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O alemão Curt Nimuendaju trabalhou junto aos povos indígenas brasileiros no período 
de 1905 a 1945. Conhecido como um dos maiores etnólogos no Brasil, dedicou-se 
integralmente a pesquisas de campo junto a 46 sociedades indígenas, levantando 
conhecimentos fundamentais para a construção de acerco bibliográfico sobre o tema. 
A partir 1942, Nimuendaju dedicou-se à produção de sua “obra-síntese”: o Mapa Etno-
Histórico do Brasil e Países Adjacentes, que representou todo o seu legado de 
pesquisas sobre a distribuição, no tempo e no espaço, das comunidades indígenas 
brasileiras. Frente à importância dessa cartografia histórica de Nimuendaju, este artigo 
tem o objetivo de analisar a presença e os fluxos migratórios indígenas na região 
geográfica do leste brasileiro, recorte que corresponde ao norte do Espírito Santo, 
sudeste da Bahia e nordeste/leste de Minas Gerais, no qual, a partir do século XVII, 
foram estabelecidos contatos e uma série de incursões nos territórios indígenas, onde 
os forasteiros encontraram vigorosa resistência dos índios Botocudos aos processos 
de etnocídio e desterritorialização. Para tal, partimos da análise etnogeografica do 
mapa, e das referências bibliográficas complementares produzidas pelo autor, 
associados aos conhecimentos geográficos e cartográficos da etnia Krenak, que 
corresponde àquela que reúne os últimos descendentes dos Botocudos. Posto isso, 
destaca-se nesse trabalho que a contribuição de Nimuendaju é de extrema 
importância à cartografia histórica e temática (no front etnográfico), tendo em vista que 
corresponde a um ponto de partida para a compreensão da realidade indígena atual e 
a um subsídio para a (re)elaboração de uma cartografia etnogeográfica e 
etnoambiental contemporânea. 
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A Cartografia Histórica de Curt Nimuendaju 

Reconhecido mundialmente por seu importante legado sobre os 

povos indígenas da América do Sul e, principalmente, do território brasileiro, 

Curt Nimuendaju publicou uma série de produções monográficas, acervos 

linguísticos e materiais expostos nos mais diversos museus do mundo. Doze 

de seus trabalhos foram publicados no renomado periódico Handbook of South 

American Indians. 
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Dentre as principais contribuições do autor deve-se destacar o Mapa 

Etno-histórico do Brasil e Países Adjacentes, elaborado após mais de 30 anos 

de convivência com os povos indígenas, e que se apresenta como a “obra 

síntese” de todo o seu legado. Nimuendaju preocupou-se em situar histórica e 

geograficamente a diversidade de estudos antropológicos por ele produzidos, e 

outros renomados estudiosos de seu tempo, no intuito de aglutinar um 

conhecimento fragmentado e promover o diálogo entre aspectos linguísticos, 

locacionais, históricos, territoriais, culturais e interétnicos (ZARUR, 1981). 

Considerando a importância dessa cartografia histórica de 

Nimuendaju, este artigo tem como objetivo analisar a presença e os fluxos 

migratórios indígenas na região geográfica do leste brasileiro, recorte que 

corresponde ao norte do Espírito Santo, sudeste da Bahia e nordeste/leste de 

Minas Gerais, e o qual permaneceu, até final do século XVII, indevassado 

pelos colonizadores. Ao serem estabelecidos à época contatos e uma série de 

incursões nesses territórios indígenas, nessa região os forasteiros, contudo, se 

defrontaram aí com a vigorosa resistência dos Botocudos aos processos de 

etnocídio e desterritorialização que esses índios passaram a vivenciar a partir 

de então.  

Para tal, partimos da análise etnogeografica do mapa em questão, e 

da análise e reinterpretação das obras produzidas pelo autor, que citam os 

grupos étnicos correspondentes à área investigada, associadas aos 

conhecimentos geográficos e cartográficos da etnia Krenak, que corresponde 

àquela que reúne, hoje, os últimos descendentes dos Botocudos. O uso da 

Etnogeografia apresenta-se como o método mais adequado à proposição deste 

trabalho, pois busca dialogar com a obra de Curt Nimuendaju, na medida que 

parte não apenas das convicções, valores e aspirações traduzidas diretamente 

no espaço, mas agrega ainda a “percepção que os homens têm do mundo”, a 

“vida social” (CLAVAL, 1999, p.72-73). É nessa perspectiva, como ressalta 

Almeida (2008, p.332) que: 

[...] a etnogeografia busca penetrar na intimidade dos grupos 
culturais, o vivido pelos homens, concretizado em crenças, 
valores e visão de mundo. Esta cultura vivida é, ademais, o 
objeto de estudo da etnogeografia. 
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No intuito de compreender essa “cultura vivida” dos povos indígenas, 

Curt realizou trabalhos de campo curtos (para coletar vocabulários, mitos e 

objetos) e longos (para produção de monografias específicas) (ZARUR, 2009). 

