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Introdução
No decorrer do último século, diversos etnólogos de língua alemã documentaram e descreveram culturas indígenas 
brasileiras. Essas iniciativas ocorreram de forma isolada e sem uma sistematização articulada das informações com 
vista a disponibilizá-las à sociedade brasileira e aos povos indígenas. 

Pesquisadores
Entre esses pesquisadores estão: a ornitóloga alemã Dra° Emilie Snethlage (primeira acadêmica a ser empregada 
no estado do Pará, Museu Goeldi 1905 – 1929) , seu sobrinho, o zoólogo e etnólogo Dr. Emil Heinrich Snethlage 
(viagens de pesquisa pelo Nordeste 1923-1925 e pelo Guaporé 1934-1933), o etnólogo suíço Dr. Franz Caspar, 
que conviveu com o povo Tupari em 1948 e 1955.

Visita à Reserva indígena e localização dos documentos históricos na Alemanha e em Zurique
Em janeiro de 2005, após haver recebido uma bolsa de pesquisa pela sociedade cultural alemã 
VG Bildkunst, a fotógrafa e pesquisadora brasileira Gleice Mere visitou a Terra Indígena Rio Branco, no estado de 
Rondônia, região de fronteira com a Bolívia, para conhecer pessoalmente os povos indígenas que habitam essa 
Terra (Tupari, Aruá, Makurap, Jaboti, Sakirabiat, Arikapú, Canoé, Kampé). Durante a visita ela descobriu que esses 
povos haviam sido visitados pelos pesquisadores de língua alemã. Sete sobreviventes Tupari puderam se 
reconhecer em uma publicação do etnólogo Franz Caspar. Quando retornou a Alemanha a fotógrafa conseguiu 
entrar em contato com as famílias dos etnólogos que durante mais de setenta anos guardaram a documentação - 
fotografias, filmes, livros e diários de campo - dos pesquisadores em suas bibliotecas privadas. 

      Breve biografia dos pesquisadores:

• Dra. Emilie Snethlage (1868 – 1929) faleceu sozinha em Porto Velho, durante uma expedição científica. 
Apesar de sua preciosa contribuição para a ornitologia brasileira, pouco se conhece sobre sua biografia no 
Brasil. Dra. Emilie foi uma das poucas pesquisadoras que escreveram história científica em sua época. De 
acordo com documentos encontrados na Alemanha, o fato se deve à sua personalidade de mulher forte, 
inteligente e emancipada. Suas habilidades permitiram a ela desenhar mapas de navegação de cursos de rios 
da Amazônia, empalhar pássaros para pesquisa e escrever artigos científicos. Por volta de 1915 chegou a ser 
diretora do Museu Goeldi e, devido à crise do ciclo da borracha, sem meios econômicos, aceitou o cargo de 
“naturalista viajante” do Museu Nacional do Rio de Janeiro. 

• Dr. Emil Heinrich Snethlage (1897 – 1939) era sobrinho da Dra. Emilie Snethlage.  Incentivado por sua tia 
realizou expedições científicas pelo Nordeste brasileiro entre 1923 e 1926. 1933 – 1935 realizou uma expedição 
de pesquisa na região do Guaporé, atual Rondônia, apoiado pelo Museu Etnológico de Dahlem, Berlim. Um 
filme mudo de 40 minutos, fotografias realizadas por ele por Emilie, o diário de campo inédito, com mais de mil 
páginas manuscritas, estão em poder de seu filho de 70 anos Dr. Rotger Michael Snethlage, o qual vive em 
Aachen, Alemanha. 49 cilindros de cera em posse do Arquivo-Fonográfico de Berlim, que é reconhecido pela 
Unesco. O Arquivo pretende publicar um CD com as músicas digitalizadas e comentadas em um livreto em 
português e alemão. O resgate deste material das informações do diário de campo representa uma das últimas 
oportunidades de resgate destes documentos para a história dos povos indígenas brasileiros.

