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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado apresenta um catálogo organizado dos 

artefatos Guarani que se encontram, atualmente, na reserva técnica do Museu 

de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, provenientes do 

Museu Paulista (MP) e do Acervo Plinio Ayrosa (APA). O objetivo principal é 

viabilizar a divulgação das coleções etnográficas para os Guarani, coletadas em 

diferentes aldeias e períodos, por diversos coletores. Com isso, pretende-se não 

apenas reconstituir a “biografia do objeto”, como também fornecer dados para 

adensar as trajetórias históricas dos grupos Guarani. 

No entanto, a elaboração do Catálogo prescinde de uma investigação 

sobre as representações ameríndias elaboradas em museus e baseadas em 

objetos, que reificaram certas imagens em circulação até os dias de hoje. Se, no 

século XIX, os habitantes da América eram representados como extintos, em 

vias de extinção ou com sinais visíveis de degenerescência, no século XXI, numa 

reviravolta histórica, os povos ameríndios criaram suas próprias representações 

e objetos, apropriando-se dos museus como espaços de mobilização pelos 

direitos e de reconstrução de suas próprias trajetórias, lutas, memórias e 

identidades. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Catálogo Guarani. Ameríndios. Museus. Objetos 

etnográficos. Museus indígenas. 
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Abstract 

 

 This master's thesis presents an organized catalog of Guarani artifacts 

that are currently in the technical reserve of the Museum of Archeology and 

Ethnology of the University of São Paulo, from the Paulista Museum (MP) and 

the Plinio Ayrosa Collection (APA). The main objective is to enable the 

dissemination of ethnographic collections to the Guarani, collected in different 

villages and periods, by various collectors. With this, it is intended not only to 

reconstruct the "biography of the object", but also to provide data to add to the 

historical trajectories of the Guarani groups. 

 However, the elaboration of the Catalog precludes an investigation into 

Amerindian representations made in museums and based on objects, which have 

reified certain images in circulation to the present day. If, in the nineteenth 

century, the inhabitants of America were represented as extinct, on the verge of 

extinction or with visible signs of degeneracy, in the twenty-first century, in a 

historical turnaround, the Amerindian peoples created their own representations 

and objects, appropriating museums as spaces of mobilization for rights and 

reconstruction of their own trajectories, struggles, memories and identities. 

 

KEY WORDS: Guarani Catalog. Amerindians. Museums. Ethnographic objects. 

Indigenous museums. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de mestrado, que se insere na linha “História dos 

processos museológicos, coleções e acervos” do Programa de Pós-Graduação 

Interunidades em Museologia da Universidade de São Paulo, vem a reboque de 

dois trabalhos que marcaram a minha formação:  

A pesquisa realizada durante a dissertação de mestrado em História 

Social (1988-1991), na qual me dediquei a investigar a inconstância dos Guarani 

diante da presença dos jesuítas, circunscrevendo o tema da relação desses 

povos com a morte e os mortos no contexto da colonização da América 

portuguesa.  

E a exposição, “O olhar de Hercule Florence sobre os índios brasileiros”, 

que organizei, junto com Francis Lee, na Biblioteca Brasiliana Guita e José 

Mindlin, de maio a julho de 2015. Promovida pelo Instituto Hercule Florence, 

contou com a parceria da Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, o 

Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, o LEER-USP, a Biblioteca Brasiliana 

Guita e José Mindlin e o Instituto Socioambiental. Fui responsável pela 

concepção da exposição, seleção dos artefatos e fotografias e produção dos 

textos. No ano seguinte, a exposição tornou-se itinerante nas cidades de 

Campinas, Ribeirão Preto e Tupã e, em 2017, parte do material exposto foi para 

o Nouveau Muséee National, em Mônaco.  

O processo de curadoria de uma exposição etnográfica foi uma 

experiência muito gratificante e desafiadora que implicou elaborar uma narrativa 

visual das histórias indígenas durante o percurso fluvial do Tietê ao Amazonas 

de Hercule Florence, entre 1825 e 1829, colocando em destaque a importância 

da cultura material e das coleções etnográficas dos museus para os povos 

indígenas contemporâneos.  

Em busca do aprofundamento do estudo dos artefatos e das coleções 

etnográficas, ingressei, em 2016, no Programa de Pós-Graduação Interunidades 

em Museologia na Universidade de São Paulo para realizar uma pesquisa sobre 

as coleções Guarani que se encontram na reserva técnica do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo.  
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Quais são os significados das coleções etnográficas? Quais foram as 

trajetórias e a “biografia” dos artefatos sob a guarda do MAE-USP? Quais foram 

as mudanças que se operaram nas técnicas e nos significados desses artefatos? 

De que modo se formaram as coleções? Quem foram os coletores que 

participaram da formação das coleções? Em que contexto ocorreram as coletas 

dos artefatos nas aldeias Guarani dos estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul?  

Com tantas questões e poucas respostas, dividi esta dissertação de 

mestrado em duas partes complementares. A primeira, “Da representação à 

agência indígena: objetos e coleções nos museus etnográficos”, abrange quatro 

capítulos complementares.  

O capítulo 1, “A prática do colecionamento no século XIX e a emergência 

da Antropologia”, investiga a prática do colecionamento e a formação das 

coleções etnográficas nos museus europeus, bem como o surgimento da 

Antropologia enquanto disciplina que construiu narrativas visuais hegemônicas, 

homogêneas e totalizantes no sentido da afirmação da supremacia do Ocidente. 

 Já o capítulo 2, “A fabricação do Outro nos museus do século XIX”, volta-

se para o período Império brasileiro, quando são fundados os primeiros  museus, 

que refletem a política indigenista do recém-criado Estado-nação de dar 

invisibilidade às populações indígenas existentes, seja pelo extermínio, seja pela 

assimilação dos índios à “civilização” e ao “branqueamento” das raças, de modo 

a eliminar as diferenças sob o manto de uma só nacionalidade. Nesse processo, 

é central a questão da representação da alteridade nos museus do Brasil, que, 

por meio de símbolos, memórias, objetos e imagens, fabricam o índio genérico, 

circunscrito ao passado, e que serve de arcabouço para a construção do Império 

brasileiro e da identidade nacional. 

O capítulo 3, “O processo de descolonização dos museus etnográficos” 

traz os aportes da museologia e da antropologia como vetores de transformação 

do trabalho nos museus e da concepção das coleções etnográficas.  

A descolonização do conhecimento inclui a tarefa de chegar a 
compreender os caminhos pelos quais o Ocidente (a) constrói 
seu conhecimento do mundo, alinhado às suas ambições 
econômicas e políticas, e (b) subjuga e absorve os 
conhecimentos e as capacidades de produção de conhecimento 
de outros (PRATT, 1999: 15). 
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Nesse contexto, a revisão das relações históricas de dominação nos 

museus etnográficos contribui para a compreensão tanto das críticas radicais do 

colonialismo elaboradas pela museologia e pela antropologia como do ato de 

colecionar, das pilhagens coloniais, dos museus dos próprios grupos indígenas, 

abrindo caminhos para a ressignificação dos objetos e trajetórias. (FABIAN, 

2010: 118).  

 O quarto e último capítulo da Parte I, “Humanos, espíritos e animais 

povoam os museus”, analisa tanto a ampliação do conceito de patrimônio como 

a multiplicação dos museus indígenas no Brasil, que se configuram como 

espaços políticos de mobilização e de lutas das populações indígenas. As ações 

museológicas indígenas, ao contrário dos museus tradicionais, seguem a lógica 

do pensamento ameríndio e operam em direção à afirmação das identidades 

étnicas e da autorrepresentação. 

A segunda parte desta dissertação de mestrado apresenta o Catálogo 

das coleções Guarani do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de 

São Paulo. No processo de catalogação e organização, vieram à tona 

numerosos problemas e desafios: artefatos não localizados, sem etiquetas, sem 

dados, registros duplicados, peças avulsas, coletores, aldeias, datas das coletas 

e subgrupos não identificados, entre outros problemas. Infelizmente, o escasso 

tempo e a falta de verba não permitiram a participação indígena na organização 

deste catálogo. Também não foi possível localizar e analisar as coleções 

Guarani que se encontram em outros museus do Brasil, como no Museu do Índio 

e no Museu Nacional, e nos museus de fora do país1, o que reduziu 

significativamente as potencialidades deste estudo. 

Apesar das limitações mencionadas e da fragmentação das coleções, 
este catálogo traduz um esforço de organização, de contextualização e de 
documentação das coleções dos artefatos Guarani que servirão de referência 
para futuras pesquisas, de preferência com a colaboração dos grupos indígenas.  

Um dos passos a serem dados consiste em considerar os 
representantes indígenas enquanto especialistas habilitados a 
realizar, no âmbito dos museus, trabalhos de identificação, 
montagem e restauração de artefatos, bem como a 

                                                           
1 “Nason (1987: 62-3) calcula em cerca de 4,5 milhões o número de artefatos insuficientemente 

documentados que se encontram em museus de todo o mundo. A maior parte foi trazida por não-
especialistas, por isso sua documentação é ambígua, inexata e, muitas vezes, totalmente 
inexistente.” (RIBEIRO E VELTHEM,1992: 110) 
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recontextualizar e resgatar para seu uso, material diversificado” 
(RIBEIRO E VELTHEM, p. 108). 

 

 O capítulo 1 da Parte II, “A formação das coleções etnográficas”, traz parte 

da história do acervo etnográfico do Museu de Arqueologia e Etnologia da 

Universidade de São Paulo, formado por aproximadamente 120 mil objetos e 

imagens referentes à cultura material da América. As coleções Guarani somam 

aproximadamente 142 artefatos, dos quais 112 são provenientes do Museu 

Paulista e 130, do Acervo Plínio Ayrosa.  

No capítulo 2, “Os Guarani contemporâneos” reúne informações sobre a 

situação dos Guarani na atualidade, além de discutir dados etnográficos sobre os 

subgrupos, com ênfase nos deslocamentos territoriais e no papel da religião como 

eixo de resistência cultural. 

O capítulo 3, “Visualidades ameríndias”, enfoca a questão do olhar, que se 

irradia de um saber local, e, com seus aportes culturais e ambientais, gera 

representações visuais que engendram significados e sentidos. Os distintos 

modos de ver e apreender o mundo decorrem do corpo, responsável pelos 

diferentes pontos de vista. O xamã é capaz de “ler” essas perspectivas, uma vez 

que seu corpo, metamorfoseado, é capaz de viver a intensa experiência da 

alteridade. Por isso, o xamã pode ser considerado um “fabricante de imagens”. 

Em seguida, tem início a apresentação coleções2 etnográficas Guarani do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP), 

que foram divididas entre as aldeias do Estado de São Paulo (do litoral e do 

interior) e as aldeias de Mato Grosso do Sul, considerando a localização das 

aldeias, uma seleção de artefatos fotografados com suas respectivas fichas 

catalográficas do Museu Paulista ou do Acervo Plínio Ayrosa, um breve 

comentário sobre as coleções e um histórico da aldeia onde foi realizada a coleta, 

além do perfil dos coletores. No final deste catálogo, foram inseridas as listas dos 

                                                           
2 Entende-se aqui que a definição de coleção etnográfica é bastante flexível e depende do 
contexto em que é formada. “Uma coleção etnográfica constitui, assim, o resultado direto de uma 
coleta, a qual é regida por vários desígnios e princípios, que buscam conferir sentidos de 
classificação, ordenação e de permanência (Lopes, 2010). As práticas de colecionamento são 
condicionadas pelas estruturas predominantes em um dado contexto social que influenciam os 
atos do coletor. Assim sendo, tudo o que pertence a uma coleção resulta da sua ação, pois é o 
colecionador que decide sobre a estrutura da própria coleção, o que implica tanto seleção como 
rejeição” (LAGROU, 2012: 53). 
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artefatos Guarani do Museu Paulista (Anexo I) e do Acervo Plínio Ayrosa (Anexo 

II). 

Finalmente, espero que esta dissertação de mestrado contribua, 

definitivamente, para converter o MAE-USP em um espaço de conservação, 

educação e pesquisa aberto à presença das populações indígenas, à 

interlocução e à compreensão das visualidades ameríndias. 
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PARTE I 
  

DA REPRESENTAÇÃO À AGÊNCIA INDÍGENA:  

OBJETOS E COLEÇÕES NOS MUSEUS ETNOGRÁFICOS 

 

 

 

    Figura 1. Litografia do Instituto Artístico 
    Peças da Amazônia reunidas por Gonçalves Dias para a Exposição Nacional de 1861. 

                                    Fonte: KURY, Lorelai (org.). Comissão Científica do Império 1859-1861.  
                                    Rio de Janeiro: Andrea Jakobsson, Estúdio Editorial, 2009, p. 35. 
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CAPÍTULO 1: A PRÁTICA DO COLECIONAMENTO NO SÉCULO XIX E A 

EMERGÊNCIA DA ANTROPOLOGIA  

 

“It even happen frequently in anthropological collections that a 

vast field of thoughts may be expressed by a single object or by 

no object whatever, because that particular aspect of life may 

consist of ideas only” (BOAS, 1907: 928 apud HANDLER, 1985: 

192). 

 
“Recolher objetos e coisas, aqui e ali, afirmam museólogos e 

historiadores, é como “recolher pedaços de um mundo que se 

quer compreender e do qual se quer fazer parte ou então 

dominar” (GRUPIONI, 2008: 21). 

 
                A prática de formar coleções, ou melhor, a prática de colecionamento 

de objetos e espécies é “quase tão antiga quanto a própria reflexão do homem 

sobre si mesmo”, uma atividade que, por meio de evidências materiais, visa a 

compreensão e/ou o domínio do mundo (GRUPIONI, 2008: 21 e 22).  

            Os primeiros colecionadores de que se tem notícia são os habitantes da 

gruta de Hyène, em Arcy-sur-Cure, na França, que guardavam uma coleção de 

curiosidades naturais, como uma concha em espiral de um molusco da era 

secundária, um polipeiro de forma esférica, blocos de pirite de ferro (LEROI-

GOURHAN apud POMIAN, 1984: 70-71). Cada grupo ou indivíduo, portanto, 

seleciona do mundo material o que quer preservar e valorizar (CLIFFORD, 1985: 

240). Como bem define Pearce:  

A Coleção tem um personagem; é composto de muitas 
coleções separadas e mentes colecionadoras, e reflete a 
mudança de gosto de diferentes períodos e indivíduos. É, no 
seu conjunto, uma entidade que reflete a comunidade, 
curadores, os colecionadores privados e outras 
organizações que contribuíram para o seu crescimento 
(PEARCE, 1993: 118, tradução nossa). 3 

                                                           
3 “The Collection has a character; it is made up of many separate collections and collection minds 
and reflects the changing taste of different periods and individuals. It is, as a whole, an entity 
reflecting the community, curators, private collectors and other organizations who have 
contributed to its growth” (PEARCE,1993: 118). 
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          O conceito de colecionamento, desenvolvido por James Clifford, implica 

uma operação mental que compreende uma prática universal, presente em todas 

as sociedades, relacionada ao impulso de hierarquizar e classificar, lembrar e 

esquecer, conservar e rejeitar (ABREU, 2008b:11). No entanto, o modo pelo qual 

cada sociedade coleciona engendra diferentes significados e consequências.   

Em várias sociedades não ocidentais, a acumulação de bens é atributo do 

chefe que acumula para redistribuição pelos membros da aldeia, geralmente em 

festas rituais, como é o caso da Melanésia, do Potlatch4 dos índios do noroeste 

norte-americano, dos rituais Tupinambá5 e de outras cerimônias ameríndias. 

Dessa perspectiva, as identidades estão vinculadas às riquezas de objetos, 

conhecimentos, memórias e experiências.  

Já com as viagens ultramarina dos europeus, nos séculos XVI e XVII, 

renovou-se o interesse pelos objetos coletados na Ásia, África e América, que 

conferiam poder ao mundo ocidental (CLIFFORD, 1988: 196) e cumpriam um 

papel fundamental na prática de colecionamento, viabilizando não apenas a 

coleta de objetos desconhecidos, mas também a circulação de fluxos comerciais 

e de saberes para a Europa.6 “Para os viajantes, exploradores e missionários, 

antes da emergência em massa da fotografia, o objeto forneceu o principal meio 

de representar os lugares exóticos e os povos visitados”(MILLER, 2013: 13, 

tradução nossa). Nas “zonas de contato”,7 podemos dizer que tanto os objetos 

quanto os mapas serviam de “olhos” por meio dos quais os impérios europeus 

miravam o Novo Mundo.8 

                                                           
4 Marcel Mauss denomina Potlatch, que significa “nutrir”, “consumir”, as festas de inverno das 
tribos do noroeste da América do Norte, que consistem em banquetes, feiras e mercados, 
baseadas nos princípios da troca, da dádiva e da retribuição (MAUSS, 2003: 192). 
 
5 Na ocasião da morte do inimigo, a aldeia convida os aliados para beberem chicha e consumirem 
sua carne no ritual de antropofagia (KOK, 2001). 
 
6 “For the travellers, explorers and missionaries, before the emergence of mass photography, the 
object provided the major means of representing the exotic places and people visited” (MILLER, 
2013: 13). 
 
7 Mary Louise Pratt chama de “zona de contato”: “espaços sociais onde culturas díspares se 
encontram, se chocam, se entrelaçam uma com a outra, frequentemente em relações 
extremamente assimétricas de dominação e subordinação – como o colonialismo, o 
escravagismo, ou seus sucedâneos ora praticados em todo o mundo” (PRATT, 1999: 27). 

 
8 Sobre o tema da cartografia do Novo Mundo, ver MUNDY, Barbara E. The Mapping of New 
Spain. Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas. Chicago and 
London. The University of Chicago Press, 1996. 
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Trazidos para a Europa, espécies e artefatos acumulavam-se nos 

gabinetes de curiosidade dos nobres e naturalistas europeus. Tais coleções 

ficaram conhecidas como kunstkammers, que abrangiam coleções de arte, de 

maravilhas, de raridades e de curiosidades (FRANÇOSO, 2014: 54).9 “O 

‘gabinete de curiosidades’ misturou tudo junto, com cada objeto individual 

sustentando metonimicamente uma região ou população inteira” (CLIFFORD, 

1988: 227, tradução nossa).  

O critério de seleção dos objetos consistia, na maioria das vezes, do 

exotismo: objetos estranhos, curiosos, que representassem os três reinos: 

animal, vegetal e mineral, e os artefatos que traduzissem os “traços culturais” 

fossilizados de culturas em vias de extinção. No que diz respeito à classificação 

dos objetos, era frequente dividi-los em duas categorias: naturalia, objetos feitos 

pela natureza, e artificialia, objetos feitos pelo homem.  

A antropóloga Mariana Françoso chama a atenção para o prestígio de que 

gozavam os colecionadores nessa época. O estudo da coleção de João Maurício 

de Nassau (1604-1679), que foi exibida tanto no Brasil quanto na Holanda, 

ilumina o capital político mobilizado pelo dono, por meio de sua coleção. Nassau 

fazia alianças políticas com representantes dos governos europeus através da 

distribuição de presentes que consistiam em peças de sua coleção 

(FRANÇOSO, 2014: 232)10. Segundo a autora, a América teve um lugar 

considerável nos gabinetes de curiosidades.  

Uma série de artefatos de origem americana estava presente em 
coleções europeias dos séculos XVI e XVII: artefatos feitos de 
penas, mosaicos mexicanos, esculturas em pedra, objetos em 
cerâmica, cintos e colares, propulsores de flechas, bacias de 
madeira, bordunas, lanças, machados, instrumentos musicais, 
pentes, redes, cachimbos e bastões cerimoniais (FRANÇOSO, 
2014: 55). 

 

Nesse sentido, a prática de colecionamento, universal às sociedades, não 

deve ser confundida com o sentido de colecionamento do Ocidente moderno, no 

contexto do regime capitalista, “como acumulação deliberada de bens ou 

                                                           
9 “The ‘cabinet of curiosities’ jumbled everything together, with each individual object standing 
metonymically for a whole region or population” (CLIFFORD, 1988: 227).  
 
10 Uma coleção confere prestígio e poder aos colecionadores (PEARCE, 2002: 158 e MILLER, 
2013: 14).  
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enquanto propriedade de objetos materiais ou imateriais que alguns passam a 

deter em detrimento dos outros” (ABREU, 2005: 103). A ideia de que as coleções 

envolvem acumulação de posses é bem definida historicamente no Ocidente, 

configurando-se como um lugar de implantação do eu possessivo, cultura e 

autenticidade (CLIFFORD, 1988: 218).  

No período conhecido como colonialismo,11 a partir do século XIX, a 

prática do colecionamento associou-se à emergência da Antropologia como 

disciplina, marcada, desde início, pelas ideias biológicas da publicação da obra 

A Origem das Espécies (1859), de Charles Darwin (1809-1882). Tratava-se, 

então, da ciência das sociedades primitivas e, portanto, exteriores às áreas de 

“civilização”, em todas as suas dimensões.  

Impregnados pelas ideias de progresso e da superioridade do homem 

branco, europeu e “civilizado”, nos moldes do paradigma evolucionista, os 

primeiros antropólogos discutiam a evolução das espécies das formas simples 

às complexas por meio de um progresso contínuo, e procuravam explicar tanto 

a origem da humanidade como as diferenças entre os povos nativos baseadas 

em um determinismo biológico. Sem sair de seus gabinetes de trabalho, 

buscavam então fazer uma verdadeira catalogação desses povos ditos 

primitivos, norteada por temas como casamento, parentesco, propriedade, mito, 

religião, entre outros. 

O antropólogo Lewis Henry Morgan (1818-1881), ao investigar os 

Iroqueses, no estado de Nova York, na América do Norte, afirma que “a 

selvageria precedeu a barbárie em todas as tribos da humanidade, assim como 

se sabe que a barbárie precedeu a civilização. A história da raça humana é uma 

só – na fonte, na experiência, no progresso” (MORGAN, 2009: 44). Morgan 

concebeu a evolução da humanidade em uma escala pautada por três fases 

                                                           
11 Colonialism is a practice of domination, which involves the subjugation of one people to 
another. […] Colonialism, then, is not restricted to a specific time or place. Nevertheless, in the 
sixteenth century, colonialism changed decisively because of technological developments in 
navigation that began to connect more remote parts of the world. Fast sailing ships made it 
possible to reach distant ports and to sustain close ties between the center and colonies. Thus, 
the modern European colonial project emerged when it became possible to move large numbers 
of people across the ocean and to maintain political sovereignty in spite of geographical 
dispersion. This entry uses the term colonialism to describe the process of European settlement 
and political control over the rest of the world, including the Americas, Australia, and parts of 
Africa and Asia. Stanford Encyclopedia of Philosophy 
https://plato.stanford.edu/entries/colonialism/ . Acessado em 23.11.2017. 
 

https://plato.stanford.edu/entries/colonialism/
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distintas: do selvagem ao civilizado, passando por um estágio intermediário que 

denominou de bárbaro. Para ele, a trajetória humana é única. 

Os “antropólogos de gabinete”, que coletavam dados de viajantes, 

missionários e agentes coloniais, contribuíram para a hierarquização e a 

classificação das sociedades humanas. “Sem dúvida, são ideias convenientes 

para a época porque davam uma sustentação científica para antigas ideias 

racistas. Esta argumentação se torna, então, útil para uma Europa que procura 

ampliar o seu espaço de dominação mediante a política colonialista que 

caracterizou a história do século XIX” (LARAIA, 2005: 322).  

Presentes em todas as sociedades, as coleções12 reúnem objetos do 

passado, e são classificadas como temporárias ou permanentes, públicas ou 

privadas, mas implicam sempre em ordenação, sistema, seleção intencional, 

aquisição e disposição, que traduzem um esforço de construir o mundo 

(PEARCE, 2002: 158 e 159). Para o filósofo, historiador e ensaísta K. Pomian, 

“uma coleção é qualquer conjunto de objetos naturais ou artificiais, mantidos 

temporária ou definitivamente fora do circuito das atividades econômicas, 

sujeitos a uma proteção especial num local fechado preparado para esse fim, e 

expostos ao olhar do público” (POMIAN, 1984: 53).  

As coleções de artefatos13 suprem “uma necessidade de classificação do 

mundo exterior, visando nele inserir-se mediante sua compreensão e domínio” 

(RIBEIRO E VELTHEM, 1992: 103). São suportes materiais de ideias, as 

coleções “desempenham a função de intermediários entre os espectadores e o 

mundo invisível de que falam os mitos, os contos e as histórias” (ABREU, 1996: 

43). Pomian denomina esses objetos de “semióforos” e afirma que eles são 

capazes de estabelecer formas de comunicação entre o mundo dos vivos e o 

mundo dos mortos, entre o visível e o invisível (POMIAN, 1984: 67).  

Descontextualizados, os objetos ingressam em uma coleção nos museus, 

ganhando novos significados no conjunto da coleção e passam a adquirir valor 

                                                           
12 Os grupos de objetos que chegam a um museu são chamados de “coleção” (PEARCE, 2002: 

194). Nos museus, as coleções sistemáticas são formadas pelas ideias de classificação e 
serialidade (PEARCE, 2002: 85). 
 
13 Susan Pearce define artefatos como objetos feitos pelo homem através da aplicação de 
processos tecnológicos. Susan Pearce. Things about things. In: PEARCE, Susan M (Ed.). 
Interpreting, objects and collections. Leicester readers in Museum Studies, Londres: Taylor 
and Francis, 2002, p. 125. 
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de troca (POMIAN, 1984: 86), ou seja, transformam-se “não só mercadorias 

altamente lucrativas, mas também todo um novo saber” (LOPES, 1997: 12-13).  

Nesse sentido, um objeto etnográfico carrega um feixe de significados 

para a sociedade que o produziu diverso daquele engendrado pelos 

colecionadores e coletores (PEARCE, 2002: 130). 

Objetos que mudam de contexto e de função se tornam 
descontextualizados e desfuncionalizados (Meneses, 1999), e 
são considerados rotineiramente ‘desfigurados’, o que coloca 
em pauta a complexa questão da reintrodução desses objetos 
em diferentes âmbitos da pesquisa e do trabalho museológico, 
da catalogação à exposição (VELTHEM, 2012: 57). 

 

O objeto etnográfico, criado em um contexto particular que se refere a 

uma determinada sociedade humana, simboliza o povo que o criou e representa 

lugares e povos desconhecidos. Como tal, possui múltiplas dimensões: técnica, 

produtiva, estética e simbólica (VELTHEM, 2012: 53).  

As práticas do colecionamento devem ser pensadas a partir das relações 

entre a biografia dos colecionadores e a dos objetos adquiridos. O trabalho de 

campo era pouco valorizado nessa época e, por isso, as contribuições dos 

coletores ficaram, na maioria das vezes, invisíveis, embora fossem importantes 

para os julgamentos científicos (KUKLICK, 2015: 37).  

assim como os objetos adquirem biografias no processo de 
singularização relacional que estabelecem com seus possuintes, 
eles também moldam as biografias dos sujeitos, pela 
canalização dos impulsos individuais que os condicionam como 
bens culturalmente singularizados (LOPES, 2015: 2). 

 

Entre 1890 e 1930, numerosas expedições, aliadas ao campo da 

antropologia, percorreram o mundo em busca de fatos científicos e de espécimes 

para a história natural, formando vastas coleções para os museus europeus e 

norte-americanos que impactaram o conhecimento do público e a percepção do 

mundo (BELL e HASINOFF, 2015: 1). “Desde que a antropologia se tornou uma 

disciplina, o trabalho de campo e a pesquisa in situ, bem como os estudos dos 

objetos materiais guardados/exibidos em museus, tornaram-se ambos parte da 

produção de conhecimento antropológico” (FABIAN, 2010: 60). 

O etnógrafo Branislaw Malinowski (1884-1942), responsável pela 

atribuição da importância do trabalho de campo e do papel do “observador-
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participante” na etnografia (CLIFFORD, 1988: 26),14 observa em os Argonautas 

do Pacífico Ocidental (1922), a importância da circulação de colares e 

braceletes no sistema Kula  dos grupos que habitavam as Ilhas Tobriand, cujo 

significado simbólico é semelhante às joias da Coroa exibidas nas vitrines para 

o mundo ocidental (MALINOWSKI, 1976: 79). Na narrativa, vem à tona a 

consciência da sua autorrepresentação como um herói do método antropológico 

(KUKLICK,2015: 40).  

Durante o colonialismo, as exposições coloniais integraram os 

“selvagens” teatralizados em cenários exóticos nas cidades da Europa e dos 

Estados Unidos, que foram visitadas por milhões de pessoas do mundo todo, 

influenciando e moldando a mentalidade europeia e norte-americana do século 

XIX com relação ao outro. 

De 1877 a 1931, milhares de pessoas originárias das colônias 

conquistadas pela França foram exibidas nos zoológicos para diversão da massa 

europeia. Orquestradas pelos poderes públicos e privados, as “exibições 

etnológicas”, que receberam cerca de 400 milhões de visitantes, estruturaram e 

popularizam o pensamento racial do século, espalhando-se pelas grandes 

cidades da Europa (Hamburgo, Londres, Bruxelas, Chicago, Barcelona, 

Genebra...), sem deixar marcas na memória nem na história das populações 

europeias contemporâneas (ZEITOUN, 2016: 1). 

Em 1889, Paris celebrou os cem anos da Revolução Francesa (1789-

1793) e dos ideais de “liberdade, igualdade e fraternidade”, com a inauguração 

da Tour Eiffel e a Exposition Universelle15, símbolos da modernidade. Realizada 

na esplanada dos Invalides, a exposição, que representa uma “vila de negros” e 

seus 400 africanos, atraiu 28 milhões de pessoas - um verdadeiro espetáculo de 

massa, na qual a identidade francesa se articulou ao Império colonial, que 

articula as diversidades étnicas. A edificação de um império colonial fabrica a 

                                                           
14 Para uma análise mais aprofundada das inovações metodológicas da etnografia, ver 
CLIFFORD, James. The Predicament of Culture. Twentieth-Century Ethnography, Literature 
and Art. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1988, p. 30 e 31. 
 
15 As exposições universais de Paris ocorreram em 1855, 1867, 1878, 1889 e 1900. Segundo 
nota de Camille Mazé, “a partir de l’ Exposition Universelle de 1878 à Paris où Hazelius presente 
sa collection ethnographique, les musées d’ethnologie nationale fleurissent dans toute l’ Europe” 
(MAZÉ, 2008:130). 
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alteridade a partir da hierarquização das “raças” e do imaginário social sobre o 

outro (BANCEL, BLANCHARD e LEMAIRE, 2000: 2).                           

 Em maio de 1931, foi inaugurada a exposição colonial e o museu da 

história colonial, no palácio Porte Dorée, em Paris.16 “Tratava-se, então, pela via 

museal, de agir sobre o imaginário coletivo operando a passagem de um ‘nós’ 

metropolitano e homogêneo para um ‘nós’ imperial e heterogêneo” (STEVENS, 

2008: 259 e 260, tradução nossa). Essa exposição serviu de modelo para as 

exposições latino-americanas, logo depois da independência dos países, na 

esteira dos ideais de construção de uma nação moderna (KOK, 2018). 

No período da formação dos museus17, a partir da segunda metade do 

século XVIII, a relação entre etnógrafos, antropólogos e museus era bastante 

próxima. A Antropologia, de certo modo, era produzida nos limites institucionais 

dos museus, definindo, por meio das coleções etnográficas, a percepção do 

outro. “O olhar do pesquisador sobre uma cultura era o olhar dominante” 

(ABREU, 2008:124). 

 Além disso, a etnografia e os etnógrafos praticaram a coleta de dados e 

de objetos das culturas ditas primitivas (CLIFFORD, 1988: 231). 

Para a Antropologia em seus primórdios, estudar povos 
exóticos, pouco conhecidos, implicava em formar coleções de 
estudo. Os primeiros antropólogos dedicaram-se a colecionar as 
culturas que estudavam, como observou James Clifford, pois os 
objetos retirados de seus contextos de origem representavam as 
provas vivas e materiais da existência de culturas distintas e 
pouco conhecidas que passavam a constituir o objeto de estudo 
dos antropólogos (ABREU, 2008: 123). 

 
 

Os museus etnográficos floresceram no século XIX, na “era dos museus”, 

entre 1880 e 1920, e constituíam os arquivos do que os antropólogos 

denominavam “cultura material”, que compreende os objetos de “outros” 

(STOCKING, 1985: 4). De um modo geral, os museus mantiveram-se, durante 

esse período, presos aos modelos evolucionistas de análise:   

[…] O primeiro centro desse gênero, de caráter ainda não 
estritamente antropológico, foi o British Museum, fundado em 
1753, contando com um acervo ampliado das explorações do 

                                                           
16 “Il s’ágissait, donc, par la voie museale, d’agir sur imaginaire collectif opérant le passage d’un 
‘nous’ métropolitain et homogène à un ‘nous’ impérial et hétérogène” (STEVENS, 2008: 259 e 
260). 
 
17 “Museums are institutions devoted to the collection, preservation, exhibition, study and 
interpretations of material objects”. (STOCKING, 1985: 4). 
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Capitão Cook. No entanto, é no XIX que o movimento se amplia 
com a criação de instituições como o Museu Etnográfico de São 
Petersburgo (1866), o National Museum de Leiden (1837) e o 
Peabody Museum (1866) (SCHWARCZ, 2007: 125). 

 

  No entanto, o grande momento dos museus antropológicos começa, de 
fato, a partir da década de 1890:  

Havia importantes coleções etnográficas em Berlim, Colônia, 
Frankfurt, Dresden e Paris [...], mas a maior e mais significativa 
era a do Rijksmuseum voor Volkenkunde, em Leiden, que 
incorporou a enorme coleção pessoal de antiguidades e 
curiosidades dada pela nação da Dinamarca pelo diplomata, 
viajante e geógrafo P.F.B von Siebold (STOCKING, 1985: 8 e 
24, tradução nossa). 18 

. 

Ao longo do tempo, esses museus tornaram-se “instituições de pesquisa 

que atuavam ora isoladamente, ora vinculados a universidades, até que as 

coleções assumiram definitivamente o caráter científico” (GOLDSTEIN, 2008: 

286). Deste modo, objetos arqueológicos e etnográficos das populações nativas 

serviam como ilustrações de narrativas visuais hegemônicas, homogêneas e 

totalizantes nos museus “clássicos”, que tendiam a reforçar o olhar do Ocidente, 

demonstrando os estágios da evolução da humanidade, conferindo aos povos 

indígenas um lugar no passado, sem presente nem futuro.  

As exposições exibidas nos museus reforçavam, portanto, as 

generalizações, de modo a produzir uma noção genérica de índio, 

desconsiderando as especificidades e as dinâmicas das identidades indígenas. 

Além disso, reduziam-se a expor as “culturas tradicionais”, sem levar em conta 

a dinâmica dessas culturas na contemporaneidade (VELTHEM, 2012: 55).  

O colecionamento do final do século XIX tinha basicamente dois objetivos: 

evitar a perda total das culturas dos povos indígenas, consideradas em vias de 

extinção e ampliar a compreensão da origem e da evolução do homem (RIBEIRO 

E VELTHEM, 1995: 105). “Aos poucos, os museus etnológicos transformam-se 

em depósitos ordenados de uma cultura material fetichizada e submetida à lógica 

evolutiva” (SCHWARCZ, 2007: 69).  

Segundo Berta Ribeiro, esses museus tiveram o mérito e a função de 

“chamar a atenção para a cultura material de povos extra europeus, 

                                                           
18 “There were important ethnographic collections in Berlin, Cologne, Frankfurt, Dresden, and 
Paris [...] but the largest most significant was that of Rijksmuseum voor Volkenkunde at Leiden, 
which incorporated the large personal collection of antiquities and curiosities given to the Dutch 
nation by diplomat, traveler, and geographer P.F.B von Siebold” (STOCKING, 1985: 8 e 24).  
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especialmente para os objetos de forte conteúdo estético” (RIBEIRO, 1989: 19). 

Tais objetos indígenas, entretanto, não ganhavam o estatuto de arte reservado 

à “civilização”, mas o de artesanato, restrito ao passado, ignorando por completo 

as complexas dinâmicas culturais dos grupos étnicos contemporâneos 

(VELTHEM, 2003: 47). 19  

As críticas aos evolucionistas começam a aparecer na última década do 

século XIX, com o antropólogo pioneiro da antropologia moderna, Franz Boas 

(1858-1942), que permaneceu um ano entre os índios Inuit (Esquimó), no 

Canadá. Em contraposição ao método evolucionista, rejeitou a hierarquização 

das sociedades humanas, valorizou o trabalho de campo, a diversidade cultural 

e o contexto de cada sociedade. Escreve em seu diário: 

Sou agora um verdadeiro esquimó. Vivo como eles, caço 
com eles e faço parte dos homens de   Anarnitung [...] 
Muitas vezes me pergunto que vantagens nossa “boa 
sociedade” tem sobre a dos “selvagens”. Quanto mais 
eu vejo seus costumes, mais reconheço não termos o 
direito de olhá-los de cima para baixo. Onde, no nosso 
povo, poder-se-ia encontrar esta hospitalidade 
verdadeira? (BOAS apud MOURA, 2004: 36) 
 

Dessa perspectiva, não havia culturas superiores e inferiores, mas 

culturas diferentes que passam a ser o nervo do pensamento antropológico para 

a compreensão das sociedades humanas. Não são mais as diferenças 

biológicas hierarquizadas que determinam a diversidade cultural, mas as 

diferentes maneiras de ver e de pensar o mundo, considerando os direitos de 

todos, apesar das diferenças.20 “Não se pode dizer que a ocorrência do mesmo 

fenômeno sempre se deve às mesmas causas, nem que ela prove que a mente 

humana obedece às mesmas leis em todos os lugares” (CASTRO, 2010: 30).  

Para o fundador da antropologia norte-americana, o ideal de um museu 

etnológico seria a organização das coleções tribais conforme as similaridades 

étnicas, isto é, compreendida em seus próprios termos e não em relação ao 

                                                           
19 Nas palavras de Clifford, “The concrete, inventive existence of tribal cultures and artists is 
suppressed in the process of either constituting authentic, ‘traditional’ worlds or appreciating their 
products in the timeless category of ‘art’ (CLIFFORD, 1988: 200). 
 
20 “Accordingly, Boas recommended that because of the ‘multiplicity of the points of view from 
which the material can be viewed’, as well as differences in ‘size, form, and material’, 
anthropological material ‘can only be stored satisfactorily in such a way that each specimen can 
be seen’” (BOAS, 1907:930-31 apud JACKNIS, 1985:89).  
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Ocidente. O “interesse vital” das coleções residiria, sobretudo, na sua 

possibilidade de interpretação (JACKNIS, 1985: 79 e 104).21  

Quando Franz Boas foi chamado para trabalhar na divisão de antropologia 

do American Museum of Natural History (AMNH)22, de 1895 a 1905, a pedido 

do curador Frederic W. Putman, pretendia organizar exposições para ilustrar 

suas ideias sobre desenvolvimento cultural, rejeitando veementemente as 

teorias evolucionistas do século XIX.   

Até o final da Segunda Guerra Mundial, as atividades da Divisão de 

Antropologia, iniciadas em 1873, eram voltadas principalmente à etnologia e à 

arqueologia dos nativos norte-americanos. O interesse da prática de 

colecionamento residia tanto na urgência em registrar a cultura material de povos 

em via de desaparecimento quanto na construção de uma teoria em bases 

empíricas e preparação de exposições informativas para um público amplo, uma 

vez que um museu, na visão de Boas, teria três propósitos: entretenimento, 

instrução e pesquisa (JACKNIS, 1985: 86). 

Em 1899, o Museu abriu galerias com exposições de artefatos dos índios 

do Sudoeste, planícies, floresta, costa noroeste e esquimós, além de uma galeria 

dedicada à arqueologia norte-americana. “Os salões de etnologia dos nativos 

americanos foram os primeiros salões antropológicos que tomaram sua forma 

definitiva e foram instalados por curadores que tinham experiência direta de 

campo” (JACKNIS, 2015: 123, tradução nossa).23  

A partir das concepções de Franz Boas e da emergência do relativismo 

na antropologia consolidou-se o olhar para o objeto em um contexto específico 

que cumpriria a função de “testemunhos” na vida cultural de um povo 

(CLIFFORD, 1988: 228). 

[…] o objeto principal das coleções etnológicas deve ser 
a disseminação do fato de que a civilização não é algo 
absoluto, mas relativo, e que nossas ideias e 
concepções são verdadeiras apenas até onde nossa 

                                                           
21 “The specimens are only illustrations of certain scientific facts […] The specimens from the 

North Pacific Coast are interesting, but their vital interest lies in their interpretations […] The 
collections will remain dead letters until this interpretation which is indicated on the labels is 
substantiated in a report” (BOAS, FWPP: FB/FWP 12/111/93, apud JACKNIS, 1985: 104). 
   
22 O Museu Americano de História Natural foi fundado em 1869.  
 
23 “The Native American ethnology halls were the first anthropology halls to take their definitive 
shape and were installed by curators who had direct field experience” (JACKNIS, 2015: 123). 
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civilização vai (BOAS, 1887b: 66 apud JACKNIS, 1985: 
83, tradução nossa). 24 

  

O Departamento de Antropologia do AMNH, que se tornou um dos 

principais centros de pesquisa antropológica nas primeiras décadas do século 

XX, organizou, além de exposições, expedições científicas que tinham o objetivo 

de pesquisar, realizar coletas e organizar coleções para o museu.  

A primeira delas, a de Jesup North Pacific Expedition, foi dirigida por Franz 

Boas e investigou a extensão e a natureza do contato entre as tribos da Costa 

Noroeste e a Sibéria, que retornou com cerca de 11.000 objetos (JACKNIS, 

2015: 144). Tratava-se de compreender a origem da população norte-americana 

(site American Museum of Natural History, amnh.org. Acessado em 

23.5.2018).   

Com o mesmo propósito, Boas enviou, entre 1901 e 1904, o antropólogo 

alemão Berthold Laufer, que chefiava a expedição The Jacob H. Schiff para a 

China, considerada a sociedade ideal para isso, pois tinha uma longa história, 

uma cultura sofisticada e digna de ser tão respeitada quanto a sociedade 

ocidental (CONN, 2010). A ideia era “conquistar a China para os antropólogos” 

(KENDALL, 2015: 11, tradução nossa).  

No entanto, em 1907, decepcionado com o trabalho realizado no AMNH, 

Boas chega à seguinte conclusão:  

As relações psicológicas e históricas das culturas, que 
são os únicos objetos da investigação antropológica, 
não podem ser expressas por nenhum arranjo baseado 
em uma pequena porção da manifestação da vida étnica 
assim como é apresentada por espécimes (BOAS, 
1907:928 apud JACKNIS, 1985: 108, tradução nossa).25 
 

Como procuramos demonstrar, a construção da alteridade no Ocidente 

esteve no cerne das narrativas visuais dos museus do século XIX, promovendo 

o discurso da exclusão das diferenças e da desumanização das populações não 

europeias nos moldes do evolucionismo.  

                                                           
24 […] “the mains object of ethnological collections should be the dissemination of the fact the 

civilization is not something absolute, but that it is relative, and that our ideas and conceptions 
are true only so far as our civilization goes” (BOAS, 1887b:66 apud JACKNIS, 1985: 83).  
 
25 […] “the psychological as well as the historical relations of cultures, which are the only objects 
of anthropological inquiry, can not be expressed by any arrangement based on small a portion of 
the manifestation of ethnic life as is presented by specimens” (BOAS, 1907:928 apud JACKNIS, 
1985: 108). 
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A emergência do campo da antropologia no final do 
século   XIX e início do século XX deu origem a uma 
perspectiva mais compassiva, mas ainda não apagou o 
viés etnocêntrico da sociedade dominante e seu 
tratamento do material nativo norte-americano como 
remanescentes de culturas de memória e povos 
vencidos (KING, 2013: 25 e 25, tradução nossa).26 

 

 Essas expedições revelam a ligação estreita que se desenhou entre os 

museus com os impérios coloniais durante o trabalho de campo, no início da 

história da antropologia, e o papel dos museus na conquista das populações 

coloniais que implica diferentes práticas de colecionismo: antropologia, 

arqueologia, estudos de folclore e demografia (BENNETT, DIBLEY e 

HARRISON, 2014: 138 e 139). Nesse contexto, os museus tinham uma “função 

de fornecer e ordenar um modelo de cultura que reforçasse as noções 

evolucionistas de progresso social e tecnológico” (HARRISON, 2013: 9, tradução 

nossa).27 

 Deste modo, a prática de colecionamento, que traduz diversas 

experiências coloniais, converge para propósitos comuns: o domínio das 

populações e o conhecimento das colônias para servir de “olhos” do Império.  

(BENNETT, DIBLEY e HARRISON, 2014: 139). 

 As expedições promovidas pela Europa e os Estados Unidos, portanto, 

estão no cerne das práticas de colecionamento.  

[...] enquanto a França e a Inglaterra se voltavam para 
suas colônias na África e na Ásia, construindo aí o berço 
da etnologia, a Alemanha, sem o mesmo poder colonial 
de seus vizinhos sobre as populações nativas de outros 
continentes, permanece voltada para a América. Daí o 
registro de relações tão estreitas entre os museus 
alemães e o Brasil (GRUPIONI, 1998: 252). 
 

Atualmente, novas diretrizes guiam tanto as práticas e ações 

museológicas dos museus etnográficos como os problemas teóricos e práticos 

inerentes ao campo da Antropologia. No entanto, podemos indagar em que 

medida as ideias e imagens que se cristalizaram nas exposições oitocentistas 

                                                           
26 “The emergence of the field of anthropology in the late 19th and early 20th centuries gave rise 

to a more compassionate perspective, but still did not erase the ethnocentric bias by the dominant 
society and its treatment of Native American material as remnants of memory cultures and 
vanquished peoples” (KING, 2013: 25 e 26). 
 
27 “Museums thus had a function in providing and ordered model of culture that reinforced 
evolutionary notions of social and technological progress” (HARRISON, 2013: 9).  
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do outro (ou do mesmo) foram responsáveis não apenas pelas guerras e 

genocídios que assombram até hoje o continente americano como pelo contínuo 

processo de desumanização, aprisionamento e hierarquização a que foram e 

são sujeitas as populações nativas.  

No próximo capítulo, discutiremos a questão da representação da 

alteridade nos museus do Brasil, que, por meio de símbolos, memórias, objetos 

e imagens, fabricam o índio genérico, circunscrito ao passado, e que serve de 

arcabouço para a construção do Império brasileiro e da identidade nacional. 
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CAPÍTULO 2: A FABRICAÇÃO DO OUTRO NOS MUSEUS DO SÉCULO XIX 

 

“En las ciências sociales, el debate contemporâneo sobre las 
políticas de representación há promovido el cuestionamento de 
los supuestos tanto de la narrativa como de los discursos 
visuales occidentales sobre el resto del mundo” (MURATORI, 
1994: 361). 

 
 

Desde a Revolução Francesa (1789-1793), quando as coleções privadas 

passaram a ser abertas ao público e os palácios da aristocracia transformaram-

se em museus, como é o caso do Museu do Louvre em Paris, legitima-se o 

modelo de “museu da nação”, etnológico ou histórico, que elege o patrimônio 

como “um lugar central na representação da nação” (INIESTA, 2001: 25). O 

museu assume então o caráter de monumento, lugar da memória, onde é 

possível identificar elementos comemorativos da história nacional.  

Desde a segunda metade do século XIX, este modelo propaga-se pelos 

Estados-nação da Europa, Estados Unidos e América Latina.  

Esta modalidade de museu pode ser definida como uma 
instituição com pesquisadores que produzem conhecimento, 
praticam o colecionamento, divulgam o que é produzido e 
exibem suas coleções para um público amplo. Sua função é 
também pedagógica. Desde então, os museus têm sido 
importantes aliados nos processos civilizatórios nos diversos 
contextos nacionais (ABREU, 2008a: 123).  

 

Se, por um lado, os museus fabricavam uma nacionalidade (branca e 

“civilizada”), por outro, promoviam a exclusão dos não europeus, considerados 

“inferiores”, “exóticos”, “primitivos”, “bárbaros” e “selvagens”, difundindo 

narrativas textuais e visuais classificatórias, hierarquizantes, hegemônicas e 

totalizantes. O olhar do pesquisador sobrepunha-se à cultura estudada. “O 

‘outro’ era visto apenas como objeto de pesquisa, um ‘outro’ construído, um 

‘objeto de conhecimento’” (ABREU, 2008a: 124).  

Na lógica do colonialismo, os povos que não viviam na Europa eram vistos 

como criaturas que se encontravam na iminência de serem extintos e nos 

limiares da humanidade, ora na esfera da animalidade, ora da monstruosidade, 

a serviço da legitimação tanto da escravidão como da organização do império 

colonial.  
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Nesse contexto, os antropólogos, impregnados pelas ideias de progresso 

e superioridade do homem branco, europeu e “civilizado”, debatiam sobre a 

evolução das espécies das formas simples às complexas, por meio de um 

progresso contínuo, e procuravam explicar tanto a origem da humanidade como 

as diferenças entre os grupos étnicos, influenciados pelo determinismo biológico, 

pelo paradigma evolucionista e pela Antropologia Física, com seus métodos 

antropométricos.  

Os museus da América Latina, no século XIX, também tiveram um papel 

importante na fabricação e na legitimação de discursos visuais e estratégias 

representação28 das populações autóctones, conferindo-lhes a condição de 

selvagens, relegados à origem da nação, ao passado remoto, e seus objetos, 

inscritos fora da temporalidade da modernidade, passaram a ser exibidos como 

relíquias.  

Em contrapartida, as representações das identidades nacionais forjadas 

pelos governos republicanos, enraizadas em fatos históricos e nas figuras dos 

heróis, inscrevem-se no presente hegemônico e na história dos países. “Abolem-

se as noções cronológicas claras, e em seu lugar se estabelecem regimes de 

temporalidade que jogam para a esfera do mito o passado e os momentos de 

fundação” (SCHWARCZ, 2007: 12). 

Para Walter Mignolo, a violência epistêmica seria o marco cultural do 

colonialismo que foi naturalizada através das metáforas da conservação e 

exibição do patrimônio nacional (LONDOÑO, 2012: 737). Isto significa que os 

museus latino-americanos, enquanto “terreno fértil para a manipulação das 

identidades”, (MENESES, 1993: 211), municiam a construção da memória de 

uma nova elite mestiça que assume o poder político e a preservação de um 

patrimônio nacional, com seus heróis, elementos simbólicos, feitos, fatos e 

monumentos, em detrimento da exclusão e do esquecimento dos povos 

autóctones. É bom lembrar que o índio que constrói a identidade29 americana 

                                                           
28 Para o filósofo Paul Ricoeur (1913-2005), o campo da história das representações seria o mais 
adequado para a museologia histórica, na medida em que a palavra “representação” pressupõe 
a memória (presença na mente) de uma coisa ausente (MORENO, 2015: 201). 
 
29 Na análise do historiador Ulpiano Bezerra de Meneses, a raiz da palavra identidade, do grego 
idios, se refere a “mesmo”, “si próprio”, “privado”, o que significa que pressupõe “semelhanças 
consigo mesmo, como condição de vida biológica, psíquica e social”, estando associada mais 
aos “processos de reconhecimento do que de conhecimento” (MENESES, 1993: 208).  
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diante do mundo europeu é um índio imaginado, inventado, e não um sujeito 

histórico (MURATORI, 1994: 364 e 368).    

No caso do Brasil, as ideias evolucionistas de progresso e de 

superioridade do branco na cadeia evolutiva eram predominantes nos meios 

científicos e intelectuais do Império, entre 1822 e 1889.  

O Museu Nacional ou Museu Real do Rio de Janeiro30 foi fundado por 

decreto de d. João VI, em 1818, com o intuito de “estimular os estudos de 

botânica e zoologia local”. Contava com uma pequena “coleção de arte, 

gravuras, objetos de mineralogia, artefatos indígenas, animais empalhados e 

produtos naturais”, instalada na sede do Arquivo Nacional (SCHWARCZ, 2007: 

70).  

Inicialmente, o Museu refletiu a política indigenista do recém-criado 

Estado-nação, cujo objetivo era dar invisibilidade às populações indígenas 

existentes no cenário nacional, seja pelo extermínio, seja pela assimilação dos 

índios à “civilização” e ao “branqueamento” das raças, de modo a eliminar as 

diferenças sob o manto de uma só nacionalidade.  

Para tanto, a Arqueologia e a Etnografia deveriam “tecer um saber positivo 

sobre os indígenas, um saber capaz tanto de rastrear vestígios de civilização, 

quanto encaminhar uma política indigenista. [...] Numa palavra, a Arqueologia e 

a Etnografia deveriam ser uma extensão das estratégias de anexação e 

resguarda de territórios, um vetor da política externa do Império” (FERREIRA, 

2002: 25 e 40). 

O conhecimento sobre as populações indígenas desse período, marcado 

pela dualidade Tupi/Tapuia,31 radicalizou-se com a ideia de raça como elemento 

                                                           
30 Depois de décadas de ostracismo, o Museu Nacional do Rio de Janeiro ganhou um novo 
impulso, sob as administrações de Ladislau Netto (1874-93) e de Batista Lacerda (1895-1915), 
responsáveis pelo aumento das coleções de zoologia, botânica e geologia, pela formação de 
uma pequena seção de antropologia e pela criação de uma revista trimestral, os Archivos do 
Museu Nacional. Já no primeiro número, o próprio J. B. Lacerda escreve um ensaio sobre a 
“anthropologia das raças indígenas no Brasil” (SCHWARCZ, 2007: 74), indicativo da relevância 
do tema naquele momento. 
 
31 As populações nativas foram classificadas, desde o período colonial, a partir do binômio 
Tupi/Tapuia. O processo de dominação e conquista dos povos indígenas, entretanto, redefiniu 
as fronteiras do continente americano de modo a significar, não apenas o limite de um domínio 
territorial e geográfico, mas, sobretudo, um divisor de águas entre etnias distintas, que foram 
classificadas e construídas conforme as políticas de alianças e inimizades vigentes entre os 
grupos indígenas, mas que, durante as guerras de conquista, foram isolados e cristalizados como 
mônadas, por exemplo, Tupinambá e Tupiniquim, Tupi e Tapuia (MONTEIRO, 2001: 13). 
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classificatório que estabelecia e justificava as relações coloniais de dominação 

entre europeus e não europeus.  “A ideia de raça, em seu sentido moderno, não 

tem história conhecida antes da América. Ela produziu identidades sociais 

historicamente novas: índios, negros e mestiços, e redefiniu outras” (QUIJANO, 

2005: 227).  

A classificação antropológica e a formação racial do Brasil foram 

intensamente debatidas e a biometria, eugenia e psicofisiologia passaram a 

fazer parte do método antropológico de numerosas classificações e 

terminologias, “com o objetivo de nomear as diferenças de raça e cor, 

distinguindo e aproximando os diversos grupos raciais do país, sobretudo a partir 

de suas conformações físicas e psicológicas” (SOUZA, 2012: 646). 

Nessa lógica classificatória, as populações indígenas foram consideradas 

“naturalmente” inferiores pelos conquistadores europeus, devido aos traços 

fenotípicos, mentais e culturais, perceptíveis, durante o Império, em duas 

imagens antagônicas e complementares construídas sobre os índios genéricos. 

 

2.1. O “bom morto” 

Os Tupis ou índios mansos, falantes da língua do tronco Tupi, foram 

valorizados mortos, cuja existência, enraizada no passado pré-colonial, 

legitimava a construção do Império. Já os Tapuia, os índios “bravos dos sertões”, 

que os jesuítas diziam ter “língua travada”, tornaram-se objetos privilegiados das 

investigações científicas no Brasil. Tais imagens antagônicas provocaram 

acalorados debates entre intelectuais - escritores, juristas e médicos, - a respeito 

do futuro da nação.  

Se os Tupi, na condição de mortos e extintos, foram idealizados como 

símbolo do Estado “civilizador” brasileiro, os índios Tapuia, que viviam nos 

“sertões incultos”, como os famosos “Botocudos”, além de terem sido alvo da 

violência das guerras de conquista para a expropriação de suas terras, foram 

“selecionados” como objeto de estudo da ciência brasileira.  

Nesse contexto, o que estava em pauta nos debates intelectuais da elite 

do Brasil era, em última instância, o consenso quanto à impossibilidade de “ser 

índio” no Império e a discordância com relação ao modo de seu desaparecimento 

do cenário nacional. José Bonifácio de Andrada (1763-1838) acreditava que os 

índios tinham capacidade de civilizar-se por meio da assimilação branda 
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(DOLHNIKOFF, 1996: 129), enquanto o historiador Francisco Adolfo de 

Varnhagen (1816-1878) era favorável à violência, à guerra e ao extermínio 

(VARNHAGEN, vol.1, 1948: 29), pois considerava que os indígenas, vistos como 

objetos naturalizados, pertenciam a uma raça decadente e em franca e 

irreversível degeneração (FERREIRA, 2002: 77). 

Os intelectuais do Romantismo foram os primeiros a comporem a imagem 

do índio no Brasil para ficção (FERREIRA, 2002: 41). A obra de José de Alencar 

(1829-1877), Iracema. Lenda do Ceará, publicada em 1865, alude à 

impossibilidade de “ser índio” no Império. A personagem principal, Iracema, é 

uma Tabajara, filha do cacique e guardiã da bebida Jurema que vivia no atual 

estado do Ceará. A trama do enredo do romance nativista é o encontro 

impossível entre o português Martim e a índia Iracema, que deixa a sua aldeia 

originária, para seguir o conquistador e ir viver no litoral, entre os Potiguara, 

inimigos históricos dos Tabajara.  

Anos depois, é abandonada por Martim que não resistiu aos apelos de 

Portugal, para onde regressou definitivamente. Desterrada em sua própria terra, 

Iracema faleceu de inanição e tristeza. Dessa união, nasceu o mameluco Moacir, 

representante de um país de mestiços, ao qual se confere o “álibe duma raça 

heroica, e a uma nação de história curta, a profundidade do tempo lendário” 

(CANDIDO, 1975: 224). 

Alinhado aos escritores do romantismo, o maranhense Antônio Gonçalves 

Dias (1823-1864) canta na introdução de seu poema, Os Timbiras, publicado 

em 1857: 

 

 

 

As festas, e batalhas mal sangradas 

Do povo Americano, agora extinto, 

Hei de cantar na lira. – Evoco a sombra 

Do selvagem guerreiro! [...] 

 

Além de poeta indianista, o maranhense Gonçalves Dias atuou como chefe 

da Seção Etnográfica e Narrativa de Viagem da Comissão Científica de 

Exploração do Império, apoiada pelo Imperador Pedro II e pelo Instituto Histórico 
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e Geográfico Brasileiro, entre 1859 e 1861. A primeira expedição científica 

nacional percorreu as províncias do Ceará, incursionou pelos rios da Amazônia, 

produziu numerosos diários e coletou objetos indígenas, muitos dos quais foram 

posteriormente incorporados à coleção do Museu Nacional. 

Para Gonçalves Dias, os índios “caminhavam precípites para a sua 

completa decadência” (KODAMA, 2009a: 127). O interesse do poeta pelas 

populações indígenas coadunava-se perfeitamente com o pensamento sobre a 

formação do povo brasileiro baseada na hierarquia das raças e na ideia da 

decadência dos índios.  

 

 

Figura 2. Vitor Meireles. Moema, 1866. Óleo sobre tela, 129 x190 cm 
São Paulo, Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand MASP. 

               Foto de Alexandre Cruz Leão 

 
 

No campo pictórico, o quadro de Victor Meireles de Lima (1832-1903), 

Moema, de 1866, retrata o corpo de uma jovem índia que jaz deitado à beira 

mar, provavelmente afogado pelas águas, com os cabelos soltos e o corpo nu 

sobre as areias. Ao fundo, a mata exuberante compõe a paisagem. Mais uma 

vez, o olhar romântico revela que a mulher indígena, que concedeu o ventre para 

gerar os mamelucos, era apenas, no século XIX, um símbolo ou uma lenda do 

passado, sem futuro.  

[...] a tela conjuga a grande obsessão sensual do tempo, que se 
repete incansavelmente nas artes internacionais, com o 
romantismo indianista que se carrega aqui de maresias 
longínquas. Porque Meireles opera a transfiguração estilística 
capaz de conduzir a imagem para a fronteira tênue entre a 
sedução sensível e a beleza da forma (COLI, Jorge, 
http://www.masp.art.br/servicoeducativo). Acessado em 
11/11/2016. 

http://www.masp.art.br/servicoeducativo
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Figura 3. Rodolfo Amoêdo. O último tamoio, 1883. Óleo sobre tela,  
180,3 x 261,3 cm Rio de Janeiro, Museu Nacional de Belas Artes. 

