 1098, 1137, ll60,
1238, 1265, 1267, 1386, 1407, 1427, 1469, 1481, 1486, 1497, 1535,
1552, 1570, 1583, 1596, 1598, 1662, 1722, 1771.

Kepikiri-uaf (Kepkeriwát) Kinikináo EKinikinau) -

75, 902, 920, 1367, 1373.

249, 443, 500, 849, 851, 902, 1151; 1644.

-
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Jabuti)

Kipiu (vide também:
Kiriri -

-
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1564.

Kustenaú -

vide Kariri.

Kutax6 -

Kobewa -

1089.

Laiana -

Kokarna -

451, 801, 803, 1158, 1325.

Lengua -

Kokamila -

451.
285, 575, 1158,

316, 1083, 1158, 1291, 1329.

Konibo (Kuniba, Kunibe, Kunibo) -

Korop6 -

vide Kotox6.
249, 443, 500, 849, 883, 1151, 1644.
19, 835.

"Macaus" -

Kolina (Colina, Culina, Kulina, Korina, Kurina) 1164, 1337, 1636, 1715.

Koronaua -

1596, 1599.

285.

30.

"Macús" -

30.

"Macuxis" -

30.

"Magúes" -

304.

Maiongkong -

vide lekuaná.

436, 447, 521, 896, 1482, 1608, 1673.
Maionorni -

Kotox6 (Kutax6) -

839.

892, 999.
Makamekran -

Krah6 Krêié -

vide Kara6.

Makiritare -

1107, 1112.

Krengê -

Krenak (vide também: Botocudo) -

Krichaná Krikati -

1112.

Kulina -

Kunibe -

1112.

Malali -

1169, 1401, 1762.

"Mamury" -

893.

Manajé -

vide Kolina.

814.

vide Amanagé.

Manatanauy (Manatanaw§) -

1097.

Manao (Manau) -

1564.

Manax6 -

vide Konibo.
357, 1084, 1094,

1346.

1558-1560, 1578.

Manitsauá Mapanai 5 2

-

804-

1083, 1086.

51, 426, 582, 702, 821, 1004.

382.

Maneteneri ("Manetineri") -

Kuruaia (Curuaia, Kuruaie) Kurubianan -

1509, 1564.

Makuxi - 51, 86, 179, 205, 242, 287, 352, 461, 506, 633, 659, 719,
720, 745, 759, 975, 1061, 1067, 1144, 1319, 1350, 1479-1481, 1591,
1660, 1682, 1746, 1771.

315, 814.

Kumadi-Mnanai Kurnaná -

561, 754, 1480.

Makurap -

288, 423, 1206, 1372.

Kujigeneri -

447, 1169, 1401, 1762.

Makú - 215, 290, 563, 736, 737, 748, 751, 754, 766, 1089, 1144, 1160,
1319, 1330, 1334, 1389, 1633, 1739.
Máku -

1112.

Kukoekarnekra -

Kukurá -

5, 938, 1372, 1527.

174, 662, 1074, 1350.

Kuikuro -

vide lekuaná.

Makoni (Makuni) -

1079, 1081.

Krepurnkateie -

1311.

178, 313, 315, 814, 1521.

1596.
1097.

*
-
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"Mapidians" -

458, 459.

Marauá (Marawa) Marinaua -

"Moaquanhi" -

245, 316, 1715.

285.

Maromomi -

Marubiu -

1020.

285.

Masakará -

Mokovi -

621.

Mongoió -

892, 1490, 1762.

Monoxó -

1401.

"Morcegos" -

892.

1229.

vide Mbokovi.

Mondé -

839.

"Marouanes" -
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Moré -

228.

1564.

Maskói -

19, 124, 125.

Moriwene -

Matako -

1198.

Maué (Mauhé) - 245, 355, 645, 709, 758, 796, 797, 806, 992, 1047,
1089, 1092, 1199, 1296, 1346.

Munduruku - l, 17, 71, 79, 80, 189, 200, 211, 245, 272, 274,. 304,
323, 355, 357, 394, 4D9, 496, 610, 614, 629, 632, 645, 679, 709, 711714, 793, 796-798, 800, 802, 804-808, 967, 988, 992, 1038, 1047, 1089,
1097, 1100, 1164, 1208, 1215, 1257, 1296, 1349, 1366, 1368, 1428,
1431, 1558, 1600, 1619-1621, 1650, 1663, 1719.