• Dr. Franz Caspar (1916 – 1977) viveu mais de dez anos na América Latina para escapar do período da guerra 
na Europa. Em 1948 e 1955 Caspar conviveu vários meses entre os índios Tupari, em Rondônia. Grande parte 
da sua vida foi dedicada à documentação da cultura desse povo que, como ele e muitos acreditavam, estaria 
fadado à extinção. Sua minuciosa documentação foi registrada em uma monografia de 500 páginas, publicada 
somente em língua alemã, em 1975 através do Museu Etnológico de Hamburgo. O etnólogo também escreveu 
um livro em forma de prosa onde relata sua viagem à região do Guaporé e sua convivência com os índios 
Tupari, que foi traduzido para o português. Seu acervo fotográfico e diário de campo encontra-se em poder de 
sua viúva na cidade suíça de Zurique.

 



“Integrar para não entregar”
Nas décadas de 70 e 80 a ditadura militar incentivou a migração desordenada para o oeste amazônico sob o 
slogan: “Integrar para não entregar”. A ocupação provocou conflitos de terra na região que se estendem até os dias 
de hoje. Os povos indígenas sofreram um genocídio silencioso o qual a sociedade brasileira não-indígena não 
tomou conhecimento. Com esses povos foi dizimada grande parte de culturas centenárias. Povos foram 
escravizados durante o Ciclo da Borracha, desaldeados nas décadas de 70 e 80, expulsos de seus territórios 
tradicionais e morreram em epidemias de gripe, sarampo ou foram mortos em massacres como o do Paralelo 11 
praticado contra os índios Cinta Larga. 

Desconhecimento
A sociedade brasileira, independente de sua proximidade geográfica com os povos indígenas, desconhece a 
história dessa parcela da sociedade que possui 12% do território nacional, mas foi reduzida a menos de 1% da 
população. 

Cooperação teuto-brasileira
É histórica a cooperação teuto-brasileira. Seja ela nos campos econômico, tecnológico ou cultural. Na Alemanha o 
Brasil é visto como um país simpático. Entretanto a imprensa sempre critica os problemas ambientais, entre eles a 
destruição da Amazônia e os conflitos de terra. As instituições brasileiras pouco contribuem para um diálogo a 
respeito das realizações positivas de suas leis como, por exemplo, a homologação de terras indígenas.

A presente proposta é uma última oportunidade histórica de resgate de documentos inéditos no Brasil, guardados 
em coleções particulares na Alemanha que são de grande interesse para os povos da região, os quais tiveram suas 
estruturas sociais dizimadas nas últimas décadas e com elas parte de sua identidade. A recuperação dessas 
informações é também uma contribuição para o aumento da auto-estima dos povos indígenas rondonienses que, 
até o presente momento, não possuem sequer um arquivo estadual ou municipal que tenha registrado a diversidade 
pluriétnica da região ou a recente história de ocupação do estado. Além disso, é importante considerar o fato de que 
a existência e preservação da história e cultura indígena é uma alternativa para a proteção do meio ambiente 
através de seus conhecimentos sobre o ecosistema, assim como sua resitência às pressões econômicas para 
exploração das riquezas de seus territórios. 

Acervos

O conteúdo geral dos acervos dos pesquisadores está em poder do filho do pesquisador Dr. Rotger Snethlage, de 
70 anos, residente em Aachem, Alemanha, e da viúva de Franz Caspar, Frauke Caspar, 80 anos, residente em 
Zurique, os quais, através do trabalho da pesquisadora Gleice Mere se dispõe a ceder os direitos autorais do 
material para pesquisas em instituições brasileiras, assim como para a devolução dessas informações para os 
respectivos povos indígenas às quais pertencem, com a finalidade de contribuir para a recuperação do patrimônio 
histórico e cultural brasileiro. A seguir uma lista dos documentos pertencentes ao acervo:

Acervo Emilie Snethlage 
● Fotografias privadas no Museu Goeldi, início do século XX e de suas expedições aos índios Chipaya 

e Curuaia
● Biografia póstuma publicada na década de 30 pela revista de Ornitologia alemã
● Artigo científico do começo do século XX sobre sua expedição pelo Rio Iriri com visita à Maloca do 

