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INTRODUÇÃO 

Para o americanista alemãp quase não se depara ocasião para 
realizar estudos "in loco". Também, pràticamente, já passou a 
época das grandes viagens de descobertas com o fim de investigar 
os povos nativos. Resta-lhe, pois, a par do estudo das fontes e 
da língua, principalmente um estudo intensivo nos museus. Graças 
à diligente atividade colecionadora de Bastian, Karl von den Steinen, 
Koch-Grünberg, Nimuendajú e muitos outi:os pesquisadores, os 
museus oferecem múltiplas possibilidades de · trabalho. Objetos 
semelhantes de diferentes coleções pedem apurada atenção. Deta
lhadamente trabalhados, constituem bases para maiores pesquisas 
e preciosos confrontos. Estudo etnográfico e etnológico de um 
único objeto, o cinto {inclusive o cordão de cintura), o presente 
trabalho (º) deverá contribuir para investigar melhor os modos de 
vida dos povos naturais sul-americanos. Fundamenta-se em ricas e 

(•) o incentivo para o presente trabalho, tive-o do meu preza.do lente, Sr. 
Prof. Dr. Franz Termer. Rendo-lhe, pois, nestas pàglnas, os meus profundos 
sentimentos de gratidão pelo grande lnterêsse que manifestou para com o meu 
trabalho e pela benevolente ajuda· prestada na procura do material e da llte
ratura. Além disto, fico-lhe multo grato por me ter permitido estudar no H. 
M. V. os cintoe e cordões de cintura all existentes. 

Na lmpossibllldade de examinar pessoalmente as coleções de cintos de outros 
museus, aproveitei-me de questlonàrios sõbre o aasunto. Surpreendeu-me agra
dàvelmente a abundância do auxilio amigo que me foi proporcionado. 

Precioso esti.mulo, em parte até por meto de rico material fotogràftco, recebeu 
o meu trabalho dos seguintes museus : 

Museum für Võlkerkunde und SChwelzerlsches Museum für Volkskunde, Basel: 
Sr. Pro!. Alfred Bühler, Sr. Dr. Hans Dletachy; Museum für Natur-, Võlker-und 
Handelskunde, Bremen : Sr. Dr. Hans-Hermann Petri; Museum of Oeorgetown : 
Hon. Vlncent Roth; Etnogra!lska Museet, Oõteborg: Sr. Prof. Karl Oustav Izlko
wltz; Hamburgtsches Museum !ür Võlkerkunde und Vorgeschlchte: Sr. Prof. Franz 
Termer, Srta. Marianne KlssUn;t, Srta. Daacha Detering, Srta. Marie Enderlln, Srta. 
Emma Oottschau, Sr. Charles Rosenbrock, Sr. Helnrich Thede; Museum of the 
American Indian, Heye Foundatlon, New York: Sr. Dr. Oeorg O . Heye, Sr. Prof. 
Bruno Oetteklng; The Unlverslty Museum, Unlverslty of Pennaylvanla, Phlladel
phla: Mlss Frances Eyman, Asslstant ln the American Sectlon; Museu Paulista, 
São Paulo: Sr. Prof. Herbert Baldua, Sr. Ha.rald Schultz, Assistente do Sr. Prof. 
Baldus; Sta.tens Etnografiska Museum, Stockolm: Sr. Dr. Slgvald Llnné; Museum 
tür Võlkerkunde, Wien: Sra. Dra. Etta Becker Donner. 

Sinto-me intimamente agradecido a todoe oe dignos cientistas supra mencio
nados, bem como às peseoas amigas pela espontAnea colaboração. 

Rendo agradeclmentoe à Sra. Il8e Frlederici, que me permitiu consultar a. 
biblioteca particular do Dr. Georg Frlederict, seu querido marido, jà falecido. 

Desejaria agradecer multo ao Sr. Prof. Robert H . LoWle, Berkeley, que durante 
a sua estadia em Hamburgo (inverno de 19~/51) mostrou vivo interêsse para 
como o meu trabalho, ennquecendo-o com preciosas sugestões, e, sobretudo. 
enviando-me como presente as suas duas importantes · traduções das obras de 
NimuendaJú "The Aplnayé" (Washingwn, 1939) e "The Eastern T1mb1ra", Ber
keley and Los Angeles, 1946, obras eeeas de grande valor para a minha dissertação. 

Ao Prof. Dr. Theodor Wllhelm Danzel, que acompanhou com expressivo cari
nho a evolução do meu trabalho, Sinceros agradecimentos. 

• 

-

• 
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inéditas coleções de cintos, existentes em museus europeus e · ame
ricanos. A literatura completa-lhe o quadro comprovante. Tal 
maneira de opetar com os objetos dos museus e os dados da lite
ratura é imprescindível em trabalho desta espécie. Importante 
fonte etnológica~ o objeto possibilita uma descrição exata do mate
rial e da técnic~, enquanto que a literatura nos dá ciência · da sua 
utilidade e de s~as relações com a · vida econômica, social e religiosa. 
Dada esta conexão, avulta a importância de se dar aos ornamentos 
de. cada objeto a devida atenção, . porque aos mesmos acham-se 
~igadas certas crenças religiosas. Além disto, .. são mencionados, 
o quanto possível, os nomes. indíg~nas, para esclarecer afinidades 
talvez existentes, bem como mútuas referências idiomáticas entre 
diversas tribos. · · 

Com referência ao material dos museus, ~eria desejável a des
crição de maior número de objetos. La~enta-se, pois, que, em 
diversos capítulos, falte esta documentação. Em conseqüência da 
última guerra, perderam-se m.uitas coleções e outras se encontram 
armazenadas. Haja vista as célebres coleções do M."' V. B. 

Também quanto à ,literatura o trabalho se ressente de· algumas 
falhas • . Obras import~ntes, principalmente as de publicação recente 
na América do Sul, não estavam à disposição e em muitos casos 
foi preciso recorrer a citações de terceiros. A falta de antigas fon
tes da época colonial espanhola (falta que surpreende o conhecedor 
da bibliografia sul.;aniericana) é determinada por outras ~azões . . O. 
autor, quando dos . seus estudos na Universidade de Valência, em 
1950, teve ocasi~o de examinar grande número de fontes. Dêste 
estudo . evidenciou-se, entretanto, um resultado negativo para ·a 
presente dissertação. .Os antigos autores .geralmente davam quase 
nenhuma importância a objetos de . uso pessoal, coino o cinto ·e o 
cordão de cintura. Quase sempre as tribos eram caracterizadas 
como·vivendo em completa ntidez. Se alguma vez vem mencionado 
um cinto ou cordão, ·de nada serve, porque carecem indicaçõe~· 
sôbre material, forma e utilidade dos mesmos. As poucas fontes 
contendo iI)dicàções aproveitáveis foram usadas cóm carinho. 

Nos capítulos da primeira parte. dêste trabalho, o cinto e ·o 
eordão de cintura são divididos · e descritos sob o ponto de vista do· 
material empregado.. ·Cada capítu~o . encerra consideraçõ~s gerais 

. . 
Ao me:u colega Franz c_.par, Zürich, agradeço cordl.-1mente peias valloe~ 

referências sõbre 08 TUparl e tr1b08 vlztnhM. . 
. Ao Prof. Hans Lüttschwager, do Instituto Zoológico da Universidade de Klel, 

que teve a bondade de clauttlcar zoológica e botA:illcamente 08 cintos do Museu 
de Hamb'1l'go, meu alncero agradecimentQ. · 
, Homenagem especial de reconhecimento quero prestar ao Prof. Herbert Baldus, 
pela eximia amabllldade de · publicar o meu trabalho na Revista do Museu Paulista~ 
Finalmente, ao Rev. Frei Joaquim ela Sllva, O. P. M., Salvador, Bahta, rendo 
cordiais agradeclmentoa pela presente tradução. 
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sôbre os ditos objetos, sob diversos aspectos. Em capítulo especial 
são tratados cordões de cintura e de virilha, mencionados na litera
tura, sem indicação do material. Pareceu necessário considerá-los 
desta maneira, em vista da finalidade característica de seu uso. 

A segunda parte apresenta um resumo das formas principais 
de cinto, dos lugares por onde se acham espalhadas e de suas 
relações histórico-culturais. 

A terceira parte considera a finalidade do objeto em estudo. 
A divisão dos grupos idiomáticos foi tomada de Mason (1) "The 

Languages of South American Indians ... 

( 1) Ma1on 1950, p. 157-317 
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1 DESCRIÇÃO E CONSIDERAÇÃO DOS 
GRUPOS DE CINTOS ORGANIZADOS 

SEGUNDO O MATERIAL 

a) Cintos de· entrecasca de árvore . 

.. · Se para o título dêste capítulo escolheu-se a denominação 
"'Cinto de entrecasca" (Baumbastgürtel) - já empregada por Maxi
rnilian Prinz zu Wied-Neuwied (2) e Poeppig (3), respectivamente, 
na descrição do cinto dos Kamakan, e dos Peba - , foi com o pro
pósito de mostrar bem clàramente qual é o material empregado na 
confecção do cinto. A investigação mostrará que se trata apenas 
da entrecasca mais ou menos mole de diversas árvores. A maneira 
de obtê-la é essencialmente igual em tôda parte. Primeiro destaca
-se a casca da árvore juntamente com a entrecasca. Depois, batendo 
ou raspando, retira-se a entrecasca, que é empregada sem nenhum 
prep~ro. Cintos assim rudes, porque feitos de maneira muito primi
tiva, teriam levado à denominação. errônea: "Rindengürtel" (4)_. 

Entretanto, mais freqüentemente adota-se um processo especial para 
o preparo do cinto. Neste caso, a entrecasca amolecida dentro 
d' água é batida até tornar-se um material flexível, que na etnologia 
recebeu o têrmo técnico "tapa", originário de Samoa. (Propria
mente, "tafa" significa um tecido de entrecasca pintada.) A deno
min~ção 'Rindenstoffgi.irtel", apesar de já finnada na etnologia, 
poderia ser impugnada como errônea, porque de fato não existe 
tecido algum feito de casca de árvore, mas somente de entrecasca. 
Mais errôneo parece o emprêgo do têrmo ''Bastrindengürtel". 

PUinície ocidental amazónica. 

Considerando-se as regiões onde se encontra o objeto dêste 
estudo, destaca-se, como região central do cinto de entrecasca de 
árvore, a planície ócidental amazônic~. Nesta reg(ão, principal
mente entre o alto Japurá e o alto ·uaupés, o cinto rígido feito de 

(2) Prlnz zu Wied-Neuwied, M., 1821, II, p . 216 
(3) Poeppig 1836, II, p. 419. . 
(4) Vicedom e Tiachner déscrevem . um cinto feito da casca de árvore usado 

pelos Mbowamb da Nova Guiné Central. Trata-sé verdadeiramente de um exem
plar feito de casca de f.rvore, fato absolutamente deaconhecldo na América do 
SUl (Vlcedom e Tiachner 1948, 1, p .. . 95, !Qto 5) . . 
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entrecasca de turiri, usado (5) pelos homens da tribo Umáua (6), 

ocupa um lugar importante devido à sua forma um tanto estranha. 
Whiffen (7) dá, a respeito, a seguinte descrição: " ... north of the 
Japura the Karahone wear stiff stays of bark, like straitwaistcoats, 
above their breech-.cloths. These garme~ts are tightly plaited on 
the body, and end in a plaited . fringe. They must be cut off to 
permit of removal". 

Entre os Hianákoto, uma horda Umáua, no alto Apaporis, 
(descoberto por Koch-Grünberg), . ês~e cinto é feito de uma longa 
e hirta tira de entrecasca, com 35cm de largura, pintada na part~ 
externa com tinta vermel4a de urucu (8). Com esta faixa envolve-se 
a parte superior do corpo até às . axilas. Sôbre a faixa, à altura do 
busto, atam-se maneáveis tiras de entrecasca, ornamentadas com 
características figuras em vermelho (9).' . · o ·s Hianákoto nunca tiram 
o cinto, que só é substituído quando imprestável, pelo uso contínuo. 
(O pênis fica sempre colocado sob o cinto, em . posição elevada e 
atado ao corpo por meio de um cordão . de cintura) (10). . O cinto ~ó 
pode ser col«?cado com o auxílio de outro ~ornem, que o ·amarra 
em volta do peito por meio de flexíveis tiras de entrecasca. Feito 
isto, o portador do novo cinto çstende-se sôbre o solo para ser pisado 
e repisado pelo seu ajudante, até que o cinto se adapte completa
mente à forma do corpo. Finalmente, são aplicadas sob o cinto 
finas franjas pintadas de vermelho (11). 

Os Hianákoto-Umáua possuem diversas denominações para o 
cinto largo dos homens f'faja ancha de corteza para los ·hombres"): 
1 - '<hóno", 2 - "exname'>, 3 - "h6no exname" (12). -

Interessante é constatar que a entrecasca já preparada ('género 
de basto para a dicha faja") denomina-se igualmente "hóno". A 
tira de entrecasca mais fina e pintada que se coloca em derredor 
do cinto chama-se "h6no iyebíkade" e a franja inferior, também de 
entrecasca, denomina-se "maná(d)zu'' (13). Somente os homens se 
ocupam na confecção do cinto, dispensando cuidado especial à pin
tura. Koch-Grünberg oferece, a respeito, viva descrição: "Von 
früh bis spãt hockten sie mit einer unglaublichen Ausdauer· in einer 
Ecke de~ w~g~n der Ste.chmü~ken verdunkelten Hauses und bemal-

(5) Também chamados Karihona, Karahone, Cartgona = homens. 
(6) · Splx und Martlus 1831, m, p. 1255. 
(7) Whtffen 1915, p. 74. 
(8) Koch-Orünberg 1910, II, p. 122. · · 
(9) Koch-Grünberg apresenta três desenhos de um clnto ldêntlco executado 

por um homem hl.anAkoto, Kauillmu. Aa pontas signlficam as tiras mal& nnaa 
ornamentadas, que aervem para amarrar . bem o ctnto.. O ponto prêto lndlca a 
costura. (Koch-Orünberg 1910, p. 17, desenho 41 e, d, e). -

(10) Koch-Grünberg 1910, II,· p. 114/15. 
(11) Koch-Orünberg 1910, II, p. 123, quadro 63. 
(12) Koch-Orünberg 1908, A, m, p, -116. 
(13) Koch-Grünberg 1008, A, m, p. 117 . . 
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ten sie bei einem schmalen Streifen Lichtes, der .durch einen kleinen 
Spalt der Blãtterwand fiel. Ais Pinsel diente ein feines Stãbchen, 
ais Farbe Urucurot, mit der klebrigen Milch des Tururí-Baumes. 
angerührt, ais Farbnãpfchen ein zusammengebogenes Stück Bana
nenblatt" (14). 

Os desenhos são ornamentos que representam a dança, espí
ritos malignos, animais (peixes, cobras, sucurijú), partes de animais 
(costelas de tamanduá, espinhas de peixe), utensílios (grandes e 
pequenas lâminas de machado), e a alma dos pajés levantando as 
mãos (15, 16). . 

Karsten julga que essas figuras são meios mágicos contra a 
influência demoníaca exercida por homens, animais, árvores, pedras, 
plantas, etc. Os índios teriam mêdo principalmente dos seus fale
cidos pajés, julgando-os hostis aos homens (17). 

Segundo Krickeberg, os duros "Rindengürtel" dos Umáua são 
instrumentos de deformação corporal. Usado contmuamente, bem 
apertado ao corpo, faz com que a pele se redobre sôbre as bor
das (18). Baseia-se na singularidade dêste cinto a denominação 
"Espartilhados" com que os brasileiros caracterizam os índios U máua. 
Desde menino, os índios começam a usar tais cintos, a fim de dar 
ao abdômen certa esbelteza (19). Os homens das vizinhas tribos 
tukano (segundo Koch-Grünberg), Betoia, Makuna, Ia.huna, Iaba
hána, habitantes do curso inferior do rio Apaporis, usam um cinto 
mais delgado, também de en.trecasca branca (talvez de turi~i) e 
muito ·ajustado ao corpo. Bem enrolado em volta do ventre, .º 
cinto é ata<lo por meio de uma tira ~streita de entrecasca tingida 
de prêto. Sob o cinto usa o índio um cordão de cintura para 
prender a tanga (18, 20, 21). Whiffen menciona apenas os Makuna 
como portadores de um estreito cinto "of beaten bark", com uma 
longa tanga de entrecasca pendente na frente (22). Entre os Mirânia, 
todos os homens usam um cinto de entrecasca de turiri branco. 
Semelhante em formato a uma cinta para hérnia, constitui ~m 
característico bem típico desta tribo. Cinto de 2 1h cm. de largura, 
o índio usa-o bem apertado em volta dos quadris, unindo-o da frente 

(14) Koch-Grü.nberg 1910, II, p. 122, quadro 62. 
(15) Koch-Grünberg 1910, ll, p. 1213, quadro 64 e p. 124, quadro 65. 
(16) Na morte, a alma do pajé, tlda como corpórea, é dividida. A parte 

inferior permanece na sepultura, enquanto que e. parte superior, correspondendo 
à posição do pe.Jé, mediador entre os homens e os espirltos. emigra para uma 
grande caverna no Rio Me.caia (alto Japurá) . Sentado sôbre um banqutnho 
pintado, no meio dos outros colegas profissionais falecidos, banqueteia-se com 
carne humana. (Re!erência aos antigos costumes antropófagos dos Karaib). 
Koch-Grünberg 1910, ll, p. 122. 

(17) Karsten 1910, p. 186/87. 
(18) Krlckeber g 1922, p. 252. 
(19) Martlus 1867, p. 545. 
(20) Koch-Grünberg 1906, ZfE 38, p. 186. 
(21) Koch-Grünberg 1908, G 93, p. 201, foto 7. 
(221) Whiffen 1915, p. 75. 
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para trás por um cordão de entrecasca que passa por entre as per
nas e na parte posterior, feito o nó, pende livremente. ~ste costume 
singular teria dado origem à lenda muito espalhada de índios de 
cauda do J apurá. "Subligatur hoc singulari suspensorio solum 
modo membrum virile, testículo in utroque latere libere descen
dente" (23, 24) . "Innerhalb des Lendengurtes befestigen sie biswei
len auf jeder Seite einen Büschel von hobelspãnartigen Stücken 
des wohlriechenden, rotlichen Holzes eines Lorbeerbaumes, das 
ihnen vielleicht als eine Auszeichnung wie in Europa die Epaulettes 
gilt" (25, 26). ·O cinto apertado demasiadamente aos quadris produz 
uma deformação do corpo que parece ter finalidade prática. J ul
gam os índios obter por meio disto uma maneira mais fácil, e, 
portanto, mais ligeira no correr (26, 27). Esta espécie de cinto dá 
motivo aos brasileiros para aplicarem também aos Mirânia o nome 
de "Espartilhados" (28). Também entre os Uitoto, índios originària
mente caçadores e colecionadores, habitantes da região entre o 
Japurá e Putumaio, a peça principal do vestuário usado pelos ho
mens é um largo "Rindengürtel". Denomina-se ilanchama" (29) e 
é feito de "zãhen, inneren Rinde einer Ficusart". Um pedaço do 
mesmo material, passando por entre as pernas, é unido na frente e 
atrás ao cinto (80, 81). 

O mesmo cinto é usado pelos homens da tribo dos Okaina, no 
curso médio do rio Igara-Paraná, afluente esquerdo do Putumaio. 
Até o menino okaina de cinco anos já o usa, juntamente com a 
tanga (32). Os Jt1ri, habitantes da mesma região, apesar de estarem 
em mais intenso contacto com os brancos, são tidos como "índios 
do mato". Os homens usam um "Bastgürtel'' e um suspensórior As 
mulheres andam completamente despidas (88). 

Semelhantes dados existem com referência aos Muiname. Tess
mann acrescenta que os meninos de seis a sete anos usam cinto e 
tanga (34). 

Além disto deverão ser mencionados os "zierlichen Bastgürtel" 
dos homens da tribo Tikuna (35). Poeppig refere que entre os Peba 
ou Iagua, os homens usam apenas estreito cinto de "gefloch
tenem Baumbast" (36). Segundo outras fontes pende do cinto uma 

(23) Spix und Martius 1831, III, p . '1..243. 
(24) Martius 1867; p. 537. 
(25) Spix und Martlus 1831, III, p. 1.243. 
(26) Martius 1867, p. 537. 
(27) Krlckeberg 1922, p. 252. 
(28) Martius 1867, p. 545. 
(219) Hardenburg 1910, p . 137. 
(30) Tessmann 1930, p . 316. 
(31) Whiffen 1915, p . 72. 
(32) Tessmann 1930, p. 548. 
(33) Spix und Ma.rtius 1831, III, p. 1224. 
(34) Tessma.nn 1930, p. 330. 
(35) Spix und Martius 18.31, III, p. 1188. 
(36) Poepplg 1836, II, p. 419. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IX 19 

cauda (87, 88). Martius refere que até mesmo aos meninos já se 
aplica o cinto de entrecasca de árvore, ~ujo material é extraído do 
turiri (89). Muito interessante é o relato de Fejos, segundo o qual 
os homens recentemente estão usando, prêsa ao cinto, uma 8aia 
feita de tiras de entrecasca: "About the waist they wear a skirt 
reaching to the knee. This skirt has a narrow, plaited belt, the two 
ends of which are tied together in the form of a bow over the 
stomach ancf then the skirt is tumed around so that the bow is at 
the center of the back" (40). No H. M. V. encontra-se um cinto 
de entrecasca dos Jívaro enfeitado com conchas de mariscos, penas 
de tucanos e frutas perfuradas da Abrus tenusflorus e Coix lacryma: 
catálogo n.0 20. 112:18 (coleção da Sra. Schlubach, doação de 
8-12-1920 (foto l); comprimento: 123 cm; largura: 8 cm. 

Na planície ocidental amazônica, os Chama, habitantes do rio 
U caiali, ocupam uma posição singular, porque entre êles o "Rin
dengürtel" só é usado pelas mulheres. Tal cinto não tem um nome 
especial. Fala-se apenas de "nisi tsine deti", que significa: tiras 
para amarrar o cinto (41, 42). 

Planície ao sul do curso médio do Amazonas (Purus e Tapaj6s). 

Vemeau diz que entre os Kanamari, habitantes do rio Puros, o 
traje nacional dos homens é extraordinàriamente simples. Consiste 
apenas em um "Bastgürtel" para prender o pênis junto ao ventre (43

). 

Os Puru-Puru, habitantes · do mesmo rio, dão ao "Bastgürtel" outra 
finalidade. Spix e Martius referem que um cacique lhes afirmou 
servir o cinto para precaver-se contra a fome (44). Os Iamamadi, 
igualmente habitantes do !10 Puros, só usam o "Rindengürtel" 
quando lançam a seta de sôpro. O cinto, dizem, possibilita-lhes 
um sôpro mais forte (45, 46). Convém ressaltar que as mulheres 
iamamadi usam como adômo um "Rindengürtel" largo e verme
lho (47). O M.V.W. possui três cintos de entrecasca de árvore dos 
Arara, índios karaib, habitantes do Madeira: catálogo, n.0 1095-1097 

(37) (Ralmondl 1862, p. 114; Orton 1870, p. 320; Ordlnalre 1892, p. 254; Maw 
1829, p. 200), segundo Steward and Métraux 1948, p. 731. 

(38) Flgueroa 1904, p. 273. 
(39) Martlus 1867, p. 545. 
( 40) FeJoe 1943, p. 34. 
( 41) Tessmann 1928, p. 66. 
( 42) A tira serve para amarrar a tanga. 
(43) Verneau 192'1, p. 260. 
(44) Splx und Martlus 1831, llI, p. 1175. 
(45) Steere 1903, p. 372. 
(46) Krlckeberg 1922, p. 252. 
(47) Métra.ux 1948, p. 670. 
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(coleção de Johann Natterer). "Leibbinden aus Tororibast oder 
Figuerabast, beilãufig 4 cm lang und 4-6 cm breit" (48). 

Os homens da tribo dos Parintintin usam, segundo Nimuen
dajú, um cinto de embira: "um cinto estreito de embira enlaçado 
na frente de maneira que as suas pontas pendam sôbre o púbis 
em ·forma de umas franjas escassas e ralas. Muitos andam sem 
êle ... " (49). 

Segundo Dengler o cinto é feito de "weicl1en Rindenstreifen'' e 
mede de 2 a 3 cm de largura (50). Da exposição dêstes dois at1to
res pode-se concluir que êste cinto é de menos importância. Os 
11omens usam-no apenas temporàriamente sob o cinto feito de fôlhas 
de buriti. Também êste último vestuário, apesar de sua importância, 
não constitui uma peça absolutamente necessária (51). Entre os 
ltogapuk do rio Madeirinha, afluente esquerdo do rio Th. Roose
·velt, homens e mulheres vestem um "Rindengürtel" que lhes cai 
frouxamente sôbre o corpo sem cobrir as partes genitais. ~ a 
única veste que possuem (52) . 

, 

Planalto das Gu,ianas. 

Pode ser provado que no planalto das Guianas três tribos usam 
o cinto de entrecasca: U apixana, Makuxi, ~Arekuná. 

1!:ste cinto vem sendo substituído hoje em dia por um cinto 
confeccionado de lianas e algodão (53). Tanto os U apixana (54), 

· como os ~1akuxi (35), aproveitam "die innere weiche Rinde" do 
kakawalli (lecythis ollaria) para a confecção do cinto. Quanto· aos 
Arekuná carecem informações precisas. Provàvelmente empregam 
o mesmo material. Usam-no somente os homens. Enlaçam-no na 
frente e atrás por uma faixa de pano que lhes passa por entre as 
pernas (56). Referindo-se aos Makuxi, diz Farabee que os cintos são 
confeccionados pelos homens (57). 

(48) A Dra. Etta Becker-Donner do M. V. W. teve a gentileza de remeter-me 
um resumo do inventário da coleção J. Natterer. (Natt erer viajou ao Brasil em 
1817, em companhia da imperatrlZ D. Leopoldina. Até 1836 realizou diversas 
expedições pelo interior do pais.) 

(49) Nlmuendajú 1924, p. 254. 
(50) Dengler 1927, p. 119, quadro 5. 
(51) Ainda mals importante para 08 Parlntlntln é a capa de pênls, de 25-40 

cm de comprimento, feita com duas camadas de !Olhas de a.ruma, em forma de 
canudos. Jt usada desde os 12 anos, constantemente. Serve também como dlstln
tlvo para 08 guerreiros. 

(52) Domvllle-Flfe 1926, p . 157, foto 129 e p, 145. 
(53) Ule 1913, p. 2'91. 
(54) Farabee 1918, p. 80. 
(55) Farabee 1924, p, 61. 
(56) Farabee 1918, p. 27. 
( 57) Farabee 1924, p. 28. 
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Mato Grosso 

O M. V. V. B. possui um grande número de cintos originários 
do vale de São Lourenço, pertencentes à coleção Hassler (58): Catá
logo, n.0 IVc 2227 Coroados (coleção Hassler): cinto prêto de 
"Baumrinde", com 17 1h cm de largura. 

IVc 2228 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de 21 cm de largura, como em 2227. 

IV c 2229 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de 18 cm de largura, como em 2227. 

IVc 2230 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de 15 cm de largura, como em 2227. 

IVc 2231 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de 14 cm de largura, como em 2227. 

IVc 2231 Coroado (coleção Hassler) . 
. cinto de 9 cm de largura, como em 2227. 

IV c · 2287 Coroado (coleção Hassler ). 
cinto de entrecasca de árvore. 

IV c 2288 Coroado (coleção Hassler ). 
cinto de entrecasca de árvore. 

IV e 2289 Coroado (coleção Hassler ). 
cinto de entrecasca de árvore. 

IVc 2290 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de entrecasca de árvore. 

IVc .2291 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de entrecasca de árvore, com partes mais grosseiras 
e mais finas, mais claras e mais escuras, mais estreitas e 
mais largas. 

IVc 2292 Coroado (coleção Hassler). 
cinto de "Rindenstoff", como em 2291. 

IVc 2233 Bororo (coleção Hassler). 
cinto de "Baumrinde", muito grosso, avermelhado, com 
20 1h cm de largura e extremidades esfarrapadas. 

IVc 2234 Bororo (coleção Hassler). 
. cinto de 19 1h cm. de largura, como em 2233. 

IVc 2235 Bororo (coleção Hassler). 
cinto avermelhado escuro, de 11 cm de largura, como 
eni 2233. · · · 

IVc 2236 Bororo (coleção Hassler). 
cinto de 11 cm de largura, avermelhado-escuro, como 

. em 2233. 
lVc 2283 Bororo (ooleção Hassler). 

cinto de "Rindenstoff', tecido muito frouxamente. 
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IVc 2284 Bororo (coleção Hassler). 
cinto semelhante a 2283. 

IVc · 2285 Bororo (coleção Hassler). 
cinto de entrecasca de árvore, muito rijo, com 5 cm de 
largura. Hassler: "U sed sha.me band for carry the dan
cing hide." · 

IV e 2286 Bororo (coleção Hassler). 
cinto de entrecasca de árvore mais grossa e rija, éa. 15 cm 

de largura (59). · 

E'sta breve lista poderia ser comBletada por rico material lite
rário. Segundo Karl von den Steinen, o "Rindengürtel", que é 
usado somente pelas mulheres e moças, tem a forma de uma cou
raça e fica extraordinàriamente ajustado ao corpo. A largura 
aproxima-se de 28 cm. Das 1".eferências acima depreende-se que 
existem cintos mais estreitos. (~xplica-se, pois, que até meninas de 
3 a 4 anos já usem tais cintos). Juntamente com o cinto, usa-se 
uma faixa de entrecasca de árvore da largura de uns 3 a 4 dedos, 
fina e de côr pardacenta. Entretanto, as mulheres durante a mens
truação usam-n.o em côr preta. , A faixa em forma de T entrelaça-se 
nas extremidades com o c~to e para maior firrpeza é amarrado a 
êle por meio de um cordão de entrecasca ou embira (6º). 

Como já ficou dito, os ~ados de Karl von den Steinen referem
-se aos Bororo de São Lourenço. Deve-se notar, entretanto, que 
o cinto dos Bororo ocidentais (61) tem um laço com mais perfeição 
artística, em hora a faixa seja a mesma (62). "Von dem Gürtel hãngen 
vom und hinten zwei ·. 2-3 Zoll breite Strãnge 'pendem ddis fila
mentos'. Ich weiss nicht, ob sich die Frauen auf diese seltsame 
Weise bedecken wollen, in welchem Falle sie von der lõblichen 
Absicht weit entfemt blieben" (63). 

Pelos dados do relator da expedição de Langsdorff o cinto tem 
a largura de 15 cm e fica tão ajustado ao corpo que a pele ~obressai 

(58) No catálogo do M. V. V. B. os Coroado e Bororo figuram como duas 
tribos prlhclpals do vale de Sã.o Lourenço. Entretanto, Hassler no seu tratado: 
"Centralsüdamer1kan1sche Forschungen" .(Hassler 1888, p. 57) menciona apenas os 
Coroado como . habitantes dêsse vale. Estudos mais profundos, efetuados por 
K. v. d. Stelnen (1894). p. 441-445); provam a identidade de Bororo e Coroado. 
Coroado é apenas um apelido dos Bororo, bem como dos Puri e outras tribos Gê, 
com relação ao singular corte dos cabelos. ("Die Geschorenen" segundo Karl von 
den Steinen 1894, p. 442 ou "die Gekrõnten" segundo Krlckeberg 1922, p. 288.) 

(59) o· Dr. Hans Dletschy, do M. v. V. B., teve a gentileza de enviar-me estas 
notas de catálogo. . 

(60) K. v. d. Steinen 1894, ps. 193, 473, foto 129. 
(61) A região habitada do São Lourenço é tida como região de origem de 

ambos os grupos dos Bororo da campanpa ou dos Bororo do Rio Cabaçal. (K. 
v. d. Stelnen 1894, p. 441.) Em setembro de 1827, ficou conhecendo os Bororo da 
campanha, já em território boliviano, ao sul da Vila Marta., à margem direita. dos 
rios Paraguai e Jauru. (H. Florence, segundo K. v. d. Steinen 1899, p. 6.) 

(62) Indlanerskizzen von H. Florence, segundo K. v. d. Steinen 1899, p. 8, 
quadros 7, 8, 9. 

(63) H. ~lorence, segundo is;. v. d. Steinen 1899, p. 8. 
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pelas bordas. Também são mencionados dois filamentos de 3-4,5 
cm de largura pendendo frouxamente na frente e atrás (64). 

O cinto é confeccionado com entrecasca preta de jequitibá 
(Lecythis), cuja copa gigantesca ornamenta a mata virgem. Os 
índios derrubam os jequitibás médios e tiram-lhes a casca, que é 
depositada n'água. Depois de uma semana destacam a entrecasca 
fina e macia, da qual é feita a faixa higiênlca tingida de prêto em 
lôdo putrefato. A entrecasca pardacenta é extraída de outra árvore, 
a jangadeira (embira branca ou apeiba cymbalaria) (65). 

· Entre os Bororo do São Lourenço o "Rindengürtel" é chamado 
"pareuvai" e a faixa de entrecasca "kadabie" (66). Segundo Natte
rer o cinto é denominado "juoei" e a faixa "kada biuoei" (67) . Fric 
e Radin traduzem "kudolige" por "Rindengürtel" e "parerinagi" por 
"Bastbinde" (68). 

Ao invés do "Rindengürtel'', as mulheres cingem-se temporària
mente com um cordão de cintura ou um cinto de pele de anta ou 
de casca de cacto (69). As mulheres mais jovens em geral dão pre-. 
ferência ao rijo "Rindenkorsett" (70). Hoje em dia as mulheres 
bororo usam, em presença dos padres, t1ma camisola sôbre o antigo 
cinto de entrecasca (71 ). Digna de nota é a opinião de Karl von 
den Steinen sôbre a finalidade do cinto. Julga ser um substitutivo 
do cordão de cintura e acredita que as mulheres a princípio sentiam 
um certo bem estar em apertá-lo bem ajustado ao corpo. O cinto 
proporcionaria bom auxílio às mulheres encarregadas de transpor
tar do fundo da mata pesados cêstos com frutas de palmeiras. A 
borda superior do cinto apoiando o fundo do cêsto protege a 
pele (72). O ajustamento demasiado do cinto ao corpo, cuja conse
qüência é uma deformação corporal, Karl von den Steinen considera 
um exagêro de tempos mais recentes. Rejeita completamente a 
opinião segundo a qual se baseia no sentimento do pudor o uso do 
cinto (78). 

Finalmente deve-se mencionar a importância do cinto e da 
faixa como motivo de pintura. Mocinhas aprisionadas para viverem 
em uma espécie de matrimónio comum com os homens da casa
-dos-homens solteiros (em bororo="baitó") (74) ostentam no rosto 
os desenhos perfeitos do "Rindengürtel" e da faixa. O cinto é 
representado por uma listra horizontal, que correndo de uma têm-

(64) Relator da expedição de Langsdor!f, segundo K . v. d . Stelnen 1894, p.473. 
(65 ) Karl von d en Stelnen 1894. ps. 193, 473/ 74, quadro 129. 
(66) Karl von den Stelnen 1899, p . 8. 
(67) Natterer, segundo K . v. d . Stelnen 1899, p . 8. 
(68) Fric e Radln 1906, p. 392. 
(69) Karl von den Stelnen 1894, p. 473. 
(70) Karl von den Steinen 1894, p . 474. 
(71) Baldus 1938, ps. 176, 186. · 
(72) Igual conjetura aplica-se também ao cinto de pele (Fell) de anta. 
(73) Karl von den Stelnen 1894, p. 474. 
(74) Karsten 1916, p. 185. 



! 
1 

l 

• 

24 ~EVISTA DO MUSEU PAULISTA:, N. - s~ , ·voL. IX 

porâ a outra passa ·por sôbre ·os olhos, deixando livre a- parte 
superior da testa. Cada face vem desenhada com um triângulo 
simbolizando a faixa. A pintura tôda é executada com tinta de 
urucu (75). Segundo Karsten, êsse adôrno no rosto deve proteger 
a moça contra espíritos maus (74). Também uma parte do zumbi
dor ostenta o "Rindengürtel" e a faixa como motivos principais. 
Linhas retas e horizontais, largas e pretas representam o cinto; 
triângulos representam a faixa. "Auf einem Schwirrholzexemplar, 
das auch Perlmutteraugen und -dazwischen einen ungetüpfelten 
Halbkreis zeigt, sind nicht nur drei Rindengürtel als drei Querbãn
der, sondem dazwischen auch noch je ein kleil1er Kreis, mit rechts 
t1nd links einem Quadrat daneben au~gemalt. Die Bedeutung ist 
unklar; wah:rscheinlich stellen die -Quadrate die Knochenkõrbe und 
der Kreis den Schãdel dar" (76). As extremidades dos zumbidores 
são sempre pintadas ·em prêto. A tinta de urucu, aplicada em tôda 
a peça, com exceção das extremidades, serve tle fundo para os 
desenhos em côr preta (77). Segundo Karst~n, os zumbidores e os 
desenhos têm significação mágica . . Também à pintura feita com 
os mesmos motivos no rosto da moça escolhi~a para co-habitar com 
os homens na casa-dos-homens solteiros, Karsten atribui o mesmo 
poder mágico (78). Depois da morte de uma mulher, cinto, .faixa e 
todos os seus pertences são queimados. Esta queima é ~compa
nhada do barulho dos zumbidores pelos 'ares. :E:ste é o sinal para 
que as mulheres não venham assistir à cerimônia. Os Bororo só 
usam os zumbidores em solenidades fúnebres·. Qúerem impedir 
que o falecido volte para levar os vivos (79). Digna de menção é a 
"Pare-Tanz", dança cômica da qual participa um homem trajado 
de mulher, usando excepcionalmente o "Rindengürtel" e a faixa (8º). 
Igualmente entre os Karajá, o cinto constitui 11n1 traje genuinamente 
feminino, que a n1oça só começa a usar no início da puberdade (81). 

Uma faixa de entrecasca passando-lhe por entre as pernas entrelaça
-'Se ao cinto na .frente e atrás. O cinto, da largura de duas mãos, 
é bem apertado ao corpo, para lhe dar certa esbelteza (82). As 
observações ~e ·Krause diferem um pouco. Segundo Krause, cinto 
e faixa são um_a única peça feita de entrecasca de árvore: "Das 
~ine Ende wird auf dem Kreuze festgehalten, dann die Binde um 
de'n Leib herum gelegt und das lange Ende mit dem kurzen Ende 
zusammengedreht; auf diese W eis e i~t der _ Gürtel bef estigt. Das 

(75) Karl von den Stelnen 1894, ps. 499/500. 
(76) Karl von den Steinen 1894, p. 499/500. 
(77) Lowle 1916, p. 431. . 
(78) Karsten 1916, p. 185. . : 
(79) Karl von den Stelnen 1894, ps. 497, 506. 
(80) . Karl von den Stelnen 1894,. p. 495. 
(81) Antes dêsse período usaram cinto de algodão (vide I , f). 
(82) Von Koenigswald, O. 1908, p. 223 . 
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lange Ende wird zwischen den Beinen hindurchgezogen und dabei 
zu einem Wulst zusammengedreht, wird dann vom in voller Breite 
von unten durch den Gürtel hindurchgesteckt und fãllt über ihn 
vom herab. Dieses Ende wird nun entweder bis zum Knie oder 
bis zur Erde lang herabfallend getragen oder nochmals zwischen 
den Beinen, diesmal aber in voller Breite durchgezogen und hinten 
11ochgeschlagen, eine Massnahme, die besonders dann angewendet 
wird, wenn die Frauen sich · setzen 'vollen" (83). 