 

O artista Rodolfo Amôedo (1847-1941), em O último Tamoio, quadro de 

1883, representa o cadáver de Aimberê, o chefe dos Tamoio, encontrado na 

praia pelo padre jesuíta Anchieta. Ambos são personagens do livro A 

Confederação dos Tamoyos, de 1857, de Gonçalves de Magalhães, que toma 

“o sacrifício indígena como marco fundador da nação brasileira” (SCRICH, 2009: 

391). Para Scrich, “há, sim, a eliminação da diferença, a incompreensão do outro, 

uma crucificação arquitetada por quem se julgava amigo do indígena. Não crer 

no Deus do branco civilizado custou a eliminação da alteridade” (SCRICH, 2009: 

391).  

Os índios mortos, “pacificados” e idealizados de Alencar, Dias, Meireles e 

Amoêdo representavam “o bom índio Tupi-Guarani (convenientemente, um índio 

morto), que é símbolo da nacionalidade” (CARNEIRO DA CUNHA, 1992: 20). O 

projeto civilizatório da sociedade brasileira, na segunda metade do século XIX, 

almejava um país mestiço, com “um só povo”, o que implicava, necessariamente, 

o fim das culturas indígenas. A perspectiva de aculturação previa os índios 

assimilados ou integrados à sociedade, na condição de “menos” índios 

(MONTEIRO, 2001). “Durante quase cinco séculos, os índios foram pensados 

como seres efêmeros, em transição: transição para a cristandade, a civilização, 

a assimilação o desaparecimento” (CARNEIRO DA CUNHA, 1992: 22).  
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No século XIX, portanto, os cadáveres dos Tupi-Guarani estão na base da 

fundação da nação brasileira, enquanto os índios bravos dos sertões “incultos” 

eram “domesticados” de várias maneiras: mortes, guerras, escravidão, 

expropriação de terras, investigações ditas científicas, fotografias e exposições 

nacionais e internacionais. 

 

2.2. Os “selvagens domesticados” 

Em seu célebre texto, “Como se deve escrever a História do Brasil”, de 

1845, o naturalista bávaro Karl P. Von Martius (1794-1868) aponta que “o triste 

e penível quadro, que nos oferece o atual indígena brasileiro, não é senão o 

residuum de uma muito antiga, posto que perdida história” (MARTIUS, 1845: 5). 

Para ele, os índios da América deveriam ser assimilados pelo “grande ‘rio’ da 

raça branca, que deveria ser hegemônica na formação do novo povo brasileiro” 

(KODAMA, 2009b: 156).  

No início do século XIX, os índios, considerados pelos naturalistas como 

“resíduos” em vias de extinção, marcaram o olhar dos viajantes por sua radical 

relação de alteridade, entre os quais se destacam os grupos indígenas 

denominados “Botocudos”, devido ao uso de botoques labiais e auriculares. 

Falantes do tronco linguístico Macro-Jê, viviam nessa época nas regiões do 

Mucuri e Doce, no Espírito Santo, na Bahia e em Minas Gerais.  

A atribuição sem fundamento dos Botocudos como “antropófagos” 

justificou a declaração das guerras justas, em Carta Régia de 13 de maio de 

1808. Os índios que fossem aprisionados estariam obrigados a um cativeiro de 

até quinze anos e os colonos que se estabelecessem em territórios indígenas 

receberiam favores no sentido de promover o fomento da agricultura, do 

comércio e da navegação na região. Outra Carta Régia de 2/12/1808 declarava 

devolutas as terras que fossem “conquistadas”, isto é, a Coroa portuguesa 

concedia as terras indígenas para os colonos.  

Assim, numa guerra ofensiva em nome do “progresso”, promoveu-se uma 

política de extermínio aos Botocudos. Tratava-se de “desinfestar” os caminhos 

dos índios para as frentes colonizadoras. Além da expropriação de terras pelos 

colonizadores, os Botocudos tornaram-se objetos cobiçados pelos estudos 

científicos e pela antropologia física.  
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Figuras 4 e 5. E. Thiésson. Sem títulos. 1844. Nacnenucks-Botocudo. Daguerreótipo [1630-1634]  
Acervo Musée du Quai Branly, Paris, França. 

 

Dois Botocudos foram expostos, pela primeira vez, na Academia de 

Ciências em Paris, em 1844, como espécimes vivas que exemplificavam a 

degeneração da humanidade. Nessa ocasião, foram realizadas as primeiras 

fotografias de índios brasileiros de que se tem notícia pelas mãos do francês E. 

Thiésson, que serviram para fazer estudos comparativos no campo da 

antropologia física (TACCA, 2011:192). As fotografias, descontextualizadas, 

tinham a preocupação de “domesticar” os Botocudos, comprovando as teorias 

científicas de degenerescência e decadência dos “selvagens”. 

A presença desses ‘selvagens’ causou ebulição no meio 
intelectual parisiense. Foram tema de relatórios e 
acalorados debates na sessão de verão da Academia de 
Paris em 1843. Depois da discussão acadêmica, a 
decodificação: apalpados, medidos e enquadrados nos 
cânones do discurso institucional da Antropologia Física, 
além de registrados pela Sociedade de Geografia 
(Marco Morel apud TACCA, 2011: 192).  

 

Conforme a concepção de monogenismo, representada no Brasil pelo 

pesquisador francês Liais, os Botocudos encontravam-se “no mais baixo grau da 

escala dos povos existentes” (MATTOS, 2003: 77), próximo aos orangotangos 

(FERREIRA, 2002: 133). O fato de não produzirem cerâmica corroborava para 

essa classificação. 

 

http://www.habanaelegante.com/Panoptico/Panoptico_Dumont.html
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Figura 6. Marc Ferrez, Types d´Indiens Botocudos, c. 1875. 
Bahia. Acervo Instituto Moreira Salles 
 

 

O fotógrafo Marc Ferrez (1843-1923), que integrou a Comissão Geológica 

do Império (1875-1877), fotografou os Botocudos na Bahia. Essas fotografias, 

geralmente tiradas de frente e de perfil, com as réguas de medição, retratam os 

índios como um objeto a ser mensurado e dominado na expansão do Império 

em direção aos sertões. 

Todas as imagens fotográficas reforçavam o pensamento de que os 

exóticos Botocudos das matas do sertão estavam no grau mais “baixo” de 

civilização. Charles Hartt (1840-1878), então diretor da Seção de Mineralogia do 

Museu Nacional, adverte que “Em alguns casos, como entre os Botocudos, 

pode-se explicar essa ignorância pelo grau extremamente baixo de cultura 

intelectual da tribo” (NASCIMENTO, 2009: 138). 

Como o Brasil não podia ficar atrás com relação aos eventos 

internacionais, os Botocudos também foram exibidos na Exposição 

Antropológica de 1882, no Museu Nacional, na então capital do Rio de Janeiro. 

Nessa exposição, devia-se apresentar um “país ‘novo’: uma imagem moderna, 

industriosa, civilizada e científica” (SCHWARCZ, 2007: 32). Os outrora 

habitantes “selvagens” da floresta foram gradativamente “domesticados” a 

serviço da construção do Império brasileiro, enquanto símbolo da 

degenerescência, do exotismo, mas à luz e ao controle da ciência brasileira.  
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2.3 A Exposição Antropológica Brasileira (1882) 

 

 

 

            Figura 7. Exposição Antropológica Brasileira, figuras indígenas da tribo Cherente  
                                  do rio Tocantins, provavelmente em gesso, do escultor Leon Deprès.  
                                  Foto de Marc Ferrez. Acervo Fundação Biblioteca Nacional.  

 

 

A abertura da Exposição Antropológica Brasileira em julho de 

1882, no Museu Nacional do Rio de Janeiro, contou com a presença do 

imperador D. Pedro II (1825-1891) e de sua esposa Teresa Cristina (1822-

1889). O então diretor do Museu, Ladislau Netto (1838-1894), atendia, 

assim, o grande interesse do Império do Brasil pela Ciência e pelo 

progresso. O evento se destinava à “celebração popular da ciência” 

(ANDERMANN, 2004: 129). 

Os preparativos para a exposição duraram praticamente três anos, 

dedicados à coleta de objetos em escavações arqueológicas e aldeias de 

diversos grupos indígenas. O material recolhido foi distribuído em oito 

salas do Museu Nacional e passou a ser exibido ao lado de quadros a óleo, 

obras impressas antigas e modernas, manuscritos, gravuras, documentos, 

fotografias e desenhos. Em duas salas, Ladislau Netto reproduziu cenas 

da vida indígena no Amazonas, que  

representariam um avanço bastante interessante em termos 
expositivos: primeiro, por mostrarem um todo em busca de 
coerência e não objetos agrupados; e em segundo lugar, pela 
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escolha do momento a ser recortado na ambientação, vida 
cotidiana do grupo e um resumo de seus elementos na 
ambientação [...] (NASCIMENTO, 2009: 114). 

 

Ao lado disso, um grupo de índios trazido especialmente para a 

capital do Império foi exibido na exposição. 

Com o fim de realçar a exposição vieram do Espírito Santo e de 
Goiás alguns indígenas dos dois sexos, procedentes da tribo 
Botocudo e Cherentes. Esses indivíduos, com outros mais foram 
retratados a óleo em grandes telas por dois distintos pintores 
brasileiros. Os Cherentes foram modelados em gesso do 
tamanho natural, por um estatuário estrangeiro, que estava no 
Rio de Janeiro. De cada um deles foi por mim tiradas medidas 
antropométricas (NASCIMENTO, 2009: 236).  

 

Na sala de Antropologia Física, as fotografias de Marc Ferrez 

(1843-1923) dos “selvagens” Botocudos foram expostas ao lado de ossos 

e de 14 crânios do mesmo grupo. Para a comunidade científica da época, 

os crânios deveriam ser devidamente medidos e estudados, porque eram 

capazes de demonstrar as relações entre a inferioridade física e a mental 

(SCHWARCZ, 2007: 54). Quanto às mulheres indígenas, os trabalhos 

ditos científicos apontavam a tendência para a flacidez dos seios.  

Filiados ao “homem do sambaqui”, os Botocudos tinham, do ponto 

de vista científico, seus dias contados. “Também elles estão prestes a 

extinguir-se como raça, sendo provável que em meio século não se possa 

encontrar mais o tipo puro”, escreve J.B. de Lacerda (REVISTA DA 

EXPOSIÇÃO ANTROPOLÓGICA BRASILEIRA, 1882:2). 

A exposição, que durou três meses e atraiu mais de mil visitantes, 

foi um dos acontecimentos científicos mais importantes do século XIX no 

Brasil, com ampla repercussão na imprensa internacional. Os Botocudos 

e os Xerentes, expostos à vista de todos, comprovavam e divulgavam 

“cientificamente” a inferioridade dos grupos indígenas.  

Além da imprensa, a Exposição publicou fascículos destinados a 

um público mais amplo, reunidos posteriormente sob o título de Revista 

da Exposição Antropológica de 1882, visando dar um panorama sobre 

o que foi visto e discutido sobre a questão indígena (NASCIMENTO, 2009: 

122).   

O Império, sinônimo na época de “civilização”, investiu no 

progressivo obscurecimento das culturas e identidades indígenas por 
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meio da miscigenação e do “branqueamento”. O naturalista João Barbosa 

Rodrigues (1843-1923) declara:  

O cruzamento [da índia] com o branco europeu produz 
o mameluco, que, tirando a indolência, a inércia e a 
lascívia do índio, corrige os traços, toma a cor pálida da 
tez, e conserva a cor negra dos olhos e dos cabelos 
(REVISTA DA EXPOSIÇÃO ANTROPOLÓGICA 
BRASILEIRA, 1882: 70). 
 

Nesse processo, os Botucudos foram gradativamente 

transformados em “nacionais”, com o abandono da língua materna e a 

adoção do Código Civil Brasileiro. Afinal, o ingresso na modernidade 

pressupunha tanto a supressão das diferenças quanto a constituição de 

uma nacionalidade homogênea. Para Ladislau Netto, “o Brasil se havia 

tornado moderno na medida em que poderia sonhar com a sua própria 

antiguidade” (ANDERMANN, 2004:150). 

Assim, a modernidade do país engendra em seu bojo a eliminação 

das diferenças culturais e sociais em nome do progresso. “Até os anos 

60, a tônica nos museus etnográficos era a prática de colecionamento de 

grupos exóticos e radicalmente diferentes dos ocidentais” (ABREU, 

2008a: 125). 

Como consequência, imagens desenhadas sobre os ameríndios no 

século XIX pelo Romantismo e pelo Evolucionismo, perpassaram o século 

XX e seguem no século XXI servindo de justificativa para atitudes 

etnocidas e etnocêntricas nas arenas culturais do Brasil.  

A docente e curadora do Museu de Arte Contemporânea da 

Universidade de São Paulo, Helouise Costa, ao analisar as 

fotorreportagens publicadas na revista O Cruzeiro, nas décadas de 1940 

e 1950, discute o envolvimento do sertanista Ayres Câmara Cunha, 

funcionário da Fundação Brasil Central, com a jovem índia da aldeia 

Kalapalo, Diacuí, sublinhando o papel fundamental exercido pela imagem 

do Outro nos meios de comunicação de massa no Brasil.  

Naquele momento o Outro podia se materializar em diferentes 
tipos considerados desviantes - no doente, no louco, no 
presidiário, no negro, no índio, no malandro, no comunista e no 
estrangeiro - todos eles transformados em personagens de 
reportagens ilustradas de cunho sensacionalista. A imagem do 
índio, em particular, foi explorada sistematicamente nesse 
contexto (COSTA, s.d.: 1). 
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Na série de reportagens publicadas pela revista, mantém-se, por 

um lado, o mito de superioridade do homem branco e, por outro, o estatuto 

“duplamente de selvagem de Diacuí, enquanto selvagem e enquanto 

mulher” (COSTA, s.d.: 11). 

As previsões políticas e científicas de hegemonia dos brancos e do 

inevitável desaparecimento dos grupos nativos, felizmente não se 

concretizaram. Independentemente das diferentes histórias vividas pelos 

indígenas no processo de contato com os brancos, os que conseguiram 

sobreviver fisicamente:  

não estão fugindo à responsabilidade de elaborar culturalmente 
tudo o que lhes foi infligido. Eles vêm tentando incorporar o 
sistema mundial a uma ordem ainda mais abrangente: seu 
próprio sistema de mundo (SAHLINS 1997(1): 52).  
 

O antropólogo Marshall Sahlins destaca a importância das 

respostas locais, da resistência e da autonomia nativas diante das frentes 

de expansão do capitalismo mundial.  

Estou cada vez mais convencido de que apenas a nossos 
próprios olhos esses povos são “marginais” em relação à história 
e à modernidade. Com efeito, no momento de ação social, 
campo em que os povos indígenas lutam para abarcar o que lhes 
acontece nos termos de seu próprio sistema mundial, é deles o 
movimento que engloba uma periférica cultura da modernidade 
(SAHLINS, 2007:10). 
 

Nesse contexto, a revisão das relações históricas de dominação 

nos museus etnográficos poderá contribuir para a compreensão tanto das 

críticas radicais do colonialismo elaboradas pela museologia e pela 

antropologia como daquelas feitas pelos próprios grupos indígenas do ato 

de colecionar, das pilhagens coloniais, dos museus, abrindo caminhos 

que apontem para a ressignificação de seus objetos e de suas próprias 

histórias (FABIAN, 2010: 118). 

No próximo capítulo, discutiremos o processo de descolonização 

dos museus no âmbito da nova museologia e das vertentes pós-

colonialistas da antropologia. 
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CAPÍTULO 3: O PROCESSO DE DESCOLONIZAÇÃO DOS MUSEUS 

ETNOGRÁFICOS 

 
“[...] o museu é um farol da consciência social, um historiador do 
futuro, uma muralha contra a escuridão e o desespero, e um 
templo de elevação do Homem e, por isso, um museu precisa 
dialogar com a sociedade” (POSTMAN apud BRUNO, 2006: 9 e 
10). 
 
“As Kalpana Nand, Education Officer of Fiji Museum, states: 
‘Culture is a living, dynamics, ever-changing and yet ever-
constant thing – it is a story, a song, a dance performance, never 
‘a dead thing’ to be represented in the form of an artefact to be 
looked at through glass’” (SIMPSOM, 2009: 121). 

 
 

3.1. A nova museologia 

A museologia, conforme a definição do ICOM – Conselho Internacional de 

Museus, de 1972, associado à Organização das Nações Unidas para a 

Educação e Ciência e Cultura – UNESCO –  é entendida  

como o estudo da história e trajetória dos museus, seu papel na 
sociedade, seus métodos específicos de pesquisa, 
conservação, educação e organização, seu relacionamento com 
o ambiente físico e a classificação de diferentes tipos de 
museus” (MENSCH, 1994: 4).  
 

 Museus são instituições devotadas à coleção, preservação, exibição, 

estudo e interpretação dos objetos materiais, são arquivos de “cultura material”.  

“Caracteristicamente, esses objetos da cultura material são objetos de ‘outros’ - 

de seres humanos cuja similaridade ou diferença é experimentada por 

observadores alienígenas de alguma forma profunda e problemática 

(STOCKING, 1985: 4, tradução nossa).32 A museóloga Maria Cristina Bruno 

completa afirmando que os museus atuam, ainda, na direção da construção de 

identidades e da decodificação de questões patrimoniais (BRUNO, 2008: 146). 

                                                           
32 “Characteristically, these objects of material culture are the objects of ‘others’ – of human 
beings whose similarity or difference is experienced by alien observers as in some profound 
way problematic” (STOCKING, 1985: 4) 
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Nas décadas de 70 e 80, muitas concepções foram sugeridas para tratar 

da definição do termo. De modo geral, as vertentes europeias apresentam 

tendência de base filosófica, enquanto as norte-americanas são mais técnicas 

(CERÁVOLO, 2004: 327). Para o pesquisador holandês Peter Van Mensch: “Há 

uma conexão inegável entre o conceito de museologia como estudo dos objetos 

de museu e o reconhecimento de que a interpretação dos objetos seja a 

característica central e mais distintiva do trabalho dos museus” (MENSCH, 1994: 

8).  

A pesquisadora tcheca Anna Gregoravá, em 1981, enfatiza o elemento 

diferenciador da relação do homem com a realidade no museu, propondo três 

categorias de análise: “museu e realidade; museu e sociedade; museu, 

museologia e atividades de museu” (CERÁVOLO, 2004: 322). Em sua definição, 

museologia 

é a ciência que estuda a relação específica do homem com a 
realidade, que consiste na coleção e conservação intencional e 
sistemática de objetos selecionados, quer seja inanimados, 
materiais, móveis e principalmente objetos tridimensionais, 
documentando assim o desenvolvimento da natureza e da 
sociedade, e deles fazendo uso científico, cultural e 

educacional” (MENSCH, 1994: 12). 
 

 No Brasil, a museóloga pioneira Waldisa Russio (1935-1990) define 

Museologia como o estudo do “fato museal” entendido como a “relação profunda 

entre o homem, sujeito que conhece, o objeto, parte da Realidade à qual o 

homem pertence e sobre a qual tem o poder de agir” (CURY, 2005: 39). 

 Os contínuos trabalhos do ICOFOM – Comitê Internacional para a 

Museologia – formado em 1976 para a realização de conferências, encontros, 

seminários, publicações etc., resultaram no “campo museológico ampliado”, 

segundo definição de Mathilde Bellaigue (CERÁVOLO, 2004: 330). Deriva daí 

uma noção de objeto da museologia relacionado a museu/museologia/coleções 

e museologia/homem-sociedade-realidade. Além disso, a noção de patrimônio 

extenso, alinhada ao campo da cultura da antropologia, passa a ser 

compreendida para além da dimensão material, abrangendo também as 

manifestações imateriais, o cultural e o natural (CERÁVOLO, 2004: 330). 

 A nova museologia surgiu a partir da década de 1980 em decorrência do 

questionamento do papel dos museus, da participação da coletividade e das 

questões de identidade (CERÁVOLO, 2004: 337). Como bem observa a 
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museóloga brasileira Marília Cury, não se trata de outra museologia, em 

contraposição à antiga, mas de “um modelo metodológico de interação entre o 

patrimônio cultural e a sociedade, no qual o público é agente das ações de 

preservação e comunicação patrimonial e o processo é tomado como 

educacional, por ser transformador” (CURY, 2005: 63). 

 Essa vertente resultou em ampliação do conceito de patrimônio, abertura 

de novos caminhos de investigação museológica e aparecimento de novas 

categorias de museus (ecomuseu, museu comunitário, museu de vizinhança, 

etc.) abertas à população e ao território (SANTOS, 2002: 3).  

Nesse sentido, as ações museológicas não são processadas 
somente a partir dos objetos, das coleções, mas tendo como 
referencial o patrimônio global, na dinâmica da vida, tornando 
assim necessária uma ampla revisão dos métodos a serem 
aplicados nas ações de pesquisa, preservação e comunicação, 
nos diferentes contextos (SANTOS, 2002: 3). 

  

Para tanto, é fundamental a participação da comunidade na qual o museu 

está inserido, a fim de que este seja “descolonizado culturalmente” (VARINE 

apud BOLAÑOS, 2002: 279), isto é, a comunidade torna-se agente, promove a 

identidade territorial e a democratização do conhecimento (RIVIÈRE apud 

BOLAÑOS, 2002: 284). Descolonizar compreende, simultaneamente, 

resistência à reprodução das taxonomias coloniais e reivindicação de uma 

multiplicidade radical. “O que o 'de' então significa é que é somente abordando 

o passado e como ele ainda persiste hoje, que é possível seguir em frente” 

(L´INTERNATIONALE ONLINE, 2015: 5 e 6, tradução nossa). 33 

 

3.2. As vozes indígenas nos museus 

No campo da antropologia, entre os anos 30 e 80, a cultura material 

despertou pouco interesse por parte dos pesquisadores (VIDAL, 1988: v). Depois 

disso, o modelo dos museus etnográficos organizados nos moldes do 

colonialismo passou a ser criticado, porque se inseriam no conjunto “de 

tecnologias de dominação e como instrumento de legitimação da expansão 

colonial”, articulados à cultura cosmopolita, ciência, arte e humanismo (ASAD 

apud FABIAN, 2010: 118).  

                                                           
33  “What the ‘de’ then signifies is that it is only by addressing the past and how it still lingers on 

today, that it is possible to move onwards” (L´INTERNATIONALE ONLINE, 2015: 5 e 6).  
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Com o intuito de inverter tais relações históricas de dominação, a vertente 

antropológica do multiculturalismo privilegia a “polifonia” como saída para os 

museus etnográficos, “dando voz” aos produtores dos objetos expostos ao 

mesmo tempo em que questiona a representatividade e o poder dos curadores. 

Ao rever as formas tradicionais de exposição, a antropologia abre espaço para 

uma nova museologia, na qual a autorrepresentação e a agência indígenas 

tornam-se centrais nos espaços expositivos (ROCA, 2015: 118).  

A participação das comunidades indígenas nos museus é vital para a 

ressignificação dos objetos, analisados pelas populações que os produziram, 

sejam eles etnográficos ou arqueológicos, favorecendo o adensamento da 

história indígena na longa duração. O resultado é que “o museu pode ser agente 

de mudança social, de regeneração e de empowerment das populações na 

medida em que se torne mais consciente da comunidade que o rodeia e se torne 

um efetivo espaço de congregação para essa comunidade” (DUARTE, 2013: 

113). 

 O antropólogo James Clifford chama a atenção para a importância dos 

“leitores” indígenas dos acervos etnográficos “que decodificarão de maneira 

diferente as interpretações e as tradições textualizadas. ‘Obras polifônicas são 

particularmente abertas a leituras não especificamente planejadas’” (CLIFFORD, 

1988: 52, tradução nossa).34 

 [...] los museus debem ser multivocales, que se debe contar con 
las voces indígenas y se deben rediseñar las relaciones entre los 
museos y los pueblos indígenas, relaciones que deben ser 
activas y partir de uma retroalimentación permanente (GUERRA 
apud BOTERO, 2013: 62). 
 

No limite, a própria condição da sobrevivência do museu está em sua 

transformação em espaço de diálogo, negociação e confrontação política de uma 

cultura local. 

El museo, nacido como espacio público de representación de un 
saber institucionalizado, como templo de la modernidade, sólo 
puede sobrevivir em medio de los debates de la 
contemporaneidade si es capaz de transformarse en ágora, en 
un espacio aberto de diálogo y de confrontación (INIESTA, 2001: 
28). 

                                                           
34 “Even in ethnographies lacking vernacular texts, indigenous readers will decode differently the 
textualized interpretations and lore. “Polyphonic works are particularly open to readings not 
specifically intended” (CLIFFORD, 1988: 52). 
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No século XXI, em decorrência dos movimentos e organizações 

indígenas, críticas pós-coloniais em relação ao papel dos museus e suas 

coleções etnográficas vieram à tona. Influenciados pelas pesquisas recentes da 

antropologia e da museologia35, os museus têm passado por transformações em 

suas práticas e ações em direção à descolonização, que traz em seu bojo 

análises críticas da história dos museus, bem como a proposição de novas 

práticas.  

Nesse contexto, uma coleção etnográfica, mesmo fragmentada, veicula 

informações preciosas sobre um determinado grupo étnico e suas trajetórias 

históricas. Além de envolveram uma rede museus do mundo, uma coleção é, 

potencialmente capaz de mobilizar a memória e as identidades étnicas. Trata-

se, assim, de um documento polissêmico.  

Segundo a definição de Gordon e Silva: 

[uma coleção etnográfica] é formada a partir de uma 
determinada visão do coletor, em um contexto complexo de 
interação com os produtores, em momento histórico particular. 
Ao mesmo tempo, ela é constituída por objetos que possuem 
uma história e uma realidade própria, cujos significados são 
múltiplos e que nãos e reduzem, evidentemente, à lógica 
institucional dos museus e ao sistema de classificação 
museográfica (SILVA e GORDON, 2011: 19). 

 
Estudos recentes têm se dedicado à agência dos povos indígenas na 

formação das coleções etnográficas dos museus. 

Muitas das formas de agência exploradas nestes capítulos 
revelam a    maneira pela qual a agência indígena no passado 
não foi necessariamente formulada ou promulgada com 
referência direta à questão da política do museu, mas teve um 
impacto importante na formação de coleções de museus e no 
representação, conceituação e governança dos povos indígenas 
(HARRISON, 2013: 3 e 7, tradução nossa). 36 

 

                                                           
35 Para Regina Abreu, é “fundamental a compreensão de que a Antropologia se faz no plural, 
assim como os museus só existem no plural” (ABREU, 2008a: 121). 
 
36 “Many of the forms of agency explored in these chapters reveal the way in which indigenous 
agency in the past was not necessarily formulated or enacted with direct reference to the question 
of museum politics but nonetheless had an important impact on the formation of museum 
collections and on the representation, conceptualization, and governance of indigenous people” 
(HARRISON, 2013: 3 e 7). 
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Além disso, a biografia dos objetos é uma das vias do estudo das coleções 

etnográficas, abrindo campos de análise da história, trajetórias e sentidos dos 

objetos.  

Na medida em que os objetos materiais circulam 
permanentemente na vida social, importa acompanhar descritiva 
e analiticamente seus deslocamentos e suas transformações (ou 
reclassificações) através dos diversos contextos sociais e 
simbólicos: sejam as trocas mercantis, sejam as trocas 
cerimoniais, sejam aqueles espaços institucionais e discursivos, 
tais como as coleções, os museus e os chamados patrimônios 
culturais (GONÇALVES, 2007: 15). 

 

Certos objetos remontam ao período pré-colonial e foram encontrados em 

extensas redes de comércio ameríndio. Os de ouro, por exemplo, circulavam nas 

sociedades nativas pré-coloniais como itens de elite e faziam parte de um 

comércio de longa distância com outros líderes nativos. O uso de artefatos de 

ouro, conhecidos como guanin e caracoli, assim como de esculturas polidas em 

madeira, cumpriram o papel de validação da autoridade política e social das 

estruturas políticas da elite das regiões caribenhas e ao norte da América do Sul 

(WHITEHEAD, 2009: 5).  

Os muiraquitãs, pequenas esculturas de pedra polida, com figuras 

humanas, de répteis e outros animais, produzidos na foz do rio Trombetas, foram 

encontrados ao norte de Manaus, no Orinoco, nas Guianas e em ilhas do Caribe. 

Segundo Neves, as populações amazônicas estavam integradas em redes de 

trocas de artefatos, informações, pessoas e alianças de guerra, que 

possibilitavam o intercâmbio entre culturas bastante afastadas umas das outras 

(NEVES, 2006: 70).  

Nos museus em processo de descolonização, os objetos que jaziam 

inertes amontoados nas reservas técnicas recebem “estatuto polifônico e 

hermenêutico”, (LIMA FILHO, 2012: 111) o que significa que passam a ser 

considerados dinâmicos, em contínua transformação de sentidos e sujeitos a 

múltiplos olhares e interpretações. 

Na esteira de Alfred Gell, Elsje Lagrou atribui eficácia e qualidade de 

agente aos artefatos dos Kaxinawá, bem como aos seus adornos gráficos. “Os 

objetos são imbuídos de agência e são pensados como ‘pessoas’ de maneira 

parecida ao que foi observado no contexto melanésio” (LAGROU, 2003: 110). 

Assim, objetos, imagens e cantos têm agência, ou melhor, são coisas vivas 
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(MACEDO E GRUPIONI, 2009: 791). Os Wayana atribuem “ciclo vital” aos 

artefatos que “efetivamente nascem, possuem juventude quando desenvolvem 

atividades, adoecem e morrem” (VELTHEM, 2003: 131). 

Para Silva e Gordon, os objetos são vetores de subjetividades: 

E um dos ensinamentos que ganhamos com a experiência xikrin 
é lembrar que os objetos, uma vez que são o resultado concreto 
de encadeamentos longos e complexos de relações sociais, 
jamais são puros objetos, coisas objetificadas, posto que 
carregam e encarnam subjetividades diversas, e estas podem 
sempre ser vivificadas, e se manifestar, desde que desejemos. 
Os objetos não deixam de estar vivos (SILVA e GORDON, 2011: 
21). 

  

Entre os ameríndios da Amazônia, os objetos podem ser animados e, quando 

isso acontece, são dotados de subjetividade e agentividade. 

Subjetividade e agentividade são atribuídas, no entanto, a certos 
objetos manufaturados, particularmente em contextos 
xamânicos. Do lado das formas negativas de marcas, 
encontramos a Urarina, que não distingue objetos de plantas de 
animais, ou humanos, seja pelo uso de pronomes para 
classificadores de natureza animada ou nominal, indicando assim 
que todas essas formas de existência são capazes de 

subjetividade ( SANTOS-GRANERO, 2009: 12).37  

 

Os museus, portanto, devem se converter em espaços que levem em conta 

outras dimensões de leitura dos objetos e o papel que ocupam na natureza - 

designação que, no pensamento ameríndio, abrange humanos, plantas e animais. 

Isso nos faz questionar nossa maneira de conceber a relação dos 
humanos com os animais e as plantas. Somos tentados a achar que 
essa maneira de pensar é universal, mas, evidentemente, ela não 
é. Isso não quer dizer que, fora do Ocidente – da Europa a partir do 
século XVII e, em seguida, da América do Norte -, os não humanos 
foram sempre tratados como pessoas (DESCOLA, 2016: 18). 

 

 Santos-Granero afirma que na concepção dos grupos indígenas 

amazônicos, os objetos são concebidos de três perspectivas: “a vida subjetiva dos 

objetos” (quais os objetos que tem uma dimensão objetiva e como a subjetividade 

se manifesta), “a vida social dos objetos” (as diversas maneiras como os objetos se 

vinculam às subjetividades) e a “história de vida dos objetos” (a biografia do objeto, 

                                                           
37 “Subjectivity and agentivity are attributed, however, to certain manufactured objects, particularly in 

shamanic contexts. On the side of negative forms of marking, we find the Urarina37, who do not 
distinguish objects form animals plants, or humans either through the use of pronouns for 
animateness or nominal classifiers, thus indicating that all these forms of existence are capable of 
subjectivity” (SANTOS-GRANERO, 2009: 12). 
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uma história pessoal que conta o ciclo do objeto que corresponde ao ciclo de vida 

dos humanos) (SANTOS-GRANERO, 2009: 3).  

A cestaria, por exemplo, conforme observa Lévi-Strauss, goza de muito 

prestígio entre os povos indígenas, porque: 

os espíritos das cestas, dizem, vivem na decoração trançada: é 
seu povo. Por esta dita decoração, deve incluir uma ‘porta’: efeito 
intencionado, normalmente apenas visível, que rompe a 
continuidade do motivo e que permite ao espírito da cesta, 
quando esta morre, de escapar e subir ao céu (LÉVI-STRAUSS 
apud MORENO, 2015: 205). 

  

 Além disso, outro desafio dos museus atuais é promover o “trabalho 

colaborativo” entre os profissionais e os grupos indígenas (FABIAN, 2010: 54).  

Exige que os funcionários do museu olhem para além dos muros 
de suas próprias instituições e da comunidade local e 
reconheçam os valores e necessidades das comunidades de 
origem, e considerem a contribuição que os museus podem 
oferecer à sociedade como um todo, não apenas aos visitantes 
de museus e comunidade acadêmica (SIMPSON, 2009: 121, 

tradução nossa).38 

 
 

Um bom exemplo ocorreu no Museu do Índio (MI), da Fundação Nacional 

do Índio (FUNAI), criado pelo Serviço de Proteção aos Índios, em 1953. Trata-

se de um marco da nova museologia: uma museologia engajada na luta pelos 

direitos indígenas. O antropólogo Darcy Ribeiro:  

reforçava o objetivo de utilizar o museu como um instrumento de luta 
“combatendo os preconceitos mais correntes” como “a convicção de 
que os índios (eram) incapazes de executar qualquer trabalho 
delicado, que eles (eram) seres inferiores de nascimento, que eles 
(eram) inaptos à civilização ou (eram naturalmente acometidos) de 
uma preguiça invencível’ (ABREU, 2008a: 127).  
 

Inspirado no Museu do Homem de Paris39, o Museu do Índio, dedicado à 

pesquisa, documentação e salvaguarda de mais de 17 mil peças etnográficas, 

empenha-se, ainda, em combater o preconceito, divulgar a diversidade étnica e 

                                                           
38 “It requires museum staff to look beyond the walls of their own institutions and the local 
community and recognize the values and needs of source communities, and to consider the 
contribution that museums can make to society as a whole, not just to museum visitors and the 
academic community” (SIMPSON, 2009: 121).  
 
39 O Museu do Homem, em Paris, foi o resultado da reorganização do velho museu de Etnografia 
do Trocadero, no ano de 1938, pelas mãos do antropólogo Paul Rivet (1876-1958) junto com 
Georges Henri Rivière. “Os princípios norteadores eram aqueles formulados por Boas de uma 
Antropologia que buscava contextualizar os objetos atribuindo a eles uma visão etnográfica. O 
objetivo era divulgar uma etnologia progressista, atenta aos fatos da língua e da cultura e, 
fundamentalmente, atingir um público amplo (ABREU, 2008a: 129). 
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promover “diversas ações de fortalecimento de suas línguas, culturas e acervos, 

prioritariamente aqueles em situação de vulnerabilidade” 

(www.museudoindio.gov.br. Acessado em 22/1/2018). Tratava-se de aprofundar e 

divulgar as expressões e heranças ameríndias para um público amplo. 

As exposições sobre os Wajãpi e os povos indígenas do Oiapoque contaram 

com a participação de representantes indígenas tanto na produção e preparação 

dos objetos quanto na discussão da proposta da exposição. Além de curadorias 

compartilhadas, outras ações têm sido realizadas no sentido da valorização, 

divulgação e preservação das culturas e línguas indígenas, com o protagonismo 

indígena.40 

Se historicamente o campo de relações entre índios, pesquisadores 
e museus se estruturou a partir de uma posição marginal dos índios, 
hoje o que se verifica é um protagonismo crescente destes atores, 
não só exigindo novas formas de relacionamento, como colocando 
em pauta novos desafios (GRUPIONI, 2008: 30). 
 

                                                           

40 “Índio e Arte”, que propõe ações de proteção à cultura material, tendo como uma de suas 
principais iniciativas a valorização do artesão – tanto em sua comunidade de origem, quando nos 
centros de divulgação – e da venda de seus produtos; “Programa de Documentação de Línguas 
e Culturas Indígenas/ PROGDOC”, cujo objetivo é incentivar os povos indígenas a documentar 
a sua própria cultura por meio da promoção de oficinas de trabalho e concessão de bolsa de 
pesquisa. Essa ação já alcança 105 aldeias de norte a sul do Brasil com documentação de 
aspectos específicos de 39 culturas e línguas beneficiando uma população de 27 mil índios; 
“Projeto de Documentação de Culturas Indígenas/PRODOCULT”, em parceria com os povos 
indígenas, que tem como meta realizar uma pesquisa sobre saberes tradicionais, mitos, rituais, 
dimensões simbólicas e estéticas, expressões linguísticas e modos de fazer associados a 
aspectos específicos de cada cultura. Etnias contempladas: Asurini do Xingu, Baniwa, Guarani-
Mbya, Kalapalo, Kaxuyana, Kayapó, Kuikuro, Maxakali, Nambiquara, Paresi, Rikbaktsa, Ticuna, 
Tiriyó, Xavante, Wayana-Aparai; “PRODOCSON”: “O Trabalho da Memória Através Dos Cantos" 
é um projeto-piloto de registro e documentação dos corpora acústico-musicais de povos 
ameríndios no Brasil. É desenvolvido junto às etnias Tikmũ'ũn/Maxakali (MT), Enawene Nawe 
(MT), Baniwa (AM), Krahô (TO) e Mbyá-Guarani (RS). O projeto é realizado nas Terras Indígenas 
dessas populações, bem como, no Museu do Índio (RJ), utilizando três eixos de trabalho: a 
documentação do patrimônio imaterial, a troca de conhecimento entre povos vizinhos e a 
capacitação jovens das aldeias na utilização de ferramentas audiovisuais, gráficas e 
arquivísticas; “Conhecer para Valorizar”, um convênio firmado entre o MI e a Secretaria de 
Estado de Educação do Rio de Janeiro com o objetivo de promover, através de encontros, a 
capacitação de professores da rede estadual de ensino. O acordo inclui, ainda, a apresentação 
do Museu do Índio como um espaço não só de visitação, mas, também, de pesquisa sobre os 
povos indígenas no Brasil. “Índio no Museu”, programa baseado na parceria direta com os povos 
indígenas, realizado por meio de projetos de exposições temporárias apresentadas no Museu do 
Índio; “Projeto de Documentação de Línguas Indígenas/ PRODOCLIN”, que visa preservar 
materiais existentes em acervos particulares e em instituições públicas e privadas e a 
documentar línguas ameaçadas. Etnias contempladas: Apiaká, Desano, Ikpeng, Kanoê, Karajá, 
Kaiabi, KĨSÊDJÊ, Maxakali, Ninam, Paresi, Rikbaktsa, Shawãdawa, Yawanawa; 
“PRODOCERV”, o Museu do Índio recebeu de pesquisadores vinte coleções que reúnem 26.244 
documentos audiovisuais, cartográficos, textuais e/ou etnográficos coletados desde a década de 
1940 até o final do século XX. Todo o material é tratado e disponibilizado para os povos 
indígenas. (www.museudoindio.gov.br) Acessado em 22/1/2018. 

 

http://www.museudoindio.gov.br/
http://www.museudoindio.gov.br/
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Outra iniciativa capaz de abrir novas perspectivas e aprofundar os diálogos 

interculturais foi o programa Museus da Amazônia em Rede (MAR),  criado em 

2010, que mantém em rede 4 museus: o Museu Paraense Emílio Goeldi (1866), o 

museu mais antigo da Amazônia, cuja coleção etnográfica é representativa de 119 

povos ameríndios; o Musée des Cultures Guyanaises, criada na segunda metade 

do século XX, que preserva importantes coleções de objetos dos habitantes da 

Guiana Francesa e suas fronteiras; o Musée Départamental Alexandre-Franconie, 

inaugurado em 1901, com diversificadas coleções das Guianas e o Stichting 

Surinaams Museum, cujas coleções etnográficas da antiga colônia holandesa 

tiveram início em 1863. “O programa Museus da Amazônia em Rede foi criado para 

permitir o desenvolvimento de processos de documentação, de divulgação e de 

acessibilidade no campo do patrimônio e da museologia” (VELTHEM, KUKAWKA E 

JOANNY, 2017: 742).  

As instituições museológicas preservam, em Belém, Caiena e 
Paramaribo, um número equivalente de peças, provenientes, no 
caso dos povos ameríndios, dos Wayana, Aparai, Tiriyó, 
Kachuyana, Galibi, dos Kali´na, Wajãpi, Karipuna, Lokono, 
Parikwene (Palikur) e Teko (Emerillon) (VELTHEM, KUKAWKA E 
JOANNY, 2017: 742). 

 
  

O Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-

USP), uma instituição que tem sob sua guarda um dos maiores acervos de etnologia 

e arqueologia do Brasil, está alinhado ao Código de Ética para Museus (ICOM, 

2009)41 e a favor de ações que colocam grupos indígenas em contato com a cultura 

material, incentiva discussões e ressignificações das coleções etnográficas. 

Seguindo as palavras da diretora do museu, Maria Cristina Bruno:  

Nas últimas décadas, os museus têm desempenhado um papel 
relevante e específico no campo da democratização da cultura, 
rompendo as barreiras dos seus espaços tradicionais, 
procurando novos públicos e criando exposições que 
incorporam linguagens mistas. Estas instituições experimentam 
novos modelos de gestão, aproximam-se em programas de 
redes e sistemas, sem, entretanto, perder a noção de seu campo 
essencial de atuação (BRUNO, 2006: 17). 
 

                                                           
41 O ICOM reafirma, por meio das resoluções aprovadas pela Conferência Geral de 2007, seu 
próprio compromisso com as práticas éticas em museus, com a luta contra o tráfico ilícito, pelo 
apoio à restituição de bens culturais às comunidades de origem, preferencialmente através da 
mediação, e pela adoção de um conceito amplo de Patrimônio Universal, que inclua, em especial, 
o respeito pela diversidade cultural das comunidades ligadas a este patrimônio (ICOM, 2009).   
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 Nesse sentido, o MAE/USP tem o dever e a responsabilidade de 

conservar, salvaguardar e divulgar suas coleções.  

No discurso contemporâneo de ética em museus o conceito de 
tutela é um meio de respeitar a dinâmica, a qualidade experiencial 
e contingente do patrimônio e de compartilhar de novas maneiras 
os direitos e responsabilidades para com esse patrimônio 
(MARSTINE, 2011: 17, tradução nossa). 42 
 

 Duas experiências que ocorreram no MAE/USP são capazes de iluminar 

novos caminhos no sentido da descolonização do museu, com a participação 

dos grupos indígenas na requalificação de coleções e na organização de 

exposições.  

A primeira delas foi o processo de curadoria que se iniciou em 2003, 

coordenado por Fabíola Andréa Silva e que, no ano seguinte, contou com a 

participação do antropólogo Cesar Gordon, para a documentação, análise e 

catalogação da coleção etnográfica Xikrin-Kayapó.  A coleção, que foi formada 

pela antropóloga Lux Boelix Vidal, reúne 393 peças. Ao longo de trinta anos, a 

pesquisadora levou em consideração “diferentes perspectivas teóricas, 

concepções e práticas em relação ao objeto” (SILVA E GORDON, 2011: 17). 

Esta coleção é “um testemunho de uma parte da história da Antropologia 

brasileira, pois contextualiza o trabalho de uma importante etnóloga cuja 

contribuição acadêmica para a disciplina é de extrema importância” (SILVA E 

GORDON, 2008: 43).  

 O que mudou decisivamente na prática museológica é a participação 

dos índios Tamakware Xikrin e Kengore Xikrin no processo curatorial e o apoio 

das comunidades Xikrin do Cateté e do Djudjêkó que transformaram o museu 

em espaço de diálogo.  

A colaboração entre comunidades de origem e museus e a co-
curadoria de coleções levou a formas mais apropriadas 
culturalmente de gerenciar e cuidar de coleções, bem como a 
uma compreensão e respeito mais profundos dos valores e 
significados que os objetos do museu podem ter para as 
comunidades de origem (KREPS, 2011: 79, tradução nossa). 43 

                                                           
42 “In contemporary museum ethics discourse the concept of guardianship is a means towards 

respecting the dynamics, experiential and contingent quality of heritage and towards sharing in 
new ways the rights and responsibilities to this heritage” (MARSTINE, 2011:17). 
  
43 “Collaboration between source communities and museums and the co-curation of collections 
has led to more culturally appropriate ways to manage and care for collections as well as a deeper 
understanding and respect for the values and meanings museum objects can hold for source 
communities” (KREPS, 2011: 79). 
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Inicialmente, os Xikrin não reconheceram o valor dos objetos Xikrin da 

coleção do MAE-USP, com exceção das plumas.  

[...] os objetos de uso pessoal, incluindo os adornos, incorporam-
se às pessoas, impregnam-se de sua subjetividade, e passam, 
de algum modo, a compor uma parte do corpo da pessoa. Ao 
mesmo tempo, de modo complementar, é como se o espírito da 
pessoa habitasse suas posses e objetos (GORDON, 2011: 208). 

 
Porém, à medida que se intensificava o diálogo entre índios, antropólogos 

e museólogos, os Xikrin dedicavam-se, cada vez mais, ao trabalho de 

requalificação da coleção: deram nomes aos objetos, descreveram a 

funcionalidade, identificaram as matérias-primas utilizadas, as técnicas de 

produção e os usos e significados culturais. No processo de catalogação, 

excluíram alguns objetos que não pertenciam aos Xikrin.   

Mas é fundamental observar que a participação dos Xikrin não 
se limitou a isso. Pois além de ressaltar as possibilidades de uso 
das coleções de museu na pesquisa antropológica, 
pretendíamos também produzir efeitos reflexivos com a 
conjugação curadoria-pesquisa. Isto é, se por meio dos objetos 
o acervo etnográfico nos auxilia na compreensão de 
determinados aspectos da sociedade e da cultura xikrin, por 
outro lado, e reflexivamente, as concepções xikrin sobre os 
objetos nos permitem pensar em outros termos sobre a própria 
coleção, o museu e a nossa prática teórica como antropólogos e 
curadores (SIVA E GORDON, 2011: 21). 

  

Assim, a participação da população indígena nos museus etnográficos 

contemporâneos é um dever moral e ético do século XXI. “O museu pós-colonial 

é fundamentalmente a inversão das relações de poder e a voz da autoridade” 

(KREPS: 2011: 75, tradução nossa).44 Nesse sentido, as vozes dos museus não 

podem se restringir apenas às dos antropólogos e museólogos, mas também 

devem ser audíveis as vozes indígenas que estão representadas pelas coleções 

nos museus. 

Os povos nativos possuem conhecimento importante e 
autorizado sobre si mesmos e suas culturas, passado e presente, 
e merecem estar na mesa Museológica de interpretação e 
representação. Exposições no Museu Nacional do Índio 
Americano são desenvolvidas em parceria com os povos nativos. 
Essa prática é baseada na crença de que os povos indígenas são 
mais capazes de ensinar os outros sobre si mesmos. Sua 
compreensão de quem são e como se apresentam ao mundo é o 

                                                           
44 “The post-colonial museum is fundamentally about inverting power relations and the voice of 
authority” (KREPS: 2011: 75).  
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que o museu chama de “voz nativa” (KREPS, 2011: 76, tradução 

nossa). 45 
 

Os museus no século XXI, portanto, têm um importante papel a cumprir 

no processo de renovação cultural dos povos indígenas no mundo 

contemporâneo. Esse desafio requer que os museus se transformem em lugares 

de “zonas de contato” (PRATT, 199: 27) e conflitos para a interação da 

comunidade (ASHLEY, s.d.: 37), e, deste modo, repensem suas práticas e 

ações.  

 O quarto e último capítulo desta primeira parte da dissertação de 

mestrado discutirá tanto a ampliação do conceito de patrimônio como a 

multiplicação dos museus indígenas no Brasil, que se configuram como 

articuladores políticos e difusores de vozes, lutas e perspectivas indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 “Native people possess important and authoritative knowledge about themselves and their 
cultures, past and present and deserve to be at the Museological table of interpretation and 
representation…Exhibitions at the National Museum of the American Indian are developed in 
partnership with native people. This practice is based on the belief that indigenous people are 
best able to teach others about themselves. Their understanding of who they are and how they 
present themselves to the world is what the museum calls ‘Native voice’ “(KREPS, 2011: 76). 
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CAPÍTULO 4: HUMANOS, ESPÍRITOS E ANIMAIS POVOAM OS MUSEUS 

“When you are looking at an artifact you are looking at a person´s 
thoughts” (Leader board label, exhibition of collections of human 
history, Newfoundland Museum Government of Newfoundland 
and Labrador, Canadá apud PEARCE, 1994:1).  

 

 

  

4.1. O patrimônio cultural ressignificado 

Desde sua criação em 13 de janeiro de 1937, regulamentada pelo 

Decreto-Lei nº 25, o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(SPHAN), como era chamado inicialmente, pautou-se no anteprojeto elaborado 

por Mário de Andrade (1893-1945), que visava a preservação do patrimônio46 

histórico e artístico nacional47. Tal movimento coincide com o Modernismo e o 

seu anseio de reinventar o Brasil. Segundo Mário de Andrade, o “Modernismo 

foi um toque de alarme. Todos acordaram e viram perfeitamente a aurora no ar” 

(ANDRADE, 1981: 25).  

Reunindo vários intelectuais e técnicos, o então presidente do SPHAN 

Rodrigo Melo Franco de Andrade (1898-1969, que assumiu o cargo até 1967, 

não mediu esforços para assegurar a preservação do acervo arquitetônico e 

urbanístico, dos documentos, do acervo etnográfico e das paisagens brasileiras. 

A categoria “patrimônio” pode ser entendida tanto como a expressão de uma 

                                                           
46 “Histórica e culturalmente moldado, a expressão ‘patrimônio cultural’ designa um conjunto de 
bens materiais e imateriais que participam da construção de identidades. Intimamente 
conectadas aos processos de esquecimento e de lembrança, as variantes de apreensão e 
utilização do patrimônio não envolvem apenas coisas, mas também pessoas e, assim, têm 
consequências para o indivíduo, a comunidade, o Estado”. (VELTHEM, 2017: 736). 
 
47 “O patrimônio nacional seria, por exemplo, o lugar em que agentes estatais especialmente 
treinados coletariam fragmentos de tradições culturais diversas para reuni-los num conjunto 
artificialmente criado voltado para representar a ideia de uma totalidade cultural artificialmente 
criada expressa pela ideia de nação” (ABREU, 2008b:11). 
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nação ou de um grupo social, o que significa algo “herdado”, como trabalho 

consciente na dimensão da reconstrução (GONÇALVES, 2007: 225). 

Apesar da preocupação de Mário de Andrade com as manifestações 

culturais populares que, para ele, cimentavam a formação da identidade 

nacional, as políticas do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(IPHAN) se voltaram, sobretudo, para a conservação dos bens culturais 

materiais de uma cultura branca e ocidental, aqueles de “pedra e cal”, como eram 

denominados os edifícios de caráter único selecionados exclusivamente pelo 

Estado.  

No entanto, a Constituição de 1988 concebeu o patrimônio histórico não 

como um acervo “congelado” no passado e restrito à elite, mas como prática 

social e cultural de diversos agentes, que tem a memória como suporte e o direito 

à cidadania cultural como horizonte. Dessa perspectiva, a responsabilidade de 

proteção, preservação e gestão foi deslocada do Estado para os grupos culturais 

e o patrimônio cultural passou a ser definido a partir de suas formas de 

expressão; de seus modos de criar, fazer e viver; das criações científicas, 

artísticas e tecnológicas; das obras, objetos, documentos, edificações, conjuntos 

urbanos, sítios e paisagens.  

Destaca-se aqui o caráter patrimonial de aspectos intangíveis das 

manifestações culturais, como os conhecimentos tradicionais, as formas de 

expressão, os modos de fazer e os sentidos atribuídos a determinados lugares, 

enquanto se renuncia aos símbolos unificadores nacionais, “portadores de uma 

pretensa identidade comum ao conjunto de todos os brasileiros” (CASTELLS, 

GODOY, RABELO E REIS, 2008: 25). Afirma o ex-presidente do IPHAN, Antonio 

Augusto Arantes Neto, que há uma demanda para que o registro de bens 

imateriais passe a incluir também a diversidade linguística e a oralidade 

(ARANTES NETO, 2005: 7).  

 Nesse sentido, o IPHAN, através de um espaço de diálogo e de debate, 

fortalece a diversidade cultural do nosso país, ao assegurar o processo de 

produção de bens e de salvaguarda dos conhecimentos das populações 

tradicionais, garantindo sua transmissão às novas gerações. Guardião da 

memória coletiva e da identidade dos diversos grupos sociais que contribuíram 

para formação de nosso país, o IPHAN confere novos sentidos ao nosso 

passado e às experiências vividas por comunidades que foram historicamente 
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marginalizadas. O desafio reside na possibilidade de “recriar a memória dos que 

perderam não só o poder, mas também a visibilidade de suas ações, resistências 

e projetos. [...] É fazer com que experiências silenciadas, suprimidas ou 

privatizadas da população se reencontrem com a dimensão histórica” (PAOLI, 

1992: 27). 

Para Regina Abreu, houve “ampliação” do conceito de patrimônio: 
 

O que houve foi novo direcionamento no sentido de 
agregar os grupos tradicionais e populares, antes 
marginalizados, e suas manifestações que, como 
enfaticamente chamaram a atenção os documentos da 
Unesco, deveriam ser salvaguardas, ou seja, 
preservadas do perigo da destruição e da perda. Outro 
ponto importante é que não bastava alardear a 
importância da salvaguarda das manifestações culturais 
tradicionais e populares. Era preciso também 
patrimonializá-las e isso implicou um longo e elaborado 
processo com etapas e objetivos bem definidos 
(ABREU, 2012b: 29). 
 

A arte kusiwa foi o primeiro bem cultural imaterial inscrito no Livro de 

Registro das Formas de Expressão do IPHAN em 20/12/2002. Trata-se de um 

complexo sistema de expressão, identificação e comunicação das populações 

indígenas Wajãpi, da família linguística Tupi-Guarani, que, atualmente, vivem no 

Amapá, no norte do Pará e na Guiana Francesa, diferenciando-se por seus 

repertórios culturais e experiências de vida. No Amapá, existem cerca de 670 

pessoas distribuídas em mais de 40 aldeias pela região dos rios Oiapoque, Jari 

e Araguari, em terras demarcadas e homologadas em 1996. Os Wajãpi mantêm 

intensas relações interétnicas com outros grupos indígenas e com não índios. 

Os padrões kusiwa refletem a cosmologia, as práticas xamânicas, o modo 

de pensar e de se relacionar com o outro. Nesse sentido, observa a antropóloga 

Dominique Gallois, “a linguagem gráfica que os Wajãpi do Amapá denominam 

kusiwa sintetiza seu modo particular de conhecer, conceber e agir sobre o 

universo” (DPI/IPHAN, 2008: 11). Assentam-se nos mitos dos tempos 

primordiais, quando humanos e não humanos, seres visíveis e invisíveis, 

partilhavam os mundos terrestre, celeste e aquático. Nesse registro, o universo 

era indiferenciado, sem cor e todos eram iguais. Certa feita, numa festa, o 

demiurgo Janejar diferenciou homens e animais, inserindo-os nos mundos. Os 

humanos ficaram na terra, aprenderam danças, cantos, os nomes das cores e 

os padrões gráficos que usam até hoje para decorar os corpos e os artefatos. 
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Para os Wajãpi, “os humanos não são donos da diversidade existente na terra 

[...] e os grafismos kusiwa vêm do fundo dos tempos” (DPI/IPHAN: 2008: 20). 

A criação do repertório codificado de padrões gráficos tem como suporte 

animais, principalmente onças, sucuris, jiboias, peixes e borboletas, e de seres 

invisíveis, humanos e não humanos. É uma prática que faz a conexão entre os 

primeiros homens e os grupos indígenas contemporâneos, incorporando suas 

histórias, relações e interações, ou melhor, veicula, por meio da arte gráfica, 

saberes acumulados e atualizados na memória coletiva dos Wajãpi do Amapá. 

No entanto, eles próprios questionam a noção de autenticidade, que está 

na base da patrimonialização. “Ao admitir a mistura, a mestiçagem e a 

assimilação de padrões gráficos advindos de outros grupos, os próprios Wajãpi 

colocam em questão uma pretensa ‘autoria coletiva Wajãpi’ dos grafismos 

patrimonializados” (ABREU, 2012b: 35). 

A pintura corporal, realizada pelo grupo familiar (homens, mulheres, 

moças, rapazes e crianças) que se pintam e são pintados no cotidiano e em 

festas, é um prazer estético que interfere nas relações da pessoa com o mundo. 

A aplicação da tinta de urucum no corpo significa que a pessoa está protegida 

dos espíritos da floresta. As resinas perfumadas potencializam o poder de 

atração e sedução, utilizadas pelos jovens. O jenipapo tem o efeito de aproximar 

entidades espirituais, tornando as pessoas visíveis aos mortos que vivem na 

aldeia celeste.  

Além do corpo como suporte, os Wajãpi também fazem desenhos na 

cerâmica, nas cuias, na tecelagem, nas tipoias e no trançado dos cestos.  Foram 

detectados 21 padrões gráficos kusiwa, em permanente transformação, uma vez 

que, na decoração do corpo, cada pessoa cria a sua própria composição com 

motivos e cores a partir dos padrões básicos, de modo a valorizar tanto a 

expressão individual como o conhecimento coletivo do grupo.  

Cada padrão representa um ser ou um objeto a partir de um foco 

determinado, recebendo uma denominação específica, podendo ser 

reconhecido por qualquer membro da comunidade. Cobras e peixes, por 

exemplo, são representados “em transparência” dos seus ossos ou espinhas, o 

jabuti é percebido pelo relevo do casco, a borboleta, pelo formato das asas e a 

onça e a anta, pelas marcas de sua pelagem. O repertório inclui também quatro 

artefatos: beiju, lima de ferro, ânus da peneira e desenhos para borduna. A 
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incorporação de novos temas e de novos objetos em decorrência do contato dos 

povos indígenas com a sociedade nacional comprova o valor da linguagem 

gráfica do Amapá, capaz de manter, pelo menos até o momento, sua capacidade 

criativa de gerar infinitas composições. 

A Cachoeira do Iauaretê, que foi reconhecida em 23/10/2006 como lugar 

sagrado dos povos indígenas e registrada como Patrimônio Imaterial do Brasil, 

está localizada na região do Alto Rio Negro, no Estado do Amazonas, fronteira 

com a Colômbia. Ela faz parte de um complexo cultural formado pela presença 

de vários grupos indígenas - Arapaso, Bará, Barasana, Desana, Karapanã, 

Kubeo, Makuna, Miriti-tapuya, Pira-tapuya, Siriano, Tariana, Tukano, Tuyuka e 

Wanano – articulados em uma rede de trocas e identificados pelo suporte de 

cultura material, organização social e visão de mundo. Suas pedras, lajes e 

igarapés, dispostas ao longo do Rio Uaupés, trazem significados e remetem às 

narrativas míticas da origem dos primeiros humanos, relatadas através de 

diferentes versões pelos grupos indígenas.   

A patrimonialização da Cachoeira do Iauaretê reforçou a história de vários 

povos indígenas, cujas trajetórias pelo mundo estão presentes nas narrativas 

míticas e nas viagens realizadas pelos ancestrais, mas reconhecidas, mapeadas 

e inscritas nas pedras do rio. “Lugar compartilhado no tempo humano, essa 

cachoeira foi também o lugar em que, no tempo da gente-pedra, as relações de 

base que vieram a conformar o extenso sistema social do noroeste amazônico 

se revestiram de uma qualidade específica” (DPI/IPHAN, 2007: 84). Por isso, 

todos os rios das Terras Indígenas do Rio Negro podem e devem ser 

considerados “lugares sagrados” 

Como demonstram os exemplos acima, esses bens não podem ser 

considerados meros objetos. Além de serem dotados significados mágico-

religiosos e sociais, possuem ressonância, reverberam no coletivo 

(GONÇALVES, 2007: 214 e 215).  