Manoelzinho
● Cartas privadas sobre suas impressões de mulher a respeito da sociedade brasileira assim como sobre sua 

difícil situação financeira devido à crise econômica do Museu Goldi devido ao declínio do Ciclo da Borracha
● Relatórios de 1912 e 1913 escritos por ela relatando sobre sua expedição junto aos índios Chipaya e Curuaia, 

registados nos anais do Museu Etnológico de Berlim
● Lista de publicações
● Artigos de jornais
● Primeiro mapa existente do Rio Iriri, traçado pela ornitóloga



Acervo Emil Snethlage
● Filme mudo de 38 minutos acompanhado de livreto da década de 30 com informações atualizadas nos anos 50 

pelo etnólogo Franz Caspar
● Fotografias diversas, grande parte das mesmas com informações relatadas no diário de campo
● 49 cilindros de cera e respectiva documentação com textos dos cantos no idioma indígena
● Diário de campo de 1042 páginas, com diversas listas de palavras em alemão e o respectivo idioma indígena, 

entre elas língua Mequens, Chiquitano, Tupari, Makurap, etc.
● Três publicações (livretos e fotografias de 1925, de sua primeira viagem ao Maranhão, visita aos índios Canela 

e Apinajé)
● Fichário com listas de palavras de diversas etnias
● Fichário com índice das páginas do diário onde são citados os diversos grupos étnicos visitados pelo etnólogo.
● Relatórios enviados ao Museu Etnológico de Berlim onde o pesquisador faz um resumo de suas atividades de 

pesquisa
● Fotos dos instrumentos musicais da coleção realizada pelo pesquisador
● Bibliografia e lista de publicações
● Manuscritos não publicados do autor 
● Citações sobre livros de Severiano da Fonseca (século XIX) e Visconde de Taunay (século XIX)
● Relatório em português apresentado ao Museu Nacional do Rio de Janeiro
● Duas cartas inéditas de Curt Nimuendajú, assim como listas de palavras anotadas por este
● Mapa da expedição à região do Guaporé
● Livro popular sobre sua expedição no Guaporé, publicado na Alemanha na década de 30 sob o título „Atiko Y“

Acervo Franz Caspar
●  Currículo
● Tese de doutorado escrita no começo da década de 50 que resume fontes pouco conhecidas e estudos 

próprios a respeito de povos indígenas vizinhos aos índios Tupari
● Fichário contendo informações não publicadas e observações próprias, assim como a partir de anotações de 

manuscritos de Emil Snethlage
● Fotografias dos índios Tupari e da região do Guaporé registradas em 1948 e 1955
● Diário de campo
● Livro popular sobre a experiência do autor entre os índios Tupari
● Tese sobre os Tupari publicada em 1977
● Publicações do autor na Revista de Antropologia da USP e outras instituições
● Mapas da região elaborados pelo autor 

Cilindros de Cera

Em sua expedição o Dr. Emil Snethlage gravou, através de um aparelho fonográfico, músicas de diversos povos 
indígenas da região do Guaporé reunidas em uma coleção de 49 cilindros de cera. Em virtude das pesquisas no 
acervo, guardado pela família do pesquisador, Gleice Mere estabeleceu contato com o Museu Etnológico de Berlim, ao 
qual o Arquivo Fonográfico é subordinado. Devido a existência de falantes das melodias registradas na coleção 
Snethlage e a possibilidade de consulta dos povos indígenas aos quais as gravações são oriundas, o Arquivo 
Fonográfico se dispõe a digitalizar o material sonoro e organizar as informações em um CD, acompanhado de livreto, 
com tiragem de 1000 cópias. Metade dos custos da tiragem serão financiados pelo Arquivo, que necessita de uma 
parceria que arque com os demais custos da tiragem e despesas com trabalho de campo. O patrocinador tem direito a 
metade da tiragem, a qual poderá disponibilizar de acordo com seus interesses. Abaixo a tradução e uma cópia do 
original em alemão da carta explicativa do Arquivo Fonográfico de Berlim, assim como uma relação dos cilindros da 
Coleção Snethlage existente no Arquivo e imagens ilustrativas sobre o processo de digitalização dos sons dos cilindros 
de cera. 
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Declaração