Existem três espécies de tiras para amarrar o cinto, confeccio
nadas da entrecasca macia da gameleira (ficus doliaria Mart) e da 
jangadeira (embira branca ou apeiba cymbalaria): 1) ambuodã -
feita de entrecasca vermelha, extraída de uma árvore de fôlhas 
compridas; 2) "andahule" ou "inaudu" - feita de entrecasca aver
melhada; 3) "hideule" - feita de entrecasca branca, extraída de 
uma árvore de fôlhas redondas, a apeiba jangada, segundo Ehren
reich (84). 

A entrecasca, extraída pelos homens, fica por longo tempo 
imersa na água. Depois de amolecida, as mulheres batem-na até 
tomar-se bem macia (82). Também na arte dos Karajá foi adotado 
o motivo do cinto, principalmente em objetos plásticos (85). Krause 
mostra-nos uma figura de barro representando uma mulher cujo 
ventre muito apertado pelo cinto sobressai pelas margens (86). 

Llanos de Mojos 

Nesta região pode ser comprovada a existência de um cinto da 
largura de uma mão, feito de "Rindenstoff" branco, em uso entre 
os ~1oré e Itoreauhip (87). Sinal característico do homem casado, 
êste cinto é usado apenas em ocasiões solenes, bem apertado ao 
corpo e sôbre a camisa de "Rindenstoff" (88). · Os índios denominam
-no "piptimi" (ª9). f; enfeitado de maneiras diversas. Alguns cos
turam sôbre o cinto duas tiras vermelhas de entrecasca e uma 
preta (88, 90). Essas tiras são perfuradas para deixar aparecer o fundo 
branco do cinto (91, 92) . As perfurações são geralmente rombifor
mes (89). Outros grupos adornam o cinto com figuras geométricas 

(83) Krause 1911, p. 207, quadro 12, nr. 4; quadros 16, 17, 42. 
(84) Krause 1911, p. 207. 
(85) Krause 1912, p. 3. 
(86) Krause 1912, p . 7, quadro 31. 
(87) Até a visita de Snethlage, E. H. (1933-34) julgava-se que os Moré e os 

Itoreauhip constituiam uma tribo comum: a Itene. Entretanto, distinguem-se 
pelo dialeto e pelo modo de usar o cabelo. (Snethlage, E. H. 1939, p. 3). 

(88) Snethlage, E. H. 1937, p. 56. 
(89) Rydén 1942, p. 94. 
(90) Métraux 1948, p. 401. 
(91) Snethlage, E. H. 1935, p. 5. 
(92) Snethlage, E. H., sení indicação do ano, p. 2'. 
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(tais como linhas, quadrados, pontos, círculos). lt também muito 
apreciada a composição dêsses diversos motivos. Desenhos mais 
complicados são mais raros. Geralmente são executados por ho
mens que costumam aplicá-los nas pontas de suas setas de bambu. 
As mais das vêzes consistem em ganchos serpentíneos, que· se abrem 
ora para a esquerda, ora para a direita. Aqui e ali se descobre um 
desenho assemelhandó-se a uma cabeça. Snethlage escreve a res
peito: "Es dauert lange, bis ich den Nan1en erfahre. Gewõhnlich 
wird er mir ais· '!maramsche", d. h. Kritzelei, Schwarzmalerei erklãrt. 
Da die Moré vor jeder noeh so kleinen Giftschlange eine ausser
ordentliche Scheu haben, soll ihre Zeichnung den Kriegspfeilen 
wohl magische Kraft verleihen, damit hart genug den Feind zu tref
fen. Auch die anderen Ornamente besitzen Namen. Runde Kreise 
stellen die Schildkrõte dar, und mit den Rücken zueinanderstehende 
Klammem )( sind Spuren von Tieren. Bei vielen Zeichen stellen 
sich verschiedene Leute, sofem sie nicht aus der gleichen Horde 
stammen, atich voneinander abweichende Sachen vor. Sie .. sind 
also sehr individuell'' (93). 

· Segundo afirmação de Métraux, todos os ornamentos tomam a 
sua denominação dos animais que representam. 0 modêlo favorito 
é · a linha tôda recurvada, simbolizando a serpente (94, 95). 

Os índios possuem utensílios especiais para essas pinturas. 
Com a ponta de um pauzinho fazem os pontos. Traçam as linhas 
com uma varinha aparelhada. Para os círculos usam um canudo. 
Dois parênteses colocados juntos, mas em posição oposta, simbo
lizam o rasto. O instrumento _para fazer êste sinal é conf ~ccionado 
de duas partes de ~m canudo cortado verticalmente ao meio e 
atadas em posição oposta. O pincel é feito do bagaço de milho (96). 

Feitas as camisas com "Rindenbast", confecciona-se o cinto com as 
aparas restantes (97). Os homens se encarregam de costurar os cin
tos e as camisas (mesmo as camisas das mulheres) (94, 97). ~ste 
trabalho é realizado em casa especial, onde as mulheres mui rara:. 
mente penetram. Meninos maiores servem de ajudantes e até 
mesmo · conf eccionam as suas pr6prias vestes. Os homens cortam 
na mata as árvores que devem fornecer o tecido branco, prêto e 
1nàrrom. Retirada a casca externa, aparece a entrecasca. Com um 
cacête achatado bate-se longo tempo sôbre a entrecasca -para 
retirá-la mais fàcilmenté do ·cepo da árvore. Colocada sôbre um 
cepo plano é rebatida até amolecer bem. úma vez lavada, torcida 

(93). Snethlage, E. H. 1937, p. 56. 
(94) Métraux 1948, p. 401. 
(95) Métraux 1942, p. 93. 
(96) Snethlage, E. H. 1937, p . 57. 
(97) Snethlage, E. H. 1937, p. 55. 
(98) Snethlage, E. H. 1937, p. 55. 

• 
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e enxuta, a entrecasca está aparelhada para o fabrico das camisas 
e dos cintos (98). 

Encosta andina a oeste de Sta. Cruz de la Sierra. 

Entre os Iurakaré, tribo isolada que habita a região situada 
aquém da cordilheira de Cochabamba, os homens usam durante a 
caça ou viagens a pé um "B'astgürtel" sôbre a camisa de entrecasca 
de árvore. :Este cinto vem uma vez ou outra enfeitado de contas 
de vidro e é freqüentemente substituído por um cordão (99). 

Chaco ocidental. 

Com relação ao Chaco há provas de que somente os Matako, 
habitantes da parte ocidental, fazem uso do cinto de entrecasca. 
Segundo Wien, os homens envolvem os quadris em "Zeugstreifen 
aus Rindenbast" (100). 

Matas virgens das montanhas do leste brasileiro. 

Somente as mulheres .pertencentes à tribo Kaingang (denomi
nadas pelos portuguêses de "Coroados") (1º1) u~am um largo cinto de 
entrecasca bem prêto para prender a tanga de caraguatá (1º2). :Este 
einto, segundo dados fornecidos por Ambrosetti, é confeccionado 
com a entrecasca do araticu (anona spinescens, Mart.) (1º3). 

As mulheres da tribo Kamakan só começaram a usar o cinto 
depois que entraram em contacto com os brancos. Viviam antes 
em completa nudez (104, 105). Os Apinajé também conhecem o cinto 
de entrecasca. Usado apenas pelos homens noviços no início da 
pehkaág (1ºª), simboliza o distintivo de um grupo (107). Feito de 
entrecasca de envireira, é guarnecido de franjas na parte posterior. 
Originàriamente de um branco-amarelado, a entrecasca antes de 
ser trabalhada é imersa durante cinco a seis dias no leito lodoso de 

(99) Rlchter 1930, p. 391. 
(100) Wlen 1881, p . 171. 
(101) Ambrosettl 1898, G. 74, p. 244. 
(102) Métraux 1946, p . 456. 
(103) Ambrosettl 1898, G. 74, · p. 345. 
(104) Métraux e NimuendaJú 1946, p. 548. 
(105) Prlnz zu Wled-Neuwied, M. 1821, II, p. 216. 
(106) Primeira fase de iniciação, quando o rapaz passa a ser guerreiro, peb = 

guerreiro; kaag = imitar (Nimuendajú 1939, p. 37). 
(107) Na testa de encerramento do pebkaag, os noviços usam um cinto de 

alg~f.o com franjas (vide l, t). 
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um riacho.- Adquire então um tom muito preto {1º8). Guntame!lte 
com o cinto os noviços usam na testa uma faixa tecida de fôlhas de 
buriti, um colar da largura de um dedo feito de envira, pulseiras 
e ataduras de joelho, do mesmo material, bem como uma claya 
roliça de um metro de comprimento) (1º9). Todos êsses objetos, 
característicos de um grupo, são .conf eccionados pelos noviços em 
compartimento apropriado (110). Realiza-se . a festa da iniciação 
quando os homens mais idosos julgam que a nova geração alcançot1 
a maturidade(111 ). · 

Pelo exposto pode-se concluir que o uso mais ou menos espa
lhado do cinto de entrecasca está condicionado às regiões geográ
ficas ricas em matas virgens, onde mais fàcilmente se encontra o 
material próprio para sua confecção. A maioria das ttjbos acima 
mencionadas, vivendo em regiões muito quentes, tem pouca neces
sidade de vestes. Compreende-se, pois, que o cinto e a faixa, e, 
respectivamente, a tanga, constituam entre êles as principais peças 
do vestuário. (Excetuam-se os Iurakare, Moré, ltoreauhip, que 
usam camisas de entrecasca.) Na planície ocidental amazónica, 
talvez a região principal do cinto de entrecasca, como também 
entre as tribos ao sul do médio Amazonas, nas Guianas, nos Mojos 
e no Chaco, o cinto é usado de um modo especial pelos homens, 
enquanto que na parte oriental do continente seu uso é freqüente 
entre as mulheres. (Constituem exceção as mulheres da tribo 
Chama, na planície ocidental amazónica, e as mulheres das tribos 
Iamamadi e Itogapuk, no sul do médio Amazonas) (112). 

Qt1anto à forma do cinto de entrecasca são mais numerosos os 
exemplares estreitos, confeccionados de entrecasca macia e bem 
preparada. Porém, os cintos largos e rijos, de material sem nenhum 
preparo, são mais raros. Tais cintos só puderam ser registrados 
entre os Umáua, Hianákoto-Umáua e Jívaro. Dignos de nota são 
os cintos entrançados de entrecasca em uso entre os P.eba-Iagua e. 
os Apinajé. 

Caracteristicamente típico entre as tribos gê parece ser o uso 
de cintos tingidos. Fato semelhante encontra-se em grupos isola
dos, mas vizinhos dos gê. 

Somente poucas tribos adornam o cinto de entrecasca. Entre 
estas figuram as tribos Moré e Itoreauhip, que demonstram verda
deiro talento artístico para desenho de figuras e ornamentos (113). 

(108) Nimuendajú 1939, p. 45, quadro 7a. 
(109) Nlmuendajú 1939, p. 44/45. · 
(110) NlmuendaJú 1939, p. 44. 
(111) NlmuendaJú 1939, p. 37. . . 
(112) Os parcos · comprovantes de cinto para mulheres vêm conf~rmar mais. 

ainda o fato Já conhecido de que as indlas das regiões tropicais da América do 
Sul usam menos vestes do que oe homens. 

(113) Entretanto, isto pode ser reflexo das influências culturais andinas. · 
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Essencialmente mais simples e primitivos são os ornamentos usados 
pelos Hinákoto-Umáua. 

Pelos estudos realizados pode-se concluir que o cinto de entre
casca constitui principalmente uma peça de utilidade prática na vida 
cotidiana do índio sul-americano. Serve para prender a tanga e o 
suspensório, para levantar o pênis e amarrar as camisas de entre
~asca. Como objeto de adômo, parece ter pouca importância, pois 
é muito pouca a documentação neste sentido. Até agora só o usam 
como adômo, nas festas, os homens das tribos Moré e Itoreauhip 
e as mulheres da tribo do Iamamadi. Como distintivo de um certo 
grupo ou casta é empregado por diversas tribos (haja vista os casa
dos das tribos Moré e Itoreauhip e os homens noviços dos Apinajé 
na primeira fase da iniciação). Na planície ocidental amazónica, os 
homens usam-no tão apertado que deformam o corpo. Fato igual 
dá-se com as mulheres das tribos Bororo e Karajá. A razão dessa 
maneira de proceder talvez esteja no conceito de beleza de muitos 
índios sul-americanos: esbelteza do abdômen. Algumas tribos usam 
o cinto muito apertado ao corpo por outros motivos: para obter 
mais fôrça no lançamento da flecha de sôpro, maior rapidez na 
corrida, certa proteção contra a fome. 

Verdadeira curiosidade em tôda a América do Sul constituem 
os duros ''Baumbastkorsette" dos Hianákoto-Umáua. Parecem ser 
uma forma independentemente evoluída entre os Karaib que pene
traram até o alto Japurá. Na opinião de Karsten, êsse traje tem 
alguma fôrça mágica, que é também atribuída ao cinto de entre
casca usado pelos Moré e Itoreauhip, que habitam regiões muito 
distan.tes dos Karaib Hinákoto-Umáua. :E: digno de observação o 
fato de os Bororo atribuírem essa fôrça mágic~ não ao cinto, mas 
aos ornamentos desenhados sôbre o mesmo. Com os motivos da 
faixa e do cinto são ornamentadas as moças da casa-dos-homens 
solt~iros e os zumbidores. Enquanto Karl von den Steinen nada 
refere a. respeito da importância dêsses desenhos, Karsten julga que 
têm por fundamento alguma representação mágica. Em vista de 
ser muito comum atribuir à magia fatos de difícil compreensão 
(Karsten não apresenta provas para sua opinião), convém realizar-se 
algumas pesquisas que venham esclarecer melhor tão dificultoso 
problema. Entretanto~ não será possível dar-se completa e defini
tiva solução. 
~ Sendo a moça da casa-dos-homens solteiros e o zumbidor pro
priedades dos homens, surge quase que espontâneamente a supo
sição de que os motivos da faixa e do cinto queiram simbolizar, 
p~r assim dizer, um . sêlo ou sinal de propriedade. (Pode-se ainda 
~crescentar a circunstância de que a moça da casa-dos-homens sol
teiros não mais se acha unid~a ·por casamento a um único homem, 
mas considera pais dos seus filhos tpdos _ o.s homens com quem teve 
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relações) (114) . Também é possível que os motivos acima descritos 
apresentem uma certa analogia m~gica da qual se aproveitam os 
homens para fortalecer a sua notoriedade sôbre as mulheres. Merece 
ser considerada esta opinião, porque existe a lenda: "nach der die 
Frauen zuerst eine Art Geheimkult ausgeübt und so die Herrschaft 
über die Mãnner erlangt hãtten. Um sie dafür zu bestrafen und 
sie unter ihre Botmãssigkeit zu bringen, hãtten die Mãnner hei 
günstiger Gelegenheit ihrerseits einen Geheimkult eingeführt" (115). 

Winthuis julga que o desenho do cinto significa a vulva (116). 

Desenhado sôbre o zumbidor simbolizaria a mulher. Ter-se-ia, pois, 
na expressão de Winthuis, um objeto representando ambos os 
sexos (117, 118) . Pela crença dos Bororo, homens e mulheres falecidos 
transformam-se em araras vermelhas (119). O uso do zumbidor neste 
caso seria a imitação do vôo da ave. Os motivos do cinto e da 
faixa simbolizariam a mulher como geradora da vida (12º). 

Em resumo, pode-se dizer que êstes estudos concordam com 
os dados fornecidos por Nordenskiõld (121) e Métraux (122), segundo 
os quais fica constatado que o aproveitamento da entrecasca é muito 
comum na planície ocidental amazónica e na Bolívia (123). Além 
disto, porém, o uso do ,cinto de entrecasca acha-se muito espalhado 
nas montanhas orientais brasileiras, no planalto das Guianas e na 
região do rio Madeira. A êste respeito escreve Nordenskiõld: 
"bark-éloth has a mainly north-westerly distribution and belongs 
most likely to the elements that in Soµth America originally carne 
from Colombia" (124). Infelizmente, Nordenskiõld não comprovou 
bem as suas referências. Da mesma maneira poder-se-ia considerar 
o cinto de entrecasca como um elemento proveniente de leste. Se 
Nordenskiõld continua a referir: "Bark-cloth is not a Guarani
-element. It is not a Caribean, and can scarcely be called typically 
Arawakian" (124), pode-se aceitar-lhe a opinião com respeito aos 
Guarani. Quanto aos Karaib e Aruak a situação é diferente. Está 
comprovado qt1e entre êsses grupos existem tribos que usam carac-

(114) Karl von den Steinen, 1894, p. 502. 
(115 ) Winthuis 1928, p . 114. 
(116) Winthuis 1928, p. 245. 
(117) Wint huts 1928, p. 118. 
(118) Segundo a sua opinião, tudo que ;. redondo, oval, representa o órgio 

sexual :feminino; tudo que é longo, o f6lus (Winthuis 19Z8, ps. 26/27). 
(119) Karl von den Steinen 1894, p. 511. 
(l!ro) Por outro lado, menciona Karl von -den Btelnen (1894, p. 513) que os 

Bororo consideram a morte como ato de vingança de um !alecldo. Por êSBe motivo, 
as certmônias fúnebres servem como !eitlço para afastar o Jnal. MUiheres e crian
ças não tomam parte nessas cerimônlas, por própria proteção. (Karl von den 
Stelnen 1894, p . 497) . O ruído do " Schwirrholz" significa · para elas o sinal de 
proibição. 

(121) Nordensklõld 1924 b, p . 209, tabelas p. 220/21, 222/23 e mapas 29, 30. 
(12~) Métraux 1949, p. 67. 
(123) Com isto também concorda a difusão de "Rlndenklopfer". (Norden

sktõld 1924· b, tabela p. 219 e mapa 2:8), que também se acha comprovada na 
América Central. (Uhle 1889, VMVB, 1, p. 25). 

( 124) Nordensklõld 1924 b, p. 209. · 
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terísticos cii1tos de entrecasca, apresentando uma evolução tôda 
independente. Seria portanto possível que também as Guianas 
(ponto de partida dos Karaib e Aruak) constituam hoje em dia um 
''Reliktgebiet" do cinto de entrecasca. Mt1itos fatos e circunstân
cias indicam ser a planície ocidental amazônica e principalmente a 
Colômbia, as regiões originárias do cinto de entrecasca. Poder-se-ia 
estender ainda essa prerrogativa à América Central. Representan
tes da escola histórico-cultural chegam a afirmar que o cinto foi 
tomado da região cultural malaio-polinésia (125). . 

Finalizando, convém ainda chamar a atenção para uma retifi
cação de Nimuendajú quanto ao uso do cinto de entrecasca pelos 
homens tikuna. Segundo as suas referências, não se trata de cinto, 
assim como querem Spix-Martius (126) e Maw (127), mas de . tan
gas (128). 

Em vista de não terem sido considerados em todos os estudos 
anteriores a respeito do cinto de entrecasca, os povos habitantes do 
leste brasileiro e das Guianas, bem como algumas tribos isoladas, 
parece mais acertado deixar aberta a questão quanto à origem, imi
gração, etc., do dito cinto, até qt1e estudos especializados esclareçam 
melhor o problema. . 

b) Cintos de casca de cacto. 

Com relação ao cinto confeccionado de casca de cacto só existe 
comprovante entre a tribo dos Bororo. Usado somente por mulhe
res, serve-lhes para prender a faixa (Schambinde) (129). (Vide 1, a, 
p. 22 e seg.) 

e) Cintos de canudo. 

J oest menciona t1m cinto feito de canudo de warimbo, usado 
pelos Karaib e Aruak que habitam o planalto das Guianas, "die in 
der W eise geflochten sind, dass in den Fugen der drei rautenfõr-
1nigen Felder ca. 20 d~r grossen schwarzen Ameisen eingeklemmt 

(125) Segundo W. Schmidt, o "Rlndengürtel" representa. ºum elemento 
"totemlstischer-vaterrechtllcher Kultur" da. América do Sul. (W. Schmidt 1913, 
p. 1047) . Isto, entretanto, não é apllcável aos Bororo, que W. Schmldt menciona. 
neste conexo, porque os Bororo possuem a orientA.ção matrilinear (Lowle 1946, 
p. 426). Deve-se acrescentar que, excetuando-se as tribos Hlanákoto-Umáua., Moré 
e Itoreauhlp, nenhuma. outra tribo une ao uso do cinto de entrecasca. ldélas 
totêmicas. 

(126) Spix und Martlus 1831, III, p. 1188. 
(12'7) Maw 1829, p, 211. 
(128) NlmuendaJú 1952, p. 36 e quadro 12 m. 
(129) Karl von den Stelnen 1894, p. 474 (Karl von den Stelnen nada men

ciona a respeito da maneira de confecção e da forma) . 
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werden, deren Biss so ausserordentlich schmerzhaft ist" (180). Tais 
exemplares são aplicados aos candidatos a pajés que, como prova 
de coragem, não devem manifestar o menor sinal de dor. Também 
são usados em banquetes para desen1bebedar-se (13º). Iguais refe
rências dá Crevaux a respeito dos Oiampi (131 ). 

Segundo Hopp, os Parintintin usam um cinto de canudo de 
bambu, no qual prendem a longa capa do pênis (132). 

O uso dêste cinto como instrumento de dor ou prova de cora
gem deve ter sua origem entre os Karaib das Guianas (vide I, e). 
As tribos aruak e tupi provàvelmente terão adotado êsse costume. 

Parecem muito duvidosos os dados de . Hopp quanto ao cinto 
usado pelos· Parintintin, porque Nimuendajú, o mais exímio conhe .. 
cedor dessa tribo, não o menciona em sua monografia)(133). 

d) Cintos e cordões de cintura feitos ile embira de fôlhas 
e de talos. · 

A região onde se acham espalhados o cirito e o *cordão de cin· 
tura feitos de embira de fôlhas e de talos é quase a mesma do cinto 
de entrecasca. O material é extraído principalmente das palmeiras. 
Raras vêzes, no leste do Brasil, emprega-se o arbusto filodendro; 
no Chaco usa-se embira de ananás bravo .e de caraguatá. 

Planície ocidental amazónica 

Entre os 'rukano, Pano, Jívaro e Záparo são principalmente os 
homens que usam um cordão de cintura feito do material acima 
mencionado. Os homens da tribo Koto possuem como única peça 
de vestuário, o cordão de astrocário. Antes de colocá-lo enlaçam 
com êle o prepúcio (134). Também os Piojé usam sôbre uma camisa 
sem mangas o cordão para prender o membro viril em posição 
levantada (135). Igualmente os Remo colocam o pênis levantado em 
um cordão de astrocário. Tal costume, porém, não é adotado em 
casa, mas somente nos matos e nas plantações (136) .. 

As mesmas referências são também aplicáveis ao cordão deno
minado "riswi", usado pelos Amahuaka, assim_ como a maneira de 
prender o pênis, descrita por Tessmann, é a mesma que já ficou 
menc~onada entre os Tukano (137). Os Záparo igualmente enlaç~m 

(130) Joest 1893, p. 91 e quadro. 
(131) crevaux 1883, p. 249. 
( 132) Hopp 1944, p. 160. 
(133) N1muendajú 1924. 
(134) Tessma.nn 1930, p. 190. 
(135) Tessma.nn 1930, p. 209. 
(136) Tessma.nn 1930, p. 581. 
(137) Tessmann 1930, p. 161. 
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o prepúcio com um cordão de astrocário, colocando o pênis em 
posição levantada, provàvelmente da ·mesma maneira que os Koto. 
~ste cordão só começa a ser usado entre 12-15 anos, juntamente 
com a camisa de entrecasca de fícus que, por assim dizer, completa 
o vestuário (138). Entre os Auixíri, homens e mulheres usam um 
cordão de astrocário. Aos homens serve para conservar o pênis 
levantado, às mulheres serve para prender um tanga tecida (139). 

Os homens do Ikito, segundo Tessmann, ocupam uma posição tôda 
singular. Ao invés do cordão usam um largo cinto vermelho, com
posto de cordões de astrocário. ~ste cinto é chamado "apwuyo". 
Deixam o pênis em posição natural (14º). Steward e Métraux 
contradizem, escrevendo: "The Iquito tucked the penis under a 
belt" (141) . As mulheres da tribo Ikito usam um cordão de astro
cário para prender a tanga (14º). Entre os Ssimaku somente as 
mulheres usam um cordão de astrocário: "niudi'', por meio do qual 
seguram uma tanga tecida de astrocário (142). Ao contrário, entre 
os Jívaros, habitantes vizinhos dos Ssimaku, o cordão de astrocário 
constitui t1m traje masculino . . Usado como "gewohnlicher Gürtel", 
serve para prender a tanga (143). De maneira semelhante entrelaçam 
os homens da tribo Iamu a faixa em forma de T com um cordão 
de fibras de palmeira cumari (144). 

Venezuela 

Os homens da tribo Iaruro prendem a faixa em forma de T 
por meio de um cordão feito de fibras de palmeira moriche. Ou
trora as mulheres teciam-lhes, com o mesmo material, um cinto 
largo, que tinha igual finalidade. As mulheres dessa tribo usam 
sob a camisola um estranho cinto também de fibras da palmeira 
moriche. As pontas, passando-lhes por entre as pernas, pendem
-lhes sôbre as nádegas, à semelhança de cauda (141'í). 

Planalto das Guianas 

Os Makuxi e Patan1ona, um ramo dos Akawai, confeccionam 
um cinto cilíndrico, com fibras de kamwarri (146) ou de mamuri (147, 

(138) Tessmann 1930, p. 535. 
(139) Tessmann 1930, p. 476. 
(140) Tessma.nn 1930, p. 513. 
(141) Stewa.rd and Métraux 1948, p. 641. 
(142) Tessmann 1930, ps. 487/.88. 
(143) Tessmann 1930, p. 343. 
(144) Rice 1914, p. 143. 
(145) Petrullo 1939, p, 213. 
(146) Desmoncus é uma trepadeira, cisso, planta da famil'ia das vltáceas, 

lianas das florestas tropicais com longos elos (espécie de bactrls e astrocarium) • 
(147) CarZudovíca (denominada segundo o Rei Carlos IV da Espanha e sua 
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148). Roth dá uma referência excelente com detalhes e ilustrações 
sôbre a maneira de confeccioná-lo: "Two strands, after being firmly 
tied at their extremities to the end of a wooden pencil (fig. 230 A), 
are treated as a single strand to forro four loops around it, this 
first row of loops (B) being temporarly kept in position by means 
of the left thumb and fingers. On completion of the fourth loop 
the two strands are worked singly (C), the one being slipped around 
the base of the first loop of the first row, and the other around 
that of the second row, care being taken at the sarne time that 
each strand passes over itself as well as over its fellow (D). The 
process is thus continued (E) until such time as a sufficient length 
is obtained, when, after remova! from the pencil, it is securely tied 
at both extremities. 

1 have also seen these people with similarly constructed belts 
made of six loops" (149). 

"The Patamona have a similar hollow cylindrical belt, likewise 
made of kamwarri around a wooden penei!, but in this case plaited 
of eight strands (pl. 153 B), in four pairs of two each. lts commen
cement is shown in the diagram (fig. 230 F) and care must be taken 
in its subsequent manufacture that four strands are always main
tained on either side of the stick and that the strand nearest the 
starting point always passes undemeath the stick so as to emerge 
between the second and third strands of the opposite side" (150, 151). 

Parece que Farabee, falando sôbre os Makuxi, se refere aos já 
mencionados objetos, quando escreve: "Round and flat belts are 
now plaited of stripes of bast or vine" (152). Os homens são os 
confeccionadores dos cintos, enquanto que as mulheres se encarre
gam de fazer a faixa em forma de T, que serve para completar o 
vestuário (152). €ste último objeto é :uma faixa tecida de algodão, 
que passando por entre as pernas entrelaça-se na frente e atrás com 
o cinto (153). Tendo terminado sua grandiosa obra sôbre os índios 
das Guianas, deparou-se Roth com meninos uapixanas usando igual
mente cintos cilíndricos de fibras de kamawarri. Entretanto, tais 
cintos apenas duplamente entrançados diferenciam-se por isso mesmo 
dos acima mencionados e são usados pelos Karaib (154). Farabee 
diz que o cinto tecido de Cissus, usado pelos U apixana, constitui 
11ma peça do vestuário masculino. Confeccionado pelos homens 

esp06a Marta Luísa) da tamUla das clclantáceas. 
(148) Roth 1924, p . 440, quadro 153 B, C. 
(149) Roth 1924, ps. 440/ 41, quadro 250 A-E. 
(150) Roth 192'4, p. 441. 
(151) Os Arekuna usam um cinto igualmente de forma ctlfndrlca, com quinze 

laços. Entretanto, empregam, como material, o algodão (vide I , !) • 
( 152) Farabee 1924, p. 28. 
( 153) Farabee 1924, p. 24. 
( 154) Roth 1929, p . 79/80, quadro 75. 
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serve para segurar a faixa passada por entre as pernas (155
). O 

importante é que êle acrescenta que originàriamente empregava-se 
em st1a confecção a entrecasca do kakawali (156

) . 

Planície ao sul do médio Amazonas 

Os Pirahá, subtribo dos Mura, usam um cinto feito de fibras 
de plantas. Franjas caindo-lhes pela frente cobrem o membro viril, 
colocado em posição levantada (157). Nimuendajú apresenta uma 
descrição minuciosa do cinto feito de talas de buriti (mauritia fle
xuosa), que é usado pelos homens e meninos da tribo parintintin: 
'' . . . mas quase nunca falta a terceira peça que consiste em um ou 
mais cintos, cada um de certo número de talas de buriti (mauritia 
flexuosa), fortemente unidas na frente, mas sôltas atrás, de modo 
que descem um pouco sôbre as nádegas, encobrindo-as em parte. 
As vêzes êstes cintos apresentam ornamentos gravados ou enfeites 
de pequenas borlas de penas. Meninos de 8-12 anos que, por 
motivos fisiológicos, não podem ainda pôr a capa de fôlhas, usam 
por baixo dêste cinto de buriti umas tangas de franjas de embira 
do comprimento de 15 cm e da mesma largura, e sempre usam duas 
delas ao mesmo tempo, uma sobreposta à outra. Meninos menores 
ainda andam completamente nus ou apenas com um pequeno cinto 
de buriti" (158). (Também Métraux refere-se a êste fato, no seu 
livro: "La civilisation materielle des tribus Tupi-Guarani") (159). Den
gler descreve-o da seguinte maneira: "ein lose auf den Hüften auflie
gender Gürt,,el aus drei bis zehn Ringen von den Rindenstreifen 
eines Miritipalmblattes, die nur an einer Stelle verbunden sind" (160

). 

Entre os Chakobo, subtribo dos Pakaguará, as mulheres usam 
um cordão de fibras, no qual prendem uma fôlha de heliciona para 
cobrir o púbis (161). 

Região montanhosa do Brasil oriental 

Falando sôbre os Apinajé, Nimuendajú menciona um cinto que 
é aplicado aos meninos e meninas, como preventivo em certas doen
ças de crianças: "Girdle-cord of bits of the culm of a grass that 
grows in old plantations-kangande, st1gar-cane medicine" (162). Não 

(155) Farabee 1918, p. 27, quadro XXVIII. 
(156) Farabee 1918, p. 80. 
(157) Nlmuendajú 1948, p. 268. 
(158) Nlmuendajú 1924, ps. 254/55, quadro 10. 
(159) Métraux 1928, ps. 126, 127. 
(160) Dengler 1927, p. 118. 
(161) Métraux 1948, p. 451. 
(162) Nlmuendajú 1939, p. 103. 
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havendo mais necessidade de usar o cinto, o colar, as pulseiras, etc., 
como remédios, a avó guarda-os bem no cêsto de medicamentos (163). 

Igualmente nessa mesma tribo as mães possuem um cinto largo 
feito de fôlhas de buriti, no qual carregam as suas criancinhas (164). 

Papel impo1tante desempenha um cinto de cordões, de fios de 
tucum, em uso entre diversas tribos timbira orientais. Entretanto, 
só é usado por moças. 

O ll.M.V. é possuidor de u mexemplar desta espécie, origi-
11ário dos Krikateyé ou Krikati: Catálogo, n.0 28.171:73 (coleção 
Nimuendajú, adquirida em 26-X-1929) (Fig. 2). 

O cinto compõe-se de 95 cordões de 2 mm de espessura. Um 
cordão da mesma espécie, passado oito vêzes em volta dos demais 
cordões, forma um nó de 4 cm de largura, dando assim certa con
sistência ao cinto. A circunferência é de 33 cm e a largura de 5 cm. 

Nimuendajú, na sua obra "The Eastern Timbira", dá uma foto
grafia dos mesmos cintos usados pelos Ramkokamekrã-Canella (165) 

e uma descrição intuitiva da sua confecção, da maneira de usá-lo 
e de sua finalidade: "At about thirteen or fourteen the girls receive 
a girdle (mepre) composed of some thirty tucum threads barely a 
millimeter in thickness which have been very carefully and evenly 
t\visted on the thigh; they are held together in one spot by wrap
ping. Tl1e wearer steps into the girdle, with the wrapping in front. 
Ordinarily a motl1er gives this girdle to a daughter (166) 'vho has 
completed her term as auxiliary of some men's organization (167); 

and the young woman \vears it until her first pregnancy, some 
resuming it subsequently on festive occasions. At present the 
Ramkokamekra girls mostly restrict its use to ceremonial times and 
dancing. On such occasions they wear only this garment, but 
generally, though not always, one or more urucú leaves are thrust 

(163) Tal cêsto contendo os demais objetos encontra-se no Museu Gõldi de 
Belém (N1muendajú 1939, p. 103) . 

(164) NimuendaJú 1939, p. 106, quadros 22, 23. 
( 165) Nimuenda.Jú 1946, quadro 10 b. 
(166) Toda.via em outra passagem, Ntmuendajú escreve: "It is the paternal 

ktnswoman who transfers na.me to a girl that also gtves her the gtrdle." (Nimuen
dajú 1946, p. 120.) 

(167) Existem seis sociedades de homens que aparecem em determinadas festi
vidades. Embora as mulheres não tenham permissão para se associar, cada 
sociedade tem entretanto duas moças como ajudantes, "mekui cwé 1". Apresentadas 
pelo diretor da sociedade, são nomeadas pelo conselho. Por sua vez, o conselho 
comunica a nomeação aos pais e ao tio materno das moças, aos quais compete 
o direito de rejeitar a nomeação. As duas moças acompanham sempre a sociedade. 
Os seus deveres são insignificantes: cozinhar em fogão de barro, carregar água, 
etc., coisas que parecem inadequadas aos homens. Além disto, têm a obrigação 
de pentear e plnta.r os homens. Em 1935, Nimuendajú, membro da sociedade 
aouti, foi testemunha OCUiar da demtssâo de uma moça, que havia se descura.do 
das suas insignificantes obrigações. Namôro com algutn membro da. sociedade 
leva também à rescisão do contrato. Para não se arriscarem a isto, as familias, 
multas vêzes, não permitem que suas filhas entrem em -tal serviço. (N1muenda.jú 
1946, ps. 95, 96.) Outrora, só podia se casar a moça que se conservasse virgem e 
em quem fôsse colocado o cinto de cordões: "Thé girdle was bestowed after at 
least one sea.son's service as the assoclate of some men's orga.nization." (Nlmuen
daJú 1946, p. 119.) 
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into it to cover the genitalia (pl. 3a). When not in use this girdle 
usually rests coiled round the neck of a gourd bottle containing 
the urucú seeds for body painting; this, with other toilet articles, 
is generally hung from one of the posts of the girl's elevated 
bed" (1ss, 169). 

"Among the Põrekan1ekra, Pohl saw such girdles and inter
preted them as a badge of virginity (17º), which does not hold for the 
Ramkokamekra, at least today. Formerly, to be sure, the girls of 
this tribe are said to have been married only after having received 
the girdle. A single girdle cord \Vith frontal leaf, such as Pohl 
observed among the Põrekamekra, is rare among our Canella" (169). 

Entre os Ramkokamekrã, nem os homens nem as mulheres casam 
contra sua vontade. Em caso de defloramento, o homem, não que
rendo casar, poderá ser obrigado a pagar uma multa, mas não é 
obrigado ao casamento. Também se a mãe ou o tio tentassem 
obrigar a moça a casar-se com um jovem em boas situações, a moça 
logo começaria a contar-lhes a história de Klikwe'i, acontecida a uns 
60 a 70 anos passados: "When Klikwe'i, who was very pretty, had 
received her girdle, her mother selected an able and industrious 
youth for her daughter's husband. However, the girl absolutely 
refused, preferring another, of whom her mother disapproved. The 
mother scolded and in reply to her daughter's request for sympathy, 
struck her on the back with her fist. Klikwe'i lay down on her 
platform bed and cried. In the afternoon she got up, hung her 
corded ·girdle about her sash-fashion, and went out of the village 
by herself. Where the north:-bound road passes between two hills 
she found a faveira tree at her right; unknotting her girdle, she tied 
it to a branch and hanged herself. When she failed to retum after 
sunset, people looked for her, found her trail, and then her 
body" (111). 

Igualmente as mulheres, na tribo Ramkokamekrã teriam tido 
outrora o costume de usar no período da menstruação, como sinal 
especial, um cordão de cintura vermelho, de talos de buriti (172

). 

Entretanto, os homens da mesma tribo usam somente durante a 
corrida do toro (esporte nacional dos Timbira) um cinto de fibras 
de buriti. :E:ste cinto, na parte posterior, prolonga-se como uma 
cauda (173). 

(168) A cama elevada slgnl!ica.va. outrora. que a. moça., tinha recebido o cinto; 
antes disso não podia. receber visita. noturna do seu amante. (Ntmuendajú 1946, 
p . 120.) 

(169) Nimuendajú 1946, p. 46. · 
(170) · Pohl 1837, II, p . 194, segUndo Nimuendajú 1946, p. 46. 
(171) Nimuendajú 19.W, p. 123. 
(172) Nlmuendajú 19.W, p. 121. 
(173 ) Nlmuendajú 1946, p . 137. 
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Kissenberth dá a fotografia de um índio canella . trazendo sôbre 
o corpo apenas um "Hüftband aus Palmblattstreifen'' (174). 

Métraux refere que os Botocudo usam -um cinto, talvez de 
tucum ou caraguatá, sob o qual se coloca o pênis em posição 
levantada (175). 

Igual finalidade tem o cordão de cintura usado pelos Kaingang; 
confeccionado de raízes novas de filodendro (176). 

Mato Grosso 

Entre os Kaiapó somente os meninos pequenos usam um cor
dão de cintura entrançado de fibras de plantas. Uma borla de 5 
cm de largura e 16 cm. de comprimento, feita do mesmo material, 
pende-lhe pela frente (177). Os Chavante que, segundo Martius, 
desconhecem completamente qualquer traje, usam como enfeite um 
"Palmfaserstrick" (178). Entretanto, os homens Bakairi usam sôbre 
o corpo nu um cordão de embira de buriti (179). Waehneldt refere
-se a um "feinen Bastfaden", t1sado pelos Bororo para segurar a 
glande junto ao ventre. Desta maneira evitam incômodo no correr 
e protegem o pênis contra os insetos (18º). 

Além disto, comprova-se que entre os Bororo os home,ns usam 
um cinto "of braided baskestry". Um .exemplar desta espécie 
encontra-se no M. A. 1.: Catálogo, n.0 19:6991 (Fig. 3). O com
primento do cinto é de 53,34 cm (181 ). 