Nesse contexto, o conceito de Patrimônio no século XXI foi fundamental 

para a preservação da diversidade cultural no Brasil. 

Por um lado, o conceito tornou-se mais inclusivo, começando a 
ser utilizado por camadas populares e comunidades tradicionais. 
Por outro lado, o discurso racionalista com pretensão universal 
de ação patrimonial com todos os seus códigos historicamente 
constituídos, tem sido apropriado de maneira extremamente 
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diversificadas entre as chamadas comunidades tradicionais 
(ABREU, 2012b: 36). 

  
 

A ampliação do patrimônio “fez emergir o direito aos diferentes olhares em 

relação à própria herança cultural” (BRUNO, 2012: 41), o que implica, entre 

outras coisas, na reflexão e na revisão das estratégias curatoriais dos museus. 

Nesse processo, o diálogo entre os povos indígenas, os antropólogos, os 

técnicos e o público torna-se central nas ações museológicas.  

 A partir da década de 1990, muitos povos indígenas passaram a 

reivindicar o direito aos seus objetos, que, coletados nas comunidades no 

passado colonial, sobreviveram sob a guarda dos museus ocidentais. Um 

patrimônio nacional pode representar um patrimônio em exílio para outros.  

“Vemos hoje as tentativas de um ‘movimento mundial de repatriação de 

propriedades culturais’ (Halpin 1983: 269) - ou, mais sensatamente, ‘guerras 

culturais’ em que ‘nações lutam por tesouros no exílio (Miller 1924)” (HANDLER, 

1985: 194, tradução nossa).48 

 O tema do repatriamento foi amplamente discutido na convenção da 

UNESCO em 1970. 

Reivindicações de acesso a bens culturais depositados em 
museus fazem parte, hoje, do rol de demandas do movimento 
indígena internacional, e têm sido debatidas em fóruns globais 
como a ONU e a UNESCO, gerando inclusive, legislação 
específica para tratar de pedidos de repatriamento de bens 
culturais (GRUPIONI, 2008: 28). 
 

 Os pedidos de restituição dos bens recaem frequentemente sobre os 

artefatos cerimoniais e sagrados, que, ao preservarem uma integridade 

espiritual, engendram revitalização de práticas culturais, recriação de 

identidades, conhecimentos e direitos. Além disso, o ato de requisitar os 

artefatos retirados das comunidades é uma via para minimizar os efeitos do 

trauma pós-colonial (SIMPSOM, 2009: 122). 

Nos Estados Unidos, na década de 1990, foi promulgada uma lei federal, 

Lei de Proteção de Túmulos de Nativos Americanos (Native American Graves 

Proteccion and Repatriation Act), que visa o total repatriamento dos restos 

                                                           
48 “We see today attempts at a ‘world wide repatriation movement of cultural properties’ (Halpin 
1983:269) – or, more sensationally, ‘culture wars’ in which ‘nations fight for treasures in exile’ 
(Miller 1924)” (HANDLER, 1985: 194). 
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humanos, objetos funerários, objetos sagrados e objetos de uso comunal para 

lugares de origem (ABREU e LIMA FILHO, 2012: 47). 

Em algumas comunidades indígenas, a repatriação de restos 
humanos   também contribuiu para os processos de renovação 
cultural e estimulou a criação de novas formas de práticas 
culturais contemporâneas baseadas em valores tradicionais, 
cerimônias e formas de arte, reforçando a identidade cultural no 
mundo moderno (SIMPSON, 2009: 127, tradução nossa).49 

 

Repatriamentos de restos humanos foram recebidos em Cuba, Equador, 

Peru e Chile com comoventes rituais.   

Ramiro Mattos, então diretor do Smithsonian, declara: 

A repatriação não é incompatível com a pesquisa científica. Uma 
grande porcentagem dos restos humanos que se guarda nos 
museus foi conseguida mediante escavações ilegais, ou pelo 
menos sem a intervenção de profissionais em arqueologia, 
carecendo, portanto, de registro arqueológico, requisito 
indispensável para uma pesquisa científica. Como arqueólogo, 
entendo que qualquer resto humano num museu é útil para a 
pesquisa, a análise e a iniciação científica de estudantes, ainda 
que careça de informações, e, por conseguinte, uma repatriação 
afeta esta fonte de estudo. Entretanto, quero repetir com vocês 
a pergunta recorrente que formulam os indígenas: por que 
somente os ossos indígenas são objeto de estudo ou de 
exibição? Nosso conhecimento antropológico sobre outros 
temas, como a religião ou a religiosidade indígena é também 
limitado, mas por acaso enfatizamos estes temas como 
igualmente importantes na pesquisa? Creio que a pesquisa deve 
ser rigorosa em ambos os níveis: na antropologia física, 
arqueologia e análise de laboratório, assim como na 
comunidade, escutando os líderes espirituais, participando de 
seus rituais e aprendendo sobre seu universo (MATTOS apud 
ABREU e LIMA FILHO, 2012: 47 e 48). 

 

A comunidade de Haida, na Columbia Britânica, no Canadá, recebeu de 

volta mais de 446 ancestrais. Com o intuito de promover o cerimonial fúnebre, 

voltaram a realizar práticas tradicionais de tecelagem, cantos e danças. 

Nike Collison, curador do Museu Haida Gwaii e membro do Comitê de 

Repatriação Haida, explica: 

Com o intuito de realmente fazer as coisas respeitosamente, 
tivemos que recorrer aos nossos antigos ensinamentos, 
conhecimentos e tradições, porque esses ancestrais não sabem 
nada além das formas antigas, é claro, eles viveram centenas de 
anos atrás. Então, isso fez com que uma parcela maior de nossa 

                                                           
49 “In some indigenous communities the repatriation of human remains has also contributed to 

cultural renewal processes and stimulated the creation of new forms of contemporary cultural 
practices based on traditional values, ceremonies and art forms, thereby reinforcing cultural 
identity in the modern world” (SIMPSON, 2009: 127). 
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comunidade reaprendesse nossos velhos hábitos, e isso trouxe 
um número maior de pessoas interessadas em aprender nossas 
canções e danças, aprender sobre nossas cerimônias e 
reaprender antigas técnicas e tradições funerárias que poderiam 
não ter sido mais usadas, e isso une toda a comunidade. 

   […] 
Após cada cerimônia, pode-se sentir que o ar foi limpo, que os 
espíritos estão descansando, que nossos antepassados estão 
em paz e que a cura é visível nos rostos da comunidade Haida 
(SIMSON: 2009: 127 e 128, tradução nossa).50 

 

  No Brasil, ficou famoso o caso do pedido de requisição de uma 

machadinha semilunar de pedra, que se encontrava sob a guarda do Museu 

Paulista (MP). O artefato, que pertencia aos Krahô, era de uso cerimonial, 

ritualístico e simbólico. Pertencente à família linguística Jê, a população Krahô 

soma, atualmente, 2.992 pessoas (Siasi/Sesai), distribuídas em 16 aldeias, 

localizadas na Terra Indígena Kraolândia, no estado do Tocantins 

(https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kraho/438 Acessado em 24.5.2018). 

 O processo de restituição está “diretamente relacionado à nova afirmação 

étnica desses índios”, à “afirmação da indianidade”, das tradições e valores 

míticos e culturais (BORGES e BOTELHO, 2010: 10). O processo resultou em 

ganho de causa dos Krahô, em 1989, que tiveram o machado restituído à 

comunidade da Aldeia Pedra Branca e só é usado em rituais que reúnam todas 

as aldeias Krahô. O machado semilunar ganhou o status de representar “a 

memória mítica dos Krahô” [...] Esse machado lítico representava não apenas a 

história imemorial dos Krahô, mas também o símbolo de afirmação Krahô como 

povo” (BORGES e BOTELHO, 2010: 11). 

O repatriamento ou restituição do objeto museal é uma questão ética que 

envolve vários atores – profissionais dos museus, povos indígenas e 

especialistas –, na discussão da legitimidade da posse e da preservação do 

patrimônio cultural. 

                                                           
50 “In order to really, really do things respectfully, we really had to call on our ancient teachings 
and knowledge and traditions because these ancestors don´t know anything but the old ways, of 
course, they lived…hundreds of years ago. So that made a larger portion of our community 
relearn our old ways, and that´s brought more people to learn our songs and dances, and to learn 
about our ceremonies, and to relearn ancient burial techniques and traditions that may not have 
otherwise been used any longer, and it brings out whole community together. 
[…] 
After each ceremony, one can feel that the air has been cleared, that spirits are resting, that our 
ancestors are at peace, and that healing is visible on the faces of the Haida community” 
(SIMPSON: 2009: 127 e 128). 
 

https://pib.socioambiental.org/pt/povo/kraho/438
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4.2. Os museus indígenas 

Na América do Norte, a proliferação dos museus indígenas ocorreu na 

década de 1990, como “o último bastião de luta pelos direitos dos povos 

indígenas” (ROCA, 2015:118). Conectados aos movimentos internacionais, foi 

nesse mesmo período que se deu a “descoberta dos museus pelos índios” da 

América do Sul (FREIRE, 1992, s.n.). 

Os movimentos indígenas questionam o discurso colonialistas e criam, no 

espaço do museu, autorrepresentações, construções de identidades e “seus 

pontos de vista sobre a cultura” (VIDAL, 2008), que reverberam no cenário 

nacional e internacional dentro de um contexto político.  

 Os museus indígenas configuraram-se, assim, como espaço de lutas, 

interlocução cultural, afirmação de identidade, combate aos preconceitos e 

preservação do patrimônio material e imaterial. É o resultado da “capacidade de 

reafirmação da soberania dos índios sobre suas próprias histórias e tradições 

culturais (ROCA, 2015: 119).  

Os museus indígenas tecem sistemas de conhecimento e 
representações, que, junto com outros, permitem aos índios se 
autoidentificarem, assim como se mostrarem perante o Estado nacional 
e a comunidade internacional, representando performaticamente suas 
diferenças para outros grupos sociais (ROCA, 2015: 132). 
 

A apropriação dos espaços dos museus pelos nativos filia-se aos 

seguintes interesses dos indígenas: a) substituir representações anacrônicas e 

estereotipadas de um “outro” exótico e a-histórico; b) produzir conhecimentos 

sobre si próprios; c) projetar as exposições para as próprias comunidades; d) 

criar ambientes de aprendizado, a fim de manter a integridade das comunidades; 

e) apresentar objetos arqueológicos ou históricos através de uma interpretação 

contemporânea; f) incentivar a comunicação e propagar o ativismo político 

(ROCA, 2015:129). 

No Brasil, o Museu Magüta foi o primeiro museu indígena brasileiro criado 

pelas lideranças Ticuna do Conselho Geral da Tribo Ticuna (CGTT), em 1991, 

na região do Alto Solimões, na cidade de Benjamin Constant. 

Reúne cinco salas de exposição e uma pequena biblioteca. 

Suas coleções foram formadas, uma parte com o 
trabalho de artistas indígenas, especializados em 
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diferentes artes: confecção de máscaras rituais, 
esculturas de madeira e de cocos de palmeira, pintura 
de painéis decorativos de entrecasca, fabricação de 
colares, cestos, redes e bolsas. Outra parte, com a 
recuperação de certos artefatos hoje já em processo de 
extinção ou em desuso, reconstituídos a partir de 
fotografias antigas pertencentes a museus etnográficos, 
entrevistas com anciãos e registros feitos desde 1929 
pelo etnólogo Curt Nimuendajú (FREIRE, 1999, s.n.). 

  

 Os Ticuna notaram a importância tanto do museu como meio de 

fortalecimento da identidade e da memória indígena quanto como meio de 

dissolução de ideias preconceituosas a respeito das populações indígenas. Não 

é à toa que o Museu Magüta surge no seio da luta pela demarcação de terras, 

como instrumento de mobilização e defesa do território Ticuna, que estava sendo 

ameaçado por latifundiários, políticos e madeireiros, que, atribuindo aos índios 

uma identidade “cabocla”, expropriavam suas terras.51 “A ideia da criação de um 

museu surgia como uma estratégia de organização da memória e revigoração 

da identidade étnica” (ABREU, 2008: 134) e adquiriu um “potencial explosivo” na 

luta pela identidade étnica Ticuna (FREIRE apud ABREU, 2008: 135).  

Segundo depoimento do líder Constantino Ramos Lopes Cupeatücü:  

A intenção da criação do museu era que os índios não 
perdessem tudo o que tinham, já que mesmo suas 
armas como a zarabatana não sabiam mais fabricar, 
além de serem obrigados pelos patrões a plantar 
mandioca e fabricar farinha para ser vendida em 
Benjamin Constant, Tabatinga e Letícia na Colômbia. A 
ideia de criar o museu foi para preservar a arte e a língua 
ticuna, assim como o mito e a história (ABREU, 2008a: 
137). 

 

O acervo possui mais de 420 peças e foi formado pelas lideranças 

indígenas, que mobilizaram aproximadamente 95 aldeias da região, com uma 

população de 28 mil índios. O processo contou com a assessoria da antropóloga 

Jussara Gomes Gruber.  

O principal trabalho consistiu de um lado, em recuperar antigas 
tradições e técnicas artesanais em desaparecimento e, de outro 
lado, estimular os artistas indígenas, especializados em 
diferentes artes (confecção de máscaras rituais, esculturas de 
madeira e de cocos de palmeira, pinturas de painéis decorativos 
de entrecasca, fabricação de colares, cestos, redes e bolsas) 
(ABREU, 2008a: 135).  

                                                           
51 “Em março de 1988, pistoleiros atacaram um grupo de índios no igarapé do Capacete, matando 
catorze deles, entre homens, mulheres e crianças, ferindo 23 e deixando dez desaparecidos, 
num massacre que teve ampla repercussão nacional e internacional” (ABREU, 2008a: 134). 
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Projetado e dirigido pelos líderes do Conselho Geral da Tribo Ticuna, o 

Museu Magüta deu visibilidade nacional e internacional aos Ticuna. Com 

ações museológicas voltadas para o presente, o primeiro museu indígena 

inscreve-se “numa ação de resistência ou até mesmo de re-existência 

(ABREU, 2008: 137). Em 1996, recebeu o prêmio do International Commitee 

on Museums (Comitê Internacional de Museus – ICOM) e, em 2008, o Prêmio 

Chico Mendes do Ministério do Meio Ambiente. 

Trata-se, portanto, de uma experiência pioneira no campo dos museus 

etnográficos que serviu de modelo para a proliferação de outros museus dos 

povos indígenas que surgiram no Brasil, com a ativa participação das 

comunidades nas quais estão inseridos. 

O falar sobre o “outro” é substituído por uma narrativa que 
mescla a construção da alteridade com a autorrepresentação e 
construção de si, que identifico como “alteridade mínima” 
(ABREU, 2008a: 138). 

     

O Museu dos Kanindé52, em Aratuba, no Ceará, foi uma experiência 

museal que “ocorre concomitante ao processo de mobilização étnica” (GOMES 

e VIEIRA NETO, 2009: 92). Os índios do Ceará, que haviam sido considerados 

extintos no século XIX, realizam, depois da Constituição de 1988, “o caminho de 

volta” às suas identidades indígenas.  

A emergência étnica ocorre junto às articulações políticas destas 
comunidades sob a categoria identitária indígena e em 
etnônimos específicos [...]. Inicia-se o processo de 
diferenciação, de redescoberta, de busca de sinais diacríticos 
em relação à sociedade envolvente (GOMES e VIEIRA NETO, 
2009: 39). 
 

 Instalado na Aldeia Fernandes, em um compartimento de uma casa 

simples, o Museu do Kanindé foi fundado por José Maria Pereira dos Santos, 

mais conhecido como Cacique Sotero, responsável pela coleta dos objetos 

reveladores da vida indígena em vários tempos e da ligação dos índios com a 

mata. “Percebemos que a caça e os conhecimentos referentes à fauna e à flora 

                                                           
52 “O etnônimo Kanindé remete ao chefe indígena Canindé, principal dos Janduins, que liderou 
a resistência de seu povo no século XVII, obrigando o então rei de Portugal a assinar com ele 
um tratado de paz, firmado em 1692, mas descumprido por parte dos portugueses (GOMES e 
VIEIRA NETO, 2009: 93).  
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locais constituem importantes sinais diacríticos desta comunidade indígena” 

(GOMES e VIEIRA NETO, 2009: 96).  

Segundo o Cacique Sotero: 

Aqui é a experiência de nossa comunidade. Tem gato maracajá, 
camaleão, peba, mão-de-onça, tejo, pé-de-veado, nosso 
artesanato em madeira de imburana. Aqui é um fuso da minha 
tia, couro de jirita, coruja, inxuí de abelha de dá mel. A gente 
derruba na mata e come o mel. Bolsa de palha de carnaúba, o 
casco de um tatu. Aqui as nossas vestes, que nós usa nos ritual. 
Vamos fazer uma representação, que o povo gosta sempre de 
chamar a gente, a sociedade [...] também na escola com as 
crianças (GOMES e VIEIRA NETO, 2009: 92). 

 

 O Museu foi aberto ao público em 1996, em meio à luta pela afirmação da 

indianidade dos Kanindé, como um instrumento mobilizador da identidade étnica, 

de modo a cumprir um papel importante no processo de etnogênese das 

populações indígenas articulado aos movimentos políticos pelo direito às terras 

originais.  

 O Museu Kuahí53 dos Povos Indígenas do Oiapoque localiza-se no 

Amapá, extremo norte do Brasil, fronteira com a Guiana Francesa. Reúne 

acervos dos grupos Karipuna, Palikur, Galibi-Marworno e Galibi-Kali´na, povos 

indígenas do Baixo Oiapoque que se originaram de várias migrações e fusões, 

mas que, atualmente, compartilham um mesmo território conectados pelos rios 

Oiapoque, Curiti, Uaçá e Urukuá, estabelecendo laços de solidariedade e de 

parentesco. 

Depois de uma viagem a Alemanha, França e Portugal de algumas 

lideranças indígenas em companhia da então esposa do governador do Estado 

do Amapá e secretária estadual, Janete Capiberibe, os povos indígenas do 

Oiapoque decidiram organizar um museu, com o apoio do governador do Amapá, 

João Alberto Capiberibe, em 1998.  

Inaugurado em 19 de abril de 2007, o Museu Kuhaí, que conta com a 

assessoria da antropóloga Lux Vidal, é uma instituição indígena de referência e 

memória dos povos do norte amazônico, viabilizando, ainda, a comercialização 

da produção artesanal e a geração de renda (VIDAL, 2008:110). A parceria 

SECULT e Ministério da Cultura do Amapá permitiu a formação dos educadores 

do museu e forneceu os equipamentos das instalações: salas de exibição, 

                                                           
53 Explica Lux Vidal que Kuhají  é o nome de um pequeno peixe na região e o nome dado a um 
padrão gráfico muito utilizado na decoração de objetos (VIDAL, 2008: 109). 
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reserva-técnica, auditório, sala de processamento de documentos, uma 

biblioteca, sala de leitura, sala de pesquisa, sala do educativo e loja para venda 

de artefatos (VIDAL, 2013: 403).  

A coleção é formada por mais 300 peças, todas elas encomendadas e 

produzidas nas aldeias, que representam os artefatos mais expressivos de uso 

cotidiano e ritual e também peças fabricadas para o comércio (VIDAL, 2008: 

114). “O Museu lhes aparece, assim, como mais uma conquista dos movimentos 

indígenas” (VIDAL, 2008: 114).  

Em entrevista, Lux Vidal relembra as concepções indígenas com relação 

aos objetos na primeira exposição do museu intitulada “A presença do invisível 

– vida cotidiana e ritual entre os povos indígenas do Oiapoque”, montada no 

Museu do Índio em 2007: 

Na grande exposição inaugural do Kuahí, em 2007, os índios 
quiseram expor todo o acervo de que dispunham. Montaram a 
exposição, com pouco critério museológico, mas o conjunto 
expressava uma dimensão cosmológica, a relação dos objetos 
com o invisível. Percebíamos que aqueles objetos eram mesmo 
coisas vivas, cópias dos invisíveis. O pote de caxiri estava no 
alto de um suporte e parecia um karuanã, um encantado, uma 
coisa que dominava o resto, as esculturas dos seres 
sobrenaturais (MACEDO e GRUPIONI, 2009:802). 
 

 Quando a equipe do museu foi reorganizar a exposição, em 2010, mudou 

a organização inicial, exibindo, de um lado, objetos cotidianos e, de outro, rituais. 

Para cada categoria, apenas um objeto era exibido. “Os índios disseram que, do 

jeito que era antes, não conseguiam explicar para os grupos escolares e outros 

visitantes a ordem da exposição” (VIDAL, 2013: 408, tradução nossa).54  

 O Museu Kuhaí apresenta a perspectiva indígena da produção cultural 

dos povos do Oiapoque.  

De objetos de uso comum que podem ser vendidos ou 
descartados, os artefatos das coleções são transformados em 
objetos que servem como documentos. Essa é uma maneira de 
reconstruir o mundo dos objetos, levando a um processo de 
reinterpretação e criação de significados (VIDAL, 2013: 420).55  

 

                                                           
54 “The Indians said that the way that it was before they could not explain to the school groups 

and other visitors the order of the exhibition” (VIDAL, 2013: 408). 
 
55 “From objects of commom usage that can be sold or discarded, the artifacts of the collections 

are transformed into objects that serve as documents. This is a way to reconstruct the world of 
objects, leading to a process of reinterpretation and creation of meanings” (VIDAL, 2013: 420). 
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 Assim, dentro dos museus, os representantes das comunidades 

indígenas assumem o papel de curadores, antropólogos, pesquisadores.  

O surgimento dos “antropólogos mediadores” na cena dos 
estudos antropológicos sobre museus trouxe um dado novo para 
os estudos antropológicos com foco nos museus. Neste caso, 
trata-se não apenas de estudar os museus, os objetos e as 
coleções, mas de ouvir o “outro” que foi objeto das práticas 
colecionistas e das representações museológicas. É importante 
assinalar que, neste processo, o “nativo” também passa a 
incorporar a técnica da museologia, e alguns chegam mesmo a 
estudar museologia” (ABREU e VIEIRA FILHO, 2012: 48). 

 

Os museus indígenas no Brasil56 viabilizaram a construção de 

“antropologia nativa” (ABREU, 2007), que, ao difundirem as vozes e perspectivas 

indígenas silenciadas no passado, propiciam a abertura de novos caminhos 

tanto para a antropologia quanto para os museus.  

As ações museológicas indígenas, ao contrário dos museus tradicionais, 

seguem a lógica do pensamento ameríndio e operam em direção à afirmação 

das identidades étnicas e da autorrepresentação. 

 

 

 

  

                                                           
56 No plano internacional, destacam-se os museus tribais do Noroeste da América do Norte, a 
rede de museus comunitários mexicanos, os museus dos aborígenes australianos, o Museu 
Nacional Sêneca-Iroquês e a Associação de Museus Indígenas Americanos (GOMES, 2014: 
2). 
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PARTE II 

 

CATÁLOGO DAS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS GUARANI DO  

MUSEU DE ARQUEOLOGIA E ETNOLOGIA (MAE/USP) 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Mulher Kaiowá fiando algodão, 1949. Foto de Egon Schaden 

Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
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CAPÍTULO 1: A FORMAÇÃO DAS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS  
 

    “[…]  collections are at the heart of a museum”  
    (Pearce, 2002: 125). 

 

“A cultura não é algo dado, posto, algo dilapidável, 
mas algo constantemente reinventado, recomposto, 
investido de novos significados” (CARNEIRO DA 
CUNHA, 1979: 36). 

 
  

Além do Museu Nacional do Rio de Janeiro, outros museus brasileiros 

foram criados no século XIX, os quais, embora seguissem os padrões 

classificatórios dos museus europeus, cumpriram um importante papel no 

desenvolvimento da pesquisa etnográfica, da antropologia física e das ciências 

naturais no país (SCHWARCZ, 2007: 69). Nesse quadro, destacam-se o Museu 

Paranaense (1876), o Museu Paraense Emílio Goeldi (1866) e o Museu Paulista 

(1895). Todos eles se debruçaram sobre o “homem brasileiro” imerso, como se 

acreditava, em “um grande laboratório racial” (SCHWARCZ, 2007: 91 e 93). 

Os etnólogos do início do século XX dedicaram-se basicamente a 

“colecionar e descrever artefatos” das culturas em vias de extinção que os 

auxiliaria na elaboração de mapas capazes de demonstrar as trajetórias da 

difusão cultural. As primeiras coleções formadas no Brasil por pesquisadores 

estrangeiros encontram-se quase totalmente nos museus fora do país. Mas, 

entre as décadas de 20 e 60, colecionadores como Curt Nimuendajú, Herbert 

Baldus, Harald Schultz e Potásio Frickel formaram importantes coleções para os 

museus brasileiros também (GALLOIS E VIDAL, 1988: 90). 

A prática de colecionamento e a hegemonia das pesquisas etnográficas 

começaram a ser questionadas no âmbito das Universidades somente em 

meados do século XX. 

A institucionalização das Ciências Sociais nas Universidades e 
o surgimento de novos modelos de museus etnográficos, como 
o Museu do Homem em Paris, deslocaram para outros planos a 
relação entre a Antropologia e os museus. As coleções de 
estudo, antes primordiais para a pesquisa etnográfica, foram 
ressignificadas. A introdução de novos paradigmas na pesquisa 
antropológica conduziu os estudos da cultura e as construções 
de alteridade para aspectos imateriais e simbólicos, onde não 
era mais tão importante reunir objetos e documentos de cultura 
material (ABREU, 2008: 125). 
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No ano de 1989, avaliou-se que os acervos arqueológicos e etnográficos 

que estavam espalhados pela Universidade de São Paulo. A conclusão foi que 

essas dispersões e duplicidades ocorriam também no que dizia 
respeito às bibliotecas, equipamentos e publicações de 
periódicos, bem como de recursos humanos e dotações 
orçamentárias, e ainda que ocorria uma superposição 
desnecessária nas atividades de pesquisa e nos programas de 
trabalho, nessas áreas (FLEMING E FLORENZANO, 2011: 221).  

 

Por isso foi proposta a reorganização dos acervos dos museus de São 

Paulo, a abrangência de “novas temáticas expositivas” e a “inserção nos debates 

internacionais no campo dos museus” em busca da democratização e da 

“dessacralização dos museus” (ORNSTEIN E BARBUY, 2015: 266).  

A Resolução reitoral da Universidade no 3.560, de 12/8/89, propõe então 

a fusão do acervo do Museu Paulista (MP) e do Acervo Plínio Ayrosa (APA), do 

Departamento de Antropologia da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

ambos da Universidade de São Paulo, para o Museu de Arqueologia e Etnologia 

da Universidade de São Paulo (MAE-USP). 

 Além disso, a Resolução integrou duas unidades ao MAE-USP, que se 

tornaria um centro científico de referência etnográfica: o Instituto de Pré-História, 

criado por Paulo Duarte, em 1962 e o MAE, fundado em 1962, com o nome de 

Museu de Arte e Arqueologia (BRANDÃO E COSTA, 2007: 210). Na 

reformulação, todas as coleções etnográficas foram transferidas para as 

reservas técnicas do novo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade 

de São Paulo (MAE/USP). 57  

Desde então, o Museu Paulista (MP) passou a atuar exclusivamente no 

campo da História, resgatando a diretriz proposta por Taunay nas décadas 

anteriores. Um plano diretor foi formulado em 1990, pelo professor Ulpiano T. 

Bezerra de Meneses, que fez a conexão entre “os museum studies e os material 

culture studies para um museu universitário de história” e propôs três linhas de 

pesquisa: I. Cotidiano e Sociedade; II. Universo do Trabalho e III. Imaginário 

(ORNSTEIN E BARBUY, 2015: 266).  

 

                                                           
57 Para aprofundar a discussão sobre a trajetória do MAE, ver FLEMING, Maria Isabel D´Agostino 
e FLORENZANO, Maria Beatriz Borba. “Trajetória e perspectivas do Museu de Arqueologia e 
Etnologia da USP (1964-2011)”. Estudos Avançados, 25 (73), 2011: 217-228. 
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  1.1 Coleções etnográficas do Museu Paulista (MP) 

A história da origem do acervo etnográfico do Museu Paulista remonta à 

coleção particular do Major Sertório, que foi doada pelo Conselheiro Francisco 

de Paula Mayrink ao governo paulista, em 1890, à coleção do Museu Provincial, 

criado em 1877 pela Sociedade Auxiliadora do Progresso da Província de São 

Paulo, e à pequena coleção de um colecionador chamado Peçanha (GROLA, 

2014: 16 e MORAES, 2008: 209). Paira a dúvida se a coleção do Peçanha era a 

mesma do Museu Provincial.  

Fato é que foram reunidas coleções de Zoologia, Botânica, Mineralogia, 

Paleontologia, Arqueologia, Etnologia e História, sugerindo o caráter 

multidisciplinar da construção do conhecimento científico na nascente instituição. 

Constituiu-se, assim, o Museu do Estado, sob a guarda da Comissão Geográfica 

e Geológica, um museu de História Natural, no qual tinham lugar a Antropologia 

e a História. “Museu enciclopédico por excelência, permitia que os 

pesquisadores, a pouca distância de algumas gavetas, tivessem contato com 

exemplares da cultura, da flora e da fauna de várias partes do mundo” 

(MORAES, 2008: 206).  

No que diz respeito à coleção etnográfica, o Museu Sertório, afinado às 

tendências de sua época, reuniu “vários utensílios indígenas, machados e 

pontas de flecha de interesse antropológico e etnográfico (CARVALHO, 2014: 

5). O próprio Sertório realizava expedições para estudar e coletar objetos. Além 

de São Vicente, visitou Conceição de Itanhaém e Peruíbe, regiões de onde foram 

coletados numerosos objetos nas aldeias Guarani.  

Em notícia do Correio Paulistano, de 11 de setembro de 1886, Sertório 

tinha em sua casa uma “indiazita Guarani”, que estudava no “colégio de meninas 

de Itu”. Joaquim Sertório também foi acusado de ter exposto em seu museu, em 

1896, um menino xavante, Apyla, de nove anos ao lado crânio de seu pai, que 

havia sido assassinado (CARVALHO, 2014: 11).  

Na própria trajetória da coleção de Sertório, as práticas de violência com 

relação às populações indígenas são claras: guerras de extermínio, capturas, 

exibição de pessoas e objetos. Não à toa as pontas de flecha se destacam na 

Coleção Antiga. Para o colecionador Sertório, a coleção era um símbolo de 

status, buscando “se inserir no processo civilizatório europeu” (CARVALHO, 

2014: 12).  
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Segundo testemunha Ezequiel Freire,  

[...] as suas coleções estão dispostas mais em atenção ao efeito 
que possam produzir os agrupamentos do que em vista das 
classificações científicas, de modo que na mesma vidraça 
podem casualmente encontrar-se reunidos indivíduos dos mais 
disparatados feitios e índole: - uma tartaruga ao lado de um 
beija-flor, de um cristal de quartzo, ou de uma espada histórica 
[...]. Além destas velharias curiosas, muitas outras, amuletos, 
fetiches de índios, artefatos indígenas, monstros vegetais e 
animais, coleções de conchas, mineralógicas, numismáticas – 
de madeiras, de insetos e até de jornais! (FREIRE apud ELIAS, 
1984:vii). 

 

Inaugurado a 7 de setembro de 1895, o Museu Paulista, o primeiro museu 

público do estado de São Paulo, esteve subordinado à Secretaria dos Negócios 

do Interior e, posteriormente, à Secretaria da Educação, seguindo o “modelo 

enciclopédico, de cunho eminentemente naturalista, dos museus do século XIX” 

(DORTA E CURY, 2000: 25).  

O primeiro diretor da instituição foi o zoólogo Hermann von Ihering (1818-

1892), que permaneceu no cargo de 1894 a 191658. Durante sua gestão, o 

Museu Paulista se dedicou a aumentar suas coleções enciclopédicas nas áreas 

de botânica, mineralogia, paleontologia, arqueologia e etnologia, com o objetivo 

de viabilizar o estudo do “reino animal, de sua história zoológica e da história 

natural e cultural do homem” enquanto referência em termos da “natureza da 

América do Sul e do Brasil” e do “homem sul-americano e de sua história” 

(IHERING, 1895: 20). 

A partir de 1895, Ihering criou a Revista do Museu Paulista, que se 

tornou um dos principais veículos de divulgação dos trabalhos científicos na área 

de Ciências Naturais. Além disso, com relação as coleções estavam organizadas 

de acordo com as publicações internacionais e os critérios dos museus europeus 

e norte-americanos. Afirma o então diretor do Museu Paulista: 

O que mais me está satisfazendo na atual instalação do Museu 
é a separação das coleções expostas e das coleções de estudo: 
as experiências feitas nesse sentido nos grandes Museus da 
Europa e dos Estados Unidos demonstram a inconveniência de 

                                                           
58 O quadro de diretores do Museu Paulista é o seguinte: Hermann von Ihering (1894-1916); 
Armando da Silva Prado (1918-1919); Affonso de Escragnolle Taunay (1917-1945); Sérgio 
Buarque de Holanda (1946-1956); Herbert Baldus (1953-1960); Mário Neme (1961-1973); 
Antonio Rocha Penteado (1973-1978); Setembrino Petri (1978-1982); Orlando Marques Paiva 
(1982-1989); UlpianoToledo Bezerra de Meneses (1989-1994); José Sebastião Witter (1994-
1999); Raquel Glezer (1999-2003); Eni de Mesquita Samara (2003-2008); Cecília Helena de 
Salles de Oliveira (2008-2012) e Sheila Walbe Ornstein (2012-atual) (ORNSTEIN E BARBUY, 
2015: 265). 
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cansar o público com a exposição de objetos em demasia. É esta 
a razão por que os grandes Museus como os de Londres e 
Berlim começaram a separar as coleções expostas e que são 
escolhidas com todo o critério, e as coleções de estudo que, 
armazenadas, menos lugar ocupam.  Este sistema razoável e 
prático já temos aqui seguido desde o princípio (IHERING, 1895: 
20). 

 
Na gestão de Affonso de Taunay (1876-1958), de 1916 a 1945, porém, o 

Museu Paulista sofreu grandes mudanças tanto em sua organização como em 

suas funções.  

O projeto delineado para o Museu Paulista, em 1895, era o do 
museu enciclopédico, que reunisse uma mostra de todo o 
conhecimento humano. Predominante nos fins do século XIX e 
início deste, esse conceito de museu vem sendo reformulado 
dando lugar a outro mais específico. As coleções estão sendo 
desmembradas e incorporadas, como doação ou transferência, 
a novas instituições (ELIAS, 1984: 12).  
 

Sob a direção de Affonso Taunay, o Museu Paulista deixou de ser um 

museu de história natural e dedicou-se prioritariamente aos estudos de História 

e Genealogia. “No Plano do Diretor do Museu Paulista (s.d.) foram apresentados 

os vários aspectos da nova gestão do museu, que, a partir de então, passou a 

ser entendido e organizado dentro de sua especialização no campo da história” 

(BREFE, 2005: 28).   

A partir de 1922, além da publicação dos Anais do Museu Paulista, 

“centrada em temas da história nacional, que, para Taunay, era compreendida 

de uma perspectiva notadamente paulista” (FRANÇOSO, 2005: 589), foram 

criadas a Seção de História e Etnografia. Instaurava-se, assim, a tendência para 

a especialização do Museu Paulista no campo da história, com aumento das 

coleções de objetos históricos em detrimento das coleções de história natural.  

[...] o que permite definir o Museu Paulista como um museu 
histórico (apesar do seu acervo ainda enciclopédico) é, de um 
lado, seu papel de memorial da nação e, de outro, sua 
orientação segundo os métodos da moderna concepção de 
história que, de resto, orientaram Taunay em seu trabalho como 
historiador (BREFE, 2005: 86).  
 

Em 1934, no momento da criação da Universidade de São Paulo, tornou-

se um Instituto Complementar da recém-criada Universidade de São Paulo. 

Cinco anos depois, a área de zoologia deixou o Museu Paulista, pondo fim à 

pretensão de se constituir como um museu enciclopédico e de história natural 

(ORNSTEIN E BARBUY, 2015: 265). 
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Depois de Taunay, Sérgio Buarque de Holanda (1902-1982) assumiu o 

cargo diretor do Museu Paulista, entre 1946 e 1956. Nesse período, a seção de 

Etnologia foi criada e dois funcionários foram contratados: os etnólogos Herbert 

Baldus (1899-1970) e Harald Schultz (1909-1965). Baldus ficaria encarregado 

de cuidar da coleção de etnografia do Museu Paulista, que se encontrava 

abandonada, incentivar as pesquisas etnológicas, promover expedições e 

retomar a publicação da Revista do Museu Paulista, que havia sido extinta em 

1938, e que passou a veicular, predominantemente, artigos de antropologia 

(FRANÇOSO, 2005: 590- 593). Nessa ocasião, foram inauguradas cinco salas 

de exposição sobre os índios sul-americanos e uma sobre arqueologia sul-

americana. 

Posso afirmar que a atual Secção de Etnologia do Museu 
paulista, no sétimo ano de sua existência, já não faz má figura 
ao lado dos museus etnológicos do velho e do Novo Mundo. É 
verdade que, em tamanho, continua sendo um anão entre 
gigantes. Mas, já se está aproximando do fim para o qual a 
orientei desde sua criação: tornar-se, dentro do organismo do 
Museu Paulista, um museu sui-generis, o "Museu do Índio 
Brasileiro". Ainda que estejamos longe de possuir o número de 
peças do Museu de Gotemburgo ou do nosso Museu Nacional, 
andamos em bom caminho para satisfazer, como poucos 
museus do mundo, as exigências científicas modernas. Nossas 
expedições foram organizadas sempre no sentido de colher, não 
tanto peças espetaculares, mas todo e qualquer objeto que 
possa contribuir para ilustrar a cultura material de uma tribo em 
sua totalidade (BALDUS, 1953: 423 apud PAULA, 2006: 265). 

 
A partir de 1947, o Museu Paulista empreende expedições científicas de 

trabalho de campo e coleta de artefatos em aldeias das populações indígenas, 

sob a responsabilidade de Herbert Baldus, chefe da Seção de Etnologia, e do 

fotógrafo Harald Schultz, seu assistente. 

A preocupação com o rigor científico na aquisição e tratamento 
das coleções perdurou na era pós-Baldus, atingindo o acervo 
etnográfico do Museu Paulista cerca de 15 mil peças em 1989. 
Destas, 6 mil devem-se às coletas de Schultz em diversas 
aldeias e vários períodos até 1965. Schultz produziu igualmente 
filmes didáticos, gravações sonoras, fotos e dispositivos de valor 
etnográfico incalculável, além de contribuições escritas (DORTA 
E CURY, 2000: 25 e 26)  

 

Em 1963, se deu a incorporação do Museu Paulista à USP. Criado em 24 

de julho de 1964, graças ao empenho de Francisco Matarazzo Sobrinho (1898-

1977) junto a museus da Itália, o Museu de Arte e Arqueologia, denominado 
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Museu de Arqueologia e Etnologia (MAE) 59 a partir de 1972, tinha o objetivo de 

formar, ampliar e preservar as coleções arqueológicas e etnográficas, bem como 

aprofundar a pesquisa sobre as três heranças culturais: Herança Mediterrânica 

e Médio-Oriental; Herança Africana e Herança Americana. No ano seguinte, 

seria publicada a revista de arte e arqueologia, Dédalo (1965-1990), para 

divulgar a produção dos pesquisadores do Museu.   

 

1.2 Coleções etnográficas do Acervo Plínio Ayrosa (APA) 

O acervo Plínio Ayrosa (APA) originou-se do Museu Etnográfico.  Sabe-

se que a formação das coleções teve início em 1935, por iniciativa do professor 

Plínio Ayrosa, responsável pela cadeira de Etnografia do Brasil e Língua Tupi-

Guarani da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. O objetivo era criar um 

museu etnográfico na universidade, o Museu de Etnografia da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, dedicado à pesquisa, 

à formação, à conservação, à documentação e à divulgação das coleções 

etnográficas. 

Esta relação inquestionável entre a formação em pesquisa e a 
atividade docente é a característica específica deste Acervo 
etnográfico que desde 1983 vem passando por uma profunda 
reestruturação graças ao empenho da Profa. Dra. Dominique T. 
Gallois, orientadora dos trabalhos museográficos e de pesquisa 
e de Mariana Vanzolini, especialista em conservação e 
restauração e que se incumbiu da organização física das 
coleções no depósito do Acervo” (VIDAL, 1988: VI e VII) 

 
O APA é formado por uma grande variedade de artefatos obtidos no 

trabalho de campo por pesquisadores do departamento ou por “doações e 

aquisições junto a colecionadores” (GARCIA, SOUSA E AFONSO, 2014: 292). 

Destacam-se os artefatos de grupos Kayapó, Parakaná, Asurini, Gavião e 

                                                           
59 Segundo Fleming e Florezano, a denominação Museu de Arte e Arqueologia é mais adequada 
à sua vocação: “a formação, ampliação, preservação de coleções arqueológicas e etnográficas 
e, a partir delas, o desenvolvimento de atividades de pesquisa, docência e extensão de serviços 
à comunidade, nas áreas fundamentais para um conhecimento antropológico do homem 
brasileiro, aprofundado por meio do estudo de suas heranças culturais” (FLEMING E 
FLORENZANO, 2011: 218 e 219). Para aprofundar discussão sobre a trajetória do MAE, ver 
FLEMING, Maria Isabel D´Agostino e FLOREZANO, Maria Beatriz Borba. Trajetória e 
perspectivas do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP (1964-2011). Estudos Avançados, 
25 (73), 2011: 217-228. 
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Wayana-Aparai, do Pará, Xavante e Xerente de Mato Grosso, as coleções 

Yanomami de Roraima, Waiãpi do Amapá e as coleções Bororo e Kadiwéu.  

As coleções do APA somam quatro mil itens (FLEMING E FLORENZANO, 

2011: 222). “Nestas coleções estão representados praticamente todos os grupos 

indígenas do país, incluindo grupos extintos e exemplares de artefatos que já 

não são produzidos pelos atuais indígenas” (SILVA E GALLOIS, 1982: 187). O 

APA possui 48 artefatos dos Guarani Mbyá de São Paulo, 82, dos Guarani 

Kaiowá e 5, dos Guarani Ñandeva.  

Algumas informações sobre a formação do acervo podem ser 

encontradas no catálogo das coleções etnográficas feito por Dominique Gallois, 

escrito em 1988. Trata-se do “primeiro trabalho de organização e sistematização 

das coleções antigas e recentes depositadas no Acervo Plínio Ayrosa” 

(GALLOIS, 1988: 2).  

Quando o Centro de Documentação Etnográfica e Social do Instituto de 

Educação, organizado pelo Prof. Fernando de Azevedo, foi extinto, em 1938, o 

APA recebeu a importante coleção Rankokamekra-Canela, formada pelo 

etnólogo Curt Nimuendajú (PAULA, 2005: 367). Outras coleções foram 

incorporadas, como a coleção reunida pela irmã Catarina de Oliveira, com 

artefatos dos índios do Alto Amazonas e Rio Negro, a coleção Canela e a 

coleção particular de Luís Paixão Silva, com artefatos de mais de 50 grupos 

indígenas.  

Na década de 50, o acervo cresceu paulatinamente, mesmo que 
de maneira pouco sistemática, incorporando pequenos 
conjuntos de artefatos procedentes de várias regiões do país, 
adquiridas através de compra ou permuta, ou ainda cedidas por 
diversas instituições e colecionadores. A pesquisa sobre as 
coleções e sua correta organização foi iniciada pela Profa. Dra. 
Tekla Hartmann, no início dos anos 70 (PAULA, 2005: 267). 

 

“Colecionar, conservar, conhecer e comunicar” (GALLOIS, 1988: 48). A 

partir dessas vertentes podem ser desdobradas as atividades do APA: a 

aquisição e manutenção das coleções, a produção de conhecimento sobre o 

grupo que produziu os artefatos, o contexto, a idealização e a confecção dos 

objetos e as atividades de difusão cultural.  

Numa primeira fase, predominou a acumulação de material, sob 
a forma de simples colecionamento. Geralmente, as 
informações que acompanhavam essas coleções eram 
extremamente precárias, orientadas apenas para o 
colecionador, para o coletor ou ainda para uma caracterização 
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sumária do objeto, visto como único, e não para as condições de 
produção e uso desses objetos (GALLOIS, 1988: 3). 

 

         As coleções mais antigas do APA, portanto, eram apenas um 

“conjunto de peças”, coletadas aleatoriamente, com o predomínio das armas – 

arcos, flechas e bordunas – e adornos plumários em detrimento de objetos de 

uso doméstico e/ou tecnológico. Um levantamento demonstra a classificação 

dos artefatos em função do uso: 

 

Paramentação e objetos rituais................39% 

Utensílios domésticos e de conforto.........26% 

Armas.................................................. .....20% 

Aprendizado e brinquedos..........................8% 

Amostras de matérias-primas.....................2% 

Outros.........................................................5%  

Fonte: GALLOIS, 1988: 4. 

 

Numa etapa posterior, o acervo do APA foi enriquecido pela 

documentação, que trazia dados obtidos pelo pesquisador no trabalho de 

campo.  

As coleções reunidas mais recentemente, por pesquisadores 
ligados ao Departamento, vêm acompanhados de informações 
sobre o uso, a função, as matérias-primas e as técnicas de 
fabricação de cada artefato. Essas informações são levantadas 
pelo pesquisador, junto aos próprios artesão, durante a pesquisa 
de campo [...] (GALLOIS, 1988: 6). 
 

Os estudos da coleção do acervo Plínio Ayrosa resultavam em teses, 

artigos, palestras, conferências e aulas, “o que permite um conhecimento 

bastante otimizado dos grupos étnicos representados” (PAULA, 2005: 53). 

Concomitante ao crescimento do acervo do APA e ao adensamento dos 

estudos em etnologia indígena, as coleções começaram a ser divulgadas em 

exposições temporárias que ocorriam no saguão da Biblioteca da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sob a responsabilidade da Profa. 

Dra. Luz Vidal, enquanto o acervo estava acondicionado em duas salas no prédio 

de Ciências Sociais. Um museu deve ser “um comunicador da herança e da vida 

contemporânea” de povos diferentes (RIBEIRO, 1985: 2). Para tanto, o museu 

etnográfico tem, atualmente, o dever de não só transmitir informações 
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qualificadas contextualizadas sobre os objetos que guarda, mas também de 

“lançar uma ponte com o movimento de resistência e preservação ou 

recuperação cultural das sociedades indígenas” (GALLOIS, 1988: 48 e 51). 

Nesse sentido, o museu transforma-se num espaço de intercâmbio, 

comunicação e atuação das sociedades indígenas. 

A partir 1980, a Profa. Dra. Dominique Gallois ficou responsável pelas 

atividades de curadoria das exposições e orientação de pesquisas de coleções 

etnográficas (PAULA, 2005: 268). 

As exposições focalizam áreas geográficas ou culturais 
indígenas, enfocando através da mostra de objetos de cultura 
material, temas de interesse para o conhecimento das 
sociedades indígenas. Essas manufaturas evidenciam estilos 
diferentes ao mesmo tempo que ilustram o uso variado de 
matérias-primas, ou ainda mostram influências aculturativas 
entre populações e, a um nível didático, a especificidade de cada 
cultura ao mesmo tempo que apresentam as semelhanças e 
divergências culturais existentes entre as numerosas 
sociedades que forma o mosaico dos grupos indígenas do Brasil 
(SILVA E GALLOIS. 1988: 187)   

 

Cada acervo ou museu da USP, segundo Lux Vidal, deveria manter “sua 

história e identidades próprias, assim como linhas de trabalho específicas” 

(VIDAL, 1988: vii). Com a fusão das coleções, entretanto, o novo MAE, na 

condição de museu universitário, não manteve a autonomia dos acervos e de 

seus curadores.  

A partir de 1991, o novo MAE iniciou a publicação da Revista do Museu 

de Arqueologia e Etnologia, que substituiu todos os periódicos das outras 

instituições (Dédalo, Revista de Pré-História e Revista do Museu Paulista). 

Entendemos que a referida reformulação não consistiu, 
propriamente, em algum tipo de ruptura, mas sim em uma 
reorganização conceitual e uma racionalização, que permitiram 
um significativo desenvolvimento acadêmico e institucional, 
alcançando uma melhor inserção dos museus na universidade, 
assim como em contextos acadêmicos nacionais e, no caso do 
Museu Paulista, pontualmente internacionais (ORNSTEIN E 
BARBUY, 2015: 263). 

 

Em 2010, o MAE, junto com os Museus estatutários da Universidade60, 

passa a ser uma Unidade universitária autônoma, o que significa contar “com 

                                                           
60 O Estatuto da Universidade de São Paulo, publicado em 1988, define como órgãos de 
integração o Museu de Arte Contemporânea – MAC, Museu de Arqueologia e Etnologia – MAE, 
Museu Paulista – MP e Museu de Zoologia – MZ (BRANDÃO e COSTA, 2007: 207). 
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uma sede adequada a um Museu Universitário de sua envergadura: com 

espaços significativos; salas de aula; laboratórios de pesquisa; espaços 

adequados a uma biblioteca do porte da do MAE; reservas técnicas com 

condições de abrigar como convém o patrimônio arqueológico e etnográfico sob 

sua guarda” e formar quadros de docentes e pesquisadores (FLEMING E 

FLORENZANO, 2011: 217 e 226).  

O Museu de Arqueologia e Etnologia tem sob sua responsabilidade a 

guarda de um acervo formado com cerca 120 mil objetos e imagens referentes 

à cultura material da América, como máscaras, amuletos, armas, cerâmicas, 

pinturas, adornos, vestimentas, utensílios domésticos e instrumentos musicais. 

(http://www5.usp.br/servicos/emprestimo-de-pecas-arqueologicas-e-

etnograficas-sao-paulo/ Acesso em 15/1/2018).  

Apesar da quantidade de artefatos, é preciso frisar que as coleções 

etnográficas do MAE-USP não representam a totalidade da cultura material nem 

representam as categorias artesanais das populações indígenas. Isso porque as 

coleções etnográficas61 refletem determinados períodos histórico-culturais, 

condicionados aos interesses do coletor, às contingências do ato de coletar, às 

demandas dos perfis institucionais dos museus e às linhas teórico-

metodológicas da antropologia (DORTA E CURY, 2000: 26). No entanto, mesmo 

lacunar, é inegável a importância dos acervos que, além de representarem a 

cultura material das populações indígenas em um determinado contexto, 

representam mais de “100 anos de colecionismo” (DORTA E CURY, 2000: 26). 

As coleções etnográficas do MAE/USP totalizam aproximadamente 18 200 

peças (DORTA, 1992: 520). 

  

                                                           
61 “Coleção sistemática é aquela cujas categorias funcionais que a compõem [...] cobrem todo 
(ou quase todo) o espectro da cultura material de uma etnia [...] Coleções temáticas é o termo 
reservado para coleções que procuram cobrir o repertório de variações de uma ou mais 
categorias funcionais” (HARTMANN e DAMY, 1986: 222). Ao lado das coleções existem “grupos 
de peças que não configuram coleções propriamente ditas, tratando-se de conjuntos 
heterogêneos de abrangência variável” (DORTA & CURY, 2000: 27). 
 

http://www5.usp.br/servicos/emprestimo-de-pecas-arqueologicas-e-etnograficas-sao-paulo/
http://www5.usp.br/servicos/emprestimo-de-pecas-arqueologicas-e-etnograficas-sao-paulo/
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CAPÍTULO 2: OS GUARANI CONTEMPORÂNEOS  

 

                                     Figura 9: Mapa Guarani Digital (http://guarani.map.as/#!/ Acessado em 16/4/2018). 

 

 
 

“O povo Guarani era como um rio que corria lentamente em seu 
curso quando uma pedra gigante foi lançada dentro do córrego. 
A água espirrou para vários canos. E os sobreviventes estão 
aqui hoje reunidos”, diz o Guarani-Kaiowá Anastácio Peralta, sob 
olhares de concordância de seus ‘parentes’ da Argentina, Bolívia 
e Paraguai. Campanha Guarani, 
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani. Acessado em 
23.5.2018. 

 
 
 
“Quanto a mim, eu sou aquele que vós ornastes, 

estou à escuta 
e faço ficarem à escuta  
os ossos da taquara, daquela que vós ornastes 
os ossos do bastão-insígnia, daquele que vós ornastes!” 
Palavras relativas ao esqueleto do bastão-insígnia. 
(CLASTRES, 1978: 119) 

 
 
 
 
 

 

 

 

http://guarani.map.as/#!/
https://pib.socioambiental.org/pt/Povo:Guarani
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Os Guarani62, falantes da língua da família Tupi-Guarani, são também 

conhecidos como Chiripá, Kainguá, Monteses, Baticola, Apyteré, Tembekuá, 

entre outros (TEMPLE E MELIÁ, 2008:7). A população total Guarani é estimada 

atualmente em 225.000 pessoas, distribuídas em 500 aldeias no continente sul-

americano: Argentina, Paraguai, Bolívia, Uruguai e Brasil, classificados, por sua 

vez, em subgrupos: os Chiriguano que ocupam territórios na Bolívia; os Avá Katú 

e os Aché-Guarani Ocidentais que vivem no Paraguai; os Mbyá que se espalham 

pelos países Paraguai, Argentina e Brasil; os Pãi-Tavyterã que se dividem entre 

o Paraguai e o Brasil, onde são conhecidos como Kaiowá; os Avá Guarani (ou 

Ñandéva)63 que se distribuem pelo Paraguai, pela Argentina e pelo Brasil 

(TEMPLE e MELIÀ, 2008: 6). 

Ñandéva, que significa “os que somos nós, os que são dos nossos” 

(SCHADEN, 1974: 2), é a autodenominação de todos os Guarani, nome genérico 

dado aos grupos agricultores que viviam, no período que antecedeu à chegada 

dos europeus, em aldeias próximas às florestas, rios e campos no litoral do 

Atlântico  - de Cananéia ao Rio Grande do Sul - e nas margens dos rios Paraguai 

e Uruguai. São também conhecidos como Chiripá, Kanguá, Monteses, Baticola, 

Apiteré, Tembekuá, entre outros. No entanto, como observa Juracilda Veiga, 

alguns Guarani atribuem aos não-índios a demarcação da diferença entre os 

Mbyá e os Ñandéva, pois se consideram todos Ñandéva (“nossa gente”) (VEIGA, 

2013: 70). 

  Os territórios tradicionais Guarani são chamados de Tekoha, lugar 

sagrado onde expressam a cultura e o “modo de ser guarani”, isto é, uma 

identidade étnica pautada na língua comum da família Tupi-Guarani, na 

concepção de pessoa guarani, na generosidade, nos ancestrais míticos comuns 

e no ethos social do grupo regido por leis, normas, comportamentos e costumes 

coletivos.  

                                                           
62 Guarani é um nome genérico dado aos povos agricultores que habitavam, por ocasião da 
chegada dos europeus, o litoral atlântico de Cananéia ao Rio Grande do Sul, e as margens dos 
rios Paraná, Uruguai e Paraguai (CLASTRES, 1982: 8).   
 

63 “Os índios do sub-grupo Ñandéva se autoidentificam como “guarani” e aceitam com os Mbüa 
a classificação de ‘tupi’, para este subgrupo. Havendo chegado antes, os Ñandéva reconhecem-
se também como ‘índios daqui’, isto é, do lugar, e atribuem aos Mbüa serem vindos do Sul do 
país, muitos anos depois” (BRANDÃO, 1990: 82). Também há informações de que os grupos 
Guarani Ñandéva do Bananal, Piaçaguera e aldeia Nimuendajú se autodenominam Tupi-
Guarani. 
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Cada Tekoha é formado por uma família extensa que organiza a estrutura 

básica da sociedade guarani.  A dispersão espacial justifica-se pelos contatos 

interétnicos e pelo avanço das frentes ibéricas a partir do século XVI. A presença 

dos espanhóis e portugueses em territórios ameríndios gerou a propagação de 

epidemias, guerras coloniais, espoliação das terras, escravidão e sujeição à 

tutela dos jesuítas das missões, tendo como consequência a depopulação e os 

deslocamentos da população nativa.  

Apesar das diferenças regionais e da dispersão espacial dos subgrupos, 

os Guarani se reconhecem como portadores de uma identidade e de uma história 

de lutas e resistências comuns, com unidade linguística e religiosa, como se 

percebe na declaração do dirigente político da aldeia Pastoreo, no Paraguai, em 

1997:  

Nós somos uma única família original – nosso corpo e o nosso 
jeito é o mesmo, a nossa língua e a nossa fala é a mesma. (...) 
Os antigos foram para o Brasil e os parentes que vieram do 
Brasil são os que restaram e são os verdadeiros 
(http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya 
 Acessado em 28/4/2016). 

 

Os Guarani partilham a crença comum da existência de um paraíso 

indígena, a Terra sem Mal (Yvy Maraey), morada dos antepassados e dos 

deuses, onde a dor, a miséria e o sofrimento estariam definitivamente banidos.  

Guiados por profetas ou caraís64, que “conheciam o caminho da Terra 

sem Mal, o que não quer dizer propriamente sua localização geográfica, mas sim 

as regras éticas, únicas a propiciarem o acesso a ela” (CLASTRES, 1982: 47), 

os Guarani empreenderam longas jornadas em busca da terra sagrada, “para o 

leste, ao encontro do sol” (NIMUENDAJÚ, 2013: 304), enquanto discorriam 

sobre a vivificação da memória dos antepassados, a esperança de reencontrá-

los além das altas montanhas, o recrudescimento da ameaça dos inimigos e o 

mito do dilúvio que narra a inundação da terra, do qual escaparam somente os 

antepassados por terem subido nas árvores. N´algum lugar da terra, “além das 

montanhas”, os Guarani teriam acesso à Terra sem Mal (CLASTRES: 1978: 31).  

Conforme relatou o franciscano Thevet, no século XVI, um chefe indígena, 

ao ser indagado sobre a vida depois da morte, respondera: “Então, tu não sabes 

                                                           
64  Montoya forneceu a seguinte etimologia da palavra caraí, nome dado aos grandes pajés: 
cara quer dizer habilidade, destreza, e y, perseverança (MONTOYA,1876:90).  

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya
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que após a morte nossas almas se retiram para uma terra longínqua e aprazível, 

onde se reúnem com muitas outras, conforme nos contam os pajés que a visitam 

frequentemente e conversam com elas?” (THEVET, 1978:121). Depreende-se 

daí que os pajés não apenas se comunicavam à distância com os mortos, mas 

também os visitavam com frequência. “O xamã é como um rádio”, dizem 

atualmente os Araweté, uma vez que por meio deles falam os deuses e os 

mortos (VIVEIROS DE CASTRO, 1988: 480). 

Mas o que diziam esses espíritos aos profetas? Qual era precisamente o 

discurso dos caraís? Era um discurso de ruptura que incitava ao abandono do 

plantio e da caça, prometia o rejuvenescimento dos velhos e acenava com a 

eliminação total das regras de parentesco. Segundo Hélène Clastres,  

O profetismo tupi é exatamente o inverso de um messianismo: 
nasce de uma cultura que segrega por si mesma seu próprio 
questionamento e na qual a religião, por ser o lugar dessa crítica, 
gera a dispersão. As ‘migrações’ para a Terra sem Mal ilustram 
dessa maneira uma das possíveis saídas para a crise – 
manifestada pelas tendências inconciliáveis do religioso e do 
político – das sociedades tupi-guarani: a autodestruição dessas 
sociedades (CLASTRES, 1978 :68). 
 

  

A fala do caraí, portanto, revelava que o mal estava inserido na própria 

sociedade, ou melhor, era a sociedade: “um espaço precário entre Natureza 

(animalidade) e Sobrenatureza (divindade)” (VIVEIROS DE CASTRO, 1986: 

115). Assim como os Tupi-Guarani, os Araweté vivem na iminência de ver seu 

mundo destruído. “O céu, pesado de tantos mortos, se romperá (iwa) e desabará 

sobre a terra, aniquilando os viventes e restaurando a indiferenciação cósmica 

original” (VIVEIROS DE CASTRO, 1986: 196). 