Máuliene -

Mura -

Matipuhy -

288.

1097.

Maxakali (Maxakuli, Maxakari) 1762.

616, 891, 1169, 1229, 1401, 1677,

1097.

1, 173, 200, 245, 315, 326, 366, 711, 1083, 1086, 1089, 1098,

1164, 1296, 1346, 1632, 1641, 1692.
"Múra" (do baixo Purus) -

"Mayboré" "Maynés" Mayu -

71.

285.

"Mazarines" Mbaiá -

245.

12, 19, 124, 221, 813, 1008, 1298.
12, 730, 1183.

Mbokovi (Mokobi, Mokovi) Mbyá -

170, 255-259, 261, 262, 902, 1058, 1059.

Mehináku (Meinako, Meinaco) 1599, 1707.
Menien -

69, 383, 412, 1408, 1691.

"Mixirimandy" -

Mutuan -

1238.

Nahuquá -

288, 423, 783, 922, 1206, 1276, 1372, 1599, 1707.

Nambikuara - 75, 274, 556,. .592, 593, 595, 621, 696, 697, 854, 855,
857-860, 922, 927, 1005, 1061, 1064, 1363, 1366, 1367, 1372, 1373,
1382, 1384, 1484, 1487, 1577, 1686, 1710, 1711.
Naravute -

Ntogapid 599, 1233, 1234.

326.

Miranha (Mirania) 1327.

106.

1206.

Nheengatu -

Merrime (vide também: Canella) Minuano -

Mururá -

288, 871, 873, 1032, 1206, 1372,

892, 1762.

"Michens" -

814.

270.

245, 315, 460, 736, 748, 749, 1128, 1164, 1326,

814.

349.
863, 1086.

"Oapixartas" "Oaycás" -

vide Vapidiana.

30.

Oiampi (-Oiapi, Oaiapi) 1427, 1497.

18, 353, 354, 1020, 1055, 1372, 1373, 1392,

Oiana (Guaiana, Uaiana, Oayana, Ojana, Ouayana, Aiana, Rukuieri.,

-
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Urukuiana, Waiano) 1497.
Oiapi -

353, 354, 369, 372, 476, 574, 575, 719, 1427,

vide Oiampi.

Omagua -

7, 373, 449, 451, 821, 1164, 1325, 1557, 1656.

Opaié-Chavante (Ofaié) - 15, 335, 518, 684, 827, 934, 940, 1076,
1096, 1097, 1308, 1373, 1521.
18.

Opuluí -

-------------

..........
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Paravilhana (Paviana) -

30, 1479.

Pareci - 75, 114, 118, 187, 228, 270, 273, 274, 326, 368, 462, 593,
787, 981, 985, 1005, 1151, 1162, 125í:', 1289, 1363, 1366, 1367, 1372,
1384, 1599, 1710, 1711.
Pareci (Ariti) -

1375.

Pareci-Kabixi -

1455, 1456, 1463, 1468.

Pariri -

1078

"Orizes" -

963.

Pariri-Arara -

Orokotó -

1346.

Parintintin - 173, 245, 355, 366, 395, 409, 500, 517, 587, 616, 711,
927, 967, 991, 1085, 1089, 1164, 1198, 1215, 1320, 1578, 1719.

Oti-Chavante Otuké -

173, 227, 325, 496, 684, 1113, 1258, 1417, 1422.

367.

"Ouapichianes" "Ouayéoués" -

vide Vapidiana.

Pariukur -

vide Palikur.

Parukutu -

461.

Passé -

352, 359.

Patos -

"Paicici" -

Pauat~

Pairitiri -

657.

Pakaguara -

194, 472, 474, 475, 876, 1087, 1089,

500.
326, 1537.

Pamari (Paumari) Pàmpa -

315, 814.

245, 313, 315, 433, 437, 814, 1337, 1593.

19.

1346.
vide Pamari.
vide Guaraio.

Pawumwa -

630.

Payualiéne -

1097.

357.

"Peras" -

245.

"Periquitos" Peva -

30, 657, 1407.

245.

821.

1401.

Pankararu {Pankaru) Paria -

1373.

Pauxiana (Pauixana) -

Pena -

Pamaná {Pamanan) -

Panhame -

-

Pausema-Guaraiú -

1372.

Pama -

412, 680.

Paumari -

326.

Palikur (Pariukur, Parikuru) -

Palmela -

37, 382, 436, 447, 616, 898, 999, 1762.