Outrora as mulheres da tribo Trumai, vizinhas do$ Bororo, 
usavam a "a supple belt of fiber with a perineal band" (182). 

Llanos de Mojos 

Rydén menciona entre os Moré um cordão usado pelos homens, 
somente em dias festivos: " ... many of the men wore belts made of 
woven lobes of palm-leaves, matata. Possibly their use was only 
a casual mature" (183). 

(174) Kissenberth 1912', p. 47, quadro. 
(175) Métraux 1946, p. 534. 
(176) Métraux 1946, p. 456. 
(177) Krause 1911, p. 379, quadro 64, nr. 4a; 
(178) Martius 1867, p. 272. 
(179) Karl von den Steinen 1886, p. 175. 
(180) Waehneldt 1863, segundo Karl von den Steinen 1894, p. 193. 
(181) o Diretor Dr. George o. Heye e o Prof. Bruno Oetteking, M. A. I., 

tiveram a fineza de transmitir-me os referidos dados. 
(182) Lévi-Strauss 1948, p. 32·8. 
(183) Rydén 1942, p. 94 e quadro 8. 
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Chaco 

No Chaco boreal os Chamakoko de ambos os sexos (184) usam 
cinto e cordão de cintura de fibras de caraguatá. Um exemplar 
dêsses cordões encontra-se no ~1. P.: Catálogo, n.0 RG. 2524 (185). 

Os homens usam-no sôbre o corpo nu e servem-se dêle para 
transportar caça e outros objetos. Sentindo fome apertam-no mais 
ao corpo (186). Além disto, o cordão de caraguatá é usado em expe
dições guerreiras e neste caso ornado de penas curtas (187). 

Entretanto, mulheres e moças usam o cordão de cintura para 
segurar a faixa em forma de T (188). Empregam-se na sua confec
ção fibras extraídas das fôlhas de caraguataibira, uma espécie de 
bromeliácea (189). Segundo Boggiani, os cordões são preparados 
pelos índios chamakoko, que empregam para êsse trabalho as mãos 
e as coxas (190) . Feick examinando minuciosamente esta técnica 
escreve: "Hergestellt \verden linksgedrehte Schnuren von ver
schiedener Dicke und aus den f eineren durch Stricken wieder eine 
besondere Schnur. Oh diese in Fig. 1 (s. Tafel 1) gezeichnete 
Strickschnur ebenfalls nur mit der Hand verferti~t wird, ist mir 
unbekannt" (191). Mais adiante Feick continua: 'Es ist dieselbe 
Strickschnur die Karl von den Steinen als "Bororo-Hosentrãger" 
beschreibt, die mir aber von keinem anderen Stamme sonst bekannt 
ist. Bei den aus Perlmutterplãttchen zusammengesetzten Halsket
ten der Sanapaná, Lengua und Toba findet sich zwar etwas ãhnli
ches, diese Schnur ist jedoch wie die altperuanische Schleuderschnur 
aus vielen Schnurstrãngen zopfartig zusammengeflochten, Nãhrend 
die Chamacocoschnur, wie die Fig. 1 zeigt, aus einem einzigen 
Strang gestrickt ist (192). 

Os índios muitas vêzes tingem-no de vermelho (193). O cordão 
de cinrura dos homens é ·-denominado "pomo" ou "pirhib" pelos 
Tumerehá e pelos Ebidoso é chamado "ocopamo", enquanto que o 
cinto de caraguatá chama-se entre os Ebidoso "ore eheros" (peheros 
= meu cinto) e entre os H6rio "ahrers" (194). Quanto à tribo Kas
kihá, somente as mulheres são mencionadas como portadoras de 

(184) Subdividem-se nas seguintes tribos : Horto, Ebidoso e Tumerehá (Bal· 
dua 1931, p. 8 e mapa p. 9) . 

(185) O Prof. Herbert Baldus, M. P., transmitiu-me gentllmente êstes dados. 
(186) Ba.ldus 1931, p. 22. 
(187) Baldus 1931, p. 26 . . 
(188) É usado desde a infância, também sob as vestes europélas e ao dormir. 

Baldus julga que a flnalldade original da. falxa. fõsse a de reter o sangue da 
mea~ruação. Diziam que outrora e mesmo alnda, às vêzes, na época. da. estada. do 
viajante entre êles, os homens usavam a faixa. (Baldus 1931, p. 2'2.) 

( 189) Feick 1917, p. 10. 
(190) Bogglanl 1894, p. 63, segundo Felck 1917, p. 11. 
(191) Feick 1917, p. 11. 
(192) Felck 1917, p. 11. 
( 193) Felck 1917. p. 11. 
(194) Baldus 1932, p. 406. 
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um cordão de cintura de caraguatá que ll1es serve para prender 
uma espécie de sobretudo de pele de veado (195). 

. As mulheres da tribo Lengua, pertencente ao mesmo grupo 
lingüístico acima mencionado, prendem com um cordão de cintura 
de caraguatá uma veste que lhes cai até os J'oelhos. A mesma ma
neira de vestir verifica-se entre as mulheres a tribo Guaikuru (196). 

Entre os Matako as mulheres andam completamente nuas e 
os homens cingem a cintura com "Zeugstreifen aus Pflanzenfa
sem" (197). 

O aparecimento desta espécie de cinto está em íntima inter
dependência com abundância de flora na região, sendo geralmente 
aproveitadas as fôlhas das palmeiras. Excetuam-se as nações do 
Cl1aco, que apesar de possuírem as diversas espécies de palmeiras, 
só trabalham com fibras de caraguatá. 

Do referido material confeccionam-se principalmente cordões 
de cintura, especialmente na planície ocidental do Amazonas e no 
Chaco. Enquanto na região amazônica predomina o uso do cord.ão 
de cintura para homens, na re~ão do Chaco, pelo contrário, o cor
dão de cintura é mais usado pelas mulheres. 

Em geral o cordão é torcido com vários fios. Uma forma dife
rente, que Feick denomina "Stricktechnik" (198), foi desenvolvida 
pelos Chamakoko. Os cintos que aparecem juntamente com os 
cordões de cintura são característicos de determinados grupos. 
Assim, o cinto de fibras de planta é um sinal característico das 
~bos gê. 

O cinto tecido com embira de fôlhas encontra-se somente entre 
os Iaruro, na Venezuela. O cinto de nós é característico dos Ikito, 
11abitantes da planície ocidental amazônica, ao passo que o cinto 
de embira de plantas com franjas é usado unicamente pelos Pirahá 
do médio Amazonas. O cinto largo, tecido do mesmo material e 
que as mulheres da tribo Apinajé usam como faixa para carregar 
suas criancinhas, constitui na América do Sul uma exceção (199). 

Singular é a forma cilíndrica do cinto tecido, em uso exclusivo entre 
duas tribos karaib e uma tribo aruak, na Guiana (2ºº). Trata-se de 
uma técnica relativamente complicada e de existência restrita às 
regiões das Guianas. Importante é a indicação de Farabee de que 
originàriamente o material empregado era a entrecasca do kakawali. 
Conclui-se, pois, que nas Guianas o emprêgo da entrecasca de 

(195) Boggtant· 1898, RIP, Ano II, nr. 11, p, 157, segundo Baldus 1931, p. 29. 
( 196) Métrà'ux 1946, p. 211/72. 
(197) Wien 1881, p. 171. 
(198) Feick 1917, p. 11. 
(199) Na maioria das tribos, as mulheres usa.m o correião pendente de um 

ombro. 
(200) Cintos que têm a mesma forma são feitos de lã (algodão) e de contas 

(vide I, f, r). 
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árvore é posslvelmente anterior ao uso da embira das f ôlhas e dos 
talos no fabrico do cinto. 

Enquanto nas Guianas os cintos de embiras de fôlhas e talos 
são usados só por homens, no Chaco são êles usados de preferência 
por mulheres e, entre as tribos gê, por moças. Estas duas referên
cias devem ser sublinhadas porque, em se tratando de outras 
espécies de cinto, o homem tem um papel primário no uso das 
mesmas. 

Todos os ciJ.1tos e cordões de embira de fôlhas e talos consti
tuem preponderantemente um objeto de finalidade prática (servem 
para levantar o pênis, amarrar e carregar objetos, apertar o estô
mago para suportar mais fàcilmente a fome, etc.). Não aparecem 
como objeto de adômo, a não ser entre os Chavante, como refere 
Martius. Mui raramente possuem alguma importância como obje
tos possuidores de fôrça mágica. No tocante a êste aspecto só 
1nerece menção o cinto medicinal usado pelas crianças da tribo 
apinajé. Em algumas tribos gê o cinto é usado por determinadas 
moças co1no distintivo. Trata-se de uma espécie de "Gürtelinves
titur", pois, somente poderão usá-lo as moças que exect1tarem 
fielmente suas obrigações na casa-dos-homens solteiros e guardam 
a sua virgindade. A moça recebe então a tão desejada cama seme
lhante a uma plataforma e à noite pode receber o seu amante. 
Ademais ela só poderá contrair casamento depois da recepção do 
cinto. Deve ser por isso considerado como símbolo da virgindade, 
pois ~ma vez realizado o casamento, êle perde sua significação, 
passando a ser usado apenas ocasionalmente, como adôrno. O 
cinto não tem por finalidade cobrir a nudez. Geralmente é o único 
traje colocado sôbre o corpo completamente nu. 

e) Cintos de fôlhas de palmeira. · 

---•• • t -

Segundo Biét, os Galibi enchem de grandes for1nigas pretas os 
cintos de fôlhas de palmeira para usá-los na iniciação de um caci
que. Enfraquecido por longo jejum, o futuro chefe é às vêzes 
acometido de vertigem durante a prova de coragem. Para tirá-lo 
dêste estado de inconsciência êle é revestido com o cinto cheio de 
formigas, cujas mordiduras ocasionam terríveis dores (2º1

). 

Essa tortura corporal por meio do cinto é apenas um exemplo 
de numerosos e semelhantes processos empregados pelos Karaib 
das Guianas. (Tais processos são aplicáveis também por ocasião 
das consagrações no período da puberdade e até mesmo às moças.) 

(201) Biét 1652, Liv. 3, eh. 10. 
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Ehrenreich julga que êsses tormentos a princípio se baseavam em 
motivos sexuais (2º2). 

f) Cintos e cordões de algodão e de lã. 

A. Cintos e cordões de algodão: 

Entre tôdas as espécies de cintos, os de algodão são os mais 
espalhados entre os povos nativos sul-americanos. 

Península Goajira. 

O U.M.P. possui numerosos cintos tecidos em algodão, usados 
pelos homens da tribo Goajiro. Petrullo colecionou-os em 1935: 

Catálogo, nr. 35-28-60 "white background with~ orange strips. 
Small gourd attached''. 

Catálogo, nr. 35-28-61 " ... rectilinear designs; with string tas
sels. Red, orange, blue". 

Catálogo, nr. 35-28-62 " ... rectilinear designs; with string tas
sels. Red, orange, blue, green". 

Catálogo, nr. 35-28-'63 "red, yellow and blue longitudinal 
bands". 

Catálogo, nr. 35-28-64 "purple, yellow -and black bands; tas
sels". 

Catálogo, nr. 35-28-65 "purple, yellow and black bands; tas
sels". 

Catálogo, nr. 35-28-66 "red, blue, white, yellow; tassels". 
Catálogo, nr. 35-28-67 "yellow, red, blue; tassels" (2ºª). • 

Por ocasião de solenidades os homens vestem um cinto muito 
grande "si-ira", tão largo que, se necessário fôsse, poderia servir de 
rêde. Os índios usam-no para carregar as flexas e longas facas. 
Suas dobras servem de bolsos. A face externa é feita de lã tingida. 
de azul ou vermelho, a face interna tecida em algodão. Constitui 
a peça principal do vestuário. Acompanham-lhe tanga e manto 
que, entretanto, exercem apenas papel secundário (2º4). Um cinto 
desta espécie, juntamente com outras peças do vestuário de um 
rico goajiro, encontra-se no museu etnográfico da Klg. Zool. Gesell-

(.202) Ehrenrelch 1905 b, p. 70. 
(203) Todos êstes dados me foram enviados gentilmente por Mlss Frances 

Eyman, U. M. P. 
(204) Ernst 1886, p. 522. 

/ 
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schaft "Natura Artis Magistra'', em Amsterdã (2º5). No registro 
original êste cinto tem o número 2 e a seguinte apresentação: 
"Faja para la cintura tejida de algodón" (2º6). 

Pleyte, em um estudo sôbre as peças do vestuário acima men
cionado, na descrição do cinto largo, com referência à materia 
prima, parece basear-se no texto espanhol do catálogo: " ... si ira 
Gürtel, prachtvoll aus Baumwolle gewebt und mit schonen rothen, 
weissen und blauen Figuren ausgestattet. An den beiden schmalen 
Seiten befinden sich einige Schnüre, ebenfalls aus Baumwolle ge
dreht, zur Bef estigung" (201, 2os). 

Moças goajira, provenientes de famílias pobres, usam um cinto 
tecido de algodão, tingido de prêto ou côres variegadas (2º9), que 
lhes é colocado, quando ainda recém-nascidas. Juntamente com 
o cinto usam um cordão de algodão, semelhante a um suspensó
rio. ~stes objetos servem-lhes de veste e adômo até o primeiro 
parto (210, 211). Todos os cintos dos Goajiro são confeccionados por 
mulheres (212, 218). 

Venezuela. 

Gumilla menciona um cinto largo tecido com fina pluma de 
algodão, como sendo a única vestimenta dos Guamo ou Guama: 
" ... esta gente Guama no se cu bre, ni bien, ni mal. Toda su gala, 
y ropa se reduce a un ceiíidor ancho, y de algodon, tan sutilmente 
bilado, que los buscan, y compran los Espaiíoles para texen aquel
las mugeres pues pudiendo cubrir con alguna decencia, con tan 
bellas, y ricas rendas, su total desnudez, y ningun recato, solo les 
sirven de apretarse neciamente las cinturas" (214). 

Entre os U arrau ou Guara uno, tribo isolada no delta do Ori
noco, homens e mulheres usam um cordão de cintura de algodão. 
Os homens servem-se dêle para entrelaçar a faixa passada por entre 
as pernas, as mulheres para prender a tanga de contas ou entre-
casca (215). · 

(205) l!:stes objetos estão numerados de 2.000 - 2.007. 
(206) Pleyte 1890, p . %'45, 249. 
(207) Pleyte 1890, p . 246 e quadro V. 
(208) Causa estranheza a descrição diversamente oposta dêstes dois cientis

tas, com respeito ao material, considerando-se que Pleyte, conhecedor do trabalho 
de Ernst, correspondeu-se com êste para consultá-lo minuciosamente a respeito 
dos objetos em questão. 

(209) As !ilhas de !amilias opUlentas possuem cintos e cordões de contas. 
(210) Ernst 1886, p. 523. 
(211) Stutzer 1927, p. 137. 
(212) Bolinder 1925, p. 75. 
(2'13) Armstrong and Métraux 1948, p. 373. 
(214) Gumilla, J . 1745, p. 183. 
(215) Appun 1871, I , p. 557. 
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Região montanhosa das Guianas. 

O singular cinto de algodão encontrado nesta região é usado 
pelos homens e meninos da tribo Arekuná ou Taulipáng. De forma 
cilíndrica, assemelha-se na aparência ao cinto de kamwarri dos 
Makuxi, Patamona e Uapixana (v. I, d). Deve-se notar, entretanto, 
que o cinto dos Arekuná é mais fino e apresenta quinze laços. 
(Dois exemplares se encontram no M. G.) (216). 

Sôbre a técnica de sua confecção, que _aliás se assemelha muito 
à maneira de fabricar os cintos de kamwarri (v. I, d/p. 33/34), relata 
Koch-Grünberg o seguinte: "Sie werden von Frauen mit einem 
Bat1mwollfaden über zwei Stückchen Pfeilrohr in ãhnlicher Weise 
hergestellt, wie eine Arbeit unserer Kinderstube, das sogenannte 
"Maschenabnehmen", die mit Gam über einer mit Nãgeln besteck
ten, Ieeren Zwirnrolle ausgeführt wird (Taf. 3, 5). Es entsteht 
dadurch ein vierkantiger Schlauch, der bisweilen mit einem Bündel 
Baumwollfãden gefüllt und an den beiden Enden zusammenge
schnürt wird und dann ein wurstfõrmi~es Aussehen bekommt" (217). 

Segundo Roth emprega-se "silk grass como enchimento do cin
to (218). Além dêste cinto os homens arekuná usam amiúde um 
cinto entrançado de cordões de algodão, que enrolado toma a forma 
de uma lingüiça. :E:ste cinto (na aparência semelhante ao cinto de 
cabelos humanos e de pêlos de macaco, existentes nas Guianas) é 
mencionado por Martius (219), R. Scl1omburgk (22º) e Koch-Grün
berg (221). Ule, em uma fotografia, mostra duas maneiras de usá-lo, 
dos homens arekuná (222). Serve-lhes para segurar a tanga. (223). O 
cinto é denominado "matupa" (219, 220, 224). Ao invés do cinto de 
cordões, os meninos só podem cingir-se com um cordão de cintura 
entrançado (221 ). 

Igualmente entre os Makuxi, o cinto de cordões, composto de 
diversos cordões brancos de algodão, constitui um traje masculino. 
Pende do cinto uma longa tanga (225). 

Os homens xirianá, tribo do rio Motomotó, lingüJ.sticamente 
isolada, empregam igualmente um cinto de cordões, sob o qual 
colocam o pênis levantado (226, 227). Entre os Xirianá, visitados. p_or 
Koch-Grünberg, os homens possuem apenas um cordão de algodão, 

(216) Roth 1924, p. 441 e quadro 24. 
(217) Koch-Orünberg 1923, llI, p . 32. 
(218) Roth 1924, p. 109. 
(219) Martius 1867, p. 622/1'3. 
(220) R. Schomburgk 1848, II, p. 239. 
(221) Koch-Orünberg 1917, I, p. 41. 
(222) Ule 1931, p. 283, quadro 2. 
(223) Appun 1871, II, p. 307. 
(224) lt o mesmo nome empregado pelos Arekuná e vizinhos para o cinto de 

cabelos humanos e de pêlo de macaco. 
(225) Koch-Orünberg 1917. I, p. 77. 
(226) Métraux 1948, p. 863. 
(227) Koch-Orünberg 1923, III, p. 306. 
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ao qual prendem a tanga. As mulheres servem-se de igual cordão 
para prender à cintura sua elegante tanguinha (228, 229). Também 
os Maiongkong conhecem o cinto de cordões. Empregam-no ho
mens (23º) e mulheres (231) para prender a faixa em forma de T. 
Além disto os homens ainda usam um cordão de cintura, de algo
dão (232) . Um cinto de cordões de algodão, dos índios Emerillon 
ou Emerenhon, encontra-se no M. P.: Catálogo, nr. RG. 1327 (cole
ção Enrico Fernandes). "Lãnge 68 cm, Breite 12 cm. Baumwoll
schnüre sind an zwei Stellen fest mit dünneren Baumwollschnüren 
zusammengebunden. Keine Fãrbung. Getragen von Mãnnem als 
Schurzhalter. Der Gürtel heisst hei den Indianern: kukua" (233). 

O 1'11.V.V.B. possui um cinto de cordões de algodão dos Apalaí 
ou Aparaí: Catálogo, nr. IVc 4134 (coleção Speiser). ~ste cinto, 
trabalhado da mesma maneira que o cinto de pêlos de macaco, em 
uso entre os Apalaí (igualmente no M. V. V. B., catálogo, nr. IVc 
4140, 4141; v. 1, j), é feito de fios de algodão e tingido com urucu. 
usado somente na dança dos homens, que o passam pela cintura e 
o amarram atrás (entrelaçando-o amiúde com outros cintos). Deno
mina-se "lamarian" (234). Speiser, completando esta documentação, 
diz que, em geral, os homens só usam um cordão fino, que nas 
festas é substituído por um ou mais cintos de cordões (235) de algo
dão e pêlos de macaco (v. 1, j). Conjuntamente entrelaçada tanto 
com o cordão como também com o cinto é usada uma faixa em 
forma de T (236). Schulz-Kampfhenkel procuram ressaltar que o cinto 
de cordões dos Apalaí (237) constitui um adôrno dos homens. Toda
via, só menciona exemplares brancos, isto é, não tingidos, que são 
feitos por mulheres (238). Comprova-se que entre os já menciona
dos Makuxi, além do cinto de cordões tecido de algodão, existe 
também um cinto entrançado de algodão. Assinala-se pela sua 
forma larga e fina. Sua maneira de confecção vem descrita por 
Rotl1: "The Makusi will plait a thick cotton cord upon two arrow 
sticks, and \vl1en completed will bend it twice upon itself in three 
equal parts, and by sewing maintain it in this position to form 
what is now a broad flat belt" (289). Seis exemplares dêste cinto, 

(228) Koch-Grünberg 1923, III, ps. 304/05. 
· (22'9) Segundo Métraux os Xirian&, descritos por Koch-Grünberg, adotaram 

o vestuário dos Karaib. (Métraux 1948, p. 863.) 
(230) Rice 1928, p. 220, quadro. 
(231) Stevens 1926, p . 401, quadro. 
(232) André 1902, p. 290. . . 
(233) Dados do Pro!. Herbert Baldus, M. P. 
(234) Dados do Pro!. Al!red Bühler e do Dr. Hans Dletschy, M. V. V. B. 
(~'35) Speiser denomina-o "Schnurbündel" (Spelser 1926, p . 130). 
(236) Speiser 1926, p. 130 e quadro 74, nr. 6, 7. 
(237) É bem verdade que Schulz-Kamp!henkel só fala de "Ba.umwollgürtel", 

mas, considerando-se as !otogra.fias que êle apresenta. às páginas 80, 81, 88, 
depreende-se que se trata ·de um cinto de cordões. 

(238) Schulz-Kamp!henkel 1938, ps. 84, 208 e quadros (vide números supra). 
(239) Roth 1924, p. 440. 
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em côr alaranjada, encontram-se no U. M. P.: catálogo, nr. S. A. 
126 (colecionados por Farabee, em sua expedição à América do 
Sul, 1913-1916) (24º). 

Os homens da vizinha tribo U apixana usam cinto semelhante 
feito de algodão, no qual entrelaçam uma faixa que lhes passa por 
entre as pernas (241). Também dêstes Farabee trouxe dois exem
plares para o U. M. P.: catálogo, nr. S. A. 538 (24º). 

Ao contrário, as mulheres da mesma tribo servem-se de um 
forte cordão de algodão para prender a tanga na cintura (242). 

Os cintos para danças, "pukwar-ti'', dos índios Palikur, são 
feitos de cordões de algodão entrançados ou de crochê e guarne
cidos de borlas nas extremidades. São usados exclusivamente por 
homens e somente em festividades (248). As mulheres se encarre
gam da sua confecção (244). Sôbre a maneira de prepará-lo, Nimuen
dajú dá interessante relato: "Das Hãkeln beschrãnkt sich auf die 
Herstellung von Baumwollschnüren, die dann, ihrer acht flach 
nebeneinander genãht, den Tanzgürtel der Mãnner bilden. Der 
Faden wird in ein flaches, 6 cm langes Holzstãbchen geklemmt 
und mit dessen Hilfe durch die Fadenschlinge gezogen. Die Tech
nik ist die gleiche wie hei den Uaçá-Indianern" (245, 246). 

O cinto de chochê encontra-se também em uso entre os homens 
da tribo Maraon, no rio U açá (245). Entretanto, os homens galibi, 
habitantes do mesmo rio, possuem o "kuntu", cinto trabalhado em 
ponto de malha (247). 

Às mocinhas makuxi e uapixana, quando de sua primeira mens
truação, é aplicado um cinto tecido, de côr vermelha. A borda 
inferior é franjada e guarnecida de três borlas pendentes. Roth 
denomina êsse cinto "apron belt" (248) . Igualmente entre os Maiong
kong comprova-se a existência de um cinto tingido e guarnecido 
de franjas (249) que, segundo Roth, assemelha-se ao "apron belt" (250), 

acima mencionado. Os homens da tribo Oiana usam um estreito 

(24-0) Da.dos de Miss Frances Eyman, U. M. P. 
(241) Farabee 1918, p. 29. 
(2'42) Koch-Grünberg 1923, III, p. 33. 
(2'43) Nimuendajú 1926, p. 65, 129. 
(244) Nimuendajú 1926, p. 34. 
(245) NimuendaJú 1926, p. 53. 
(246) Digno de nota é que, segundo NimuendaJú, a tecelagem doe Palllrur se 

extinguiu, porque a úl tlma tecelã morreu sem deixar escola, dota anos antes da 
visita. de Nlmuendajú a essa tribo. (Nimuendajú 1926, p. 52.) 

(247) Nimuenda.Jú 1926, p. 141. . 
(248) Segundo os dados de Im Thurn. trata-se de um manto curto que oe 

homens makuxi e uaplxana colocam sôbre os ombros. (Im Thurn 1883, ps. 199 e 
200, !ig. 6. ) Todavia., Roth impugna essa opinião com os seguintes dlzerea: "The 
artlcles mistakenly described by Im Thurn a.a very short ma.ntles of woven cloth, 
with illustratlon, are really the special kind o! apron belt, wom by the young 
Wapishana and Makusi girls at their !irst menstruatlon. They continue to be 
manufactured up to the present day" (Roth 1924, p. 437). 

(249) R. H. Schomburgk 1841, Journ. Roy. Geogr. Soe. X, p. 215, segundo 
Roth 1924, p . 444. 

(250) Roth 1924, p . 444. 
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cinto tecido de algodão (251). Pelas fotografias apresentadas por 
Schulz-Kampfhenkel vê-se que êles também usam um cordão de 
cintura para prender uma pequena faixa (252). Segundo Crevaux 
a veste masculina dos Oiampi, habitantes da mesma região, consiste 
em uma faixa e em um cordão de cintura, de algodão (253) . :Êstes 
dados são confirmados por uma fotografia apresentada por Schulz
-Kampfhenkel (252) . Falando de modo geral, sem determinação de 
tribos, escreve J oest que os homens karaib e aruak, do Surinam, 
usam um cordão de algodão para prender a faixa que lhes passa 
por entre as pernas (2<>4). Também as mulheres dos mencionados 
povos usam êsse cordão de cintura (255, 256). 

Região situada entre o Rio Negro e o J apurá. 

Uma fotografia a presentada por Rice 
de um cinto de cordões entre os Maku. 
nela a faixa em forma de T (257). 

Planície ocidental amazónica. 

documenta a existência 
Os homens entrelaçam 

Nesta região o cordão de algodão acha-se muito espalhado. 
Serve aos Koto (258) e aos Ssimaku (259) para prender o pênis levan
tado. A mesma referência é aplicável aos Ssabela. As mulheres 
usam-no para prender uma pequena fôlha dobrada sôbre o pú
bis (26º). As mulheres da tribo Chaiahuita empregam o cordão de 
algodão ("tinxina") para prender à cintura um pano enrolado tecido 
por elas próprias (261 ). 

Entre os Juri, Koretu e Koeruna as moças virgens cingem-se 
com um cordão de algodão (bem como os respectivos cordões de 
braço) como sinal de nubilidade. Quando deixam de ser virgens 
depõem o cordão (262). Os homens das tribos Mirânia e Uaupé 
usam um cinto fiado, de algodão, que tem a forma de um lingüiça. 
:Êste cinto tem muita semelhança com o cinto dos Arekuná (263). 

(251) Roth 1924, p. 440. 
(252) Schulz-Kamp:fhenkel 1938, quadro perto de p . 193. 
(253 ) Crevaux 1883, p . 213. 
(254) J oest 1893, p . 81 e quadro IV. 
(255) Ka.ppler 1887, ps. 212/ 13. 
{Z56 ) K a ppler 1887, p . 240. 
(257 ) Rice 1928, p . 221, quadro. 
(258) St eward and Métraux 1948, p. 743. 
(259) T essmann 1930, p . 487. 
(260) Tessmann 1930, p. 298. 
(261) Tessmann 1930, p. 382. 
(262) Martius 1867, p . 111. 
(263 ) Ma.rtius 1867, ps. 622:/23. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Um cinto tecido, usado pelos Tukano, encontra,.se no M. P.: catá
logo, nr. RG 2517. "Lãnge ·88 cm, Breite 35 mm. ln Gruppen von 
5-9 cm Ausdehnung gewebt. ?vlitten durch den Gürtel geht eine 
doppelte Baum,vollschnur mit zwei Troddeln aus BaumwolHãden 
an den Enden" (264). . 

Os Ssimaku, acima inencionados, usam, juntamente com o cor
dão, um cinto tecido de algodão, "ixtsurá", qt1e serve para prender 
o pênis levantado (265). Karsten refere que entre os Jívaro, somente 
as mulheres usam o cinto de algodão, chamado "ikichi", que lhes 
serve para prender uma. peça do vestuário (266, 267). Porém Tess
mann menciona também um cinto tecido para homens, com 4 cm 
de largura. A borda inferior dêste cinto é ornada de pedacinhos 
triangulares de conchas pendentes em cordões de contas (268). Os 
homens tecem-nos (269), as mulheres tingem-nos. 

Com respeito ao cinto tecido deverão ser ainda considerados 
alguns- dados de Tessmann. É: preciso, entretanto, notar que êsses 
dados se referem aos remanescentes de tribos já bastante civiliza
das: os homens da tribo Omagua servem-se do "sumbi", um cinto 
tecido, para prender a calça moderna. Tessmann' julga que êsse 
cinto foi introduzido pelos Khechua (270, 271). , O trabalho de 
tecelagem fica ao encargo das mulheres (272). São igualmente as 
mulheres (273) que tecem o "kitbosi", "kitswasi" ou "tsumpi", cinto 
t1sado pe~os homens da tribo Ka!!doxi. Serve-lhes para prender a 
tanga (274). Iguais dado~ se referem aos Chebero, que denominam 
o seu cinto: "sumbek" ou "sintaa" (275, 276). Cinto semelhante a 
êste, chamado "dopatsi", llSam as m11lheres da tribo Chamikuro, 
para prender a tanga (211). 

Planície ao sul do médio A1nazonas. 

Como adôrno das mulheres da tribo Iamamadi, Métraux men
ciona um largo cinto tecido de algodão, tingido de vermelho (278). 

(264) Dados do Prof. Herbert Baldus, M . . P . 
(265) Tessmann 1930, p. 487. 
(266) Ka.rsten 1935, p. 88. 
(267) Trata-se de um vestido de pano tecido, o qual deix~ descoberto o 

ombro esquerdo. 
(268) Tessmann 1930, p . 343. . . 
(269) Fiar, tecer, trabalhar em ponto de malha constitui, entre os Jívaro, 

ocupação para os homens (Steward and Métraux 1948, p. 622). 
(270) Tessmann 1930, p. 49. 
(271) Chantre y Herrera mencionaram também o cinto tecido (Chantre y 

Herrera 1901, p. 66) . 
(272.') Tessmann 1930, p. 55. 
(273) Tessmann 1930, p. 286. 
(274) Tessmann 1930, p. 281. 
(275) Tessmann 1930, p. 419. 
(276) Tessmann 1930, p. 426. 
(277) Tessmann 1930, p. 398. 
(278) Métraux 1948, p. 670. • 
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Entre os Munduruku, os homens usam um cordão de algodão para 
prender o invólucro triangular do pênis (279). Além disto, tanto 
homens como mulheres possuem um cinto tecido de algodão e 
ornado com dentes de inimig<;>s mortos (28º) (v. 1, 1). 

Montanhas orientais brasileiras. 

Comprova-se, entre os Apinagé, a existência de um cinto branco 
franjado, tecido de algodão. Usam-no os noviços como adôrno, na 
festa de encerramento da primeira fase da iniciação (281). Nimuen
dajú descreve-o minuciosamente: "A girdle consisting of a thin rod 
not quite equal to the wearer' s pelvic width; its cotton wrapping; 
and usually four-sometimes more-thick cords which at intervals 
extend down to the middle of the thigh" (282). :E:stes cintos são 
feitos pelas mulheres que são parentes dos rapazes (283). Na festa 
de encerramento da iniciação os tios dos noviços, pelo lado materno, 
também usam cinto tecido de algodão e adornado de penas (283, 284). 

Entre os Ramkokamekrã-Canella, um cinto entrançado de algodão e 
guarnecido de chocalhos representa o distintivo dos corredores de 
toro (285, 286). Ségundo Kissenberth, os homens da mesma tribo 
possuem um cordão de cintura, feito de algodão e ornado de bor
las, chamado "ni-kra-je'' (287). Todo o vestuário masculino dos 
Guajajara consiste apenas em um "Schamgürtel" de algodão, que é 
feito pelas mulheres (288). ·No M. P. encontra-se um cinto de cordões 
de algodão pertencente à tribo Krahó: catálogo, nr. RG 63 (coleção 
Harald Schultz, São Paulo, 1947) (289). . 

:E:ste cinto é feito de simples cordões e tingido de urucu (Bixa 
Orellana) (290). Usam-no mulheres e meninas desde os seus dez 
anos de idade (Figs. 4, 5). A julgar pelas figuras, o cinto é usado 
da mesma maneira que o cinto de tucum das moças das tribos 
Ramkokamekrã-Canella e Porekamekra, isto é, com o laço enro
lado na frente (291). Outrora só podiam usá-lo as moças que desem
penhassen1 bem suas obrigações na casa-dos-homens solteiros (292) . 

(279) Horton 1948, . p. 275. 
(280) Horton 1948, p . 278. 
(281) No inicio da iniciação vestem-se com um cinto entrançado de emblra 

(vide I , a). 
(282) Nimuendajú 1939, ps. 48 e 49, flgs . 9, 10. 
(283) NimuendaJú 1939, p. 50. 
(284) Vide 1, k. 
(285) Corrida de toro é o esporte nacional dos Timbira. 
(286) Nimuendajú 1946, p. 137. 
(287) Kissenberth 1912, p. 54. 
(288) .Plagge 1857, p. 206. 
(289) Os seguintes dados são do Prof. Herbert Baldus, M. P. 
(290) A técnica ~e confecção é a mesma empregada pelos Ramkokamekrã.;; 

-Oanella para fazer o cinto de tucum (vide I, d). 
(291) Vide 1, d , p e foto 2. 
(292') O mesmo costume é observado entre as moças dos Ramkokamekrã

·Canella e Porekamekra (vide I, d) . 
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Baldus acrescenta duas referências importantes: 1. "Heute kommt 
es nur sehr selten vor, dass ein · Mãdchen oder Frau nur den 
Schnurgürtel trãgt, ·ohne zumindest ihre Sexualia mit einem grünen 
Blatt zu bedecken. Entgegen den lnformationen Curt Nimuenda
jús über die Canella." 2. "Heute tragen Mãdchen und Frauen 
der Krahô ein etwa zwei Meter langes Stück Stoff um die Lenden 
gewickelt, das mit Vorliebe rot gefãrbt sein soll. Darunter wird 
meistens der traditionelle Schnurgürtel getragen" (293, 294). 

As mulheres da tribo Kamakan ou Menien usam um cordão de 
cintura com uma tanguita pendente (295, 296). Maximilian Prinz zu 
Wied-Neu\vied acrescenta que outrora os Kamakan não conheciam 
o cordão de algodão. As mulheres andavam a princípio completa
mente nuas, "oder spãterhin mit einem um die Hüfte gebundenen 
Stück Baumbast" (297). 

Costa oriental brasileira. 

Fala~do sôbre os "alten Tupí" relata Martius que as moças, no 
início da puberdade, passavam a cingir a cintura e os braços com 
cordões de algodão. Uma vez não mais virgens déveriam depô-los 
novamente (298). O mesmo costume observou Soares de So11za 
entre os Tupinambá (299). D' Abbeville menciona um cinto pàra 
homens usado na mesma tribo. Segundo seus próprios dados, êle 
consiste em uma faixa de algodão enfeitada de quadradinhas con
chas de mariscos (ªºº). 

(293) Dados do Prof. Herbert Baldus, M. P. 
(294) Sõbre o conhecimento e a importA.ncta que o algodão tinha entre os 

Krahó, dá Nimuendajú notável referência: "Notwlthstanding Rlbeiros"s (Ribeiro 
1841) expllclt assertion that the Kraho ot 1816 dld not know how to raise or treat 
cotton, it seems to me to have been nattve to ~ll Northwestern and Central Ge 
bef"re the advent of clvilizatlon. In the flrst place, cotton is employed ln a 
varlety of ways-in wholly aborlglnal forms ot tndustry as well as ln ceremonlal, 
notably ln the boys lnitlation festival. A second argument is the technique of 
plattlng cotton carrytng sllngs for children, though lt must be admitted that 
accordlng to Ribeiro their material was burlty bast. Third, there is the form of 
the splndle, devlatlng trom the neighborlng Neobrazilla.n and Guajajara parallels 
(pl. 18, a). Flnally, all the Northwestern trlbes share the se.me word for cotton." 
(Nlmuendajú 1946, p. 59). 

(295) Prinz zu Wled-Neuwled, M. 1821, II, p. 216 e vol. ilustrações, pranchas 
19, 20, 21 (fig. 4). 

(296) A respeito da aquisição da matéria prima, Prlnz zu Wied-Neuwied 
refere o seguinte: "Dle Baumwolle cultivieren sle ebentalls ln klelnen Quanti
tãten und verarbelten sle geschlckt zu Schnüren, besonders dle Welber wlssen 
den Faden ãusserst nett zu drehen, und künstllche vierfache Schnüre daraus zu 
ver!ertlgen. Sie verarbelten dleselben zu mancherley Endzwecken, besonders aber 
zu ihren Kleldungs-oder Putzgegenstãden ... Sle (die Hüttschnur) besteht ln elnem 
künstlich auf felnen Schnüren übersponnenen Strlcke, mlt eln paar grossen 
Quasten an den Enden... Ueber die Geschlckllchkelt mlt welcher diese rohen 
Menschen die Schnüre zu bearbelten verstehen, kann man slch nicht genug 
wundern: Zu grõsserer Verzlerung pfiegen sie dteselben wohl mlt der Catua
-Farbe rothbraun und welss zu fãrben. "" (Prlnz zu Wied-Neuwied, M. 1821, II, ps. 
215/16). 

(297) Prlnz zu Wied-Neuwled, M. 1821, II, ps. 2'15/16. -
(298) Martlus 1867, p. 111. , 
(299) Soares de Souza 1895, p. 312, segundo Métraux 1928, p. 126. 
(300) D"Abbeville, Claude 1614, Fol. 275 v .. segundo Métraux 1928, p. 126. 
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Mato Grosso. 
·, 

Região do Araguaia: 

Há comprovantes da existência, entre os Kaiapó, de um cinto 
branco de algodão, enfeitado de garras (ªº1). Nada consta a respeito 
de quem o usa (3º2) . Os meninos usam um cordão de cintura ver
melho feito de algodão, com uma borla pendendo na frente (3º3). 

:Este cordão compõe-se de dois fios torcidos (304). Entre os Ka
rajá (3º5), somente rapazes mais maduros e homens já feitos cingem-se 
com o cordão de cintura. Tal costume, entretanto, não parece 
ser obrigatório, pois muitos homens nunca o usam e outros só 
ocasionalmente. "Sie besteht aus einer roten, 1-2 m langen Baum
wollschnur von 0,2-0, 3 cm Stãrke, die entweder aus zwei Fãden 
zusammengedreht oder vierkantig geflochten ist (3º6). É confec
cionado por homens (3º7). Existem duas denominações diferentes 
para êste cordão: "etu" e "nohomodi" (308). Krause, baseando-se na 
segunda denominação, julga que o cordão de cintura talvez tenha 
estado em alguma relação com o cordão do pênis. :Este último é 
usado regularmente por todos os rapaze~ .1e homens Karajá (309). 