A migração mais antiga de que se tem registro iniciou-se em 1539. Cerca 

de 1.200 Tupi deixaram o litoral sob a liderança do caraí Viaruzu ou Curaci e, 

dez anos depois, aproximadamente lograram chegar em Chachapoya, no Peru, 

onde foram presos pelos Montilones. Essa longa e penosa caminhada, 

perpassada por guerras, fome e penúria, foi descrita por Gandavo no século XVI: 

[...] como nam tenham fazendas que os detenham em suas 
pátrias, e seu intento nam seja outro senam buscar sempre 
terras novas afim de lhes parecer que acharão nelas 
imortalidade e descanço perpétuo, aconteceu levantarem-se 
huns poucos de suas terras e meterem-se pelo sertão dentro: 
onde depois de terem entrado algumas jornadas, foram dar com 
outros Índios seus contrários, e ali tiveram com eles grande 
guerra. E por serem muitos, e lhes darem nas costas, nam se 
puderam tornar outra vez a suas terras: por onde lhes foi forçado 
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entrar pela terra dentro muitas legoas. E pelo trabalho e má vida 
que neste caminho passaram, morreram muitos deles, e os que 
escaparam foram dar em huma terra, onde havia algumas 
povoações grandes (GANDAVO, 1980: 144). 
 

Para a compreensão dessa árdua busca pela terra sem mal, é preciso 

recorrer aos dados fornecidos pelo etnólogo alemão Kurt Unkel, que recebeu o 

nome indígena de Nimuendajú. Em 1820, de 200 a 300 Guarani saíram do rio 

Iguatemi para “buscar o céu”, a Terra sem Mal, guiados por um profeta. 

Atravessaram o rio Paraná, subiram o rio Ivaí em direção ao leste, transpuseram 

a Serra Apucarana, e seguindo para o leste, atravessaram o rio Itararé e 

apareceram na Comarca de Itapetininga em 1830 (NIMUENDAJÚ, 2013: 306). 

Em 1843, uma delegação Guarani se apresentou na Fazenda Perituba, que 

pertencia a João da Silva Machado, o Barão de Antonina, para pedir proteção. 

Ali eles se assentaram em duas aldeias: no rio Verde e no rio Itararé. Dois anos 

depois, três capuchinhos criaram o aldeamento São João Batista do Rio Verde, 

extinto em 1912, substituído pelo Posto Indígena de Araribá (NIMUENDAJÚ, 

2013: 307). 

Os Ñandéva da região do Araribá, que se autodenominavam Apapocuva, 

foram contatados em 1906 por Nimuendajú, depois de terem feito sucessivas 

migrações em busca da Terra sem Mal, sendo que a última delas, iniciada em 

1820, durou quase um século. As migrações só tiveram fim em 1912, quando o 

nomadismo ficou restrito a uma reserva demarcada pelo governo. Ali viviam 

cerca de 500 Guarani, que depois se dispersaram e foram fundar os 

aldeamentos de Itariri e do Bananal (VEIGA, AZEVEDO E COLMAN, 2013: 73).  

 Os Apapocuva eram atravessados por um forte pessimismo: o mundo é 

mau e vai acabar: “A terra é velha nossa tribo se despovoa. Nós veremos 

novamente todos os nossos mortos, as trevas descem, o morcego pousa, e 

todos nós que estamos sobre a terra teremos nosso fim. O jaguar azul desce 

para nos devorar”, diziam eles (LINDING, 1968: 30). 

No sul do Mato Grosso do Sul, os Guarani efetivaram as migrações em 

um contexto que Egon Schaden chamou de “religião do desespero” (SCHADEN, 

1988:120). Para fugir do fim do mundo, os índios punham-se em movimento pela 

terra. Todas as noites, guiados pelo profeta ou xamã dedicavam-se a danças 

ininterruptas e jejuns rigorosos. Tais procedimentos tinham o intuito de fazer com 
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que o corpo perdesse peso que os impedia de atravessar o mar a pé ou voando 

(MÉTRAUX, 1927: 14).  

Quando conseguiam atingir a orla atlântica, construíam uma casa, e lá se 

entregavam à dança sem descanso. Supunham que a casa de dança poderia 

elevar-se com eles para o céu, para Yvy Maraey. Assim, “[...] inaugurar a longa 

marcha rumo à Terra sem Mal não é apenas pôr-se a percorrer o espaço até 

atingir o lugar suposto da terra prometida; é muito mais: é querer escapar do 

peso – demasiadamente humano – da coletividade” (CLASTRES,1978: 67).  

Porém, diante da impossibilidade de realizar a travessia das vagas do mar 

ou alçar voo à terra dos ancestrais, os Apapocuva atribuíam o seu fracasso às 

faltas cometidas nos rituais. Os Guarani buscavam “atingir ao mesmo tempo o 

Kandire,65 a perfeição de si mesmo através do domínio do rito da palavra e da 

dança e através do controle ascético do corpo e do espírito, e Yvy Maraney, o 

lugar paraíso isento do mal” (BRANDÃO, 1990: 66). O homem, no âmago do 

pensamento religioso Tupi-Guarani, ocupa o lugar instável e perigoso entre a 

animalidade e a divindade, “de que é possível superar a condição humana de 

modo radical, e se tornar divino sem passar pela prova da morte” (VIVEIROS DE 

CASTRO, 1986: 105) 

Além das migrações em busca da Terra sem Mal, os avanços das frentes 

ibéricas e a violência dos contatos, a partir do século XVI, geraram numerosos 

deslocamentos populacionais forçados promovidos pelas guerras coloniais, 

espoliação das terras originais, escravidão e sujeição à tutela dos missionários. 

Para o historiador Sérgio Buarque de Holanda, “os indígenas assumiam quase 

sempre a forma de uma resistência obstinada, ainda quando silenciosa e 

passiva, às imposições da raça dominante” (HOLANDA, 1984:18). Na América 

Hispânica, Héctor Bruit afirma que o silêncio dos índios foi a primeira arma usada 

contra o domínio espanhol (BRUIT, 1992:81). 

                                                           
65 “Que o conceito de Kandire traduza a possibilidade de alguém continuar vivo e – ao mesmo 
tempo – tornar-se imortal não aparece apenas na etimologia da palavra e na sua explicação 
pelos mbiás, mas também no uso que os mitos fazem dela”. León Codogan acrescenta que os 
mbyá acreditam chegar à Terra sem Mal com os “ossos frescos”, sem perder sua forma humana 
e sua postura vertical e, portanto, pretendem atingir a imortalidade sem passar pela experiência 
da morte (BRANDÃO, 1990: 68). 
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Nesse processo, a religião Guarani, frente ao contato com os brancos, se 

alicerça como eixo de resistência, “núcleo simbólico das crenças e da identidade 

indígena” e fundamento da própria cultura (BRANDÃO, 1990: 83).   

Assim, a religião tribal é, em última análise, um dos elementos 
aglutinadores do grupo enquanto expressão étnica onde o 
Guarani encontra solidariedade tribal em termos de segurança, 
apoio, autoidentificação, etc. Nesse sentido, esta dimensão 
religiosa é sinônimo de dimensão índia de vida do Guarani 
(CHEROBIM apud BRANDÃO, 1990: 84). 
 

A população guarani do Brasil é estimada atualmente em 51.000 pessoas, 

das quais 80% vivem em Mato Grosso do Sul e as demais nos estados de 

Espírito Santo, Pará, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 

São Paulo e Tocantins. (http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya 

Acessado em 28/4/2016).  

Confinados em pequenas faixas de terra, os Guarani enfrentam todos os 

tipos de violência, sem a proteção do Estado, que vem desrespeitando 

sistematicamente os direitos indígenas outorgados na Constituição Federal de 

198866. Trata-se, em última instância, de um verdadeiro genocídio: crianças 

morrem de fome67, líderes são brutalmente assassinados68; homens, mulheres 

e crianças são explorados como mão de obra; suas terras tradicionais estão 

praticamente invadidas pelos fazendeiros de soja, cana de açúcar e gado; há 

omissão no reconhecimento de 95% das terras tradicionais, além de um 

altíssimo índice de suicídios entre os jovens.69  

                                                           
66 Artigo 231 da Constituição Federal de 1988: “São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as Terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo a União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os 
seus bens”. 
 
67 Entre os anos de 2003 e 2005, 183 crianças com menos de cinco anos morreram por 
desnutrição (TEMPLE e MELIÁ, 2008: 10). 
 
68 Entre 2003 e 2005 foram registrados 60 assassinatos entre os Guarani (TEMPLE E MELIÁ, 
2008: 11). 

69 Um total de 389 casos registrados entre os anos de 1990 e 2000. É sobre os jovens adultos 
que incide as maiores taxas. Dos 436 casos levantados, 225 estão entre pessoas de 12 a 21 
anos, com uma incidência de 91 casos entre 15 a 18 anos. Trata-se, portanto, de um fenômeno 
que atinge de forma especial os jovens adultos (BRAND E VIETTA, 2001:120). 

 

 

 

 

http://pib.socioambiental.org/pt/povo/guarani-mbya
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Muitas famílias Guarani, principalmente do Mato Grosso do Sul, ao terem 

suas terras invadidas e expropriadas, vivem acampados na beira das rodovias, 

sem que o Estado tome providência.  

De fato, os Guarani não abandonam os lugares que tenham 
habitado; estes lugares se transformam em referência, ou rota 
para migrações futuras; sempre uma nova família extensa vem 
ocupar esse espaço. Poderíamos dizer que os Guarani possuem 
uma ocupação do espaço caracterizada como multilocal; vão 
adiante sem abandonar seu local de nascimento ou o local onde 
vivem seus parentes, lugares para os quais sempre estão 
retornando em busca de novas alianças matrimoniais e políticas 
(VEIGA, 2013: 77).  
 

Nesse sentido, a mobilidade e a terra são elementos centrais da cultura 

Guarani. “O movimento oguatá (literalmente: caminhar) é uma forma de estar 

no mundo, de manter a saúde física, mental e espiritual (VEIGA, AZEVEDO E 

COLMAN, 2013: 72). 

Os ‘deslocamentos’ dos Guarani devem ser entendidos como 
uma dinâmica característica e secular desse grupo indígena, 
cuja mobilidade se dá consoante sua cosmologia e suas regras 
sociais. Os “locais de origem” dos Guarani são exatamente as 
regiões que constituem o seu mundo (LADEIRA, 1994: 5).  
 

As viagens em busca da Terra sem Mal reforçam os vínculos de 

solidariedade e parentesco com uma rede de aldeias, refazem caminhos, 

recolocam a autoridade dos caraís, transmitem conhecimentos e revivificam a 

memória dos antepassados que ocuparam os territórios sul-americanos. As 

terras também são necessárias para a sobrevivência dos grupos Guarani para a 

fundação de novos núcleos, a manutenção da relação com a mata, a criação de 

roças, a prática de caça e coleta, a produção e a venda de artesanato. O Tekoha 

é uma pausa antes da busca do céu. 

Para nós, Guarani, Yvyrupa quer dizer uma terra só, um 
continente sem fronteiras, como foi criado por Nhanderu, nosso 
Deus, onde todos os povos, sejam indígenas ou não, possam 
viver sem conflito. Uma terra sem limites, sem males, onde toda 
a humanidade possa viver dignamente, porque Nhanderu gerou 
a terra para que todos os seres vivos possam viver em harmonia. 
Marcos dos Santos Tupã, coordenador Tenondé da CGY (CGY, 
2017: 9) 
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O estudo das coleções etnográficas Guarani sob a guarda do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP insere-se na defesa dos direitos dos Guarani. 

Timóteo Verá Tupã Popygua, cacique da aldeia indígena Takuari, localizada no 

município de Eldorado, no Vale do Ribeira (SP), afirma que “os índios habitam o 

Brasil desde antes do Brasil. [...] Antes da chegada dos juruá [designação do 

homem branco], 100% das terras eram indígenas, e o que foi chamado de Brasil 

pelos não-indígenas nos tomou tudo isso. Não queremos terras para explorar. 

Só queremos manter nossa cultura, nossa forma de vida (D´ANGELO, 2017, 

edição online). 
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CAPÍTULO 3: VISUALIDADES AMERÍNDIAS  

“O estilo de pensamento perspectivo implica 
numa constante consciência da possibilidade de 
mudança de pontos de vista, mudando, 
consequentemente, o olhar sobre o mundo” 
(LAGROU, 2007: 149). 

 

Antecedendo às palavras, observa John Berger, a visão implica um ato de 

escolha e é influenciada pelo que conhecemos ou acreditamos.  “Só vemos aquilo 

que olhamos”.70 Desse modo, o olhar não é universal, mas irradia-se de um saber 

local, que, com seus aportes culturais e ambientais, gera representações visuais 

que engendram significados e sentidos. O antropólogo norte-americano Clifford 

Geertz (1926-2006) reconhece que: 

a antropologia sempre teve um sentido muito aguçado de 
que aquilo que se vê depende do lugar em que foi visto, e 
das outras coisas que foram vistas ao mesmo tempo. Para 
um etnógrafo, remexendo na maquinaria de ideias 
passadas, as formas de saber são sempre e 
inevitavelmente locais, inseparáveis de seus instrumentos e 
invólucros” (GEERTZ, 2004: 11). 

 
A visualidade de um grupo ameríndio está em estreita relação com o local 

onde vive e se desenvolve sua vida simbólica e material, compreendendo aí suas 

técnicas de representação. O esquimó Iglulik esculpiu a cena de uma caçada à 

morsa no marfim, mas foi incapaz de desenhá-la com um lápis no papel (MOURA, 

2004: 307). Um índio Marubo, morador da aldeia Alegria, no Javari (AM), 

acostumado a avistar e a perseguir uma caça nas brenhas da floresta declarou que 

“o papel também estraga os olhos. No início, o seu olho fica vacilante, você não 

enxerga, fica com dor de cabeça, você fica assim. Assim faz o papel, ele dá tontura” 

(FREIRE, 2011: 2). Ambos os exemplos demonstram modos distintos de ver o 

mundo de culturas orais, frequentemente marginalizadas pela sociedade ocidental. 

A percepção das cores distingue o pensamento visual de um grupo. Marshall 

Sahlins afirma que as cores “comunicam distinções significantes da cultura” e fazem 

parte do processo de relacionar. “Os termos ‘básicos’ da cor comprovam uma 

                                                           
70 “Yet this seeing which comes before words, and can never be quite covered by them, is not a 
question of mechanically reacting to stimuli. (It can only be thought of in this way if one isolates 
the small part of  the process which  concerns the eye’s retine). We only see what we look at. 
To look is an act of choice” (BERGER, 1972: 8). 
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ordenação seletiva da experiência: o tipo de intervenção num fato natural-

perceptual cuja presença é a indicação certa de um projeto cultural” (SAHLINS, 

2007: 155 e 164). 

O antropólogo Victor Turner identifica três cores nos ritual ndembu, da 

Zambia, no sul da África Central: o vermelho, o branco e o preto, cujas relações, 

segundo os próprios ndembu, começam com o mistério dos três rios: o rio da 

brancura, da vermelhidão e da negritude (ou obscuridade). As demais cores ou são 

derivações de cada uma delas ou são metáforas, como o “verde,” meji amatamba, 

que significa “água de folhas de batata”. 71  

Entre os Cherokee da América do Norte, as cores também estavam 

relacionadas às direções. Deste modo, o branco representava a paz, a felicidade e 

o Sul; o vermelho, o êxito, o triunfo e o Norte; o negro, a morte e o Oeste; e o azul, 

a derrota, a desordem e o Leste (TURNER, 2005: 66 e 68).  

Se o olhar da sociedade ocidental foi, em parte, moldado pela perspectiva 

renascentista, na qual tudo converge para um ponto geometricamente projetado no 

espaço, a cartografia ameríndia nos apresenta outras formas de ver e de 

representar. Os índios do México pré-hispânico e colonial representavam o espaço 

a partir de uma visão circular, na qual cada acidente geográfico é diferenciado por 

sua relação com o sagrado e todos os pontos de vista são considerados numa 

síntese visual. No Brasil, alguns mapas indígenas de épocas diferentes apontam 

para a representação espacial a partir de duas perspectivas simultâneas, isto é, de 

ambas as margens do rio.  

A explicação para os diferentes modos de ver está no belo ensaio do 

antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, “Perspectivismo e multiculturalismo na 

América indígena”.  Com base na etnografia amazônica, Viveiros de Castro analisa 

o que ele chamou de perspectivismo ameríndio: 

o modo como os seres humanos vêm os animais e outras subjetividades 
que povoam o universo – deuses, espíritos, mortos, habitantes de outros 
níveis cósmicos, plantas, fenômenos meteorológicos, acidentes 
geográficos, objetos e artefatos - é profundamente diferente do modo 
como esses seres vêm os humanos e se vêm a si mesmos (VIVEIROS DE 
CASTRO, 2002: 350). 

  

Mas quem produz as diferentes perspectivas inerentes ao 

pensamento ameríndio? Para Viveiros de Castro, o corpo é o principal 
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responsável pelos diferentes pontos de vista e, portanto, é o elemento 

diferenciador das cosmologias ameríndias (VIVEIROS DE CASTRO, 2002: 

386).   

Se o corpo ameríndio, em sua tridimensionalidade, é o suporte da 

visualidade e da diferença dos grupos ameríndios, a pele é a superfície onde 

se inscreve a pintura corporal, que, assim como nossas vestimentas, é um 

meio de distinguir os grupos sociais e difundir códigos e estilos variados. O 

corpo nunca está pronto. Por isso, necessita de pinturas e artefatos para sua 

formação.   

Geralmente, as tintas utilizadas na pele são o vermelho do urucu e o 

azul escuro quase negro do jenipapo. A pintura do urucu é fixada com a ajuda 

de alguma substância gordurosa, tal como o suco de babaçu. As sementes 

do urucu são fervidas em água até que formem uma pasta, que é endurecida 

e guardada em forma de pães. O jenipapo, quando aplicado ao corpo, é 

completamente transparente e sem cor, mas escurece com o tempo.  Além 

do urucu e do jenipapo, faz-se uso do pó de carvão para o preto e do calcário 

para obter a cor branca. Na aplicação das tintas, as técnicas são variadas: 

mãos, dedos, pequenos estiletes de palha, riscador de madeira e até 

carimbos geralmente feitos de coco de babaçu. 

As pinturas corporais apresentam múltiplos sentidos e significados 

simbólicos relacionadas à proteção, à função religiosa ou guerreira, à 

representação de uma determinada faixa etária, à participação em rituais, ao 

fim de um resguardo, ao casamento, ao luto, entre outros.  

O magnífico ensaio da antropóloga Lux Vidal sobre os Kayapó-Xikrin 

do Catete, do grupo linguístico Jê, que vive no sudeste do Pará, revela que 

a pintura corporal é um recurso de construção da identidade e da alteridade, 

de comunicação, além de ser também uma forma de socialização. Segundo 

ela, o corpo é “um idioma-código expresso graficamente” (VIDAL, 1992: 143). 

Ao analisar a pintura corporal Xikrin, Terence Turner observou que a 

própria pele é o limite entre o individual e o social: 

A pintura corporal neste nível geral de significado corresponde 
realmente à imposição de uma segunda ‘pele’ social, sobreposta à pele 
biologicamente desnudada do indivíduo. Esta segunda pele de 
padrões culturalmente estandartizados exprime simbolicamente a 
‘socialização’ do corpo humano – a subordinação dos aspectos físicos 
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da existência individual ao comportamento e valores sociais comuns 
(TURNER apud RIBEIRO, 1989: 82). 

 

O corpo é o suporte, o veículo da linguagem de um grupo, enquanto 

na superfície da pele inscrevem-se os signos da comunicação com o Outro. 

A pele do humano emite uma linguagem que contém os sinais de conexão 

em relação tanto ao mundo sobrenatural como ao mundo da natureza. Vestir 

uma outra “pele” é transfigurar-se na condição do outro, é mudar a 

perspectiva humana. 

Atividade exclusivamente feminina, a aprendizagem da pintura 

corporal entre os Kayapó começava com o primeiro filho. Pintar o bebê faz 

parte do processo de socialização. As mães passam horas pintando os seus 

filhos. 

O corpo da criança é o laboratório, a tela da jovem mãe 
para a aprendizagem da pintura corporal. É usando e 
reusando o corpo de seu filho que a mulher ensaia, 
aprende e se qualifica como pintora (VIDAL, 1992: 146).  
 

A pintura dos adultos, entretanto, obedece a padrões mais rígidos e 

apresenta um número menor de estampas e de motivos decorativos, porque 

precisam estar em sintonia com as regras sociais. As mulheres Xikrin 

casadas e com filhos se pintam mutuamente em sessões de pintura coletiva, 

o que lhes possibilita formar uma “sociedade de mulheres” (VIDAL, 1992: 

147). Basicamente são usadas duas cores na pintura corporal dos adultos: 

vermelho, aplicado nas extremidades do corpo, inclusive no rosto, em 

contato com o mundo de fora, e o negro, aplicado no tronco, voltado para o 

próprio corpo (RIBEIRO, 1989: 96).  

Se, entre os Kayapó-Xicrin, a pintura facial era feita com um cuidado 

especial, os Kaxinawá, habitantes do Acre do grupo linguístico Pano, nutriam 

uma outra concepção: a de que no ritual de passagem de meninos e meninas 

a pintura facial deveria ser propositadamente mal feita com linhas grossas e 

imprecisas, aplicadas com dedos ou sabugos, as quais eram mais 

permeáveis à ação ritual.  

No caso do grafismo na pele dos jovens kaxinawá, a qualidade 
das linhas, sua grossura, era o que interessava às pintoras, mais 
que os nomes dos motivos. O grafismo que cobria os corpos das 
crianças não servia de sistema de comunicação, a informar por 
meios visuais sobre o pertencimento desta pessoa a 
determinadas metades ou seções, visava pelo contrário unificar 
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os corpos e cobrir as peles. Sua função era performativa e 
produtiva, dizia respeito à dinâmica relação entre grafismo e 
suporte (LAGROU, 2009: 35).  

 

O desenho na pele tornava-se, assim, permeável à ação ritual sobre 

o corpo em transformação, de modo a conseguir ter um “corpo pensante com 

um coração forte”, como almejam os Kaxinawá. 

A sofisticada pintura facial dos Kadiwéu, da família lingüística Mbaya-

Guaikuru, que vivem atualmente na fronteira do Mato Grosso com o 

Paraguai, fascinou o antropólogo Claude Lévi-Strauss (1908-2009) em sua 

viagem pelo Brasil Central realizada entre 1935 e 1936.  Os motivos podiam 

ser tatuados ou pintados, mas, recentemente, a técnica da tatuagem havia 

desaparecido.  “Os seus rostos, por vezes, também o corpo inteiro, estão 

cobertos de um entrelaçado de arabescos assimétricos, alternando com 

motivos de uma geometria subtil” (LÉVI-STRAUSS, 1986: 179). Em 400 

desenhos recolhidos entre os índios, Lévi-Strauss não encontrou dois 

semelhantes, o que demonstra um extenso repertório de motivos e 

composições ancorado na tradição Kadiwéu. Observou, ainda, que as 

mulheres empregam dois estilos em seus motivos: o angular e geométrico e 

o curvilíneo, ambos aparecem frequentemente na mesma composição (LÉVI-

STRAUSS, 1986: 184 e 185). 

Em ensaio, escrito posteriormente, acrescenta:  

Observe-se também que a composição das pinturas 
Kadiwéu em torno de um duplo eixo, horizontal e vertical, 
analisa o rosto segundo um processo de desdobramento, se 
é lícito dizer, reduplicado: a pintura recompõe o rosto, não 
em dois perfis, mas em quatro quartos (LÉVI-STRAUSS, 
1970: 277).   
 

Tais pinturas causam estranhamento ao nosso olhar, acostumado, do 

ponto de vista estético, com o equilíbrio e a harmonia entre duas partes. 

Atualmente, os padrões decorativos da pintura corporal dos Kadiwéu são 

utilizados em outros suportes, como a cerâmica, o couro de veado ou de boi 

(SIQUEIRA JR. 1992: 272). 

Os poderes dos xamãs emanam da intensa comunicação que 

estabelecem com o mundo dos mortos, da capacidade de curar das doenças, 

sonhar e viajar pelos mundos invisíveis. Isso quer dizer que o xamã transmite 



104 
 

as vozes dos espíritos e dos mortos, que ganham, nessa dimensão, 

visibilidade no mundo dos vivos.  

Separado do corpo com a ajuda de tabaco e/ou alucinógenos, o xamã 

empreende uma viagem até o mundo dos mortos, iluminando com sua visão 

o trajeto pelo cosmos. “As paisagens que o xamã vislumbra e os 

personagens que ele encontra em suas viagens extáticas no outro mundo 

são minuciosamente descritas pelo próprio xamã, durante ou após o transe” 

(ELIADE, 1978: 55). 

Em suas experiências extáticas, o xamã é o viajante que tudo vê e, 

graças ao seu saber, tem acesso aos planos cosmológicos. “Ao longo de 

suas viagens a outros mundos, ele observa sob todos os ângulos, examina 

minuciosamente e abstêm-se cuidadosamente de nomear o que vê” 

(CARNEIRO DA CUNHA, 1999: 184 e 185). Ao conferir sentidos em suas 

viagens, decifra visualmente as múltiplas esferas invisíveis do universo. 

Segundo o depoimento do líder e xamã Davi Kopenawa Yanomami:  

Os espíritos xapiripë dançam para os xamãs desde o primeiro 
tempo e assim continuam até hoje. Eles parecem seres 
humanos mas são tão minúsculos quanto partículas de poeira 
cintilantes. Para poder vê-los deve-se inalar o pó da árvore 
yãkõanahi muitas e muitas vezes. Leva tanto tempo quanto para 
os brancos aprender o desenho de suas palavras”. Ao contrário 
dos “humanos cinzentos”, os espíritos são “sempre magníficos: 
o corpo pintado de urucum e percorrido de desenhos pretos, 
suas cabeças cobertas de plumas brancas de urubu rei, suas 
braçadeiras de miçangas repletas de plumas de papagaios, de 
cujubim e de arara vermelha, a cintura envolta de rabos de 
tucanos (YANOMAMI, 1998: 1).  

Nesse sentido, só os xamãs são capazes de enxergar os espíritos 

xapiripë e de se comunicar com eles. Els Lagrou sublinha o papel dos xamãs 

na recepção e tradução de imagens visuais, ancoradas na tradição e no 

conhecimento ancestral. Entre os Wauja, grupo Arawak habitante do Alto 

Xingu (AM), os apapaatai são seres sobrenaturais invisíveis geradores de 

doenças, que só podem ser visualizados pelos xamãs através dos sonhos e 

materializados em imagens na forma de máscaras rituais (LAGROU, 2009: 

28).  

Adoecer, sonhar e entrar em transe conduzem ao 
estabelecimento de contatos íntimos com as alteridades 
extra-humanas e a uma imensa abertura para 
conhecimentos artísticos que se renovam sobretudo fora do 
mundo humano. (BARCELOS NETO, 2002: 256). 
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No excelente ensaio de Robin Wright, “Os Guardiães do Cosmos: 

pajés e profetas entre os Baniwa”, o antropólogo mapeia as viagens dos 

xamãs do povo Aruak-falante do vale do Alto Rio Negro, cujo poder de cura 

deriva, principalmente, da capacidade de alcançar os vários níveis do 

cosmos. Cada nível está associado com categorias de espíritos e divindades. 

A viagem para o cosmos percorre cinco etapas, mas nem todos que a 

empreendem conseguem chegar ao fim: “1) subida e transformação com 

pariká [pó sagrado]; 2) a passagem além da morte; 3) a recriação do mundo; 

4) a cura no outro céu; 5) a descida, a nova entrada neste mundo e a cura 

neste mundo” (WRIGHT, 1996: 99).  

O pajé, com seus poderes proféticos, viaja para obter a cura de um 

doente e restaurar a ordem cósmica. O seu sucesso depende dos 

conhecimentos adquiridos durante o longo e penoso processo de 

aprendizagem para submeter o corpo e a alma a mutações violentas, 

capazes de transformá-los em animais poderosos, como o jaguar e também 

em divindades.  

No mundo ameríndio, o corpo é o suporte capaz de conferir 

identidade, alteridade e sociabilidade às pessoas, enquanto a pele é o lugar 

onde se inscrevem os “idiomas” gráficos e adornos que emitem mensagens 

e são capazes de até, como fazem os xamãs, mudar a perspectiva humana, 

transfigurando-se em outro ser, seja ele divindade ou animal. A leitura da 

pele, portanto, confere visibilidade e lugar a todos os membros de um grupo 

em um determinado contexto.  

As viagens do xamã e suas traduções dos mundos invisíveis são as 

principais fontes das curas de doenças humanas e da produção das imagens 

visuais. Se, por um lado, a cultura visual ameríndia reforça as tradições 

culturais e os conhecimentos ancestrais, por outro, absorve continuamente 

novas conexões que são incorporadas antropofagicamente às técnicas de 

produção e de decodificação do grupo, gerando imagens inéditas. Isso 

porque, como expressa precisamente o xamã Paulino Memãpa, “temos o 

pensamento desenhado” (CESARINO, 2011: 83), enquanto nós, como 

afirmou Davi Yanomami, “o povo da mercadoria”, desenhamos as palavras, 

porque o “pensamento é cheio de esquecimento”. “Deste modo, quem não 

bebe o sopro dos espíritos tem o pensamento curto e enfumaçado; quem não 
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é olhado pelos xapiripë não sonha, só dorme como um machado no chão”.  

(YANOMAMI, 1998: 2). 

No universo Guarani, as percepções, os usos, os modos de fazer, 

os significados, a dimensão religiosa, a estética e as transformações 

culturais dos artefatos servem de esteio para a recuperação da memória, 

das histórias, dos valores e dos direitos dos Guarani. Segundo Sonia 

Dorta e Marília Cury:  

De extrema significância histórico-etnográfica revestem-
se igualmente artefatos Guarani de São Paulo do 
começo do século: adornos de cabeça, dos membros, 
do tronco e peças de diferentes categorias artesanais 
retratam um momento em que os Guarani ainda 
dominavam sua técnica artesanal, de exímia tradição 
Tupi, e ao mesmo tempo influências de padrões culturais 
externos, em especial missionárias. Particularmente 
sugestivos são os manteletes de tecido industrial 
revestidos de camadas de plumas, como imitação de 
indumentária sacerdotal (DORTA E CURY, 2000: 28). 

A cultura material possui, segundo Pearce, duas características 

marcantes: a de ser capaz de organização em grupos classificatórios – coleções, 

taxonomias e tipologias, análises históricas e exposições – que produzem 

significados e a materialidade a que é inerente concretamente enraizada no 

contexto original de onde se origina (PEARCE, 1993: 256 e 257).  

Além disso, é preciso sublinhar a importância política das coleções 

etnográficas para os grupos que as produziram. Apesar de mal documentadas, 

configuram-se como catalizadoras da memória e da história de um grupo 

ameríndio. “Trata-se de uma ‘nova coleta’ ou de uma ‘recontextualização’, como 

sugere Nason (1987:50), na qual indivíduos confrontados com objetos 

provenientes de sua etnia, reunidos sob a forma de coleção museológica, 

protagonizam um encontro específico em que se misturam a história familiar e a 

memória étnica”. (RIBEIRO e VELTHEM, 1992: 108). É dentro desse escopo que 

se insere a proposta deste catálogo das coleções Guarani.  
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CAPÍTULO 4: APRESENTAÇÃO 

 

A elaboração deste catálogo das coleções72 etnográficas Guarani do 

Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP), 

embora fragmentado e lacunar, em virtude das escassas informações 

encontradas e da documentação incompleta, leva em consideração a localização 

das aldeias, um breve comentário sobre as coleções formadas em diferentes 

momentos e um histórico da aldeia nos estados de São Paulo e Mato Grosso do 

Sul.73  

Assim, como ocorre nas pesquisas etno-históricas e 
arqueológicas, em que se trabalha com registros esparsos e 
fragmentários, o estudo de coleções etnográficas também 
compartilha essa característica. Entretanto, mesmo incompletas, 
as coleções constituem evidências para a compreensão do 
passado e podem representar, como no caso da fonte individual, 
o único documento objetivo de que dispomos sobre a realidade 
etnográfica de determinada época (T. Hartmann, 1982 apud 
Ribeiro e Velthem, 1992:106). 

Infelizmente, não foi possível realizar aqui um “trabalho colaborativo”, 

devido à falta de tempo e de recursos financeiros. A parceria com os Guarani, 

sem dúvida, seria muito enriquecedora para a ressignificação dos artefatos e 

para a documentação dessas coleções.  

Um dos passos a serem dados consiste em considerar os 
representantes indígenas enquanto especialistas habilitados a 
realizar, no âmbito dos museus, trabalhos de identificação, 
montagem e restauração de artefatos, bem como a 
recontextualizar e resgatar, para seu uso, material diversificado” 
(RIBEIRO E VELTHEM, 1992: 108).  

O esforço desta pesquisa concentrou-se em “dar vida” aos artefatos, 

recuperando, na medida do possível, seus sentidos, significados, usos, saberes 

                                                           
72 Entende-se aqui que a definição de coleção etnográfica é bastante flexível e depende do 
contexto em que é formada. “Uma coleção etnográfica constitui, assim, o resultado direto de uma 
coleta, a qual é regida por vários desígnios e princípios, que buscam conferir sentidos de 
classificação, ordenação e de permanência (Lopes, 2010). As práticas de colecionamento são 
condicionadas pelas estruturas predominantes em um dado contexto social que influenciam os 
atos do coletor. Assim sendo, tudo o que pertence a uma coleção resulta da sua ação, pois é o 
colecionador que decide sobre a estrutura da própria coleção, o que implica tanto seleção como 
rejeição” (LAGROU, 2012: 53). 
 
73 A opção foi organizar as coleções das aldeias dos atuais estados de São Paulo e do Mato 
Grosso do Sul, em detrimento das aldeias dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, onde foram feitas coletas de peças avulsas, que não configuram coleções, ou não 
possuem documentação adequada. De qualquer modo, os artefatos dessas aldeias encontram-
se referidos no anexo I. 
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e técnicas de produção à luz da etnografia. Para isso, a obra de Berta Ribeiro, 

Dicionário do Artesanato Indígena [1988] serviu como um guia de 

classificação das peças. No entanto, separei por minha conta e risco, os artefatos 

de uso doméstico dos de uso ritual. Os artefatos de uso ritual, a meu ver, fazem 

uso de vários materiais e técnicas e possuem uma “vida” diferente dos de uso 

doméstico.  

  As fichas catalográficas dos museus foram reproduzidas ao lado das 

peças fotografadas ou nas listas que constam nos anexos I e II, no final da 

dissertação. Sempre que possível, procurou-se completá-las e contextualizá-las 

com informações etnográficas e artigos sobre as coleções, como, por exemplo, 

o de Antonio Sérgio Azevedo Damy, “O acervo Guarani do Museu Paulista: 

contribuição para uma classificação sistemática” (1983/1984). Nas fichas, podem 

constar a aldeia, a localização, o nome do artefato em português, o número de 

registro do Setor de Etnologia (MP), a denominação indígena, o uso, o coletor, 

lugar e ano da coleta, data de entrada na Instituição, a matéria-prima, a técnica, 

as dimensões, o grupo e/ou subgrupo étnico que o produziu. A maioria delas, 

entretanto, possui apenas algumas dessas informações e, em alguns casos, 

nenhuma informação. 

A forma de comunicar toda a trama de interações que cerca um 
item da cultura material é contextualizá-lo. Com isso se entende 
a explicitação não só dos processos de manufatura, dos modos 
de uso, dos materiais constituintes, mas também das ideias e 
comportamentos associados. Trata-se de sistemas nos quais o 
objeto é parte integrante mas extravasa sua dimensão física. No 
caso das culturas indígenas, essa contextualização só se torna 
possível quando o objeto considerado é alvo de estudo no 
campo e mediante consulta bibliográfica. Dessa forma, o artefato 
ajuda a compreender a sociedade e a cultura como um todo, ou 
um determinado momento do continuum cultural (RIBEIRO E 
VELTHEM, p. 106)”.  

 Todos os artefatos que estão catalogados no Museu Paulista (MP) e no 

Acervo Plínio Ayrosa (APA) foram listados nos anexos I e II. As fotografias 

selecionadas no acervo do Museu do Índio e no site do Instituto Socioambiental 

(ISA) agregam uma narrativa visual da vida dos artefatos nas aldeias e 

contribuem para a contextualização do objeto. 

 O Catálogo das Coleções Etnográficas Guarani do Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP é uma primeira tentativa de organização dos 

artefatos, que, no futuro próximo, deverá ser reorganizada a partir do trabalho 
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colaborativo dos subgrupos Guarani no que tange à ressignificação dos objetos 

e à elaboração de outro catálogo que inclua os olhares e pensamentos Guarani. 
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AS COLEÇÕES ETNOGRÁFICAS GUARANI  

 ACERVOS MUSEU PAULISTA (MP) E DO ACERVO PLÍNIO AYROSA (APA) 

 

I – A “COLEÇÃO ANTIGA” 

MUSEU PAULISTA (MP) 

USO DOMÉSTICO 

CORDÕES E TECIDOS 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

 

 

 

 

 

 

REDE DE DORMIR 

[RG 4.105] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: KIHÁ 

GUARANI: SUBGRUPO NÃO 

IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO DO GRUPO NÃO 

ESPECIFICADA 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

MATÉRIA-PRIMA: fios de algodão de 

dois elementos em Z e com espessura 

de 1-2 mm.  

Tear provavelmente de duas estacas 

com urdidura na horizontal trabalhada 

em superfície única.  

TÉCNICA: entramação entretorcida em 

S sobre dois fios da urdidura. Urdume 

de 627 fios (ou 313 voltas). 

Comprimento: 2,05 m; largura: 1,18 cm; 

peso: 1,700 kg. 

 

 

Observação do antropólogo suíço Alfred Métraux (1902-1963): “O algodão foi a matéria mais 

apreciada pelos Tupi-Guarani para confeccionar suas redes. É com razão que NORDENSKIÖLD 

considera os Tupi-Guarani como os propagadores da cultura do algodão na América ou pelo menos 

da rede de algodão, e isso é mais provável ainda quando o limite meridional relativo ao uso da rede 

corresponde exatamente aos limites da extensão dos Tupi-Guarani em direção ao sul” (MÉTRAUX, 

2012: 102). 
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Fotografia de 
Ader Gotardo 
(MAE/USP) 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDE DE DORMIR 

[RG: 1.528] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: KIHÁ 

GUARANI: SUBGRUPO NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO: ITANHAÉM, LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

MATÉRIA-PRIMA: rede confeccionada a partir de cordel ininterrupto, torcido, de algodão, estendido entre os punhos 

da rede. A urdidura é atravessada, a intervalos regulares, por trama constituída por um único cordel em espiral, 

envolvendo, ao mesmo tempo, dois fios da urdidura.  

Tear: provavelmente de 2 estacas com urdidura horizontal 

 

TÉCNICA: entramação entretorcida em S sobre 2 fios da urdidura 

Urdume de 504 fios (ou 252 voltas). 16 entramações de 2 fios duplos, espaçadas a distâncias +/- regulares uma da 

outra (8 a 1 cm), descontínuas, partindo de nós numa borda e terminando na outra com nós de que as pontas dos 

fios pendem livres. As 12 entramações centrais são ladeadas respectivamente por 1 entramação de 2 fios simples, 

também sobre 2 fios de urdume, mas em alternância. Em cada extremidade da rede as laçadas em torno das estacas 

forma colhidas com um fio do mesmo material enrolado várias vezes, formando-se os "punhos". A rede não tem 

cordas de sustentação. 

Comprimento: 200 cm; largura 131 cm e peso: 1.900 gr. 

A rede apresenta manchas vermelhas provavelmente de urucu. 
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ARMAS 

 
          
                                                                                                                                                                                                                        

FLECHA PARA CAÇA DE GRANDE 

PORTE 

[RG 4.158] 

GUARANI, SUBGRUPO NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

FEITO POR HOMEM E USADO POR HOMEM PARA CAÇA DE GRANDE PORTE 

MATÉRIA-PRIMA: flecha constituída de duas partes: uma ponta de taquara lanceolada à qual 

se encaixa numa extremidade oposta uma vareta roliça de madeira escura presa por um 

enrolamento de fita de cipó-imbé. Essa vareta de madeira se encaixa por inserção numa haste 

de taquari, sendo a junção reforçada por um enrolamento de fita de cipó-imbé. A emplumação é 

constituída de duas penas pretas dispostas em posição aproximadamente helicoidal com barbas 

internas e externas aparadas. Os canhões e as pontas das penas são presos à haste por um 

enrolamento de fita de cipó-imbé. A parte livre da emplumação há um enrolamento de fita de 

cipó-imbé. Na parte proximal da flecha, há um entalhe para a corda de arco. 

Comprimento total: 162 cm; haste de taquari: 129 cm; ponta lanceolada de taquara: 27 cm; 

segmento de madeira: 6 cm; emplumação: 18 cm. 

 

 

 
FLECHA PARA CAÇA 

[RG 4.159] 

GUARANI: SUBGRUPO NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

FEITO POR HOMEM E USADO POR HOMEM PARA CAÇA 

MATÉRIA-PRIMA: flecha constituída de uma haste de taquari, tendo encaixado em uma de suas 

extremidades uma ponta de taquara, lanceolada que termina sobre ponta aguçada. A junção é 

reforçada por um enrolamento de fita de cipó-imbé. A emplumação é constituída de duas penas 

escuras, levemente tangenciais, tendo suas barbas internas aparadas. Os canhões e as pontas 

das penas são presos à haste por um enrolamento de fita de cipó-imbé, que envolve toda a parte 

livre da emplumação. Na parte proximal da flecha, há um entalhe para a corda do arco.  

Comprimento total: 167 cm; haste de taquari: 142 cm; ponta lanceolada de taquara: 25 cm; 

emplumação: 21 cm. 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 
[DETALHE DA EMPLUMAÇÃO] 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

[DETALHE DA EMPLUMAÇÃO] 

 

[DETALHE DA PONTA] 
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FLECHA PARA CAÇA DE PÁSSAROS 
[RG 4.664] 

GUARANI, SUBGRUPO NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

FEITO E USADO POR HOMENS, USADO PARA CAÇA DE PÁSSAROS 

MATÉRIA-PRIMA: flecha constituída de uma haste de taquari, tendo encaixado na extremidade 

distal uma ponta de madeira em forma de arpão, sendo a junção reforçada por um enrolamento 

de fibra vegetal. A emplumação é constituída de duas penas brancas, presas pelos canhões e 

pelas pontas à haste por um enrolamento de fita de cipó-imbé, e um enrolamento anelado de 

fibra vegetal. Na parte proximal da flecha há um entalhe para a corda do arco. 

Comprimento total: 141 cm; haste de taquari; 121 cm; ponta de madeira: 20 cm; emplumação: 

13 cm. 

 

 

 
 

 
 
                                                                                          
 

FLECHA PARA 

PESCA 

[RG 5.712] 

GUARANI: SUBGRUPO NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

FEITO POR HOMENS E USADO POR HOMENS PARA PESCA 

MATÉRIA-PRIMA: flecha constituída de duas partes: uma haste de taquari, encaixando-se em 

uma de suas extremidades uma ponta de madeira serrilhada bilateral, sendo a junção reforçada 

por um enrolamento de fita de cipó-imbé. A emplumação constituída de duas penas pretas 

dispostas em posição aproximadamente helicoidal, tendo suas barbas externas aparadas. Os 

canhões e as pontas das penas são presos à haste por um enrolamento de fita de cipó-imbé. Na 

parte proximal da flecha, há um entalhe para a corda do arco. 

Comprimento total: 156 cm; haste de taquari: 125 cm; ponta de madeira: 31 cm; emplumação: 

21 cm. 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

[DETALHE DA EMPLUMAÇÃO] 
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A “COLEÇÃO ANTIGA” 

 

 

Figura 10: Índios Guaranys do ex-aldeamento de Guaranyú- va, 
Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo. Expedição ao Rio Feio e Aguapeí, 
1905.  Arquivo Histórico do Instituto Geológico do Estado de São Paulo. 

 

 
 A chamada “Coleção Antiga” é a primeira coleção etnográfica do acervo do 

Museu Paulista formada basicamente pela coleção particular do Coronel Joaquim 

Sertório. Essas coleções foram adquiridas na gestão do primeiro diretor, Herman Von 

Ihering, entre 1894 e 1915, cujo objetivo era criar uma instituição enciclopédica de 

História Natural, dedicada à formação de coleções, ao desenvolvimento do trabalho 

científico e ao diálogo com outras instituições e com o público. 

 O Coronel Joaquim Sertório era um rico paulistano que reuniu em sua casa, no 

final do século XIX, uma coleção de peças variadas nos moldes dos gabinetes de 

curiosidade europeus: objetos indígenas, armas, espadas, moedas, quadros e outras 

curiosidades. O “Museu Sertório”, como era conhecido, localizava-se no Largo Municipal 

– hoje Praça Dr. João Mendes, e foi aberto à visitação (PAIVA, 1984: s.n). 

 A “Coleção Antiga” atual é composta por 43 peças, das quais 40 são flechas de 

diferentes formas, funções e tipos, e as demais são redes de dormir, coletadas em 

aldeias Guarani não especificadas.  
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Do mais antigo livro de registro do Museu Paulista consta uma 
“Coleção Sertório” que inclui uma dezena de peças etnográficas. 
E há ainda menções a uma “Coleção Antiga” de 426 números, 
caracterizada pelo predomínio de adornos e armas (arcos e 
flechas), muitas vezes atribuídos a “índios do Amazonas” e 
mesmo “índios do Brasil” (DAMY e HARTMANN, 1986: 220). 

 

 A quantidade de flechas reunida sugere a existência de conflitos com os 

brancos.  

Embora usualmente desprovida da documentação pertinente  
em particular mais antigas, as coleções das primeiras décadas 
são importantes e valiosas, dado que muitas delas representam 
etnias ou segmentos populacionais extintos, ou que ainda 
detinham completo domínio das técnicas tradicionais. Por 
problemas vividos em face do impacto dos contatos e da 
vivência interétnicos, seus remanescentes não produzem mais  
muitos dos espécimes constantes nessas coleções (DORTA E 
CURY, 2000: 27).  

 

Uma flecha e fibras de tecido dos Kaiowá, foram encontradas na margem 

esquerda do rio Paranapanema, em novembro de 1906, pela Comissão Geográfica e 

Geológica e doadas para o Museu Paulista (Documento 79). A “Coleção Antiga”, 

embora falha na documentação, tem uma importância histórica e testemunha o tempo 

dos primeiros contatos e das transformações que ocorreram com a cultura material dos 

Guarani. 
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II- ALDEIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

 

   Figura 11. Mapa das aldeias e Terras Indígenas Guarani do Estado de São Paulo 
   Fonte: Wilmar, 2011 apud VEIGA, AZEVEDO E COLMAN, 2013: 78. 
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 ALDEIA POP ETNIA TERRA 

INDÍGENA/ 

ASSENTAMENTO 

MUNICÍPIO FONTE 

01 Nimuendajú 89 Guarani Ñandeva Araribá Avaí Funai 

2011 

02 Tereguá 45 Guarani Ñandeva Araribá (inclui tb 

37 Terena) 

Avaí Funai 

2011 

03 Pyau 24 Guarani Ñandeva Guarani Barão de 

Antonina 

Barão de 

Antonina 

Funai 

2011 

04 Karuguá 82 Guarani Ñandeva Guarani Barão de 

Antonina 

Barão de 

Antonina 

Funai 

2011 

05 Tekoá Porã 32 Guarani Ñandeva Itaporanga Itaporanga Funai 

2011 

06 Peguaoty 111 Guarani Mbyá Tekoá Peguaoty Sete Barras Funai 

2011 

07 Itapu Mirim 20 Guarani Mbyá Indefinida Registro Funai 

2011 

08 Pindoty 121 Guarani Mbyá Tekoá Pindoty Pariquera-

Açú 

Funai 

2011 

09 Tapyí 30 Guarani Mbyá Rio Branquinho Cananéia Funai 

2011 

10 Taquarity 32 Guarani Mbyá Antiga Jacaré´i Cananéia Funai 

2011 

11 Pacurity 16 Guarani Mbyá Ilha do Cardoso Cananéia Funai 

2011 

12 Itaoka/Icapara II 7 Guarani Mbyá + 

Kaiowá 

Tekoá Itaoka Iguape Funai 

2011 

13 Guaviraty/Sabaúma 44 Guarani Mbyá Tekoá Guavirity Iguape Funai 

2011 

14 Itapuã/Icapara I 35 Guarani Mbyá Tekoá Itapuã Iguape Funai 

2011 

15 Jejyty/Toca do Bugio 14 Guarani Mbyá + 

Kaiowá (1) 

Tekoá Jejyty Iguape Funai 

2011 

16 Paraíso 23 Guarani Mbyá e 

Tupi 

Indefinida Iguape Funai 

2011 

17 Amba Porã 48 Guarani Mbyá Tekoá Amba Porã Miracatu Funai 

2011 

18 Jaikoaty 40 Tupi Djaikoaty Miracatu Funai 

2011 

19 Uruity 79 Guarani Mbyá Tekoá Uruity Miracatu Funai 

2011 

20 Capoeirão 34 Guarani Ñandéva Itariri (Serra dos 

Itatins) 

Itariri Funai 

2011 

21 Rio do Azeite 32 Guarani Ñandéva Itariri (Serra dos 

Itatins) 

Itariri Funai 

2011 

22 Bananal 31 Guarani Ñandéva Peruíbe Peruíbe Funai 

2011 
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23 Piaçaguera 110 Tupi Piaçaguera Peruíbe Funai 

2011 

24 Tanyguá 43 Tupi Piaçaguera Peruíbe Funai 

2011 

25 Nhamandu-Mirim 74 Tupi Piaçaguera Peruíbe Funai 

2011 

26 Aldeinha 70 Tupi Bairro  Itanhaém Funai 

2011 

27 Tangará 39 Guarani Mbyá Indefinida Itanhaém  Funai 

2011 

28 Rio Branco 65 Guarani Mbyá Rio Branco 

Itanhaém 

Itanhaém Funai 

2011 

29 Itaoca I 40 Tupi Itaoca Mongaguá Funai 

2011 

30 Itaoca II 50 Guarani Mbyá Itaoca Mongaguá Funai 

2011 

31 Aguapeú 75 Guarani Mbyá Guarani do 

Aguapeú 

Mongaguá Funai 

2011 

32 Cerro Corá 15 Tupi Guarani do 

Aguapeú 

Mongaguá Funai 

2011 

33 Tekoá Itu 186 Guarani Mbyá Jaraguá São Paulo Funai 

2011 

34 Tekoá Pyau 76 Guarani Ñandéva Jaraguá São Paulo Funai 

2011 

35 Barragem/M. da 

Saudade 

867 Guarani Mbyá Guarani da 

Barragem 

São Paulo Funai 

2011 

36 Krukutu 261 Guarani Mbyá Krukutu São Paulo Funai 

2011 

37 Tekoá Mirim 24 Guarani Mbyá Tekoá Mirim Praia 

Grande 

Funai 

2011 

38 Xixová Japuí? 

Paranapuã 

51 Guarani Mbyá Indefinida São Vicente Funai 

2011 

39 Ribeirão Silveira 350 Guarani Ñandéva 

e Mbyá 

Guarani do 

Ribeirão Silveira 

Santos, São 

Sebastião 

Funai 

2011 

40 Wutu 

Guasu/Renascer 

39 Tupi Indefinida Ubatuba Funai 

2011 

41 Boa Vista 162 Guarani Mbyá Boa Vista/Sertão 

do Promirim 

Ubatuba Funai 

2011 

Fonte: VEIGA, AZEVEDO E COLMAN, 2013:  78 e 79. 

 

No Estado de São Paulo, vivem atualmente 3.593 Guarani dos subgrupos 

Ñandéva (autodenominado Tupi-Guarani) e Mbyá distribuídos em 45 aldeias (VEIGA, 

AZEVEDO E COLMAN, 2013: 78). Essa vasta rede de aldeias Guarani pode indicar uma 

estratégia de resistência e de retomada de suas terras originais, conforme lhes assegura 

a Constituição de 1988. “O que se percebe, nos últimos anos, é o deslocamento entre 

as aldeias parentes, bem como a abertura de novos pontos de passagens, que se 



119 
 

tornam terras de parentes e, portanto, legítimos lugares para se viver” (VEIGA, 

AZEVEDO E COLMAN, 2013: 82). 

Assim, os territórios dos Guarani Ñandéva e dos Guarani Mbyá compreendem 

tanto as novas aldeias como as antigas onde viveram seus ancestrais. Frente aos 

vetores de destruição da sociedade ocidental, tudo indica que os Guarani optaram pela 

estratégia de mobilidade entre a rede formada pela trama contínua entre as aldeias do 

presente e do passado, os parentes e os ancestrais, a história e a memória. 
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1. ALDEIAS DO LITORAL SUL: ALDEIA PRÓXIMA DE ITANHAÉM (NÃO 

IDENTIFICADA), ALDEIA DO BANANAL, ALDEIA DE ITARIRI E ALDEIA  

DO RIO BRANCO 

 

 

Figura 12. Terras Indígenas Guarani. Litoral Sul e Grande São Paulo.  
Fonte: CTI: Atlas das Terras Guarani no Sul e Sudeste do Brasil 2015. São Paulo, 2015a, p.12 

 

“Disseminados em pequenos núcleos numa extensa área, os Guarani hoje existentes em 
território nacional se caracterizam pela multiplicidade de situações de contato interétnico, 
oferecendo ao antropólogo a possibilidade de estudar os fenômenos aculturativos em ampla 
escala de variação” (SCHADEN, 1974: 5 e 6). 

 

“Tudo começou no meio das trevas, havia apenas escuridão e mar, sem sequer existir um único 
ser vivo. Veio um vento do norte e um vento do sul que, se encontrando, fizeram surgir um 
pequeno redemoinho e Nhanderu Tenonde, (nosso primeiro pai) se concretizou ali, em cima do 
mar, flutuando e segurando apenas o seu papygua (cajado). Nhanderu não teve pai nem mãe, 
nasceu por ele mesmo. Ainda sendo deus, ao existir ali, passou por dificuldades, pois não havia 
algo concreto onde pisar. Por isso, ele teve a necessidade de criar o mundo que hoje chamamos 
Yvyrupa, o Planeta Terra. Tudo era escuro e, no meio do escuro, Nhanderu desce e paira por 
cima do mar. Ele pensa o que é que vai fazer por que é que ele veio. E, então, ele sabe através 
do coração: “vou fazer a Terra”. Xeramõi Timoteo Oliveira – Karaí Tataendy (CTI, 2015b: 9). 
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1.1. ALDEIA NÃO IDENTIFICADA, PRÓXIMA A ITANHAÉM 

 

ACERVO DO MUSEU PAULISTA (MP) 

USO DOMÉSTICO 

TRANÇADOS 

                        

 

      

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

CESTO 

[RG 1.153] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: 

ADJAKÁ 

GRUPO NÃO ESPECIFICADO 

ALDEIA NÃO ESPECIFICADA 

COMPRA FRANZ ADAM 

DATA DA ENTRADA: 1909 

MATÉRIA-PRIMA: cesto de base 

retangular, trançado com fasquias 

claras de taquara, sendo a parte 

delas pintada, de tal modo que o 

próprio trançado forma motivos 

decorativos. A boca do cesto é 

reforçada do lado de fora com uma 

larga tala de madeira flexível, 

amarrada ao trançado com fitas de 

fibra vegetal. 

Comprimento de base: 27 cm; 

largura da base: 6,5 cm; altura: 

23,5 cm. 
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CERÂMICA UTILITÁRIA PARA COZINHA 

 

VASILHA DE BARRO 

[RG 4.536] 

GRUPO NÃO ESPECIFICADO 

ALDEIA NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 18.1.1910 

MATÉRIA-PRIMA: recipiente de cerâmica, polido, de 

boca circular, ampliada, de borda ligeiramente 

aplainada na parte superior, com base cônica e 

introvertida. Apresenta em toda a volta um depósito 

negro, oriundo da queima.  

Circunferência da boca: 48,5 cm; altura: 9,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VASILHA DE BARRO 

[RG: 3.281] 

GRUPO NÃO ESPECIFICADO 

ALDEIA NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

Recipiente de cerâmica, polido, de boca circular, 

ampliada, de borda ligeiramente aplainada na parte 

superior, de base côncava e circular. Apresenta 

coloração em toda a superfície, exceto a base.  

Circunferência da boca: 33,5 cm; circunferência da 

base: 31,5 cm; altura: 7,5 cm. 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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 INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

 

VIOLINO OU REBECA 

[RG 4.440] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: CAWAJUROQÜAI (DAMY, 1984) 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 18.1.1910 

MATÉRIA-PRIMA: violino e arco trabalhados manualmente. O corpo do instrumento, de cor 

azulada, é constituído por pranchas de madeira leve, aparelhadas e coladas entre si. O cabo 

possui entalhes e quatro cravilhas lavradas à faca. O arco possui, como corda, cinco crinas de 

cavalo. 

Comprimento: 57 cm; largura máxima: 19 cm; largura mínima: 11 cm; comprimento do arco: 50 

cm. 
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ARMAS 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

FLECHA 

[RG: 5.692] 

GRUPO NÃO ESPECIFICADO 

ALDEIA NÃO ESPECIFICADA 

COLETOR: FRANZ ADAM (COMPRA) 

MATÉRIA-PRIMA: Flecha constituída de uma haste de taquarinha, encaixando-se em uma de 

suas extremidades uma ponta de ferrão de raia. Sobre o encaixe enrola-se uma fita de cipó-imbé 

entremeada por um anel de plumas esbranquiçadas. As asas são constituídas por duas penas 

escuras, com barbas internas aparadas, presas em espiral pelos canhões e pelas pontas à haste 

através de enrolamentos de fitas de cipó-imbé. Entre as asas, junto ao enrolamento proximal, a 

haste é recoberta por uma camada de cerol preto. A extremidade proximal é provida de um 

entalhe para o encaixe da corda do arco. 

Comprimento total: 126 cm; comprimento da ponta: 10,5 cm; comprimento da emplumação: 23 

cm. 
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A COLEÇÃO DA ALDEIA NÃO IDENTIFICADA DO LITORAL SUL 
 

 
Neste caso, a aldeia não foi identificada na ficha catalográfica, apenas a 

localização foi indicada como sendo próxima a Itanhaém, e, portanto, situada no litoral 

Sul do Estado de São Paulo. Sabe-se também que os artefatos foram comprados por 

Franz Adam ou Francisco Adam, que vivia em Conceição do Itanhaém, e foram 

destinados ao Museu Paulista. É possível que todas as peças sejam provenientes da 

Aldeia do Bananal, segundo o Documento 10 e Inventário 7, p. 126, 128 e 130, n. 30. 

A coleção soma 34 artefatos, que deram entrada no Museu Paulista entre 1909 e 1910. 

A presença da rebeca ou violino sugere influência caiçara na aldeia. 

Chama a atenção é que tanto o Museu Paulista quanto os pesquisadores do 

Departamento de Antropologia da Universidade de São Paulo priorizaram as aldeias do 

litoral Sul de São Paulo para a realização de suas pesquisas e para coleta dos artefatos.  
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1.2. ALDEIA DO BANANAL, ITANHAÉM  

     TERRA INDÍGENA PERUÍBE 

 

     

 

    

GRUPO ÑANDÉVA 

  

USO DOMÉSTICO 

 

TRANÇADOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

CESTO 

[RG 4.423] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: 

ADJAKÁ 

COLETOR: FRANZ ADAM 

ENTRADA: 1910 

MATÉRIA-PRIMA: Trançado de 

base quadrangular, feito de 

fasquias de taquara alisadas, de 

duas tonalidades, de maneira a 

formar motivos decorativos.  A 

borda é reforçada com dois aros de 

taquara, um do lado interno, adjaka 

popy (DAMY, 1984), outro do lado 

externo, ocá (DAMY, 1984), 

amarrados com fita de cipó-imbé, 

cuja extremidade dá origem a uma 

alça. 

Comprimento do lado da base: 15 

cm; altura: 12,5 cm; circunferência: 

60 cm.  