O Arquivo Fonográfico de Berlim, hoje integrado no Museu Etnológico em Berlim (antigo Museu 
Etnográfico) é depositário de diversas coleções de cilindros de cera, as quais contêm gravações 
musicais de diversas partes do mundo, realizadas através de fonógrafos no período de 1893 a 1954. 
Depois da Segunda Guerra Mundial 90% do conteúdo do arquivo foi dado como perdido, devido 
aos problemas políticos existentes na Europa Central durante este período. Após uma odisséia 
através do Leste Europeu o acervo retornou ao Museu. Desde de 1998 estes documentos sonoros 
têm sido digitalizados para serem disponibilizados ao público. Em 1999 a „Coleção dos primeiros 
cilindros sonoros do Arquivo Fonográfico de Berlim“ (Early Cylinder Collections of the Berlin 
Phonogramm-Archiv) foi incluída pela UNESCO na lista da „Memória Mundial“ (Memory of the  
World).

Entre os mais de 16.500 cilindros originais existentes, há diversas coleções que foram gravadas no 
Brasil, no começo do século XX. A maior parte delas foi realizada no contexto de expedições 
etnológicas, encomendadas pelo Museu Etnográfico de Berlim. Dentro da série de publicações 
denominada „Arquivo Fonográfico Berlinense – Documentos históricos sonoros“ (Berliner  
Phonogramm-Archiv – Historische Klangdokumente) foi publicado, em 2006, um CD com 
gravações realizadas pelo etnólogo alemão Theodor Koch – Grünberg (1911 – 1913). 

Uma outra coleção que vale a pena ser publicada é a do pesquisador Emil Heinrich Snethlage 
(1897 – 1939), que foi realizada durante sua expedição a povos indígenas da região de fronteira 
entre o Brasil e a Bolívia. O significado das gravações desta coleção é incomensurável, visto que 
muitos desses povos da Amazônia foram contactados na época e alguns foram extintos ou estão 
ameaçados.

O Museu Etnológico de Berlim possui os melhores pré-requisitos e condições para a realização de 
um CD com as gravações históricas realizadas por H. Snethlage. Os cilindros de cera existentes 
são  originais ou negativos de cobre („Galvanos“) e estão arquivados em conjunto com a 
respectiva documentação, textos, notas e correspondência. Materiais complementares, como uma 
vasta coleção de instrumentos musicais, encontram-se em outras repartições do Museu.

A Senhora Gleice Mere tem realizado vastas pesquisas a respeito de Heinrich Snethlage e 
permanece em contato com seu filho Rotger, o qual possui o diário de campo do pesquisador. 

1 Museu Etnológico; Museus Estaduais de Berlim
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Como resultado de um trabalho conjunto com a Senhora Gleice Mere está planejado um CD da 
série „Arquivo Fonográfico Berlinense – Documentos históricos sonoros“, que além das gravações 
sonoras será acompanhado de um amplo livreto de textos (alemão e português), com fotos 
históricas e a transcrição de notas musicais.

A estimativa de custos para a realização de um CD dessa natureza é de aproximadamente 10.000 
Euros, levando-se em consideração que a metade dos custos será financiada pelos Museus do 
Estado de Berlim.

Nós acolheríamos com prazer a colaboração de co-financiadores que pudessem proporcionar a 
realização deste projeto de CD e confirmamos nosso apoio ao trabalho da Senhora Gleice Mere.