Segundo Kõnigswald, o cordão de- cintura serve para segurar o 
pênis ("Penishalter") (310). Krause é contrário a essa opinião. 
Também as fotografias que êle apresenta não revelam nada a 
respeito (311 ). :Ele julga que o cordão substitui um bôlso, porque 
os índios, amiúde, penduram nêle s.eus pequenos objetos de uso 
diário (312). Os Javahé possuem igualmente cordões de cintura e 
do pênis (313). Os jovens da tribo Karajá usam juntamente com 

(301) Krause 1911, ps. 384/85 (vide I, n ). 
(302) Talvez constitua êle o adôrno dos homell8 que, aliás, usam-no como 

vestem a capinha do pênis. Mulheres e moças sempre andam nuas. (Krause 
1911, p . 376.) 

(303) Krause 1911, p. 379, quadro 64, nr. 4 b. 
(304) Krause 1911, p. 384. 
(305) O povo karaJá divide·se em três tribos: Sambioá, Iavahé e Karajá 

(Krause 1911, p . 186). 
(306) Krause 1911, p. 205 e quadros 36, 37, 38, 43, 44. 
(307) Krause 1911, p . 295. 
(308) Krause 1911, p . 2'05. 
(309) "Dle Penlsschnur (notekana, noodakan; von noo = Penls, wãdakana. 

_ Gürtel) ist eine lange rote, zuwellen a.uch schwarze Baumwollschnur, dle 
um dle über die Eichel nach vorn gezogene Vorhaut rollenartig gewickelt wlrd. 
Der Penis w1rd dadurch zurückgeschoben und nimmt ein kugeliges Aussehen an, 
so dass der Hodensack drelkugelig aussleht mlt elner kleinen scbrãg nach oben 
stehenden Rolle (Ta!. 36, 38, 43). Die Schnur wlrd mit 9-10 Jahren, also dem 
Beginn der Pubertll.t, angelegt und hat na.eh übereinstimmenden Aussagen der 
Indianer den Zweck, die Elchel vor den Blicken der Frauen zu verbergen. 
Vlellelcht lst dles aber ein erst durch die stãndige Bedeckung zum Zwecke des 
Sehutzes entstandenes sekundã.res Schamgefühl." (Krause 1911, p. 204.) 

(310) Von Koenigswald 1908, p. 223. 
(311) Krause 1911, p. 205 e quadros 36, 37, 38, 43, 44. 
(312) Krauae 1911, p. 205. 
(313) Krause 1911, p. 454. 

' 
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o cordão de cintura, cintos entrançados de algodão, feitos ell) 
diversos modelos e em côr branca e preta (314). Segundo Lipkind, 
trata-se de cintos tecidos (315) . Denominam-se "wãdakana" (314). 

Guarnecidos de franjas de diversas espécies de materiais (tais como 
penas, frutas, conchas de mariscos), são usados em danças e lutas 
livres (316, 317). Da mesma espécie, mas muito mais simples, são os 
cintos entrançados dos jovens javahé (318). Interessante espécie de 
cinto de algodão possuem as meninas pequenas da tribo Karajá. 
Tingido de prêto (319), êste cinto serve ao mesmo tempo de veste, 
ornamento e sinal característico de certa idade. Krause dá, a res
peito, relato bem extensivo: "Kleinste Kinder tragen nur ein paar 
wagerecht umschlungene schwarze Schnüre, die auf dem Rücken 
durch einen Querfaden verbunden sind, und deren Enden vorn 
verknotet sind, so dass die Fransen ais kleines Bündel herabhãngen 
(Abb. 29). Kleinere ~1ãdchen von 2-5 J ahren tragen locker durcl1-
flochtene, ebenfalls vorn gebundene Gürtel. Die wagerechten 
Fãden des Geflechts sind an den Enden henkelartig verknüpft, und 
in diese Henkel sind andere Baumwollfãden eingebunden, die zum 
Zubinden des Gürtels benutzt v1erden und gleichzeitig ·das Fran
senbündel bilden (Abb. 30; Taf. 11, Abb. 4). Grossere Mãdchen 
von etwa 5-10 Jahren tragen bereits fester geflochtene Gürtel, hei 
denen ebenfa1ls besondere Bindestrãhnen in die Henkel einge
knüpft sind, doch hãngen in diesen Strãhnen besondere Fransen: 
büschel herab (Abb. 31). Von da an bis zur Pubertãt tragen die 
Mãdchen fest- und dichtgeflochtene Baumwollgürtel. Die Binde
strãhnen sind durch die beiden Henkel geführt, tragen aber keine 
Fransen. An deren Stelle wird ein grauer Baumbastschurz durch 
den Gürtel gezogen, der vom hen1nterhãngt, zwischen den Beinen 
durchgezogen wird und hinten abermals am Gürtel befestigt ist 
(Taf. 18; Taf. 51, Abb. 2)" (32º,321). :Estes diversos cintos das meni
nas karajá têm igualmente o nome de "vvãdakana" (322

). 

Entre os Javahé até mesmo as meninas bem pequenas já usam 
um cinto expêssamente entrançado. Krause não viu em parte algu
ma cinto de tecido mais ralo (323). 

(314) Krause 1911, p. 239 e quadro 53, nr. 1-5. 
( 315) Lipkind 1948, p. 184. 
(316) Krause 1911, ps. 239, 296/97. 
(317) Karsten julga as últimas referências de multa importância e acres

centa: "In wrestltng strong hips are requtred, and the Indian idea that certain 
bands and corda are able to impart strenght tQ the Umb which they are applled 
makes it probable that thls is the true reason why tbe Karafa adorn themselves 
with the elaborately-made glrdles .on that occaslon." (Karsten 1926, p. 140). 

(318) Krause 1911, p ; 231 e 358, quadro 59, nr. 12. · 
(319) Preto é a cõr das crianças, enquanto que o vermelho é a dos jovens 

e dos homens (Krause 1911, ps. 214 e 2'17). ·. 
(320) Krause 1911, ps. 205-207. 
(321) Depois da puberdade, as mulheres· usam .clnto de entrecasca (vlde 1, a). 
(322) Krause 1911, p. 205. 
(323) Krause 1911, p. 355. 
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K.rause jt1lga ter sido o sentimento de pudor das moças que 
deu origem às espécies de cintos. Como prova para a sua opinião 
apresenta êle a seguinte observação pessoal: "Frauen haben nie 
in unserer Gegen\vart ihre Binde abgelegt oder ge\vechselt, ltnd 
kleine Mãdchen, denen ich ihre Gürtel abkaufte, gingen hinter die 
nãchste Mattenwand, um dort einen neuen anzulegen, ehe sie mir 
den getragenen Gürtel brachten" (324). 

A confecção do cinto das meninas e dos jovens opera-se por 
meio de um pequeno tear de entrançar: "Die Kette ist fortlaufend 
Z\vischen den kurzen Stãben eines lãnglichen Rohrrahmens ge
spannt (Abb. 146). Bei einem Apparat vertreten die Stelle der langen 
Seitenstãbe ein Bogen und eine Lanze (Abb. 147). Der Rahmen 
'\vird wagerecht oder leicht schrãg nach oben gehalten. Die Ket
tenfãden werden mit der Hand aufgehoben, der Durchschlag wird 
mit der Hand hindurchgezogen, eine mühselige Arbeit besonders 
hei den Tanzgürteln, die schwarz und weiss gemustert sind. Der 
Durchschlag besteht nur aus einem Faden, mit dem ein Kettfaden 
um den anderen aufgehoben wird. Diese Art der Flechterei kommt 
der Weberei schon sehr nahe" (325, 326). 

Os homens encarregam-se de fazer os objetos entrançados de 
fio de algodão, ao passo que constitui trabalho exclusivo das mu
lheres o plantio do algodão, bem como a confecção de objetos de 
crochê e enodados (327). Para tingir os cintos empregam-se tinta 
de urucu e barro prêto (328). · 

Comprova-se entre os Tapirapé a existência de cordão de cin
tura "anchekuakuan" ou "chikoangkoháua", como única peça do 
vestt1ário masculino, · ao lado da capinha do pênios (Figs. 6, 7). 

Preparado com fios de algodão (torcido pelas mulheres sôbre 
as suas coxas), é usado um pouco abaixo do umbigo. Baldus julga 
que essa maneira de usá-lo vem confirmar a opinião de Karl von 

(324) K.rause 1911, ps. 208/ 09. 
(325) Krause 1911, ps. 296/97. 
(32'6) Fonseca (segundo Krause 1911, p. 296) refere que foi êle quem ensinou 

aos Karajá a arte de tecer. Esta referência levou também Lipklnd (vide acima) 
a falar sôbre cintos tecidos. Opondo-se a esta opinião escreve Krause com tôda 
a clareza: "Eigentliches Weben gibt es nlcht, dle Indianer slnd über das 
Flechten noch nicht hlnausgekommen. Sie benutzen ganz einfache Apparate 
dazu, um lhre Netzdecken, Tanz-und Mãdchengürtel herzustellen" (Krause 1911, 
p. 295). 

Entretanto êle julga. possível que os índios tenham conhecido esta apare
lhagem por intermédio de Fonseca, porque os mencionados cintos "tatsã.chllch 
eine Art Weberel aufweisen" (K.rau.se 1911, p. 296). Ainda deve ser mencionada 
uma citação de um trabalho anterior de Krause, porque ela está em contradição 
com as referência.a até agora feitas: "Eigentliche Weberei gibt es nicht; thre 
Umhãngedecken, Gürtel usw. werden a.uf besonderen Rahmen geknüpft, es ist dies 
eine alte Kunst, dle offenbar bel den Karajâ 1m Niedergang begrlffen ist." 
(Krause 1909, p. 498.) · . , 

Posteriormente parece ter Krause corrigido tal referênc$a, na. sua: obra "ln 
den Wildnissen Brasiliens", porque nada fala a respeito dos cintos feitos com 
nós (geknüpfte Gürtel). · · 

(327) Krause 1911, p . . 295. 
(328) Krause 1911, p. 304. · · 
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den Steinen, segundo o qual originàriamente o cordão de cintura 
tinha a função de capinha do pênis. Entre os atuais Tapirapé, êste 
cordão, juntamente com o ornato labial, podem ser considerados 
como sinais característicos do sexo masculino. Algumas vêzes os 
índios penduram no cordão um pente ou, como acontece recente
mente, uma tesoura (329). 

Região do médio X ingu. 

Entre os Juruna, a veste masculina é um cinto de algodão. 
(O pênis é coberto com uma capinha)(ªªº, 331). 

Tribos do K ulisehu. 

O cordão de cintura e o cordame, ambos feitos de algodão, 
são as peças mais importantes do vestuário masculino entre as tri
bos do Kulisehu. Algumas vêzes os índios enfiam no cordão de 
cintura sementes de frutas, pedacinhos de conchas de caracol ou 
pedacinhos de cálamo; entretanto, a maior parte do cordão fica 
Jivr.e (332, 333). Karl von den Steinen apresenta uma fotografia de 
um homem da tribo Bakairi, usando como única veste o cordão 
acima mencionado. É atado na frente de maneira que as extre
midades enfranjadas caem sôbre as partes genitais em forma de 
borlas (334). Karl von den Steinen fala de um cordame avermelhado, 
feito de algodão, usado pela mesma tribo (335). Max Schmidt tirou 
a fotografia de um cordame dos Bakairi, existente no M. V. B.: 
catálogo, nr. 5189. Dá-lhe, entretanto, a falsa denominação de 
"Hüftschnur" (336). :E:ste cordame é composto de grande número 
de cordões frouxamente trançados, que se juntam nas extremidades, 
formando borlas. A maneira de usá-lo é ilustrada por Karl von 
den Steinen em uma fotografia de quatro homens da tribo dos 
Nahuquá (337). Um dêles traz o cordame atado pela frente, de ma
neira que as extremidades caem-lhe sôbre as partes genitais. Os 
outros dois homens usam o cordão de cintura. É estranho que o 

(329) Baldus 1945, ps. 87/88. 
(330) Nimuendajú 1948, p. 228. 
(331) Desde a época doe Jeaultas, as mulheres Juruna tomaram-se célebres 

pela sua habilidade em fiar o algOdão, "as tine as halr" (NlmuendaJú 1948, p. 230). 
(332) Karl von den Stelnen 1894, p. 191. 
(333) Ehrenreich 1890, p. 87. 
(334) Karl von den Steinen 1894, quadro VI. 
(335) Karl von den Stelnen 1886, p. 173. 
(336) M. Schmldt 1905, p . 97, fig. 13. 
( 337) Karl von den Stelnen 1894, p. 95, quadro 4. 
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nó não é feito nem ao lado nem na frente. (Têm o pênis em posi
ção natural e usam as partes pudendas raspadas) (338). 

Em outra fotografia vêem-se quatro homens mehinaku cingidos 
com o cordão de cintura, no corpo nu (339). Dois dêles têm o cor
dão atado na frente por meio de um laço ou um simples n6. (A 
fotografia não permite distinguir muito bem.) Todos têm o pênis 
descoberto e em posição normal. ~stes mesmos dados podem ser 
aplicados aos índios auetõ, como se demonstra de um desenho de 
Gehrts (340). Entre muitos homens que transportam uma canoa, um 
dêles t1sa o cordame com as extremidades cobrindo o pênis. Os 
outros usam o cordão. (O pênis descoberto está em posição normal.) 

Finalmente depreende-se de uma fotografia de um índio tru
mai (341) que a veste masculina desta tribo lingü1sticamente isolada 
consiste apenas no cordão de cintura. (O pênis descoberto pende 
em posição normal.) O cordão é tingido de vermelho (842). Sôbre 
a finalidade do cordão de cintura e do cordame de algodão, usados 
pelas tribos do Kulisehu, Karl von den Steinen dá a seguinte refe
rência: "lch hatte sie samt dem Baumwollstrang bis danin als eine 
õfters mit Zierrat ausgestattete Tragschnur betrachtet für Leute, 
die keine Taschen haben, oder ais Vorrat an Bindematerial, das 
immer zur Hand wãre, allein in der That wurden leichtes Hand
werkszeug wie Muscheln und Fischgebisse, oder auch der Kamm 
oder die von uns gegebenen Messer nicht an der Hüftschnur, son
dem an einer Schnur um den Hals auf Brust oder Rücken getragen. 
At1ch hatten die so arbeitsamen Frauen keine Hüftschnur. Klei
nere Knaben waren meist schon mit der Schnur versehen, hatten 
dann jedoch stets ein paar zierliche Kleinigkeiten darauf gereiht. 
Die Hüftschnur dient zu dem Zweck, das Praeputium zu verlãn
gern. Der Penis wird aufwãrts dem Leib angelegt und so unter 
die Hüftschnur geschoben, dass das obere Stück des Praeputium 
abgeklemmt bleibt. Man hãlt den Jüngling zu diesem Verfahren 
an, wenn die ersten Erektionen eintreten. Er bemüht sich, die 
Prozedur tagelang inne zu halten, und beseitigt das lãstige Scham
l1aar ." (343) 

Ehrenreich confirma essas referências e acrescenta que essas 
tribos conservam o decôro, cobrindo a glande do pênis (844). Karl 
von den Steinen, entretanto, julga que êles cobrem a glande para 
protegê-la contra espinhos, insetos, etc. (345). O referido autor faz 

(338) O homem à esquerda está completamente nu, porque já tinha dado o 
cordão a Karl von den Steinen (Karl von den Steinen 1894, p. 191). 

(339) Karl von den Steinen 1894, quadro XIV. 
(340) Karl von den Steinen 1894, quadro X. 
(341) Karl von den Steinen 1886, quadro perto de p. 194. 
(342) Karl von den Steinen 1886, p. 195. 
(343) Karl von den Steinen 1894, pa. 191/92. 
(344) Ehrenreich 1890, p. 86. 
(345) Karl von den Steinen 1894, pa. 195/96. 
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ainda esta importante observação: "Die Trumai hatten eine abson
derliche Methode, die auch von anderen brasilianischen Stãmmen 
berichtet wird. Sie banden das Praeputium vor der Glans mit 
einem meist mit U rucú rot gefãrbten Baumwollfaden zusammen. 
Das Vorderende des Penis erschien wie ein Wurstzipfel. Sie hatten 
also im Dauerzustande das, was die anderen mit ihrer Hüftschnur 
nur vorübergehend hatten" (343). Desta última referência explica-se 
que os homens em tôdas as fotografias apresentadas por Karl von 
de.n Steinen têm o pênis em posição natural. 

Segundo ~1. Schmidt os Bakairi só colocam o pênis sob o cor
dão de cintl1ra quando se manifesta a ereção (346). 

Alto Tapajós. 

Entre os Apiaká que habitam o curso superior do Tapajós, os 
11omens usam éomo adôrno um cinto tecido de algodão, tingido de 
urucu vermelho. Na frente é atado com um laço semelhante a 
uma rêde. As extremidades do laço formam duas borlas, que 
cobrem as· partes genitais (347). Tanto Koch,..Grünberg (348) como 
Nimuendajú (349) mencionam êste cinto. 

Alto Paraguai. · 

O M.P. possui um cinto em forma de canudo, tecido de algo
dão, tingido de urucu, ein uso entre os Umotina, Umutina ou Bar
bados, que vivem entre o Rio dos Bugres e a margem direita do 
alto Paraguai: catálogo, nr. RG-2523 (coleção Harald Schultz, 1943-
-1945). . 

~ste cinto chamado "ameta" constitui uma veste teminina qt1e 
já deve· ser usada pelas crianças recém-nascidas (Figs. 8, 9, 10). 
Tôdas as mulheres, inclusive as moças, usam-no constantemente, 
mesmo durante o sono e o banho. Depõem-no somente quando 
pescam com timbó (350, 351, 352). Depreende-se da foto 9 que o 

(346) M. Schmidt 1914, p. 186. 
(347) Karl von den Stelnen 1899, p. 33 e quadro 5. · 
'(348) Koch-Grünberg 1908, ZfE (V) 34, p, 351. 
(349) Nlmuendajú 1948, p. 315. 
(35~) "Paullinia Cupana H. B. et K. Paulli~a pinnata L., 'Pfianzen zum 

F1.schverg11ten; die Indianer nannten aber auch elne Anze.hl anderer Glftpfianzen 
timbo, so Lonchocarpus und SerJanla." (Fr1eder1ci 1947, p. 610.) 

(351) Referências do Prof . . Herbert Baldus, M. P. 
(352.') Detalhada. descrição sõbre ·o cinto-tubo dos Umutina e sôbre a sua 

finalidade, apresenta Max Schmldt em seu trabalho "Los Barbados Umotlnas en 
Matto Grosso (Brasll)" aparecido na Revista de la Socledad Clentlfica. del Para
gua.y, Tomo V. Assuncion, 12 Octubre de· 1941, nr. 4. O Prof. Herbert Baldus 
chamou-me a atenção para êste trabalho. Entretanto, não me foi possível 
consultá-lo. 
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'rentre e a cintura ficam completamente cingidos com o cinto-tubo. 
Pela foto 10 vê-se que a tecelagem entre os U mutina constitui 
trabalho feminino. O tear está em posição vertical. Sôbre duas 
varas enforquilhadas, firmadas no chão, repousa uma vêrga. Pouco 
abaixo das forquilhas, amarrada nas varas passa uma segunda vêrga 
paralela à primeira. Um fio envolvendo as duas vêrgas paralelas 
forma a cadeia. A tecelã, aproveitando tôda a cadeia, adquire um 
tecido cilíndrico sem costura alguma (Figs. 8, 9). 

Finalmente, pode-se ainda citar o mito dos Umutina, colecio
nado por Schultz (353): "Barukoloto" = estrêla d~alva, que se refere 
ao cinto-tubo em conexo com a .pescaria com timb6: trata-se de t1m 
casal que possuía um filho chamado, Hari, a lua, e a uma filha 
chamada Barukoloto, a estrêla d'alva. Hari pediu ao carrapato que 
observasse sua irmã durante a pescaria com timbó. O carrapato 
comunicou-lhe então que entre tôdas as moças da vila, Barukoloto 
possuía o maior órgão sexual. Certo dia Hari convenceu a irmã 
de irem pescar sozinhos. Chegados ao lago, pediu à irmã para 
preparar a tarrafa, enquanto êle ia ao mato buscar o timb6. Escon
deu-se, entretanto, atrás de um arbusto para ver o órgão sexual da 
irmã. "Die Schwester zog ihr "ametá" (cinto-tubo) aus und stand 
nackt da. Als sie mit dem Netz in den See hinein ging, bemerkte 
sie, dass gar keine Fische im See vorhanden seien." Estando para 
sair do lago, veio o irmão em forma de um arco-íris e serviu-se 
dela. Enquanto isto acontecia, subiram ao céu, sob os gritos de 
Barukoloto. 

Cabeceiras do Guaporé. 

Tôdas as mulheres, inclusive as moças da tribo Paressi
-Kabixi (ª54) possuem o mesmo cinto-tubo, cujo tecidq entr~tanto 
apresenta ornamentos simples. (M. Schmidt denomina-o "Schurz".) 
Seu nome é "emiti". Segundo M. Schmidt, trata-se de uma veste 
que cobre as partes pudendas e desce até às <X?xa~ (855

). Nesta tri~o 
até as meninas bem pequenas já costumam usa-lo (856

). M. Schm1dt 
diz que coleçionou cintos grandes e pequenos (357

). O maior mede, 
de uma borda à outra, 80 cm e tem uma largura de 32 cm; o menor 
mede entre as bordas 32 cm e na largura 9,3 cm (358

). A técnica 

(353) Harald Schultz, as8lstente do Prof. Baldus, M. P. 
(354) A denominação Paressl-Kablxl fol 1.ntroduzida por M. Schmldt, porque, 

segundo suaa lnvestlgações, esta trll>P compõe-se de Paressl e dos antigos habi
tantes nativos. (M. Schmldt 1914, p. 167.) 

(355) M. Schmldt 1914, flgs. 8-16. 
(356) M. Schmldt 1914, flg. 9. 
(357) M. Schmldt 1914, p . 186. 
(358) M. Schmldt 1914, ps. 214/218 e quadros. 

. . 
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de confecção é a mesma empregada entre os Umutina. M. Schmidt 
dá a respeito extensivas referências (359). Sinal característico para 
todos os tecidos do Paressi-Kabixi é uma listra simples em tôda a 
extensão (360). Juntamente com o algodão nativo empregam tam
bém fio importado. Por isso além do fio nativo em côr creme, 
encontra-se também fio em côr vermelha, azul, preta, amarela (361, 
362). O cinto-tubo também se acha em uso entre os Paressi civili
zados. Tem a largura de 30 cm; é usado sob as vestes comuns. 
Karl von den Steinen refere a respeito: "sass diese Leibbinde tief 
unterhalb des Nabels, den Bauch freilassend, seitlich abwãrts des 
Darmbeinkamms und vom so tief, dass sie knapp, aber straff an
schliessend, kaum den Mons veneris bedeckte. Sie reichte über den 
halben Oberschenkel hinunter und wurde dadurch, dass sie elas
tisch und- festgespannt anlag, am Abrutschen verhindert" (363). 

Os homens da tribo Paressi revestem-se com um cinto de algo
dão, que tem a forma de uma fita, feito de um tecido espêsso, 
medindo 1,5-3,5 cm de largura. Chama-se "kunokuá" (364). Empre
gam em sua confecção fios de algodão importado, em diversas côres. 
O pênis levantado é colocado sob o mesmo. (Como proteção contra 
atritos, os índios ainda colocam entre o pênis e o cinto um pedaço 
de pano, cuja metade é passada pelo cordão. O escroto e a raiz 
do pênis ficam descobertos) (365, 366). Segundo Métraux, os cintos 
são confeccionados em forma cilíndrica, no tear vertical tipo aruak. 
Antes de se retirar o tecido, corta-se a cadeia de maneira que as 
pontas pendam como franjas (367). O mesmo cinto vem mencio
nado por Max Schmidt como em uso entre os homens Paressi
-kabixi (868). Chamam-no "konugua". O cinto apresenta listras 
bem trabalhadas com desenhos em côres. As extremidades enfran
jadas terminam em cordões bem entrançados que servem para 
amarrar. Os exemplares colecionados por Max Schmidt variam 

(359) M. Schmidt 1914, ps. 214/218 e quadros. 
(360) M. Schmidt 1914, p. 216 e figs. 88, 89. 
(361) M. Schmidt 1914, p . 216. 
(362) o fio europeu é adquirido por troca, por intermédio dos Pa.ressl (M. 

Schmldt 1914, p. 213). 
(363) Karl von den Stelnen 1894, p. 431. 
(364) Antõnlo Pires, mercador de escravos, diz que outrora, ao invés do 

cinto, usavam um cordão de cintura (A. Pires, segundo Karl von den Steinen 
1894, p. 431 ) • 

(365) Karl von den Stelnen 1894, p. 431 e quadro 124. 
( 366) Karl von den Stelnen refere-se de um modo especial aos dados do 

último parêntese, porque, como êle escreve, "ein Paressl-India.ner (wle vlele 
andere) ln der 'Revista. da. exposição anthropologtca• (Rio de Janeiro 1882, p. 
85) dem Leser zullebe mit elnem vollstãndlgen Suspensorlum dargestellt lst. 
Ueberha.upt wtrd dlese Rücksicht aut uns zum Na.chtell der Genauigkeit, dle 
Wirltlichkeit entstellend, vtelfach, zumal ln den Abblldungen, betretts der brasi
lianischen Ureinwohner geübt, wie Jedem, der den Gegenstand eingehender vertolgt, 
ln den Reisewerken auttallen wlrd-daher da.nn UTige Vorstellungen über da.a 
Schamgetühl der Elngeborenen unvermeidlich sind. Widersprüche zwischen Text 
und Illustration sind sehr gewõhnlich" (Karl von den Steinen 1894, p . 431). 

(367) Métraux 1948, p. 354. 
(368) Toda.via, êle tala. de uma "Hüttb1nde". 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IX 59 

no comprimento, inclusive os cordões para amarrar, entre 185 e 213 
cm. Somente a parte tecida, sem os cordões, tem um comprimento 
de 80-107 cm e uma largura de 6,4-11,5 cm. Um dêsses exemplares 
parece já muito usado. Entretanto, Max Schmidt, durante a visita 
a essa tribo, nunca viu os índios usando o mencionado cinto, mas 
sim o cinto de contas (v. 1, r) (369). 

Planície do B eni. 

Nesta região as tribos Pakaguara são as que mais usam o cinto 
de algodão. 

Os homens da tribo Chacobo usam um cinto que tem a forma 
de um cordame (370), colocando sob o mesmo o membro viril para 
protegê-lo contra insetos. Por ocasião de festas, bem como antes 
e depois do trabalho os homens vestem além disto uma longa camisa 
de entrecasca (871 ). 

Keller-Leuzinger e Rondon confirmam a existência entre os 
Karipuna, tanto do cordame, como também do costume de proteger 
sob êle o membro viril (812, 873). 

Métraux menciona no mesmo conjunto, além das duas tribos 
acima referidas, também as tribos Sinabo e Kapuibo. Pela expo
sição feita, o pênis colocado sob o cinto está envolvido em uma 
fôlha de helicônia (374). É também com a fôlha da helicônia que 
as mulheres chacobo cobrem o órgão sexual, atando-o a um cinto 
de algodão. :Esse cinto, como se depreende de uma fotografia 
apresentada por Nordenskiõld, pertence ao grupo dos cintos de 
cordões. É feito de fios de algodão e de "schwarzen Fasem". 
Além do cinto e das fôlhas, as mulheres não possuem outras vestes; 
as pequerruchas andam completamente despidas (375, 376, a11). 

Os Huaniam, vizinhos, usam igualmente um cordame de algo
dão, sob o qual é colocado o pênis junto ao ventre. (O prepúcio é 
atado com um fio de algodão) (378). 

(369) M. Bchmidt 1914, ps. 187, 220 e figa. ~. 87, 101, 102. 
(370) Nordenskiõld denomina-o "Gürtel aus Baumwollfãden". Pretendendo

-se. neste trabalho, classificar, o mais P088ivel, todos os cintos, a peça em aprêço, 
base&ndo-se na fotografia de Nordensklõld, pertence ao grupo "Baumwollstrang". 

(371) Nordenskiõld 1922, p. 94 e quadro 21 . 
(372) Rondon 1916, p. 375, quadro. 
(373) Keller-Leuzinger 1874, p. 102, nota 2. 
(374) Métraux 1942, p. 47. 
(375) Nordenskiõld 1922, p. 95. 
(376) Métraux 1942, p. 48. 
(377) Segundo Nordensktõld, fiar e tecer são trabalhos executados por mu

lheres. Por isso, provàvelmente, também os clntos são feitos por elas. As 
mulheres de outras trlbos pakaguara clngem-se com tangultas (Nordenskiõld 
1922.', p. 95) . 

(378) Métraux 1948, p. 401. 
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Armentia refere a respeito dos homens araoanàde "a sort of 
loose cotton belt" (379). 

Os homens chimane servem-se de um cinto tecido de algodão 
para colocá-lo como enfeite sôbre a camisa. O cinto, oma~o co~ 
desenhos geométricos,~ tem 3,5 cm de largura e 107 cm de compri
mento. Na borda inferior pendem-lhe franjas com 11 cm de com
primento (380). ~ste cinto é tecido por mulheres (381 ). (Métraux 
também o menciona) (382). 

Igual cinto completa o vestuário dos homen~ mosetene. As. 
figuras geométricas resultam do emprêgo de fios multicores. A 
maneira de tecer assemelha-se à empregada n.a Guiana (ª83) . 

Llanos de mojos. 

O "tipói" dos índios mojo, longa veste que lhes cai até os ioe
lhos, vem sempre acompanhado de um cinto tecido de algodão, 
que mede 260 cm de comprimento e 14 cm de largura. Pendem
-lhe nas extremidades franjas brancas de 30 cm de comprimento. 
Em geral é ornado de listras horizontais nas côres vermelha, azul. 
e amarela. Os materiais antigos empregados para_ ting~, tais como 
o índigo e pau vermelho, estão sendo substituídos por anilinas. 
Cintos brancos são raros (884, 88~, 886). A sua confecção em tear 
alto e vertical constitui especialidade das mulheres (387). Métraux 
diz que o cinto tecido é de uso recente e que outrora usava-se um 
cordão de cintura sôbre uma veste semelhante a uma camisa (388, 

889). A veste feminina consiste em um cinto-tt1bo tecido (390). 

Llanos ao leste de Sta. Cruz de la Sierra. 
. ' 

As mulheres da tribo Chikito usam igualmente um cinto
-tubo (390). 

(379) Armentla 1887, p. 61, segundo Métraux 1942, p. 37. 
(380) R. N. Wegner 1931, MZ, p . 88. 
(381) R. N.• Wegner 1930, . DE, p. 257. 
(382) Métraux 1942, p. 21. 
(383) Mét raux 1948, p . 492. 
(384) R . N. Wegner 1931, MZ, p . 94. 
(385) R. N. Wegner 1931, PM 77, p . 79. 
(386) R. N. Wegner 1934, CIA, p . 190. 
(387) Os Mojo são célebres pelos seus finos trabalhos de tecelagem, desde o 

fim do século 17. Chegando até Santa. Cruz de la Slerra. para vender êsses 
produtos, tornaram-se conhecidos dos jesultas, que por sua vez se interessaram 
pelos Mojo (Wegner, R. N. 1934, CIA, p. 193 · e foto 7; Wegner, R. N. 1930, DE, 
p . 347). 

(388) Métra.ux 1942, · p. 64. 
(389) Métraux 1948, p . 415. 
(390) Krickeberg 1939, p . 137. 
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Chaco. 

No Chaco, o cinto de algodão é de importância secundária; 
os exemplares dos cintos feitos de lã são mais nun:ierosos. Grubb 
i·efere que os Lengua empregam o algodão apenas como um subs
titutivo para a lã animal (391 ). Parece que o mesmo fato se dá entre 
.as outras tribos do Chaco (392). No material literário acima citado, 
só se encontram circunstanciadas descrições sôbre cintos de algo
dão na região do Chaco, com relação às tribos Guaikuru e Kaskihá. 
Spix e Martius referem que os homens guaikuru usam como cinto 
uma estreita faixa, tecida de algodão e muitas vêzes ornada ·de con
tas. Bem apertada ao corpo, ajuda-lhes a suportar a fome nas 
longas caçadas e expedições guerreiras. A esquerda pende-lhe a 
faca de caça, à direita a clave (393). 

Entre os Kaskihá cordões e largas faixas tecidas de algodão 
constituem vestes características usadas por homens · e mulheres. 
Servem não apenas para .cingir o corpo, mas também para cobrir 
o pescoço e atar os cabelos. Empregam-se igualmente para pren
der os cachorros e carregar material. ·Mulheres usam-nos ocasio
nalmente como adornos passados pela testa (394, 395). Os cordões 
são feitos por homens e mulheres; as faixas somente por mulhe
res (396) . As faixas apresentam figuras geométricas em côres ver
melha e preta. · As extremidades são franjadas. Existem também 
faixas menores tiiigidas de vermelho, ornadas de pedacinhos de 
conchas de caracol (ªº4). 

Planalto entre o alto Paraná e Paraguai. 

. No Museu Nlissionário Etnológico Lateranense de Roma en
?º!1tra-se um cinto que é tecido de algodão e ornado de franjas; 
.catálogo, nr. 2553g. F. Müller, que o fotografou, diz ser êle tingido 
com catiguá. :i;: usado só pelos homens mbyá e, no mais das vêzes, 
apenas como _adôrno sôbre o corpo nu; Qcasionalmente serve para 
~rregar a faca, o çachimbo, etc. Na frente pende-lhe uma tanga. 
Ao possuidor de uma calça moderna serve de bom cinturão (397). 

(391) Orubb 1911, p . 68. 
(392) Assim ~rev~ Métft!,ux sõbre Q material e a técnica: "Throughout the 

Chaco, belts of wool, and sometlmes o.t cotton, are usually woven 1n a compound 
tecbnlque. , ." . (Métraux 1946, p. 272.) 

(393) Spix und Martlus 1823, I , p. 269/ 70. 
(394) Baldus 1931, p. 31. . 

. (395) :8:ste uso, . segundo Nordenskiold, provém da cultura dos Andes. (Nor
densktõld 19~.B. p. 196.) No reino dos Inca, a fita 4a testa representava um 
~lnal . de honra . dos .homens. (Baldus 1931, p. 31.) 

(396) Baldus. 1931, ps.__ 74/75. 
.. (397) 'Müller, F. 1935, p. 445; quadro XVI, nr. 40a; quadro Ill, nr. 5. 
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Comprova-se que a veste das mulheres guaranis consiste em um 
cinto-tubo tecido (398). 

B. Cintos e cordões de lã: 

A existência do cinto e cordão de lã restringe-se aos povos nati
vos sul-americanos, principalmente aos que habitam o Chaco e a 
região dos Araukano (ªº9). 

Chaco. 

Entre os povos do Chaco, o cinto de lã tecido acha-se mais 
espalhado. O H.M.V. possui alguns exemplares pertencentes 
aos Pilagá, Toba, Sanapaná: catálogo, nr. 765:06, Pilagá (coleção 
Fric, adquirida em 1906) (Fig. lla). Trata-se de um cinto de lã 
tingido com pau-rosa. Três fitas enfeitadas de pedacinhos de con
chas e botões de camisa formam as extremidades borleadas do cinto. 
O comprimento é de 140 cm (o comprimento sem as extremidades 
é de 116 cm). A largura mede 7 cm: catálogo, nr. 857:06, Toba 
(coleção Fric, adquirida em 1906) (Fig. llb). A côr do fundo dêste 
cinto é a própria côr natural da lã de carneiro. Quatro listras 
tecidas de fio azul atravessam horizontalmente o cinto. Em cada 
extremidade, quatro cordões entrançados, terminando em borlas, 
servem para amarrar o cinto. O comprimento é de 258 cm. (O 
comprimento sem os cordões e as borlas é de 229 cm). A largura 
mede 5,5 cm. 

Catálogo, nr. B 2549, Toba (presente de A. Wuisgreen, 29-6-1892) 
(Fig. llc). O cinto é feito de lã natural tin~da de marrom. 
Emprega-se a "zusammengesetzte Technik", isto e, as figuras geo
métricas, as listras, os ângulos retos, os quadrados, os meandros 
aparecem no avêsso em côr diferente. As extremidades são igual
mente formadas de três cordões com borlas. Comprimento: 200 
cm; comprimento sem cordões e borlas: 162 cm; largura: 4 cm. 

Catálogo, nr. 826:06, Sanapaná (coleção Fric, adquirida em 
1906) (Fig. lld). ~ste cinto de lã natural tingido de vermelho é 

(398) Krlckeberg 1939, p. 137. 
(399) Os mais antigos produtores de lã da América do Sul são o guanaco e 

a vicunha, que habitam as montanhaa andina.a desde a Terra do Fogo até ao 
norte do Peru, bem como nu planicies da Patagõnla. Seus descendentes domes
ticados são o lama e a alpaca. O primeiro é o guanaco domesticado. A segunda 
é talvez o produto do cruzamento de guanaco e vicunha, :feito para se obter 
:tina lã. Não se pode determinar com certeza a descendência, porque quando · 
os espanhóis chegaram, Já encontraram o cruzamento feito. (Reinha.rdt 1912', 
ps. 223/24.) Depois que os europeus introduziram ne88&8 regiões a. criação de 
ovelhas, tornaram-se estas a.a principais produtoras da lã. (Krickeberg 1922, ps. 
231, 239.) 
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feito pela "zusammengesetzte Technik". As figuras geométricas 
são triângulos, quadrados e ângulos. Das pontas dos cadilhos são 
entrançados sete cordões com borlas. Comprimento: 216 cm; (com
primento sem os cordões e as borlas: 205 cm). Largura: 5 cm. 

No E. M. G. encontra-se um cinto tecido de lã, usado pelos 
Toba. :i;: ornado de franjas: catálogo, nr. 36.28.134 (4ºº). 

As espécies de cintos acima descritos, em uso entre os Toba 
e os Pilagá, são freqüentemente mencionados na liter~tura, princi
palmente por Nordenskiõld (4º1) e Métraux (4º2

). 

Nordenskiõld refere que tais cintos se encontram também entre 
os Choroti, Ashluslay, Matako, Tapieté e Chiriguano (4º3). Con
forme outros dados de Nordenskiõld, o dito cinto é usado sempre 
em conjunto com outra veste e às mais das vêzes s6 por homens(4º3

) 

que o passam sôbre o grande manto de lã (4º4
). 

As mulheres ashluslay e pilagá cingem-se igualmente com o 
cinto de lã prendendo nêle a saia de pele de veado ou nandu. 
Poucos anos atrás, também as mulheres choroti, matako e lengua 
teriam usado a mesma veste (4º5). A mesma referência dá Wien 
a respeito dos Toba e acrescenta que os cintos das mulheres chegam 
a ter a largura de 5 cm (4º6). Semelhantes dados de Belaieff a res
peito dos Lengua são confirmados por Grubb. Segundo Grubb, os 
11omens usam o cinto tecido de lã para nêle dependurar durante o 
calor e o trabalho seus cobertores de lã. (Cobertor e capa consti
tuem as peças principais do vestuário dos povos do Chaco.) As 
mulheres prend,em com êle as saias de pele (4º7). Com êstes dados 
concorda o que diz Hawtrey: "Woolen girdles are always in use 
to secure the blanket or petticoat" (1º8). Homens e mulheres usam 
o cinto bem apertado ao corpo (109). Confeccionado pelas mulhe
res em um pequeno tear vertical (410, 411), o cinto é sempre ornado 
de diversas e variegadas figuras geométricas, entre as quais são 
mais comuns os quadrados, os círculos, os ângulos (412). Prêto e 
branco são as próprias côres naturais da lã. Vermelho é adquirido 
pelo emprêgo da cochinila. A côr rubim obtém-se de pequenos 
bulbos, semelhantes ao bulbo do crocos. Cascas de certas árvores 
fornecem o amarelo e o marrom. As côres verde e azul não são 

(400) Estas notas !oram-me transmitidas gentilmente pelo Pro!. Karl Gustav 
lzlkowl tz, diretor do E. M. G. 