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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CERÂMICA UTILITÁRIA PARA COZINHA 

 

VASILHA  

[RG 3.268]  

GRUPO NÃO ESPECIFICADO 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE DA 

ALDEIA DE BANANAL 

COLETOR: FRANZ ADAM 

DATA DE ENTRADA: 1910 

OBJETO UTILITÁRIO 

MATÉRIA-PRIMA: recipiente de cerâmica, 

polido, de boca circular, ampliada, de borda 

ligeiramente aplainada na parte superior, com 

base cônica e introvertida. Apresenta em toda a 

volta, paralela à borda, uma faixa grossa, 

vermelha e faixas verticais, de igual coloração, 

que partem da primeira direção à base. 

Circunferência de boca: 46 cm; altura: 10 cm 
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XÍCARA 
[RG 3.267] 
COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 
LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE DA 

ALDEIA DE BANANAL 

SEM DATA 

MATÉRIA-PRIMA: recipiente de cerâmica 

polida em forma de caneca, com alça lateral, e 

um estreitamento perto da base, feita de argila 

esbranquiçada, vestígios de pinturas brancas 

sobre a superfície e, circundando a base e 

uma faixa pintada em vermelho. 

Diâmetro da boca: 8,0 cm; diâmetro da base: 

7,2 cm; altura: 6,1cm; maior medida da alça: 

3,5 cm. 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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UTENSÍLIOS DE MADEIRA PARA A GUARDA E SERVIÇO DE ALIMENTOS 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

PRATO DE MADEIRA  

[RG 3.269] 

COLETOR: FRANZ ADAM 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE DA ALDEIA DE BANANAL 

DATA: 18.1.1910 

MATÉRIA-PRIMA: peça de madeira leve esculpida em forma de prato, com quatro 

saliências em pontos equidistantes da boca. A parte externa parece apresentar vestígios 

de algum tipo de verniz. 

Altura: 5,3 cm; diâmetro de borda: 19 cm. 

 

Segundo um informante Mbyá, trata-se realmente de um prato, porque a pia batismal, 

embora semelhante, “jamais deve conter saliências” (DAMY, 247). 
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CORDÕES E TECIDOS 

INSTRUMENTOS PARA FIAR E TECER 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

FUSO  

[RG 3.271] 

COLETOR: BENEDITO CALIXTO 

DATA: 1904 OU 1907 

OBJETO UTILITÁRIO: USADO PARA FIAR ALGODÃO. 

MATÉRIA-PRIMA: haste roliça de brejaúva provida de um entalhe na extremidade 

superior e, na outra, um tortual também de madeira mais leve, em forma de cone 

truncado. Um fio de algodão fiado enrola-se na haste junto ao tortual. 

Comprimento da haste: 32 cm; circunferência do tortual: 13 cm. 

 

Integra o conjunto de peças que formaram a “oferta de objetos ethnographicos ainda 

hoje no litoral de Conceição de Itanhaém, Santos, coligidos e anotados pelo Snr. 

Benedicto Calixto, 12.X.07 (ou 04)”. DAMY, A.S.A. “O acervo Guarani do Museu 

Paulista”, RMP, N.S., 1983/1984, XXIX, 259”. 
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ARMAS 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

LANÇA 

[RG 3.278] 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

SEM DATA 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

LANÇA 

[RG 4.972]  

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 1910 

 

 

 

 

 



131 
 

 

 

FLECHA 

[RG 5.701] 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 1909 

FEITA E USADA POR HOMENS 

MATÉRIA-PRIMA: haste de taquarinha, encaixando-se em uma de suas extremidades uma 

ponta de madeira escura, serrilhada unilateralmente, sendo a junção reforçada por uma fita de 

cipó-imbé, entremeada por dois anéis de pluminhas amarelas e vermelhas. Acima, segue-se 

outro enrolamento espaçado de fita de cipó-imbé que parece formar um motivo decorativo. A 

emplumação é constituída de duas penas brancas, dispostas em posição aproximadamente 

helicoidal. Os canhões e as pontas das penas são presos por um enrolamento de fita de cipó-

imbé, do qual emergem dois tufos de plumas vermelhas e amarelas. Na parte proximal da flecha, 

há um entalhe para a corda do arco.  

Comprimento total: 126 cm; haste da taquarinha: 104 cm; ponta de madeira: 22 cm; comprimento 

da emplumação: 14 cm. 

 

 

OBJETOS DE TOUCADOR 
PENTE 
[RG 3.296] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: KYGUA  

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ 

ADAM 

DATA: 1909 

MATÉRIA-PRIMA: 28 lascas aguçadas de 

madeira dura são mantidas lado a lado por 

duas lascas transversais de taquara, a 

meia altura dos “dentes” do pente, 

apertados com um enrolamento de fios de 

algodão. A parte superior dos “dentes” 

encaixa-se num segmento de taquarinha, 

lascado no sentido longitudinal, e também 

envolvido num enrolamento de fios de 

algodão. Entre as duas partes de taquara prendem-se pequenas borlas feitas de plumas, 

poty, branco-pardacentas. 

Comprimento dos “dentes”: 7,5 cm; comprimento das lascas transversais: 8,5 cm. 

“Os pentes são usados tanto para pentear quanto para ornamentar a cabeleira” 

(RIBEIRO: 1988: 177). 

 

[DETALHE DA EMPLUMAÇÃO] 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

[DETALHE DA PONTA] 
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USO CERIMONIAL 

MARACÁ OU CHOCALHO GLOBULAR 

[RG 1.150] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MBARACÁ 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 1909 

OBJETOS RELIGIOSOS: USADOS POR HOMENS NOS RITUAIS MÁGICO-RELIGIOSOS. 

MATÉRIA-PRIMA: cabaça alongada, furada nas duas extremidades e por aí enviada num cabo 

de madeira. A junção inferior do cabo e cabaça é reforçada por um enrolamento de fios de 

algodão em que se prende uma alça de cordel enrolado de fibra vegetal. A junção de cabo de 

cabaça da parte superior apresenta um tufo denso de fios de algodão avermelhados de urucu e 

alguns pingentes marrons amarelados de plumas, poty. 

Comprimento: 30 cm; comprimento do tufo: 8,5 cm; circunferência: 31 cm. 

 

O maracá era cultuado como a materialização do espírito dos antepassados, que recebia 

oferendas e transmitia mensagens aos caraís (KOK, 2001: 39). 
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CRUZ 

[RG 3.288] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: KURUSÚ 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE 

ALDEIA DE BANANAL 

DATA: S/D 

UTILIZADO EM RITUAIS MÁGICO-

RELIGIOSOS 

MATÉRIA-PRIMA: cruz formada por um 

segmento oco de madeira e outro pedaço 

roliço e mais fino, encaixado perto da 

extremidade superior através de dois furos 

no segmento vertical. Um feixe de penas 

amarelas de jacu, debruado com plumas 

verdes de papagaio, está amarrado na 

parte superior da cruz com fios de fibra 

vegetal. Sobre o corpo da cruz foi aplicado 

cerol ou espiral sobre o qual ainda há 

vestígios de plumas. Podem ser plumas de 

araçari (DAMY, 1983/1984: 217) 

Comprimento total: 35 cm; comprimento 

com feixe de penas: 16 cm. 

 

 

 

 

 

COLAR DE PENAS 

[RG 3.289] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: YIASSAÁ 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE DA 

ALDEIA DE BANANAL 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ 

ADAM 

DATA: 1909 

MATÉRIA-PRIMA: cordel enrolado, de 6 fios 

de algodão, recoberto por tufos anelares de 

plumas amarelas. As extremidades da parte 

recoberta do cordel apresentam plumas 

vermelhas e pretas presas em forma de 

roseta. A partir daí o cordel continua 

descoberto, porém nas suas extremidades 

surge novamente um conjunto de plumas 

vermelhas amarradas de maneira a formar 

uma roseta. 

Comprimento: 120 cm; comprimento da parte recoberta da pluma: 87 cm. 
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DIADEMA 

[RG 3.290] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: ÃCÃREGUÁ 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 1909 

MATÉRIA-PRIMA: sobre uma faixa tecida de algodão prendem-se tufos de plumas 

amarelas e vermelhas, pendendo da extremidade inferior da faixa quatro borlas de 

plumas amarelas. Nas extremidades da faixa, os seus fios componentes se unem em 

tranças que permitem amarrar a peça à cabeça. Das pontas dessas tranças pendem 

pingentes feitos de penas de papagaio, peles de beija-flor e cordéis cobertos com 

plumas. 

Largura da faixa de algodão: 3,5 cm; comprimento: 25 cm; comprimento dos pingentes: 

26 cm aproximadamente. 
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COIFA (CARAPUÇA OU BARRETE) 

[RG 3.292] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: ACANGATÁ 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE 

ALDEIA DE BANANAL 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

DATA: S/D 

USO CERIMONIAL, PROVAVELMENTE 

PELOS PAJÉS 

MATÉRIA-PRIMA: tecido de algodão em 

formato de coifa recamado de plumas 

amarelas, vermelhas e marrons, costuradas 

em linhas sucessivas ao tecido. Da faixa de 

plumas vermelhas pendem oito borlas de 

plumas amarelas e vermelhas. Da faixa de 

plumas marrons imediatamente acima saem 

quatro cordéis revestidos de penas amarelas 

que se prendem ao alto do tufo que emerge 

da parte central, amarela, da coifa. Este tufo 

começa por um grosso cordel revestido de 

penas vermelhas, donde emergem penas 

amarelas (talvez de japu) e marrons. 

Altura da coifa: 12 cm; altura da coifa mais o 

tufo terminal: 28 cm; diâmetro: 19 cm. 

 

 

 “Retrizes de japu (Psacorolius decumanus); plumas da região da garganta e/ou do peito 

de pavó (Pyroderus scutatus), plumas da região da garganta e coberteiras da cauda de 

tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus). Plumas de espécie não identificada. 

Suporte: touca de tecido de origem industrial. [...] Já nas primeiras décadas deste século, 

ornatos de chefes religiosos semelhantes a este eram raros entre os Guarani”.  

DORTA, Sonia Ferraro e CURY, Marília Xavier. A plumária indígena brasileira. 2ª 

edição, São Paulo: EDUSP, MAE, 2000, p.96.  
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COIFA (CARAPUÇA OU BARRETE) 

[RG 3.293] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: ACANGATÁ 

COLETOR NÃO IDENTIFICADO 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE ALDEIA DE BANANAL 

DATA: S/D 

USO CERIMONIAL, PROVAVELMENTE PELOS PAJÉS 

MATÉRIA-PRIMA: tecido de algodão em formato de coifa revestido de plumas amarelas, 

vermelhas e marrons costuradas em linhas sucessivas ao tecido. Um tufo de plumas 

marrons, provavelmente de mutum, emerge do alto da coifa. Dois cordéis revestidos de 

plumas marrons e dois outros revestidos de plumas marrons e dois outros revestidos de 

plumas amarelas prendem-se a pontos opostos da peça e, passando um por cima do 

outro, formam aros por cima da coifa. 

Altura: 20 cm; comprimento dos aros: 40 cm; diâmetro: 18 cm. 

 

 

BANCO RETANGULAR NÃO 

FIGURATIVO 

[RG 4.437] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: APYAKÁ 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ 

ADAM 

DATA: 6.9.1909 

USO CERIMONIAL E PROFANO 

MATÉRIA-PRIMA: peça monóxila de 

madeira lavrada em forma de canoa 

invertida. Comprimento: 23 cm; altura: 

12,5 cm 

 

“Os bancos talhados em madeira 

destinam-se aos chefes, pajés e 

visitantes, sendo prerrogativa masculina” 

(RIBEIRO, 1988: 257)  
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BASTÃO DE RITMO 
[RG 4.761] 
DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TAKUAPÚ 

COLETOR E COMPRADOR: FRANZ ADAM 

DATA: 1910 

LOCALIZAÇÃO: PROVAVELMENTE ALDEIA DE BANANAL 

USO CERIMONIAL E EXCLUSIVAMENTE FEMININO 

MATÉRIA-PRIMA: segmento de taquara constituído de um entrenó oco, sendo a base fechada 

por um nó. A extremidade superior, aberta, é envolvida por um enrolamento de fitas de cipó-imbé 

e cordel de fibras vegetal (algodão ou tucum), que prende duas carreiras de penas, a inferior de 

coloração azul e a superior de cor esbranquiçada. 

Comprimento: 94 cm; circunferência: 12 cm 

 

“Tubo oco de madeira leve ou bambu percutido verticalmente contra o solo. O instrumento tem 

a sonoridade ampliada pelo ressonador formado no interior do tubo, ou por material sonoro 

adicional” (RIBEIRO, 1988: 197). 
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CACHIMBO DE BARRO 

[RG: 6.458] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: PETYGWÁ  

FEITO POR MULHER 

USO CERIMONIAL E PROFANO 

COLETOR: EGON SCHADEN 

DATA: 1947 

MATÉRIA-PRIMA: cachimbo constituído de um fornilho de barro e um cabo roliço de madeira 

leve. O fornilho apresenta, do lado oposto ao orifício de encaixe do cabo, uma asa esculpida no 

próprio barro. 

Comprimento do fornilho: 8 cm; altura: 4 cm. 

 

“Entre os Ñandéva do litoral encontrei uma velha que fazia cachimbos de barro, muitos deles de 

fornilho ornitomorfo” (SCHADEN, 1974: 45). 
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ACERVO PLÍNIO AYROSA (APA)  

USO CERIMONIAL 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

ADORNO DE CABEÇA: COROA VERTICAL 

[RG: 1.127] 

ALDEIA DO RIO PRETO, PROVAVELMENTE BANANAL 

COLETOR: LUÍS PAIXÃO (DOADOR OU VENDEDOR) 

ENTRADA: 1954 

Emplumação: plumas dorsais de ema (Rhea americana). 

Suporte: aro trançado com fasquias de taquara e fitas de cipó-imbé. 

Diâmetro: 18,5 cm. Altura máxima: 21 cm. 

 

 
 

A COLEÇÃO DA ALDEIA DO BANANAL 

A coleção da aldeia do Bananal é composta por um conjunto de adornos e 

ornamentos de uso cerimonial que impressiona pela beleza e qualidade técnica. 

Destacam-se a diversidade de penas e plumas de diferentes pássaros, bem como o 

domínio técnico na confecção do artefato. O Museu Paulista possui 25 peças, que foram 

negociadas por Franz Adam, e deram entrada no acervo etnográfico do Museu Paulista, 

entre 1909 e 1910. Do acervo Plínio Ayrosa foram identificadas 11 peças provenientes 

da aldeia do Bananal que foram coletadas por Luís Paixão já na década de 1950. 
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ALDEIA DO BANANAL 

 

 A aldeia do Bananal, uma das mais antigas do litoral do Estado de São Paulo, 

localiza-se na T.I. Peruíbe, no município de Conceição de Itanhaém, próximo do Rio 

Preto, a 14 km da via férrea Santos Jundiaí. A área de 480 hectares foi demarcada em 

1927 e homologada em 1994, junto às encostas da serra. Nessa reserva de Mata 

Atlântica, vivem, atualmente, 134 pessoas das etnias Tupi-Guarani e Guarani Ñandeva 

(IBGE, 2010), da família linguística Tupi-Guarani (https://terrasindigenas.org.br/pt-

br/terras-indigenas/3819. Acessado em 30/6/2017).  

Segundo Benedito Calixto, a fundação da primeira povoação de Itanhaém, por 

Martim Afonso de Souza, deu-se em 1532, no lugar chamado Abarê bê be, onde havia 

a aldeia indígena de Itanhaém. O Cacique principal era conhecido por Piriri Goa Ob Yg, 

cujo nome talvez tenha derivado na corruptela Peruíbe.  Martim Afonso conquistou as 

terras a 12 léguas ao Sul de São Vicente. Em 1553, Pero Correa pediu autorização para 

fazer doação dessas terras à Companhia de Jesus, por desencargo de consciência, 

uma vez que sua atividade principal era o escravismo dos índios nas praias do Guaraú. 

Frei Gaspar da Companhia de Madre de Deus afirma que até 1555 não existia nada no 

local chamado Itanhaém e sim aldeias, onde Martin Afonso de Souza fez sua fundação. 

Uma delas ficou conhecida, a partir de 1640, como Aldeia de São João Batista. Benedito 

Calixto defende a união muito antiga dos índios Tupi (Itanhaéns) e Carijós na formação 

do aldeamento de São João Batista (CALIXTO apud VEIGA, AZEVEDO e COLMAN, 

2013: 4). 

Herbert Baldus visitou, em 1927, a aldeia de Bananal, identificou a composição 

de migrações antigas e registrou que os índios que haviam sido espoliados no Rio do 

Peixe, em Iguape, no ano anterior, teriam migrado para a região litorânea: 

Os guaranys que visitei, a comissão de proteção aos índios 
[refere-se ao SPI] os colheu em nome do governo em 
diferentes regiões e os reuniu num aldeamento chamado 
Bananal. Alguns vinham do noroeste do Rio Grande do Sul. 
Outros haviam sido expulsos de sua aldeia no Rio do Peixe 
[região de Iguape] (BALDUS, 1929: 85).  

 Baldus identificou, portanto, migrações antigas do século XIX e mais recentes, 

do século XX, vindas do Sul, que permaneceram quase um século no Rio do Peixe até 

serem expulsos. 

A partir das primeiras décadas deste século [séc. XIX], os 
núcleos Ñandeva do litoral passam a receber o reforço de 
outros grupos, também Guarani e classificados na literatura 
etnográfica como Mbyá. Este grupo, a partir das décadas de 

https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3819.%20Acessado%20em%2030/6/2017
https://terrasindigenas.org.br/pt-br/terras-indigenas/3819.%20Acessado%20em%2030/6/2017
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50 e 60, passa a constituir a população dominante no litoral. 
Distinguem-se dos moradores mais antigos – a quem chamam 
de Tupi-Guarani ou Xiripá – dizendo-se Guarani (LADEIRA E 
AZANHA, 1988: 15). 

 
Em 18 de fevereiro de 1959, a Aldeia, que se tornou um Povoado, foi elevada à 

categoria de Município. Atualmente, existe um Convênio firmado com o apoio do 

CONDEPHAAT, entre Peruíbe e a Universidade de São Paulo/Museu de Arqueologia e 

Etnologia – USP/MAE, para a realização de uma pesquisa arqueológica, no Sítio 

Arqueológico “Ruínas do Abarê bê be”, que poderá estabelecer novas conexões da 

história dos Guarani no contexto colonial. 

Um relatório do Serviço de Proteção ao Índio de 1964 recomenda a demarcação 

das terras da aldeia Bananal, “uma vez que seus limites teriam propositalmente 

desaparecido, e as terras, invadidas e apropriadas por posseiros (MUSEU DO ÍNDIO, 

relatório de 1964 apud BERTAPELI, 2017: 135). 

Ubiratã Gomes Awá M´Baretédjú, formado em Pedagogia pela Universidade de 

São Paulo, é responsável pelas aldeias do litoral paulista e quer ser referência em 

educação no País. Na aldeia, os Guarani, seguindo suas tradições, vivem de caça, 

pesca, coleta de frutos, reflorestamento, comércio de mudas, venda de artesanatos e 

apresentações culturais (ROSSI, 2012 http://jornal.fmrp.usp.br/ Acessado em 

15.6.2018). 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://jornal.fmrp.usp.br/
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1.3.  ALDEIA DO RIO ITARIRI OU DO RIO DO PEIXE, IGUAPE  

                                TERRA INDÍGENA ITARIRI 

 

GRUPOS ÑANDÉVA E MBYÁ 

 

 

  

Figura 13 I. Índios Guarany do Aldeamento do Rio Itariri. Cartão postal antigo original, editado por Cliché R. Krone, 
Iguape. Fotografia de Ricardo Khrone, c. 1903. Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação – STGD  
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) 
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ACERVO DO MUSEU PAULISTA (MP) 

 

USO COTIDIANO 

TRANÇADOS 

 

CESTO DE CARREGAR 

[RG: 6.448] 

GRUPO MBYÁ, CONHECIDO COMO TAMBEOPÉ 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: ADJAKÁ 

COLETOR: EGON SCHADEN (DOAÇÃO) 

DATA: 1947 

MATÉRIA-PRIMA: Cesto de base quadrangular, corpo redondo 
que se estreita a meia altura, alargando-se depois em direção à 
boca, trançado regular com estreitas fasquias de taquara. Na 
parte mais estreita há uma faixa decorativa trançada com cipó-
imbé. A boca é reforçada com enrolamento de fasquias presas 
com cipó-imbé. Dois reforços de telas largas, alisadas, de 
madeira, envolvem a peça, envolvem o lado externo da peça em 
quatro pontos equidistantes, percorrendo a altura da peça e 
cruzando-se em sua base. Prendem-se à peça por meio de fitas 
de cipó-imbé. Uma larga faixa trançada do mesmo material 
constitui a alça, que se prede a duas telas consecutivas, através 
das cordinhas de fibra vegetal. 
Lado base: 22 cm; altura: 37,5 cm; diâmetro de boca: 34 cm. 
 
O documento 38 informa: As peças são da aldeia do Itariri onde 
esteve durante algum tempo um pequeno grupo Mbyá, 
conhecido também pelo apelido de Tambeopé.  

 
 

CESTO DE CARREGAR 

[RG: 6.449] 

GRUPO MBYÁ, CONHECIDO COMO TAMBEOPÉ 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: ADJAKÁ 

COLETOR: EGON SCHADEN (DOAÇÃO) 

DATA: 1947 

MATÉRIA-PRIMA: magnífica peça de base quadrangular, corpo 

redondo que se estreita a meia altura, alargando-se depois em 

direção à boca, trançada regularmente com estreitas fasquias de 

taquara. Na parte mais estreita, há uma faixa decorativa trançada 

com cipó-imbé. A boca é reforçada com enrolamento de fasquias 

presas com cipó-imbé. Dois reforços de talas largas, alisadas, de 

madeira, envolvem o lado externo da cesta em quatro pontos 

equidistantes, percorrendo a altura da peça e cruzando-se em 

sua base. Prendem-se à peça por meio de fitas de cipó-imbé. 

Uma larga faixa trançada do mesmo material constitui a alça, que 

se prende a duas das talas consecutivas. 

Lado da base: 20 cm; altura: 39 cm; circunferência da parte mais 

estreita: 100 cm; circunferência da boca: 125 cm. 

 

Segundo o Documento 18, as peças são da aldeia de Itariri, onde esteve durante algum tempo 

um pequeno grupo Mbyá, também conhecido pelo apelido de Tambélopé. 
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USO CERIMONIAL 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDE-ASSENTO 

[RG 6.453] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: KIHÁ-PUÇÁ 

GRUPO MBYÁ, CONHECIDO COMO TAMBEOPÉ 

USADO PELO MÉDICO-FEITICEIRO 

COLETOR: EGON SCHADEN (DOAÇÃO) 

DATA: 1947 

MATÉRIA-PRIMA: cipós roliços (raízes aéreas de imbé?) e grossas fitas de embira. 

Comprimento: 1,95m; largura máxima: 0,45 m. 

 

Esta rede pertenceu ao médico-feiticeiro do grupo. 
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ACERVO PLÍNIO AYROSA (APA) 

 

USO CERIMONIAL 

INSÍGNIAS DE STATUS DIFERENCIADO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

CETRO COM BICO DE TUCANO 

[RG. 1.128] 

COLETOR: LUIS PAIXÃO (DOADOR OU VENDEDOR) 

DATA: S/D 

MATÉRIA-PRIMA: arco de secção convexo-côncavo, retangular, corda de fibra, trançado de 

palha na parte central. 

Comprimento: 91 cm. 

 

“Os chefes Tupinambá, cuja autoridade era mínima, não parecem se distinguir de outros 

guerreiros por insígnias particulares e o mesmo fato ode ser observado em todas as outras tribos 

tupi-guarani, com exceção dos Chiriguano cujos tubixaba levavam no topo da cabeça um tufo de 

cabelo e nas orelhas pedras verdes” (MÉTRAUX, 2012: 375). 
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COLEÇÃO DA ALDEIA DE ITARIRI 

A coleção Guarani do Museu Paulista é formada de quatro artefatos doados por 

Egon Schaden para o Museu Paulista em 1947. No acervo Plínio Ayrosa, foram 

identificadas 12 peças como sendo da aldeia de Itariri. Destacam-se os belíssimos 

trançados decorados com uma faixa de cipó-imbé com motivos abstratos. 

ALDEIA DE ITARIRI, VALE DO RIO RIBEIRA 

 
Figura 14. Vista e índios do rio Itariri, Vale do rio Ribeira. São Paulo, SP. Fotografia de Ricardo Khrone,    
c.1903. Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação – STGD 

    Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE-USP) 
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Figura 15. II. Índios Guarany do Aldeamento do Rio Itariri.  
Cartão postal antigo original, editado por Cliché R. Krone, Iguape. Fotografia de Ricardo Khrone, c. 1903. 
Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação - STGD 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
 

 
O aldeamento do Rio Itariri também conhecido como aldeamento do Rio do 

Peixe, localizava-se na confluência do Rio Itariri com o Rio de Peixe, no município de 

Itariri, entre Peruibe e Juquiá, na região de Mata Atlântica, na Serra de Itatins.  

Oficialmente criado em 1840 pelo Estado Brasileiro, o aldeamento tinha o 

objetivo de solucionar os constantes conflitos entre os Guarani, que eram capturados 

para serem “empregados domésticos” das famílias ricas de Iguape, e os colonos locais.  

Em 1877 os Tañygua ainda somavam cento e cinquenta, 
em 1885 somente cinquenta e sete cabeças. Brancos e 
mestiços se apossaram da terra e hoje somente 
dezesseis índios, nove dos quais Tañygua de sangue 
puro, ainda se encontram em Itariry. Eles se recusaram 
duas vezes a aceitar as propostas de mudança para a 
reserva dos Guarani no Araribá, que o governo lhes fez 
em 1912 e 1913, por meu intermédio (NIMUENDAJÚ, 
1987: 10).  

O fotógrafo alemão Ricardo Krone visitou a aldeia em 1903, quando contabilizou 14 

fogos e 90 almas (KRONE, 1909: 57). 
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Em 1907, dois Guarani do aldeamento do Rio Itariri escreveram duas cartas, 

transcritas abaixo,74 pedindo ajuda ao historiador e pintor Benedito Calixto na defesa de 

suas terras originais. É provável que o aldeamento tenha sido abandonado pelo governo 

por volta da primeira metade da segunda década do século XX, embora a ocupação 

guarani no Rio Itariri nunca tenha deixado de existir (BARBOSA, PIERRI e BARBOSA, 

2013: 1 e 2).  

 

 

 

                       

Figuras 16. Índios Guarany, cliché R. Krone, Iguape, c.1903 
Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação – STGD 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 
 
 

Quando Benedicta Ribeiro e José Pupo Ferreira, ambos da etnia Guarani, 

escreveram suas cartas para o Benedito Calixto, em 1907, o aldeamento do Rio Itariri 

estava sofrendo frequentes invasões e esbulho do território de ocupação indígena.  

Illmº Senhor Benedito Calixto 

Aldeamento Rio do Peixe de Fevereiro de 1907 

Em primeiro lugar saúdo-vos com a Exma família a quem Deus guarde também. 

Venho mui humilde respeitosamente pedir-vos uma proteção além dos mais favores que V. Sa 
tem feito a favor de nós Índios sobre o Aldeamento comunicar-lhe a V. Sa como Homem grande 

                                                           

74 As duas cartas foram transcritas do artigo de BARBOSA, Pablo; PIERRI, Daniel e 

BARBOSA, Marco Antonio. “Cartas Guarani. O uso presente de papeis do passado ». 

Corpus. Archivos virtuales de la alteridad americana, vol. 3, no 1, 2013 : Enero/Junio 2013, p. 6 

e 7. Edición electrónica URL: http://corpusarchivos.revues.org/419 Acessado em 26.5.2018. 

  

 

http://corpusarchivos.revues.org/419
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que é considerado como Político e sabe da lei; avisar-lhe dos absurdos e a imoralidade que tem 
havido entre o Senhor Bento Manoel Ribeiro, residente do Rio do Peixe sendo gente de fora teve 
a Ousadia de procurar intrigas comigo e quase com todo pessoas Guarany o qual ele declarou 
que na morada que ele estar ninguém pincha com ele porque ele tem seus documentos passado 
o qual ele se acha morando dentro do aldeamento faço ver a V. Sa ficar ciente que nós índios 
vive corrido e sem recurso o Snr. Bento Manoel Ribeiro é irmão do Inspetor por nome José Bap.ta 
Pr. o qual também se acha intimando dentro do Rio do Peixe com papeis falsos e o Inspetor 
como não gosta de nós Índios só vive a fazer mal e dando parte na Prainha haveis só por fazer 
armadilha: por isso eu dou prova entre os Índios todos. Peço-lhe a V. Sa pelos vossos carinhos 
filhinhos e pelas Dores de Maria que é nossa Mãe fazer ver ao Governo do Estado pedindo-vos 
proteção e ao mesmo lugar medição para nós ficar ciente e sair da cisma. 

E.R. Mce 
 
Benedicta Ribeiro 
 

 

 
Figuras 17. Índios Guarany, cliché R. Krone, Iguape.  
Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação – STGD 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. 
 

 

Illmo Senhor Benedito Calixto (s/d) 

Atesto José Pupo Ferreira, residente do aldeamento e toda a nação Índios vem debaixo de todo 
respeito levar ao vosso conhecimento dos absurdos e a imoralidade que tem havido neste 
aldeamento de algumas pessoas de fora que se acha residente no Aldeamento; o qual V. Sa 
sabe muito bem que o Aldeamento é uma Colônia de 1ª qualidade que foi dada pelo Exmo 
Monarca D. Pedro que está sempre em vigor para nós Índios o qual hoje nós se acha corrido e 
insultado e sem ter meios de viver e nem para fazer algumas armadilha para nós sustentar os 
nossos filhinhos: Nós Índios pede a V. Sa pelo bem da vossa Excelentíssima família e pela 
chagas de N.S.J.C. além dos mais favores que V. Sa tem feito para conosco fazer ver empenhar-
se com o Governo do Estado de S. Paulo o que tem se dado neste Aldeamento para ver se assim 
o Governo se compadeça de nós: Snr. nós Índios vive numa cisma não sabemos direito as 
divisas do Aldeamento sei que as divisas é do Caracol até o Ribeirão da Fiagem. N.B. o Inspetor 
que se acha no Rio do Peixe é Homem ruim não gosta de nós as vezes só por se fazer Armadilha 
ele está Oficiando para Prainha. Snr. se o Rio do Peixe é aldeamento então o Inspetor José 
Baptista Ribeiro está nele o dito disse que ele estar de pé firme porque tem seus documentos o 
qual eu acho que os documentos que ele tem e mais alguns é falsos nula. Os Índios todo do 
Aldeamento reclama a pede ao Governo Medição e V. Sa fazer todo possível e reclamação. 

E.R.Mce 

 
A rogo de José Pupo Ferreira 
Como testemunhas 
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Quando Egon Schaden visitou a aldeia, em 1947, encontrou de 8 a 10 famílias 

Ñandéva e um grupo de famílias Mbyá vindas do Paraguai em 1945 guiados pelo 

ñanderú Miguel, que, mais tarde, estabeleceram-se junto ao Rio Comprido, na Serra de 

Itatins (SCHADEN, 1974: 7). 

Na década de 1950, o Serviço de Proteção aos índios (SPI) estabeleceu o Posto 

Indígena Carvalho Pinto e, posteriormente, em 1980, foi reconhecida a atual Terra 

Indígena Serra do Itatins, nas proximidades do antigo aldeamento, onde se formou a 

cidade Pedro Toledo.  Schaden contabilizou de 8 a 10 famílias Ñandéva que viviam por 

lá (SCHADEN, 1974: 7). Atualmente, vivem cerca de 66 índios na Aldeia de Itariri (Funai, 

s.d.) em terra homologada em 1987 de 1.212 hectares. 

Em 1955, um funcionário do SPI registrou nove famílias com 31 Guarani vivendo 

nas terras da cabeceira do Rio Azeite, no atual município de Itariri (Estado de São 

Paulo). Fora da aldeia, existiam 13 famílias com 45 guaranis, das quais 25 pessoas 

encontravam-se na Fazenda de Bertioga, em Santos, e as outras 20 em outras fazendas 

na zona de Cananeia 

 

 

Figura 18. Índio Guarany, clichê de Ricardo Krone, c.1903. 
                Fotografia de Ricardo Khrone. 

Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação - STGD 
Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo 
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1.4. ALDEIA RIO BRANCO, ITANHAÉM 

GRUPOS MBYÁ   

 

ACERVO DO MUSEU PAULISTA 

USO COTIDIANO 

TRANÇADOS 

 

 

 

 

 

 

CESTO DE CARREGAR 

[RG: 6.452] 

GRUPO MBYÁ 

COLETOR: EGON SCHADEN (DOAÇÃO) 

DATA: 1947 

MATÉRIA-PRIMA: Trançado de base circular, 

em forma de covo, lado e boca arredondados. 

Grossas fasquias de taquara, cipó-imbé e fibra 

vegetal se entrecruzam, formando uma alça 

presa e dois pontos opostos de boca. 

Diâmetro de base: 13 cm; altura: 57 cm; diâmetro 

de boca: 40 cm. 

Segundo o Documento 18, essa cesta, que não 

se encontra em outras aldeias Guarani, imita, na 

forma e na técnica, o covo dos pescadores do 

interior de São Paulo.  
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ALDEIA RIO BRANCO 
 

  A aldeia guarani Rio Branco está localizada na Terra Indígena Rio Branco, 

nas proximidades da Praia Grande, em área de reserva de Mata Atlântica, nos 

municípios de Itanhaém, São Vicente e São Paulo, atrás da Serra de 

Jacupiranga, no litoral Sul de São Paulo. Com mais de cem anos de existência, 

a aldeia foi homologada somente em 1987, com uma área de 2.856 hectares de 

terra.  

Segundo Egon Schaden, a aldeia foi formada por volta de 1910 e, em 

1946, a população era de 55 indivíduos, dos quais 17 eram homens, 15 mulheres 

e 23 crianças. Todos eram do subgrupo Mbyá, excetuando um casal idoso 

Ñandéva e uma mestiça. Nessa época, resistiam a casamentos mistos e quase 

não falavam o português (SCHADEN, 1974: 8). Somente naquela aldeia, 

Schaden encontrou uma roça de propriedade coletiva e um bananal coletivo 

(SCHADEN, 1975: 49).  

Atualmente, a população Guarani Mbyá da aldeia soma 76 índios (FUNAI, 

s.d.). 
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2. LITORAL NORTE 

 
 

 
Figura 19: Distribuição das Terras Indígenas Guarani Antigas e Habitadas em 2015. Litoral Norte de São Paulo e 
Sul do Rio de Janeiro. 
Fonte: Atlas das Terras Guarani no Sul e Sudeste do Brasil, Centro de Trabalho Indigenista, 2015a: 13. 
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2.1. ALDEIA RIBEIRÃO SILVEIRA, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO  

      TERRA INDÍGENA GUARANI DO RIBEIRÃO SILVEIRA 

 

GUARANI MBYÁ E GUARANI ÑANDEVA 
 

ACERVO DO MUSEU PAULISTA (MP) 

 

 

USO COTIDIANO 

 

TRANÇADOS 

 

CHAPÉU 

[RG: 12.823] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TXAUKURÚ 

COLETOR: DELVAIR MONTAGNER  

DOAÇÃO DE ARI AUGUSTO MARTIM, DE ORIGEM 

GUARANI. 

ENTRADA: 14.1.1972 

FEITO POR HOMEM, USADO POR HOMEM. USO 

DIÁRIO 

MATÉRIA-PRIMA: chapéu trançado de lascas roliças de 

timbó-peva, com a borda envolvida por fita de cipó-imbé. 

Há vestígios de duas faixas pintadas com açafrão no 

começo da aba. 

Altura: 14 cm; circunferência da aba: 83 cm. 

A peça foi confeccionada e pertenceu ao Guarani 

Gumercindo, chefe do grupo de Silveiras. 

 

 

 

 

 

 

CESTO COM TAMPA 

[RG: 12.827] 

COLETOR: DELVAIR MONTAGNER  

DENOMINAÇÃO INDÍGENA, SEGUNDO GUMERCINDO, 

CHEFE DO GRUPO LOCAL EM CUJA CASA FOI 

RECOLHIDO: ADJAKÁ 

MATÉRIA-PRIMA: cesto de base circular, ligeiramente 

abaulado, feito de fasquias de taquara, com tampa de 

varetas flexíveis de timbó-peva e com uma alça sobre a 

qual a tampa desliza. 

Diâmetro de base: 17,5 cm; altura: 22 cm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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USO CERIMONIAL OU PROFANO 
 

 

 

CACHIMBO  

[R.G. 12.807] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: PETYNGWÁ 

COLETOR: DELVAIR MONTAGNER (DOAÇÃO) 

DATA: 3/11/1971  

MBYÁ-GUARANI 

FEITO POR HOMEM 

MATÉRIA-PRIMA: cachimbo de barro com cabo de 

taquarinha. 

Comprimento do fornilho: 5,5 cm; altura: 4 cm, 

comprimento da haste: 8,5 cm, largura máxima da 

boca do fornilho: 2,7 cm. 

 

 

 

 

 

 
  

 

CACHIMBO 

[RG: 12.810] 

COLETOR DELVAIR MONTAGNER 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: PETYGWÁ 

MATÉRIA-PRIMA: fornilho de barro avermelhado, apresentando quatro estrias paralelas no bojo 

à guisa de decoração; o cabo é um tubo de taquarinha. Uso cerimonial e profano. 

Comprimento do fornilho: 4,0 cm, altura: 3,5 cm, comprimento do tubo: 10 cm. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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Egon Schaden alude à importância do tabaco na vida cotidiana e em alguns 

rituais. “Petiguara” (“mascadores de fumo”) era o designativo ou apelido de, ao que 

parece, mais de uma tribo Tupi do Brasil antigo. 

[...] O uso do cachimbo é menos generalizado entre os Kayová 
do que nos outros subgrupos da tribo. É verdade que estes em 
grande parte já deixaram de fabricar cachimbos, mas em todo 
caso compram os pequenos pitos que se oferecem nas vendas 
caboclas. Uma das peças mais interessantes da cultura material 
dos Mbüá é o cachimbo, petyguá, de forma típica, feito de barro 
ou de nó de pinho. Fumam-no, de maneira ‘comunista’, duas, 
três ou mais pessoas; depois de umas poucas cachimbadas, o 
fumante o passa para as mãos do companheiro. Entre os 
Ñandéva do litoral encontrei uma velha que fazia cachimbos de 
barro, muitos deles de fornilho ornitomorfo. Entre os Mbüa, 
quase todos fumam, inclusive as crianças de pouca idade; uma 
vez ou outra, as crianças rejeitam o cigarro, porque têm medo 
de ficar tontas: ‘txedjuká’. Entre os Ñandéva são principalmente 
os homens que fumam, mas também boa parte das mulheres 
(SCHADEN, 1974: 45).  
 

 

 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
              Figura 20: Índia da Comunidade Guarani Mbya de Bracuí, Angra dos Reis (RJ). 
              Foto: Milton Guran/Agil, 1988 
              Disponível em https://img.socioambiental.org/v/publico/guarani-mbya/ Acessado em 29.5.2018 

 
 
 
 
 
 

 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           Figura 21: Avó e neta da aldeia guarani Mbyá de Bracuí, Angra dos Reis (RJ). 
                           Foto: Milton Guran/Agil, 1988 
                           Disponível em https://img.socioambiental.org/v/publico/guarani-mbya/ Acessado em 29.5.2018 

https://img.socioambiental.org/v/publico/guarani-mbya/
https://img.socioambiental.org/v/publico/guarani-mbya/
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ACERVO PLÍNIO AYROSA (APA) 

 

CHOCALHO GLOBULAR 

[RG: 1.137] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MBARAKÁ-Í 

FEITO POR HOMEM E USADO POR HOMEM 

COLETOR E DOADOR: MAURO CHERUBIM 

MATÉRIA-PRIMA: cabaça oblonga enfiada firmemente 

num cabo protuberante na parte superior da cabaça. 

Comprimento total: 26 cm; comprimento da cabaça: 15 

cm; circunferência maior da cabaça: 20 cm. 

 

Foi usado em conjunto com o takuapú (empunhado 

pela mulher). Dizem que o acompanhamento ainda é 

feito com violão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

CACHIMBO 

[RG: 1.133] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: PITANGUÁ 

COLETORA E DOADORA: THEKLA HARTMANN 

DATA: 09/1969 

MATÉRIA-PRIMA: cachimbo constituído de duas partes: um canudo de taquara e um fornilho 

esculpido em raiz de árvore. O trabalho é do tipo convencional, havendo, entretanto, em sua 

extremidade, uma saliência quadrangular, de borda côncava, com um orifício circular. 

Comprimento total: 16 cm; comprimento do fornilho: 7,5 cm; comprimento do canudo: 8,2 cm; 

altura do fornilho: 3,30 cm. 
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COLEÇÕES DA ALDEIA RIBEIRÃO SILVEIRA 

 

A coleção da aldeia Rio Silveira oriunda do Museu Paulista reúne 21 artefatos, 

dos quais 20 foram doados pela antropóloga Delvair Montagner, em 1971, e apenas 

uma amostra de técnica de cestaria foi doada, em 1984, por Antonio Sérgio Damy. A 

coleção Guarani do Acervo Plínio Ayrosa é formada por 5 artefatos, dos quais 4 foram 

coletados e doados pela pesquisadora Thekla Hartmann em 1969 e apenas o chocalho 

globular foi doado por Mauro Cherubim. No conjunto, predominam nas coleções os 

cachimbos feitos com diversos materiais e formas, reforçando a importância do tabaco 

na vida cotidiana e ritual dos Guarani. 

 

 
ALDEIA RIBEIRÃO SILVEIRA 

 MUNICÍPIOS DE BERTIOGA, SÃO SEBASTIÃO E SALESÓPOLIS  

TERRA INDÍGENA RIBEIRÃO SILVEIRA 

 

A T.I. Ribeirão Silveira, que se localiza em área de Mata Atlântica que 

compreende as encostas da Serra do Mar e a planície litorânea. É habitada por 350 

índios (Funai, s.d.), entre Guarani Mbyá e Ñandevá. Com uma dimensão de 944 

hectares, a T.I. teve apenas uma área de 8.500 hectares declarada e homologada em 

1987. O processo do restante continua paralisado em função de decisão judicial. 

  A T.I. Ribeirão Silveira é de importância histórica, material e simbólica para os 

Guarani que reconhecem o território como local onde habitaram seus antepassados. 

Além disso, o tekohá possui uma perspectiva que extrapola os limites territoriais,  

na medida em que se insere em um conjunto de aldeias unidas por laços de parentesco 

e reciprocidade. “Desta forma, o tekohá faz parte de um complexo geográfico que 

compreende outras aldeias Guarani Mbyá, onde cada uma delas é fundamental para 

manutenção de reciprocidade e da organização social e política do grupo” 

(http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-

guarani-do/ Acessado em 29.5.2018). 

 Os Guarani da aldeia Ribeirão Silveira sofrem ameaças constantes de 

palmiteiros, caçadores, posseiros e dos empreendimentos do governo, como o Pré-Sal 

e o oleoduto da Petrobrás. Os Guarani dedicam-se à caça, à pesca, à coleta, à produção 

e venda de artesanato e à agricultura nas roças de milho, amendoim, feijão, batata, 

cana-de-açúcar entre outras espécies 

(http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-

guarani-do/ Acessado em 29.5.2018). 

http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-guarani-do/
http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-guarani-do/
http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-guarani-do/
http://cggamgati.funai.gov.br/index.php/experiencias-em-gestao/terra-indigena-guarani-do/


158 
 

 
3. INTERIOR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

3.1. ALDEIA DO POSTO INDÍGENA CURT NIMUENDAJÚ 

ANTIGA ARARIBÁ, MUNICÍPIO DE BAURU 

              

GRUPO ÑANDÉVA 

 
 

 
 

Figura 22: Curt Nimuendaju com índio. São Paulo: Serviço de Proteção aos Índios. 
[1928]. 1 fotografia, 11,5 x 16,5 cm. Legenda no verso da fotografia: Povoação Indígena 
de "Araribá" - (Vista de mattas) – S. Paulo -Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
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 USO COTIDIANO  

CORDÕES E TECIDOS 

 

 

 

                                                                                                                   Figura 23: Índia Guarani confeccionando um tecido 
                                                                                              São Paulo: Serviço de Proteção aos Índios. [1928]. 

16,5 x 11,5 cm - IR5 – São Paulo. Serviço de Proteção aos      
Índios / Documento Audiovisual / Inspetoria Regional 5/ 
Posto Indígena Araribá. Acervo do Museu do Índio, RJ. 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

REDE DE DORMIR 

[RG 2.547] 

COLETOR E DOADOR: EGON SCHADEN 

ENTRADA: 4/ 194 

PERMUTA COM REVISTA DO MUSEU PAULISTA 

MATÉRIA-PRIMA: fio de algodão torcido em S 

Tear provavelmente de duas estacas 

TÉCNICA: contratorcido espaçado (B. Ribeiro 1986:363) e parcialmente entretorcido sobre 2 fios 

da urdidura. Urdume de 324 fios (ou 161 voltas) em que alguns fios se romperam. 11 entra 

mações descontínuas, espaçadas entre si por 9-11 cm. A partir do centro da cama, as 

entramações (a 5a, 6a e 7a) passam a ser entretorcidas, aparentemente tratando-se de um 

remendo inserido do meio para a borda da rede. Os quatro fios de cada entramação consistem 

de 1 fio dobrado ao meio e dois fios descontínuos, iniciando-se, pois, o entramamento por 1 nó 

apenas; na borda oposta as entramações terminam em nós e pontas livres. O remendo 

entretorcido termina em nós e pontas livres onde normalmente aparecem os nós iniciais. Punhos 

perpendiculares à cama, formado por enrolamento de fio de algodão no extremo máximo das 

laçadas em torno das 2 estacas do tear. Não há cordas de sustentação. 

Acima da última entramação de cada extremidade da rede, 20 -30 fios do urdume foram colhidos 

em nó em ambas respectivamente em uma das bordas (para encurtar os fios?)". 

Comprimento: 1,95 cm.; largura: 0,94 cm; peso: 980 grs. 
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Figura 24: Índia Guarani confeccionando um 
tecido São Paulo: Serviço de Proteção aos 
Índios. [1928] 16,5 x 11,5 cm - IR5 – São Paulo. 
Serviço de Proteção aos Índios / Documento 
Audiovisual/ Inspetoria Regional 5 Posto 
Indígena Araribá. Acervo do Museu do Índio, 
RJ.                                         

REDE DE DORMIR 

[RG: 4.102] 

GRUPO KAIOWÁ GUARANI (?) 

ENTRADA EM 1909 

COLETOR E DOADOR: OTTO DREHER 

BAURU, ESTADO DE SÃO PAULO 

MATÉRIA-PRIMA: fio de caraguatá torcido em dois, com dois elementos. 

Tear provavelmente de duas estacas. 

Técnica: entretorcido sobre dois fios da urdidura. 

Urdume de 316 fios (ou 158 voltas), 11 entremações ou 4 elementos, terminando com 2 ou 3 nós 

simples na outra borda. O espaçamento entre as entramações varia de 11 a 14 cm.  

Comprimento: 2,10 m; largura: 0,90 m; peso: 1.250 kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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FIOS DE ALGODÃO 

 

 

 

ARCO PARA DESFIAR ALGODÃO 

[RG 2.715] 

COLETOR EGON SCHADEN 

DATA: 4/1947 

PERMUTA DE EXEMPLARES DA REVISTA DO MUSEU PAULISTA 

MATÉRIA-PRIMA: arco roliço de madeira leve, com entalhes nas extremidades, onde se prende 

a corda de algodão, cujo excedente se enrola numa das extremidades do arco. Há ainda restos 

de algodão não torcido em volta da corda. 

Comprimento do arco curvado: 100 cm; comprimento da corda: 78 cm. 

 

 

 

 

 

FUSO 

[RG 3.270] 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

MATÉRIA-PRIMA: haste com 

incisão circular numa extremidade 

para prender o fio. O disco do fuso 

é circular e plano. O fio é 

toscamente fiado e há um maço de 

algodão a fiar que acompanha o 

artefato.  

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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Figuras 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36: O trabalho no fuso de fiar algodão na Aldeia de Araribá 

Acervo fotográfico SPI. Álbum de contato SPI SE 01-02 SPI 002239, 002240, 02241, 02242, 02243, 02244, 02245, 

02246, 02247, 02248, 02249, 02250. 

Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 
                                                
 
 
 
 
 
 
 

http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target148.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target149.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target150.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target151.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target152.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target153.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target154.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target155.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target156.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target157.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target158.html
http://base.museudoindio.gov.br/memoteca/srav/fotografia/spi/se/album/curt_nimuendaju/target159.html
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ARMAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCO  

[RG 3.645] 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

PERMUTADO POR EXEMPLARES DA REVISTA DO MUSEU PAULISTA 

MATÉRIA-PRIMA: SEM DESCRIÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 



164 
 

USO CERIMONIAL 

 

 

 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 37: “Um rezador Guarany”  
  Serviço de Proteção aos Índios. [1941]. 1 fotografia p&b 3x4.  
  BRMI SPIRel079_19 Informação do relatório: [?].  
  Acervo do Museu do Índio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



165 
 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

SAIOTE DE FIBRA VEGETAL 

[RG 3.644] 

COLETOR: EGON SCHADEN 

DATA: 4/1947 

PERMUTA DE EXEMPLARES DA REVISTA DO MUSEU PAULISTA 

MATÉRIA-PRIMA: um pedaço de fazenda com franjas de fibra vegetal presas, talvez de 

caraguatá. A partir da cintura, há 3 faixas de penas escuras presas com fios de algodão às 

franjas. 

Comprimento total: 102 cm; da parte emplumada: 73 cm. Altura: 50 cm 

 

“Emplumação: plumas de galinha e de galo-doméstico (Gallus gallus), penas de vôo, prov. de 

periquitão maracanã (Aratinga leucophthalmus) e de gralha (Cyanocorax sp).”  

DORTA, Sonia Ferraro e CURY, Marília Xavier. A plumária indígena brasileira. 2ª edição. 

São Paulo: Edusp; MAE, 2000, p.100. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



166 
 

PIA BATISMAL 

[RG 4.428] 

USADO PELO PAJÉ 

COLETOR: EGON 

SCHADEN 

DATA: 4/1947 

PERMUTA COM REVISTA 

DO MUSEU PAULISTA 

MATÉRIA-PRIMA: peça de 

madeira, toscamente 

trabalhada em forma de prato, 

com um pé retangular 

esculpido na própria madeira. 

Altura: 11,5 cm; diâmetro: 28 

cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARACÁ 

[RG 1.156] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MBARACÁ 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

USADO POR HOMENS NAS REZAS E CERIMÔNIAS PARA MARCAR O COMPASSO DOS 

CANTOS E DANÇAS  

MATÉRIA-PRIMA: maracá feito de cabaça, com cabo cuja ponta aparece na parte superior da 

peça, com sementes de ymáu (semente preta considerada pelos Guarani sagrada e com 

propriedades mágico-religiosas), com uma roseta de penas verdes e um pingente de plumas. 

Uma rede formada por fios de algodão envolve a cabaça e a ela se prendem plumazinhas 

escuras de vários pássaros. Um cordelzinho enrolado de algodão prende-se à extremidade 

superior do cabo, permitindo pendurar a peça. 

Comprimento: 20 cm; circunferência da cabeça: 30 cm. 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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DIADEMA 

[RG 1.157] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: 

ACANGUA 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

MATÉRIA-PRIMA: diadema 

constando de um cordão revestido de 

borlas de penas vermelhas e amarelas 

de tucano dispostas horizontalmente 

de modo a cobrir o amarrado da borla 

anterior. 

Circunferência: 44 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLAR 

[RG 1.158] 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

MATÉRIA-PRIMA: colar de duas 

voltas de sementes pretas (ymaú), às 

quais os Guarani consideram sagradas 

e atribuem propriedades mágico-

medicinais, chamada de Jaça (ou 

jiaçáa), denominada cientificamente 

de Rhamniduims; pingentes de 

pequenas penas amarradas em tufos. 

Comprimento: 120 cm. 

 

Documento 16: “colar religioso com 

enfeites”. 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 



168 
 

 

COLAR 

[RG 1.159] 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

MATÉRIA-PRIMA: colar religioso com enfeite; sobre um cordel de fios enrolados de algodão 

alinham-se conjuntos de sementes brancas de “lágrimas de Nossa Senhora” (Croix lacrima), 

seguidas de conjuntos de sementes pretas de capim. A intervalos regulares, prende-se ao colar 

pingentes de plumas pequenas e escuras de vários pássaros. 

Comprimento: 10 cm; comprimento médio dos pingentes: 7 cm.  

 

Documento 16: “colar religioso com enfeites”. 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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Figura 38:  Índios Guarani. Bauru, SP, 1943, 35 mm. 

Fotografia de Heinz Foerthmann 

Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

MARACÁ 

[RG 4.329] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MBARAKÁ 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

MATÉRIA-PRIMA: cabaça, haste, cordel 

enrolado de fibra vegetal, plumas marrons e 

brancas, pingentes, poty, fio de algodão.  

 

 

“O maracá era também entre eles [os Guarani] 

acessório indispensável nas cerimônias 

religiosas” (MÉTRAUX, 2012: 305). 

 

 

 
Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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Figura 39: Posto indígena Kurt Nimuendajú: SPI- Serviço de Proteção aos Índios. 1 fotografia. BRMI 
SPIRel999_068. Esta fotografia é integrante do Relatório do desenhista Júlio Agostinho Horta Barboza ao Posto 
indígena Kurt Nimuendajú, disponível no microfilme 023, planilha 330, documento 14. 
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BASTÃO PARA MARCAR RITMO 

[RG 4.758] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TAKUÁ, TACUÁ, TAKUAPÚ 

COLETOR: HERBERT BALDUS 

COMPRA SR. KURT FRANK 

DATA: 2/1947 

USADO POR MULHERES PARA MARCAR O COMPASSO DAS REZAS E DANÇAS 

RELIGIOSAS. 

MATÉRIA-PRIMA: segmento de grossa taquara de dois e dois meio entrenós, a base constituída 

de um nó fechado, enquanto o alto é oco. A esta extremidade, prendem-se, por meio de cerol, 

um cordel de algodão cuja ponta prende um tufo de penas escuras.  

Comprimento: 92,5 cm; circunferência: 16,5 cm. 

 

“Tubo oco de madeira leve ou bambu percutido verticalmente contra o solo. O 

instrumento tem a sonoridade ampliada pelo ressonador formado no interior do tubo, ou por 

material sonante adicional” (RIBEIRO, 1988: 197). 

 

“O bastão de ritmo é um instrumento de primeira importância para várias tribos tupi-

guarani. [...] A presença do bastão de ritmo entre os Tupinambá não é de surpreender. Esse 

instrumento desempenha um papel considerável nos ritos religiosos dos Apapocúva-Guarani. O 

som que ele emite deve facilitar a ascensão da tribo inteira rumo ao paraíso; esses instrumentos 

são também depositados na casa sagrada com os objetos para o culto” (MÉTRAUX, 2012: 303).  

 

“Instrumento musical, feito de um pedaço de taquara branca, de uns 75 cm de 

comprimento, aberto em cima e fechado embaixo, com que as mulheres batem no chão o 

compasso das rezas religiosas. Na literatura etnológica emprega-se o nome ‘bastão-de-ritmo’” 

Segundo Nimuendajú, enquanto os médicos-feiticeiros usam o mbaracá, “a mulher, sentada no 

chão, canta o soprano, marcando o compasso com as pancadas de takuá” (NIMUENDAJÚ, 2013: 

338 e 348).  

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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Figura 40: Índios Guarani: Serviço de Proteção aos Índios. [1941]. 1 fotografia, p&b, 3x4. BRMI SPIRel079_21 
Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro 
 
 
 
 

 
Figura 41: Índios Guarani [?]: Serviço de Proteção aos Índios. [1941]. 1 fotografia, p&b, 3x4. BRMI 
SPIRel079_22 Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
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COLEÇÕES GUARANI APAPOCÚVA 

 

Duas coleções Guarani Apapocúva encontram-se atualmente na reserva 

técnica do Museu de Antropologia e Etnologia da USP: a coleção formada pelo Dr. 

Herbert Baldus, composta de 14 artefatos, todos eles comprados do Sr. Kurt Frank, 

e a coleção formada no trabalho de campo pelo etnógrafo Egon Schaden, que visitou 

os Guarani de Araribá pela primeira vez em 194775. Ambas as coleções datam de 

1947 e totalizam 21 artefatos, de uso cotidiano e cerimonial, destinados, na ocasião, 

ao Museu Paulista, então sob a direção do Prof. Sérgio Buarque de Holanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Segundo Tekla Hartmann, Egon Schaden visitou as aldeias Kaiowá e Ñandeva do Sul de Mato 

Grosso em 1949, onde coletou os objetos guaranis que foram encaminhados para o antigo Setor 
de Etnologia do Museu Paulista e para o Museu do Índio do Rio de Janeiro (HARTMANN, 1993: 
187). Mas os objetos do Posto Indígena Nimuendajú foram coletados em 1947. 



174 
 

POSTO INDÍGENA CURT NIMUENDAJÚ,  

ANTIGA ALDEIA DE ARARIBÁ 

 

No início do século XX, o etnógrafo Curt Nimuendajú (1883-1945)76 identificou 

entre a população dos Ñandéva (“os que somos nós” ou “nossa gente”) do rio Batalha, 

que vivia em Araribá, município de Avaí, no Estado de São Paulo, pessoas que haviam 

realizado a migração do Mato Grosso do Sul e que se autodenominavam Apapocúva 

(“os de arco comprido”).77 

Os primeiros Guarani mudaram-se para o Araribá em 11 de junho de 1906, mas 

“no primeiro tempo quase não chegaram a abrir roça, porque logo no princípio sofreram 

muito com a maleita” (NIMUENDAJÚ, 2013: 328). Logo depois, expulsos das terras pelo 

Coronel José Ferreira Figueiredo, foram dispersos pela região. Nimuendajú conseguiu 

persuadir 8 famílias a voltarem ao Araribá para plantarem a roça. No entanto, a maleita, 

a sezão e a disenteria provocaram a depopulação dos Guarani, que ficaram reduzidos 

a 67 pessoas (18 homens, 20 mulheres, 29 crianças) (NIMUENDAJÚ, 2013: 329).   

 Depois de sucessivas migrações em busca da Terra sem Mal, os Apapocúva 

realizaram o seu último oguatá (“caminhar, estar em movimento”), que se iniciou por 

volta de 1820 e foi interrompida em 1912, quando o grupo se estabeleceu na Reserva 

Indígena de Araribá, demarcada pelo governo.78 “Com as migrações dos Apapocúvas, 

chegaram ao fim os vastos movimentos coletivos para a Terra sem Mal” (CLASTRES, 

1978: 85).  

Araribá foi, então, convertida em asilo para os Guarani dispersos entre 
São Paulo, Mato Grosso e Paraná, formando hoje seu centro principal. 
Os Guarani, que são no Leste enaltecidos na literatura nacional e 
declarados heróis de novela, vêm sendo no Oeste desprezados e 
maltratados como bicharada miserável. Há três anos as florestas do 

                                                           
76 Curt Nimuendajú nasceu com o nome de Curt Unckel, em Jena, na Alemanha, em 17 de abril 

de 1883, e morreu numa aldeia Tikuna no Alto Solimões, naturalizado brasileiro, em 10 de 
dezembro de 1945. Dedicou sua vida à militância indigenista e à pesquisa etnológica. Conviveu 
com um grande número de grupos indígenas de todas as regiões do Brasil. Grupioni destaca o 
papel do colecionismo de Nimuendajú subvencionado pelos museus europeu (GRUPIONI, 
1998:182). 
 
77 [...] “os membros de um grupo só empregam seu próprio apelido, quando querem contrapor-
se a outro grupo e é difícil que revelem, a um estranho, o seu apelido, ainda que revelem 
facilmente o apelido dos demais grupos” (NIMUENDAJÙ, 1978: 30 apud VEIGA, 2013: 51)). 
 