(assinatura) (assinatura)
PD Dr. Lars-Christian Koch Dr. Susanne Ziegler
 
Repartição Etnologia Musical, Técnica de Mídia e Arquivo Fonográfico Berlinense
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Relação dos Cilindros de Cera da coleção Snethlage de acordo com grupos étnicos 
(Fonte: Arquivo Fonográfico de Berlim)

Aruá 
(TI Rio Branco und TI Guaporé, Rondônia)
Cilindros I, II, III, IV, V, VIII, XII, XIII, XIV

Makurap 
(TI Rio Branco, TI Guaporé, TI Pacaás Novos; Rondônia)
Cilindros VI, VII

Tupari  
(TI Rio Branco und TI Guaporé; Rondônia)
Cilindros IX, X, 

Jabuti 
(TI Rio Branco, TI Guaporé und TI Pacaás Novos; Rondônia)
Cilindro XI

Huanyam 
(Do grupo Chapakura, extinto)
Cilindros XV, XXIV, XXV, XXVIII, XXIX

Cabixi 
(Existe somente uma família deste grupo étnico, que é aculturada e mora em Guajará Mirim, o idioma foi extinto.  
Rondônia)
Cilindros XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII

Kumaná 
(informações não encontradas, grupo étnico extinto)
Cilindros XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV

Itoreauhip 
((informações não encontradas, grupo étnico extinto)
Cilindros XXXVI, XXXVII

Chiquitano 
(Não possuem Terra Indígena demarcada. Vivem separados no estado do Mato Grosso, fronteira com a Bolívia, nos 
distritos de Vila Bela, Cárceres e Porto Espiridião. Na Bolívia vivem no “Departamento” de Santa Cruz, província 
Nuflo de Chaves, Velasco, Chiquitos e Sandoval.
Cilindros XLII, XLIII



Imagens ilustrativas sobre o processo de digitalização dos sons dos cilindros de cera no 
Arquivo Fonográfico de Berlim
(Fotos: Embalagens originais dos cilindros de cera; fonógrafo com cilindro de cera; cilindro de cobre chamado de 
Galvano; fabricação de cópia dos cilindros galvanizados para processo de digitalização, cópia do cilindro de cera 
dentro do cilindro galvanizado preparado para digitalização; cilindro no aparelho para digitalização dos sons e técnico 
do Arquivo digitalizando os sons)



Lista de grupos étnicos da coleção de objetos Emil Heinrich Snethlage, 
coletados entre 1934 e 1935, Museu Etnológico de Berlim 
(Fonte: consulta do catálogo de objetos do arquivo do Museu)  

Abitana – Huanyam (Rio São Miguel)    extinto  
Amniapä (Aldeia Tapuawa, Aldeia Karaba)  extinto
Arikapu (Rio Branco, Guaporé)
Aruá (Rio Branco, São Luís, Guaporé – aprox. 150 Objekten)
Guaratägaja (Aldeia Thomas)  extinto
Jabuti (poucos objetos)
Kumana (Rio Cautário, aprox. 50 Objekten)    extinto  
Makurap (Rio Branco, Uaikuri und Guatá, Rio Guaporé, aprox. 100 objetos)
Moré – Itoreauhip (Campamento Komareck, Rio Guaporé, aprox. 1500 objetos)
Pauserna (Rio Guaporé)  extinto
Tupari (Rio Branco, aprox. 100 objetos)
Wayoro (Rio Branco, Rio Guaporé, aprox. 100 objetos)

Objetos de grupos étnicos coletados em outras regiões que pertencem à coleção de 
objetos Emil Heinrich e Emilie Snethlage

Curuaya (Pará)  
Canella (Maranhão) 
Papamiän (Objetos: somente 20 chocalhos de pé) extinto

Alguns Instrumentos musicais da região do Guaporé pertencentes à coleção Snethlage 
(acervo do Museu Etnológico de Berlim) 

Chocalho Aruá, trompete Makurap, trompete Abitana-Huanyam fabricado com osso do fêmur, clarinete Tupari



Relatório em português sobre a expedição do Dr. Emil Snethlage, entregue 
pelo próprio pesquisador ao Museu Nacional do Rio de Janeiro em 1935 
(fonte: acervo da família Snethlage, Aachen, Alemanha)









Tradução de um trecho do diário de campo do Dr.Emil Snethlage, página 423, 
digitalizado por seu filho Rotger Snethlage
  
