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NlMUENDAJU

Pouco se tem dito e escrito neste país sobre Curt Nimuendaju, mesmo no círculo restrito dos especialistas. Era um alemão,
autodidata, que chegou a São Paulo no começo do sec. XX e passou a interessar-se pelo estudo do índio brasileiro. Sozinho, realizo11 obra da maior importância 110 campo da antropologia indíge11a
no Brasil, através de uma série de livros, monografias, explorações
arqueológicas, além de participar da pacificação de tribos e efetuar
coleta de material etnográfico para museus europeus, norte-americanos e brasileiros.
Sobre Nimuendajtt, conhecemos poucos trabalhos: Um de
Nunes Pereira, - síntese de sua vida e obra; outro de Herbert
Baldus, - artigo publicado na revista "HUl\t1BOLDT"; um terceiro
de Egon Schaden, publicado na Revista de Anrtopologia; cartas
que trocou com o sr. Mansur Guérios, publicadas na Revista do
Niuseu Paulista; e clois trabalhos sobre a sua obra linguística, um
de J. tvlattoso Câmara Jr., sobre estudos e vocabulários publicados;
e um outro de Yonne Leite, sobre seus trabalhos linguísticos iné-
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ditos, ainda existentes na Divisão de Antropologia do Museu N acional.
Nimuendaju nasceu na Alemanha, em Jena, a 17 de abril
de 1883, sendo o seu nome verdadeiro Curt Unkel. órfão muito
cedo, não teve qualquer instrução universitária. Em 1903 desembarcava em São Paulo, como emigrante. Interessa-se pelos problemas
do índio, visitando tribos e até 1913 reside na capital paulista.
Desse ano em diante começa a peregrinação de Nimuendaju pelos
nossos sertões. Reside depois em Belém do Pará e excursiona constantemente pelas aldeias indígenas.
Em 1906, visitando os Apapokuva-Guarani, foi recebido e
batizado com o no1ne de Nimuendaju, que quer dizer "o ser que
cria ou faz o seu próprio lar". J. Mattoso Câmara prefere inter1Jretar: "Aquele que fez residência entre nós". E Juan Francisco Recalde, exímio conhecedor do Guarani, segundo Schaden, interpreta
nimuendá, em tradução livre, desta forma: Aquele q11e soube abrir
o seu próprio caminho neste mundo e conquistou o seu lugar".
Até 1915, passa a assinar traball1os com o nome de Curt Nimuendaju Unkel, na turalizando-se brasileiro em 1922. Seus estudos
científicos posteriores já não levam mais o sobrenome alemão.
Quando Nunes Pereira, certa vez, pediu-lhe ministrasse curso
de etnografia n a Faculdade de Direito do Pará, ele respondeu:
"- Jamais ocupei uma cátedra; tudo o que aprendí acerca dos
índios foi no meio deles, sobre u1na esteira. Se os r apazes quizerem
que lhes ensine o que aprendí, terão de sentar-se aquí comigo".
A resposta sintetiza o espírito superior de Nimuendaju. Sem
vaidade de qualquer espécie, demonstra que só é possível estudar os
índios a fundo vivendo no meio deles, integrando-se na tribo, como
um igual.
Fa111iliarizando-se com o tupi e outros idiomas, colige abundante material linguístico, faz escavações, toma parte na pacificação de várias tribos, procede levantamento de rios e regiões, pois
era também cartógrafo e topógrafo. Seus estudos são ilustrados
com desenhos do próprio punho (bico-de-pena) e recolhe, ele próprio, n1elodias indígenas. Se1npre trabalha sozinho, enfrenta doenças graves, privações e perigos d e toda espécie, mas a obra que
realiza vale pelo esfôrço de uma equipe inteira de cientistas. Cerca
de sessenta títulos, (monografias, relatórios, artigos e vocabulários),
sobre os indígenas brasileiros, constituem a bibliografia de Nimuendaju.
Quase todos seus estudos foram publicados no estrangeiro,
na Alemanha, nos Estados Unidos, em revistas especializadas. No
Brasil, apenas os relatórios destinados ao Serviço de Proteção aos
f ndios, do qual era funcionário. Lembramos o relatório sobre os
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Górotire, divulgado pela Revista do Museu Paulista, ou o outro
sobre os Machacari, publicado pela Revista de Antropologia.
Segundo Baldus, uma das suas obras mais importantes é a
que escreve sobre os Apapokuva-Guarani, onde reúne copioso material linguístico, mitológico, psicológico e histórico. Seguem-se
trinta publicações posteriores, sobre tribos brasileiras. Em 1937, publica nos Estados Unidos os estudos sobre organização social dos
índios da família Jê. Em 1952 foi publicado seu livro póstumo sobre os Tukuna, índios do rio Solimões. Egon Schaden fala-nos de
um grande mapa etnográfico elaborado por Nimuendaju, que considera "obra prima que não tem igual entre os congêneres do mundo", ainda aguardando publicação na Impren sa Nacional.
Numa carta enviada ao sr. Mansur Guérios, datada d.e
25. 1.1945, Nimuendaju revela ter recolhido mais de trezentas lendas, inclusive fragmentos, de vinte e duas tribos diferentes! Seus
conhecimentos sobre linguística indígena eram profundos. J. Mattoso Câmara Jr. depõe nesse sentido: "Trouxe para este estudo u1na
notável e espontânea acuidade auditiva e um poder de apreensão
intuitivo da índole das línguas indígenas, que lhe permitiu dominar
várias delas no uso prático".
Seus trabalho~ inéditos constituem, para Baldus, "um tesouro inestimável". Inclusive seus relatórios, que ainda não foram
dados à publicidade, condensam elementos preciosos sobre os nossos
aborígenes, sobretudo com relação a grupo que se extinguiram ou
estão em fase de desaparecimento.
A pacificação dos Parintintín, em 1923, foi façanha gloriosa
na vida de N imuendaju. Ele arrostou aí os maiores perigos. Mais
tarde, iria arrepender-se desse ato meritório, pelas desgraças que o
c:ontato dos brancos determinot1 entre os índios, arruinando-lhes a
cultura e dizimando mt1itos por doenças e vícios da civilização.
Pessoalmente, - diziam uns, - Nimuendaju era introspectivo, taciturno e melancólico. Outros o diziarn simples e afável com
0s que estimava, ele palestra agradável e culta. Scl1aden inclina-se
pelo primeiro retrato, ao declarar: . . . é bem possível que uma
vida de quarenta anos de sertão não arruíne apenas a saúde física,
como lha arruinou, mas também imprima ao espírito um cunho
de melancolismo". De qualquer forma, o diretor da R evista ·ele Antropologia destaca na personalidade de Nimuendaju dois traços:
"o pesquisador consciencioso e o intransigente defensor do indígena
ludibriado". Seus relatórios ao Serviço de Proteção aos índios atestam essas virtudes, mostrando a veemência com que denunciava ao
Governo a espoliação de que os indígenas vinham sendo vítima por
p arte de aventureiros invasores de suas terras.
A morte de Nimuendaju, ocorrida a 10 de dezembro de 1945,
na aldeia dos Tukuna, (alto Solimões), p ermanece ainda desconhe-

-

107 -

'

cida em seus permenores. Para Nunes Pereira, por exe1nplo, ele foi
assassinado.
De qualquer forma, o nome e obra de Curt Nimuendaju estão definitivamente ligados àqueles outros alemães que deram contribuição da maior relevância à etnologia brasileira, no p assado,
como Hans Staden ou um Karl Von Dem Steinen.
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