78 “A partir de 1911 a então denominada ‘Povoação Indígena de Araribá’, situada nas cercanias 
de Jacutinga, atual cidade de Avaí, já estava efetivada nas terras demarcadas em 1910 e cedidas 
pelo Governo do Estado de São Paulo, ao Serviço de Proteção aos Índios e Localização dos 
Trabalhadores Nacionais. Somente em 1913 o Presidente da República, Conselheiro Rodrigues 
Alves, reservou essa gleba para ‘localização de índios’” (DINIZ, 1979: 9). Criado inicialmente 
para os Guarani o Posto Indígena recebeu famílias Terena vindas do Mato Grosso do Sul, a 
partir de 1932, gerando sérios conflitos.   
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sertão ressoam o apito da locomotiva em sinal de que o tempo para 
criminosos e índios também aqui acabou [...], escreve Nimuendajú. 
(http://filmenimuendaju.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html 
Acessado em 10.3.2018). 
 

Com relação ao mundo espiritual, o etnólogo observou uma hierarquia vinculada 

ao xamanismo, ou seja, os índios dividiam-se em quatro categorias de acordo com os 

dons xamanísticos. A primeira reunia os que não tinham nenhum cântico, o que significa 

que ainda não receberam nenhuma inspiração, da qual faziam parte os adolescentes e 

alguns adultos que não se relacionavam com os espíritos e, por isso, não podiam dirigir 

as danças. A segunda categoria compreendia todos os homens e mulheres que 

possuíam cânticos, o que prova que eles têm um espírito auxiliar. Alguns podem dirigir 

certas danças. A terceira diz respeito aos próprios xamãs ou pajés, denominados 

Ñanderu ou Ñandesy (“nosso pai”, “nossa mãe”) que possuem o poder da cura, da 

adivinhação e de comunicação com os espíritos. Por fim, a quarta categoria é a dos 

grandes xamãs, exclusiva aos homens, que frequentemente se tornam dirigentes 

políticos do grupo. Só eles podem conduzir a grande dança do Nimongarai, a mais 

importante festa apapocúva, celebrada anualmente, com a presença das aldeias 

vizinhas (CLASTRES, 1978: 35). 

Depois de quatro noites de danças ininterruptas, na aurora do 
quinto dia desenrolava-se uma cerimônia que reproduzia o ritual 
do batismo, apenas com a exceção de que nela não se dava 
nome: um após outro, todos os assistentes se apresentavam 
diante do pajé, cada um acompanhado por um “padrinho” ou 
uma “madrinha”. A finalidade desse último rito era a de selar a 
aliança política, simbolizada pela relação de tyvasa, ou 
compadrio, assim estabelecida entre todos os membros da tribo 
(CLASTRES, 1978: 35). 
 

A descrição do batismo de Curt Unckel, que recebeu o nome de 

Nimuendajú e foi adotado pelos Guarani na cerimônia do Nimongaraí, marca 

uma nova etapa na vida etnólogo direcionada à devoção aos povos indígenas e 

ao compromisso em lutar contra as injustiças e os tratamentos desumanos que 

sofriam, e ainda sofrem, os grupos Guarani no Estado de São Paulo. 

 

http://filmenimuendaju.blogspot.com.br/2012_10_01_archive.html
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Figura 42: “Grupo de índios Guaranís - Família Cap. José”. Fotografia feita na Reserva Araribá, na década de 
1910. Cliché de Curt Nimuendajú, s/d. Acervo Fotográfico SPI, Ref: SPIIR5, Fot. 070-571.  
Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro 

 
 

Na noite de 14 a 15 de julho de 1906, os Guarani Apapocúva estavam 

reunidos no rancho de Poñochi, na barra de Avari, para o batismo do filho do 

Avacaujú. Em seguida,  

Avacaujú levantou-se da rede e mandou pôr junto à parede um 
banquinho baixo que mal tinha 5 cm de altura. Em seguida, 
trocou em voz baixa algumas palavras com Poñochi tornou a 
tirar a cuia da forquilha e com ela se pôs à minha direita, 
enquanto a mulher dele ficou a meu lado esquerdo. Após 
pequena pausa, Avacaujú se colocou diante de mim, 
principiando a cantar, acompanhado de mulheres e moças. A 
cena decorreu de modo análogo a anterior, com a diferença de 
que as melodias de Avacaujú não eram como as de José Pedro 
e os seus gestos menos nervosos. Mas nem por isso deixou de 
despender grandes esforços, como se via nitidamente pela 
expressão angustiada, atormentada e excitada de seus olhos 
estreitos. Finalmente pôs a mão na cuia e Poñochi cochichou ao 
meu ouvido: “Levanta-te”. Obedeci e Avaucaujú me humedeceu 
o vértice da cabeça e o peito como antes se fizera à criança. 
Após isto, caminhamos vagarosamente em círculo no interior do 
rancho, um atrás do outro, na frente Avacaujú, atrás dele 
Poñochi com a cuia, em seguida eu e por fim a mulher de 
Ponõchi, que de atrás me segurava pelo pulso. Voltando ao 
nosso lugar, retomamos as posições anteriores e a mesma cena 
se repetiu mais uma vez. Mas depois da caminhada em círculo 
interrompeu-se o canto, Avacaujú chegou-se bem perto de mim, 
aproximou o rosto ao meu e tomando de êxtase, disse em 
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guarani e com voz excitada: “Teu pai está falando. Este 
(apontando para Poñochi e a mulher dele) é teu padrinho – esta 
é tua última madrinha. Teu nome é Nimuendaja – Nimuendajú é 
como te chama a nossa gente”. “Nimuendajú!” [“o que faz 
moradia”], repetiu com voz forte, dando um passo para trás e 
estendendo as duas mãos sobre a minha cabeça, como que 
abençoando-me. Poñochi, que tornara a pôr a cuia na forquilha, 
me apertou sobre o ombro, para que eu me sentasse no 
banquinho, enquanto o canto recomeçou. Afinal Avacaujú 
deixou cair as mãos, a melodia emudeceu e a cerimônia estava 
terminada (NIMUENDAJÚ, 2013: 336 e 337). 

 
 

Assim, José Francisco Honório Avacaujú tornou-se então o guia 

espiritual de Nimuendajú, e, mais tarde, Manoel Marcolino Honório Paydjú foi o 

guia espiritual de Egon Schaden, estabelecendo uma complexa rede de 

relações de parentesco e compadrio (VEIGA, 2013: 51). 

O parentesco espiritual que une a todos os indigenistas assume 
para mim um sentido peculiar, por haver sido ambos – 
Nimuendajú e eu – recebidos não somente, com todos os ritos, 
como irmãos da tribo do mesmo grupo de Apapocuva ou 
Nhandeva-Guarani, senão até na mesma família. O pai adotivo 
de Nimuendajú, Avákaudjú, era irmão de Poydjú, a quem eu 
devo o tratamente de txerúangá, que corresponde ao da pessoa 
que toma o lugar do pai na cerimônia batismal do Nimongaraí. 
Como em Guarani irmão e sobrinho são sinônimos, Nimuendajú 
era Txerykey, ou seja, meu irmão maior. E como tal, eu o 
considero no campo dos estudos etnológicos e, em particular, na 
investigação da cultura Guarani contemporânea (SCHADEN 
apud VEIGA, 2013: 52). 

 
Quando Egon Schaden visitou Araribá, atual Posto Indígena Curt Nimuendajú, 

pela primeira vez, em 1947, contabilizou 78 Guaranis, além de alguns mestiços. Eram 

Ñandéva, em quase sua totalidade, que mantinham contatos frequentes com a 

população cabocla (SCHADEN, 1974: 8) 

A Reserva Indígena Araribá configurou-se, logo de início, como uma reserva de 

mão-de-obra indígena. Os Guarani trabalhavam como assalariados para os sitiantes e 

fazendeiros vizinhos ou dentro da Reserva no Posto Indígena Araribá ou na agricultura 

para garantir o próprio sustento. Cultivavam, sobretudo, feijão, mandioca, arroz, 

abóbora e milho. Mas, na década de 1960, muitos trabalhadores deixaram o campo, o 

que “proporcionou aos habitantes de Araribá, na qualidade de ‘volantes’ ou diaristas 

(‘bóias-frias’), um permanente mercado de trabalho” (DINIZ, 1976: 14). 

A dependência do trabalho assalariado com pouco ganho, a produção de 

subsistência no interior da Reserva, que quase não produz excedentes para venda, e a 

confecção de artefatos (arcos, flechas, colares, balaios) que nem sempre atingem o 

mercado regional, deixam os Guarani de Araribá em uma situação financeira bem 
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vulnerável diante da sociedade dominante. “É nesse contexto que os indígenas da 

Reserva Araribá estão, por assim dizer, ‘insulados’” (DINIZ, 1979: 15). 

Atualmente, a população Guarani Ñandéva da aldeia Nimuendajú, da Terra 

Indígena Araribá, é de 89 pessoas (FUNAI, 2013 apud VEIGA, 2013: 73).  

 

                     

Figuras 43, 44 e 45: Índios Guarani. São Paulo: Serviço de Proteção aos Índios.[1928].  
1 fotografia, 16,5 x 11,5 cm. Legenda no verso da fotografia:  
Povoação Indígena de “Araribá" - IR5 – S. Paulo.  
Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
 

 
Figura 46: Posto indígena Kurt Nimuendajú.: SPI Serviço de Proteção aos Índios. 1 fotografia. BRMI 
SPIRel999_065. Esta fotografia é integrante do Relatório do desenhista Júlio Agostinho Horta Barboza ao Posto 
indígena Kurt Nimuendajú, disponível no microfilme 023, planilha 330, documento 14. 
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III. ALDEIAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 
 

PRINCIPAIS SUBGRUPOS: GUARANI KAIOWÁ 

 
 

 
Figura 47: Mapa: Terras Indígenas Guarani no Mato Grosso do Sul. Esferas 5, 35 e 38.  
Extraído de:  http://guarani.map.as/#!/. Acesso em 23.4.2018. 

 
O Estado do Mato Grosso do Sul tem 53 áreas indígenas que se encontram em 

diversos estágios de demarcação. A expansão das culturas da soja, da cana e da 

pecuária gera numerosos conflitos territoriais que envolvem os latifundiários, os 

Guarani-Kaiowá e os Guarani Ñandéva. A invasão contínua das terras indígenas 

transformou o Mato Grosso do Sul em um dos estados mais violentos do Brasil 

(SAKAMOTO, s.d.: 6). Expulsos pelo contínuo processo de colonização, mais de 40 mil 

Guarani Kaiowá vivem hoje em menos de 1% de seu território original 

(https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2011/11/21/doc-denuncia-processo-de-

genocidio-de-povo-indigena Acessado em 15.6.2018) 

Nos últimos anos quase mil indígenas, a maioria jovens, cometeram suicídio em 

protestos às ameaças de empresas e fazendeiros. "Eles falam em morte coletiva no 

contexto da luta pela terra, ou seja, se a Justiça e os pistoleiros contratados pelos 

fazendeiros insistirem em tirá-los de suas terras tradicionais, estão dispostos a 

morrerem todos nela, sem jamais abandoná-las”. Dados do CIMI indicam que, entre 

2003 e 2011, foram assassinados 503 índios no Brasil. Mais da metade – 279 – pertence 

à etnia Guarani-Kaiowá (BETTO, 2012: 1). 

 

 

 

 

 

 

https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2011/11/21/doc-denuncia-processo-de-genocidio-de-povo-indigena
https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2011/11/21/doc-denuncia-processo-de-genocidio-de-povo-indigena
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1. ALDEIA DO RIO PARANÁ NÃO IDENTIFICADA 
 

GUARANI KAIOWÁ 

ACERVO DO MUSEU PAULISTA (MP) 

 

USO CERIMONIAL 

 

 

 

BRAÇADEIRAS79 

[RG: 1.583 e 1.584] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TUKAMBÍ 

(NIMUENDAJÚ, 1978: 103) 

LOCALIZAÇÃO: ALDEIA DO RIO PARANÁ (abaixo 

do Rio Sucuriú e acima do Rio Ivinhema)  

ADORNOS CERIMONIAIS 

COLETOR: ALEXANDRE XAVIER DE GUSMÃO (COMPRA) 

DATA: 1903 

MATÉRIA-PRIMA: sobre uma faixa de fios de algodão entrelaçados com finíssimos cordéis de 

fibras vegetais, prendem-se sob costuras sucessivas camadas de plumas amarelas e vermelhas 

de tucano. Nas extremidades da faixa de fios componentes unem-se em tranças nuas, que 

permitem fixá-las ao braço, e tranças adornadas. Destas tranças pendem pingentes amarelos e 

azulados, também de tucano em número de cinco para cada extremidade da braçadeira. 

Comprimento: 25 cm; largura da faixa: 1 cm; altura média da emplumação: 3 cm; comprimento 

máximo das tranças: 3,5 cm. 

                                                           
7979 Os dados sobre a Braçadeira [RG 1.584] da coleção do Museu de Arqueologia e Etnologia 

da USP não conferem com o artigo de Antonio Sérgio Azevedo Damy, “O acervo Guarani do 
Museu Paulista: contribuição para uma classificação sistemática”. Revista do Museu Paulista: 
Nova Série, volume XXIX. São Paulo, 1983/1984, Universidade de São Paulo. 
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A COLEÇÃO DE ANTONIO XAVIER GUSMÃO 

Segundo o Regimento Antigo (408) trata-se de uma “coleção comprado ao Sr. 

Antonio Xavier de Gusmão, de Pontal, Mato Grosso, no rio Paraná, abaixo do rio Sucuriú 

e acima do rio Eviema” (sic.) Evinheima”. Lá existem Xavantes e Coroados. Na barra do 

Eviema, há aldeia de Cayapós e Kayuas, catequisados...” Da coleção, só encontramos 

as braçadeiras. 

 
    Figura 48: Chefe religioso Kayowá-Guarani  
    Fotografia de Egon Schaden, 1949. 
    Fonte: SCHADEN, Egon. Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, 1974. 
 

 

 
Figura 49: Retrato Chefe Kaiowá, MT: Aldeia Bororo, Dourados - MT  
Fotografia de Wanda Hanke. Ac. 165769  
Museu Paranaense, Curitiba, Paraná. 
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2. ALDEIA NÃO IDENTIFICADA 

 

GUARANI KAIOWÁ 

  

 

  Figura 50: O menor homem dos Guarani Kaiowa ao lado de Harald Schultz,  
  chefe da equipe etnográfica do SPI. Mato Grosso do Sul, 1942. 
  Álbum de contato SPI SE 01-02.  
  Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
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USO COTIDIANO 

ARMAS 

 

 

 

 

 

[DETALHES DAS PLUMAS E DA PONTA DA FLECHA PARA PESCA] 
 

 

 

Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

 

FLECHA PARA PESCA 

[RG: 9.560] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HUY (Documento 17) 

COLETOR: HARALD SCHULTZ 

DATA: 1961 

FORMA DE AQUISIÇÃO: EXPEDIÇÃO DO MUSEU PAULISTA 

FEITO E USADO POR HOMENS  

MATÉRIA-PRIMA: flecha constituída de duas partes: uma haste de taquari, encaixando-se em 

uma de suas extremidades uma ponta de madeira preta (sirivá), serrilhada unilateralmente, 

sendo a junção reforçada por uma enrolamento de fita de cipó-imbé. A emplumação é constituída 

de duas penas pretas levemente tangelcial, tendo suas barbas internas aparadas. Os canhões e 

as pontas das penas são presas por canhões e as pontas das penas são presas por um 

enrolamento de fita de cipó-imbé. Na parte proximal da flecha, há um entalhe para a corda do 

arco. 

Comprimento total: 138 cm; haste da cana: 102 cm.; ponta de madeira: 36 cm; emplumação: 16 

cm. 
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ACERVO PLÍNIO AYROSA (APA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 51: Índia Guarani Kaiowá carregando alimento, Mato Grosso do Sul,  
   1942.1 Negativo, p&b, 35 mm. Álbum de contato SPI SE 01-02. Fotografia de 
   Harald Schultz. Acervo do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo 
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USO COTIDIANO 
 
 
TRANÇADOS 

 
 

 
 
 
CESTO DE CARGA 
[RG: 1.492] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: AIJÓ (Documento 10) 

COLETOR: J.J. PHILIPSON (PROVAVELMENTE) 

DATA: 1948 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
UTENSÍLIOS DE MADEIRA 

 
Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

PÁ DE MADEIRA 

[R.G.: 1.34] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: INTAN  

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: MADEIRA 

 

“Utensílio para mexer a farinha torrada no tacho ou a comida em ebulição constituído 

de um pequeno ramo de madeira espatulado” (RIBEIRO, 1988: 261). 

 

“Grande colher de madeira para tirar os alimentos da panela. Feita por homem” 

(Documento 17). 
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Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

PÁ DE MADEIRA 

[RG: 1.50] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: INTAN  

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: pá de madeira cujas duas extremidades são espatuladas. 

Comprimento: 44 cm. 

 

“Colher de pau espatulada. Utensílio para mexer farinha torrada no tacho ou a comida 

em ebulição constituído de um pequeno remo de madeira espatulado” (RIBEIRO, 1988: 261). 

 

 
 

 
Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 
 

CAVADEIRA 

[RG: 1.62] 

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

USADA ANTIGAMENTE USADA PARA CAVAR O SOLO, SUPORTE DE REDE E OUTROS 

OBJETOS 

MATÉRIA-PRIMA: madeira. 

 

“Implemento agrícola destinado a cavar o solo para plantar grãos ou tubérculos e 

desenterrar estes últimos” (RIBEIRO, 1988: 268). 
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Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

PEQUENO RECIPIENTE 

[R.G. 1.11] 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: Taboca 

 

 
RECIPIENTE DE CABAÇA COM TAMPA 

[RG: 1.63] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HYACHIÍ (Doc.17) 

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

USADO PARA GUARDAR DIVERSOS OBJETOS 

MATÉRIA-PRIMA: pequena cabaça. 

 

“Estojo de cabaça, com tampa, tendo os 

bordos denteados. Usado para guardar objetos 

diversos, confeccionado por homens. Os estojos de 

cabaça são muito raros entre os Kayowá” 

(Documento 17). 

 

“As cabaças dos Chiriguano e Caingua são 

fechadas com uma tampa do mesmo fruto em que ela 

foi feita. Não acho que devemos atribuir aos povos da 

região andina a autoria exclusiva de uma invenção cuja ideia é tão fácil de ser encontrada. 

Contudo alguns tipos de tampas confeccionadas pelos Chiriguano e Caingua apresentam 

tamanha semelhança nos detalhes com aquelas encontradas no Peru que somos obrigados a 

considerar o sistema engenhoso de fechamento, dos quais esses recipientes são providos, como 

assimilados da civilização incaica” (MÉTRAUX, 2012: 168-160) 

 
 
 
PETECA 

[RG: 1.76] 

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: folha de milho. 

 

“Pequena bola achatada, com um ‘topete’ 

ao centro, feita de palha de milho que se joga com 

a palma da mão” (RIBEIRO: 1988: 314). 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

/ 
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USO CERIMONIAL 

 
 
 
 
RECIPIENTE DE CABAÇA 
[R.G: 1.16] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HY’AKUA 

PARA BEBER CHICHA 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

MATÉRIA-PRIMA: Cabaça, fios de 

algodão, penas de tucano. 

Comprimento (borda): 23 cm; largura: 14 

cm. 

 

“Curcubitácea piriforme, da espécie chamada porongo, cortada ao meio, servindo a 

parte oblonga de cabo e a redonda de concha para se levar a comida à boca” (RIBEIRO, 1988: 

260). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

       Figura 52: Festa Avat iKyry (Festa do Milho Novo) 80 
       Fonte: https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Guarani_Kaiow%C3%A1  
       Acessado em 31.5.2018  

  
 
 

                                                           
80 “Todas as atividades que se referem à produção do milho constituem ou podem constituir 

ensejo para cerimônias religiosas mormente entre os Kayová. Parece que todas as cerimônias e 
as situações especiais em que devem realizar-se dependem da decisão e do critério do 
respectivo paí ou rezador (SCHADEN, 1974: 42). O rezador acompanha todas as etapas do 
cultivo do milho do plantio à colheita, até a produção da primeira chica do milho verde, com 
cerimônias de “fazer benção”. 
 

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Guarani_Kaiow%C3%A1
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       Figura 53: Festa Avat iKyry (Festa do Milho Novo) 
       Fonte: https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Guarani_Kaiow%C3%A1  
       Acessado em 31.5.2018 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

CARIMBO 

[R.G.: 1.3] 

USO: PINTURA DE URUCU 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

 

“Carimbo plano-largo. Neste tipo de carimbo, feito de medula do pecíolo do buriti, a 

superfície carimbante é mais extensa, permitindo a incisão de maior número de desenhos a ser 

estampado na pele. Baldus distingue dois subtipos: 1) com uma face carimbante; 2) com duas 

faces carimbantes. Encontrado entre os Xerente, Krahô, Canela, Palikúr e Kaiowá” (RIBEIRO, 

1988: 158). 

https://pib.socioambiental.org/es/Povo:Guarani_Kaiow%C3%A1
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Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

ADORNO PEITORAL 

[R.G.: 1.35] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: CUAREGUÁ 

USADO POR MULHERES   

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: ALGODÃO 

 

Faixa de algodão, tecida, usada sobre o peito, em sentido diagonal. Usada por homens 

e mulheres velhos, nas cerimônias religiosas, junto com a diadema [...] O adorno de peito é 

tecido pelas mulheres (Documento 17). 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

PULSEIRA 

[R.G: 1.22] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: POCNA (Documento 17) 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: cordéis de fios de algodão, plumas de tucano. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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COLAR 

[R.G.: 1.19] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: CAPÚ-MBOY 

(Documento 17) 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: sementes negras. 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

FURADOR 

[R.G.: 1.46] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: YWYRÁ 

RAKWÁ 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

USO: FURADOR DE LÁBIOS 

MATÉRIA-PRIMA:  

 

 “No Sul do Mato Grosso, o furo labial é tido como o principal distintivo dos Kayová (aí 

também chamados de Tembekuá, ‘lábio furado’) em oposição aos Ñandéva; os Kayová 

ridicularizam a estes como tendo ‘cara de mulher’” (SCHADEN, 1974: 19). 

 
 

 
 
FURADOR 

[RG: 1.47] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: YWYRÁ 

RAKWÁ 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA:  

 

 
 

 
 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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FURADOR 

[RG: 1.48] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: YWYRÁ RAKWÁ 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA:  

 
 
 
 
 

 

 
FLAUTA SEM AERODUTO, GLOBULAR 

[RG: 1.4] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MIMBÝ 

COLETOR E DOADOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA:  

 

No Documento 17, o objeto é descrito como apito, confeccionado e usado pelos 

homens para se chamar entre si, por prazer ou nas cerimônias religiosas.  

 

“Flauta sem aeroduto com ou sem orifícios. Apresenta-se em forma globular ou 

cilíndrica. A corrente de ar é proveniente do sopro nasal. Na flauta nasal sem orifícios é 

possível variar os sons abrindo e fechando a extremidade distal” (RIBEIRO, 1988: 201). 

 
 

 

 

FLAUTA SEM AERODUTO, GLOBULAR 

[RG: 1.5] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MIMBÝ  

COLETOR E DOADOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA:  

 

No Documento 17, o objeto é descrito como apito, confeccionado e usado pelos 

homens para se chamar entre si, por prazer ou nas cerimônias religiosas.  

 
 
 
 

FLAUTA SEM AERODUTO, GLOBULAR 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MIMBÝ 

[RG: 1.7]  

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: madeira 

 

 
 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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Figura 54: Indígenas Guarani Kaiowá diante do altar sagrado Guarani.  
Aldeia Panambí, Dourados - MS Fotografia de Wanda Hanke Ac.186698  
Museu Paranaense, Curitiba, Paraná. 

 
 

 
             Figura 55: Pajé Guarani Kaiowá com cabaça e cruz.  
             Mato Grosso do Sul, 1942. Fotografia de Harald Schultz 
             Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
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CRUZ DE MADEIRA 
[RG: 1.51] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: CURUZU (Documento 17) 

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

MATÉRIA-PRIMA: cruz de madeira, com dois bastões 

reunidos por um prego. 

Comprimento: 55 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 56: Dança religiosa Kayová-Guarani, 1949. 
Fotografia de Egon Schaden 
Fonte: SCHADEN, Egon. Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, 1974. 
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Figura 57: Dança religiosa Kayová-Guarani, 1949. 
Fotografia de Egon Schaden 
Fonte: SCHADEN, Egon. Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, 1974. 

 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 58: Chefe segurando uma cruz Kaiowá. Aldeia Panambi, Dourados – MT 
Foto Wanda Hanke Ac.186248. 
Museu Paranaense, Curitiba, Paraná. 
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CINTO DE ALGODÃO TECIDO 
[RG: 1.18] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: 

TXUMBÉ (SCHADEN, 1974: 32) 

FEITO POR MULHERES E 

USADO POR HOMENS 

COLETOR: J.J. PHILIPSON 

DATA: 1948 

 

“O txumbé é uma faixa de 

algodão tecida em padrões às 

vezes muito bonitos. É usado em torno da cintura. O exemplar maior, mais vistoso e mais bem 

trabalhado que cheguei a ver mede 209 cm de comprimento por 12 cm de largura, com franjas 

de 40 cm nas duas extremidades; adquiri-o na aldeia de Panambi. O menor feito por encomenda 

de uma mulher de Dourados, tem apenas 130 por 10 cm. O fio da trama é sempre de algodão 

branco, ao passo que a urdidura é de fio branco e tinto. De acordo com a informação de Marçal 

de Souza, de Dourados, a tinta vermelha e a marrom para tingir algodão são extraídas de duas 

espécies de catiguá (katiguá em Kayová, katiguá em Ñandéva); tinta amarela obtém-se da 

amoreira silvestre ou tajuva (tadiguá). Do catiguá emprega-se a entrecasca, da tajuva, o cerne, 

que se fervem junto com os fios de algodão já torcidos” (SCHADEN, 1974: 32). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CINTO (parte traseira) 

[RG: 1.77] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TXUMBÉ (SCHADEN, 

1974: 32) 

FEITO POR MULHERES E USADO POR HOMENS 

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

USADO POR HOMENS 

MATÉRIA-PRIMA: parte de cinto tecido em algodão, com franjas. 

 

 

CINTO 

[RG: 1.78] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: KÚÁKUAHÁ 

(SCHADEN, 1974: 33) 

COLETOR: J.J. PHILIPSON  

DATA: 1948 

USADO POR HOMENS 

 

“Além do txumbé, existe também um cinto 

de uso exclusivamente ritual, o kúakuahá, ricamente enfeitado de ipotý, flores de penas de 

tucano tecidas no próprio pano; pode-se usa-lo mesmo sobre o txumbé; dá só uma volta pela 

barriga e, para fechá-lo, amarram-se na frente as franjas terminais” (SCHADEN, 1974: 33). 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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AS COLEÇÕES DAS ALDEIAS NÃO IDENTIFICADAS  

 

 Dois coletores não especificaram as aldeias de onde os artefatos foram 

coletados: Harald Schultz, que participou de uma expedição do Museu Paulista e voltou 

com 4 artefatos Guarani na década de 1940 e o antropólogo J.J. Philipson, que trouxe 

uma coleção de 58 peças, organizada pelo APA, e produzida pelos Guarani Kaiowá, 

das quais se destacam os artefatos de uso cerimonial usados pelos rezadores pela 

qualidade técnica, matéria-prima e diversidade.  

 

 
3. ALDEIA TAQUAPIRI 

 
 
GUARANI KAIOWÁ 
 
USO COTIDIANO 

 
 
 
  
RECIPIENTE DE CABAÇA 

[RG: 1.457] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HY´AKUA 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE 

ALMEIDA 

DATA: 1977, 1978, 1979, 1981 

USO COTIDIANO PARA TRANSPORTAR E 

GUARDAR ÁGUA 

MATÉRIA-PRIMA: cabaça 

Comprimento: 23 cm. 

 

 
 
 

 

 
 
CESTO DE CARGA 

[RG: 1.459] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MYNAKU 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE 

ALMEIDA 

DATA: 1977, 1978, 1979, 1981 

USO COTIDIANO: PARA CARREGAR PRODUTOS 

PARA A ROÇA 

MATÉRIA-PRIMA:  
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Figura 59: Mulher Guarani carregando um cesto cargueiro.  
Aldeia Farinha Seca, Dourados – MT 
Foto Wanda Hanke Ac.186682. 
Museu Paranaense, Curitiba, Paraná 

 
 
 
USO CERIMONIAL 

 

 
COLHER DE CABAÇA 
[RG: 1.468] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HY’AKUA 

COLETOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1977, 1978, 1981 

USO COTIDIANO E OU CERIMONIAL 

(PARA BEBER CHICHA) 

MATÉRIA-PRIMA: cabaça 

 
 

 
 
 

 
 
 
COLHER DE CABAÇA 

[RG: 1.469] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HY’AKUA 

COLETOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1977, 1978, 1981 

USO COTIDIANO E/OU CERIMONIAL (PARA 

BEBER CHICHA) 

MATÉRIA-PRIMA: cabaça 

 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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FLAUTA CERIMONIAL 

[RG: 1.455] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MINULAG-

APYAKA 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ 

DE ALMEIDA 

DATA: 1978 

USO CERIMONIAL 

MATÉRIA-PRIMA: madeira 

5,3 cm de altura 

 

 

 

 
         Figura 60: Ceremonia realizada en la aldea Takwapiry,  
            Avaty Kyry (Festa do Milho), Mato Grosso do Sul. Al  
            frente los instrumentos musicales takuapu (bastón rítmico)  
            para las mujeres y mbaraka (maracas) para los hombres, 1978. 
            Fonte: http://pib.socioambiental.org/es/povo/guarani-kaiowá  
            Acessado em 31.5.2018 
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http://pib.socioambiental.org/es/povo/guarani-kaiowá
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COLEÇÃO DA ALDEIA TAQUAPIRI 

 

Esta coleção, formada por 8 artefatos, foi coletada pelo pesquisador Rubem 

Thomaz de Almeida, entre 1977 e 1981, e foi doada e organizada pelo APA.  

 

ALDEIA TAQUAPIRI 

 

A Reserva Indígena Taquaperi localiza-se no município de Coronel Sapucaia, 

junto à fronteira paraguaia, em uma área regularizada de 1.777 ha. A Reserva Indígena 

foi criada pelo SPI, entre 1915 e 1918, com 2.000 ha, conforme o Decreto Estadual 

825/1928.  

A aldeia Taquaperi concentrou na área para ela reservada 
inúmeras famílias que habitavam as imediações, além de abrigar 
também, por muito tempo, a população da aldeia Guasuti. Em 
um relatório apresentado ao Inspetor do SPI no Estado de Mato 
Grosso, em 1927, Genézio Pimentel Barbosa afirma que. nas 
proximidades da aldeia de Serro Peron (antiga denominação de 
Taquaperi), nas terras pertencentes a Furtunato A Oliveira e, 
Ebraim Ferreira, existiam outros dois núcleos de índios dispostos 
a se transferirem para a área reservada assim que suas terras 
fossem legalizadas. É possível que algumas das famílias hoje 
em Taquaperi sejam descendentes desses núcleos (FUNAI, 
s.d.: 4). 

 
Egon Schaden visitou a aldeia Taquapiri em junho de 1949. Segundo ele, foi o 

núcleo em que trabalhou o casal norte-americano Virginia D. Watson e James Watson 

em 1943. A aldeia fazia parte da Reserva Cerro Perõ, sob a jurisdição do Posto Indígena 

Benjamin Constant. Naquela época, ali viviam 200 Guarani Kaiowá.  

Atualmente, vivem cerca de 3.180 Guarani-Kaiowá (FUNAI, 2010 e SESAI, 

2013). Segundo informações do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, no final de 

2006, 50 famílias (cerca de 150 indígenas guarani-kaiowá, sendo 70 crianças e 18 

bebês), foram expulsas da aldeia por pistoleiros e acamparam na entrada da fazenda 

Madama, um dos antigos tekohas (terra sagrada). Na primeira tentativa de retomada, 

em janeiro de 2007, uma liderança indígena (Xurete Lopez) foi assassinada a tiros. 

Em junho de 2007, o líder Ortiz Lopes foi assassinado por um pistoleiro na presença 

da mulher e das duas filhas. Em ambos os casos ninguém foi preso. 

Em outubro de 2009, 50 famílias, cerca de 250 pessoas ocuparam o território 

reivindicado, que fica dentro da fazenda Maria Auxiliadora. Eles se abrigaram em um 

pequeno pedaço de mata, onde estão até hoje, seguindo a estratégia de retomada de 

suas terras originais. 
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4. ALDEIA AMAMBAI 
 

SUBGRUPO GUARANI KAIOWÁ 

USO COTIDIANO 

 
 

 
ABANO TRANÇADO 

[RG: 1.461] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TATAPÉ 

DJUHÁ 

COLETOR E DOADOR: RUBEM 

THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1977, 1978, 1979, 1981 

USO COTIDIANO: PARA ATIÇAR O 

FOGO 

FEITO POR MULHER E USADO POR 

MULHER 

MATÉRIA-PRIMA: 

 

“Objeto trançado de forma variada – retangular, trapezoidal, triângulo, quadrado – 

semelhante a uma pequena esteira, provido de uma parte superior mais resistente para 

empalmar. É usado para atiçar o fogo e para abanar-se” (RIBEIRO, 1988: 42). 
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Figura 61: Índio com arco e flecha. Dourados, PR: Serviço de  
Proteção aos Índios. [1950?]. 1 fotografia, P&B. SPIRel888_1976.  
Museu do Índio, Rio de Janeiro. 
 
 

 
 

Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

ARCO PLANO-CONVEXO 

[RG: 1.473] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: GWYRAPÁ 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1976, 1977, 1979 

USO COTIDIANO: CAÇA 

FEITO POR HOMEM E USADO POR HOMEM 

MATÉRIA-PRIMA: cerne de guajuvira. 
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Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

FLECHA 

[RG: 1.477] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HUII 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1977 

FEITO POR HOMEM, USADO POR HOMEM 

USO COTIDIANO: PARA PESCA 

 

 
Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

FLECHA PARA CAÇA 

[RG: 1480] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HUII 

COLETOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1976, 1977, 1979 

USO COTIDIANO 

MATÉRIA-PRIMA: flecha lanceolada biconvexa. 

 
 
 
USO CERIMONIAL 

 
 
 

FLAUTA CERIMONIAL 

[RG: 1.456] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MIMBI 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE 

ALMEIDA 

DATA DA COLETA: 1979 

MATÉRIA-PRIMA: madeira 

Altura: 9,5 cm. 

 

Obs.: Não apareceu na lista, apenas na ficha 

catalográfica. 

 
 

 
 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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COLEÇÃO DA ALDEIA AMAMBAI 

 

 O coletor e pesquisador Rubem Thomaz de Almeida doou ao APA, entre 1976 e 

1979, a coleção de 8 artefatos de uso cotidiano e uma flauta cerimonial produzidos pelos 

Guarani Kaiowá da Aldeia Amambai, no Mato Grosso do Sul. 

 
 
 
 

ALDEIA AMAMBAI 

 

A Terra Indígena Guarani-Kaiowá Amambai tem 2.429,54 ha de extensão e 

encontra-se regularizada, no município de Amambai. Trata-se de uma Reserva Indígena 

criada pelo SPI, entre 1915 e 1918. Foi a primeira reserva criada pelo SPI para os 

Guarani daquele Estado (FUNAI, s.d. :13).  

A área original de 3.600 ha. foi reduzida pelo governo e concedida a um 

particular. Atualmente, ali vivem cerca de 7.934 pessoas (FUNAI, 2010 e SIASI (2013). 

A aldeia de Amambai por localizar-se no centro do 
território dos Guarani no Mato Grosso do Sul, recebeu 
famílias de diversas procedências, mas 
fundamentalmente de comunidades que se situavam 
nas margens e cabeceiras do rio Amambai e afluentes, 
até a região onde se· localiza a aldeia de Jarará. Sabe-
se também que Amambai acolheu diversas famílias da 
região de "Laguna Verá", situada à direita da rodovia que 
liga Amambai a Tacuru. (FUNAI, s.d.3). 

 
Egon Schaden trabalhou no Posto Indígena Benjamin Constant, responsável na 

época pela aldeia Amambai, entre 1949 e 1951. Naquela época, estavam registrados 

no posto 470 Kaiowá. Durante alguns meses do ano quase todos os índios da aldeia se 

empregavam como ervateiros (SCHADEN, 1974: 10). 

Na luta pela retomada de suas terras originais, 80 famílias e cerca de 320 

pessoas Guarani Kaiowá de Amambai estão acampados em uma fazenda que eles 

reivindicam (CHAMORRO, 2015: 220). 
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5. ALDEIA PIRAJUÍ 

 

GUARANI E GUARANI-ÑANDEVA 

 
 
USO COTIDIANO 

 
 

 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: ADJAKÁ 

[RG: 1.452] 

COLETOR: RUBEM THOMAZ DE 

ALMEIDA 

DATA: 1980 

USO COTIDIANO 

MATÉRIA-PRIMA 

Boca grande 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
                           Figura 62:  Mulher Kayowá-Guarani enodando uma rede de fibras de  
                                     caraguatá, Sul do Mato Grosso. Fotografia de Egon Schaden, 1949. 
                                     Fonte: SCHADEN, Egon. Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, 1974. 
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Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP 

ESPANADOR  

[RG: 1.462] 

COLETOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1980 

ARTESANATO PARA VENDA 

MATÉRIA-PRIMA: penas de ema (guoupí) 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP 

PAR DE CABAÇAS PRESAS POR FIO 

[RG: 1.465] 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1981 

FEITO POR HOMEM 

USADO POR CRIANÇAS 

LÚDICO 
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 A COLEÇÃO DA ALDEIA PIRAJUÍ 
 

O coletor e pesquisador Rubem Thomaz de Almeida doou ao APA, em 1980, 

uma coleção de 5 artefatos feitos pelos Guarani Ñandeva: 3 cestos de uso cotidiano, 1 

espanador para venda e um brinquedo de criança feito com cabaça. 

 
 
 
 

ALDEIA PIRAJUÍ 
 

A Terra Indígena Pirajuí foi criada pela Serviço de Proteção ao Índio, no início do 

século XX, dentro do contexto da chamada “política de aldeamentos”, que visava 

demarcar, de referência, junto a povoados, reservas de terras destinadas a índios 

"espalhados" pela província e Iiberar áreas para a colonização (FUNAI, s.d. 1). 

Localizada no município de Paranhos, a Terra Indígena Pirajuí possui uma extensão de 

2.118 ha. Nela vivem 2.443 Guarani e Guarani Ñandéva 

(https://terrasindigenas.org.br/es/terras-indigenas/3824). 

A aldeia Pírajuí, por sua vez, é um caso exemplar de 
crescimento às custas da absorção de comunidades da região 
em que se insere, sendo que as famílias originárias do lugar são 
minoria frente àquelas vindas das proximidades. Em Pirajuí 
existem três grandes famílias originárias do tekoha denominado 
Rancho Capi'i ou Potreiro Guasu, que são os Morales, os Pires 
e os Duran. Todas elas reivindicam a demarcação daquela área 
para poderem para lá se transferirem outra grande família de 
Pirajuí, os Vera, são originários, na verdade, de um local 
denominado Ypo i. Caso essas famílias retornem a seus lugares 
de origem, Pirajuí ficaria com urna população bastante 
adequada para a sua área (FUNAI, s.d. 4). 

 
Atualmente, a maioria dos homens entre 15 e 40 anos trabalho no corte de 

cana para os usineiros da região (VINHA, s.d.: 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://terrasindigenas.org.br/es/terras-indigenas/3824
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6. ALDEIA SASSORÓ OU RAMADA 
 
GRUPO KAIOWÁ 

 

USO COTIDIANO 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PENEIRA 

[RG: 1.472] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: IRÚPÉ/UIRAPE 

COLETOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIRA 

DATA: 1976, 1977, 1982 

USO COTIDIANO 

FEITA POR HOMENS E USADA POR 

MULHERES 

MATÉRIA-PRIMA: 

 

 

 

 

“O urupê ou peneira redonda de vime é certamente o utensílio mais difundido em todas 

as tribos tupi-guarani: encontramo-lo indicado entre os Tupinambá, Guarani, Caingua, 

Chiriguano, Guarayú, Pauserna, Apiaká e Parintintin” (MÉTRAUX, 2012: 160). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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FLECHA SERRILHADA UNILATERAL 

[RG: 1.482] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HUII 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1979,1977, 1981 

MATÉRIA-PRIMA:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

FLECHA SERRILHADA UNILATERAL 

[RG: 1.483] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HUII 

COLETOR E DOADOR: RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

DATA: 1976, 1977,1981 

FEITO POR HOMEM 
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USO CERIMONIAL 

 

 

Fotografias de Ader Gotardo (MAE/USP) 

 

MANTELETE EMPLUMADO 

[RG. 3.294] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: PONCHITO-AOVETE 

COLETOR: SEM REFERÊNCIA 

DATA: S.D. ANTERIOR A 1914 

USO CERIMONIAL, PROVAVELMENTE PELOS PAJÉS 

MATÉRIA-PRIMA: magnífico manto formado a partir de tecido de algodão industrial, de 

forma aproximadamente circular, no qual foram aplicados pequeninos tufos de penas 

coloridas, predominando as amarelas, marrons e vermelhas, de diversos pássaros. Das 

bordas do tecido pendem delicados pingentes formados por plumas amarradas em 

roseta sobre um rolete de madeira leve. No alto do manto há um recorte no tecido, onde 

se encaixa o pescoço do portador, de onde também pendem pingentes.  

Comprimento: 71 cm; largura: 78 cm. 

 

“Emplumação: plumas da garganta e peitorais de pavó (Pyroderus scutatus), e outras 

diferentes partes do corpo, prov. também dessa espécie, cobertas superiores da asa de 

jacutinga (Pipile jacutinga); plumas de gralha-azul (Cyanocorax caeruleus); coberteiras 

de cauda e plumas da garganta de tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus), além 

de plumas, prov. de tucano (Ramphastos sp); prov. coberteiras inferiores da cauda de 

maitaca (Pionus maxilimiliani); plumas de espécie não identificada”.  

DORTA, Sonia Ferraro e CURY, Marília Xavier. A plumária indígena brasileira. 2ª 

edição. São Paulo: Edusp; MAE, 2000, p. 98.  
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MANTELETE EMPLUMADO 

[RG 4.435] 

ENTRADA ANTERIOR A 1914 

COLETOR: SEM REFERÊNCIA 

USADO POR HOMENS 

MATÉRIA-PRIMA: Sobre o tecido de algodão industrial, de forma 

aproximadamente circular, foram aplicados pequeninos tufos de penas 

coloridas, predominando as amarelas, marrons e vermelhas, de diversos 

pássaros. No alto do manto, há um recorte de tecido onde se encaixa o pescoço 

do portador. 

Comprimento: 85 cm. Largura máxima: 68 cm. 
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COLEÇÃO DA ALDEIA SOSSORÓ OU RAMADA 

 Esta coleção do APA reúne 5 artefatos coletados pelo pesquisador Rubem Thomaz de 

Almeida nos anos de 1976, 1977 e 1981. 

  

 

 

 

 

 

ALDEIA SASSORÓ OU RAMADA 

 

A aldeia Sassoró ou Ramada, no município de Tacuru, faz parte da 

primeira reserva indígena criada pelo SPI em 1915 – Posto Indígena Benjamim 

Constant – composto pelas etnias Guarani e Guarani Kaiowá. Localiza-se ao 

lado das aldeias de Pirajuí e Takuaperi. O território indígena passou a ser 

ocupado então pela Cia. Matte Larangeira.81 A administração dessas áreas era 

feita pelo encarregado do posto Benjamim Constant, e cada aldeia possuía um 

capitão responsável, sendo que o total da população no posto indígena era, no 

início do século XX, de aproximadamente 548 indígenas (FERREIRA E 

FALCÂO, 2013: 97 e 98). 

A aldeia Sasseré (Ramada) é o exemplo mais acabado 
da arbitrariedade da SPI quando reservou áreas para os 
Guarani no princípio do século. Os índios estavam 
trabalhando nas atividades de coleta da erva mate, no 
lugar onde havia o Porto Sassoró, no rio Hovy, 
Acampados em construções provisórias, tipo "ramada", 
ali foram aldeadas pelo órgão, razão porque a reserva 
acabou por designar-se Ramada No entanto, os índios 
mais velhos desta área não são originários do lugar, e 
sim de Puelito Kuê, onde de fato moravam. As famílias 
dos índios Tani e José Riquerme, entre outras, hoje em 
Ramada, são originárias de Puelito Kuê (FUNAI, s.d.: 4). 
 

Confinados em exíguas reservas, os Guarani Kaiowá se transformam em 

trabalhadores rurais na zona ervateira, nas fazendas e empresas agropecuárias 

da região, o que gerou permanentes conflitos, marcados pela violência, nas lutas 

de retomada de seu território tradicional.  

Atualmente, a população da aldeia é de 2.300 Kaiowá que vive numa 

área regularizada de 1.923 hectares (CHAMORRO, 2015: 154). 

 

                                                           
81 “Na década de 1920, toda a região dos ervais já estava dividida em “ranchos” pela Companhia 
Matte Larangeira. No rancho era onde tudo acontecia desde a localização do erval dentro da 
mata ao seu ensacamento” (FERREIRA E FALCÃO, 2013: 100). 
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7 - ALDEIA DE DOURADOS 

 

GUARANI-KAIOWÁ 

 

Figura 63. LAMÔNICA, João Domingos. Início da cerimônia  
Religiosa Mato Grosso, 1946. 1 Negativo de 2ª geração, p&b, 35 mm.  

                                     Informações contidas no álbum e no verso das fotos 10381 a 10400:  
                                     reproduções a partir de fotografias entregue ao Sr. Roque Policiano Cruz  
                                     pelos índios Guarani Kaiwá do sul de Mato Grosso, Posto Francisco Horta,  
                                     Dourados, SPI10387  
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Figura 64: LAMÔNICA, João Domingos. Índios Guarani Kaiowá dançando, Mato Grosso, 1946, p&b, 35 mm. 
Informações contidas no álbum e no verso das fotos 10381 a 10400, Posto Francisco Horta, Dourados.  
Acervo do Museu do Índio, Rio de Janeiro. SPI10387   

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 

  
Figura 65: chefes religiosos Kaiowá Guarani. Sul de Mato Grosso. Fotos de Egon Schaden,1947. 
Fonte: SCHADEN, Egon. Aspectos Fundamentais da Cultura Guarani, 1974. 
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USO CERIMONIAL 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEITORAL DE PANO 

 [RG 13.834] 

 DENOMINAÇÃO INDÍGENA: PONCHITO-AOVETE 

 ENTRADA 1984 

 COLETOR: EGON SCHADEN (DOAÇÃO)  

TECIDO POR MULHER, O TRABALHO DE PENAS É FEITO POR HOMENS 

USADO POR HOMENS 

MATÉRIA-PRIMA: Tecido de algodão de forma retangular provido de uma abertura 

longitudinal no centro. Apresenta franjas (ypotý) nos lados estreitos, cada uma 

constituída de dois fios torcidos do próprio urdume. Franjas semelhantes encontram-se 

também distribuídas em 4 molhos, próximos a abertura central. Dispostos 

simetricamente sobre o tecido, 8 pedaços circulares, costurados, de pele de tucano: dois 

na região mediana da peça, com penas laranja e amarelas, e três em cada extremidade 

estreita, em formação triangular. Deles emergem cordéis revestidos por flores de penas 

seguindo a mesma coordenação cromática, à exceção de cm, que apresenta plumas 

amarelas laranjas e vermelhas com flores de idêntico matiz. Apresenta ainda manchas 

de urucu em toda a superfície.  

Comprimento: 129 cm; comprimento médio das franjas: 10 cm;   

Largura: 52 cm; comprimento da abertura central: 31 cm 

Fotografia de Ader Gotardo (MAE/USP) 
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           “ O ponchito é um poncho pequeno de tecido de algodão bem cerrado. Em 1950 adquiri 
a Paí Vitalino um exemplar com a largura variável entre 50 e 55 cm, médio de comprimento, 
125 cm, abertura central para a cabeça, 30 cm. Ao longo dos lados estreitos, franjas (ipotý) de 
10 cm. de comprimento cada uma de dois fios do próprio urdume tecidos: franjas semelhantes 
existem também na parte central do pano distribuído em 4 molhos, um à direita e outro à 
esquerda de cada uma das extremidades da abertura central. O pano de fio de algodão branco, 
salvo duas listas longitudinais bem estreitas, de cor marrom, que o percorrem de alto a baixo 
sobre cada ombro está costurado um pedaço circular de pele de tucano com penas laranjas e 
amarelas sobre o peito, 4 flores de penas guarnecidas de fios emplumados e outras 4 sobre as 
costas. Uma das flores da parte dianteira, de penas amarelas e laranja de tukano (tukã), e 
vermelhas, de Canindé (kanindé), chama-se kurundúá, nandúá são as outras flores de penas 
de tucano, enquanto os enfeites sobre os ombros se denominam ñemembé é ká. Segundo Paí 
Vitalino, estes são imitação das coisas de Nandedjára, não consegui a tradução dos diferentes 
nomes, todos dados pelo próprio Ñandedjara. O ponchito do Paí Vitalino já não está completo: 
falta-lhe o peito e nas costas um enfeite alongado de algodão, sem penas, chamado 
iporavônaguê. O cuidado com que se enfeita o ponchito e as palavras com que o médico-
feiticeiro se refere ao simbolismo dos adornos de plumas, relacionando-os com o mundo dos 
deuses, não deixam sombra de dúvida quanto ao significado religioso da peça. Embora não 
tenha a forma de um poncho comum em tamanho menor, o ponchito, na atualidade, não é 
indumentária comum, mas de função ritual. Só o vi usado por médicos-feiticeiros” (SCHADEN, 
1954: 46-Vid 028). 
 

 

 

SAIOTE MASCULINO 

[RG 13.835] 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: TXIRIPÁ 

ENTRADA: 1984 

COLETOR: EGON SCHADEN (DOAÇÃO) 

COLETA: 1950 

USADO POR HOMENS 

MATÉRIA-PRIMA: Tecido de algodão de forma 

retangular provido de franjas (ypotý) em três 

lados, constituídas por dois fios do próprio 

urdume, torcidos. Apresenta ainda em toda a 

superfície, manchas de urucu. 

Comprimento: 140 cm; largura: 71, 5 cm; 

comprimento médio das franjas: 10 cm. 

 

 

“O txiripá, que desce até abaixo do joelho, dando a impressão de saia, é 

um simples pano de fio de algodão de forma retangular, e provido de franjas 

(ypotý) em três lados. A parte superior (a que não tem franjas) previa dobrada 

para trás numa largura de meio palmo, passa em torno da cintura, da direita para 

esquerda, voltando na frente até o quadril esquerdo, de modo a cobrir 

duplamente a parte anterior do corpo e uma vez só posterior. 

 Em todas as minhas visitas às aldeias Kayowá entrei um único txiripá: o 

de Paí Vitalino, de Dourados. É feito de algodão não tingido e mede uns 140 por 

75 cm, com todos ou quase todos os objetos ligados ao culto religioso, apresenta 

manchas de urucum a título de enfeite” (SCHADEN, 1954: 44). 
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COLEÇÃO DA ALDEIA DE DOURADOS 
 

A coleção de artefatos da Aldeia Dourados é formada por dois artefatos 

de uso religioso coletados por Egon Schaden, em 1947, que pertenceram ao Paí 

Vitalino, e, em 1950 passaram a fazer parte do patrimônio do Museu Paulista: 

um peitoral de pano (ponchito aovete) e um saiote masculino (txiripá) 

 
 

 

A ALDEIA DE DOURADOS 

 

A aldeia de Dourados localiza-se a cerca de uma légua da cidade de Dourados, 

nos municípios de Dourados/Itaporã. O SPI demarcou, entre 1915 e 1928, a reserva de 

Dourados, numa área de 3. 474 hectares, para os grupos Guarani-Kaiowá e Terena. A 

população atual totaliza 11.800 pessoas (FUNAI, 2013). Quando Egon Schaden visitou 

pela primeira vez a aldeia, em 1949, encontrou uma população de 548 índios entre os 

Guarani Kaiowá, Guarani Ñandeva e Terena, além de alguns mestiços. 

A aldeia de Dourados constitui-se no caso paradigmático de 
absorção de famílias das mais diversas procedências. Pelo 
próprio itinerário do processo de colonização da região, esta 
aldeia foi a primeira a acolher famílias expulses das terras de 
seu entorno. Sabe-se que, em meados do século, ali abrigaram-
se diversas famílias Kaiowá expulsas em decorrência da criação 
da Colônia Agrícola Nacional de Dourados. decretada em 1943. 
Posteriormente, a aldeia passou a receber um sem número de 
comunidades expulsas · da região conhecida como "Lima 
Campo", que constituem hoje, provavelmente, grande parte de 
sua população total. [...] Informações também indicam que parte 
dos Ñandéva que habitam a aldeia de Dourados seriam 
originários da zona compreendida entre os rios Dourados e 
Brilhante. onde Curt Nimuendajú encontrou, no início do século, 
aldeias dos índios Apapokúva Por fim, o exemplo mais claro de 
absorção de populações díspares são os próprios Terena que 
habitam a aldeia (FUNAI, s.d. 3). 

Além da reserva de Dourados ter perdido 61 ha, outros problemas vieram 

agravar a área indígena: a construção de uma rede de energia, a devastação das 

matas e retirada de madeira, os deslocamentos das roças e a abertura de uma 

rodovia, em 1972, que corta a reserva ao meio (FUNAI, s.d.:11). 
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IV- PERFIL DOS COLETORES 

 

 

1. ALEXANDRE XAVIER GUSMÃO (?) 

 

Conforme o quadro elaborado por Larissa Oyadomari e Maria de Fátima Oliveira 

com os objetos de cunho arqueológico e etnográfico adquiridos pelo Museu Paulista 

entre 1894 e 1915, Alexandre Xavier Gusmão formou, em 1903, uma coleção de objetos 

etnográficos dos Coroado, Kayapó e Guarani, formada por 24 flechas, dois bodoques, 

três redes, duas lanças, dois enfeites de pena (as braçadeiras) e um crânio Guarani. 

Não foi possível localizar, até o momento, outros dados do coletor. A Coleção de 

Alexandre Xavier Gusmão pode fazer parte da “Coleção Antiga” do Museu Paulista.  

 

 

2. BENEDITO CALIXTO (1853-1927) 

Benedito Calixto de Jesus nasceu na Vila de Conceição de Itanhaém, São Paulo, 

em 1853. Conheceu todo o sertão de Itanhaém, onde visitou os Guarani nos 

aldeamentos do Bananal e do Itariri. Com 27 anos de idade, muda-se para Santos, 

cidade que lhe serve de inspiração para várias pinturas marinhas do litoral paulista.  

Depois de ter estudado pintura em Paris por quase um ano, volta com um 

equipamento fotográfico que vai lhe permitir os registros fotográficos que servirão de 

base para a pintura das paisagens das cidades de Santos, São Paulo e São Vicente. O 

artista realiza diversas obras para o Museu Paulista da Universidade de São Paulo – 

MP/USP, por encomenda de Afonso d´Escragnolle Taunay, o então diretor da 

instituição. Seu vínculo com os Guarani do aldeamento do Bananal tornou-se mais 

estreito quando mandou chamá-los para servirem de modelo para o seu quadro mais 

conhecido, Fundação de São Vicente. Foi provavelmente nessa ocasião que 

presenteou os artefatos Guarani, da região de sua cidade natal, para o Museu Paulista. 
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             Figura 66. Fundação de São Vicente, Benedito Calixto, 1900. Óleo sobre tela. 192,00cm x 385,00 cm. 
                     Acervo do Museu Paulista (MASP), São Paulo. 
 

Além de pintor, Calixto dedicou-se, com afinco, à pesquisa histórica, tendo 

publicado A Vila de Itanhaém, em 1895, e Capitanias Paulistas, em 1924. Seu texto 

“Os primitivos aldeamentos indígenas e índios mansos de Itanhaén” (1903 [1905]) teve 

uma importância muito grande no processo de regularização das terras dos Guarani da 

capital de São Paulo nos anos 1980, pois o autor descreve os caminhos e as relações 

que existiam entre as famílias Guarani que viviam no litoral e aquelas localizadas no 

planalto paulista (BARBOSA, PIERRI, BARBOSA, 2013, p. 8). Sobre os utensílios de 

cerâmica, observa Benedito Calixto: “trabalham perfeitamente em obras de barro, como 

panelas, pratos, canecas, moringas e toda a sorte de vasos, que vêm vender em 

Peruíbe e Itanhaém” (Calixto, 1906: 504 apud DAMY:1983/1984, 248). 

 

 

3. COMISSÃO GEOGRÁFICA E GEOLÓGICA DE SÃO PAULO – CGGSP 

(1886-1931) 

 

A Comissão Geográfica e Geológica de São Paulo (CGGSP) foi criada em 1886, 

por iniciativa do governo imperial do Brasil, com o objetivo primeiro de atender às 

demandas da expansão cafeeira da Província de São Paulo que, na segunda metade 

do século XIX, já superava a produção de café de Minas erais e Rio de Janeiro.  

As explorações geográficas e geológicas organizadas pela CGGSP rumaram, 

principalmente, em direção ao oeste paulista, que ainda figurava nos mapas como 

“lacunas cartográficas” e/ou “sertão desconhecido”, enquanto, na realidade, eram 

territórios há muito ocupados por diversos grupos indígenas. 
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As expedições ao sertão e ao litoral do Estado de São Paulo se dedicaram às 

descrições geográficas, topográficas e geológicas das regiões, intensificando as 

pesquisas dos recursos naturais e das populações nativas. Destacam-se as expedições 

de grande porte para os rios Feio e Aguapehy (1904), Tietê (1905), Paraná (1905), Rio 

do Peixe (1905), entre outras. 

 

4. DELVAIR MONTAIGNER MELATTI 

Doutora em Antropologia Social e docente da Universidade de Brasilia (UnB).  

 

 

5. EGON SCHADEN (1913-1991) 

Egon Francisco Willibald Schaden nasceu em 4 de julho de 1913 na cidade de 

São Bonifácio, Santa Catarina. Em 1933, foi para São Paulo, onde se tornou antropólogo 

e professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de 

São Paulo. Depois de aposentado em 1967, foi transferido para a Escola de 

Comunicação e Artes, onde trabalhou até 1983. Ao longo de sua trajetória acadêmica, 

publicou três trabalhos fundamentais no campo da Antropologia brasileira: A mitologia 

heroica das tribos indígenas no Brasil (São Paulo, Edusp, 1989), Aculturação 

indígena (São Paulo, Pioneira, 1969) e Aspectos fundamentais da cultura Guarani 

(São Paulo, EPU/Edusp, 1974).  

Na pesquisa sobre os Guarani, Schaden conheceu os três subgrupos Guarani: 

Kaiowá, Ñandéva e Mbyá, entre os anos de 1945 e 1950, realizando um extenso 

“survey” (LARAIA, 2013: 436), que permite que os antropólogos contemporâneos 

percebam as mudanças pelas quais os grupos passaram com o crescimento 

demográfico e a extensão cada vez mais diminutas de suas terras. Marçal de Souza, 

um dos principais informantes de Schaden, foi brutalmente assassinado em Mato 

Grosso do Sul, palco atual dos conflitos gerados pela expropriação das terras indígenas 

por parte dos fazendeiros da região. Afirma Schaden: 

Fiz diversas visitas a três aldeias indígenas do litoral paulista: 
Rio Branco, Bananal e Itariri; além disso, tive repetidos contatos 
com índios dessas aldeias nas cidades de São Vicente e São 
Paulo. Não estive na atual aldeia do Rio Comprido (Serra dos 
Itatins), mas conheci os seus moradores, quando ainda viviam 
no Itariri. Trabalhei também no Posto Indígena Curt Nimuendajú, 
antigo Araribá, nas proximidades da cidade de Bauru, e colhi 
algum material entre os Guaraní do Palmeirinha (baixo Iguaçu, 
no Oeste paranaense), como também entre os da Laranjinha na 
região de Xapecó, no “far-west” de Santa Catarina (SCHADEN, 
1974: 3). 

 
A coleção de artefatos de Schaden doadas para o Museu Paulista, com cerca 

de 20 peças, foi formada de maneira sistemática entre 1943 e 1959. 
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6. FRANZ ADAM (?) 