Pauki -

%7, 1215.

"Pakova" -

200, 1164,

Pataxó -

Paiaguá - 19, 187, 270, 273, 326, 450, 455, 730, 732, 835, 849, 970,
1183, 1361, 1473, 1554, 1601, 1694.
814.

1098

452, 1218.

620, 648, 1159, 1291, 1336, 1557.

"Parauanas" -

30.

Pianokotó Piapoko -

358, 371, 1143, 1414.
369, 754.

Piokobgé (Piokobyé, Pukóbie) -

-
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Pimenteira -

1570.

"Pipipão" Pitiguar -

1693.
65.
1112, 1229.

''Porrudos" -

187.

Pukobie -

vide Piokobgé.

Puri - 32, 37, 70, 149, 251. 388, 430, 616, 867, 896, 962, 1302, 1482,
1673, 1702, 1727, 1755, 1762.
251, 447, 448, 521, 522, 998, 1401, 1403, 1482, 1608.

Puri-Coroado 758.

Purukotó -

461, 7.54.

Purupuru -

315, 1337, 1680.

"Quinhaus" -

Rama-Rama -

180, 181, 449, 1114, 1177.

Tapanhuma -

228, 339, 1289.

383, 412, 1408, 1684, 1691.

"Tapicaris" -

30.

Tapirapé - 89, 91, 93, 128, 133, 1.35, 138, 140, 145, 157, 158, 171,
356, 408, 448, 454, 495, 502, 503, 547, 569, 693, 695, 722, 723, 773,
844, 876, 917, 928, 970, 1147, 1209, 1210, 1240, 1255, 1553, 1625,
1626, 1674, 1709, 1729-1731, 1733-1735, 1737, 1769.

Tarairiu -

436.
1239.

Tariana (Tana, Taria) vide Canella.

186, 863.

285.

51, 215, 290, 352, 1411, 1613.

Taruma -

458, 459, 901, 1346, 1479, 1481.

Tauaré -

1291.

Taulipang - 287, 506, 564, 659, 719, 754, 1198, 1319, 1373, 1552, 1682.

vide Oiana.

Sakamekran -

Tchakamekra -

1311.

Sanamaiká -

Tembé (vide também: Tenetehara) - 406, 614, 663, 664, 887, 1047,
1077, 1080, 1320, 1322, 1347, 1349, 1563, 1732,

902.

Sanapaná -

631, 835, 1289-

"Saparás" -

30.

"Simarunan" -

1112.

"Tecunas" vide Tikuna.

126.

Tenetehara -

875, 1502, 1735, 1737.

Tenetehara (Guajajara) -

vide Guajajara.

Terena (Tereno) - 113, 133, 134, l!'i4, 166, 249, 443, 617, 624, 635,
732, 849, 851, 883, 902, 940, 1008, 1136, 1138, 1151, 1198, 1203, 1359,
1360, 1372, 1521, 1533, 1534, 1644, 1767.

814.

322. 1596, 1680, 1707.

"Sumaniry" -

vide Tariana.

"Tapuia" -

30.

Ramkokamekran -

1472.

Tapuia - 78, 120, 192, 193, 464, 550, 568, 678, 822, 963, 993, 1224,
1235, 1239, 1485, 1574.

Puruborá -

Suiá -

1463.

Tape -

754, 1160, 1326, 1330, 1389, 1739.

Samuko -

Tamaindé -

Tapajó 30, 461.

Puinave -

Rukuien -

1097.

Tana -

285.

Porokoto ("Procotos") -

Remo -

Takuniapé -

Tamainde-Nambikuara- -

Porakamekran Poranaua -
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Tikuna (Tukuna) - 43, 44, 200, 245, 394, 406, 946, 972, 1095, 1097,
1117, 1164, 1327, 1373, 1395, 1424, 1557, 1680, 1719.

814.

~
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Tiri6 -

vide Trio.

Tupinambá - 1, 7, 33, 220, 278, 396, 450, 478-480, 506, 527, 529,
541, 550, 557, 654, 821, 848, 855, 945, 993, 997, 1000, 1046, 1061,
1102, lll8, lll9, 1125, 1219, 1220, p65, 1269, 1299, 1343, 1434,
1440, 1463, 1574, 1582, 1586, 1648, 1658, 1659, 1720.

Toba -

12, 19, 730, 732, 733, 835, 1036.