( 401) Nordensklõld 1918, ps. 119/20. 
(402) Métraux 1946, p. 274. 
(403) Nordensklõld 1918, ps. 119/20. 
(404) Nordensklõld 1918, p. 99. 
( 405) Belaleff 1946, p, 375. 
(406) Wlen 1881, p. 171. 
(407) Grubb 1911, ps. 69/70. 
(408) Hawtrey 1901, p. 283. 
(409) Grubb 1911, p. 70. 
(410) Grubb 1911, p. 68. 
( 411) Grubb 1911, p, 67. 
(412) Grubb 1911, ps. 67/68. 
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usadas (•18). Grubb refere que cada tribo e cada grupo tem sua 
determinada côr e seu determinado modêlo (414). Isto pode ser 
dito também com respeito aos Pilagá, Maká, Ashluslay (415). Os 
Lengua, segundo Grubb, tingem a lã antes de tecê-la. Ao contrá
rio1 os Matako tecem a lã em côr natural e quando pronto o tecido, 
empregam a "Umknüpfungsfãrbung" (idêntico ao ikat dos indoné
sios) (416). 

Os homens choroti usam juntamente com o cinto tecido de lã, 
um cordão de cintura do mesmo material. Na execução de traba
lhos pesados serve-lhes ·o cinto para prender uma faixa em forma 
de T (417). As mulheres que nunca usam um cinto de lã empregam, 
entretanto, um cordão para prender a tanga (418). 

A respeito do cinto dos Chiriguano pode ser referido ainda 
interessante costume. Às mulheres prestes a dar à luz, cinge-se-lhes 
o abdômen com o cinto. Colocadas sôbre o chão, as mulheres são 
ainda cobertas com um manto (419). 

Vale do Tarija, ao oeste do Chaco. 

Se bem que homens, mulheres e crianças da tribo Tarijá atual
mente usem as vestes comuns dos países civilizados, os cintos dos 
hon1ens ainda são de origem indígena, lembrando muito os antigos 
tecidos do Peru (420). São tecidos pela ''zusammengesetzte Technik" 
acima descrita. Branco e verde parecem ser as côres favoritas. Os 
cintos não são bem simétricos, pois uma extremidade é sempre um 
tanto mais larga e o comprimento varia entre 135 e 155 cm (421 ). 

Região habitada pelos Araukano. 

O H.NI.V. possui dois cintos tecidos de lã pertencentes aos 
Araukano, dos quais um exemplar é ornado com prata e contas de 
vidro: catálogo, nr. 16.57:10 (oferta da Sra. A. Simon, Hamburgo, 
16-5-1916) (Fig. 12a). Trata-se de um estreita fita tecida de lã 
segundo a "zusammengesetzte Technik". Os adornos consistem em 
figuras geométricas, principalmente em falsos meandros, retângulos, 
triângulos e quadrados. Convém destacar o emprêgo de fortes e 

(413) Grubb 1911, p. 67. 
(414) Grubb 1911, ps. 67/68. 
(415) Métraux 1946, p. X74 e :tlg. 38. 
(416) Nordensklõld 1918, p. 119, nota e quadro 30. 
(417) Von Rosen 1924, p. 49 e flgs. 16, 18, 30. 
(418) Nordensklõld 1918. 
(419) dei Campana 1902, p. 71. 
(420) von Rosen 1924, ps. 253/54. 
(421) von Rosen 1924, ps. 257/58 e flgs. 262, 263, 264. 
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brilhantes côres de anilina (azul, branco, amarelo, verde) e o bom 
gôsto na sua composição. Dois cordões entrançados e com borlas 
formam as extremidades do cinto. Comprimento: 208 cm; (com
primento sem os cordões e as borlas: 170 cm). Largura: 35 cm. 

Catálogo, nr. B 1815 (oferta de amigos de Valparaíso, 1883) 
(Fig. 12b). Anotado no catálogo como cinto de mulher. É uma 
fita tecida, de lã, com 143 cm de comprimento e 4,3 cm. de largura, 
listrado ao longo, em azul e vermelho-escuro. A metade do cinto 
está enfeitada em parte de chapinhas, em parte de bolinhas de 
prata. Tais enfeites acham-se costurados tão juntinhos que cobrem 
quase por completo o fundo de lã. A parte enfeitada com bolinhas 
está separada das partes enfeitadas com chapinhas por meio de 
duas fileiras de contas de vidro vermelho-escuro, também costura
das sôbre a lã. A outra metade acha-se enfeitada apenas na 
extremidade do cinto: sômente 10 cm estão cobertos com chapinhas 
de prata. 

Uma tira retangular de lã (comprimento: 12 cm, largura 3,5 
cm), de um vermelho escuro, guarnecida também de chapinhas 
perfuradas, está verticalmente colocada nas extremidades da parte 
tecida do cinto. Desta tira pendem ainda, como prolongamento do 
cinto, 7 tubinhos de prata de 11,5 cm de comprimento. Em seguida, 
numa tira menor, enfeitada de bolinhas de prata, prendem-se, por 
meio de · cinco correntinhas de contas de vidro de um vermelho
-escuro, cinco graciosos funis de prata (comprimento: 3,5 cm, diâ
metro: 2 cm). O comprimento total do cinto é de 174 cm. Um 
exemplar ornado de botões de prata pertence ao M. V. V. B.: catá
logo, nr. IVc 3715 (coleção Paravicini). Comprimento: 102 cm, 
largura: 2,5 cm. (422). 

Preciosa é a coleção de cintos araukanos, existente no U. M. P., 
que Farabee trouxe da sua expedição à América do Sul, em 1922-
-1923 (423). 

Catálogo, nr. 4566 e 4567. Estreitos cintos tecidos de lã. No 
centro, correm, ao longo do cinto, listras pretas; nos lados, listras 
vermelhas. Pequenos botões de prata adornam os cintos. 

Catálogo, nr. 4568. Cinto prêto tecido de lã, enfeitado de 
pequenos botões de prata. 

Catálogo, nr. 4568. Cinto estreito, tecido de lã, vermelho, 
branco, verde, figuras geométricas. Comprimento: 127 cm. Bas
tante usado. 

Catálogo, nr. 4574. Cinto tecido de lã, comprido e largo, pe
quenos quadrados multicores. Comprimento: 294,64: cm; largura: 
8,89 cm. 

-
(422') Notas do Dr. Hans Dietschy, M. V. V. B. 
(423) Notas de Miss Frances Eyman, U. M. P. 
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Catálogo, nr. 4575. Cinto tecido de lã, comprido e estreito, 
novo, vivas côres de anilina. Comprimento: 243,84 cm, largura: 
4,44 cm. 

O dito museu recebeu outro exemplar, por meio de uma troca 
feita em 1933, com Lothrop que, por sua vez, em 1930, havia adqui
rido o exemplar entre os índios mapuche (424), uma subtribo çJos 
Araukano. Catálogo, nr. 33-38-6. Cinto de lã para homens, "tra
rihue", entretecido de figuras humanas, quadrúpedes, modelos 
enxadrezados e outros motivos. Feito nas côres vermelha, amarela, 
purpurina e branca. As extremidades são franjadas. Comprimento: 
185,42 cm. Comprimento sem franjas: 135,89 cm. Largura: 11,43 
cm. Num artigo, Lothrop, ocupando-se mais detalhadamente do 
cinto tecido de lã dos Mapuche, escreve o seguinte: " ... both men 
and women wear belts, which are both tightly woven and at times 
elaborate in pattern. Commonly there are two major designs in 
the center, and these are flanked by two, three, or four minor 
patterns. The ends are fringed. Sometimes the major motives 
are geometric, but usually they are highly conventionalized life 
forms. One of the commonest seems to be a development of the 
plumed-serpent motive and can be traced northward to Canada via 
the Chavín stone, Chiriqui "alligator", etc. Such patterns are pro
bably pre-Mapuche, i. e. they were developed in Chile by Huilliche 
before the invasion of eastern plainsmen. Other designs show 
resemblance to painted motives from Patagonia" (425). 

Segundo referências de Wien, durante -0 tempo do calor, cons
titui o cinto tecido de lã de ovelhas a única veste usada pelos 
homens (426). Os dados de Wien, segundo os quais as mulheres 
araukano gostam de se ornar com objetos de prata, concordam com 
os assentamentos do catálogo "Frauengürtel" do exemplar existente 
no H. M. V. (Também os cintos de couro ornados de prata são 
adornos para mulheres) (v. I, g). 

Latcham e Cooper dizem que os homens empregam o cinto 
para prender a faixa em forma de T. As mulheres, entretanto, 
passam-no sôbre o manto, isto é, um pano retangular que lhes cai 
sôbre o ombro. As vêzes substituem-no pelo cordão de cintura, 
tecido de algodão (427, 428). De sua confecção encarregam-se as 
mulheres (429). Na preparação de tecidos de uma única côr, a lã 
é tingida antecipadamente. Os tecidos multicores listrados ou 
ornados com figuras geométricas, etc., são tingidos à maneira do 

424) Os Arauka.no compõem-se das cinco subtribos seguintes: Picunche, 
Ma.puche, Huilliche, Kunko, Chllote. (Lothrop 1930, ps. 325/26.) 

(425) Lothrop 1930, p . 327. 
(426) Wien 1881, p. 175. 
( 427) Latcha.m 1909, p . 336. 
(428) Cooper 1946, p. 708. 

-(429) Cooper 1946, p. 715. 
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ikat. Como côres principais são mencionadas por Latcham: prêto, 
azul, cinabrino, amarelo e verde. São côres extraordinàriamente 
duráveis e que nunca perdem o brilho. Para tingir, empregam-se, 
freqüentemente, tintas feitas de plantas, algumas vêzes de minerais 
e da própria terra (4ªº). 

Pampa sul-argentino. 

As mulheres da tribo Tehuelche às vêzes também tecem cintos. 
o material que elas têm à disposição é unicamente o fio extraído 
de algum pedaço de pano ou cobertor adquirido por meio de troca 
com os vizinhos araukano, ou em alguma povoação (431). 

Planície ocidental amazónica. 

Com o material literário disponível pode-se apenas provar a 
existência de um cinto de lã, usado pelos Koretu, habitantes dessa 
região: "The men wear a girdle of woolen thread ... "(4ª2, 483). 

Ambas as espécies de cinto acham-se espalhadas justamente 
nas zonas tropical e subtropical, muito apropriadas para o cultivo 
do algodão, como também nas áreas habitadas pelas lamas, vicunhas 
e ovelhas importadas. Digno de nota é o fato de se poder provar a 
existência de mais ou menos doze espécies diferentes de cintos de 
algodão. A maneira de confecção apresenta todos os graus de 
desenvolvimento: desde o simples cordão de fio torcido até o cinto 
tecido em fonna de fita, segundo a "zusammengesetzte Technik". 
Pelo contrário, os exemplares de lã que existem são apenas os cintos 
tecidos em forma de fita e os cordões de cintura. 

Acha-se muito espalhado o cordão de cintura. Nota-se, entre
tanto, o seu pouco uso nas regiões mais influenciadas pela alta 
cultura andina. O uso do cordame estende-se pelas regiões habi
tadas pelos Kulisehu e a planície do Beni. Esta espécie de cinto, 
usado apenas por homens, serve para levantar o pênis (v. III, b). 

O cinto de cordões parece ser um elemento do oriente sul
-americano. Não é possível detenninar se tem sua origem na 
Guiana ou entre os Timbira orientais. Acha-se tão bem espalhado 
em ambas as regiões que se pode falar de uma evolução indepen
dente. Enquanto na Guiana o cinto de cordões é usado somente 

(430) Latcham 1909, p. 338. 
(431) Musters 1877, p. 185. 
( 432) Markham 1895, p. 22:5. 
( 433) Markham 1910, p. 98. 
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por homens, entre os Timbira orientais e entre os Karajá são prin-
cipalmente as moças que o usam. -

Quanto à difusão do cinto tecido de algodão, na Guiana, 
convém mencionar a observação de Koch-Grünberg: "Die Kunst
fertigkeiten sind hei allen diesen Stãmmen verhãltnismãssig gering. 
Nur die Flechterei steht, ausser hei den streifenden Stãmmen, in 
einer gewissen Blüte. Sie wird überall von Mãnnem betrieben" (434, 

435). 

Em razão dêstes dados e de seu freqüente aparecimento, pode
-se concluir que a região de procedência do cinto tecido é o planalto 
da Guiana. Provàvelmente daqui difundiu-se o seu uso para o sul, 
região habitada pelos Karajá e Cê. Somente uma forma tôda espe
cial - o cinto cilíndrico e côncavo - restringiu-se ao território da 
Guiana. Seu uso é comprovado unicamente entre os Arekuná. É 
possível que tenham feito uma imitação do cinto de kamwarri, 
usado pelos vizinhos U apixana (v. I, d) (436). 

Não é possível fazer-se um estudo completo sôbre o cinto em 
ponto de chochê e de ponto de meia, pois raramente encontram-se 
dados na literatura sôbre essas duas espécies de cintos. 

O cinto-tubo tecido, suposto predecessor do tipói, tem seµ uso 
comprovado apenas entre as mulheres dos Paressi, Paressi-Kabixi e 
Umutina (43'7). Em vista de ser empregado para a confecção dêste 
cinto o tear aruakeano (438) desconhecido no Peru, na opinião de 
Nordenskiõld (439) a origem do cinto-tubo não poderá ser procurada 
no ocidente. Deve ser aceito como elemento de evolução completa
mente independente entre as tribos aruak. O seu aparecimento 
entre os vizinhos Umutina pode comprovar uma adoção e não a 
procedência originária. Até mesmo um antigo mito aruak já se 
refere ao uso e à utilidade do cinto-tubo. No planalto da Guiana 
não pôde ser comprovada a sua existência, por isso deve-se admitir 
que as tribos aruak já em tempos muito remotos, isto é, antes da 
evolução do cinto-tubo, chegaram até ao planalto dos Chikito. 
Segundo Nordenskiold, o cinto tecido em forma de fita constitui 

(434) Koch-Grünberg 1918, anuário M. V. L. 7, p. 64. 
(435) Quanto à tecelagem entre os Palikur, não é possfvel constatar se ela 

é uma arte que se desenvolveu independentemente entre êles, ou se provém do 
oeste. 

(436) Os Uapixana, segundo Koch-Grünberg, possuem, na Guiana, o maior 
grau de cultura, e !oram êles. provàvelmente, que levaram a cultura aos vizlnhos 
(Koch-Grünberg 1918, anuário M. V. L. 7, p. 63). 

(437) Não pode ser considerado como tlpói, assim como :faz Nordensklõld a 
respeito dos Paressi (Nordenskiõld 1920, p. 68). pois o tipói é uma camisa. sem 
mangas e sem colarinho. Mas, tomando-se em consideração a opinião do cien
tista sueco de que o tipól se desenvolveu do correlão de carregar crianças 
(Nordenskiõld 1920, ps. 64/ 65), constituiria então o cinto-tubo uma forma inter
mediária.. 

(438) Ao contrário do que acontece com o tear de fitas, aqui os cadllhos 
passam em volta de duas varas, !o~ando um anel. Segundo M. Schmidt, êste 
tear constitui um elemento cultural dos Aruak. Em suas viagens transmitiram-no 
também a outras tribos mais primitivas. (M. Schmidt 1914, p. 214.) 

(439) Nordenskiõld 1918, p. 216. 
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um elemento cultural do ocidente. ~le mesmo comprova a exis
tência do mesmo entre os recentes Khechua e A ymará (44º) e Bolin
der entre os Ijka (441). Para mencionar algumas tribos andinas, 
deve-se dizer que o dito cinto é também usado pelos Popaian (442) 

e pelos Kaiapa (443). Ule encontrou grande número dêstes cintos 
nas antigas se\lulturas da costa peruana (444). Com isto obtém-se a 
prova arqueologica da sua transplantação da alta cultt1ra ocidental. 
Com respeito aos Aruak julga Latcham (445) que êles tenham sido 
iniciados pelos Calchaqui na arte de fiar e tecer, antes da invasão 
inca (446), aproveitando para isso a lã do guanaco. Sob o reinado 
dos Inca, que introduziram o lama e a vicunha, a técnica de tecer 
tornou-se mais artística entre as tribos do norte. O auge de seu 
aperfeiçoamento foi alcançado com a importação da ovelha pelos 
espanhóis. No Chaco o material mais usado é a lã, enquanto que 
o algodão constitui apenas um substitutivo. Nordenskiõld, fazendo 
um estudo sôbre os mantos, apresenta algumas referências aplicáveis 
também aos cintos: "Diese Mãntel werden nunmehr im Chaco aus 
Schafwolle verfertigt. Man fragt sich daher: rührt der Brauch, 
solche Mãntel herzustellen und anzuwenden von nachkolumbischer 
Zeit her oder sind sie alter, d. h. hat man in vorkolumbischer Zeit 
sie aus anderem Material gewebt? Schmiedel sagt, dass die India
ner im Chaco Lamas hatten, und ich halte dies für durchaus nicht 
unmõglich, da man ·mit Sicherheit weiss, dass die Indianer in Nord
argentinien bis nach Cordova hinab Lamas besassen und die 
Chacoindianer, wie wir irri folgenden sehen \Verden, mit diesen 
Indianern Verbindung hatten. Dass das Lama im Chaco leben 
kann, ist sicher, da es Z\vischen dem Rio Parapiti und dem Rio 
Grande Guanacos gibt, die ja mit den Lamas sehr nahe verwandt 
sind. Es ist demnach mõglich, dass man in vorkolumbischer Zeit 
Mãntel aus Lamawolle hatte. Wahrscheinlich ist es jedoch, dass 
man in Chaco in vorkolumbischer Zeit mehr Baumwolle als jetzt 
zu Geweben anwandte. Schmiedel spricht ausschliesslich von 
baumwollenen Kleidem. ~1õglich ist, dass die Indianer, seitdem 
sie Schafzucht betreiben, mehr weben als vorher. Die Weissen 
haben indessen mit aller Sicherheit sie nicht das Weben ge-

(440) Nordenskiõld 1918, p. 119. 
( 441) Bollnder 1925, p. 34. 
(442) Uhle 1889/90, n. quadros 11, 12. 
(443) Barett 1925, p. 67. 
(444) Uhle 1903. 
( 445) Latcham 1909, p. 335. 
( 446) Esta suposição tem suas boas razões, porque Ambrosetti ( 1896/99) • 

Quiroga (1903) e Boman (1908) encontraram nas antigas regiões habitadas por 
Calchaqui restos de ponchos tecidos. Também Smith menciona a idade -antiga 
dos ponchos Araukano e julga que êle não seja uma adoção proveniente dos 
peruanos. Segundo a sua opinião, trata-se de uma evolução independente, pelo 
fato de terem denominado o poncho com um vocábulo da sua própria língua. 
(Smith 1855, p. 299.) Esta última suposição torna-se caduca pelas exposições de 
Latcham e principalmente, pela descoberta arqueológica na região dos Calchaqui. 
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• lehrt" (447). Deve-se ressaltar o freqüente aparecimento do cinto 
tecido de algodão entre os Goajiro, bons criadores de ovelhas, na 
Península Goajiro. As causas dêste fato são a tradição e o íntimo 
contacto com os vizinhos Chibcha. 

Do exposto conclui-se que o cinto tecido em forma de fita não 
é usado preponderantemente pelos homens, como escreve Nordens
kiõld, mas também por grande número de mulheres. Todavia, a 
ornamentação dos cintos para homens é sempre mais rica e mais 
artística (448). 

O t1so do cinto tecido restringe-se principalmente às tribos das 
costas orientais dos Andes. 

Os mencionados cintos e cordões de cintura servem, em pri
meiro lugar, para fins úteis, como sejam segurar outras vestes, 
levantar o pênis (v. III, b), transportar objetos, resguardar contra a 
fome, e de distintivo, etc. Nesta acepção de distintivo, cintos e 
cordões de cintura acham-se muito espalhados e nas mais variadas 
formas. 

Os Tapirapé consideram o cordão de cintura como o distintivo 
que representa melhor a honra dos homens. Entre os "alten Tupí" 
e algumas tribos da planície ocidental amazônica, o cordão é o 

' sinal característico das moças em idade núbil. Os Karajá distin
guem com determinadas espécies de cintos as idades das moças. 
Se a moça krahó usa o cordão de cintura, é porque executou bem 
o seu. ofício na casa-dos-homens solteiros. Entre os povos do Chaco, 
cada tribo ou grupo se distingue pelos ornamentos e côres do cinto. 

As diferentes significações do cinto e do cordão de cintura, 
existentes em regiões muito distantes, excluem quaisquer cone
xões (449). 

Muito embora os referidos autores considerem como objetos 
de adômo apenas os cintos dos Araukano, Apiaká, Iamamadi, Goa
jiro, Palikur, Apalaí, Karajá, parece que os outros cintos acima 
descritos servem principalmente para êste mesmo fim. A prova 
são os próprios ornamentos de que estão guarnecidos. 

Dignos de nota são os costumes relativos aos cordões das don
zelas tupi, tupinambá, juri, koretu e coeruna, bem como aos cintos 
das mulheres chiriguano. 

Southey confirma, com relação às moças tupi, a existência do 
mesmo costume das donzelas, mencionado por Martius e Soares 
de Souza: ''. .. if any one but a maiden wore them, they were 
persuaded that the Anhanga (espírito mau) would fetch her 

(447) Nordensklõld 1918, p. 103. 
(448) Métraux 1946, p. 274. 
(449) É bem possível e, aliás, um uso geral a utilização do cinto como 

distintivo. 
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away .. . " (450) . Todavia Southey não crê que o costume tivesse 
por finalidade conservar a virgindade das moças até ao casamento, 
pois, segundo seus próprios dados, o preceito de castidade era 
transgredido e a incontinência não era considerada crime (451 ) . 

Westermarck considera o cordão de cintura das moças tupi 
segundo a sua própria teoria, isto é, de que tôda veste tem por 
finalidade proteger o corpo ou exercer uma fôrça de atração sôbre 
o outro sexo (452). 

Na opinião de Métraux o cordão das moças tupi constitui um 
objeto de fôrça mágica (453). A mesma opinião tem Karsten a res
peito das virgens tupi, como também quanto às mulheres chiriguano, 
na ocasião do parto. Sobrepondo-se a êsses casos especiais, Karsten 
avança de tal maneira que declara serem todos os cordões e cintos 
usados por mulheres e moças objetos jara afastar o mal: "There 
can be little doubt that the cords tie round the woman' s venter 
were believed to present the evil spirits from entering her through 
the critica! parts" {454). Referindo-se especialmente às virgens tupi, 
Karsten, baseando em afirmações de Southey, diz ainda: "The 
cotton cords were magicai things which were put on the girl at 
the criticai epoch in her life when she became a woman, in order 
to protect her against Anhanga. Worn by a person who received 
them with the proper ceremonies they were useful, but wom by 
an unauthorized and "uninitiated" person they, on the contrary, 
became extremely dangerous things, because they were infected or 
tabooed by the contact with evil spirif' (455). 

Por analogia, Karsten também considera objetos de fôrça má
gica as máscaras usadas nas danças e os zumbidores. Influenciados 
por demônios, teriam um efeito muito maligno. Somente pessoas ... 
que se tivessem sujeitado a uma iniciação especial estariam imunes 
contra tal efeito: "Exactly the sarne was the case with the cords 
with which the Tupi girls were encircled at puberty. If at marriage 
they were removed, this is no evidence that before they were only 
means of attracting the men. Marriage forms a new important 
epoch in the life of the Indian women, at which a special magicai 
"decoration" often takes place. The cords may, of course, also have 
been regarded as outward signs that the girl was marriageable, but 
this was certainly a secondary idea" (456). 

Não se pode negar completamente que os cordões acima men
cionados tenham uma certa significação mágica. Karsten, entre-

(450) southey 1810/ 19, I, p . 240, segundo Westermarck (1901). p. 196. 
(451) Southey 1810/ 19, I, p . 2'40 ff., segundo Westermarck 1901, ps. 196/ 97. 
(452) Westermarck 1901, ps. 195/96, 211. 
( 453) Métraux 1928, p. 126. 
( 454) Karsten 1926, p. 136. 
( 455) Karsten 1926, ps. 136/37. 
(456) Karsten 1926, p . 137. 
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tanto, acentua demasiadamente esta circunstância, principalmente 
quando julga que os cordões feitos de lã e de algodão estejam 
também possuídos de fôrças misteriosas (457). Refutável é a teoria 
de Westermarck, pois dificilmente se pode imaginar que um simples 
cordão de cintura possua tanta fôrça atrativa sôbre outro sexo. 

Enfim é preciso ressaltar que o uso do cinto e do cordão de 
cintura feito de algodão por parte do sexo feminino é relativamente 
freqüente. Deve-se até dizer que os exemplares usados pelas mu
lheres superam em importância os usados pelos homens. 

g) Cintos de pele pilosa, de pele sem pêlos e de couro. 

t!:stes cintos devem ser tratados conjuntamente, visto serem 
feitos do mesmo material básico: a pele animal. Toma-se difícil 
uma divisão do assunto, porque os autores compulsados não fazem, 
freqüentemente, distinção entre pele pilosa (Fell), pele sem pêlos 
(Haut) e couro (Leder). Portanto, para obter uma certa divisão, 
tanto quanto permite a literatura consultada, distinguir-se-á entre 
a pele pilosa, a pele sem pêlos e o couro, isto é, a pele curtida e 
sem pêlo. Não pode haver equívoco quanto às denominações de 
cintos de pele de cobra, de avestruz e de cintos modernos de 
couro. 

O cinto de pele acha-se espalhado de maneira especial no 
planalto das Guianas e na região do médio Pilcomaio, rio limítrofe 
entre o Chaco central e boreal. Esta espécie de cinto encontra-se 
também entre os Bororo e Jívaro. · 

A região principal do cinto de couro é igualmente o Chaco 
central e boreal; usam-no também os Tehuelche e Araukano. 

O cinto de pele de cobra só é usado pelos antigos guerreiros 
jívaro, enquanto que o cinto de pele de avestruz só aparece com
provado entre os Pilagá. 

Os Guat6, Bororo, Kawahib e Tenetehara usam o cinto moderno 
de couro. 

Planalto das Guianas. 

O M.v.v·.B. possui três cintos de pele de onça usados nas 
danças dos índios Apalaí ou Aparaí: Catálogos, nr. IVc 4280, lVc 
4381 e IVc 4382 (coleção Speiser). 

O nome dêsse cinto é "Kaikuxi-Pipuri''. Kaikuxi-jaguar (458). 

(457) Karsten 1926, p. 134. 
(458) Da.doa do Dr. He.ns Dietschy, M. V. v. B. 

/ 
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Os vizinhos Oiana possuem o mesmo cinto. Usam-no igual
mente nas festas como traje de dança (45~). Farabee relata que 
também os Makuxi usam êste cinto muito apertado ao corpo. Serve 
também para prender uma faixa passada por entre as pernas (460). 

Farabee nada refere quinto à sua aplicação na dança. 
No U. M. P. encontram-se dois cintos de pele de onça, perten

centes aos índios Waiwai, que habitam a mesma região dos Makuxi: 
Catálogo, nr. S. A. 351 (coleção Farabee) (461). 

:E;stes cintos fotografados por Farabee (462) diferem dos acima 
mencionados, porque têm um enfeite de cintura feito de contas e 
penas. 

Bororo. 

Os Bororo possuem o cinto de pele de anta, de forma espar
tilhada, usado somente por mulheres e moças. Sua largura é de 
uns 36 cm. Prende-se-lhe uma faixa de entrecasca, de uns 12 cm 
de largura, passada por entre as pernas. O cinto é usado muito 
apertado à cintura. (Vide também cinto de entrecasca das mulhe
res bororo.) 

Chaco central-bo1real. 

- Na região do Chaco central-boreal encontram-se cintos de pele 
pilosa (Fell) de couro e de pele de avestruz. As duas primeiras 
espécies de cinto são couraças de pele grossa (não é determinada 
a espécie de pele) com os quais antes do combate se revestem os 
guerreiros choroti, ashluslay, matako, toba e pilagá, para protege
rem o estômago contra as setas inimigas (465). A área por onde se 
acha espalhado o cinto de couro é muito vasta. :E: geralmente usado 
por homens, mas entre os Matako também por mulheres. Os cin
tos de couro~ desta região podem ser divididos em quatro grupos: 
a) cinto simples, b) cinto franjado, c) cinto misto, d) cinto de couro 
para o peito. · 

a) O cinto simples é uma tira de couro mais ou menos larga 
e guarnecida de um fecho. 

( 459) de GoeJe 1906, p . 10, quMlro IV, fig. 4. 
(460) Farabee 1924, p. 61. 
(461) Dados de Mlss Frances Eyman, U. M. P. 
(462) Faral::>ee 1924, quadro XXX. 
(463) Waehneldt 1863, segundo Karl von den Stelnen 1894, p. 473 e 1899, p. 8. 
(464) Nordenskiõld 1922, p. 132 e quadro 13. 
( 465) von Rosen 1924, p. ~O. 
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O H.M.V. possuiu um cinto guerreiro feito de couro, perten
cente aos Pilagá: catálogo, nr. 794:06 (comprado: Fric), prancha 
XII, a. Comprimento: 126 cm, largura: 4,5 cm. 

Dêste cinto, qt1e se perdeu .durante a última guerra, ainda 
existe um desenho, no qual é bem reconhecível a técnica de con
fecção e o fecho (prancha XII, a). Em uma extremidade do cinto 
encontram-se três perfurações, pelas quais passa um cordão de 
couro de alguns centímetros de comprimento. Feito o nó acima 
da última perfuração, o cordão é passado pela perfuração da outra 
extremidade, fechando desta maneira o cinto. · 

Nordenskiõld apresenta uma foto de um cinto dos Choroti, 
existente no E. M. G., que é muito mais largo que o do Museu de 
Hamburgo (466). O mesmo foi também fotografado por von Rosen, 
que refere ser êle feito de couro de boi. Além disto, o autor dá 
uma descrição excelente sôbre o modo de fechá-lo: "Belts and 
girdles are fastened round the waist by means of a thin leather 
strap, passed through, and tied to, two boles at one ende of the 
belt. The two free ends of the strap are threaded through two 
corresponding boles in the other end of the belt are tightened up 
as required, and tied" (467). 

Segundo dados de Nordenskiõld, os Choroti, Ashluslay, Tapieté, 
Matako, Toba, Chiriguano, Chané usam o cinto simples feito de 
couro diretamente sôbre o corpo nu (468). 

Os Choroti e os Ashlulay também se servem dêle para prender 
os seus saiotes e capa de lã (469, 410, 471). 

Herrmann refere que os homens tapieté (472) andam completa
mente nus e, como os Suhin (478), só usam o cinto de couro ocasio
nalmente (474). Entre os Matako também as mulheres se servem 
do cinto de couro para prender as saias de algodão e couro, que 
lhes caem até aos joelhos (475). 

b) O cinto franjado, de couro, é uma larga tira, recortada na 
borda inferior. 

Von Rosen dá uma fotografia de um largo cinto franjado, feito 
de couro de boi, pertencente aos índios choroti. (Riksmuseum sueco, 
catálogo, nr. 03.3.8) (476). Algumas franjas são guarnecidas de pla
quinhas de estanho. O fecho é o mesmo do cinto simples de cot1ro, 
usado pelos Choroti. (Vide descrição de von Rosen.) Juntamente 

(466) Nordensklõld 1918, p , 120, quadro 31 a . 
(467) von Rosen 1924, p . 50 e fig. 171. 
(468) Nordenskiõld 1918, p. lZO. 
(469) Nordenskiõld 1918, p, 99. 
(470) Nordenskiõld 1922, p . 80. 
( 471) von Rosen 1924, p . 5, fig. 30. 
( 472) Hernnann emprega o nome "satege.ralk". 
( 473) Grubb 1919, p. 165, quadro. 
(474) Herrmann · 1908, p. 131. 
(475) Métraux 1946, ps. 271/72. 
( 476) von Rosen 1924, fig. 31 e p. 50. 
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eom 'os Choroti, Nordenskiõld menciona também os Ashluslay, 
Matako, Toba e Lengua, como portadores d-0 mesmo cinto. Entre
tanto, as três tribos Matako usam-no apenas temporàriamente (477, 
478). Refere von Rosen que durante a sua permanência entre os 
Choroti, viu mui raramente os homens dessa tribo cingidos com o 
cinto de couro. Todavia narraram-lhe que antigamente todos os 
homens possuíam um cinto desta espécie (479). Wegner (48º) ~ Kars
ten (481) observaram igualmente êste fato entre os Choroti. Além 
disto Karsten fêz a mesma observação entre os Matako. Os Cho
roti e os Matako servem-se do mesmo cinto para prender o pano 
de cintura, usado para cobrir e proteger as partes genitais (482). 

Deve-se ressaltar que os Choroti e os Ashluslay, assim como os 
Toba e os Pilagá usam o cinto de couro com franjas nas expedições 
guerreiras e nas danças (483). (Fric afirma que os Toba e Pilagá só 
usam êste cinto como cinto de guerra) (484). Herrmann (485) tam
bém confirma o uso dêste cinto entre os Tobas. Hawtrey (486) e 
Grubb (487, 488) dizem o mesmo a respeito dos Lengua. ~ a única 
peça de vestuário que os homens lengua usam durante a caça (487, 

488), sendo também empregado pelos mesmos nas danças da festa 
Kyaiia (489) e nas lutas livres. Estas lutas são disputadas por oca
sião de tôdas as festas. Os jovens que nelas tomam parte vestem-se 
igualmente com os franjados cintos de couro (49º) de veado ou de 
boi (487). 

c) Cintos mistos são os cintos de couro enfeitados de moedas, 
botões de prata, plaquetas de estanho, bolsos, penas de pássaros, 
conchas de marisco, osso, etc. Os Choroti, Ashluslay, Toba e Pi
lagá adornam freqüentemente os seus cintos franjados com grandes 
moedas espanholas legítimas ou imitadas (491 ). Entre os Choroti 
reina também o costume de enfeitar as franjas com plaquetas de 
estanho (492). Grubb fotografou um índio lengua, cujo cinto de 
couro está enfeitado com moedas e botões de prata. Além disto, 
o mesmo .autor apresenta uma fotografia de dois índios subi que 
empregam os seus cintos para prender os saiotes. O cinto do índio 

(477) Nordensklõld 1918, p. 120. 
( 478) Nordensklõld 1931, p. 20. 
(479) von Rosen 1924, ps. 49/50. 
(480) Wegner 1934, p. 51. 
(481) Karsten 1932, p. 31. 
(482) Karsten 1932, p . 31. 
(483) Métraux 1946, p. 274. 
(484) Frlc 1906, p. 232. 
( 485) Herrmann 1908, p. 131, fig. 7. 
(486) Hawtrey 1911, p. 282. 
(487) Grubb 1911, p . 70. 
(488) Grubb 1911, p. 86, quadro. 
(489) Neste caso, dançam Juntamente com mulheres e moças e as mulheres 

seguram nos cintos dos homens. 
(490) Grubb 1911, p. 180, quadro. 
(491) Métraux 1946, p. 274. 
(492) von Rosen 1924, fig. 31. 
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à direita parece estar enfeitàdo com ·moedas. Estas referências s6 
podem ser tomadas das fotografias. Grubb nada relata a respeito 
no texto (498). · 

Os Chiriguano e Chané ocasionalmente usam cintos de couro 
ornados de moedas e bolsos (494). · 

Nordenskiõld julga que os cintos acima descritos são imitações 
dos magníficos cintos de couro dos gaúchos argentinos (495). Nino 
tem a mesma opinião e chama a atenção para o nome dêsses cintos: 
"bosa", que, no espanhol é "bôlsa". (Os índios chiriguano não pro
nunciam o "l") (496). Os cintos são conf eccionados e usados pelos 
homens. Ainda na época da estadia de Nordenskiõld, eram tidos 
como adornos especiais (497). A respeito de um cinto de couro 
usado pelos Matako refere o seguinte: "from which various rattles 
of musell shells, tin disks small homs and bones or other things 
hangs down". Somente o pajé é que pode cingir-se com esta espé
cie de cinto quando toca . os tambores. "During the chant he is 
constantly moving the body up and down from one .side to the 
other ·in order that the rattles may sound. The dull' noise, accom
panied by the chanting and the beating of the drum is supposed 
to act irresistibly upon the evil spirits, the aittáh or nahút" (498). 

Um cinto semelhante, usado pelo médico-feiticeiro da dita tribo, 
para expulsar os demônios causadores de doenças, consiste em um 
pedaço de couro roliço, enfeitado de numerosas plaquetas de esta
nho. Os ruídos prodúzidos pelos movimentos devem incutir mêdo 
aos espíritos, obrigando-os a abandonar o doente (498, 499). Final
mente, Métraux descreve um cinto dos Toba e Pilagá, que é usado 
como talismã pelos caçadores de nandu. Trata-se de um cinto de 
couro enfeitado com penas amarelas de pássaros, de pestanas de 
nandu e de plantas que os nandus comem com preferência. ("Les 
Chasseurs de nandou portent une ceinture en cuir dans laquelle 
sont cousues des plumes d'un oiseau jaune, des cils de nandou et 
certaines plantes que mangent les nandous, etc.") (5ºº). 

d) Cinto para o peito é uma estreita tira de couro com um 
fecho. Nordenskiõld apresenta uma fotografia de um cinto para o 
peito pertencente aos Ashluslay, existente no Museu de Gõte
borg (5º1 ). O fecho compõe-se de duas perfurações em cada extre
midade, pelas quais passa uma tira bifurcada de couro. Os 

(493) Orubb 1919, p. 165, quadro. 
( 494) Geralmente são usados cintos tecidos. 
(495) Nordenskiõld 1920, p. 69. 
(496) Nino 1912, p. 191, segundo Nordensklõld 1920, p. 69. 
(497) Nordensklõld 1920, ps. 118/19, quadro 20. 
(498) Karsten 1926, p. 126. 
(499) Karsten 1932, p. 135. 
(500) Métraux 1937, p. 190. 
(501) Nordensklõld 1918, p. 120 e quadro 31. 



' • 

l 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IX 77 

Choroti (5º2) doentes de tosse e dores no peito cingem-no bem aper
tado na altura do peito para impedir maior penetração dos demônios 
da doença (5º8). 

Os Toba c6nhecem igualmente o cinto para o peito feito de 
couro (vide foto de Karsten: um cacique toba) (5°•). 

Azara, referindo-se aos Paiaguá, tribo pertencente à família 
dos Guaikuru, diz que as mães cingiam os seios das mocinhas com 
o cinto de couro, apertando-os voltados para baixo. Dá-se isto, 
logo que começa o desenvolvimento dos seios. Antes dos 24 anos, 
os seios das mocas se assemelham a bôlsas pendentes. Azara 
julga que o seio de uma índia possui menos elasticidade do que o 
de uma européia. Por isso, não causa admiração o ver-se como as 
mães dão o peito às crianças por baixo dos braços ou por cima dos 
ombros (5º5). Rengger também afirma que as mulheres paiaguá 
alongam os seios por meio de um cinto. Entretanto, êle não vê 
nisto, como Azara, uma disposição natural (506). Ademais, Rengger 
informa ·que as mulheres só começam a prolongar os seios depois 
que se tomaram mães (5º7). 