De acordo com Antônio Sérgio Azevedo Damy e Thekla Hartmann, existem 

poucas informações sobre o coletor. Sabe-se que Fritz Krause o contratou para 

acompanhá-lo ao Araguaia, em 1908. Nas palavras do viajante:  

Natural da Sibéria, atravessara a fronteira com a idade de 18 

anos, andara pelos Bálcãs como operário, empregado de circo, 

professor, soldado e outras coisas, viajara por mar, durante 

muito tempo, como cozinheiro e intérprete, e já estava há mais 

de dez anos no Brasil. Passara-os como operário na construção 

de estrada de ferro, lavrador, colecionador de animais e plantas, 

prestidigitador, fotógrafo, camarada em expedições científicas, 

explorador do sertão à procura de minas etc. Quando o conheci, 

era proprietário de pequena venda nas proximidades do território 

dos índios Guarani, perto de Conceição de Itanhaém. Ganhava, 

assim, o necessário para viver, e sobrava-lhe tempo para as 

suas ocupações prediletas: colecionar e “ler” (DAMY e 

HARTMANN, 1986: 248). 

  

Completou Von Ihering:  

O Sr. Francisco Adam visitou por nossa ordem os índios guarani, 
localizados a 3 léguas de Conceição do Itanhaém, que, aliás, já 
conhecia e com os quais mantinha boas relações. De lá trouxe-
nos boa série de objetos ethnográficos, entre os quais havia 
algumas peças que faziam falta à nossa coleção” (VON 
IHERING, 1911: 14). 
 

Franz Adam coletou 265 peças, das quais 214 foram para o Museu de 

Arqueologia e Etnologia da USP e 51 para o Staatlichen Museum für Völkerkunde. Os 

artefatos foram produzidos pelos Javahé, Karajá e Kayapó do rio Araguaia. Em 1909, 

Franz Adam coletou 77 peças dos Guarani para o acervo do Museu Paulista (DORTA, 

1992: 508 e 509). 

 

 

7. HARALD SCHULTZ (1909-1965) 

 
Nascido em Porto Alegre em 1909, Harald Schultz foi discípulo de Rondon e Curt 

Nimuendajú. Sua carreira teve início como funcionário do SPI, quando visitou muitos 

grupos indígenas do Mato Grosso. Teve contato com os Guarani do Sul do Mato Grosso 

no ano de 1942. 

Em 1946, estudou Etnologia na Escola de Sociologia e Política de São Paulo, 

sob a orientação de Herbert Baldus, com quem trabalhou também no Museu Paulista. 

Coletou mais de 6 mil artefatos etnográficos, além de objetos arqueológicos.   
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Schultz ficou conhecido como fotógrafo etnográfico, responsável pela produção 

de centenas de fotos e diapositivos, gravações sonoras e filmes didáticos, cujos originais 

se encontram no Instituto do Filme Científico em Göttingen, na Alemanha. Depois da 

sua morte, deixou uma “coleção de cerca de 12 mil negativos e 10 mil slides registrando 

14 grupos indígenas no Brasil, além de 50 filmes etnográficos (FRANÇOSO, 2005: 592). 

 

 

8. HERBERT BALDUS (1899-1970) 

 

Nascido em Wiesbaden, na Alemanha, Herbert Baldus mudou-se para São 

Paulo, no Brasil, em 1923 e, nesse mesmo ano, participou de uma expedição 

cinematográfica para as aldeias dos índios Xamakoko, Kashihá e Sanapaná, do Chaco 

Paraguaio. Desde então, dedicou-se com afinco à profissão de etnólogo e aos estudos 

antropológicos. 

Em 1923, visitou os Guarani do litoral paulista sobre os quais escreveu seu 

primeiro artigo, “Ligeiras notas sobre os índios Guaranys do litoral paulista”, de 1929. 

Nesse período, Baldus visitou vários grupos indígenas: os Kaingang, de Palmas, os 

Guayaki, ainda isolados, os Xiripá, os Terena, os Bororo, os Karajá, os Tapirapé e os 

Oti, o que o fez “um dos mais expressivos conhecedores dos grupos indígenas do Brasil, 

com base na sua própria experiência de pesquisa de campo (SAMPAIO-SILVA, 1992: 

93). 

Na condição de professor de Etnologia, na Escola de Sociologia e Política de 

São Paulo a partir de 1939, organizou expedições para pesquisar sobre os japoneses 

no vale do Ribeira do Iguape, os sítios arqueológicos do rio Paranapanema e os 

Kaingang do Ivaí, no Paraná.  

Em 1946, Baldus foi convidado para organizar as coleções do Museu Paulista e, 

logo depois, assumiu a direção da Secção de Antropologia do Museu. Entre 1946 e 

1947, coletou 13 artefatos Guarani (ABREU, 2000: 135), além de dezenas de peças de 

outros grupos indígenas. 

Nos anos subsequentes, além de editar a Revista do Museu Paulista, visitou e 

escreveu sobre vários grupos indígenas, apresentando críticas contundentes ao Serviço 

de Proteção aos Índios no que diz respeito à “intervenção na economia tribal; 

construções de casas para índios pela S.P.I; a presença de ladrões de terras, mascates, 

turistas, caçadores brancos e de jornalistas e cinematografistas em aldeias indígenas” 

(SAMPAIO-SILVA, 1992: 96)  

Em 1952, fez sua última pesquisa de campo entre os Kaingang, de Nanoaí e 

Guarita, e os Mbyá-Guarani, de Guarita, no Estado do Rio Grande do Sul.  
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Ao longo de seus intensos 50 anos de atividades acadêmicas, Baldus realizou 

obras fundamentais, como a Bibliografia Crítica da Etnologia Brasileira, que reuniu 

os trabalhos de diversos campos da Etnologia Brasileira até 1967. 

 

9. J.J. PHILIPSON (1920-2017) 

Nascido em 1920 na Alemanha, o Professor Jurn Jacob Philipson chegou ao 

Brasil em 1940. Foi docente do Instituto de Psicologia e também lecionou a Língua 

Tupi na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. 

 

10. LUÍS SILVA PAIXÃO (?) 

Curiosamente, não encontrei nenhum dado biográfico do coletor. Tudo o que 

se sabe é que a coleção Luís Silva Paixão, segundo Sônia Dorta, deu entrada 

em 1954 no Museu Paulista e possui artefatos de 52 etnias. Com relação aos 

Guarani, são 34 peças coletadas em aldeias de São Paulo. No total, são 441 

artefatos (DORTA, 1992: 518). 

 

 

11. MAURO CHEROBIM (?) 

O antropólogo Mauro Cherobim, docente da Faculdade de Filosofia e 

Ciências (FFC), campus de Marília, escreveu sua dissertação de mestrado, Os 

Guarani do litoral do Estado de São Paulo: análise antropológica de uma situação 

de contato, em 1981, publicado cinco anos depois. 

 

12. OTTO DREHER (?) 

O coletor residia em Franca, interior de São Paulo, e fornecia espécimes 

ao Museu Paulista. 

 

13. RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA (?) 

 

Graduado em Ciências Econômicas, em 1975, pelas Faculdades Metropolitanas 

Unidas (SP) e em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo em 1977, Rubem 

Thomaz de Almeida é mestre em Antropologia Social no Museu Nacional do Rio de 

Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Atualmente, é funcionário do Museu 

Nacional e desenvolve trabalhos entre os índios Guarani-Kaiowa, Guarani-Ñandéva e 

Guarani-Mbya do ES, RJ, SP, PR, RS e MS, há 34 anos, tendo morado 7 anos nas 

aldeias. 
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14. THEKLA OLGA HARTMANN (1933) 

Integrante do Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São 

Paulo e posteriormente etnóloga do Museu Paulista, realizou diversas temporadas 

de pesquisa de campo entre os Bororo de Mato Grosso (1963, 1964, 1971), além de 

‘surveys’ com estudantes entre os Guarani do litoral paulista e os Kaingang do 

interior de São Paulo. Fruto das investigações entre os Bororo foi a sua dissertação 

de mestrado sobre a nomenclatura botânica dessa tribo, publicada pelo Instituto de 

Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo em 1967 (Fonte: informação 

pessoal) (DAMY E HARTMANN, 1986: 259). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

“Por qué estos espíritus están en prisión?”,  

                                                                  questiona um xamã no sótão do 

Museu Nacional da Colombia  

                                       (Londoño, 2012: 735).  

 

Os museus contemporâneos não se restringem mais a meros depósitos 

de objetos etnográficos que testemunham culturas extintas, mas devem 

sustentar a obrigação ética de receber os grupos indígenas que queiram ver e 

dialogar com a coleção de artefatos produzida por seus antepassados. A 

intersecção entre os agentes que trabalham nos museus e os grupos indígenas 

engendra novos significados aos objetos e às coleções, sejam arqueológicos ou 

etnográficos.  

Cada coleção tem a sua história particular dada, de um lado, pela 

sociedade ocidental na figura do coletor e das instituições as quais ele se vincula 

e, de outro, pelo produtor do artefato, seus usos e significados simbólicos, e pela 

história do grupo que o produziu. É dentro dessa complexidade que se insere o 

estudo das coleções.   

No caso das coleções Guarani do MAE-USP, este catálogo, a meu ver, é 

apenas um primeiro passo. Outros caminhos, a partir daqui, podem ser trilhados, 

como a pesquisa na documentação das instituições e o estudo das coleções 

Guarani fora do Brasil. O fundamental, entretanto, seria o trabalho conjunto com 

os grupos Guarani aqui mencionados, o que demandaria um tempo de que eu 

não dispunha, mas que se constitui no ponto de inflexão para o aprofundamento 

do entendimento dos objetos e das coleções.  

O diálogo, daqui para frente, torna-se peça-chave nos museus 

etnográficos, cujo saber forjado na lógica do colonialismo deve ser revisto e 

submetido aos olhos e à análise dos grupos indígenas.  

O museu, nascido como espaço público de representação de um saber 
institucionalizado, como templo da modernidade, somente pode 
sobreviver em meio aos debates da contemporaneidade se é capaz de 
se transformar em ágora, em um espaço aberto de diálogo e 
confrontação (INIESTA, 2001: 28, tradução minha). 

 

A cultura material das populações nativas das terras baixas da América 

do Sul, que hoje se encontra sob a salvaguarda de museus brasileiros, não é 

apenas “patrimônio da nação”, mas também patrimônio dos grupos indígenas 
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que a produziram, “uma vez que são testemunhos de formas de vida particulares 

que revelam ou expressam evidências do nosso passado, do passado dos povos 

indígenas com os quais se erigiu a nação” (GRUPIONI, 2008: 29). 

Os museus, portanto, têm um importante papel político a cumprir. Nesse 

sentido, enfrentam atualmente o desafio e a obrigação tanto de divulgar os seus 

acervos de cultura material como de abrir espaços de diálogo e de reflexão junto 

às populações indígenas. Para tanto, devem se converter em espaços dinâmicos 

e abertos, que mantenham a função de conservação, documentação e pesquisa, 

mas que passem a trabalhar em curadorias compartilhadas e registrar, nos 

documentos sobre a biografia dos artefatos manufaturados, outras dimensões 

de compreensão e percepção inerentes às visualidades ameríndias.  

 

 

     * 
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ANEXO I 

 LISTA DOS ARTEFATOS GUARANI DO MUSEU PAULISTA (MP) 

 

1. A “COLEÇÃO ANTIGA”, ESTADO E SÃO PAULO  

              Inv. 7 p.130 – no 7 

OBJETOS DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
REDE DE DORMIR  

 
[RG: 1.528] 

 
 

 
Matéria-prima: fibras de caraguatá 
ou embira branca; fio branco-
prateado (caraguatá? embira?). 
 
Comprimento total: 1,96 m; largura: 
1,33 m; peso: 1:900 kg. 

 
Itanhaém 

 
Estado de São 

Paulo 
 
 

 
Guarani 

 
 
 

 
REDE DE DORMIR  

 
[RG: 4.105] 

 
Matéria-prima: cordel ininterrupto 
composto por vários fios de algodão 
branco, estendido entre os 2 punhos 
da rede. 
Tear provavelmente de 2 estacas 
com urdidura na horizontal. 
Urdume de 627 fios (ou 313 voltas), 
36 entramações duplas e, junto a 
uma das extremidades, 3 
entramações triplas, descontínuas, 
espaçadas entre si de 2,5 cm – 3,5 
cm. 
Comprimento: 2,02 m; largura: 121 
cm; peso: 1700 kg. 
 

 
 
 

 
Guarani 

 
 

 
REDE DE DORMIR  

 
[RG: 4.108] 

 
Matéria-prima: cordel ininterrupto de 
fibra vegetal de tucum ou caraguatá; 
enrolamento de fibra vegetal. 
Comprimento: 1,98 m; largura 
máxima: 0,57 m.  
 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
[RG: 4.151] 

 
 

 
Matéria-prima: ponta de madeira 
serrilhada unilateral; haste de 
taquarinha; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. 
 
Comprimento total: 137 cm; haste de 
taquarinha: 113 cm; ponta de 
madeira: 24 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA OU 

PESCA 
 

[RG: 4.152] 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; 
ponta de madeira escura serrilhada 
unilateral que termina com ponta 
afilada; enrolamento de cipó-imbé. 
Apenas uma pena; enrolamento de 
fios de tucum. 
 

 
 
 

 
 

Guarani 
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FLECHA PARA PESCA 

 
[RG: 4.153] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira avermelhada 
serrilhada unilateral; enrolamento de 
fita de cipó-imbé. Emplumação 
danificada. 
 
Comprimento total: 155 cm; haste de 
taquari: 122 cm; ponta de madeira: 
33 cm; emplumação: 13 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

  
FLECHA PARA PESCA 

 
[RG: 4.154] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de cana, ponta 
de madeira avermelhada serrilhada 
unilateral; enrolamento de tirinhas de 
cipó-imbé; fios de tucum. Não há 
emplumação. 
 
Comprimento total: 150 cm; haste de 
taquari: 89 cm; vareta de madeira: 
61 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA OU 

CAÇA 
 

[RG: 4.155] 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira avermelhada 
unilateral; enrolamento de fita de 
cipó-imbé; fios de tucum. Não há 
emplumação. 
 
Comprimento total: 141 cm; haste de 
taquari: 117 cm; ponta de madeira: 
24 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA  

 
[RG: 4.156] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira avermelhada 
serrilhada unilateral; enrolamento de 
fita de cipó-imbé; fios de tucum 
encerado. Não há emplumação. 
 
Comprimento total: 126 cm; haste da 
cana: 85 cm; ponta de madeira: 40 
cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA  

 
[RG: 4.157] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira clara de secção 
triangular com as arestas densas; 
enrolamento de fios de tucum. Não 
há emplumação. 
Comprimento total: 164 cm; haste de 
taquari: 129 cm; ponta de madeira: 
35 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
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FLECHA PARA CAÇA DE 

GRANDE PORTE 
 

[RG: 4.158] 
 
 
 

 
Matéria-prima: ponta de taquara, 
lanceolada; vareta roliça de madeira 
escura; enrolamentos de fitas de 
cipó-imbé; 2 penas pretas. 
Comprimento total: 162 cm; haste de 
taquari: 129 cm; ponta lanceolada de 
taquara: 27 cm e segmento de 
madeira: 6 cm; emplumação: 18 cm. 
 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA 

 
[RG: 4.159] 

 
 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta aguçada; enrolamento de fita 
de cipó-imbé; duas penas escuras. 
Comprimento total: 167 cm; haste de 
taquari: 142 cm; ponta lanceolada de 
taquara: 25 cm; emplumação: 21 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA DE 

GRANDE PORTE 
 

[RG: 4.160] 
 

 
 
 
 
 
FIM DA PASTA GUARANI 1 – 
MAE/USP 

 
 

 
Matéria-prima: ponta de taquara, 
lanceolada; tipo zagaia, de ponta 
aguçada; vareta de madeira escura e 
roliça; enrolamentos de fitas de cipó-
imbé e fios de algodão; haste de 
taquari; 2 penas brancas; anel de 
resina preta. 
Comprimento total: 159 cm; haste de 
taquari: 108 cm; ponta lanceolada: 
41 cm; vareta de madeira: 10 cm; 
emplumação: 15 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA 

 
[RG: 4.161] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
vareta de madeira escura e roliça de 
ponta afilada. Enrolamento de fios de 
algodão. Emplumação tangencial 
formada por 2 penas pretas. Entalhe 
para a corda do arco. 
Comprimento total: 156 cm; haste de 
taquari: 125 cm; vareta de madeira: 
31 cm; emplumação: 13 cm. 

 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
REDE DE DORMIR 

 
                   [RG: 4.353] 

 
 
 

 
Matéria-prima: fibra de buriti torcida 
em tear e um pedaço de corda. 
Comprimento: 1,90m; largura: 0,91.  
Peso: 1.190 kg. 

 

 
Rio Verde 
 
Estado de São 
Paulo 

 
Guarani 
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FLECHA 

 
ENTRADA: 1919 

 
[RG: 4.662] 

 
Matéria-prima: ponta de taquara, 
haste, vareta roliça de madeira 
avermelhada, enrolamento de fios de 
algodão recoberto com cerol. 
Comprimento total: 140 cm; haste de 
taquari: 109 cm, vareta de madeira: 
9 cm; ponta lanceolada de taquara: 
22 cm. 
 

 
 
 

 
Guarani 

 
 

 
FLECHA PARA CAÇA DE 

PÁSSAROS 
 

[RG 4.664] 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira em forma de 
arpão, enrolamento de cipó-imbé, 
emplumação constituída de 2 penas 
brancas. 
Comprimento total: 141 cm; haste de 
taquari: 121 cm; ponta de madeira: 
20 cm; emplumação: 13 cm. 

 
 
 

 
Guarani 

 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
[RG 4.688] 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira avermelhada, 
enrolamento de cipó-imbé. 
Comprimento total: 120 cm; haste de 
taquari: 85 cm; ponta de madeira: 35 
cm. 
 

 
 
 
 

 
Guarani 

 
 
 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA DE 

GRANDE PORTE 
 

[RG: 4.741] 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira lanceolada, 
enrolamento de fios de tucum. 
Comprimento total: 132 cm; haste de 
taquari: 111 cm; ponta de madeira: 
21 cm. 

 
 
 
 

 
 

Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA OU 

PESCA 
 

[RG: 4.800] 
 
 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira em forma de 
lâmina, enrolamento de fita de cipó-
imbé, emplumação de 2 penas 
pretas. 
Comprimento total: 132 cm; haste de 
taquari: 90 cm; vareta de madeira: 
42 cm; emplumação: 16 cm. 

 
 
 
 

 
Guarani 

 
 

 
FLECHA PARA CAÇA 

 
[RG: 4.801] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira escura, 
enrolamento de fita de cipó-imbé, 
emplumação de 2 penas pretas. 
Comprimento total: 133 cm; haste de 
taquari: 89 cm; vareta de madeira: 
44 cm; emplumação: 15 cm.  
 

 
 
 

 
Guarani 
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FLECHA PARA CAÇA 

 
[RG: 4.822] 

 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
ponta de madeira preta (serivá), 
enrolamento de fita de cipó-imbé, 
emplumação de 2 penas (faltando 
uma), pluminhas vermelhas e 
amarelas. 
Comprimento total: 136 cm; haste de 
taquari: 100 cm; vareta de madeira: 
36 cm; emplumação: 16 cm.  
. 

 
 

 
Guarani 

 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 4.874] 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira serrilhada, 
enrolamento de fita de cipó-imbé. Só 
uma pena, falta-lhe a outra. 
Comprimento total: 153 cm; haste de 
taquari: 123 cm; vareta de madeira: 
30 cm; penas: 15 cm. 

 
 
 

 
Guarani 

 
 

 
 

FLECHA PARA CAÇA 
 
 
 

[RG: 5.134] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira escura e roliça que 
termina com ponta afilada, 
enrolamento de fita de cipó-imbé. 
Duas penas pretas. 
Comprimento total: 136 cm; haste de 
taquari: 114 cm; vareta de madeira: 
23 cm; penas: 19 cm. 

 

  
Guarani 

 
 

 
FLECHA PARA ? 

 
(FALTA-LHE A PONTA) 

 
 

[RG: 5.136] 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
falta-lhe ponta e emplumação; 
enrolamento de talas de taquara e 
fita de cipó-imbé. 
Comprimento total: 118 cm. 

 

 
 

 
Guarani 

 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.124] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
vareta de madeira avermelhada, 
enrolamento de fita de cipó-imbé. 
Não apresenta emplumação. 
Enrolamento de fios de tucum 
encerado com cerol preto. 
Comprimento total: 124 cm; haste de 
taquari: 113 cm; vareta de madeira: 
29 cm. 
 

 
 

 
Guarani 
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FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.138] 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; 
ponta de madeira avermelhada, 
serrilhada unilateral que termina em 
ponta afilada; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. Não apresenta 
emplumação. Enrolamento de fibras 
vegetais encerado que começa em 
espiral e termina em cruzado 
diagonal. Pluminhas vermelhas e 
amarelas. 
Comprimento total: 140 cm; haste de 
taquari: 118 cm; ponta de madeira: 
22 cm. 
 

  
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA ? 

 
 
 

[RG: 5.549] 
 

 
Ponta de madeira avermelhada, 
serrilhada unilateral que termina com 
ponta afilada; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. Falta-lhe emplumação. 
Comprimento total: 130 cm;  
Ponta de madeira: 52 cm. 

  
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA ? 

 
 
 

[RG: 5.550] 
 

 
Ponta de madeira preta (serivá), 
serrilhada unilateral; haste de 
taquari; enrolamento de fita de cipó-
imbé. Não apresenta emplumação. 
Comprimento total: 137 cm; 
Haste de taquari: 102 cm;  
Ponta de madeira: 35 cm. 

  
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA OU 

PESCA 
 
 
 

[RG: 5.555] 
 

 
Vareta de madeira avermelhada e 
roliça que termina em ponta 
lanceolada; duas carreiras de serrilha 
bilateral; enrolamento de fita de cipó-
imbé. Não apresenta emplumação. 
Comprimento total: 120 cm; 
Haste de taquari: 81 cm;  
Ponta de madeira: 39 cm.  
 

 .  
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.707] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira escura serrilhada 
unilateral que termina com ponta 
afilada, enrolamento de fita de cipó-
imbé.  Emplumação de duas penas 
brancas e enrolamento de fios de 
fibra vegetal. 
Comprimento total: 141 cm; haste de 
taquari: 114 cm; vareta de madeira: 
27 cm; emplumação: 20 cm. 

 .  
Guarani 
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FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.708] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira em forma 
triangular provida de 2 carreiras de 
serrilha bilateral, enrolamento de fita 
de cipó-imbé.  Não apresenta 
emplumação. 
Comprimento total: 118 cm; haste de 
taquari: 85 cm; ponta de madeira: 33 
cm. 

  
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.709] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; 
ponta de madeira serrilhada 
unilateral, enrolamento de fita de 
cipó-imbé.  Não apresenta 
emplumação. 
Comprimento total: 123 cm; haste de 
taquari: 90 cm; ponta de madeira: 33 
cm. 

 
 

 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.712] 
 
 

 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira serrilhada bilateral, 
enrolamento de fita de cipó-imbé. 
Emplumação de 2 penas pretas. 
Comprimento total: 156 cm; haste de 
taquari: 125 cm; ponta de madeira: 
31 cm; emplumação: 21 cm. 

 
 

 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.713] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira lanceolada, 
provida de 8 serrilha bilateral; 
enrolamento de fita de cipó-imbé. 
Não apresenta emplumação. 
Comprimento total: 158 cm; haste de 
taquari: 118 cm; ponta de madeira: 
40 cm. 

 
 

 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.715] 

 
Matéria-prima: haste de cana; ponta 
de madeira clara, serrilhada bilateral; 
enrolamento de fita de cipó-imbé. Só 
tem uma pena, faltando-lhe a outra. 
Comprimento total: 162 cm; haste de 
taquari: 127 cm; ponta de madeira: 
34 cm. 

 
 

 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.716] 
 

 

 
Matéria-prima: haste de cana; ponta 
de madeira escura serrilhada 
unilateral; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. Apresenta só/ uma pena 
preta; enrolamento de fios de tucum 
encerado com cerol preto. 
Comprimento total: 161 cm; haste de 
taquari: 119 cm; ponta de madeira: 
42 cm; 
Emplumação: 29 cm. 

 
 

 
Guarani 
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    Total de peças da “Coleção Antiga”: 43  

                  

 

 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.716] 
 

O MESMO NÚMERO DA 
FLECHA ANTERIOR 

 

 
Matéria-prima: haste de cana; ponta 
de madeira escura (serivá) serrilhada 
unilateral; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. Emplumação de 2 penas 
pretas. 
Comprimento total: 121 cm; haste de 
taquari: 95 cm; ponta de madeira: 26 
cm; Emplumação: 18 cm. 

 
 

 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
 
 

[RG: 5.717] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira escura serrilhada 
unilateral; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. Não apresenta 
emplumação. 
 
Comprimento total: 153 cm; haste de 
taquari: 130 cm; vareta de madeira: 
23 cm. 

 
 

 
Guarani 
 
 

 
 

FLECHA PARA CAÇA 
 
 
 

[RG: 5.755] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta quadrangular de madeira preta 
que termina com ponta afilada; 
enrolamento de fita de cipó-imbé. 
Emplumação de duas penas pretas. 
Comprimento total: 112 cm; haste de 
taquari: 95 cm; ponta de madeira: 27 
cm; 
Emplumação: 19 cm. 

  
Guarani 

 
FLECHA PARA ? 

 
 
 

[RG: 5.761] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari 
(Gradua sp); vareta achatada de 
paxiuba (Eritea settigera?), 
serrilhada lateral com 10 dentes 
terminando em ponta de madeira 
escura afilada; enrolamento de fita 
de cipó-imbé (Philodendron). 
Emplumação de 2 penas caudais de 
jacutinga. 
Comprimento total: 121,6 cm; haste 
de taquari: 95,8 cm; ponta de 
madeira: 25,8 cm; emplumação: 18,5 
cm. 

 
 
 

 
 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA OU 

PESCA 
 
 
 

[RG: 5.762] 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; 
ponta de madeira serrilhada 
unilateral; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. Emplumação totalmente 
danificada. 
 
Comprimento total: 126 cm; haste de 
taquari: 105 cm; vareta de madeira: 
21 cm. 

 
 

 
Guarani 
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2. COLETOR BENEDITO CALIXTO (DOAÇÃO) 

LITORAL DE SÃO PAULO 

Integra o conjunto de peças que formaram a “oferta de objetos ethnográphicos ainda hoje em uso 

no litoral de Conceição de Itanhaém, Santos, coligidos e anotados pelo Snr. Benedicto Calixto, 12.X. 

07 (ou 04)         

         ENTRADA: 1904 ou 1907 

 

  Total de peças doadas: 4 

 

OBJETOS 
 

DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
FUSO 

 
[RG: 3.271] 

 

 
Matéria-prima: haste roliça de brejaúva; 
tortual de madeira mais leve. 
 
Comprimento da haste: 32 cm; 
circunferência do tortual: 13 cm. 

 
 

Conceição de 
Itanhaém, Santos. 

 
            

 
Guarani 

 

 
AMOSTRA DE FIBRAS DE TUCUM 

 
[RG: 11.296] 

 
 
 

 
Matéria-prima: fibras de tucum desfiadas. 
 
Comprimento: 25 cm; largura 
aproximada: 9,5 cm. 
 
Reg. Antigo 788: “2 novelos de tucum e 
fibras (uma delas já mais antigo e 
esfumaçado). 

 
Conceição de 

Itanhaém, Santos. 
 

(provavelmente 
aldeia de Bananal) 

 
Guarani 

 
 

 
AMOSTRA DE FIBRAS DE 

CARAGUATÁ 
 

[RG: 11.297] 

 
Matéria-prima: meada de fibras de 
caraguatá. 
 
 

 
Conceição de 

Itanhaém, Santos. 
 

(provavelmente 
aldeia de Bananal) 

 
Guarani 

 
 

 
FUSO 

 
1904 

 
[RG 11.298] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de madeira 
de brejaúva e tortual de madeira 
mais leve; enrolamento de fios de 
fibra vegetal. 
Comprimento da haste: 38 cm; 
circunferência do tortual: 19,5 cm. 

  
Guarani 
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3. COLETOR FRANZ OU FRANCISCO ADAM (COMPRADOR PARA O MP) 

ALDEIA DO BANANAL, ALDEIA DO ITARIRI E ALDEIA DO RIO VERDE  

LITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DATA 1909  

DOCUMENTO: 10 e INV. 7, p.126, p.128, p.130 – n. 30 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO  

 
 

Chocalho 
 

(Não consta da lista de 
compra) 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 1.150] 

 
 
 

 
Matéria-prima: cabaça alongada, cabo de 
madeira, fios de algodão, fibra vegetal; tufo de 
fios de algodão avermelhado de urucu e 
alguns pingentes marrons amarelados de 
plumas. 
 
Comprimento: 30 cm; comprimento do tufo: 
8,5 cm. 

 
 
                                       
Aldeia do Bananal 
 

 
Guarani 
 

 
 

 
 

Cesto 
 

Entrada: 1909 
 
 

[RG: 1.153] 
 
 

 
 
Matéria-prima: fasquias claras de taquara; 
larga tala de madeira flexível; fibra vegetal. 
Comprimento de base: 27 cm; largura de 
base: 6,5 cm; altura: 23,5 cm. 

 
 
 
Litoral de São Paulo 
 

 
 
 
Guarani 
 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 
 

Vasilha 
 

Entrada: 1910 
 

[RG: 3.268] 
 
 
 
 
 

 
 
 
Matéria-prima: recipiente de cerâmica, polido 
decorado. 
 
Circunferência de boca: 46 cm; altura: 10 cm. 

 
 
 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
 
 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Prato 
(talvez se trate de uma pia 

batismal) 
 

Entrada: 8/1/1910 
 

[RG: 3.269] 
 

 

 
 
Matéria-prima: madeira leve esculpida em 
forma de prato. Vestígios de verniz. 
 
Altura: 5,3 cm; diâmetro de boca: 19 cm. 

 
 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

  
 
 
         Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Agulha de osso 
 

(“para apertar o tessume 
dos cestos”) 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 3.272] 

 
 

 
 
Matéria-prima: pedaço de osso com 
articulação, aplainado e aguçado na 
extremidade. 
Comprimento: 12,5 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Conceição do 
Itanhaém 

  
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Agulha de osso 
 

(“para apertar o tessume 
dos cestos”) 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 3.273] 

 
 

 
 
Matéria-prima: pedaço de osso com 
articulação, aplainado e aguçado na 
extremidade. 
Comprimento: 12 cm 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Conceição do 
Itanhaém 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Fuso com fibras 
vegetais 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 3.274] 

 
 
 

 
Matéria-prima: haste roliça de madeira 
escura, provavelmente tucum; enrolamento 
de fibras vegetais. 
Comprimento da haste: 45 cm; comprimento 
do tortual: 22 cm 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani  

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Novelo de fibras de 
caraguatá 

 
(o doc. 10 classifica como 

tucum) 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.275] 
 

 
 
Matéria-prima: cordel ininterrupto de 
finíssimas fibras de caraguatá entrelaçadas 
formando um novelo. 
Circunferência: 39 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
Bastão de ritmo 

(takuapú) 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.277] 
 
 

 
Matéria-prima: segmento de cana (ubá?) com 
uma extremidade aberta e outra fechada pelo 
nó. Decorado. Vestígios de plumas presas à 
peça por meio de cerol. 
Comprimento: 117 cm. 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani 

 

 
 

Bastão de ritmo 
(takuapú) 

 
Entrada: 1910 

 
[RG: 3.278] 

 

 
 
 
Matéria-prima: 

 
 
Aldeia do Bananal  
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Bodoque 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 3.279] 
 
 

 
 
Matéria-prima: madeira de palmeira com 
encaixes iguais nas duas extremidades para 
cordas duplas. 
 
 

 
 
Aldeia do Bananal   
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Colar de penas 
 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.289] 
 
 

 
 
Matéria-prima: colar de 6 fios de algodão, 
tufos de plumas amarelas; plumas vermelhas 
e pretas. 
Comprimento: 120 cm; comprimento da parte 
recoberta de pluma: 87 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
Colar de penas 

 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.290] 
 
 

 
 
Matéria-prima: 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 
 

 
Guarani 
 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Diadema 
 

(Não consta da lista de 
compra de Franz Adam) 

 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.278] 
 
 
 

 
 
 
Matéria-prima: faixa tecida de algodão; tufos 
de plumas amarelas e vermelhas; 4 borlas de 
plumas amarelas; pingentes feitos com penas 
de papagaio; peles de beija-flor e cordéis 
cobertos com plumas. 
Largura da faixa de algodão: 3,5 cm; 
comprimento: 25 cm; comprimento dos 
pingentes: 26 cm aproximadamente. 

 
 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 
 

 
 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Colar 
 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.291] 
 
 
 

 
 
Matéria-prima: 3 voltas de sementes pretas; 
pequenas, enfiadas num cordel de fibra 
vegetal; pingente constituído de borlas de 
penas, de caramujo ou de coco. 
Comprimento: 104 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 
 

Colar de penas 
 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.295] 
 
 

 
 
 
Matéria-prima: 

 
 
 
Aldeia do Bananal  
 

 
 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Pente 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.296] 
 
 

 
Matéria-prima: 28 lascas aguçadas de 
madeira dura mantidas lado a lado por 2 
lascas transversais de taquara; enrolamentos 
de fios de algodão; segmento de taquarinha 
lascado; plumas. 
Comprimento dos dentes: 7,5 cm; 
comprimento das lascas transversais: 8,5 cm. 

 
Aldeia do Bananal   
 

 
Guarani 
 

 
G
u
a
r
a
n
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Pente 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 3.297] 
 
 
 
 

 
Matéria-prima: 29 lascas aguçadas de 
madeira dura mantidas lado a lado por 2 
lascas transversais de taquara; enrolamentos 
de fios de algodão; segmento de taquarinha 
lascado; plumas. 
Comprimento dos dentes: 7,5 cm; 
comprimento das lascas transversais: 8,5 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
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Rede de dormir 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 4.100] 
 

 
 
Matéria-prima: seda de buriti. 
 

 
 
Aldeia do Rio Verde  

 
 
Guarani 

 
G
u
a
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n
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Rede de dormir 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 4.103] 

 
 
 

 
Matéria-prima: embira-branca. 
Comprimento: 2,26 m; largura: 1,09 m; peso: 
1.900 kg. 

 
Aldeia do Itariri ou Aldeia 
do Rio Verde  
 

 
Guarani 

 

 
 

Rede de dormir 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 4.107] 
 
 

 
Matéria-prima: fio de embira(?), torcido em Z, 
com 3 mm de distância. 
Comprimento: 2,70 m; largura: 1,00 m; peso: 
2,100 grs. 

 
 
Aldeia do Itariri  
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
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Rolo de corda 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 4.115] 
 
 

 
 
Matéria-prima: corda não muito grossa 
enrolada em fibra vegetal, provavelmente 
envira. 
 
Inv. “corda de fibra de bromélia”. 
 

 
 
Aldeia do Bananal   
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Tipiti de prensa 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 4.330] 
 

 
 
Matéria-prima: fasquias de cipó-imbé. 
Lado da base: 18 cm; altura: 24 cm; diâmetro 
de boca: 13,5 cm. 

 
 
Aldeia do Bananal  
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
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n
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Rede de dormir 
 
 

Entrada: 11/1909 
 

(Rede de embira enfeitada 
de penas) 

 
[RG: 4.359] 

 

 
 
Matéria-prima: cordéis de embira clara; tear 
provavelmente de 2 estacas; urdume de 234 
cordéis; tufos de plumas aparentemente de 
tucano e de mutum; sequência de cores 
amarelo, preto, vermelho. 
Comprimento: 2,34 cm; largura: 0,85 cm;  
peso: 1, 750 kg. 

 
 
Aldeia do Bananal  
 

 
 
Guarani 

 
G
u
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n
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Rede de dormir 

(Kihá) 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 4.359] 
 

O mesmo RG da rede 
anterior. 

 
 

 
Matéria-prima: cordel de fibras vegetais 
(embira branca ou caraguatá); rosetas (poty) 
de plumas vermelhas, amarelas e negras. 
Comprimento: 205 m; largura máxima: 0,68m; 
intervalo médio entre as carreiras da trama: 
0.115m. 

 
 
Aldeia do Rio Verde 
 
 

 
 
Guarani 

 

 
 

Bracelete 
 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 4.412] 
 

 
Matéria-prima: cordel entrançado de fibra 
vegetal (tucum?); entrançado de fibra vegetal 
(embira?); penas brancas, pardas e azuladas; 
3 pares de pingentes, poty, de penas 
amarelas, brancas e preto-amareladas. 
Comprimento: 33 cm; prolongamentos 13 a 
15,5 cm. 
 

 
 
Aldeia do Bananal  
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Chocalho de cabaça 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 4.413] 
 

 
 
Matéria-prima: cabaça; cabo de madeira; 
plumas vermelhas e amarelas em forma de 
tufo; fios recobertos de cerol. 
Comprimento: 26 cm; circunferência: 28 cm. 

 
 
Aldeia do Bananal 
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
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Cesto 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 4.414] 
 

 
Matéria-prima: finas lascas de taquara. 
Comprimento de base: 8,5 cm; largura de 
base: 4 cm; altura: 11 cm; diâmetro de boca: 
6,5 cm. 

 
 
Aldeia do Bananal 
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Cesto 
 

Entrada: 1909 
 

[RG 4.422] 
 
 

     
 
 
Matéria-prima: fasquias de “vime” ou embira; 
cipó-imbé e brejaúva. 
Diâmetro: 21 cm; altura: 9,5 cm. 

 
 
 
Aldeia do Bananal 
 

 
 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
 

Cesto 
 

Entrada: 1910 
 

[RG: 4.423] 

 
 
Matéria-prima: fasquias de taquara alisadas; 
dois aros de madeira flexível; fitas de cipó-
imbé. 
Comprimento de um dos lados da base: 15 
cm; altura do cesto: 12,5 cm; circunferência 
do cesto: 60 cm. 
 

 
 
Litoral de São Paulo 
Próximo a Itanhaém 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 
 
 

 
Cesto 

 
Entrada: 5/5/1909 

 
[RG: 4.424] 

 
Matéria-prima: fasquias de “vime” ou embira; 
fasquias de brejeúva (?). 
Diâmetro: 12 cm; diâmetro da borda: 5 cm; 
altura: 7,5 cm; circunferência: 38,5 cm 

 
Litoral de São Paulo 
Próximo a Itanhaém 

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
 

Cesto 
 

Entrada: 6/9/1909 
 
 

[RG: 4.425] 
 

 
 
Matéria-prima: telas de taquara trançadas em 
malhas largas; cordel de envira. 
Comprimento da base: 23 cm; largura da 
base: 8,5 cm; altura: 25 cm; diâmetro da boca: 
27 cm; comprimento da alça: 110 cm. 

 
 
     Aldeia do Bananal  
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 
 
 

 
Banco 

”Travesseiro de 
madeira” 

 
(pirré ou apyká) 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 4.437] 

 

 
 
Matéria-prima: peça monóxila de madeira 
lavrada em forma de canoa invertida. 
Comprimento: 23 cm; altura: 12,5 cm. 
 

 
 
Matéria-prima: peça 
monóxila de madeira 
lavrada em forma de 
canoa invertida. 
 
Comprimento: 23 cm; 
altura: 12,5 cm. 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
 

Violino 
(cawajuroqual) 

 
Entrada: 8/1/1910 

 
[RG: 4.440] 

 

 
Matéria-prima: pranchas de madeira leve de 
cor azulada; corda com cinco crinas de 
cavalo. 
Comprimento: 57 cm; largura máxima: 19 cm; 
largura mínima: 11 cm; comprimento do arco: 
50 cm. 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
Cesto 

  
  Aldeia do Bananal 

 
        Guarani 

  



260 
 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 4.526] 

 

Matéria-prima: lascas de taquara; aro de 
madeira, fitas de cipó-imbé. 
Lado da base: 14 cm; altura: 14 cm; diâmetro 
da boca: 18,5 cm. 

G
u
a
r
a
n
i 
 

 
Recipiente de cerâmica 

 
Entrada: 18/1/1910 

 
[RG 4.536] 

 
Matéria-prima: recipiente de cerâmica de 
forma cônica irregular, de fundo arredondado. 
Da borda ao ápice do fundo: 12 cm; 
circunferência da borda: 48 cm. 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

  
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
 

Bastão para marcar 
ritmo 

(takuapú) 
 

(Não consta da lista) 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 4.754] 
 

 

 
 
Matéria-prima: segmento de taquara 
constituída de um entrenó oco, sendo a base 
o nó fechado. Plumas de várias cores presas 
à taquara por um enrolamento de fios de 
algodão. 
Comprimento: 84 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo 
 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 

 
Bastão para marcar 

ritmo 
(takuapú) 

 
Entrada: 1910 

 
[RG: 4.755] 

 
 

 
Matéria-prima: segmento de taquara 
constituída de um entrenó oco, sendo a base 
o nó fechado. Enrolamento de envira; penas 
de papagaio. Faixa tingida de amarelo. 
Comprimento: 6,25 cm. 

 
Litoral de São Paulo 

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
Bastão para marcar 

ritmo 
(takuapú) 

 
Entrada: 1910 

 
[RG: 4.756] 

 
 

 
Matéria-prima: segmento de taquara 
constituída de um entrenó oco, sendo a base 
o nó fechado. Plumas cinzentas, cerol. 
Comprimento: 85,5 cm 

 
Litoral de São Paulo  

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
 

Bastão para marcar 
ritmo 

(takuapú) 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 4.761] 
 
 

 
Matéria-prima: segmento de taquara 
constituída de um entrenó oco, sendo a base 
o nó fechado. Enrolamento de fitas de cipó-
imbé; penas de coloração azul e 
esbranquiçada. 
Comprimento: 94 cm. 

 
Litoral de São Paulo  

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Bastão para marcar 
ritmo 

(takuapú) 
 

Entrada: 1910 
 

[RG: 4.762] 
 
 

 
 
Matéria-prima: segmento de taquara 
constituída de um entrenó oco, sendo a base 
o nó fechado. Enrolamento de fitas de cipó-
imbé; escuras. 
Comprimento: 90 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo 

 
 
Guarani 

 
G
u
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n
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Lança 
(saracuá) 

 
 

Entrada: 1910 
 

[RG: 4.972] 
 
 

 
 
Matéria-prima: 
Comprimento: 18 cm 

 
 
Aldeia do Bananal 

 
 
Guarani 

 
G
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Lança 
(saracuá) 

 
Entrada: 1910 

 
[RG: 4.973] 

 
 

 
 
Matéria-prima: 

 
  
Matéria-prima: 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
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a
n
i 
 
 

 
 

Lança 
(saracuá) 

 
 

Entrada: 1910 
 
 

[RG: 4.974] 
 
 

 
 
Matéria-prima: 

 
 
Matéria-prima: 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
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n
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Lança 
(saracuá) 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 4.975] 

 
 

 
 
Matéria-prima: haste irregular de siriva, não 
polida; fitas de folha de palmeira torcida; fita 
de cipó-imbé; plumas amarelas e pretas 
avermelhadas. 
Comprimento da haste: 164 cm; largura 
máxima da secção transversa: 2,3 cm. 

 
 
 
    Aldeia do Bananal 

 
 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
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Arco 
(apa) 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 5.269] 

 
 
 

 
 
Matéria-prima: haste irregular de siriva, não 
polida; fitas de folha de palmeira torcida; fita 
de cipó-imbé; plumas amarelas e pretas 
avermelhadas. 
Comprimento da haste: 164 cm; largura 
máxima da secção transversa: 2,3 cm. 
Comprimento: 17 cm 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 

 
 

   
Guarani 
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Arco 
(apa) 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 5.270] 

 

Matéria-prima: haste irregular de siriva, não 
polida; fitas de folha de palmeira torcida; fita 
de cipó-imbé; plumas amarelas e pretas 
avermelhadas. 
Comprimento da haste: 164 cm; largura 
máxima da secção transversa: 2,3 cm. 
Comprimento: 17 cm 
 

Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

G
u
a
r
a
n
i 

 
Arco para caça 

(apa) 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 5.271] 
 

         
                     
Matéria-prima:  
Comprimento: 1,62 cm; largura: 3cm. 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani 
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Flecha 
 

[RG: 5.692] 
 
 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha, ponta de 
ferrão de raia, fita de cipó-imbé, anel de 
plumas esbranquiçadas; penas escuras; 
camada de cerol preto. 
Comprimento total: 126 cm; comprimento da 
ponta: 10,5 cm; comprimento da 
emplumação: 23 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo 
Próximo a Itanhaém 
 

 
 
Guarani 

 
G
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n
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Flecha 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 5.693] 
 

 
 
Matéria-prima: flecha com ponta de madeira 
roliça; enrolamento de fita de cipó-imbé; 
plumas amareladas. 
Comprimento total: 100 cm; comprimento de 
ponta carbonizada: 7,5cm; comprimento de 
emplumação: 16 cm 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
 
Guarani 

 

 
Flecha 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 5.694] 

 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; ponta 
roliça aguçada de madeira preta; fita de cipó-
imbé. 
Comprimento total: 136 cm; comprimento de 
ponta: 22 cm; comprimento de emplumação: 
19 cm 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
Guarani 

 
G
u
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n
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Flecha 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 5.695] 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; ponta 
roliça de madeira preta provida de 6 farpas; 
fitas de cipó-imbé; 2 penas escuras. 
Comprimento total: 146 cm; comprimento de 
ponta: 24 cm; comprimento de emplumação: 
23 cm. 

 
Litoral de São Paulo 
Próximo a Itanhaém 

 
Guarani 

 
G
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Flecha 
 

Entrada: 6/9/1909 
 

[RG: 5.698] 
 
 
 
 

 
 
Matéria-prima: haste de taquarinha; ponta de 
madeira escura achatada provida de 7 farpas; 
fitas de cipó-imbé; 2 penas marrons. 
Comprimento total: 144 cm; comprimento de 
ponta: 34 cm; comprimento de emplumação: 
20 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo 
Próximo a Itanhaém 

 
 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
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Flecha 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 5.699] 

 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; ponta de 
madeira escura achatada provida de 8 farpas; 
fitas de cipó-imbé; plumas avermelhadas; 2 
penas esbranquiçadas. 
Comprimento total: 124 cm; comprimento de 
ponta: 22,5 cm; comprimento de 
emplumação: 18,5 cm. 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
Guarani 

 
G
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Flecha 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 5.700] 
 

 
 
Matéria-prima: cana; fitas de cipó-imbé; 
plumas vermelhas - amarelas; 2 penas 
escuras. 
Comprimento total: 125 cm; comprimento da 
emplumação: 20,5 cm. 

 
 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
 
Guarani 
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Flecha 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 5.701] 
 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha; ponta de 
madeira escura serrilhada unilateral; fitas de 
cipó-imbé; pluminhas vermelhas e amarelas; 
2 penas brancas. 
Comprimento total: 126 cm; haste de 
taquarinha: 104 cm; ponta de madeira: 22 cm; 
comprimento da emplumação: 14 cm. 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
Guarani 
 

 
G
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Flecha para caça 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 5.710] 

 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; ponta de 
madeira escura serrilhada unilateral; fitas de 
cipó-imbé; penas pretas; anel de fio de 
algodão. 
Comprimento total: 145 cm; haste de 
taquarinha: 123 cm; ponta de madeira: 22 cm; 

 
Litoral de São Paulo 
 

 
Guarani 
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Carretel de linha de fibra 

 
Entrada: 6/9/1909 

 
[RG: 9.299] 

 
 
 

 
Matéria-prima: madeira talhada a faca; cordel 
de fibra vegetal, provavelmente tucum. 
Comprimento: 9 cm; diâmetro: 2,5 cm. 

 
Aldeia do Bananal 
 

 
Guarani 
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Cordel 

(Enfeite simples para o 
peito) 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 9.824] 

 
 
 

 
Matéria-prima: fios de tucum e contas de 
“Lágrima de Nossa Senhora”, Kapú, pendente 
de nó de pinho entalhado ao centro. 
Comprimento: 34 cm. 

 
Litoral de São Paulo, 
próximo a Itanhaém 

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 



264 
 

 

Total das peças: 65 

 

 

 
Cesto com tampa 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 9.879] 

 

 
Matéria-prima: fasquias coloridas trançadas 
de uma espécie de vime, variando de marrom 
claro e preto em 3 tonalidades; aro de 
madeira; fios de fibra vegetal. 
Diâmetro: 22 cm; altura: 12 cm; 
circunferência: 64 cm. 
 
 

 
Aldeia do Bananal 
 

 
Guarani 
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Bombilha para 

chimarrão 
 

Entrada: 1909 
 

[RG: 9.895] 
 

 
Matéria-prima: tubo oco de taquarinha; 
fasquias de taquarinha; fibras de origem 
vegetal. 
Comprimento: 3 cm; altura: 3cm 

 
Litoral de São Paulo 
 

 
Guarani 
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Cachimbo 

 
Entrada: 2/10 

 
[RG: 11.294] 

 

 
Matéria-prima: fornilho de cachimbo de barro 
avermelhado. 
Comprimento: 3 cm.; altura: 3cm. 

 
Aldeia do Bananal 
 

 
Guarani 

 
G
u
a
r
a
n
i 
 
 

 
Cachimbo de barro 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 11.295] 

 

 
Matéria-prima: fornilho de barro e cabo de 
madeira roliço. 
Comprimento: 13 cm,  
altura do fornilho: 2,5 cm 

 
Aldeia do Bananal 
 

 
Guarani 
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Cachimbo de barro 

 
Entrada: 1909 

 
[RG: 11.305] 

 

 
Matéria-prima: fornilho de barro 
esbranquiçado e cabo de madeira roliço e 
leve. 
Comprimento do fornilho: 3 cm; altura do 
fornilho: 2 cm; comprimento do cabo: 11 cm. 
 

 
Aldeia do Bananal 
 

 
Guarani 
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Caneca 

 
[RG: 3.267] 

 
Peça de cerâmica em forma de caneca, com 
alça lateral e um estreitamento perto da base, 
feita de argila esbranquiçada sobre a 
superfície. Vestígios de pinturas brancas e, 
circundando a base, uma faixa pintada em 
vermelho. 
Altura: 6 cm; circunferência da boca: 26,5 cm; 
circunferência da base: 21,5 cm. 
 

 
 

  
G
u
a
r
a
n
i 
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4. COLETOR EGON SCHADEN, ALDEIA DO ITARIRI 

LITORAL SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DATA DA COLETA: 4/1947, 20/6/1951 e 20/8/1954 

Documento no 18 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
CESTO DE CARREGAR 

(ADJAKÁ) 
 

ENTRADA: 20/8/1954 
 

[RG: 6.448] 
 

 
Matéria-prima: fasquias de taquara 
trançadas com cipó-imbé; telas largas 
alisadas de madeira; fitas de cipó-imbé; 
cordinhas de fibra vegetal. 
Lado base: 22 cm; altura: 37,5 cm; 
diâmetro de boca: 34 cm. 
 

 
 
Aldeia do Itariri 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
 
(Tambeopé) 

 
CESTO DE CARREGAR 

 
(ADJAKÁ) 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.449] 

 

Matéria-prima: fasquias de taquara 
trançadas com cipó-imbé; telas largas 
alisadas de madeira; fitas de cipó-imbé. 
Lado base: 20 cm; altura: 39 cm; 
circunferência da parte mais estreita: 100 
cm; circunferência de boca: 125 cm. 
 

 
Aldeia do Itariri 
 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
 
 
(Tambeopé) 
 
 

 
CESTO SEM ALÇA 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.450] 

 
Matéria-prima: fasquias de taquara 
trançadas; fitas escuras de cipó-imbé; 
tala de madeira flexível; cordas de fibra 
vegetal. 
Lado da base: 23 cm; altura: 32 cm; 
diâmetro da boca: 34 cm. 
 

 
Aldeia do Itariri 
 
 
 

 
 
Mbyá-Guarani 
 
 
(Tambeopé) 
 
 
 
 

 
CESTO SEM ALÇA 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.451] 

 
Matéria-prima: fasquias de taquara 
trançadas. 
Lado da base: 14 cm; altura: 20,5 cm; 
diâmetro da boca: 23 cm. 
 

 
Aldeia 
 do Itariri 
 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
 
 
(Tambeopé) 
 
 
 

 
CESTO DE CARREGAR 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.452] 

Matéria-prima: fasquias de taquara 
trançadas; cipó-imbé; fibra vegetal. 
Diâmetro de base: 13 cm; altura: 57 cm; 
diâmetro da boca: 40 cm. 
 
Na forma e na técnica, essa cesta, que 
não se encontra em outras aldeias 
guarani, imita o covo dos pescadores do 
interior de São Paulo. 

 
Aldeia do Itariri 
 
 
 

 
 
Mbyá-Guarani 
 
 
(Tambeopé) 
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Total de peças: 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDE-ASSENTO 

 
(KYHÁ) 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.453] 

 
Matéria-prima: cipós roliços (raízes 
aéreas de imbé?) e grossas fitas de 
embira. 
Assento usado pelo médico-feiticeiro. 
Comprimento: 1,95m; largura máxima: 
0,45 m. 

 
Aldeia do Itariri 
 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
ou Cainguá 
 
 
(Tambeopé) 
 
 
 

 
REDE-ASSENTO 

 
(KYHÁ) 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.454] 

 
Matéria-prima: cipós roliços (raízes 
aéreas de imbé?) e grossas fitas de 
embira. 
Assento usado pelo médico-feiticeiro. 
Comprimento: 1,29m; largura máxima: 
0,56 m. 

 
Aldeia do Itariri 
 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
ou Cainguá 
 
 
(Tambeopé) 
 
 

 
BARQUINHO ZOOMORFO 

 
ENTRADA: 20/6/1951 

 
[RG: 6.455] 

 
Matéria-prima: peça monolítica de 
madeira em forma de tatu (tatu etê). 
Comprimento: 45 cm; altura: 16 cm. 

 
Aldeia do Itariri 
 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
ou Cainguá 
 
 
(Tambeopé) 
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5 –COLETORA DELVAIR MONTAGNER, ALDEIA SILVEIRA  
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 
LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 
 

DATA: 3/11/1971   PASTA 3 – GUARANI 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Cesto para miudezas 

 
 

[RG: 12.805] 
 
 

Denominação indígena: adjaká 
Feito por ambos os sexos 

 
 

 
Matéria-prima: cesto de base quadrangular, 
bojo e boca redondos, feito com fasquias de 
taquara (taquá-etê). Na parte central, faixa 
decorativa feita com fitas de cipó-imbé, 
material que também figura no reforço da 
borda. A dois pontos opostos da boca 
prende-se uma faixa de entrecasca. 
Comprimento do lado da base: 15 cm; 
altura: 19 cm; diâmetro da boca: 19 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Cesto 

 
 

[RG: 12.806] 
 
 

Denominação indígena, 
segundo Leandro em cuja casa 

a peça foi recolhida: adjaka 
paraí 

 
 
 

 
Matéria-prima: cesto de base quadrangular, 
trançado de fasquias de taquara-poca de 
maneira a apresentar bojo redondo e 
alargar-se em direção à boca. Na parte 
central do bojo já uma faixa decorativa 
trançada com fitas mais escuras de cimpó-
imbé. A boca apresenta reforço. Em 2 
pontos opostos da boca prende-se um 
cordel torcido de algodão que serve de 
alça. 
Largura da base: 12,5 cm; altura: 19 cm; 
diâmetro de boca: 24 cm. 
 

 
 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Cachimbo 

 
 

[RG: 12.807] 
 
 

Denominação indígena: 
petinguá 

 
 

Feito por homem 
 

 
Matéria-prima: cachimbo de barro com 
cabo de taquarinha. 
Comprimento do fornilho: 5,5 cm; altura: 4 
cm. 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Cachimbo 

 
 
 

[RG: 12.808] 
 

Feito por homem, usado por 
homem, uso diário. 

 
Denominação indígena: 

petinguá 
 

 
Matéria-prima: fornilho lavrado a faca em 
madeira de lei e cabo de taquarinha. 
Comprimento do fornilho: 5,5 cm; altura: 4 
cm. 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 
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Cachimbo 

 
 

[RG: 12.809] 
 
 

Denominação indígena: 
petinguá 

 
 

 
Matéria-prima: fornilho de madeira e cabo 
também de madeira. Há um anel de ferro no 
encaixe do fornilho com cabo.  
Comprimento do fornilho: 5 cm; altura: 3 
cm. 
 
Segundo Ari Augusto Martim, informante de 
origem guarani, o fornilho não é de 
fabricação Guarani. 
 
. 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Cachimbo 

 
[RG: 12.810] 

 
Denominação indígena: 

petinguá 
 

 

 
Matéria-prima: fornilho de barro 
avermelhado, apresentando 4 estrias 
paralelas no bojo à guisa de decoração; o 
cabo é um tubo de taquarinha  
Comprimento do fornilho: 4 cm; altura: 3, 5 
cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Fornilho de cachimbo 

 
 

[RG: 12.811] 
 

Feito por homem e usado por 
homem 

 
Denominação indígena: 

petinguá 
 
 
 

 
Matéria-prima: fornilho de cachimbo barro 
com uma asa provida de motivos 
decorativos constituídos por furos e 
entalhes denteados na orla. 
 
Comprimento: 9 cm; altura: 5, 5 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Cachimbo 

 
 

[RG: 12.812] 
 

Feito por homem, usado por 
homem, uso diário. 

 
 

Denominação indígena: 
petinguá 

 

 
Matéria-prima: cachimbo de barro 
avermelhado, com uma asa provida de 
motivos decorativos constituídos de furos e 
entalhes denteados na orla. O cabo de 
taquarinha. 
 
Comprimento: 8 cm; altura: 5 cm; largura 
máxima: 3,5 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Furador de chifre 

 
 

[RG: 12.813] 
 

Feito por homem. 
Uso: para furar, principalmente no 

trabalho de cestaria. 
 

 
Matéria-prima: chifre de veado, talvez 
mateiro, com a ponta aguçada e a parte 
óssea pintada de vermelho (mertiolate?). 
Comprimento da parte exposta: 6 cm; 
comprimento da ponta óssea: 6 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
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Denominação indígena, 
segundo Antonio Augusto 

Martim, informante de origem 
guarani: akuá 

 
 
 

 
Armadilha para apanhar aves 

 
 

[RG: 12.814] 
 

Feito por homem, usado por 
homem para pegar macuco, jacu 

e qualquer ave que ande no chão. 
 

Denominação indígena, 
segundo Ari Augusto Martim, 

informante de origem Guarani: 
ñoã 

 

 
Matéria-prima: laço feito de 2 cordéis 
enrolados de fita de cipó-imbé. 
Comprimento: 110 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Armadilha para apanhar 
animais 
 
[RG: 12.815] 
 
Feito por homem e usado por 
homem 
Uso: para pegar porco, veado, 
capivara, entre outros animais. 
 
Denominação indígena, 
segundo Ari Augusto Martim, 
informante de origem Guarani: 
ñoã 

 
Matéria-prima: laço feito de duas partes: a 
alça é torcida com 3 cordéis enrolados de 
cipó-imbé, enquanto o resto da corda é feito 
com apenas 2 cordéis. 
Comprimento da alça: 56 cm; comprimento 
da parte que fica no ar: 80 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Massa de barro para cachimbo 

 
 

[RG: 12.816] 
 

Feito por homem 
 
 

 
Matéria-prima: massa regular de barro já 
amassado, pronto para ser lavrado com 
faca para se transformar em cachimbo. 
Numa das extremidades já está o furo em 
que se encaixa o cabo. 
Comprimento: 9 cm; largura: 6 cm; altura: 4 
cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Amostra de cordel torcido de 

embiruçu 
 
 

[RG: 12.817] 
 
 

 
Matéria-prima: amostra de cordel torcido 
com 2 feixes de embiruçu. 
Comprimento: 22 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 
 

 
Mbyá-Guarani 
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Chapéu 

 
[RG: 12.823] 

 
Feito por homem, usado por 

homem, uso diário. 
 

Doação: Ari Augusto Martim, de 
origem guarani. 

 
 
 

 
Matéria-prima: chapéu trançado de lascas 
roliças de timbópeva, com a borda 
envolvida por fita de cipó-imbé. Há 
vestígios de duas faixas pintadas com 
açafrão no começo da aba. 
Altura: 14 cm; circunferência da aba: 83 cm. 
 