3.01.1934  
(...)”Não posso me aproximar muito das crianças porque elas choram. Havia acabado de me sentar para escrever o 
diário quando vieram Pankon, um homem com idade entre 35-40 anos e seu filho Parapitschi, um rapaz de uns 14 
ou 15 anos, os dois com roupa de casca de madeira. Ambos muito abertos e amigáveis. Parapitschi logo se sentou 
comigo em minha rede. Nós fumamos e conversamos. Quando Pankon soube que eu queria objetos deu-me de 
presente uns acendedores de fogo, duas flechas com pontas de bambú e duas flechas com pontas de osso (kio 
paniat). As últimas me pareceram mais valiosas. Então, procurou algo em seu Ija, quando eu o filmei. Depois de 
meio metro de filme a câmara emperrou. Apesar de eu haver colocado a película com todo cuidado. Procurei o 
problema até descobrir que a película havia se enrolado. Um outro filme parecia rodar muito rápido, então, 
aparentemente, estava tudo em ordem. Pankon buscou um cocar de penas e me deu, retribuí com miçangas de 
vidro, um canivete, um espelho, etc. Depois fotografei a menina, que tinha as pernas e os braços pintados de preto. 
Ela começou a gritar e não queria ser fotografada. Os outros também não queriam se deixar fotografar, até que 
Miguel demonstrou que não havia perigo.”(...)

Objetivos

1° Etapa: 
Catalogar e reproduzir os documentos de cada coleção particular através da digitalização de imagens e fotocópias dos 
documentos. O caráter é de urgência, pois a viúva de Franz Caspar e o filho de Snethlage têm idade avançada, ambos com mais 
de 70 anos. Os arquivos contêm os documentos citados neste relatório dos pesquisadores Dra. Emilie Snethlage e sobrinho, Dr. 
Emil Heinrich Snethlage, assim como Dr. Franz Caspar.  Digitalizar e publicar o CD das gravações dos cilindros de cera da 
Coleção Snethlage, em cooperação com o Arquivo Fonográfico de Berlim.
 
2° Etapa: 
Sistematizacao das informações do arquivo e tradução para o português dos documentos mais relevantes - cooperação  com o 
Departamento de Linguística da Universidade de Brasília (apoiado pelo Prof. Aryon Rodrigues) - como o diário de campo do 
pesquisador, que possui 1042 páginas o qual contem coordenadas geográficas e listas de palavras dos povos citados neste 
documento, alguns deles já extintos.

3° Etapa:
A fotógrafa e pesquisadora Gleice Mere, hoje residente no estado de Rondônia, a qual há três anos vem trabalhando no 
processo de recuperação destes acervos, faz a proposta da criação de um pequeno arquivo histórico na região que, a longo 
prazo, pudesse estar disponível e ao alcance dos povos indígenas de Rondônia, assim como à população em geral. 

Mapa atualizado das 
rotas realizadas pelos 
pesquisadores 
Dr. Emil Heinrich 
Snethlage 
(1933 - 1935) e pelo 
Dr. Franz Caspar 
(1948 e 1955)



Algumas  fotografias do acervo de Emilie Snethlage



Algumas fotografias do acervo Emil Heinrich Snethlage 

Índios Abitana em Limoeiro; 11 - desenho sobre pedras na região do Forte Príncipe da Beira; 
19 - Forte Príncipe da Beira em 1933; 22 - índia Pauserna; 11 - objetos Guarategaja; 29 - índio Guarategaja



16, 36 e 31- índios Amniapé; 
30 - índia Guarategaja; 
30 - índio Jabuti, São Luís; 
21 - seringueiros no seringal São Luís, 
hoje TI Rio Branco



9 - dança Aruá; 39 - Maloca Aruá; 5 - índia Makurap; 26 - índios Wayoró, 22 - índios Wayoró



31 – índia Arikapú,; 8 - Maloca Jabuti; 3 – Tupari tocando flauta; 25 – Maloca Tupari; 
23 – índios Abitana – Rio São Miguel



11 – índio Abitana; túmulo de um índio Huanyam; à esquerda índia Tupari; à direita foto a ser indentificada



Nimuendajú (índios Canela - 1936)



Fotos comparadas do acervo Franz Caspar, sobreviventes Tupari 
1948 – 1955 e 2005
© Fotos: Franz Caspar e Gleice Mere




