• 

Cintos de pele de avestruz. 

A existência dêste cinto só pôde ser comprovada entre os Pilagá 
e parece não ser conhecido nem no Chaco nem em outra qualqlter 
parte da América do Sul. Palavecino descreve-o minuciosamente 
e acentua-lhe a importância como amuleto de caça: "Eine andere 
Art von Amulett ist ein von Straussenhaut gefertigter Gürtel, und 
Zwar wird dabei die Haut vom Halse zweier dieser Tiere, wo sie 
am breitesten ist, zusammengenãht. Im Innem jedes der beiden 
Sãckchen, die auf diese Weise durch die Haut gebildet werden~ 
findet ein Knãuel vom Umfang einer kleinen Apfelsine Platz, das 
eine Menge winziger Knochen, Knorpelteile, Fedem, Haare von 
Sãugetieren, Steinchen, Hautfetzen und Pflanzenwurzeln einschliesst. 
ln welcher Weise dieses Amulett angewendet wird, konnte ich 
nicht in Erfahning bringen; nur soviel sagte .man mir, dass es beim 
Aufbruch zur Jagd an der Hüfte befestigt werde" (5º8). 

(502) Nordenaktõld 1918, p . 12'0. 
(503) Wegner 1934, p. 37. 
(504) Karsten 1932, p . 80, quadro. 
(505) Azara 1809, II, p. 124. 
(506) Rengger 1835, p. 106, segundo Ploss 1872, p. Zl.8. 
(507) Stoll 1908, p. 435 d1Z que Rengger fêz essa anotação, pessoalmente, no 

seu exemplar de Azara. _ 
(508) Palavec1no 1933, p. 318. 
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Araukano. 

Os cintos de couro usados pelos homens araukano são sempre 
franjados. Um exemplar encontra-se no M. V. B.: catálogo, nr. 
VC (coleção Fritze 1884) (5º9). Também as mulheres possuem um 
cinto de couro. Compõe-se de tiras de couro enfeitadas com boli
nhas de prata. Constitui-lhes o mais apreciado adôrno. Todavia, 
não é usado apenas na cintura, mas, freqüentemente cingido em 
volta da cabeça e do pescoço (510). Enquanto que os homens se 
servem dêle para segurar a faixa em forma de T, as mulheres 
usam-no para prender o manto (511 ). Frézier dá a respeito a se
guinte descrição: "Die Weibs-Persohnen vergnügen sich mit langen 
Rõcken ohne Ermel, auff einer Seite von oben bis unten aus offen, 
da sies dann übereinanderschlagen und mit einem Gürtel unter der 
Brust, auff den Achseln aber mit 2 silbemen. Haacken, die einen 
3 bis 4 Zoll im Durchschnitt breiten Kopff haben, befestigen" (512). 

Os Araukano usam, de preferência, para os seus cintos, couro 
de puma, guanaco, onça, coipu, rapôsa, veado, lontra, ovelha, cavalo, 
boi (s1s). 

I 

Tehuelche. 

Musters informa que homens e mulheres tehuelche cingem os 
seus largos mantos de pele com cintos de couro, que não usados 
nas habitações (514). Os cintos para mulheres são enfeitados de 
contas de vidro em côr azul e botões de prata ou de latão (515). 

Dos lavôres de prata incumbem-se os homens, patenteando nisto 
grande habilidade. Os dólares adquiridos nas povoações dos bran
cos fornecem-lhe a prata que, refundida, é transformada em ele
gantes botões. As mulheres costuram-nos aos cintos por meio de 
um tendão (516, 517). 

Jívaro. 

Os Jívaro usam cintos feitos de pele pilosa (Fell), cintos de 
pele de cobra, juntamente com muitas outras espécies de cinto. 
O cinto dos homens é uma tira de pele que serve para prender o 

(509) Krickeberg 1934, p. 322. 
(510) Latcham 1909, p . 337. 
(511) Latcham 1909, p. 336. 
(512) Frézler 1718, ps. 91/ 92. 
(513) Latcha.m 1909, p. 338. 
(514) Musters 1877, p. 174. 
(515) Musters 1877, p. 175. 
(516) Musters 1877, p . 183. 
(517) Musters 1877, p. 185. 



REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IX 79 

pano das coxas. Além disto, possuem cintos feitos de diversas 
tiras de pele retorcidas que, todavia, só usam como adornos (518). 

Parece qt1e somente os Jívaro possuem cintos de pele de cobra. É 
muito largo e confeccionado da pele da Boa Grande. Chama-se 
"akáchu" (519). Apenas os antigos guerreiros podem usá-lo nos com
bates. 

O cinto de pele de cobra deve transmitir ao seu possuidor um 
pouco do poder den1oníaco dêsse animal (52º). 

Cintos modernos feitos de couro. 

Um estudo de boas fontes literárias comprova que cintos mo
dernos feitos de couro foram introduzidos pelos índios Ramkoka
mekran-Canella (521), Apinagé (522), Tenetehara (52ª) no Estado do 
~1aranhão, assim como pelos Kawahi (524) no alto Gi-Paraná, pelos 
Bororo, nas cabeceiras do Xingu e Paraguai {525) e pelos Guató (526, 

s27, 528), nos pântanos e lagos do alto Paraguai. 
· Somente os homens das mencionadas tribos é que podem usar 
o dito cinto. Nimuendajú refere que os Ramkokamekran-Canella 
usam um cinto com fivela de metal. Atrás encontra-se u.m pequeno 
depósito de couro que tem a forma de uma cartuxeira e serve para 
guardar fumo e outros pequenos objetos. Todos . os jovens têm o 
desejo de possuir um tal cinto, que ficou conhecido entre êles no 
ano de 1901, quando 40 guerreiros, aliando-se aos soldados do 
govêmo, combateram contra os Guajajara que se haviam revoltado. 
O cinto é usado em tôdas as cerimónias (529). Os Apinagé também 
o conhecem. (Em uma fotografia apresentada por Nimuendajú, 
vê-se um homem apinagé usando as antigas vestes de sua tribo, 
màs cingido com o cinto de couro que também lhe serve para 
prender uma pequena tanga) (530). 1ndios guató e tenetehara usam 
o cinto de couro para prender uma calça moderna ou uma pequena 
tanga (531, 532, 533, 534). Karl von den Steinen (535) fotografou um 

(518) Tessmann 1930, p. 343. 
(519) É a mesma denominação empregada para o cinto de cabelos humanos, 

que igualmente serve de distintivo aos guerreiros. 
(520) Karsten 1935, ps. 88, 288 e quadro XXI. 
(521) Ntmuendajú 1946, ps. 45/46. 
(522) Nimuendajú 1939, p. 29, fig. 2, à direita. 
(523) Wagley and Galvão 1949, quadro. 
(52'4) Lév1-Strauss 1948, quadro 25. 
(525) Karl von den Ste1nen 1894, quadro XXVII. 
(526) Koslowsky 1895, ps. 3 e 7. 
(527) M. Schmidt 1905, p . 151 e quadros VIII, IX. 
(528) M. Schmidt 1914, ps. 270/71, figs. 26, 27, 28. 
(529) Nimuendajú 1946, ps. 45/46. 
(530) Nimuendajú 1939, p. 29, fig. 2, à direita. 
( 531) Koslowsky 1895, ps. 3 e 7. 
(532) M. Schmidt 1905, p. 151 e quadros VIII, IX. 
(533) M. Schmidt 1914, ps. 270/71, f1gs. 2'6, 27, 28. 
(534) Wagley and Galvão 1949, quadro. 
( 535) Karl von den Stelnen 1894, quadro XXVII. 
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índio bororo e Lévi-Strauss (536) um índio tupi-kawahib vestido ape
nas com a capinha do pênis e cinto moderno de couro. 

Cinto de couro dos gaúchos. 

Para um estudo comparativo pode ser mencionado neste capí
tulo o cinto de couro dos gaúchos, pois certos etnólogos afirmam 
que alguns índios o têm imitado. Von Rosen (537) menciona que 
tais cintos são muito largos e freqüentemente ornados com moedas 
de prata bem polida. Os gaúchos sempre trazem no cinto uma 
faca comprida e larga. Também von Tschudi (538) ,e Schoo Las
tra (539) mencionam os cintos de couro dos gaúchos. 

Com êstes dados é permitido concluir que os cintos de pele e 
de couro aparecem especialmente entre as tribos do Chaco e dos 
pampas, portanto, nas regiões pertencentes à. "Fellprovinz" sul
-americana. Sômente nessa parte sul do continente_ é que os arte
fatos de pele e couro exercem um papel importante na vida 
econômica dos seus habitantes. Isto vem baseado nas .circunstân
cias geográficas. O clima sêco do Chaco e dos pampas presta-se 
melhor para- a conservação dos objetos feitos de pele do que o 
clima quente e úmido das matas virgens ao norte de Sta. Cruz (540). 

Outra região apropriada (em vista de sua posição geográfica), 
embora pequena, para o cinto de pele, é o planalto das Guianas. 
Também a existência do cinto de pele entre .os Bororo e Jívaro está 
condiciona~a ao meio geográfico (centro de Mato Grosso, respec
tivamente as encostas orientais dos Andes). Como já ficou dito, 
nas Guianas, é apenas conhecido o cinto de pele d~ onça e em uso 
somente entre os Karaib. Isto torna-se mais estranho porque nesta 
região nota-se uma certa uniôade cultural entre os Karaib e 
Aruak, tanto assim que muitas das demais espécies de cintos são 
usadas por ambos os grupos. A única nota importante que se 
conhece a respeito do cinto de onça é que êle constitui uma veste 
masculina usada. como adômo. Pesquisas sôbre os mitos e as des
crições de danças karaib apresentaram indicações notáveis. Embora 
o jaguar apareça freqüentemente nos mitos, quase sempre é repre
sentando o papel de um animal lastimável. Não é somente a 
chuva, o relâmpago, o fogo, que o amedrontam, mas até mesmo o 
homem e pequenos animais armam-lhe ciladas, enganam-no e 

(536) Lévi-Strauss 1948, quadro 25. 
(537) von Rosen 1924, p. 240. 
(538) von Tschud1 1868, IV, ps. 196/97 .• 
(539) Schoo Lastra 1939, p. 112. 
(540) Décimo oitavo grau de latitude. Limite natural das culturas entre o 

Chaco sêco no Sul e as regiões do Norte ricas em águas e vegetações. 
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vencem-no '(541). Sendo assim, o cinto de pele de onça não pode 
ser considerado "Krãftespender", nas Guianas. Entretanto poderia 
representar um pars pro toto, isto é, o animal vivo que se pretende 
matar na caçada. É por isto que Speiser afirma ser a dança dos 
Apalaí não uma manifestação de prazer, mas a expressão viva de 
um desejo a ser realizado (542). Caçadas e expedições guerreiras 
são apresentadas mímica e coreogràficamente, como para garantir
-lhes o bom êxito. Digno de reparo é que o cinto de pele de anta 
só existe entre os Bororo, e é usado apenas pelas mulheres e moças. 
Não parece tratar-se de um enfeite. Também não há nada que 
indique algum fundo mágico. Por isto, poder-se-ia julgar que o 
cinto, juntamente com a faixa . de entrecasca, constituam peças de 
vestuário para cobrir a nudez. Segundo Karl von den Steinen, não 
foi o sentimento de pu_dor que levou ao uso do cinto. Pois, na sua 
~pinião, as mulheres bororo não possuíam êsse sentimento de pudor. 
Ele conjectura que o cinto largo facilitava às mulheres o transporte 
de pesados cêstos carregados de caroços de frutas de palmeira,s (54ª). 

_ Entre os Jívaro, o cinto de pele· provàyelmente só tinha finali
dade prática. Todavia, o cinto de pele de cobra possuía com certeza 
uma significação mágica. É um "Kraftgürtel". Parece ter maior 
valor que o cinto de cabelos humanos, porque só pode ser usado 
por antigos e experimentados guerreiros. Digno de nota é que 
tanto o cinto de pele de cobra, como o cinto de cabelos humanos 
é denominado "akachú". · 

Por ocasião de cerimônias mágicas, os Pilagá também usam o 
cinto de pel_e de avestruz. Na opinião de Palavecino (544), êle tem 
a significação de ·um amuleto de caça. 1!:ste fato é confirmado por 
Karsten (545), qtte julga "dass1 das Tier gezwungen wird, sich zu 
nãhem, weil die Seele in der Haut enthalten ist, die der Jãger 
besitzt". . ., 

O Chaco, principalmente o Chaco boreal, tem sido o ·ponto de 
convergência de diversos povos que, em tempos remotos, aí faziam 
as suas caçadas de porcos, veados, corças, macacos, etc., a fim de 
obterem as peles para os seus cintos. Na época pós-colombiana 
eram os animais domésticos, principalmente 9 boi, que forneciam o 
material para os cintos. O g~do vacum, introduzido primeiro no 
La Plata, passou depois para o Chaco, ·onde constituiu uma riqueza 
dos índios (546). Juntamente com o gado vacum, ficaram conhecendo 
também o cavalo, a cabra, o carneiro e outros ànimais domésticos. 

(541) Koch-Grünberg 1916, II. 
( 542) Speiser 1926, p. 252'. 
(543) Karl von den Stelnen 1894, p. 474. 
(544) Palavecino 1933, p. 318. 
( 545) Karsten 1916, p. 168. 
(546) Kersten 1905, p. 20. 
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A criação do gado modificou c"ompletamente a maneira de vida das 
tribos. Iniciou-se uma vida mais firmada ao solo. De caçadores 
nômades tornaram-se, ao menos em parte, pastôres nômades. Isto 
explica uma certa unidade cultural entre tribos que originàriamente 
não têm parentesco entre si. O momento exato de transição para 
a nova forma económica é difícil de ser determinado em cada tribo, 
como também em cada tribo é diferente o grau de transformação. 

Das referências de Nordenskiold, por exemplo, depreende-se 
que justamente entre os Ashluslay a preparação da pele e do couro 
estava bem desenvolvida. Este fato surpreende porque os Ashlus
lay e os vizinhos Choroti não conheciam o cortimento propriamente 
dito enquanto que os Chiriguano, Chané, Toba, Tapieté dominavam 
o processo de curtir. Na opinião de Nordenskiold os índios apren
deram dos europeus a curtir o couro, o que era completamente 

_desconhecido no Chaco, antes dos tempos colombianos (547). Men
ciona, entretanto, que · diversas tribos do Chaco desenvolveram 
métodos especiais para tomar as peles e os couros moles e flexíveis. 
Isto acontece, por exemplo, entre os Choroti e Ashluslay cortando 
e recortando levemente _ou raspando a parte interna da pele (aca
murçar). Finalmente, a pele é estendida sôbre pedaços de ma
deira (548, 1549). 

Formas especiais apresentam cintos de couro com franjas e 
aquêles que são ornados com prata e estanho. O cinto de couro 
com franjas, fora do Chaco, só é usado pelos Araukano, como 
também entre os Tehuelche e Gaúchos. Como já ficou dito, Nino 
e Nordenskiõld consideram os gaúchos como os criadores desta 
espécie de cinto, mais tarde adotada pelos índios. Esta opinião se 
justifica pelo próprio fato de que o processo de curtir teria sido 
introduzido pelos civilizados. Mas, como diversos autores atribuem 
aos Araukano uma especial fôrça criadora (o que por outros é 
contestado), parece apresentada a pista para uma possível criação 
indígena. Na opinião de Molina, os Araukano, quando da invasão 
espanhola, já constituíam um povo agrário alta1n~nte cultivado (550

, 

551 ). (Das referências de Ovaglie(552) e outros pesquisadores, como 
Frézier e Ulloa (553, 554), depreende-se que a agricultura já lhes era 
conhecida de há muito tempo). Miers (555) e Poeppig(556) censu·· 

(547) Nordensklõld 192'0, p . 165. 
(548) Nordenskiõld 1912, .p. 123. 
(549) Nordenskiõld 1918, p. 239. 
(550) Molina 1787, p. 16f!. 
( 551 ) Mollna 1789, ps. 293. 299. 
(552) Ovaglle (Ovalle) 1646, p. 91. 
(553) Frézier 1718, p. 93. 
(554) Ulloa 1732, II, p. 62. 
(555) Mlers 1826, II, p. 458. 
(556) Poepplg 1835, I, p. 463. 
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raram Molina e Herrera (557) por terem apresentado os Araukano 
mais civilizados do que o eram realmente. Mais .além vai 
d'Orbigny (558) quando afirma que tôda a cultura araukana deve o 
seu desenvolvimento à influência peruana. A prova para esta teoria 
oferecem as palavras khechua empregadas em araukano para os 
números de 100 até 1.000. Não se pode negar que os Araukano 
tenham aprendido dos peruanos. Mas, também, é bem provável 
que êles, em tempos mais remotos, tenham tido. uma grande cultura 
e até mais elevada do que no início e na metade do século 19. 
Na opinião de Molina, já trabalhavam em basalto e possuíam pe
quenas explorações de ouro, prata, estanho, chumbo, cobre. :Ê:sses 
metais eram fundidos em fornos . abertos, guarnecidos d'e respira
dores. Apesar de algum exagêro, parece que muita coisa é verda
deira, porque Ovaglie menciona igualmente adornos de prata (560). 

Além disto, Smith refere que a indústria de couro entre êles é ao 
menos tão antiga quanto o poncho que os civilizados mais tarde 
adotaram. Não há razão suficiente para se admitir que êles tenham 
aprendido tôdas essas artes somente depois do contacto com os 
peruanos e, muito menos ainda, com os espanhóis. O fato de que 
. tôdas ~s peças do vestuário araukano tenham denominações em 
legítima língua araukana, constitui boa refutação da opinião acima 
mencionada (561 ). Segundo os dados de Ovaglie, Molina, Herrera, 
Smith e outros, o cinto de cot1ro ornado de prata e estanho também 
poderia representar um produto cultural dos Araukano. Deveria, 
entretanto, ser ainda comprovado que os Araukano, já em tempos 
pré-colombianos, conhecessem o processo de curtir. Smith, infeliz
mente, não apresenta esta prova. 

Os ornamentos de prata e estanho podem ser considerados 
como muito antigos e certamente de origem araukana. lt bem 
verdade que mais tarde as moedas de dólar tornaram-se preferidas 
para êsse fim. Todavia, não se deve ver nisto uma atividade cria
dora propriamente dita. Pode-se, apenas, concluir que, em tempos 
pós-colombianos, o material era adquirido com mais facilidade do 
que o primitivo. {Manifesta-se claramente essa mudança, princi
palmente no emprêgo qe sementes como enfeites que, depois das 
descobertas, foram substituídas por contas de vidro de origem 
européia.) 

Nada consta quanto à origem do cinto de couro com franjas. 
Também aqui surge a questão: êste ·cinto não poderá ser conside
rado como um elemento cultural araukano que, mais tarde, foi 

(557) Herrera 1730. 
(558) d'Orbigny 1893, II. ps. 394, 403. 
(559) Molina 1787, p. 25. 
(560) Ovaglle (Ovalle) 1664, p. 93. 
(561) Smith 1855, p. 299. 



' 

84 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IX 

adotado por algumas. tribos do Chaco? (Digno de menção é o fato 
de que os índios americanos da "prerí" e as tribos caçadoras do 
Canadá usam vestimentas de couro com franjas, muito embora não 
conheçam os cintos de couro com franjas.) O cinto para o peito 
restringe-se a umas poucas tribos do Chaco. Como adômo, tem 
papel secundário. Interessante é seu uso pelos homens choroti que 
consideram-no importante amuleto para afastar os demônios da 
doença. Os Toba consideram-no o distintivo de honra do cacique. 
Às mulheres paiaguá é de finalidade prática, pois lhes ajuda a con-,. 
seguir o ideal de beleza da tribo: longos seios pendentes. A opinião 
de Azara e Rengger quanto à pouca elasticidade dos seios das 
índias merecia ser submetida a sério exame antropológico. 

Referências de jovens exploradores dão a entender que, de 
maneira geral, nos últimos tempos, os cintos de pele pilosa, de pele 
sem pêlos e de couro vão perdendo a importância, cedendo lugar 
ao cinto de lã. 

h) Cordão de cintura feito de tendão. 
I 

A existência do cordão de cintura acha-se comprovada somente 
entre as tribos da Terra do Fogo. 

Tôdas as mulheres e moças virgens dos Selk'nam prendem com 
um tal cordão a tanga triangular de couro fino, ou o manto de pele 
de guanaco ou cururo (562). 

Entre os Iahgan, tanto homens como mulheres usam .º dito 
cordão (568). 

i) Cintos e cordões feitos de cabelos humanos. 

O cinto e o cordão de cintura feitos de cabelos humanos são 
bem pouco usados na América do Sul. Friederici menciona o seu 
t1so entre os Jívaro, Maina e os povos das Guianas {564). Além disto, 
também há provas do seu uso entre os Bororo, Chamakoko, Guai
kuru, Kainguá, bem como de uma descoberta arqueológica no norte 
do Chile. No H. M. V., encontra-se um cinto de cabelos humanos 
proveniente da embocadura do rio Ucaiali e, no M. V. L., um cinto 
da mesma espécie, procedente do Rio Negro. (Faltam dados sôbre 
a tribo.) 

(562) Ouslnde 1931, I. ps. 216/17. 
(563) Guslnde 1937, II, p. 407. 
(564) Frlederici 1906, p. 97. 
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Jívaro. 

Entre os Jívaro diversas são as formas de cintos de cabelos 
humanos em uso. O H.M.V. possui dois exemplares dos Agua
runa, uma subtribo dos Jívaro, que habita no extremo sul: catálogo, 
nr. 49.73:2 "Menschenhaargürtel aus geflochtenen Schnüren (Oferta 
de A. Malferteiner, Hamburgo)" figs. 13b, 15. 

O cinto é feito de um longo cordão com lmm de espessura, 
entrançado de cabelos humanos. O cordão perfaz 22 circunferên
cias atadas em sete lugares por um fio que as conserva uma sôbre 
a outra. Desta maneira, o cinto obtém a largura de 4,5 cm. O 
entrançado dos cordões não constitui um trabalho limpo, perfeito. 
Fios de cabelos de 16 cm pendem livremente ou emaranham-se 
(lesordenadamente. O cabelo é de um castanho escuro e levemente 
~ndulado. Uma fita cinzenta de 3-4 cm de largura, enlaçada no 
cinto, cai livremente, formando duas faixas pendentes de 25 cm de 
comprimento. 

Catálogo, nr. 49.73:1. Cinto de cabelos com franjas. (Oferta 
de A. Malferteiner, Hamburgo) (figs. 13a, 14). 

Em uma tira de tecido de algodão, de 1,5 cm de largura, são 
entretecidos cabelos humanos de tal maneira que cada segundo 
cadilho conduz pela cadeia um molho de cabelos de 1-2 mm de 
espessura. Os molhos de cabelos sobressaem 1 mm na borda supe
rior e pendem 15-22 cm para baixo. O cabelo é da mesma espécie 
que o empregado no cinto acima descrito. As extremidades dos 
cadilhos entrelaçam-se em cinco longos cordões de 10 cm de com
primento. A cadeia na parte superior compõe-se, em· parte, de fios 
avermelhados. O cadilho é de côr marrom. A circunferência mede 
124,5 cm. 

Na literatura, o cinto acima descrito, com o número de catálogo 
49.73:2, encontra uma peça paralela mencionada na excelente mo
nografia sôbre os Jívaro, escrita por Rivet (565): "Ceinture formée 
des petites tresses juxtaposées de cheveux humains réunies seule
ment en leur milieu et à leurs extrémités par un fil de coton. Un 
des deux exemplaires que je possêde en compte jusqu'à 75 et 
chacune d' elles mesure 1 m, 50 de long." 

Villavicencio (566), Simon (567), Brüning (56ª) e Reiss (569) tam
bém fazem menção de cintos de cabelos humanos, confeccionados 
com cordões entrançados, mas não apresentam detalhes sôbre a sua 
técnica. 

(56S) Rlvet 1907, p. 368, fig. 7, nr. 8. 
(566) Vllla.vlcenclo 1858, p. 361. 
(567) Slmson 1880, p. 387. 
(568) Brünlng 1928, ps. 63/64. 
(569) Retss 1880, p. 331. 
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Cinto semelhante ao existente no Museu de Hamburgo, catá
logo, nr. 49.73:1, é descrito por Stirling (?7º). Entretanto, neste 
exemplar, os cabelos são grudados à tira tecida de algodão, por 
meio de uma resina. Os cintos de cabelos humanos com franjas 
também podem ser documentados arqueologicamente, pois, no M. 
V. V. B. encontram-se três cintos semelhantes, encontrados: em 
escavações feitas nas regiões salitrosas do norte do Chile (Cintos 
de cabelos com franjas, oferta de F. Hodel, Basilea) . 

Catálogos, nr. IV c 3894, IV c 3895, IV c 3896. · 
O cinto com número de catálogo IV c 3894 tem a seguinte des

crição: "ln ein bandartiges Schnurgeflecht mit Schnüren zum 
Binden am Ende sind ca. 80 Haarschnüre in Zopfgeflecht von ca. 
90 cm Lange eingeknüpft. Oben ragen offene Haarquasten über 
das Schnurgeflecht binaus" (571 ). 

Todos os demais autores falam simplesmente de "Menschen
haargürtel". 

Os Jívaro denominam o cinto de cabelos humanos~ "akáchu"(572), 

"akachúla" (õ78) ou "indashi akacho" (574). 

A origem dos cabelos é muito controvertida. Friederici julga 
tratar-se de cabelos de inimigos vivos (talvez de homens anistiados 
ou de mulheres e crianças prisioneiras) (575). 

Na opinião de outros pesquisadores parece tratar-se de cabelos 
de inimigos mortos (576, 511, 578). 

Osculati, um dos primeiros exploradores, que deu referências 
sôbre os tsantsas e os usos que os acompanham, diz que os cabelos 
dos tsantsas recentemente preparados, foram cortados imediàta
mente depois da grande festa de regozijo e empregados no preparo 
dos cintos (579). O mesmo observou Up de Graff (58º). Sem impor
tância são os dados de Brüning (581 ): "Eine Art Gürtel, den die 
Aguaruna um die Hüfte legen, besteht aus geflochtenem Menschen
haar. Die Gummisammler sagten, dass dieses Haar von besiegten 
Feinden herrühre. Auf mein direktes Befragen vemeinten die 
Indianer dieses, sie sagten, dass es von ihrem eigenem Haar sei. 
Ich glaube aber, in diesem Falle, den Gummisammlem recht geben 
zu müssen." Karsten (572) e Stirling (574) mencionam que os Jívaro 

(570) Stirling 1938, p. 102. 
(571) Dados do Dr. Hans Dietschy, M. V. V. B. 
(572) Karsten 1935, p. 426. 
(573) Rlvet 1907, p. 368, fig. 7, nr. 8. 
(574) Stlrling 1938, p. 102. 
( 575) Friedericl 1906, ps. 86, 129. 
(576) Villavlcenclo 1858, p. 361. 
(577) Simson 1880, p. 387. 
(578) Rivet 1908, p. 249. 
(579) Osculati 1850, p. 32, nota. 
(580) Up de Graff 1924, p. 274. 
( 581) Brüning 1928, ps. 63/64. 
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confeccionavam cintos com cabelos dos companheiros da própria 
tribo. Segundo Karsten, o cabelo é cortado com muita cerimônia, 
por ocasião de solenidades especiais e imediatamente empregado 
na confecção dos cintos. 

Stirling, pelo contrário, é de opinião que os cintos são feitos 
com os cabelos dos falecidos heróis jívaro. 

Das referências de Friederici (575) e Up de Graff (58°) depreende
-se que, na preparação dos cintos, eram empregados cabelos de 
mulheres e crianças. o cinto de cabelos é feito somente por homens 
e segundo certas normas misteriosas (582). Ta1nbém seu uso é exclu
sivamente reservado aos homens, que nêle prendem a sua tanga, 
que lhes cai até aos joelhos (583) . Ste\vard e Métraux falam de 
"warriors girdles with human hair attached" (584) . 

Rivet (585) e Up de Graff (586) consideram o cinto de cabelos 
como adornos nas festas e expedições guerreiras. 

Convém destacar a significação mágica do cinto de cabelos. 
Os Jívaro atribuem-lhe qualidades extraordinárias considerando o 
cabelo como sede da alma ou de fôrças de vital importância (587). 

Stirling (582) narra que um índio, durante a confecção de tal cinto, 
deve contar as façanhas heróicas do dono dos cabelos. Em seguida, 
organiza uma pequena festa, durante a qual, enfeitado com o seu 
novo cinto, êle dança e canta. Isto tudo para que o feitiço possa 
entrar em atividade e transmitir as suas fôrças. 

Província Maínas. ,, 

Também os vizinhos dos Jívaro, os índios da antiga Província 
Maínas, confeccionam cintos com cabelos dos inimigos mortos·. 
Entretanto, em expedições guerreiras, não cingiam com êle as cin
turas, mas cobriam os seus próprios cabelos (588). 

Região na embocadura do rio U caiali. 

No M. V. L. encontra-se um cinto da região da embocadura 
do rio Ucaiali. ~ igual, em sua forma, ao cinto do Museu de 
Hamburgo, catálogo, nr. 43.73:2. Stübel, Reiss e Koppel descre
veram-no extensivamente (589) "Gürtel von Menschenhaar. Der 

(582) Stirling 1938, p . 102. 
(583 ) Ka rsten 1935, p . 88. 
(584) Steward and Métraux 1948, p . 622. 
(585) Rivet 1908, ps. 249/50. 
(586) Up de Gratt 1924, p. 274. 
(587) Karsten 1935, p . 288. 
(588) Figueroa 1904, p. 257. 
(589) Stübel, Reisa. Koppel 1890, II, quadro 26, nr. 13 . 
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Gürtel ist aus einer einzigen dünn von Menscherihaar geflochtenen 
Schnur, welche 120 m Lãnge hat hergestellt. Die Schnur ist in 
einer Lãnge von ca. 90 cm 130mal (Schnurlauf hei Schnurlauf) lún 
und her gelegt. Die Endschleifen sind vermittels einer durch sie 
hindurchgelegten Bastschnur zusammengebunden und die Schnur
lãufe dazwischen an vier Stellen mittels je zwei durch sie hindurch
geschlungener Bastschnuren zusammengehalten und flach nebenein
ander befestigt". 

Rio Negro. 

Forma bem diferente apresenta o cinto de cabelos proveniente 
do Rio Negro (existente no H. M. V.). Katalog - nr. B 948 Arekuná
-Gürtel (gezwirnter Schnurgürtel), Sammlung Vollmer, (Prancha 
XII, b). 

Der Gürtel besteht aus etwa 200 je 1 m langen, gezwimten 
Menscl1enhaarfãden, willkürlich zusammengelegt und einen geschlos
senen Strang bildend, der durch zwei Stege zusammengehalten 
wird. Dieser Strang ist dann noch einmal gedreht und nat eine 
Lãnge von 65 cm und eine Breite von 4 cm. Beide Enden sind 
durch einen 38 cm langen und 3 mm dicken, gezwirnten Baumwoll
faden miteinander verbunden. 

Die Farbe is von einem dunklen Braun. 

Planalto das Guianas. 

No planalto das Guianas existe um cinto de forma bem carac
terística. O M.G. possui três exemplares dessa espécie, perten
centes aos Arekuná ou Taulipáng (1>9o, 591). 

O comprimento do cinto maior é de 83,8 cm e a espessura de 
12,7 cm. Compõe-se de 71 cordões. Os cordões são feitos de finas 
madeixas de cabelos. O segundo cinto é menor e tem o compri
mento de 50,8 cm e a espessura de 3,8 cm. Compõe-se de 21 cor
dões. Cada cordão é torcido de três madeixas de cabelos. 

O terceiro cinto tem o comprimento de 74,9 cm e a espessura 
de 3,2 cm. Compõe-se de nove cordões. Cada cordão é torcido 
de duas madeixas de cabelos. A técnica de confecção é a mesma 

(590) Koch-Grünberg (1917, p. 36) escreve que os Arekunl\ mencionados pelos 
irmãos Schomburgk e Appun dão a sl mesmos o nome Taullpl\ng. Krlckeberg 
menciona. na 3.• edição da Võlkerkunde de Buschan, 1922, p. 22, 08 Arekuná. e 
Ta.ullpáng, como duas tribos diferentes, mas Glllln ( 1948, p, 805) Julga que os 
Arekuná. e Ta.uUpl\ng sejam idênticos. Por isso, segundo os dados do Hanãbook, 
fala-se neste estudo de Arekuná ou Taulipl\ng, como denominações para uma e 
mesma tribo. 

(591) Hon. V1ncent Roth, Curador do M. G., teve a gentileza de enviar-me 
os dados exatos sôbre as medidas e a técnica de confecção. 
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em todos os três cintos. · A côr dos ·cabelos varia entre a côr de 
chocolate claro até castanho escuro (592). 

Na literatura, tais cintos são mencionados, 
existentes tanto entre os Arekuná (593 594 595 

' ' ' Maiongkong (597, 598) e os U apixana (599). 

" . muitas vezes, como 
596), como entre os 

Comprova-se também o uso dos cintos entrançados feitos de 
cabelos entre os Karaib, habitantes do Orinoco (6ºº) e, embora sem 
pormenores, entre os Karaib no Surinam (6º1) e os Guinau .aruak (6º2). 

· A denominação geral para o cinto de cabelos humanos é 
"matupa'', denominação esta empregada tanto entre os Arekuná (593) 

e Maiongkong (597) como entre os U apixana (599). O cabelo empre
gado segundo dados comuns de todos os autores, exceto Roth (6º3), 

é o cabelo dos inimicros mortos (6º4). 
Em geral, no planalto das Guianas, a confecção dos cintos é 

trabalho dos homens (6º5). Os Arekuná constituem uma exceção, 
porque entre êles são as mulheres que se encarregam ·de fazer os 
cintos, como é referido por_ R. Schom burgk e Appun em diversas 
passagens. São usados principalmente por homens, mas, em algu
mas tribos karaib, também por mulheres. Entre os Maiongkong, 
Arekuná e U apixana o cinto de cabelos é de uso exclusivo dos 
homens, que nêle prendem a tanga de "salempores:· (6º6). A espes
sura do cinto demonstra a coragem e valentia de quem o usa (6º7). 

Quanto mais bravo fôr o guerreiro, tanto mais grosso e forte será 
o seu cinto (608). Por isso, os jovens arekuná podem usar apenas 
um cordão de cintura entrançado de cabelos humanos (609). Entre
tanto, nas regiões habitadas por tribos karaib do Surinam, homens 
e mulheres possuem o cinto de cabelos humanos, no qual prendem 
atrás e na frente pedaços quadrados de tecidos de algodão. Os 
cintos assentam-lhes tão frouxamente ao corpo, "that they almost 
slide down over their buttocks, and make bodies appear wonder-

(592) Também no M. v. D. encontra-se um cinto de cabelos humanos pro
cedente da Guiana. Pertence à tribo dos Maiongkong e segundo Stübel, Reiss e 
Koppel (1890, II, p. 8) parece possuir certa semelhança com o cinto procedente 
da embocadura do rio Uca.lale. Falta uma descrição do mesmo. 

(593) R . Schomburgk 1884, p. 221. 
(594) Appun 1871, p . 307.· 
(595) Koch-Grünberg 1923, m, p. 31. 
(596) Roth 1924, p. 439, quadro 153. 
(597) R. Schomburgk 1847, p. 403. 
(598) Lowie 1948, p. 35. 
(599) R . Schomburgk 1948, p. 55. 
(600) Appun 1871, p. 429. 
(601) Stedman 1796, I, ps. 386/87. 
(602) R. H. Schomburgk 1841, p. 453. 
(603) Roth 1924, p. 439. . 
(604) Roth Julga. possível que as mulheres que usam cinto de cabelos huma-

nos, empreguem em alguns casos os seus próprios cabelos. 
(605) Appun 1871, p. 429. 
(606) Appun 1871, p. 307. 
(607) R. Schomburgk 1874, p. 403. 
( 608) Roth 1924, p. 439. 
(609) Koch-Grünberg 1917, p. 41. 
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f ully long" (61º). Entre os Karaib habitantes do Orinoco somente 
as mulheres usam o cinto de cabelos. Serve-lhes para prender a 
tanga. Os cabelos são troféus conquistados pelós homens nas con
tínuas lutas com os vizinhos Guarauno ou Warrau. Freqüente
mente, assaltam-lhes as malocas, para matar os homens e cortar-lhes 
os cabelos que são empregados na confecção dos cintos. :E:stes 
troféus são então oferecidos como prova de amor às suas mulheres 
ou admiradoras (611). 

O cinto de cabelos humanos constitui, entre os índios do pla
nalto das Guianas, o mais precioso bem. Richard Schomburgk (612) 

descreve impressionante fato que se deu com um velho guerreiro 
Uapixana, que a muito custo deu o seu cinto ao companheiro de 
Schom burgk. A princípio todos os meios para convencer o velho 
a desfazer-se do cinto foram infrutíferos. Entretanto, a mulher, 
presenteada pelo companheiro de Schomburgk com contas e outras 
bagatelas, tanto pediu ao marido para dar o cinto que o velho 
acabou por ceder. Mas, o velho guerreiro não pôde esconder a 
sua dor. Tomando pela última vez o cinto, afagou n.~le o seu rosto. 
Voltando-se na rêde para o outro lado, não quis tomar conheci
mento dos objetos que sua mulher havia recebido em troca do 
cinto. 

Appun também procurou adquirir um cinto de cabelos entre 
as mulheres karaib do Orinoco, o que não foi possível por nenhuma 
riqueza dêste mundo (611 ). 

. Surpreendente é, ao contrário, o relato de R. H. Schomburgk, 
segundo o qual, entre os Guinau e outras tribos, os cintos de cabe
los constituem objetos de troca (613). 

Região do rio Paraguai. 

O H.M.V. possui um cordão de cintura, feito de cabelos hu
manos, pertencentes aos Bororo: catálogo, nr. 717 :06 (adquirido de 
Fric). 

É um cordão torcido de cinco fios de cabelos. O comprimento 
é de 113 cm. A grossura de 3 mm. A côr é castanho escuro. 
Karsten, igualmente, comprova o cordão torcido de cabelos (614), 

enquanto Karl von den Steinen menciona que os Bororo usam os 
mesmos, mas, tecidos (6H>). Boggiani, citando Karl von den Stei
nen, observa que encontrot1 entre os Chamakoko, uma tribo que 

(610) Stedman 1796, I, ps. 386/87. 
(611) Appun 1871, p. 429. 
(612·) R. Schomburgk 1848, ps. 55/56. 
(613) R. H. Schomburgk 1841, p. 453. 
(614) Karsten 1926, p. 140. 
( 615) Karl von den Steinen 1894; ps. 488, 508. 
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habita ao sul dos Bororo; semelhantes cordões de cintura feitos de 
cabelos. Além disto, Boggiani menciona também os cordões de 
cabelos humanos em uso entre os Guaikuru ou ?vlbayá, sem entre
tanto se referir à técnica (616). Segundo referências de Karl von 
den Steinen, os Bororo empregam os cabelos dos seus próprios 
falecidos; os homens mesmos se encarregam de fiá-los e entrançá
-los (ª17, 618). Karsten, pelo contrário, escreve que tanto os Bororo 
como os Chamakoko e os Guaikuru empregam os cabelos dos ini
migos mortos (619). 