Em ambas as situações, ele se preocupava em conjugar o “controle da língua 

nativa”, a “imersão no modo de vida das comunidades”, a “consciência 

empírica” e a “limpidez etnográfica”, além de respeitar sempre alguns 

elementos da “arte do relacionamento humano”, como a “aceitação pelo grupo 

visitado”, a generosidade da hospedagem” e a “paciência dos índios para 

ensinar-lhe suas tradições” (AMOROSO, 2001, p.175). E talvez, por todas 

essas características do pesquisador, em seu primeiro contato com os índios 

Apapokúva-Guarani1 é que recebeu o nome de Nimuendaju, que significa 

“aquele que faz residência entre nós”, e o que aliás ressalta ainda sua “grande 

capacidade de sentir e compreender a mentalidade dos índios” (CAMARA JR, 

1959, p.5). 

Mediante o exposto, vale salientar que este trabalho é parte da 

dissertação de mestrado defendida em 2013 no âmbito do Programa de Pós-

graduação em Geografia da UFMG, na qual buscamos realizar uma leitura 

etnográfica das paisagens culturais do povo indígena Krenak, remanescentes 

dos Botocudos, cujo território atual está localizado no município de Resplendor 

– Vale do Rio Doce/MG.

Etnogeografia dos Indígenas no Leste Brasileiro 

Uma das contribuições mais importante da obra desse autor para as 

ciências sociais é a maneira como ele, sem precedentes acadêmicos, dialogou 

de forma harmoniosa e precisa com as mais diversas facetas da história, 

geografia, sociologia, psicologia, antropologia, arqueologia, linguística, dentre 

outras áreas, de modo natural, coerente e consistente. Além disso, na própria 

confecção do mapa preocupou-se em destacar, não apenas a localização dos 

grupos, mas também suas referências temporais, migratórias e linguísticas. 

1
 Um dos diversos segmentos do grupo étnico Guarani, um dos mais importantes da família tupi-guarani 

(tronco Tupi) domiciliado, atualmente, sobretudo na bacia do Paraná no sul do Brasil (RS, SC, PR) e no 
Mato Grosso do sul. Outros contingentes do povo Guarani estão sediados em países vizinhos como 
Argentina, Paraguai e Bolívia. 
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Todas as concepções cartográficas foram elaboradas e construídas em torno 

de tais informações, o que, segundo Zarur (1981, p.39) representa um grande 

legado da obra, na medida que ela proporciona ao leitor diversas possibilidades 

de análise, tais como: 

 visão histórica do que ocorreu com diversos grupos
indígenas nas diferentes áreas geográficas dotadas de
tipos particulares de atividades econômicas; 

 graus de resistência ao contato dos diferentes tipos de
estruturas sociais;

 frentes pioneiras historicamente estabelecidas e as
estruturas socioculturais dos grupos indígenas, segundo
a área e o período histórico; 

 pressão histórica das frentes nacionais que podem ser
indiretamente medidas pela movimentação no espaço
dos grupos indígenas. 

Buscamos desenvolver essa análise no recorte geográfico do leste 

brasileiro, na região correspondente ao norte do Espírito Santo, sudeste da 

Bahia e nordeste de Minas Gerais, que até o final do século XVII, e 

permaneceu, de certa forma, indevassada pelos colonizadores, os quais, ao 

estabelecerem contatos e efetuarem uma série de incursões nos territórios 

indígenas (nas capitanias de Ilhéus, Porto Seguro e Espírito Santo), 

encontraram, aí, forte resistência dos índios Botocudos contra seu ingresso e 

estabelecimento nesses territórios, originalmente indígenas. 

Uma das dimensões apresentada por Nimuendaju em sua 

cartografia é a dos territórios, categoria de análise que utilizamos nessa 

releitura de sua obra. Posto isso, buscamos destacar, nessa adaptação de seu 

mapa, apenas as principais famílias linguísticas2 registradas pelo autor: 

Botocudos, Maxakalí, Tupi e povos de língua isolada (que, neste recorte, se 

resumem às etnias Pataxó e Malali). No intuito de sobrepor tais informações à 

configuração atual das populações indígenas do leste brasileiro, indicamos 

ainda a localização dos territórios indígenas aí localizados já regularizados pela 

Fundação Nacional do Índio (FUNAI). 