"Tupinambaranes" -

Timbira - 406, 664, 823, 983, 1079, 1081, 1090, 1102, 1107, 1112,
1·295, 1311, 1492.

'·AJi

·JI!:

"Tobajaras" -

1063.

Turá -

Torá (Turá) -

173, 1083, 1086, 1215.

Turiwara -

1077.

Turumati -

814.

"Trapajosos" Trio (Tiri6) Trumai Tsuva -

vide Torá.

Tutxiunaua -

369, 371, 574, 575.

288, 781, 1032, 1206, 1276, 1599, 1707.
1206.

"Tucurupis" Tuiuka -

373.

30.

285.

Uaboi (Uiaboi) Uaçá -

1087.

Uaiká -

657.

Ualapiti -

224, 14ll.

465, 992.

vide laulapiti.

Uamiri (Uaimiri) -

Tukano (vide também Bet6ia) - 210, 215, 290, 352, 372, 415, 562
:i63, 719, 765, 1207, 1334. 1411. 1611, 1614.

Uanana (Wanana) -

Tukuna -

Uapixana -

vide Tikuna.

Tumerehá (vide também: Chamakoko) Tupari -

127.

Uassahy -

174, 245, 290.
51, 1089.

vide Vapidiana.
1346.

"Uatanary" -

296-300, 1509, 1564.

373.

814.

Tupi -· 2, 10, 38, 52-54, 56, 65, 76, 78, 87, 96-104, 114, 140, 146,
186, 217, 220, 226, 254, 271, 288, 296-300, 320, 349, 353,
355, 395, 398, 413, 414, 417, 425, 427, 434, 451, 453, 464, 478-480,
-190, 491, 514, 516, 550, 553, 554, 576, 587, 605, 616, 626, 674, 698,
719, 720, 724, 729. 758, 777, 789, 803, 837, 839, 881, 882, 887, 890, 904,
929, 932, 941, 955, 959, 992, 993, 995, 997, 998, 1020, 1037, 1039,
1042, 1055, 1077, 1080, 1083, 1085, 1094, 1098, 1100, 1102, 1113,
ll 18-1120, 1181, 1189, 1198, 1199, 1202, 1210, 1217, 1218, 1220,
1224, 1240, 1267, 1285, 1286, 1320, 1322, 1325, 1333, 1341, 1343,
1344, 1351, 1353, 1392, 1421, 1427, 1446, 1463, 1465, 1489, 1497,
1517, 1542, 1557, 1560-1562, 1615, 1627, 1684. 1714, lí26, 1735,
1736, 1775.

Uaurá -

vide Waurá.

Uiaboi -

vide Uaboi.

Uitoto -

460, 499, 719, 736, 739, 750, 1253, 1761.

Tupi do Gi-Paraná -

Urumi -

75, 863, 920.

Urupá -

1083, 1086, 1366, 1383.

182-184~

75, 920.

Tupi do Alto Machado -

1086.

812 - ...

"Umão" -

1693.

Umutina (Barbados) - 75, 114, 849, 920, 1367, 1372, 1463, 1464,
1491, 1493, 1494, 1496, 1513, 1685.
Urubu -

406, 664, 665, 885, 887, 1307, 1320, 1502, 1674..

Urukuiana -

vide Oiana.
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Vapidiana (Vapixana, Uapixana) - 30, 86, 179, 205, 242, 286, 287,
352, 359, 458, 459, 646, 719, 745, 1061, 1065, 1067, 1140, 1144, 1319,
1479-1481, 1660, 1682, 1773, 1774.
"Vouê" -

1693.

Waiano -

vide Oiana.

Waiká -
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754.

Waior6 -

Andree, Karl -

1509, 1564.

Waitaká -

Abbeville, Claude d' -

vide Goita.ká.

Waiwai (Woyaway) Waiymara "Wamiris" Wanana -

359, 461, 795, 1479-1481.

754, 1480.

Walipéri-Dákenai -

vide Uamiri.

Warrau - 1386, 1479, 1481.
Waurá - 288, 776, 779, 872, 873, 1206, 1372, 1463, 1471, 1599, 1707.
1291.

Xaranaua Xetá -

285.

814.

16, 17.
18.
19.

20.

Aipoburéu, Tiago Marques Albisetti, Cesar -

657, 754, 1319, 1407.

Xirixan<Í. -

332, 1665, 1668.
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