Entre as tribos mencionadas, somente os homens possuem um 
cordão de cintura feito de cabelos humanos (617, 619, 62º). Os Bo
roro, Chamakoko e Guaikuru consideram-no um distintivo especí
fico dos guerreiros (619). É assim que um menino guaikuru só pode 
usar um cordão de cintura feito de cabelos de homens ou de pêlos 
de animais bem como armilas do mesmo material, depois que se 
tenha submetido com êxito à prova de coragem (620) . Os Bororo 
também usam o cordão na cabeça e na junta da mão para proteger
-se contra choques (617). 

O cordão de cintura além de representar troféu de bravura, 
possui também a propriedade de exercer uma fôrça mágica; os 
índios julgam que se protegem contra os inimigos mortos, usando
-lhes os próprios cabelos (619). Parece que se dá igualmente grande 
valor aos cabelos dos falecidos da própria tribo. Por isto, o homem 
bororo usa no segundo sepultamento de sua mulher um cordão de 
cintura feito com os cabelos da falecida (618). 

Kainguá. 

Entre as tribos Tupi-Gua.rani, somente os Kainguá usam o cinto 
de cabelos. Já Ambrosetti menciona exemplares entrançados dessa 
espécie (621). Mas também há provas do uso dêste cinto entre os 
modernos Kainguá (Mbyá, Chiripá e Pafí'). Os Mbyá possuem cinto 
entrançado feito de cabelos (622). Embora se ignore sua técnica, 
sabe-se que os Chiripá e os Pafí' também usam cintos de cabelos 
humanos (628, 624). Os Mbyá denominam o cinto de cabelos huma
nos de "cu-rehugu" = o que se acha em volta da cintura (622, 623). 

Os Chiripá chamam-no de "caayopyhá (624) . Os Mbyá confeccio-

(616) 
(617) 
(618) 
(619) 
(620) 
(621) 
(622) 
(623) 
(624) 

Boggtanl 1895, p. 295. 
Ka.rl von den Stelnen 1894, p . 488. 
Karl von den Stelnen 1894, p. 508. 
Karsten 1926, p. 140. 
Bogglanl 1895, p. 295. 
Ambrosettl 1895, p. 705, segundo Métraux 1928, p. 127. 
Müller 1935, p. 445. 
MUller 1935, p. 444. 
Vogt 1904, p , 220. 
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nam os cintos com os- cabelos das 12róprias mulheres (623). · -Os 
Chiripá empregam cabelos de homens (624). Por falta de melhores 
dados fica aberta a questão quanto à exata procedência dos cabe
los: se dos inimigos mortos ou dos companheiros da própria bibo. 

Entre os Mbyá, Chiripá e Pafi', os cintos são feitos pelas mulhe
res (625). Sabe-se que somente os homens usam tal cinto. Os 
Kainguá, segundo dados de Ambrosetti, servem-se dêle para segú
rar a capa do pênis (621), os Chiripá para prender a tanga que lfies 
cai até aos joelhos (624). J;; bem verdade que, recentemente, os 
Chiripá e os Pafi' já estão vestindo calças modernas, mas, não 
obstante, prendem-nas com o cinto de cabelos humanos. Os Mbyá, 
que ainda não usam essas calças, empregam o cinto de cabelos 
como adôrno e para prender uma pequena tanga (628). Os autores 
mencionados não apresentam referências diretas a respeito da sig
nificação mágica do cinto entre as subtribos dos Kainguá. Entre
tanto, os Mbyá usam o cinto feito de cabelos das próprias mulheres. 
Talvez por isso, as referências de lVIüller, a respeito do feitiço 
amoroso dos homens, proporcionem . maiores e.sclarecimentos: · "Im 
Schlaf beisst der Liebhaber drei bis vier Haare des Kopfhaares der 
Frau ab, dreht daraus ein dünnes Haarseil, macht damit zwei 
Knoten auf einander und beklebt diesen Doppelknoten mit yrucu 
und ysy mi.ri, wickelt es in einen Lappen und trãgt es ais stãndi
gen Begleiter mit sich herum, um sich der Liebe zu versichern" (622). 

Baseados no material existente no H. M. V., M. V. L., M. V. D., 
M. V. V. B., M. G., bem como nos dados literários, tentou-se fazer 
uma divisão dos cintos de cabelos. Tal divisão, porém, só pode 
ser incompleta, porque muitos autores não dão importância muito 
grande ao dito cinto e outros sem quaisquer descrições precisas 
chamam-no simplesmente "Menschenhaargürtel" ou, quando muito, 
falam de "geflochtenen Menschenhaargürtel". Em geral os nomes 
correspondem à forma exterior, exceto a denominação .. Arekuná
Gürtel". Pois, a forma dos três exemplares arekuná, existentes no 
M. G. são o mais possível semelhantes aos cintos de cabelos de 
tôdas as tribos acima mencionadas, habitantes das Guianas. 

O cordão correspondendo à sua finalidade é denominado cor
dão de cintura (627). 

Fora da região do Rio Negro e o norte do Chile, sobressaem 
três centros, onde é muito usado o cinto de cabelos: o norte do 
Peru e Equador, o planalto das Guianas e a região dos rios Para
guai e médio Paraná. Cada centro apresenta uma forma caracte-

(625) Müller 1934, p. 191. 
(626) Müller 1935, p. 780. 
(627) O cinto de cabelos humanos feito de cordões é de fato um único 

cordão multas vêzes pasaado em volta da cintura e armado de p1ngueloe, que lhe 
dão conslatêncla à largura. 
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rística. Entretanto, nesses centros, o uso do cinto de cabelos s6 se 
acha comprovado entre algumas tribos. Por exemplo, os Záparo, 
vizinhos dos Jívaro, ao norte, não conhecem o cinto de cabelos. E 
nas Guianas, apenas quatro tribos karaib e duas aruak usam o dito 
cinto. 

Semelhante é o estado de coisas na região do rio Paraguai e 
do médio Paraná. Aí, de cada grande grupo lingüístico, como sejam 
os Samuko, Guaikuru, Tupi-Guarani, apenas t1ma única tribo é 
mencionada como possuidora do cinto de cabelos. 

O cinto de cabelos com franjas, da época pré-colombiana, 
encontrado no norte do Chile, é quase igual ao exemplar dos Agua
runa, existente no H. M. V., catálogo, nr. 49.73:1. Impõe-se, pois, 
o problema sôbre a possível ligação entre êstes dois objetos. 

Uma prova de que os Jívaro estavam em constante contacto 
cultural com os povos andinos constituem para Krickeberg os tro
féus da pele da cabeça, um antigo elemento das regiões culturais 
americanas do ocidente (628). 

ltstes já eram conhecidos antes da época dos incas, mas, no 
reinado dos incas e em tempos p6s-colom6ianos, também em Maí
nas (629, 680, 631, 632). Os cintos encontrados nas escavações do norte 
do Chile são provàvelmente de mn período pré-incaico, pois, em 
nenhuma fonte do reinado inca se encontra alguma referência 
sôbre o cinto de cabelos. Também o corte solene dos cabelos dos 
Jívaro não pode ser proveniente do reino inca. Garcilaso de la 
Vega escreve q11e entre os inca cortava-se apenas uma vez o cabelo 
do primogênito, quando êste recebia o nome (6ªª). 

Das referências de Karsten, todavia, depreende-se que, entre 
os Jívaro, os cabelos dos índios eram cortados freqüentemente e 
empregados na confecção de cintos (ªª4). 

Uma descoberta arqueológica na ilha Maraj6 parece dar bom 
esclarecimento a respeito da origem do cinto de cabelos, quanto 
ao planalto das Guianas. Trata-se de uma peça de barro seme
lhante a um capacete, da qual pende o troféu de cabeçà. Netto (635) 

apresenta, em uma fotografia, esta peça e ao lado um chefe jívaro 
com os berloques característicos presos à cabeça, pendentes sôbre. 
~s costas e nos quais está prêso a tsantsa. A semelhança causa 
admiração. Como já ficou dito, na ·Guiana o uso do cinto de cabe
los se restringe apenas a quatro tribos karaib e a duas aruak. :e 

(628) Krlckeberg 1934, p. 357. 
(629) Krlckberg 1934, p. 319. 
(630) Frle<lerlcl 1906, ps. 80, 85, 119. 
(631) Rlvet 1908, p. 69. 
(632) Seler 1922, p , 82. . . 
(633) Vega, Oarcllaso de la (El Inca) 1723, IV, cap. XI, p . 115. 
(634) Karsten 1935, p. 426. 
(635) Netto 1885, p. 323. 
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estranho que Arekuná e Maiongkong (karaib), bem como Uapixana 
(aruak), possuam a mesma denominação para o referido cinto: 
"matupa". Além disto, os Arekuná dão o mesmo nome para o cinto 
de pêlos de macaco e o cinto de algodão. Ainda não pôde ser 
constatado se se trata de um vocábulo karaib ou aruak. W. Schmidt 
não deu resposta a uma pergunta feita a êsse respeito. Tratando-se 
de uma palavra aruak, deve-se então julgar que os conquistadores 
posteriores, isto é, os Karaib, juntamente com a denominação do 
cinto ("matupa") também tomaram aos Aruak o cinto de cabelos 
humanos. O cinto de cabelos procedente do Rio Negro e agora 
existente no H. M. V., catálogo, nr. B 948, poderia talvez ser consi
derado uma forma intermediária, visto serem ambas as margens do 
Rio Negro habitadas por Aruak. 

O terceiro centro onde se encontra espalhado o uso do cinto 
de cabelos, isto é, a região do rio Paraguai e médio Paraná, apre
senta igualmente uma forma especial, pois aqui, excetuando-se os 
cintos tecidos dos Kainguá, encontra-se apenas o uso do cordão de 
cintura feito de cabelos humanos. Poderia existir uma influência 
ocidental sôbre os Kainguá, pois, como escreve Krickeberg, já foi 
comprovado que o costume dos Guarani e dos Tupi orientais de 
enterrar os corpos em urnas de barro já era também conhecido no 
Chile central, na costa do Peru e no Equador (636). Além disto 
Ehrenreich constatou relações entre os mitos dos Tupi orientais e 
os mitos de uma época cultural peruana mais ulterior (637). Com 
isto poder-se-ia talvez estabelecer também alguma ligação com a 
descoberta arqueológica do Chile e a região central do cinto de 
cab~los ao norte do Peru e Equador. Neste conexo ressalta a 
importância do cinto de cabelos encontrado na embocadura do 
Ucaiali (638) e publicado por Stübel, Reiss e Koppel. :E; bem verdade 
que os autores não mencionam a tribo. Consultando-se, porém, os 
mapas de Krickeberg (639), verifica-se que só poderá tratar-se de um 
grupo dos Kokama (tupi). É um cinto tecido e por isso mesmo tem 
a mesma técnica dos cintos de cabelos confeccionados pelos Kain
guá. Digno de nota é o fato de que os Bororo, de tempo em tempo, 
usam sôbre a cabeça o cordão de cintura feito de cabelos huma
nos (640). Aliás, tal costume s6 é mencionado entre os índios da 
antiga província ~1aínas (641). Sôbre a questão da origem dos cabe
~os existem as mais controvertidas observações nos relatórios sôbre 
os Jívaro e a região do rio Paraguai e médio Paraná, por isso não é 
possível deixar prevalecer esta ou aquela opinião como a única 

(636) Krickeberg 1922, ps. 234/35. 
(637) Ehrenreich 1905, a, ps. 61/62. 
(638) Stübel, Reiss, Koppel 1890, II, quadro 26, nr. 13. 
(639) Krickeberg 1922, ps. 224/25. 
(640) Karl von den Steinen 1894, p. 488. 
( 641) F1gueroa. 1904, p. 257. 
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provável. Relatórios inequívocos sôbre o planalto das Guianas 
referem que lá é usado o cabelo dos inimigos mortos. ~ verdade 
que aqui a existência do cinto de cabelos humanos é comprovada 
quase que exclusivamente por autores mais antigos (como sejam 
Stedman, R. Schomburgk, R. H. Schomburgk), enquanto que explo
radores mais recentes quase não viram tais cintos. Assim é que 
Farabee, no tocante às referências de' R. Schomburgk, escreve não 
ter visto durante sua expedição nem entre os U apixana (642), nem 
entre os Makuxi (643

) qualquer cinto de cabelos humanos. Os 
Makuxi usavam apenas o cordão de cabelos como enfeites dos 
ombros. Farabee julga que na época da viagem de R. Schomburgk, 
os ditos cordões eram usados como cintos. 

Deve-se, entretanto, dizer que R. Schomburgk não menciona 
os Makuxi no contexto com o cinto de cabelos, mas súmente os 
Arekuná, os Maiongkong e os Uapixana. Mas visto serem os Are
kuná uma tribo irmã dos ~1akuxi, e possuírem costumes bastantes 
idênticos, toma-se provável um equívoco por parte de Farabee. 
Além disto, as observações feitas por R. Schomburgk são compro
vadas por Appun (644) e Koch-Grünberg (645, 646) e não, em último 
lugar, pelo cü1to de cabelos dos Arekuná, que se encontra no M. G. 

Parece inequívoca a causa por que nas Guianas o cinto de 
cabelos caiu quase em completo desuso e foi substituído pelo cinto 
de algodão, entrecasca e de fibras de plantas. Ao contrário do 
século anterior, as tribos neste século dizimaram-se consideràvel
mente. A influência dos brancos tomou-se mais acentuada e o 
elemento guerreiro passou a ocupar uma posição mais à retaguarda. 
Quase não havia mais guerras e por isto quase nenhuma prêsa de 
cabelos. Se pelo contrário os Jívaro, que estão em semelhantes 
condições, até em tempos bem recentes, ainda usam o cinto de 
cabelos humanos, talvez seja p_orque êles não aboliram êsse costume 
como fizeram as tribos das Guianas, mas amoldaram-se às circuns
tâncias existentes (647) . Possivelmente, ao invés do cabelo dos inimi
gos mortos, empregou-se o cabelo da própria tribo. Corrobora esta 
última acepção o fato de que Villavicencio, Simson e Rivet (ver 
supra) mencionam exclusivamente cabelos de inimigos mortos, en
quanto que exploradores mais jovens, como Karsten e Stirling (ver 
supra) só falam de cabelos dos membros da própria tribo. Muito 
estranhos e pouco acreditáveis são os dados de Osculati e Up de 

( 642) Farabee 1918, p. 27. 
(643) Farabee 1924, p. 28. 
(644) Appun 1871, p. 302. 
(645) Koch-GrUnberg 1917, p. 41. 
(646) Koch-GrUnberg 1923, m, p. 31. 
(647) Como provas para isto podem ser consideradas as tsantaas. HoJe em 

dla os Jivaro preparam-nas com cabeças de preguiça, por falta de material 
humano. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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Graff (ver supra), segundo os quais os cintos são ' feitos de cabelos 
de tsantsas. 

Quanto à côr, afirmam Waldeyer e Grimm (648) que ·o cabélo 
dos índios sul-americanos são pretos e até pretos bem legítimos. 
Observação exata de todos os cintos existentes no Museu de Ham
burgo mostra que se trata mais de um castanho escuro do que 
propriamente de uma côr verdadeiramente preta. O mesmo se 
constatou igualmente quanto aos três cintos de cabelos dos Are
kuná, existentes no M. G. Também Virchow que observou minu
ciosamente o escalpo de um Jívaro, expressa a mesma opinião em 
têrmos bem significativos: "Bei dieser · Beobachtung ist mir etwas 
aufgefallen, was ich vordem noch niemals wahrgenommen, auch 
in keiner Beschreibung erwãhnt gefundeil habe, nãmlich, dass dex 
braune Ton deutlicher hervortritt, wenn die Haare quer zum Be
schauer, in einer Frontalebene derselben liegen, dass aber dieselbe 
Haarstelle reiner schwarz erscheint, wenn die Haare sagittal zum 
Beschauer gerichtet sind, auf ihn zukommen" (64º). 

Pelos estudos até agora feitos chega-se à conclµsão de que o 
cinto de cabelos humanos ou o cordão de cintura de cabelos tem 
antes de tudo uma significação mágica. Os povos~ naturais sempre 
consideraram e ainda consideram o cabelo como sede da alma e 
da fôrça. Por isso o cinto que dêle é feito constitui um verdadeiro 
talismã e "Krãftespender". Compreende-se, pois, que entre a maio
ria das tribos êle sirva de distintivo para guerreiros e seja usado 
em solenidades funerárias. · É claro que além disto tem finalidade 
prática e natural, qual seja a de prender a tanga, as calças, etc. A 
idéia de adômo parece muito remota. Usam-no as mulher~s de 
algumas tribos karaib das Guianas (650, 651), mas provàvelmente, 
como simples prova de amor. Talvez dev.am as fôrças contidas no 
cinto ser transmitidas às mulheres e simbolicamente aos filhos. 
Notável é o fato de que uma mulher Uapixana consiga convencer 
o marido a trocar o cinto (6 r.i 2), enquanto que as mulheres karaib 
do Orinoco não se deixam convencer de forma alguma a separarem
-se dos seus próprios cintos (651 ). Finalizando, pode-se constatar 
que talvez outrora o uso do cinto de cabelos humanos abrangesse 
região mais extensa. - Deve ficar aberta a questão quanto à sua 
origem nas· regiões andinas oú no plan~lto das Guianas. É ·bem 
possível uma evolução independente em ambas as regiões~ O seu 
aparecimento na região do rio Paraguai e do médio Paraná permite 
ver uma certa adoção ou uso emigrado dos Andes ou do planalto 

(648) Waldeyer und Grimm 1883, p. 60. 
(649) Vtrchow 1929, p. 218. 
(650) Stedman 1796, 1, ps. 386/87. 
(651) Appun 1871, p. 429. 
(652) R. Schomburgk 1848, ps. 55/-56. . . 
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das Guianas (emigração dos Tupi para o sul). Em todo caso, os 
Kainguá fora_m no seu próprio habitat os transmissores da cultura. 
(:I;: a única tribo que usa um cinto entrançado.) Não há provas de 
que o cinto de cabelos humanos seja usado na América do Norte 
e na América Central, embora nessas regiões se dê aos cabelos 
humanos um significado muito maior do que na América do Sul (653). 

Entretanto, mais espalhado é o uso do cinto de cabelos humanos 
entre os povos naturais da Austrália (65•, 655), Tasmânia (656), Micro
nésia(657, 658) e Polinésia (659). Também aqui o cinto de cabelos das 
respectivas tribos representa, acima de tudo, um poder mágico. 

j) Cintos de pêlos de macaco. 

A área onde se acha espalhado o uso do cinto feito com pêlos 
de macaco restringe-se exclusivamente ao norte da América do Sul. 

A região principal é o planalto das Guianas. 
No M. V. V. B. encontram-se dois exemplares dos Apalaí ou 

Aparaí: catálogo, nr. IVc 4140 (coleção Speiser). "Zusammenge
setzt aus 53 Windungen von schwarzen Schnüren. Diese Schniire 
sind aus zwei Einheiten gezwirnt. Die Einheiten sind gesponnen 
aus schwarzem Affenhaar. An beiden Enden des Stranges sind 
sãmtliche Windungen zusammengefasst und auf eine Lãnge von 
ca. 3 cm satt mit weissem Baumwollgarn um~~ckelt. Auf der einen 
Seite stehen zwei Enden dieses Games (aus zwei Einheiten ge-:
zwimt) 17,5 bezw. 15 cm. vor. Das kürzere Ende weist ais Abschluss 
eine Schlaufe auf. Lãnge des Gürtels 100 cm. Die beiden Teile 
der Windungen sind lose ineinander verdrillt." 

Catálogo, nr. IVc 4141 (coleção Speiser). "Gleich wie IVc 
4140, aber nur mit 16 Windungen. Lãnge 98 cm. Die vorstehenden 
Enden der Baumwollschnüre' weisen keine Schlinge auf, sind aber 
~ orgfaltiger gearbeitet (doppelt gezwirnt, d. h. zuerst drei Einhei
ten verzwirnt urtd nachher zwei Paare dieser Dreier-Fãden noch
mals gezwirnt)" (660). 

Speiser apresenta a fotografia de um exemplar de sua coleção. 
Diz que esta peça se compõe de muitos pequenos molhos de cordões 
e é usado exclusivamente por homens, para prender uma faixa em 
forma de T, feita de kaliko (661 ). O laço fica atrás. ~ usado 

(653) Friedericl 1906. 
(654) Spencer and Glllen 1899, ps. 602/03. 
( 655) Eylman 1908, p . 223. 
(656) Bonwick 1870, p. 201. 
(657) Damm und Sartert 1935, p. 43. 
(658) Damm 1938, ps. 23, 162, 235. 
( 659) Langsdor:Cf 1812, I, p. 148. 
(660) Dados do Prof. Alfred Bühler, M. V. V. B. 
(661) Spelser 1926, p . 130 e quadro 74, nr. 7. 
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somente nas solenidades e danças.· · Denomina-se· "arimipate" (662). 

Goeje dá a fotografia de um cinto de pêlos· de macaco, usado pelos 
homens das tribos Oiana e Apalaí. É feito de pêlos do coatá prêto 
(ateies paniscus) (663). Os Oiana dão-lhe o nome de "akualé" (668) e 
"akoewali" (664). Crevaux também menciona o cinto de pêlos de 
macaco, usado pelos Oiana, acrescentando que é feito de pêlos do 
macaco capuchinho (cebinae) (665). Kappler, contrário a esta afir
mação, diz que o material empregado pelos Oiana (667) é o pêlo de 
guariba (alouatta) (668). Compõe-se de cêrca de 100 cordões e é 
muito quente. Serve para prender a pequena tanga. Até em tem
pos ainda mui recentes comprova-se o uso do cinto de pêlos de 
macaco entre os Apalaí e os Oiana (629). Entre os Karaib do Suri
nam (não se faz menção de tribo) somente as mulheres usam o 
cinto de pêlos de macaco. ~ste é feito de pêlos de guariba (alouatta 
ou stentor ursinus) (67º) e serve para prender um pano azul passado 
entre as pernas (671, 672, 678). ~ste cinto distingue as mulheres 
karaib das mulheres aruak, cuja veste característica é o cinto de 
contas (611, 672). 

Além disto, o uso do cinto de pêlos de macaco aéha-se compro
vado entre os .Arekuná (ª74) e os Oiampi (669). 

Além dêsses cintos acima mencionados que, segundo as refe
rências, são feitos somente de pêlos de macaco, há ainda cintos que 
representam uma forma mista. Martius escreve que os homens 
das tribos Arekuná, Mirânia e Uaupé usam um cinto que é naus 
Haaren von Affen und anderen Tieren zusammengefilzt ist". Os 
.Arekuná denominam êste cinto "matupa" (675). As mulheres Maiong
kong preparam os fios de fibras de tucum com pêlos de macaco. 
O cinto, com um comprimento de dois até três metros, assemelha
-se a uma longa cauda de macaco (676). Usado somente por homens, 
serve para prender a tanga. O N.M.C. possui diversos exempla-

(662) Dados do Pro!. Al!red Bühler e do Dr. Hans Dietschy, M. V. V. B. 
(663) de GoeJe 1906, p. 8 e quadro I. :flg. 1. 
(664) de GoeJe 1908, p. 1017, segundo Roth 1929, p. 79. 
(6~) Crevaux 1883, p. 90. . 
(666) Kappler 1887, p. 244. 
(667) Kappler :fala neste conexo dos Arultujana, que são ldêntlcos aos Oiana 

(Glllln 1948, p. 809). 
(668) Kappler incorreu em um êrro, quando !ala de "Brülla!fe oder Kwata". 

Coata., todavia, na lingua tupi em geral é a expressão empregada. para o 
"echwarzen Klammeratten" (ateies panlecus) (Friedericl 1947, p. 194). Por isso 
deve-se supor que Kappler tenha em mente êste último. Isto concordaria com 
as referências de GoeJe. . 

(669) Schulz-Kampthenkel 1938, p. 208. 
(670) A denominação empregada por Kappler (1854, p. 171): stentor ureinus 

hocUernamente não é mala usada. Porém em uma obra antiga põde-se constatar 
que stentor urslnus é slnõnimo de alouatta. (Lloyd's Natural Hlstory I .• 1896.) 

(671) Kappler 1854, p. 171. 
(672) Kappler 1881, p. 103. 
(673) Roth 1924, p. 439. 
(674) R. B. Schomburgk, JO\ll7Il. Geogr. Soe. X, 1841, p. 204, segundo Roth 

1924, p. 439. 
(675) Martius 1867, ps. 622/23. 
(676) Ernst 1886, p. 525. 

• 
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res desta espécie. Embora sendo muito escassos os dados sôbre os 
pêlos de macaco, chega-se, todavia, a interessantes conclusões. 

Deve-se observar que a existência do cinto de pêlos de macaco 
é encontrada somente ao norte do Amazonas. o aparecimento do 
cinto feito unicamente de pêlos de macaco restringe-se às Guianas, 
enquanto que a forma mista é também encontrada na planície 
ocidental do Amazonas. 

A forma descrita é a que apreseµtam os exemplares de cintos 
usados pelos Apalaí e Oiana. Ambos são cintos de cordões. As 
regiões habitadas pelos Apalaí, Oiana, e o Surinam, habitado pelos 
Karaib, constituem as áreas principais dos cintos feitos só de pêlos 
de macaco. De oito tribos mencionadas, cinco são karaib. Neste 
caso talvez seja possível conjecturar que o cinto de pêlos de macaco 
tenha a sua origem entre os Karaib das Guianas. Os Oiampi 
receberam-no certamente dos Apalaí, em vista da imediata vizi
nhança. A forma mista poderia ser considerada uma degeneração. 
R. H. Schomburgk (1841, vide supra) refere que quando de sua 
estadia entre os Arekuná, êstes ainda usavam o cinto feito unica
mente de pêlos de macaco. 

Martins (1867, vide supra), pelo contrário, já menciona a forma 
mista: cinto confeccionado de pêlos de macacos e de outros animais. 

Todavia, parece que entre os Maiongkong a degeneração foi 
mais acentuada, pois êles, hoje em dia, na preparação dos cordões 
de fibras de tucum empregam apenas uns poucos pêlos de macaco. 

Speiser e Schulz-Kampfhenkel escrevem que entre os Apalaí, 
Oiana e Oiampi o cinto de pêlos de macaco é usado até mesmo em 
tempos recentes. Se Farabee (677, 678) refere não mais ter encon
trado entre os U apixana e ~lakuxi os cintos de pêlos de macaco 
citados por Schomburgk é bem provável que se trate de um equí
voco. R. Schomburgk não menciona nenhum cinto de pêlo de 
macaco e R. H. Schomburgk menciona os Arekuná como os únicos 
a usarem essa espécie de cinto. 

Digno de reparo é que as três tribos karaib das Guianas (Apa
laí, Oiana e Arekuná) têm denominações completamente diferentes 
para o cinto de pêlos de macaco. Além disto os Arekuná também 
dão ao cinto de cabelos humanos e ao cinto de algodão o nome de 
"matupa". 

~ estranho que entre os karaib do Surinam os cintos de pêlos 
de macaco são usados somente por mulheres, enquanto que o cinto 

(677) Farabee 1918, p. 27. 
(678) · Farabee 1924, p. 2'8. 

I 
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de cabelos humanos é usado por ambos os sexos. Tais ·referências 
dariam uma conclusão muito precoce. Para melhor solução do 
problema são necessários dados mais claros e mais específicos, que 
infelizmente ainda não existem (679). 

k) Cintos de penas. 

Entre os ornamentos sul-americanos feitos de penas, o cinto 
tem um papel secundário. Não se pode medir em beleza e per
feição artística com os diademas, cocais, mantos, etc., objetos êstes 
que dão à América do Sul uma posição única em matéria de traba
lhos em penas. O seu uso, a julgar pela literatura existente, parece 
não se estender apenas por uma área muito limitada. 

Planalto das Guianas. 

' Nesta região somente os homens de. algumas tribos Karaib usam 
o cinto de penas. Barrere comprova o seu uso entre os Galibi (68º) 
e de Goeje, como enfeite entre os Trio (681 ). Além disto, o último 
autor menciona um cinto de algodão ornado de penas e bico de 
tucano. Chama-se "akuinsala" e é usado nas danças (682). Dois 
cintos de penas dos Waiwai encontram-se no U. M. P.: catálogo, 
nr. S. A. 77 e 80 (o Museu recebeu os ditos cintos de Katharine 
Mays. Foram colecionados por John Olgivie. Ignora-se o ano da 
coleção) (683). 

Planície sul do médio Amazonas. 

O lvl.V.W. possui três cintos de penas de Munduruku, da 
coleção de Johann Natterer (684, 685). ítstes exemplares encontram-

(679) Entre os Karalb do Orlnoco, o cinto de cabelos humanos só é usado 
pelas mulheres (Appun 1871, p. 307). Não se pode depreender da literatura em 
mão se as mUlheres Karaib do Surinam e do Orinoco gozam de uma pre~ência 
social. 

(680) Barrêre 1743, p. 196, quadro. 
( 681) de Goeje 1910, p. 25. 
(682) de GoeJe 1906, p. 11, quadro IV, fig. 7. 
(683) Dados da Miss Frances Eyman, U. M. P. 
(684) Dados da Dra. Etta Becker Donner, M. V. W. 
(685) Em 1817 J. Natterer viajou em companhia da imperatriz D.~opoldina 

para o Brasil e até 1836 realizou muttas · viagens cientificas pelo interior do pais. 
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-se bem descritos em um antigo comentário do M. V. W.: catálogo, 
nr. 1296: "Leibbinde besteht aus einem 65 cm langen, 5,5 cm 
breit~n, ge,vebten Baumwollband, das in beiden Enden in kurze, 
dicke Schnüre endet; dasselhe ist ganz mit schwarzen Fedem des 
Mutum (Crax alector) besetzt und trãgt am unteren Rande an drei 
verschiedenen Stellen Büschel aus vorherrschend gelh gefãrbten 
Ararafedem; von jedem dieser Büschel hãngen nach ahwãrts vier 
mit kurzen Fedem besetzte Baumwollschnüre, und zwar sind die 
8 ãusseren etwa 25 cm, die 4 mittleren dagegen 64 cm lang. Von 
diesen sind die 4 rechten Schnüre ahwechselnd mit schwarzen und 
blauen Fedem besetzt mit schwarz-weissen Endhüscheln; von den 
vier linken drei ebenso, eine mit abwechselnd roten und schwarzen 
Federn (hier alie mit schwarzen Endbüscheln); endlich die vier 
mittleren alie blau und schwarz bis auf das untere Ende einer 
Schnur, die rot und schwarz ist; mit schwarzen Enden. 

Von den Mundurucú am Rio Tapajóz 'hei Tanzen gebraucht' 
(Natterer)." Catálogo, nr. 1297: "Leibhinde der vorigen ãhnlich, 
die 3 Federhüschel am unteren Ende aus verschiedenfarhigen Ara
rafedem, von dem mittleren hãngen etwa 55 cm. lange Schnüre 
herab, eine abwechselnd mit rote11 und schwarzen, die anderen mit 
roten ~nd gelben Fedem besetzt; von den 4 rechten kurzen sind 
zwei rot und schwarz, die anderen blau und schwarz; von den 
~inken drei gelb und rot, eine schwarz und rot; alie 10 mit schwar
zen Endbüscheln. Von den Mundurucú am Rio Tapajóz 'hei Festen 
gebraucht' (Natterer)." 

Catálogo, nr. 1298: "Leibbinde den vorhergehenden ãhnlich, 
etwas schmãler, beiderseits in 4 kurze, dicke Schnüre endigend, 
rechts und links mit je 4 etwa 50 cm langen herabhangenden Fe
derschnüren, von diesen sind die vier linken 2 ebenso eine blau 
und schwarz und eine grün, ~ gelb 11nd schwarz, alie 8 mit grõsseren 
schwarzen Federbüscheln am unteren Ende, von den 4 mittleren 
sind 2 blau und schwarz, zwei rot und schwarz, alie 4 mit roten 
Endhüscheln; eine der letzteren trãgt am unteren Ende 6 hraune 
aussen runzelige hohle Frucht - oder Samenkeme, die ais Klapper 
dienen. Von den Mundurucú am Rio Tapajóz." 

No M. P. encontra-se um cinto de penas pertencente aos Mun
duruku: catálogo, nr. 2525: " ... bestehend aus Baumwolle mif 
schwarzen und gelben Fedem; Gesamtla~ge 102 c~, Lãnge . des 
eigentlichen Gürtels 62 cm und der Befest1gungsschnure zu be1den 
Seiten je 20 cm. Der Gürtel besteht aus einem im Zickz~ck gefl~ch
tenen Band. Die überstehenden Fãden sind auf be1den Se1ten 
zu je drei Gruppen eingerollt" (686). 

; ... " . ""' , 

(686) Dados do Prof. Herbert Baldua, M. P. 
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O M.V.V.B. possui outro exemplar da mesma tribo, catálogo, 
n. IVc 575b (oferta do Dr. Im Obersteg). "Lendengürtel aus 20 
Feder-Guirlanden" (687). 

Bates (688) e Horton (689) também referem que os Munduruku 
usam cintos de penas de fabricação própria. Na opinião de Mar
tius êsses índios são "die grõssten Künstler in Verfertigung von 
Federschmuck" (690). Os seus cordões e borlas feitos com penas de 
arara "gehõren zu den elegantesten und mühsamsten Erzeugnissen 
des indianischen Kunstfleisses" (690). 

A fim de ter sempre à disposição material suficie11te para a 
preparação dos trabalhos de penas, conservam prêsas as respectivas 
aves que fomecen1 as penas (689). Os guerreiros parintintin usam 
em suas festividades "Gürtel aus glãnzenden Federn" (691). 

Região do rio A raguaia. 

Também entre os Karajá, as penas servem de enfeites para 
homens e são aproveitadas na confecção de cintos, cocais, diademas, 
etc. (692). Existem diversas espécies de cintos. Uma delas compõe
-se de longas penas de avestruz prêsas em finos cordões. Tais 
cintos são usados pelos jovens nas solenidades (693). Em lutas livres 
usa-se um cinto tecido de algodão, enfeitado com penas de emu (694). 

Segundo Krause (695), a fita de algodão dêste cinto é trançada: "Die 
Gehãnge sind sehr mannigfaltiger Art (Tafel 53 Abb. l"'.5). . Sehr 
beliebt sind Federstãbchen oder Rosetten mit langen Endfedem, 
die an langen Fãden am Unterrande des Gürtels in langer Reihe 
angebracht sind; meist hãngen zwischen ihnen einzeln oder bü
schelweise Thevetiafrüchte oder M uschelschalen hera b. Bei ande
ren Gürteln sind die Fedem nicht an besonderen Fãden, sondem 
direkt am U nterrande befestigt. Besonders schõn ist die Anord
nung hei den Gürteln Abb. 4, dessen Federstãbchen abwechselnd 
weise Endfederchen oder rote Schnurbündel tragen, sowie hei dem 
Gürtel Abb. 5, zwischen dessen Stãbchen mit rotgelben Rosetten 
und gleichfarbigen Endfederchen an besonderer Schnur girlanden
~rtig je 3-4 Thevetiafrüchte hãngen, und dessen zwei mittelste 
Stãbchen je zwei lange rote Ararafedem tragen. Ganz primitiv ist 

(687) Dadoe do Dr. Hans Dletschy, M. V. V. B. 
(688) Bates, bearb. von Brandt 1924, p. 151. 
(689) Horton 1948, p. 275. 
(690) Martlus 1867, p. 389. 
(691) Domvllle-Flfe 1926, p. 129. 
(692) Krause 19-09, ZfE 41, p. 498. 
(693) Krause 1911, ps. 239/40 e quadro 82. 
(694) L1pklnd 1948, p . 184. 
(695) Krause 1911, ps. 239/40 e quadro 53, nr. 1-5. 

• 
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der Schmuck am Gürtel Abb. 1. Er besteht aus einigen Federstã
ben, Thevetiagehãngen und der Rassel einer Klapperschlange." 

O autor estende-se mais nesta descrição, falando sôbre a téc
nica empregada nos trabalhos de pena: "Sehr abwechslungsreich 
ist der hãngende Federschmuck an den Leibgürteln ausgestaltet. 
An ihnen sind meist Rosettenstãbe befestigt, die im wesentlichen 
aus gelben Fedem bestehen. Bei einem Gürtel werden die unteren 
Enden dieser gelben Rosettenstãbe durch blãuliche Fedem gebil
det, hei einem anderen tragen die beiden mittleren Stãbe lange 
rote Ararafedem als Schlusstück. Bei einem dritten Gürtel sind 
die Federstãbchen in der oberen Hãlfte rot, in der unteren gelb, 
hei einem letzten Gürtel schliesslich tragen die gelben Federstãlr 
chen am unteren Ende abwechselnd weisse Iange Fedem oder rote 
Baumwollschnüre" (696). · 

Na opinião de Krause, o enfeite de penas dos Karajá apresenta 
uma grandiosa magnificência na maneira de organizar e prender as 
penas, bem como na escolha e composição das côres das penas: "so 
reich, wie wohl selten wieder hei einem anderen Indianerstamm. 
Als Material dienen weisse Flaumfedem von Enten und Tauchervõ
geln, feine rote Federchen, Kõrperfederchen von Papageien aller 
Art, Flügel'."und Schwanzfedem von Araras, Geiem, Eulen u. 
Reihern. Fãrben der Fedem, worüber Ehrenreich, Beitrãge, S. 14, 
berichtet, habe ich nicht beobachtet und auch nichts darüber er
f ahren kõnnen" (697, 698). 

Entre os Javahé, uma subtribo dos Karajá, o cinto de penas e 
todos os ogjetos feitos dêsse material são usados somente pelos 
rapazes; os homens casados não usam enfeites de penas (699). 

Região montanhosa do Brasil oriental. 

No M. P. encontra-se um cinto de penas dos Urubu, uma tribo 
tupi do estado do Maranhão: catálogo, nr. RG 1260 (coleção Mal
cher). O cinto chama-se "pita" e é feito com penas de araras e 
fios de crauá. "Die beschnittenen Schãfte der Brustfedem des 
Araras werden um eine aus Crauá-Fãden gedrehte Schnur gelegt 
und dann mit einem Faden desselben Materiais festgebunden. Die 
Farben (hell-und dunkelblau, rot und gelb) sind die natürlichen der 
Fedem. Der Gürtel wird von den Frauen hergestellt und von den 
Mãnnem getragen." O comprimento é de 127 cm e a largura de 3 
cm (700). 

(696) Krause 1911, p. 303. 
(697) Krause 1911, p. 299. 
(698) O trabalho de Ehrenrelch não estava · à minha disposição. 
(699) Krause 1911, p . 231. 
(700) Dados do Prof . Herbert Baldua, M. P. 
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Costa oriental do Brasil. 

A mais antiga figura até agora conhecida dos índios sul-ameri
canos comprova a existência do cinto de penas entre os Tupi orien
tais. Trata-se de uma xilografia do primeiro decênio do século 16, 
talvez impressa em Augsburg ou Nümberg. O texto alemão refere
-se também ao enfeite de penas: " . .. Die leüt sind also nacket, 
hübsch, braun, wolgestalt von leib. ir heübter. halss. arm. scham. 
füss. frawen und manen ain wenig mit federn bedeckt" (7º1, 1°2). 

Depreende-se da figura e do texto que homens e mulheres 
usam cintos de penas. Enquanto nos cintos dos homens as penas 
pendem para baixo, nos cintos das mulheres colocam-se para os 
lados, em forma de penachos. 

Região dos pântanos e lagos do alto Paraguai (pântanos 
xaraies). 