2
Vale ressaltar que atualmente, apesar de não existir um consenso definitivo, existem outras 

classificações quanto às famílias linguísticas dos grupos indígenas brasileiros, que, inclusive, congregam 
na mesma família os grupos Maxakali, Malali e Pataxó). 
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Um primeiro aspecto a se destacar sobre a visão histórica dos povos 

indígenas do Leste Brasileiro é o predomínio da territorialização Tupi na região 

costeira, destacando-se que os contatos ora aguerridos, ora amistosos desses 

índios, com os conquistadores europeus processaram-se do século XVI a 

meados do século XVIII, em regiões que ainda hoje podemos encontrar alguns 

remanescentes desses grupos domiciliados em alguns territórios de 

confinamento, os quais, apesar da dispersão espacial e da degradação 
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ambiental, configuram-se como verdadeiros refúgios para a “crescente 

revalorização, recuperação e resgate da identidade étnica dessas 

comunidades” (DEUS, 2010, p.72). Vale ressaltar ainda que os Tupi(s) foram 

os primeiros povos indígenas a receber a pressão histórica das frentes 

europeias que chegavam ao continente sul-americano.  

As demais famílias linguísticas registradas pelo autor neste recorte 

territorial correspondem, àquela vinculadas ao tronco linguístico Macro-Jê, a 

saber: Maxakalí (Pataxó, Maxakalí e Malali) e Borun/Botocudos (Krenak, Etwet, 

Nakrehé), grupos esses que historicamente foram descritos viajantes e 

cronistas como Spix, Martius (1779-1853), Saint-Hilaire (1782-1834) e pelo 

próprio Métraux & Nimuendaju (1946, p.542) como rivais historicamente 

definidos: 

Harssed by the Botocudo, they placed themselves under the 
protection of the Portuguese, who setted them in a litte village, 
Porto de Santa Cruz, on the Sassuahy River, a northem 
tributary of the Rio Doce, and in the village of San Antonio, near 
Passanha. Previously they lived between the Araçuaí and 
Mucurí rives. 

Os grupos integrantes das etnias Maxakalí e Pataxó, como pode ser 

observado também nos fluxos migratórios representados no mapa, viviam nos 

limiares dos territórios Borum, que contralavam todo o leste de Minas Gerais. 

Para viabilizar a conquista desses territórios, foi editada, inclusive, a Carta 

Régia de 1808 que legalizava a “guerra justa” contra os Botocudos do Leste, e 

garantia a ocupação dos seus território e incentivava a escravização da mão-

de-obra indígena, aprisionamento dos índios nos aldeamentos ou em fazendas, 

bem como o estabelecimento de fortificações ao longo dos rios para se garantir 

a navegação e o combate aos índios mais arredios (RODRIGUES, 2013). Tais 

“entradas” 3 no território indígena foram tão brutais como destacado por Otoni 

(2002, p. 32) que: “os soldados davam a seus cães a carne dos botocudos. Os 

índios eram caçados como animais”.  

A “Guerra Justa” se estendeu até o final do século XIX, e 

paulatinamente as aldeias foram se transformando em pequenos distritos, 

3
O termo “entradas” é utilizado aqui no sentido próprio de expedições que promoveram a 

interiorização e ocupação das terras brasileiras ainda não exploradas. 
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governados por um diretor-geral, “que determinava a parte que seria usada 

para o cultivo comum e a que poderia ser arrendada” para índios de “bom 

comportamento” ou para comerciantes que quisessem se estabelecer na aldeia 

(prática então vista como um elemento importante na civilização do índio) 

(ESPINDOLA, 2005, p.230).  

A resistência Borun, como destaca Moreno (2011, p.122), consistia 

em “pequenos ataques guerrilheiros, emboscadas e armadilhas na mata” além 

das fugas para o interior das matas tropicais, das quais os brancos tinham 

muito medo. Ainda segundo o autor, a resistência indígena partiu dos grupos 

Nakreré, Gut Krak, Krenak, Krakmun, Pejaurun, Etwet, Naknenuk, Jiropok, 

Mijariam, Aranã, Potein e Krakatã no Vale do Rio Doce. Dentre as armadilhas 

de resistência, Moreno (2011, p.123) destaca as “armadilhas com espetos de 

bambu”, que como espadas arrancavam a cabeça dos inimigos. Segundo 

Marcato (1979, p.27) dentre os diversos tipos de resistência dos povos 

indígenas brasileiros, os Borum partiram, principalmente, para o que o autor 

chama de “resistência armada”, com o “desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

táticas de guerrilha, emboscas”. Nesse contexto, “resistir até a morte tornou-se 

o lema de muitos bando botocudos, pois tomados como escravos teriam

destino pior” (MARCATO, 1979,p.27). 

O mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju revela a dimensão 

espaço-temporal desse importante território indígena que se preservou, de 

certa forma, até a primeira metade do século XX, quando as incursões e os 

massacres, por colonos ou militares, tornaram-se cada vez mais intensos. E 

apesar da memória dos atuais descendentes desse grupos vincular-se ainda, 

principalmente, a essa expropriação de seus territórios e ao exercício da 

violência contra sua cultura e identidade, a luta e o discurso da resistência, que 

vem sendo repassado aos mais novos, pauta-se, principalmente, na dimensão 

e importância social e espacial que estes grupos representaram e representam 

para a etno-história brasileira, como bem apresentou em seu mapa Curt 

Nimuendaju.  

 3º Simpósio Brasileiro de Cartografia Histórica 291



Etnogeografia dos Borun do Watu 

Essa percepção espacial e histórica dos Krenak, pautada fortemente 

na dimensão desse grande território que seus ancestrais ocuparam no 

passado, na luta da resistência do grupo e na manutenção de seu território 

atual é o que chamamos aqui de etnogeografia dos índios Krenak. Faz parte de 

suas práticas diárias vivenciar o presente, reverenciando e se inspirando em 

seu passado de luta a fim de alcançar um futuro próspero e que os aproxime 

de seus referências ancestrais. Os mapas abaixo, elaborados pelos índios, 

buscam expressar essa sua relação intrínseca com o território original. 

Mapas mentais sobre o Território Krenak no passado 

FONTE: KRENAK, 2002. 

Nimuendaju, em 1948, já destacava a presença de um subgrupo 

Botocudo da região do rio Doce: o grupo do capitão Kuparak Krenak na região 

do Pancas (como é destacado no mapa mental acima). O atual grupo na Terra 

Indígena Krenak é formado pelos Krenak, Naknenuk e Nakrehé (sendo este 

segmento registrado no mapa de Nimuendaju como sediado, em 1943, já nas 

proximidades do atual território Krenak). 

Verificamos ainda no mapa de Nimuendaju, que há registro dos 

Gueren (sub-grupo dos Botocudo) no sul da Bahia, já em 1650. Segundo 

Nimuendaju (1948, p.219), este grupo teria invadido “a região costeira da Bahia 

em 1693 e cujos últimos sobreviventes o príncipe Von Wied-Neuwied, em 

1816, encontrou perto de Ilhéus, e falavam a mesma língua dos Botocudos”. 

Dentre seus últimos descendentes destaca-se o índio Qüack, que se tornou 

acompanhante do príncipe alemão, tendo, inclusive, se mudado para 

Alemanha, onde contribuiu para os estudos sobre a língua, cultura e anatomia 

dos Botocudos. Segundo Nimuendaju (1948, p.219), Qüack seria “ um dos três 
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filhos de Muin, último chefe do bando Txovúgn” – (bando do chefe Krenak). E 

foi em busca dessa ascendência que, em 2011, os Krenak, após alguns 

processos de requisição e identificação, como seus descendentes mais 

próximos, receberam os restos mortais de Quack.  

A partir desse diálogo do presente com o passado, destacamos que 

o povo Krenak, reconhece o seu território ancestral, como um elemento de

construção da sua identidade cultural, e esse território tradicional não se 

restringe a apenas aos limites da bacia do rio Doce (apesar da importância 

deste para o grupo), mas sim, como Nimuendaju destacou, estende-se por todo 

o Leste Brasileiro.

Considerações Finais 

A partir das reflexões trazidas neste artigo, destaca-se que foi muito 

relevante e significativa a contribuição de Nimuendaju à cartografia histórica e 

temática (no front etnográfico), a qual pode servir de ponto de partida para uma 

releitura da realidade indígena, inclusive no sentido da (re)elaboração de uma 

cartografia etnogeográfica e etnoambiental contemporânea. 

Faz-se necessário assinalar, a propósito, não apenas o mapa, como 

todo o complexo da obra de Curt vem sendo utilizado como fonte de pesquisa 

para estudiosos das mais diversas áreas. Desde a década de 1980 vários 

movimentos de tradução de suas obras vem sendo desenvolvidos no mundo 

todo. Valse ressaltar que em 2012, o mapa passou a integrar o Programa 

“Memória do Mundo” da UNESCO, como patrimônio cultural da humanidade, 

uma vez que representa a diversidade cultural, social e linguística das 

populações indígenas do continente sul-americano. 

Posto isso, o estabelecimento de um diálogo entre a obra e as 

populações indígenas – faz-se cada vez mais necessário, uma vez que, em 

diversos momentos, a memória vivida dialoga e se revela também a partir das 

grandes obras etnográficas de autores que se permitiram experimentar essa 

vivência profunda com os índios, em um período regido pelos princípios do 

extermínio e da dizimação e, não, da sua proteção.  
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