A peça foi confeccionada e pertenceu ao 
Guarani Gumercindo, chefe do grupo de 
Silveira. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Bolsa para guardar miudezas 

 
 

[RG: 12.824] 
 

Denominação indígena: Vokó-í 
 

Feita por homem 
(segundo informante de 

Gumercindo, onde foi colhida). 
 
 

 
Matéria-prima: trançado de base 
retangular. 
Comprimento: 18 cm; altura: 11 cm; altura 
das alças: 23 cm; largura da base: 7 cm. 
 
Antonio Augusto Martim, informante de 
origem Guarani, informa matéria-prima: 
timbó peva. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 
 

 
Mbya-Guarani 

 
Cesta para miudezas 

 
 

[RG: 12.825] 
 

Denominação indígena, 
segundo Leandro: adjaká-í 

 
Feita por homem 

 
 

 
Matéria-prima: trançado de base 
retangular de fasquias de taquara-poca 
(taquá etê) e boca ovalada, reforçada, 
apresentando em um dos lados maiores 
uma alça de embira (uirá piré). A peça 
apresenta da base à boca três padrões 
diferentes de trançado. 
 
Comprimento: 20 cm; largura de base: 5 
cm; altura: 16,5 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Guarani 

 
Cestinho para miudezas 

 
 

[RG: 12.826] 
 

Feito por ambos os sexos. 
 

Recolhido em casa de Leandro. 
 
 

 
Matéria-prima: base aproximadamente 
circular trançado flexíveis varetinhas de 
timbó-peva, com um reforço de cipó-imbé 
na borda e uma alça recoberta do mesmo 
material presa em pontos opostos de boca 
redonda.  
Circunferência: 40 cm; altura: 8 cm; 
diâmetro: 12,5 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 
 

 
Mbyá-Guarani 

 
Cesto com tampa 

 
 

[RG: 12.827] 
 

Denominação indígena, 
segundo Gumercindo, chefe do 

grupo local em cuja casa foi 
recolhido: adjaká 

. 

 
Matéria-prima: cesto de base circular, 
ligeiramente abaulado, feito de fasquias 
de taquara, com tampa feita de varetas 
flexíveis de timbó-peva e com uma alça 
sobre a qual a tampa desliza. 
Diâmetro de base: 17,5 cm; altura: 22 cm. 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Guarani 
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  Total de peças: 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cesto para miudezas 

 
 

[RG: 12.828] 
 

Feito por ambos os sexos. 
 

Denominação indígena, 
segundo Leandro, em cuja casa 

foi recolhida: 
adjaká-paraí. 

 
 
 
 
 

 
Matéria-prima: cestinho de base 
quadrangular trançado de fasquias de 
taquara-poca de maneira a apresentar 
bojo redondo e alargar-se em direção à 
boca. Na parte central do bojo, há uma 
faixa decorativa feita com fitas mais 
escuras de cipó-imbé. O mesmo material 
aparece no reforço da borda. Um cordel 
torcido de embira prende-se a dois pontos 
opostos da boca, formando uma alça. 
Largura da base: 10 cm; altura: 16 cm; 
diâmetro da boca: 18 cm. 
 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 



272 
 

6- COLETOR: ANTONIO SÉRGIO A. DAMY, ALDEIA SILVEIRA 

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO 

LITORAL NORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DATA: 10/6/1984 

  Total de peças: 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Amostra de técnica de cestaria 

 
 

[RG: 13.843] 
 

Feito por mulher, usada por ambos 
os sexos, uso cotidiano. 

 
 

 
 
 
 
 

 
Matéria-prima: trançado inacabado 
(adjaká eteí parapá) feito com fasquias 
de taquara (taqua monoti ou tiyué). 
Apresenta base quadrangular (ewy) em 
técnica cruzada 2 a 2 (moka mokoi) que 
se levanta para formar parte do bojo 
arredondado (japopy boapy jajá) ou 
tecido. 
Largura da base: 5,5 cm; altura do bojo 
(parte tecida): 3,5 cm; altura das 
fasquias: 13 cm. 
 
A artífice estava aprendendo a técnica 
com o marido. 
 
. 
 

 
Aldeia Silveira 
 

 
Mbyá-Guarani 
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7- ALDEIA DE SÃO JERÔNIMO, MUNICÍPIO DE SÃO PAULO (SP)      

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
TEMBETÁ 

(FRAGMENTO) 
 

[RG: 9.549] 
 

INV. 7, P.130, NO 85 

 
Matéria-prima:  
. 
 

 
Aldeia de São Jerônimo 
 
São Paulo 

 
 
Guarani 

 
TEMBETÁ DE RESINA DE JATAHY 

(FRAGMENTO) 
 
 

[RG: 9.550] 
 

INV. 7, P.120, NO 49 
 
 

 
Matéria-prima: enfeite labial 
(tembetá) de resina de Jatahy 
 
Comprimento: 15 cm 
. 
 

 
Aldeia de São Jerônimo 
 
São Paulo 

 
 
Guarani 

 
TEMBETÁ DE RESINA 

(FRAGMENTO) 
 

[RG: 9.551] 
 

INV. 7, P.30, NO 84 
 

 
Matéria-prima: resina 
. 
 

 
Aldeia de São Jerônimo 
 
São Paulo 

 
 
Guarani 

 
TEMBETÁ 

(FRAGMENTO) 
 

[RG: 9.552] 
 

INV. 7, P.130, NO 84 

  
 
Aldeia de São Jerônimo 
 
 

 
Guarani 

 
CACHIMBO DE BARRO 

 
[RG: 6.462] 

 
FEITO POR MULHER 

 

 
Matéria-prima: fornilho de 
cachimbo, de barro 
amarelado, de base achatada. 
Comprimento: 4 cm; altura: 2, 
5 cm. 
 

  
Guarani-
Ñandeva 

 
CACHIMBO DE BARRO 

 
 

[RG: 6.463] 
 

FEITO POR MULHER 
 

 
Matéria-prima: fornilho de 
cachimbo barro avermelhado, 
sem qualquer decoração. 
 
Comprimento: 3 cm; altura: 2, 
5 cm. 
 
. 
 

 
 
 

 
Guarani-
Ñandeva 



274 
 

 

  Total de peças: 4 tembetás e 3 cachimbos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CACHIMBO DE BARRO 
 
 

[RG: 6.464] 
 

FEITO POR MULHER 
 

 
Matéria-prima: fornilho de 
cachimbo, de barro 
amarelado, entalhado de tal 
madeira que apresenta 4 
arestas longitudinais, à guisa 
de decoração. 
 
Comprimento: 2 cm; altura: 3 
cm. 
 

 
 

 
Guarani-
Ñandeva 
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8- COLETOR ALEXANDRE X(CH)AVIER GUSMÃO, ALDEIA DA BARRA DO RIO EVINHEVA, ESTADO 

DO MATO GROSSO DO SUL 

 

PASTA GUARANI 1 

 

   

O artefato Guarani Kaiowá foi enviado ao lado de 20 artefatos de outros grupos indígenas, em 27.11.1956, 

para o Royal Institute Tropical, Amsterdam. Documento Permuta Royal Institute Tropical, Amsterdam, 

Serviço Técnico de Gerenciamento da Documentação – STGD - Museu de Arqueologia e Etnologia da USP.  

 

 

 

 

 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Braçadeira 

 
 

Doc. Inv. 7, p.154, no 72 
 

[RG: 1.583] 
 

Compra, doador ou 
vendedor: Alexandre Xavier 

de Gusmão 

 
Matéria-prima: faixa de fios de algodão, 
cordéis de fibras vegetais, camadas de 
plumas amarelas e vermelhas de tucano, 
tranças nuas, tranças adornadas, 
pingentes amarelos e azulados, também 
de tucano, em número de cinco para cada 
extremidade da braçadeira. 
Comprimento: 25 m; largura da faixa: 1 cm; 
altura média da emplumação: 3 cm. 
Comprimento máximo das tranças: 3,5 cm. 
 

 
Barra do Rio 
Evinheva 
 
 

 
Guarani-Kaiowá 
(provavelmente) 
 
 
 

 
 
 

Rede de dormir 
 

Permutado Real Instituto 
dos Trópicos 
Amsterdam 

 
[RG: 4.106] 

 
Compra: Alexandre Xavier 

de Gusmão 
 

 
 

 
 
Rio Paraná, Sucuri do 
Rio Eviena 

 
Guarani-Kaiowá 
(provavelmente) 
 
 
 

      Total de peças: 2 

Segundo o Regimento Antigo (408) trata-se de uma “coleção comprado ao Sr. Antonio Xavier de 

Gusmão, de Pontal, Mato Grosso, no rio Paraná, abaixo do rio Sucuriú e acima do rio Eviema” (sic.) Evinheima”. 

Lá existem Xavantes e Coroados. Na barra do Eviema, há aldeia de Cayapós e Kayuas, catequisados”. 

Designada anteriormente como Kaiapó. 
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9- COLETOR HARALD SCHULTZ, ALDEIAS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

DATA DE ENTRADA: 1962 

  

Total: 4 peças 

                     

 

 

 

           

 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
ENTRADA: 1962 

 
EXPEDIÇÃO DO MUSEU PAULISTA 

 
[RG: 9.560] 

 

 
Matéria-prima: haste de taquari, ponta de 
madeira preta (serivá) serrilhada 
unilateralmente; fitas de cipó-imbé. 
Comprimento total: 138 cm; 
Haste de cana: 102 cm; ponta de 
madeira: 36 cm; emplumação: 16 cm. 
 
 

 
Mato Grosso do Sul 

 
Guarani 
 

 
FLECHA 

 
[RG: 9561] 

 
 
 

 
Matéria-prima: ponta de madeira escura 
e roliça; haste de taquari; enrolamento de 
fita de cipó-imbé; emplumação de 2 
penas pretas. 
Comprimento total: 139 cm; haste do 
taquari: 102 cm: vareta de madeira: 37 
cm; emplumação: 16 cm. 

 
Mato Grosso do Sul 

 
 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA CAÇA 

 
[RG: 9563] 

 
EXPEDIÇÃO DO MUSEU 

PAULISTA 
 

 
Matéria-prima: haste de taquari; ponta de 
madeira clara serrilhada; emplumação de 
2 penas pretas; enrolamento de fita de 
cipó-imbé. 
Comprimento total: 140 cm; haste do 
taquari: 105 cm; emplumação: 17 cm; 
ponta de madeira: 35 cm. 

 
Mato Grosso do Sul 

 
 
Guarani 
 
 

 
FLECHA PARA PESCA 

 
[RG: 9564] 

 
 
 

 
Matéria-prima: haste de taquarinha, 
ponta de madeira avermelhada 
serrilhada unilateral; enrolamento de fita 
de cipó-imbé. Emplumação de duas 
penas: uma de gavião outra branca. 
Comprimento total: 119 cm; haste do 
taquari: 87 cm; emplumação: 20 cm; 
ponta de madeira: 32 cm. 

 
Mato Grosso do Sul 
 

 
Guarani 
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10- COLETOR EGON SCHADEN (DOAÇÃO), ALDEIA DE DOURADOS (MS) 

 

             DATA DA COLETA: 1950 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Peitoral de pano 

 
[RG: 13.834] 

 
Usado por homem, para 

uso cerimonial. 
 

Denominação 
indígena: ponchito-

aovete 
 

  

 
Matéria-prima: tecido de algodão de forma 
retangular provido de uma abertura 
longitudinal no centro. Apresenta franjas 
(ypoty) nos lados estreitos, cada uma 
constituída por 2 fios torcidos do próprio 
urdume. Oito pedaços circulares costurados, 
pele de tucano, penas laranja e amarelas; 
flores de penas, plumas amarelas, laranja e 
vermelha. Apresenta manchas de urucu em 
toda a superfície.  
Comprimento: 129 cm; comprimento médio 
das franjas: 10 cm; largura: 52 cm; 
comprimento de abertura central: 31 cm. 
 

 
Aldeia de Dourados  
 
 
 
 
 

 
Kayowá-Guarani  

 
Saiote masculino 

 
[RG: 13.835] 

 
Uso cerimonial 

 
Denominação 

indígena: txiripá 
 

 
 

 
Matéria-prima: tecido de algodão de forma 
retangular provido de franjas (ypoty). 
Apresenta em toda a superfície manchas de 
urucu. 
Comprimento: 140 cm; largura: 71,5 cm; 
comprimento médio das franjas: 10 cm. 
 

 
Aldeia de Dourados  
 
 
 
 
 

 
Kayowá-Guarani  

Total: 2 peças de uso religioso 
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11- ALDEIAS GUARANI, ESTADO DO PARANÁ 

Documento Inv. 7 – p.130 no 89 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Chapéu 

 
 
 

[RG: 4.355] 
 

 
Matéria-prima: trançado em espiral com 
envira feita de cipó-imbé. 
Circunferência da copa: 56 cm; largura 
da aba: 7 cm; diâmetro: 31 cm 

 

 
 
 
 
 

 
Guarani 

 
 

Chapéu de palha 
 

[RG: 4356] 
 

 
Matéria-prima: chapéu trançado em 
espiral 
com envira muito fina feita de cipó-imbé. 
Altura da copa: 7,5 cm; largura da aba: 6 
cm. 

 

 
 
 
 
 

 
Guarani 

 
 
 
 
 

 
 

Chapéu de palha 
 

[RG: 4357] 
 

 
Matéria-prima: chapéu feito com fitas 
dobradas de cipó-imbé de duas cores 
diferentes. 
Altura da copa: 8 cm; largura da aba: 7,5 
cm; circunferência da aba: 101 cm. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Guarani 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bombilha para tomar mate 
 

[RG: 4415] 
 

 
Na extremidade de um tubo oco de 
taquarinha insere-se um trançado 
globular de finíssimas lascas do mesmo 
material, que se prende ao tubo por 
enrolamento de fitas de origem vegetal. 
A alguma distância do bocal, há um tufo 
de fios. 
Comprimento: 22 cm; circunferência do 
globo trançado: 8 cm. 

 

  

 
Bombilha para tomar mate 

 
[RG: 4416] 

 

 
Na extremidade de um tubo oco de 
taquarinha insere-se um trançado 
globular de finíssimas lascas do mesmo 
material, que se prende ao tubo por 
enrolamento de fitas de cipó-imbé. 
Comprimento: 20 cm; diâmetro  do 
globo trançado: 2 cm. 
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              Total: 8 peças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bombilha para tomar mate 

 
[RG: 4417] 

 
 

Usada para filtrar e sorver a 
erva-mate (chimarrão) servida 

em infusão com água em 
cabaças apropriadas, hyacná. 

 

 
Na extremidade de um tubo oco de 
taquarinha insere-se um trançado 
globular de finíssimas lascas do mesmo 
material (com a forma de um diminuto e 
delicado cesto), que se prende ao tubo 
por enrolamento de fitas de origem 
vegetal. Na parte mediana do tubo, há 
um tufo de fios, à guisa de decoração. 
Apresenta um motivo decorativo 
constituído por trançado de fita de cipó-
imbé e que parece representar a cobra 
d´água, y’ mboi y 
Comprimento: 19 cm; diâmetro  do globo 
trançado: 2 cm. 
 
 

  

 
Bombilha para tomar mate 

 
[RG: 4418] 

 
Usada para filtrar e sorver a 

erva-mate (chimarrão) servida 
em infusão com água em 

cabaças apropriadas, hyacná. 
 
 

 
Na extremidade de um tubo oco de 
taquarinha insere-se um trançado 
globular de finíssimas fasquias do 
mesmo material (com a forma de um 
diminuto e delicado cesto), que se 
prende ao tubo por enrolamento de fita 
de origem vegetal. Na parte mediana do 
tubo, há um tufo de fios, à guisa de 
decoração. 
Comprimento: 22 cm; circunferência do 
globo trançado: 8 cm. 

 
 

  

 
Bombilha para tomar mate 

 
[RG: 4430] 

 
 

 
Na extremidade de um tubo oco de 
taquarinha insere-se um trançado 
globular de finíssimas lascas do mesmo 
material, que se prende ao tubo por 
enrolamento de fitas de cipó-imbé. 
Comprimento: 22 cm; circunferência do 
globo trançado: 8,5 cm. 
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12- COLETOR: SR. JOÃO ALVES LEITE, ALDEIA SANTA ROSA 

 MUNICÍPIO DE INHACORÁ, RIO GRANDE DO SUL 

 

 

Entrada: 1947 

Documento no 8 

Compra do Sr. João Alves Leite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Panela 

 
 
 

[RG: 4.544] 
 

Na documentação antiga 
consta tratar-se de uma 

panela para o preparo de chá, 
os índios a prendem com um 

tripé para cozinha. 
 

 
Matéria-prima: peça de cerâmica, de 
argila vermelha por dentro e escurecida 
por fora, com boca ampla, arredondada. 
Altura: 14 cm; circunferência máxima: 61 
cm; diâmetro de boca: 12 cm. 

 
Santa Rosa, 
Inhacorá 
 
 
 

 
Guarani 
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13- PEÇAS AVULSAS  

CADERNO 1 – PASTA GUARANI 1 MAE/USP 

 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Rede de dormir 

(coloração escura) 
 

(hihá) 
 

[RG: 2.548] 
 

Documentos 15 e 8 
 

Coletor Leonor Schumann 

 
Matéria-prima: fio de algodão torcido 
em S de cerca de 2mm de espessura. 
Tear: provavelmente de 2 estacas. 
Urdume de 227 fios (ou 116 voltas). 
O espaçamento entre as entramações 
varia entre 10-14 cm.  
Comprimento: 2,37 m (levemente 
esticada); largura: 065 m; peso: 900 
grs. 
Pela técnica é Guarani. 

 
 

 
 
 

 
Cachimbo de barro 

 
[RG: 2.550] 

 
 
 
 
 
 

 
Cachimbo constituído de um fornilho de 
barro claro com elementos decorativos 
formados por excrescências do próprio 
barro, e de um cabo roliço de madeira 
clara. 
Comprimento: 10 cm; altura do fornilho: 
2,5 cm. 

 
 
 

 
Guarani 

 
Colar 

 
[RG: 2.551] 

 
Coletor Wimkelried Bertoni 

 
 

 
Colar de 2 voltas feitas com pequenos 
tubos (parte de insetos?) interrompidos 
por contas brancas de origem nacional. 
Comprimento: 29 cm. 

  
Guarani-Chiripá 

 
Cruz 

 
[RG: 3288] 

 
 

 
Matéria-prima: segmento oco de 
madeira e outro pedaço roliço e mais 
fino, encaixado perto da extremidade 
superior através de 2 furos no 
segmento vertical. Um feixe de penas 
amarelas de japu, debruado com 
plumas verdes de papagaio, está 
amarrado na parte superior da cruz com 
fios de fibra vegetal. Sobre o corpo da 
cruz foi aplicado cerol ou espiral, sobre 
o qual ainda há vestígios de plumas. 
 
Comprimento total: 35 cm; 
comprimento com feixe de penas: 16 
cm. 
 

 
Itanhaém 
 
Litoral do Estado de 
São Paulo 
 

 
Guarani 
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Coifa 
 
[RG: 3292] 
 
 

 
Matéria-prima: pano de algodão em 
formato de coifa recamado de plumas 
amarelas, vermelhas e marrons 
costuradas em linhas sucessivas ao 
tecido. Da faixa de plumas vermelhas 
pendem 8 borlas de plumas amarelas e 
vermelhas. Da faixa de plumas marrons 
saem 4 cordéis revestidos de penas 

 
 

 
Guarani 

 
Coifa 
 
[RG: 3292] 

 
Matéria-prima: pano de algodão em 
formato de coifa recamado de plumas 
amarelas, vermelhas e marrons 
costuradas em linhas sucessivas ao 
tecido. Da faixa de plumas vermelhas 
pendem 8 borlas de plumas amarelas e 
vermelhas. Da faixa de plumas marrons 
saem 4 cordéis revestidos de penas 
amarelas que se prendem ao alto do 
tufo que emerge da parte central, 
amarela, da coifa. Este tufo começa por 
um grosso cordel, revestido de penas 
vermelhas, donde emergem penas 
amarelas (talvez de japu) e marrons. 
Altura da coifa: 12 cm; altura da coifa 
mais o tufo terminal: 28 cm.  

  
Guarani 

 
Coifa 

 
[RG: 3.293] 

 
Matéria-prima: pano de algodão em 
formato de coifa revestido de plumas 
amarelas, vermelhas e marrons 
costuradas em linhas sucessivas ao 
tecido. Um tufo de plumas marrons, 
provavelmente de mutum, emerge do 
alto da coifa. Dois cordéis revestidos de 
plumas marrons e dois outros 
revestidos de plumas amarelas 
prendem-se a pontos opostos da peça 
e, passando um por cima do outro, 
formam aros por cima da coifa. 
Altura: 20 cm; comprimento dos aros: 
40 cm. 
 
 

 
Próximo a Itanhaém 
 
Litoral do Estado de 
São Paulo 

 

 
Manto ou avental de algodão 

 
[RG: 3.294] 

 
Permuta MPUSP 

 
Matéria-prima: magnífico manto 
formado a partir de tecido de algodão 
industrial, de forma aproximadamente 
circular, no qual foram aplicados 
pequeninos tufos de penas coloridas, 
predominando as amarelas, marrons e 
vermelhas, de diversos pássaros. Da 
borda do tecido pendem delicados 
pingentes formados por plumas 
amarradas em roseta sobre um rolete 
de madeira leve. No alto do manto há 
um recorte no tecido – onde se encaixa 
o pescoço do portador – de onde 
também pendem pingentes. 
Comprimento: 71 cm; largura: 78 cm. 
 
A ornamentação de plumas na frente do 
manto lembra os cálices utilizados no 
cerimonial cristão de consagração do 
vinho (DEMY, 1984). 
 
 

 
 Itanhaém 
 
Litoral do Estado de 
São Paulo 

 
Guarani 
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               Total das peças: 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Flecha para caça de pássaro 

 
Entrada 1906 

 
[RG: 3.417] 

 
Coleção Balbino de Freitas (?) 

 
Matéria-prima: haste de taquari, 
encaixando em uma de suas 
extremidades uma ponta de madeira 
romboide, sendo a junção reforçada por 
um enrolamento de fibra vegetal. A 
flecha não apresenta emplumação, 
havendo somente um enrolamento de 
fibra vegetal. Na parte proximal da 
flecha há um entalhe para a corda do 
arco.  
Comprimento total: 105 cm; ponta de 
madeira: 8 cm. 
 
 

 
 

 
Guarani 

 
Rede de dormir 

 
Entrada 1907 

 
[RG: 4.102] 

 
 
 

Doação Dreher 

 
Matéria-prima: fio de caraguatá torcido 
em 2 com 2 elementos. Tear 
provavelmente de 2 estacas. 
Técnica: entretorcido s/ 2 fios da 
urdidura. Urdume de 316 fios (ou 158 
voltas), 11 entremações ou 4 
elementos, terminando com 2 ou 3 nós 
simples na outra borda. O 
espaçamento entre as entramações 
varia de 11 a 14 cm.  
Comprimento: 2,10 m; largura: 0,90 m; 
peso: 1.250 kg.  
 
 

 
Bauru 

 
Guarani 

 
Rede de dormir 

 
[RG: 4.105] 

 
Matéria-prima: cordel ininterrupto 
composto de vários fios de algodão 
branco, estendido entre os 2 punhos da 
rede.  
Tear provavelmente de 2 estacas com 
urdidura na horizontal. 
Urdume de 627 fios (ou 313 voltas).  
36 entramações duplas e, junto a uma 
das extremidades, 3 entramações 
triplas, descontínuas, espaçadas entre 
si de 2,5 cm - 3,5cm.  
Comprimento: 2,02 m; largura: 121 cm; 
peso 1.700 kg.  
 

 

 
 

 
Guarani 
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CADERNO 2 – PASTA GUARANI 2 e 3  

            

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Recipiente de taquara com tampa 

 
“para guardar tabaco” 

 
[RG: 4.420] 

 
Inv. 7 – p.128 – no 56 

 
Matéria-prima: tubo de taquara, vedado 
na extremidade inferior, apresentando 
motivo decorativo, provavelmente 
gravados com pirografia: linhas 
paralelas e oblíquas, triângulos, 
semicírculos e três chanfrados mais 
profundos em zigue-zague. Na parte 
superior, apresenta 2 perfurações 
verticais por onde passa um cordel de 
embira (?) de fibra vegetal que fixa ao 
tubo uma tampa de cortiça, presa a este 
cordel por um nó. 
Comprimento: 14,5 cm e largura: 2,4 
cm. 
 

 
 

 
 

Guarani 

 
Novelo de fio de tucum 

 
[RG: 4.426] 

 
Inv. 7, p. 128, no 61 

 
Matéria-prima: novelo de fibras de 
tucum entrelaçados. Utilizado na 
confecção de colares, costuras, redes, 
etc. 
Circunferência: 32 cm. 

 
 
 

 
Guarani 

 
Amostras de fibras de buriti 

 
[RG: 4.427] 

 
 

 
 

  
 

       
     Rede de pesca para camarão 

 
[RG: 4.793] 

 
 
Matéria-prima: enodado 
aproximadamente circular de fios de 
algodão. Fibra vegetal e pedaço roliço 
de madeira. Usada na praia ou em 
canoa. 
Diâmetro aproximado: 175 cm; medida 
das malhas: 3,5 cm x 3,5 cm. 

  

 
Arco 
(apa) 

 
 

[RG: 4820] 
 
 
 
 
 
 

 
Matéria-prima: haste irregular de sirivá, 
não polida, de secção transversa 
aproximadamente retangular, com as 2 
extremidades recortadas em ombro. 
Cordel grosso, de fitas de folha de 
palmeira torcida. O arco é decorado 
por 2 largos segmentos de fita de cipó-
imbé e fasquias de taquara formando 
contornos geométricos.  
Espessura do cordel: 0,5 cm; largura 
máxima da secção transversa: 3 cm; 
comprimento da haste: 125,5 cm. 
 

 
Provavelmente litoral 

do Estado de São 
Paulo 

 

 
Guarani 
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Flecha para pesca 

 
[RG: 5247] 

 
Matéria-prima: uma haste de cana, 
tendo encaixado na extremidade 
inferior uma ponta de madeira 
avermelhada, terminando com ponta 
afilada e serrilhada unilateral. A junção 
é reforçada por um enrolamento de 
cipó-imbé. A flecha não apresenta 
emplumação. 
Comprimento total: 134 cm; haste de 
taquari: 97 cm; vareta de madeira: 37 
cm. 
 

  
Guarani 

 
Arco 

 
[RG: 5.279] 

 
 

  
 

 
Guarani 

 
 

Arco para caça 
 

[RG: 5.281] 

   
 
 
 
Guarani 

 
Flecha para caça ou pesca 

 
Inv. 7, p.165, no 181 

 
[RG: 5.555] 

 
Provavelmente Coleção Antiga do 

MP 
 
 

 
Matéria-prima: flecha constituída de 2 
partes: uma vareta de madeira 
avermelhada e roliça que termina com 
ponta lanceolada, provida de 2 
carreiras de serrilha bilateral, sendo a 
junção reforçada por um enrolamento 
de cipó-imbé. A flecha não apresenta 
emplumação. 
Comprimento total: 120 cm; haste do 
taquari: 81 cm; ponta de madeira: 39 
cm. 
 
 

 
 

 
 
Guarani 

 
Flecha 

 
 

[RG: 5.697] 
 

Entrada em 1919 
 

Cedido em permuta ao Sr. Dr. 
Afonso de Freitas 

 
 

 
Matéria-prima: flecha constituída de 2 
partes: uma haste de taquari, tendo 
encaixado na extremidade distal uma 
ponta chata de madeira escura, 
serrilhada bilaterais, sendo a junção 
reforçada por um enrolamento de fios 
de tucum. A flecha não apresenta 
emplumação, havendo somente um 
enrolamento de fios de tucum. 
Comprimento: 1,40 cm; haste do 
taquari: 107 cm; ponta de madeira: 33 
cm.  
 
 
 

 
 

 
Guarani 

 
Flecha 

 
[RG: 5.706] 

 
Matéria-prima: uma haste de taquari, 
tendo encaixado em uma de suas 
extremidades uma ponta de madeira 
escura serrilhada, unilateralmente, 
sendo a junção reforçada por um 
enrolamento de fita de cipó-imbé. A 
emplumação é constituída de duas 

 
 

 
Guarani 



286 
 

  Total: 12 peças 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penas pretas, levemente tangencial, 
tendo suas barbas internas e externas 
aparadas. Os canhões e as pontas das 
penas são presos à haste por um 
enrolamento de fio de tucuman, 
encerado com cerol preto.  
Comprimento: 164 cm; haste de 
taquari: 129 cm; vareta de madeira: 35 
cm; emplumação: 25 cm. 
 

 
 

Cesto 
 

[RG: 14.123] 
 

 
Coletor: Desidério Aytar 

 
Doação: Desidério Aytar 

 
Data: 6/1/1962 

 
Documento no 120 

 

 
Matéria-prima: Recipiente trançado, de 
base quadrangular e boca circular. A 
meia altura do corpo há uma faixa 
horizontal com motivos decorativos 
obtidos com fitas de cipó-imbé. A 
borda também é decorada com o 
mesmo material. 
Altura: 6,16 cm; lado da base: 14 cm. 

 
 

Aldeia a 12 km da 
cidade de Itariri 

 
Litoral Sul de São 

Paulo 

 
 
 
 
 
 
 
 
Guarani 
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ANEXO II 

LISTA DOS ARTEFATOS GUARANO DO ACERVO PLÍNIO AYROSA 

 

1. COLEÇÃO LUIZ PAIXÃO SILVA (Doador ou vendedor)   

ALDEIA BANANAL, MUNICÍPIO DE ITANHAÉM (SP) 

   

DATA: ?  

  

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Cesta com trama aberta 

 
[RG: 1.102] 

 

 
Matéria-prima: arumã. 

 
 

 
Aldeia Bananal  

 
Guarani 

 

 
Colar 

 
                       [RG: 1.103] 

 

 
Matéria-prima: ? 

 
Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 
de São Paulo  

 
 

Guarani 
 
 

 
Pilão (miniatura) 

 
[RG: 1.107] 

 
Matéria-prima:? 
 

 

 
Aldeia Bananal 

 
 

Guarani 
 
 

 
Punhal 

 
[RG 1.108] 

 
Matéria-prima: ? 

 
Aldeia Bananal 

 
Guarani 

 
 
 
 

 
Colar 

 
[RG: 1.109] 

 
Matéria-prima: Sementes 
Lágrimas de Nossa 
Senhora (33). 

 
Aldeia Bananal 

 
Guarani 

 
 
 
 

 
Colar 

 
                [RG: 1.110 a e b] 

 
Matéria-prima: fio de 
algodão, conchas 
brancas perfuradas no 
meio. 2 colares. 

 
Aldeia Bananal 

 
 

Guarani 
 
 

 
Colar 

 
[RG: 1.113] 

 
 

 
Matéria-prima: 

Capia e “olho de cabra” 
(65 sementes). 

 
 

Rio Preto, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 

 
Guarani 

 
 

 
Colar 

 
[RG: 1.114] 

 

 
Matéria-prima: Sementes 
pretas. 7 voltas. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém – 

Estado de São Paulo 

Guarani 
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Colar 

 
                    [RG: 1.117] 

 
Matéria-prima: sementes. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém – 

Estado de São Paulo 

 
 

Guarani 
 
 

 
Colar 

 
[RG: 1.119] 

 
 

 
Matéria-prima: sementes 
pretas e dentes (7). 

 
 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 

 
Guarani 

 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.120 a] 

Matéria-prima: haste de 
sagitário, ponta de 
madeira lanceolada, cuja 
amarração na haste é 
enfeitada com plumas, 
emplumação tipo “Leste 
do Brasil”. 
Comprimento total: 81 
cm; ponta: 20 cm. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém – 

Estado de São Paulo 

Guarani 
 
 
 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.120 b] 

 

Matéria-prima: haste de 
sagitária; emplumação do 
tipo “Leste do Brasil”; 
ponta de madeira 
lanceolada e embutida na 
haste. 
Comprimento total: 85 
cm., ponta: 18 cm. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém – 

Estado de São Paulo 

 
 

Guarani 
 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.120 c] 

 
 

Matéria-prima: haste de 
sagitária; emplumação do 
tipo “Leste do Brasil”, 
ponta de madeira em 
espeque. 
Comprimento total: 54 
cm., ponta: 12 cm. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 

 
Guarani 

 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.120 d] 

 

Matéria-prima: haste de 
sagitária; emplumação do 
tipo “Leste do Brasil”, 
ponta de madeira em 
espeque. 
Comprimento total: 59 
cm., ponta: 11 cm. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém – 

Estado de São Paulo 

 
 

Guarani 
 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.121 a] 

 
 

Matéria-prima: haste de 
sagitária; emplumação do 
tipo “Leste do Brasil”, 
ponta de madeira em 
espeque. 
 

Comprimento total: 45 
cm. 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani 

 
 

Flecha de criança 
 

[RG: 1.121 b] 
 

Matéria-prima: haste de 
sagitária, ponta de 
madeira em espeque. 
Comprimento total: 51 
cm. 

 
Aldeia do Bananal 

 
 

Guarani 
 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.121 c] 

 
 

Matéria-prima: haste de 
sagitária; emplumação 
amarrada somente na 
parte inferior, ponta de 
madeira. 
Comprimento total: 47 
cm. 

Aldeia do Bananal  
Guarani 
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Arco 

Uso: adestramento das crianças 
 

[RG: 1.122 a] 

 
Matéria-prima: arco de 
secção convexo-plana, 
enfeitado com trançado. 
Comprimento total: 59 
cm. 

 
 

 
Aldeia do Bananal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guarani 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Arco 

 
 

[RG: 1.122 a] 
 

 

Matéria-prima: arco de 
secção convexo-plana, 
com extremidade em 
ponta e trançado de 
palha na parte central. 
Comprimento: 86 cm. 

 
Aldeia do Bananal 

 
 

Guarani 
 
 

 
Arco 

 
[RG: 1.123 a] 

Matéria-prima: arco de 
secção convexo-plana, 
com extremidade em 
ponta e trançado de 
palha na parte central. 
 
 

 
Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 

 
Guarani 

 
 

 
Arco 

 
 

[RG: 1.123 b] 

Matéria-prima: arco de 
secção convexo-plana, 
retangular, com corda de 
fibra, trançado de palha 
que deixa descoberta a 
madeira a 20 cm das 
extremidades. 
Comprimento total: 86 
cm. 
 

 
Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 
 
 
 

 

 
Guarani 

 
 
 
 
 
 

 
Arco 

 
 

[RG: 1.123 c] 
 
 

 

Matéria-prima: arco de 
secção convexo-côncava, 
retangular, corda de fibra, 
trançado de palha na 
parte central. 
Comprimento: 91 cm. 

 
Aldeia do Bananal 

 
 

Guarani 
 
 

 
Enfeite labial 

 
[RG: 1.124] 

 

Matéria-prima: ? 
 
 
 
 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani 

 
 

 
Adorno de cabeça 

 
 

[RG: 1.127] 

Matéria-prima: ? 
 
 

Rio Preto, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 

 
Guarani 

 
 
 
 
 
 

 
Cetro? com bico de tucano 

 
 

[RG: 1.128] 
 

 

Matéria-prima: arco de 
secção convexo-côncava, 
retangular, corda de fibra, 
trançado de palha na 
parte central. 
Comprimento: 91 cm. 

Rio Itariri ou São 
Lourenço, Município 

de Itanhaém – 
Estado de São Paulo 

 
 

Guarani 
 
 

 
Chocalho globular 

Matéria-prima: ? 
 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani 
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[RG: 1.130] 

 
 

 
 
 

 
 

 
Colar 

 
 

[RG: 1.131] 
 

Matéria-prima: semente 
de lágrima de Nossa 
Senhora. Bico de garrão 
(?). 25 sementes em 
cada metade do colar. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 
 
 
 

 

 
Guarani 

 
 
 
 
 
 

 
Flecha 

 
 

s/n 
 

Matéria-prima: haste de 
sagitária, ponta de 
madeira, espeque 
lanceolada; emplumação; 
entalhe na própria haste. 
Comprimento: 110 cm; 
ponta: 32 cm. 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 
 

 
Guarani 

 
 

Arco 
 

[RG: s.n.] 
 
 

Matéria-prima: arco de 
secção plano convexa, 
com extremidades 
truncadas e em ponta, 
trançado de palha e cipó. 
Comprimento: 184 cm; 
largura máxima: 4 cm. 
 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 
 

 
Guarani 

 
 

Arco 
 

[RG: s.n.] 
 

Matéria-prima: arco de 
secção circular, com duas 
cordas de fibra 
amarradas 
sucessivamente numa 
das extremidades em 
ponta. 
Comprimento: 186 cm; 
largura máxima: 3,3cm. 
 

Rio Itariri, Município 
de Itanhaém, Estado 

de São Paulo 

 
Guarani 

 

 
Arco 

Uso: adestramento das crianças 
 

[RG: 1.122 b] 
 

 
Matéria-prima: arco de 
secção convexo-côncava, 
corda de fibra vegetal, 
enfeitado com trançado 
de palha. 
Comprimento total: 68 
cm. 
 

 
Aldeia do Bananal 

 
Guarani 

 

             Total de peças: 31 peças 
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2- COLETORA E DOADORA THEKLA HARTMANN, ALDEIA DE SILVEIRA, 

     MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÂO (SP) 

 
PASTA GUARANI ÑANDEVA (acertar a grafia) 
DATA: 9/1969 
 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
Cachimbo 

 
Denominação indígena: 

pitanguá 
 

[RG: 1.133] 
 

Feito e usado por homens 
e mulheres 

 
Obtido de Maria Joana 
(Cuñapepó), mulher de 

Alcebíades, recém-vindo 
do Paraná 

 
 

 
Matéria-prima: cachimbo constituído 
de duas partes: um canudo de 
taquara e um fornilho esculpido em 
raiz de árvore. O fornilho é do tipo 
convencional, havendo, entretanto, 
em sua extremidade, uma saliência 
quadrangular, de borda côncava, com 
um orifício circular. 
Comprimento total: 16 cm; 
comprimento do fornilho: 7,5 cm; 
comprimento do canudo: 8,2 cm; 
altura do fornilho: 3,30 cm. 
 
 

 
Aldeia de Silveira 

 
Guarani-
Ñandeva 

 

 
Cesta 

(amostra de trançado) 
 

Denominação indígena: 
adjacá 

 
[RG: 1.134] 

 
Feito por homem para 
vender como peça de 

interesse turístico. 
 

 
Amostra de cesto de base oblongo, 
um tanto côncava, trançado com 
fasquias de timbó-peva (cipó), 
exemplificando o tipo de trançado, 
que é usado tanto para cestas como 
para chapéus. 
Circunferência: 61,3 cm; altura até o 
final do trançado: 8,5 cm 

 
 

Aldeia de Silveira 

 
Ñandeva 

 

 
Cesta para carregar peixe 

 
Nome indígena: adjacá 

 
[RG: 1.135] 

 
Usado principalmente por 

homens  
 

Feita por Orides, um rapaz 
de 17-20 anos 

 
 

 
Cesta trançada de fasquias de timbó-
peva, com base aproximadamente 
retangular, alargando-se em direção 
ao meio da peça e estreitando-se em 
direção à boca circular. Uma embira 
enrolada prende-se com nós à parte 
de trás da cesta, junto à boca.  
Altura da cesta: 17 cm 
aproximadamente irregular; 
circunferência no meio: 53 cm; 
comprimento da alça: 96 cm. 

 
Aldeia de Silveira 

 
Ñandeva 
 

 
Colar 

 
(um pedaço) 

 
[RG 1.136] 

 
Dado pelo Capitão 

Gumercindo, feito por sua 
mulher Aimoré Idalina que 
disse serem as penas de 

surucuá. 

 
Matéria-prima: fieira de sementes de 
“lágrimas de Nossa Senhora” (Croix 
lacrima) entremeada de espaços 
regulares por 4 tufos de plumas 
amarela de tucano ou araçari e tendo 
ao centro uma omoplata de pequeno 
mamífero pintada de sassafrás. 
Comprimento: 41 cm (dobrado). 

 
Aldeia de Silveira 

 
Ñandeva 
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Total de peças: 4 e 1 chocalho globular doado por Mauro Cherubim. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Chocalho globular 

  
Denominação indígena: 

mbaraká-í 
 

[RG 1.137] 
 

Feito por homem e usado 
por homem 

 
Coletor e doador: Mauro 

Cherubim 

 
Matéria-prima: cabaça oblonga 
enfiada firmemente num cabo 
protuberante na parte superior da 
cabaça. 
Comprimento total: 26 cm; 
comprimento da cabaça: 15 cm; 
circunferência maior da cabaça: 20 
cm. 
 
Foi usado em conjunto com o takuapú 
(número empunhado pela mulher). 
Dizem que o acompanhamento ainda 
é feito com violão. 

 
Aldeia de Silveira 

 
Ñandeva 
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2. COLEÇÃO J.J. PHILIPSON (PASTA 1), ALDEIAS DO MATO GROSSO DO SUL 

SUBGRUPO GUARANI KAIOWÁ  

DATA: 1948 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
? 

 
[RG: 1.3] 

 
Uso: pintura de urucu 

 

 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 

 
Flauta sem aeroduto, globular 

 
               [RG: 1.103] 

 
               Ficha arquivo música 

 

 
Matéria-prima: ? 

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Flauta sem aeroduto, globular 

 
[RG: 1.5] 

 
                       Com arquivo de música 

 
Matéria-prima:? 
 

 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 
 
 

 
Figura em madeira 

 
[RG 1.6 a] 

 
Matéria-prima: madeira 

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 
 

 
Figura em madeira 

 
[RG: 1.6 b] 

 
Matéria-prima: madeira 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 
 
 

 
Flauta sem aeroduto, globular 

 
[RG: 1.7] 

 

 
Matéria-prima:  

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Figura antropomorfa 

 
[RG: 1.8] 

 

 
Matéria-prima: 

 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Tembetá 

 
[RG 1.9] 

 
Matéria-prima: resina 

  
Guarani Kaiowá 

 
Tembetá 

 
[RG 1.10] 

 
Matéria-prima:  

 
 
 

Guarani Kaiowá 
 

 
Pequeno recipiente 

 
[RG: 1.11] 

 
Matéria-prima: taboca 

 
 
 

Guarani Kaiowá 
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Desenho de menino 
 

[RG: 1.12] 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 
 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.13] 

 

 
Matéria-prima: haste de 
bambu; entalhe na própria 
haste; emplumação do tipo 
“Leste do Brasil”, ponta de 
madeira; haste espigão. 
Comprimento total: 88 cm. 
 

 
 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Grinalda 

 
[RG: 1.14] 

 
Consta do catálogo Arte Plumária do 

Brasil, 1980. 
 

 

 
Matéria-prima: tucano, 
cordéis de fios de algodão, 
madeira.  
Comprimento total: 134 cm; 
comprimento da parte 
emplumada: 50 cm. 

 
Sul do Mato Grosso 

do Sul 

 
 

Guarani Kaiowá 
 

 
Flecha de criança 

 
[RG: 1.15] 

 
 
 

Matéria-prima: haste de 
bambu; ponta de madeira 
serrilhada embutida na 
haste, com amarração de 
cipó.  Emplumação este do 
B; entalhe na própria 
haste. 
Comprimento total: 73 cm., 
ponta: 10,5 cm. 

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Recipiente de cabaça 

 
[RG: 1.16] 

 
Para beber chicha. 

 
Consta do catálogo Arte plumária do 

Brasil, 1980. 
 

 

 
Matéria-prima: cabaça, fios 
de algodão, penas de 
tucano 
Comprimento (borda): 23 
cm; largura: 14 cm. 

 
Sul do Mato Grosso 

do Sul 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Recipiente de cabaça 

 
[RG: 1.17] 

 
Guardar objetos diversos 

 

 
Matéria-prima:  
 
 
Diâmetro: 15 cm; altura: 
13,5 cm. 

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Cinto de algodão tecido 

 
[RG: 1.18] 

 
 

 
Matéria-prima:  

 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Colar 

 
 [RG: 1.19] 

 
Matéria-prima: sementes 
negras. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guarani Kaiowá 
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Rede para boneca 

 
 

[RG 1.20] 
 

Brinquedo 
 
 
 
 

 
Matéria-prima:  
 

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Pulseira 

 
[RG: 1.22] 

 
Consta do catálogo Arte plumária do 

Brasil, 1980. 

Matéria-prima: cordéis de 
fios de algodão, plumas de 
tucano.  
Comprimento total: 50 cm; 
comprimento da parte 
emplumada: 16 cm. 
 
 

 
Sul do Mato Grosso 

do Sul 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Peneira circular 

 
 

[RG: 1.33] 

 
Matéria-prima: taquara. 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 
 
 
 
 

 
Pá de madeira 

 
 

[RG: 1.34] 
 

 
Matéria-prima: madeira 

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Adorno peitoral 

 
[RG: 1.35] 

 
Usado por mulheres 

 
 

 
Matéria-prima: algodão 
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Pulseira 

 
 

[RG: 1.36] 
 
 

 

 
Matéria-prima:  

 
 

 
 

Guarani Kaiowá 
 
 

 
Trançado 

 
[RG: 1.41] 

 
Para enfeitar peneira. 

 
 

 
Matéria-prima: taquara e 
talo de madeira. 
 
Começo de trabalho de 
trança para enfeitar 
peneira. 
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 
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Cachimbo 

 
[RG: 1.41] 

 
Utilizado em cerimonial para estimulantes 

e narcóticos. 
 

 
Matéria-prima: barro. 
Diâmetro: 4 cm; altura: 11 
cm; boca: 3 cm. 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Cabaça 

 
[RG: 1.45] 

 
Para guardar furadores de lábios. 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Furador 

 
[RG: 1. 46] 

 
Uso: furador de lábios 

 

 
Matéria-prima:  
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Furador 

 
[RG: 1.47] 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Furador 

 
[RG: 1.48] 

 
 

 

 
Matéria-prima:  
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Pente 

 
[RG: 1.49] 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Pá de madeira 

 
[RG: 1.50] 

 
Matéria-prima: pá de 
madeira cujas duas 
extremidades são 
espatuladas. 
Comprimento: 44 cm. 
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Cruz de madeira 

 
[RG: 1.51] 

 
 

 

 
Matéria-prima: cruz de 
madeira, com dois bastões 
reunidos por um prego. 
Comprimento: 55 cm. 
 
 

  
Guarani Kaiowá 
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Cesto pequeno 

 
[RG: 1.60] 

 
Uso: criança 

 
Denominação indígena: Myneku (grafia 

guarani) 

 
Matéria-prima: cesto de 
base quadrangular com 
boca redonda, acabado 
com dois arcos de taquara, 
um interno e um externo; e 
unidos com guembé. O 
corpo está trançado com 
talos de taquara. Tem uma 
alça de guembé retorcido. 
Trançado diagonal 
irregular. 
O tamanho não 
corresponde ao cesto 
tradicional. 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Furador 

 
[RG: 1.47] 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Furador 

 
[RG: 1.48] 

 
 

 

 
Matéria-prima:  
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Pente 

 
[RG: 1.49] 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Pá de madeira 

 
[RG: 1.50] 

 
 

 
Matéria-prima: pá de 
madeira cujas duas 
extremidades são 
espatuladas. 
 
Comprimento: 44 cm. 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Cruz de madeira 

 
[RG: 1.51] 

 
 

 

 
Matéria-prima: cruz de 
madeira, com dois bastões 
reunidos por um prego. 
Comprimento: 55 cm. 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Cesto pequeno 

 
[RG: 1.60] 

 
Uso: criança 

 
Denominação indígena: Myneku (grafia 

guarani) 

 
Matéria-prima: cesto de 
base quadrangular com 
boca redonda, acabado 
com dois arcos de taquara, 
um interno e um externo; e 
unidos com guembé. O 
corpo está trançado com 
talos de taquara. Tem uma 
alça de guembé retorcido. 
Trançado diagonal 
irregular. 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 
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O tamanho não 
corresponde ao cesto 
tradicional. 
 
 
 

 
Cavadeira 

 
[RG: 1.62] 

 
Antigamente usada para cavar o solo, 
suporte para redes e outros objetos. 

 
Matéria-prima:  
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Recipiente para cabaça 

 
[RG: 1.63] 

 
Guardar objetos diversos. 

 
 

 
Matéria-prima: pequena 
cabaça. 
 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Furador de lábios 

 
[RG: 1.64] 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Rede miniatura com boneca 

 
[RG: 1.65] 

 
Brinquedo 

 
 

 

 
Matéria-prima:  
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Porta fumo  

 
[RG: 1.66] 

 
 

 
Matéria-prima: palha 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Corda de cabelo humano 

 
[RG: 1.67] 

 
 
 
 

 

 
Matéria-prima: cabelo 
humano. 
 
 

  
Guarani Kaiowá 
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Peteca  

 
[RG: 1.68] 

 
 

 
Matéria-prima: palha 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Corda trançada 

 
[RG: 1.69] 

 
 

 
Matéria-prima: palha 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Rede 

 
[RG: 1.70] 

 
 
 
 

 

 
Matéria-prima: 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Cesto 

 
[RG: 1.71] 

 
Guardar objetos diversos. 

 
Denominação indígena: Minaku (grafia 

Guarani) 
 

Ficha Plinio Ayrosa 1.71/1367 A 
 
 

 
Matéria-prima: cesto de 
base quadrangular com 
boca redonda, 
confeccionado com talos 
de taquara. O cesto possui 
base quadrangular. 
 
O cesto pode ser utilizado 
para objetos pessoais: 
pentes, espelho, fio, 
agulha, colares, brincos, 
tesoura etc. 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Amostra de corda 

 
[RG: 1.73] 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Arco musical 

 
[RG: 1.74] 

 
 
 
 

 

 
Matéria-prima: corda 
substituída por papel. 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Arco musical 

 
[RG: 1.75] 

 
Com ficha arquivo música 

 
 

 
Matéria-prima: palha 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 
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Peteca 

 
[RG: 1.76] 

 
 

 
Matéria-prima: folha de 
milho 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Cinto (parte traseira) 

 
[RG: 1.77] 

 
Usado por homens 

 
 
 
 

 

 
Matéria-prima: tecido em 
algodão, com franjas. 
 
 

  
Guarani Kaiowá 

 

 
Cinto 

 
[RG: 1.78] 

 
Usado por homens. 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Cinto 

 
[RG: 1.79] 

 
Usado por homens 

 
 

 
Matéria-prima: cinto tecido 
com lã comprada, de várias 
cores. 
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

 
Bolsa de pele 

 
[RG: 1.80] 

 
Reserva A – Maço 7 

 
 

 
Matéria-prima:  
 
 
 

 
 

 
Guarani Kaiowá 

 
 

Total de peças: 58 peças 
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3- COLETOR E DOADOR RUBEM THOMAZ DE ALMEIDA 

 

3.1- ALDEIA AMAMBAI (MS) 
DATA: 1976/1977/1979 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
REDE DE DORMIR 

 
DENOMINAÇÃO 

INDÍGENA: KYHA 
 

[RG: 1.460] 
 

USO COTIDIANO: PARA 
DORMIR 

 
Feito por mulher e usado por homem 
e por mulher. 
 
Matéria-prima: caraguatá 
 
 

 
Aldeia 

Amambai 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
ABANO TRANÇADO 

 
[RG: 1.461] 

 
USO COTIDIANO: PARA 

ATIÇAR O FOGO. 
 

COM FICHA ARQUIVO. 
 

 
Feito por mulher, usado por mulher. 
 
Matéria-prima:  
 
 

 
Aldeia 

Amambai 
 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
ARCO PLANO-CONVEXO 

 
[RG: 1.473] 

 
USO COTIDIANO: CAÇA 

 
 

 
Feito por homem e usado por homem. 
 
Matéria-prima> cerne de guajuvira. 

 
Aldeia 

Amambai 

 
Guarani-
Kaiowá 

 

 
ARCO PLANO-CONVEXO 

 
[RG: 1.474] 

 
USO COTIDIANO: CAÇA 

 

 
 
Feito por homem e usado por homem. 
 
Matéria-prima: 
 
 

 
Aldeia 

Amambai 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
BODOQUE 

  
[RG 1.476] 

 
USO: COTIDIANO 
PARA CAÇA DE 

PÁSSAROS 
 
 

 
Feito e usado por homem. 

 
Aldeia 

Amaboi 

 
Guarani 
Kaiowá 
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Total das peças: 9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
FLECHA 

 
DENOMINAÇÃO 
INDÍGENA: HUII 

  
 

[RG 1.477] 
 

USO: COTIDIANO. PARA 
PESCA 

 
 

 
Matéria-prima: flecha de madeira 
serrilhada unilateral. 

 
Aldeia 

Amaboi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
FLECHA 

 
DENOMINAÇÃO 
INDÍGENA: HUII 

  
 

[RG 1.478] 
 

USO: COTIDIANO. PARA 
CAÇA. 

 
 

 
Matéria-prima: flecha de madeira 
serrilhada unilateral. 

 
Aldeia 

Amaboi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
 

FLECHA 
 

DENOMINAÇÃO 
INDÍGENA: HUII 

  
 

[RG 1.480] 
 

USO: COTIDIANO. PARA 
CAÇA 

 
Matéria-prima: flecha lanceolada 
biconvexa. 

 
? 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
 

FLECHA 
 

DENOMINAÇÃO 
INDÍGENA: HUII 

  
 

[RG 1.481] 
 

USO: COTIDIANO. PARA 
CAÇA 

 
Matéria-prima: flecha lanceolada 
biconvexa. 

 
? 

 
Guarani 
Kaiowá 
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3.2- ALDEIA PIRAJU´Y (MS) 
PASTA GUARANI ÑANDÉVA  

DATA: 1980 

          

 

Total de peças: 5 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
CESTO DE CARGA 

 
DENOMINAÇÃO INDÍGENA: 

ADJAKÁ 
 

[RG: 1.452] 
 

USO COTIDIANO 
 

 

 
Matéria-prima:  
 
 
Boca: grande 

 
Aldeia Piraju´y 

 
Guarani-
Ñandeva 

 

 
CESTO DE CARGA 

 
 

DENOMINAÇÃO INDÍGENA: 
ADJAKÁ 

 
[RG: 1.453] 

 
 
Boca: média 

 
Aldeia Piraju´y 

 
Guarani-
Ñandeva 

 

 
CESTA DE CARGA 

 
NOME INDÍGENA: ADJAKÁ 

 
[RG: 1.454] 

 
 

 
Boca: pequena 

 
Aldeia Piraju´y 

 
Guarani-
Ñandeva 

 

 
ESPANADOR 

 
 

[RG: 1.462] 
 

ARTESANATO PARA VENDA 
 
 

 
 
Matéria-prima: penas de ema (guoupi) 

 
Aldeia Piraju´y 

 
Guarani-
Ñandeva 

 

 
PAR DE CABAÇAS PRESAS POR 

FIO DE NYLON 
 
 
 

[RG: 1.454] 
 

FEITO POR HOMEM E USADO 
POR CRIANÇAS (LÚDICO). 

 

 
 

 
Aldeia Piraju´y 

 
Guarani-
Ñandeva 
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3.3- ALDEIA TACUAPERI (MS) 

DATA: 1977/ 1978/1979/1981 
 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
FLAUTA CERIMONIAL 

 
DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MINULAG 

APAJKA 
 

[RG: 1.455] 
 

USO CERIMONIAL 
 

COM FICHA ARQUIVO MÚSICA. 

 
Matéria-prima:  
 
Comprimento: 5,3 cm de 
altura. 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
RECIPIENTE DE CABAÇA 

 
DENOMINAÇÃO INDÍGENA: HY’AKUA 

 
[RG: 1.457] 

 
USO COTIDIANO: PARA 

CARREGAR/TRANSPORTAR/GUARDAR 
ÁGUA 

 

 
Matéria-prima: cabaça. 
 
Comprimento: 23 cm. 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
CESTO DE CARGA 

 
DENOMINAÇÃO INDÍGENA: MYNAKU 

 
[RG: 1.459] 

 
USO COTIDIANO: PARA CARREGAR 

PRODUTOS DA ROÇA 
 
 

 
 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
COLHER DE CABAÇA 

 
 

[RG 1.467] 
 

USO CERIMONIAL: PARA SERVIR 
CHICHA. 

 
Matéria-prima: 
 
 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
COLHER DE CABAÇA 

  
 

 
[RG 1.468] 

 
USO: COTIDIANO 

 
 

 
 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 
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Total das peças: 8 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COLHER DE CABAÇA 

  
 

[RG 1.462] 
 

USO: COTIDIANO 
 
 

 
 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
COLHER DE CABAÇA ADORNADA 

  
 

[RG 1.470] 
 

USO: CERIMONIAL 
 
 

 
Feito por mulheres e 
usada por mulheres. 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
CUIA DE CABAÇA ADORNADA 

  
 

[RG 1.471] 
 

USO: CERIMONIAL 
 
 

 
Feito por mulheres e 
usada por mulheres. 

 
Aldeia 

Tacuaperi 

 
Guarani 
Kaiowá 
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3.4 - ALDEIA RAMADA (MS) 

DATA: 1976/1977/1981 
 

 

Total de peças: 5 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO GRUPO 

 
BOMBILHA 

 
[RG: 1.464] 

 
USO COTIDIANO: PARA 
TOMAR CHIMARRÃO OU 

TERERÊ 

 
 
Matéria-prima:  
 
 

 
Aldeia 

Ramada 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
PENEIRA 

 
DENOMINAÇÃO 

INDÍGENA: IRÚPÉ 
 

[RG: 1.472] 
 

USO COTIDIANO 

 
Feito por homens, usado por 
mulheres. 
 
Matéria-prima:  
 
 

 
Aldeia 

Ramada 
 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
ARCO PLANO-CÔNCAVO 

 
DENOMINAÇÃO 

INDÍGENA: GIYRAPA 
 
 

[RG: 1.475] 
 

USO COTIDIANO: CAÇA 
 

 
Feito por homem e usado por homem. 
 
Matéria-prima 

 
Aldeia 

Ramada 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
FLECHA SERRILHADA 

UNILATERAL 
 

[RG: 1.482] 

 
 
Matéria-prima:  
 
 

 
Aldeia 

Ramada 

 
Guarani 
Kaiowá 

 

 
FLECHA SERRILHADA 

UNILATERAL 
  

[RG 1.483] 
 
 

 
Feito por homem. 

 
Aldeia 

Ramada 

 
Guarani 
Kaiowá 
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4- PEÇAS AVULSAS 

 

OBJETO DESCRIÇÃO LOCALIZAÇÃO 

POTE 
 

[RG 1.411] 
 

COLETOR OU VENDEDOR 
DESCONHECIDO 

 
Vaso de gargalo alto e boca 
larga com engobo claro e 
sem pintura. 

 
? 

CESTO 
 

[RG: 1.403] 
 
 

COLETOR? 

   

 
Matéria-prima: taquara 

 
 

 
? 

FACA 
(OBJETO PARA VENDA) 

 
[RG: 1.399] 

 
COLETOR? 

 
 
Matéria-prima: madeira e 
palha. 

 

 
? 

FACA 
(OBJETO PARA VENDA) 

 
[RG: 1.400] 

 
COLETOR?   

 
Matéria-prima: madeira e 
palha. 

 

 
? 

FACA 
(OBJETO PARA VENDA) 

 
[RG: 1.401] 

 
COLETOR? 

 

 
Matéria-prima: madeira e 
palha. 

 

 
? 

FACA 
(OBJETO PARA VENDA) 

 
[RG: 1.402] 

 
COLETOR?   

 
 

 

 
 
 

 
ABANO 

(OBJETO COMERCIAL) 
 

[RG: 1.377] 
 

COLETOR: ARTÍNDIA/FUNAI 
 

DOAÇÃO DOMINIQUE GALLOIS 
 

 

 
 

Matéria-prima: cipó. 

 
 
? 

 
 

REDE 
 

[RG: 1.536] 
 

DOAÇÃO MARTA AZEVEDO 
 

PARA COMERCIALIZAÇÃO. 

 
Matéria-prima: juta desfiada 
tingida 
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CESTO DE CARGA 

 
[RG: 1.492] 

 
GUARANI-KAIOWÁ 

 
 
 

PROVAVELMENTE J.J. PHILIPSON 
 

 

 
? 

 

 
? 
 

  

Total de peças: 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