O Museum of Natural History, New York (catálogo, nr. 40-
-1657), possui um cinto de penas dos Guató, tribo isolada lingüistica
mente, e que foi descrito minuciosamente por Mead. Jt feito de 
'68 pares de penas que pendem de um cordão. O comprimento das 
penas é de 19,05 cm. "After splitting and removing half of the 
quills, one feather is laid upon the other, the quills are both bent 
over on the sarne side, when they are attached as a single feather 
(see Fig. 10). The ends of the cord are not twisted together, one 
being wound tightly about the other for a distance of about an 
inch, when a simple knot is tied. 

Two other featl1ers being prepared in the sarne way, the cords 
of both pairs are doubled together over the main cord, and fastened 
in position by a knot in a second cord just below it (see lower cord 
in Fig. 3)" (703). 

Regüio montanhosa dos Chikitos. 

Os homens Chikito usam como adômo, sôbre o corpo nu, um 
cinto de penas brilhantes (7º4, 10:1). 

(701) Schuller 192'5, p. 21 e quadro. 
(702) Schuller 1930, p, 486 e quadro. 
(703) Mead 1907, p. 14 e !lgs. 3, 10. 
(704) Métraux 1942, p. 124. 
(705 ) Métraux 1948, p. 385. 
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Chaco. 

No Chaco são os Chamakoko os únicos índios que possuem 
enfeites de penas comparáveis aos enfeites das tribos amazôni
cas (7º6). "The Feather belts of the Chamacoco and also perhaps 
of the Mbayá consisted of rows of feathers (from a kind of stork) 
mounted on a string or of feather tassels hanging from a cord" (7º7). 

Ambas as espécies de cintos são bem descritas por Feick. 
(Juntamente com os Chamakoko, êle menciona também os Tuma
nahá, verdadeiros mestres na confecção de lavôres de penas.) A 
forma mais simples é a "Federreihengürtel". 1!: um cordão de penas 
enfiadas, feito por "Hãnge-und Schlingschnur. Zum Umbinden ist 
entweder die Hãnge-und Schlingschnur selbst verlãngert, oder ein 
besonderer Umbindungsstrick ist an dieser Stelle angesetzt, an 
dem gewõhnlich zur Kennzeichnung dieses Gürtelendes einige 
Fedem oder Federbüschel von anderer Farbe befestigt sind''. O 
mencionado cinto serve de enfeite. Seu nome é ''páemmela". 
Empregam-se na sua confecção penas de avestruz, principalmente 
aquelas de côr pardacenta ou esbranquiçada com 20-70 cm de com
primento. "Die Gürtel haben dabei eine Breite von ca. 1-1,5 m"!! 
Os Chamakoko e Tumanahá usam êsses cintos completamente 
enrolados, nos exorcismos e outras cerimônias religiosas. Os Len
gua e Sanapaná, bem como os Toba e Mokovi, usam êsses cintos, 
da mesma maneira acima descrita, para fins religiosos (7º8). Na 
opinião de Feick os "Federreihengürtel'' servem também de fita 
para os cabelos (7º9). 

A segunda forma é o "Federbüschelgürtel". Neste caso as 
penas são prêsas a um penacho por um cordão torcido ou traba
lhado em ponto de meia (710). Algumas vêzes prendem-se os pena
chos em uma tira de pele de cobra (711 ). "Abb. 6 zeigt, wie die 
Federbüschel mit ilner Verschnürung an einem gedrehten Strick, 
der auch zum U mbinden dient, dicht nebeneinander geknotet sind. 
Die Art der Befestigung ist die in Fig. 5 angegebene. Zum U nter
schiede von den Federreihengürtel ist hier von dem Bestreben, die 
Verschnürung zu verbergen, nichts zu sehen, vielmehr fallen die 
langen Schleifen und herabhãngenden Enden der Befestigungs
schnüre direkt auf. Der Federbehang ist 50 cm breit, die Fedem 
haben eine Lãnge von 15-25 cm. Diese Art von Federbüschelgürteln 
heisst in der Chamakoko-Sprache ''nássela" und findet sich auch 

(706) Métraux 1946, p . 274. 
(707) Métraux 1946, p . 279. 
(708) Felck 1917, p. 29. 
(709) Felck 1917, p. 31. 
(710) Feick 1917, quadros 6, 7. 
(711) Feick 1917, quadro 1. 
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bei den Kadiueu. Die Fedem stammen meist von den Reihern, 
Papageien, J acutingas und anderen Võgeln" (712). 

Os pajés Matako bem como os seus auxiliares e bailarinos, usam 
o cinto de penas de avestruz quando procuram expulsar uma doença. 
Com isto tencionam assemelhar-se ao demónio da doença (71ª). 

Em dois quadros de Grubb, mulheres e moças lengua estão 
enfeitadas com o cinto de penas, qt1e usam sôbre a saia, na festa 
de Ianmana (714, 715). (Infelizmente o autor não se estende mais a 
respeito.) 

Em um antigo catálogo do H. M. V. três objetos originários do 
Rio Negro são denominados cintos de penas: catálogo, nr. B936, 
B937, B938 (oferta de A. Vollmer de Caracas, 1850). Antze (716) 

descreveu minuciosamente êstes três objetos, mas pôs em dúvida a 
exatidão do nome "Federgürtel". Julga tratar-se mais de uma fita 
para a cabeça. Uma comparação com tôdas as formas de cintos 
até agora mencionados fortaleceu a sua opinião. Ap6ia-se ainda 
mais esta opinião no fato de que na região do Rio Negro só habitam 
tribos aruak (Antze acha que tais exemplares pertencem à cultura 
aruak), entre as quais até agora ainda não foi possível comprovar-se 
a existência de um cinto de penas. 

O etnólogo Feick (717) apresenta para a região do Chaco uma 
divisão dos cintos de penas segundo as suas formas. "Federreihen
gürtel" e "Federbüschelgürtel", denominações por êle empregadas, 
podem ser aplicadas com a mesma autenticidade também aos exem
plares encontrados na planície amazônica, nas Gt1ianas e no oriente 
brasileiro. 

Deve ser contado entre êstes um cinto de forma mista, isto é, 
composta de penas enfiadas e de penachos de penas, usado entre os 
Munduruku. Cintos de penas que são enfeitados com outros mate
riais (bico de tt1cano, casca de caracol, etc.) constituem formas 

• • espec1a1s. 
Na confecção de adornos de penas tanto os Munduruku e os 

Parintintin (outrora também os extintos Tupi orientais), como os 
Karajá estão na dianteira, também com referência aos cintos. 
Entretanto, é estranho não haver um comprovante da existência do 
cinto de penas entre as tribos da planície ocidental amazônica, 
muito embora essas tribos sejam consideradas como conhecedoras 
perfeitas do fabrico de objetos de penas. Nas Guianas parece que 

( 712 ) Feick 1917, p. 30. 
(713) Métraux 1939, ES 9, p . 100. 
(714) Grubb 1911, frontispfcio do livro e quadro p. 182. 
(715) A festa de ianmana é a festa de maturidade das moças. 
(716) Antze 1922, ps. 8-12 e fig. 3; quadro 2 (2 e 3 a): 3 (1 e 2). 
(717) "Die Caraguatábast-Knüpferelen der Chamacoco und Tumanahá" Glessen 

1917. Felck estudou a coleção do cientista italiano Guido Boggiani, bem como as 
coleções do Chaco existentes no museu de Giessen e Kõln. 
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o uso do cinto de penas se restringe às tribos Karaib. Ressalta 
tanto mais êste fato em vista de existir, ordinàriamente, mesmo com 
respeito a outras espécies de cintos, um patrimônio cultural comum 
às tribos Karaib e Aruak, habitantes da dita região. 

Semelhantes relações encontram-se, a êsse respeito, entre as 
tribos Karajá e Gê; êstes não possuem ornamentos de espécie algu
ma confeccionados com penas, apesar de serem os vizinhos imediatos 
dos Karajá (718). Infelizmente não há na literatura até agora exis
tente um estudo mais minucioso e exato das observações supra 
mencionadas. No Chaco parece que somente os Chamakoko e os 
Tumanahá conhecem o fabrico dos cintos de penas. (Isto ao menos 
conforme os dados literários.) De fato existe comprovante para 
outras tribos do Chaco. A suposição de Feick segundo a qual os 
Chamakoko teriam adquirido os cintos e os demais enfeites de penas 
por meio de troca, ou na guerra, neste contexto, poderia parecer 
aceitável. 

A maioria dos autores refere que os homens usam o cinto como 
simples adômo. (Nas grandiosas florestas tropicais, as penas, com 
suas côres brilhantes, prestam-se admiràvelmente como adornos.) 
O cinto constitui para êles propriedade individual. O material é 
tomado de pássaros que êles mesmos caçaram (719). (Todavia, os 
Munduruku recentemente passaram a criar pássaros para êste fim.) 

Toma-se extremamente difícil determinar até que ponto se 
deve atribuir a cada enfeite de penas uma fôrça mágica, como julga 
Karsten. Para tal não existem quaisquer indicações literárias com 
referência aos mais exímios artistas em penas (vide supra). Embora 
no Chaco careçam as penas, tem papel importante a significação 
mágica do cinto de penas (vide referências de Métraux e Feick). 
Muito embora pareça exagerada a teoria de Karsten, ''the feathers 
are the hair of the bird, and they have the sarne magicai power 
as the human hair" (719), contudo a observação seguinte tem no 
Chaco certa verossimilhança: ". . . feathers are essentially means of 
conjuring and excorcising evil spirits and used as charros even in 
many cases where to a superficial observer they seem to be mere 
'omaments' '' (720). 

Na opinião de von Tschudi, as índias sul-americanas geralmente 
não usam enfeites de penas (721). Karsten diz a respeito: "Now, 
women on the whole play a subordinate role in ali religious and 
magicai ceremonies. As they do not use rattles and drums, so they 

(718) Lipkind 1948, p. 185. 
(719) Karsten 1926, p. 77. 
(720) Karsten 1926, p. 78. 
(721) von Tschudi 1866, p. 274. 

• 

-

• 
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do not, as a rule, wear plumes of birds. There are e~ceptions to 
this r-ule, and among some tribes in Chaco, for example, women 
take an active part in the dances and feasts with which girls are 
initiated at puberty. ln such cases we also may find an exception 
to the prohibition for women to wear feather ornaments, but these 
exceptions only aff ord a confirmation of the general thesis, here 
set forth, that feathers and plumes are worn first of all because of 
the magicai virtue ascribed to them" (72º). 

As fotos de Grubb tiradas por ocasião da festa de maturidade 
das moças lengua concordam com as referências de Karsten. Um 
tanto problemático é o uso do cinto de penas entre as mulheres 
dos Tupi orientais, hoje completamente extintos (vide xilografia do 
século 16). O artista provàvelmente nunca vira índio e teria possi
velmente evitado apresentar mulheres completamente nuas, para 
não ferir o gôsto da época. 

Ainda não é possível provar, mas apenas supor que o cinto 
de penas constitua um elemento cultural dos Tupi e que tenha sido 
por êles espalhado em suas longas expedições. · 

Um estudo minuciosamente exato sôbre todos os objetos de 
ornamentação usados na América do Sul poderia elucidar melhor 
êste problema. 

• 

l) Cintos de dentes. 

Constatou-se a existência dos cintos de dentes nas regiões dos 
rios Uaupés, Japurá, alto Rio Negro, Esseqt1ibo, Tapajós e alto 
Xingu. 

De modo geral o material empregado são os dentes de animais. 
Entretanto, os cintos das tribos habitantes do Tapajós são feitos, 
na maioria, de dentes humanos. 

O H.M.V. possui um cinto proveniente do Rio Negro (ignora
-se a tribo), confeccionado com dentes de pecari (Pecari-Dicotyles 
labiatus Cuv.-Tayassu Pecari Fisch): catálogo, nr. B2377 (Oferta de 
Ernst May, 30-10-1889) (fig. 16). 

O cinto de 136 cm de comprimento compõe-se de três cordões. 
Cada cordão é composto respectivamente de 11, 17, 19 fios torcidos 
de algodão. Os três cordões são atados um ao outro por meio de 
um fio, formando na parte central um só cordão de 42 cm. Para
lelo a esta parte do cinto corre um fio de algodão ao qual estão 
presos 68 dentes polidos de pecari. Os dentes são para êsse fim 
perfurados na raiz. Outro fio, entrançando-se com o fio no qual 
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estão presos os dentes, enlaça todos os dentes, um por um. Desta 
maneira o cinto toma-se mais firme. 

A literatura comprova a existência dêste cintó na região do 
Rio Negro. Koch-Grünberg (722) apresenta uma fotografia de cintos 
de dentes de porco do mato (723), de onça e de macaco, usados pelos 
Tuiuka, dando ao mesmo tempo excelente descrição sôbre o uso e 
a finalidade dos mesmos (724). ~stes cintos, usados somente por 
homens, cingem os quadris. Na frente prende-se-lhe uma branca 
tanga de entrecasca, pintada com ornamentos vermelhos e azuis. 
ltstes cintos são muito preciosos e usados somente em danças (725). 

Sua grande importância é reconhecida no fato de que, quando o 
bailarino se. prepara para a dança, deve olhar para o poente, 
enquanto homens mais idosos põem-lhe o cinto e outros adornos. 
Na 1nanhã após a dança, o cinto e outros adornos devem ser resti
tuídos. Pessoas mais idosas verificam minuciosamente peça por 
peça, colocando os cintos em um saco juntamente com os chocalhos 
dos pés e os maracás. Em vista do grande valor que os índios dão 
a êsses cintos, foi a muito custo que Koch-Grünberg conseguiu 
convencer um velho cacique a vender um cinto de dentes de ma
caco. Trocou também por dois facões quatro cintos de dentes de 
porco do mato e de onça. Boje, no seu trabalho sôbre a festa do 
J urupari, menciona apenas o cinto de dentes de onça usado pelos 
Tuiuka. Preciosa é sua referência segundo a qual todos os enfeites 
são confeccionados por homens (726). A julgar pelas fotografias feitas 
por Koch-"Grünberg e Boje, o cinto é usado de tal maneira que 
os dentes caem sôbre a parte traseira e os quadris. Na frente 
encontra-se a ponta do cordão para prender a tanga (727, 728). Koch
-Grün berg indica os nomes dos três cintos mencionados, pertencen
tes aos Tukano (729, 730): 1) yaipiri (anotado no rio Tiquié); 2) yeipiri 
(anotado em São Filipe, no alto Rio Negro); cinto de danças, feito 
de dentes de . macaco: axke (ux) piri (anotado no rio Tiquié); cinto 
de danças feito de dentes de porco do mato: yexse (ux) piri (anotado 
no rio Tiquié) (731). 

(722) Koch-Grünberg 1909, I, p. 288, quadro 167 . . 
(72'3) Aqui só se pode tratar do pecari. Hans Krleg (1948) escreve sõbre 

"Wlldschweine": "Es gibt ln Südamerlka nur zwel Arten von Wlldschwelneii, 
dle man belde ais "Pecarl" zu bezelchnen pflegt. Dicotyles torquatus Cuv. ist 
tdentisch mit Pecart tajacu L. (Llnné) = Nabelschweln, Pekarl, Halsbandpekarl." 

(724) Koch-Grünberg 1909, I, p. 260, 288, 297, 320, 324. 
(725) Os Tuiuca atribuem à dança do juruparl um grande efeito mágico. 

Por meio dela são expelidas tõdas as doenças e curadas tôdas as feridas, por 
maiores que sejam. (Koch-Grünberg 1910; II, p. 320.) 
· (726) Boje 1930, p. 389. . 

(727) Koch-Grünberg 1909, I, quadros IX, X. 
(728) Boje 1930, quadro 96, nr. 5. 
(729) Koch-Grünberg 1912, A VII, p. 442'. 
(730) Koch-Grünberg 1913, A VIII, p. 957. 
(731) Torna-se ainda necessário investigar se os Tukano mesmos possuem 

cintos de dentes, ou se os vocábulos que lhes são atribuídos· servem apenas de 
denominação dos cintos de dentes pertencentes .aos Tuluka. Koch-GrUnberg 
descreve em uma obra (1909, I, p. 292) uma dança comum de Tuiuka . e Tukano. 
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Comprova-se a existência do cinto de dentes de onça também 
em outra tribo tukano, bem como entre os Kobeua ou Kubeo. . Na 
opinião de Goldman só é usado pelo cacique nas danças fúne
bres (732). 

Koch-Grünberg refere que os Tariana (aruak), habitantes dessa 
mesma região, possuem também o cinto de dentes de onça e porco 
do mato mencionando os nomes dos mesmos (733): yáuiye = cinto 
de danças feito com dentes de onça; apiáye = cinto de danças, 
feito com dentes de porco do mato. 

Também no planalto das Guianas encontra-se o cinto de dentes. 
O U.M.P. possui dois exemplares dos Waiwai, habitantes do Esse
quibo: S. A. 76 - cinto de dentes (sem declarar a espécie de dentes). 
:f;ste cinto o museu adquiriu de Katharine Mays. Colecionados por 
John Olgivie. A época da coleção é ignorada; S. A. 374 - cordão 
de dentes de onça e de contas. (Colecionado pelo Dr. William 
C. Farabee, durante uma expedição à América do Sul, promovida 
pelo U. M. P., 1913-1916) (784). 

Karl von den Steinen comprou aos Kustenaú, 'Das cabeceiras 
do Xingu, um cinto de pequenos e pontudos dentes de macaco (735). 

M. V. B. catálogo, nr. 1715: Die Zãhne sind in den Wurzeln durch
bohrt und stehen durch Querwicklung getrennt voneinander ab" (736). 

Nimuendajú menciona a existência de um cinto de dentes 
de animais (não indica a espécie) usado pelos homens apiaká no 
alto Tapajós (737). Os caciques da mesma tribo possuem grandes 
cintos de contas pretas e de dentes humanos, sinais característicos 
da sua dignidade (73ª). 

Importante é o cinto de dentes usado pelos Munduruku, feito 
somente de dentes de inimigos mortos em combate. Horton dá a 
respeito extensivo relato. O cinto, no qual pendem os dentes, é 
feito de algodão. i;; usado somente por guerreiros que demonstra
ram muita coragem nos combates, mas que por causa de algum 
ferimento, não conseguiram conquistar uma cabeça como troféu. 
Tais guerreiros são considerados como que mortos, durante um ano. 

Enquanto os TU.ltano dançavam, os Tuiuka eram os eapectadores e vice-versa. 
Fazendo uma descrição dos Tukano, êle mesmo escreve: "Die prichtigen Zahn
gürtel und bemalten Bastschurze fehlten; sonst gllch ihr Schmuck dem der 
Tuyúka." Sendo os Tukano os convidados, admite-se a possibilidade de que êlea 
não tenham trazido as suas vestes de danças, embora as possuam e as usem 
em suas próprias festividades. Infelizmente faltam referências a respeito. Tam
bem o idioma TUluka em muitas palavras difere completamente do Tukano. 
(Koch-Grünberg 1913, A Vlll, p. 944.) 

(732) Goldman 1948, quadro 96. 
(733) Koch-Grünberg 1911, MAW 41, p. 110. 
(734) Dados de Miss Frances Eyman, U. M. P. 
(735) Karl von den Stelnen 1886, p. 181. 
(736) Karl von den Steinen 1885, p. 197. 
(737) Nimuendajú 1948, p. 315. 
(738) NimuendaJú 1948, ps. 314/315. 
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Por isso também, durante todo êsse tempo, até o próprio nome dos 
mesmos não deve ser pronunciado. A viúva de um guerreiro tom
bado na luta usa também um tal cinto e, com isto, tem o direito 
de ser sustentada pela comunidade) (7ª9). 

É surpreendente que o cinto de dentes de animais é mais 
freqüente entre os Tukano orientais, na região do U aupés. Os 
Tariana, que habita1n a mesma região, também o conhecem. :E:ste 
fato encontra sua explicação na fusão cultural entre as tribos tukano 
e aruak na região do U aupés. Ao contrário, o cinto de dentes 
humanos só aparece entre as tribos tupi do rio Tapaj6s. 

As parcas referências sôbre a existência do cinto de dentes não 
permitiram tirar maiores conclusões quanto à origem e à difusão 
do mesmo. Existem muitos colares do mesmo material. Entre
tanto, não se pode provar, mas apenas conjecturar que do colar de 
dentes se tenha desenvolvido o cinto de dentes. Esta conjectura 
impõe-se, porque as fontes compulsadas falam muitas vêzes de 
colares de dentes, mas nada informam sôbre cintos do mesmo mate
rial. Já Gómora refere que os índios de Santa Marta usavam colares 
feitos com os dentes dos inimigos mortos na guerra (74º). Também 
Gumilla faz referências aos enfeites dos "Kaberre" e ''vielen Men
schenfresserstãmmen (Karaib )", que consistiam em cordões de dentes 
incisivos e molares dos inimigos abatidos na guerra (741). :E:stes 
objetos de adôrno feitos com dentes humanos são usados principal
mente por homens e demonstram a bravura do guerreiro. São 
considerados também como transmissores de fôrça, em vista da sig
nificação mágica dos dentes. 

Entre os M unduruku o cinto de dentes exprime para quem o 
usa um rebaixamento; entretanto, êle ainda conserva todo o seu alto 
valor para a viúva de um guerreiro tombado na luta. 

Entre algumas tribos o cinto de dentes de animais tem pouca 
importância. Assim é que o cacique apiaká usa, como símbolo d.e 
dignidade, o cinto de dentes humanos, enquanto que os demais 
companheiros de tribo só usam cintos de dentes de animais. Pro
vàvelmente os cintos de dentes humanos nunca são usados em 
danças, ao passo que os cintos de dentes de animais têm uso prepon
derante na dança. Também aos cintos de dentes de animais 
atribuem-se fôrças mágicas. Por isso os Tuiuka julgam que dan
çando com cintos de dentes de animais apressam a cura de doenças 
e feridas. 

(739) Horton 1948, p. 278 e foto da tabela 23, à direita (G. M. B., tecido por 
uma viúva. de um guerreiro caldo no campo de luta.). 

(740) Góma.ra. 1852, p.201. 
(741) Gumilla. 1791, I, p. 124. 
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m) Cintos de ossos. 

Da literatura existente, conclui-se serem os Toba os únicos 
conhecedores do cinto de ossos. :E:ste era usado, outrora, pelos 
moços, ao efetuarem o pedido de casamento e representava impor
tante papel nas severas provas a que se submetiam nesta ocasião. 
Pater Cardús (742) dá a respeito um interessante relato. Logo que 
um jovem se julga com bastante autoridade para casar, dirige-se 
aos pais de sua eleita e pede-lhes a mão da filha. Se os pais con
sentirem, os noivos constroem, ao lado da casa paterna, uma casinha 
de palha na qual a moça passa a morar durante o tempo do noivado. 
O rapaz solteiro confecciona um cinto com ossos de animais por 
êle abatidos. Ornado com êste cinto, coloca-se diante da casinha 
e, durante oito dias, canta, dança e toca tambor. Na opinião de 
Karsten, êste costume, que hoje não mais existe, expressa bem a 
importância social do casamento entre os índios Toba. Pela sua 
fôrça e constância, o candidato deveria provar a capacidade de 
poder sustentar a futura família. O cinto de ossos e o canto con
tínuo atestam as qu3;lidades pessoais do pretendente. Além disto, 
o ruído do cinto, o canto e o toque do tambor são outros tantos 
meios mágicos para afastar os espíritos maus (743). 

n) Cintos de patas. 

As regiões principais por onde se acham difundidos os cintos 
de patas são as montanhas orientais brasileiras e o Chaco. 

Montanhas orientais brasileiras. 

O H.M.V. possui um cinto-chocalho feito de patas de anta, 
usado pelos Gaviões: catálogo, nr. 36.19:189 (coleção M. Th. Berin
ger) (fig. 17). Em uma fita de algodão de 2 cm de largura pendem 
21 cordões duplos torcidos de fibras de tucum. O comprimento 
dêles no centro da fita é de 40 cm e, mais para as pontas, de 35 cm. 
Não pendem livremente, mas servem para prender ot1tro cordão 
tecido de fibras de tucum, que corre paralelo à fita tecida. Neste 
último cordão estão prêsas patas de anta e dois bicos de pássaros. 

Nimuendajú comprova a existência do cinto de patas de anta 
entre as tribos acima mencionadas e descreve circunstanciadamente 

(742) Cardús 1886, p. 263. 
(743) Karsten 1932, p. 61. 
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a descoberta do primeiro exemplar: "ln 1931 a punitive expedition 
to the wild Gaviões discovered two wide, straight roads, probably 
race tracks, and a rattle girdle with tapir hoofs such as is wom by 
the Canella cu- kate" (744) . 

Campo de corridas e cintos de patas provam que os Gaviões 
promovem corrida de toro ("Klotzrennen") (745). Na vanguarda 
dêste esporte estão os Ramkokamekrã-Canella. O cinto-chocalho, 
usado pelos corredores, deveria ter sido igual em material e forma, 
ao dos Gaviões. Com o extermínio da anta, na região por êles 
habitada, foram obrigados em tempos recentes a empregar outros 
objetos na confecção do cinto. Nimuendajú dá interessantes refe
rências a respeito: "Their badge consists of a girdle plaited of 
cotton; it is of the width of two fingers. Hanging from it is a 
pendant (cu) of rattling objects, properly tapir hoofs; but since 
nowadays the tapir is extinct within the tribal domain, the tips of 
little bottle gourds, deer hoofs, and ostrich beaks serve as substi
tutes. From this girdle the cu-kate derive their name, and formerly 
all four of them wore these emblems in their official capacity; but 
at present only one of them owns one" (746) . 

O nome do cinto é "cu" e o esporte chama-se "cukate''. Antes 
de cada corrida, realiza-se uma solenidade com cantos e danças, 
servindo o ruído do cinto de acompanhamento musical (747). Tam
bém os Krahó usavam, outrora, êsses cintos-chocalhos com patas 
de anta (748). lzikowitz menciona um cinto de garras usado pelos 
Pataxo: "Jingle rattles of hoofs" (êste cinto encontra-se no L. M. S., 
catálogo, nr. 1 C-Kr. 19117), (coleção Wied) (749) . 

Região do rio Araguaia. 

Krause descreve um cinto de patas, chamado "mulinjú'', per
tencente aos Kaiapó: "Er besteht aus einem schmalen, aus weissem 
Bat1mwollfaden gehãkelten Band, an dem je durch einen Federkiel 
gezogene Bastschnüre befestigt sind, die am Ende Klauen tragen. 
Diese 9 cm Iangen Gehãnge sind nur an der Bauchseite des Gür
tels angebracht" (75º). 

(744) Nlmuendajú 1946, p. 141. 
(745) A corrida de toro é o esporte nacional dos Timbira. Cada. corrida. é 

disputada. por três corredores, sendo dois da região do oeste e dois da. região 
do leste. Os toros comuns são extrafdos da palmeira. buriti (comprimento 1 m, 
grossura 40-50 cm, pêso 100 kg., às vêzes ma.is leves). Os percursos a serem 
feitos variam entre 1 e 1,5 km (Nimuenda.jú 1946, ps. 136, 141 e tab. 1, p. 146) . 

(746) Nimuendajú 1946, p. 137. 
(747) NlmuendaJú 1946, p. 164. 
(748) Nimuendajú em uma carta dirigida. a · Izikowitz (Izikowitz 1935, p. 50). 
(749) Izikowitz 1935, p. 61. 
(750) Kra.use 1911, ps. 384/85 e quadro 67, nr. 9. 
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Chaco. 

No M.V.V.B. encontram-se seis cintos de patas pertencentes 
aos Chamakoko: catálogo nr. IVc 2500 (coleção Hassler): "Tanz
gürtel (Rasselgürtel) aus braunem Schnurgeflecht. Am Gürtel hãn
gen Schnurschlingen (ca. 80 cm lang) herab, an denen Pekkariklauen 
befestigt sind, welche beim Schütteln und Tanzen rasseln." Com
primento: 38 cm, largura: 15 cm.; catálogo, nr. IVc 2501 (coleção 
Hassler), como IVc 2500. Comprimento: 103 cm, largura: 16 cm; 
catálogo, nr. IVc 2503 (coleção Hassler), como IVc 2500; catálogo, 
nr. IVc 2504 (coleção Hassler), como IVc 2500 e feito somente com 
patas bem menores; catálogo, nr. IVc 2509 (coleção Hassler), como 
IVc 2500. Comprimento: 112 cm, largura: 14 cm; catálogo, nr. IVc 
2511 (coleção Hassler). "Tanzgürtel (Rasselgürtel). An einer Hüft
schnur sind an vertikal hãngenden 3-4 cm langen Schnüren kleine 
Klauen aufgehãngt." Comprimento: 63 cm, largura: 8 cm (751). 

Nordenskiõld menciona cintos-chocalhos feitos com patas de 
anta, pecari e outros animais. São usados pelos homens como 
enfeites nas danças (752). Também von Rosen comprova seu uso 
entre os Choroti "a kind of dancing girdle, hung with animal 
h f "(753) 00 s.. . . 

Entre os Matako e Toba os pajés usam um cinto de patas de 
veado durante a ceriII)ônia da cura de uma doença. Crêem que 
os espíritos têm mêdo de ruído, por isso devem abandonar o doente 
ao ouvirem o ruído do cinto (754). 

Planície ao sul do médio Amazonas. 

lzikowitz cita, em sua tabela, uma fotografia feita por Steere, 
na qual se vê que os lamamadi adornam-se com um cinto de patas 
de anta (755). Trata-se provàvelmente de um cordão em cujas extre
midades pendem patas de anta. É usado somente por homens (756). 

Métraux o menciona. 

O cinto de patas somente é usado por homens. O motivo 
principal e geral do seu uso pode ser o ruído que o ·cinto produz. 
Entretanto, há tribos que usam o dito cinto em diversas ocasiões e 
por outros motivos. Entre os Timbira êle serve ao mesmo tempo 
de traje esportivo e veste cerimonial, pois a corrida do toro tem um 
sentido religioso. Como adômo e cinto de dança é usado por mui-

(751) Todos êatea dados foram forneeldoe pelo Dr. Hans Dietachy, Basel. 
(75Z') Nordensltlõld 1918, p. 181. 
(753) von Rosen 1924, p . . 149. 
(754) Métraux 1946, ps. 353/54. 
(755) Steere 1903, quadro 4, nr. 3, segundo Izlkowltz 1935, p. 61. 
(756) Métraux 1948, p. 670. 
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tas tribos do Chaco. Os pajés dos Matako e Toba usam-no nas 
cerimônias mágicas para cura de doenças. 

Izikowitz inclui o cinto de patas no grupo de chocalhos de 
patas, que êle estudou minuciosamente. Na opinião dêsse autor 
também as mulheres e moças usam os chocalhos de patas. O t1so 
dos cintos de patas é um privilégio dos homens. Em vista disto 
pode-se supor que êste privilégio não tenha sua razão de ser no 
fato de ser um objeto feito de patas, mas porque êsse objeto é um 
cinto feito com êsse material. O cientista sueco atribui ao ruído 
produzido pelas patas uma importância secundária e considera as 
patas simplesmente como amuletos (757). Resumindo acentua êle: 
"This distribution indicates that in South America the hoof rattle 
is a very old culture element, which pobably originated with a 
non-agricultural people. This is also confirmed by its distribution 
north of South America (758). Além disto as pesquisas de Izikowitz 
demonstram que o uso dos chocalhos de patas, estendendo-se do 
Chaco, atravessam a região dos Bororo e chega até ao nordeste 
brasileiro. 

Os cintos de patas usados pelos Timbira não são mencionados 
pelo autor sueco (759). Considerando-se, entretanto, a íntima ligação 
do cinto de patas com o antigo esporte nacional e a extraordinária 
estimação que goza entre êles, poder-se-ia concluir que esta forma 
de cinto se desenvolveu independentemente entre os mesmos. Esta 
conjectura concordaria com a opinião de lzikowitz, pois os Timbira 
n_ão constituem um povo agrícola. 

. Seria igualmente aceitável a opinião de que o cinto de patas 
foi introduzido entre muitas tribos gê das montanhas orientais bra
sileiras, ainda antes do extermínio da anta. A existência de um 
exemplar entre os Pataxó, uma tribo isolada que habita entre os 
Gê, poderia ser considerada como uma prova da opinião acima 
exposta. Uma possível imigração ou irradiação do cinto de patas 
para os Iamamadi e o Chaco pode ser posta em consideração, pois 
tribos imigrantes trouxeram para esta área de aculturação diversos 
elementos culturais. 

o) Cinto de garras. 

Verifica-se a existência de um cinto de garras somente entre 
os Tuiuka, na planície ocidental amazônica. Os homens desta tribo 

(757) Izlkowttz 1935, p. 47. 
(758) Izlkowttz 1935, p. 35. 
(759) O trabalho de NimuendaJú~ "The Eastern Timbira" só foi publicado 

em 1946. 
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usam um cordão de embira enfeitado com garras de onça. Pende
-lhe na frente uma longa tanga de entrecasca, pintada de vermelho 
e prêto (760). 

p) Cintos e cordões de cintura feitos com conchas de 
mari.scos, de caracóis, cascos de tarlaruga e corais. 

A existência destas espécies de cintos restringe-se principal-. 
1nente à costa oriental sul-americana e ao Chaco. 

V enezitela. 

Gumilla menciona um cordão de cintura usado como enfeite 
pelas mulheres \Varrau, "que labran, de cáscaras de caracol con 
gran primor" (761 ). 

I 

Planalto das Guianas. 

As mulheres galibi usam na· dança um cordão com pequenos 
anéis feitos de conchas de caracol e marisco (762). O cordão, cú1-
gindo muitas vêzes o corpo, forma um cinto no qual prende-se a 
tanga (763). Stedman refere que as mulheres karaib, do Surinam, 
enfeitam-se com cintos de corais, de mariscos e de dentes de 
peixes (764). 

e os ta oriental brasileira. 

Os Tupinambá usam como cinto uma fita de algodão, enfei
tada de pedacinhos quadrados de conchas de mariscos (765). 

Schroter menciona t1m cinto usado pelos Tupi orientais, que 
é feito de pedacinhos de conchas de mariscos. :Esses pedacinhos 
são polidos sôbre seixos adquirindo diversas formas: redonda, angu
losa, achatada. No centro apresentam pequena perfuração G766). 

(760) Boje 1930, p. 389, quadro 96, nr. 5. 
(761) Gumilla, J. 1745, I, p. 141. 
(762) Trata-se de uma espécie de casca de madrepérola, denominada burgos. 
(763) Barrêre 1743, p. 194. 
(764) Stedman 1796, I, p. 387. 
(765) Claude d"Abbeville, foi. 275 v, segundo Métraux 1928, p. 126/27. 
(766) Schrõter 1753, II, p. 471. 
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Mato G1·osso. 

Os homens Bororo usam "a girdle with shell disks" (767). 

Planície ocidental a1nazônica. 

Un1 longo cinto com pendentes de conchas de mariscos, cha
mado "kúngu", faz parte do traje de dança das mulheres jívaro. 

Karsten, todavia, refere que êle não é usado como adômo, mas 
co1no objeto de conjuro ou exorcismo. Quando mulheres e homens 
dançam em volta da cabeça de um inimigo, o ruído, o canto, a 
dança devem afugentar o espírito do morto (768, 769). 

. Stirling menciona um exemplar pertencente à mesma tribo, 
usado somente por mulheres e enfeitado com pedaços triangulares 
de casco de uma grande tartaruga terrestre. :Êstes pedacinhos de 
casco, pendendo de uma fita de algodão, produzem ruído "like 
sleigh bells as the wearer walks or dances". O cinto denomina-se 
"unda acacho". Usado sôbre a veste deve representar um adômo (77º) . 

• 

Chaco. 

Entre os Matako, vermelhos cintos de lã, enfeitados com cascas 
de caracóis, são usados, durante a cura de doenças, pelos ajudantes 
dos pajés (771) bem como pelos próprios doentes (772). No trata· 
mento de doentes ricos, coloca-se-lhes o cinto, logo na entrada da 
casa do pajé (771). Aconteceu que uma moça doente tinha muitos 
dêsses cintos envolvendo a cabeça (778). 

Fric refere que os Toba e os Pilagá usam como adornos mas
culinos cintos vermelhos, enfeitados com pequenos discos de cascas 
de caracóis (774). 

Patagónia. 

Krickeberg refere que o M. V. B. possui um largo cinto para 
mulheres, feito de lã, enfeitado com chapinhas de mariscos: catá
logo, nr. VC 2248 (coleção ~1allman, 1895) (775). 

(767) Lowie 1946, p. 421. 
(768) Ka.rsten 1926, p. 130, nota. 1. 
(769) Ka.rsten 1935, p. 321. 
(770) Stlrling 1938, p. 102 e quadro 10. 
(771) Métraux 1939, ES 9, p. 104. 
(772) Métraux 1939, ES 9, p. 112. 
(773) Métra.ux 1939, ES 9, p . 109. 
(774) Frlc 1906, p. 2'32. 
(775) Krlckeberg 1934, p. 321. 
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Com respeito à origem e à difusão, existe entre o cinto e demais 
objetos feitos com cascas de caracóis e mariscos, uma estreita cone
xão. Somente uma consideração de modo geral poderia resolver 
esta questão, porque o aparecimento recente de colares e outros 
objetos do dito material é muito mais freqüente que o aparecimento 
dos cintos. Um exemplo para isto apresenta a observação de 
Krickeberg, segundo a qual Viganti encontrou chapinhas de maris
cos sôbre os restos de uma veste cerimonial, feita de couro: "das 
einem patagonischen "Machi" (Zauberarzt) im Territorium Chubut 
gehõrte und in gleicher Form bereits in einem Bericht aus dem 
Jahre 1628 erwahnt wiI·d. Noch in der Gegenwart dienten Mu
schelpailletten in Patagonien ais Schmuck breiter wollener Frauen
gürtel, wie ein Stück im Berliner Museum für Võlkerkunde (VC 
2248, Sammlung Niallmann 1895) bezeugt. Nimmt man die zahl
reichen Funde einzelner durchbohrter Muschelscheibchen hinzu, 
die nicht immer nur Reste von Halsketten, sondem auch Pailletten 
gewesen sein 'verden, so ergibt sich nach Viganti eine Verbreitung 
dieser Schmuckform über die ganze Südspitze Südamerikas von 
Peru bis zur Magalhaes-Strasse" (776). 

Enquanto não fôr feita uma pesquisa a respeito de todos os 
objetos feitos com cascas de mariscos e caracóis, também em outras 
regiões habitadas pelos povos naturais sul-americanos, toma-se 
impossível tirar outras conclusões quanto à origem e à difusão dos 
mencionados cintos. Por outro lado, deve-se considerar muito 
antiga na América do Sul a arte de trabalhar com conchas de cara
cóis e mariscos. Em escavações arqueológicas foram encontradas 
freqüentemente numerosas "Perlen" (as mais das vêzes chapinhas) 
do mesmo material. Segundo as investigações de Vemeau-Rivet (777) 

já existia, mesmo antes dos tempos colombianos, intensa vida comer
cial entre os habitantes da costa ocidental e os povos andinos. É, 
pois, bastante aceitável a conjectura de que o costume de aproveitar 
como enfeites as conchas de mariscos e caracóis procede, junta
mente com outros elementos culturais, da costa ocidental e, passando 
pelas tribos andinas, chega até aos Jívaro, no Chaco e aos Tehuel
che. Até então não existem comprovantes arqueológicos para os 
cintos feitos com conchas de mariscos e caracóis. 

No oriente da América do Sul a difusão dêstes exemplares 
restringe-se exclusivamente às tribos costeiras. Ela depende pois 
do material que, na costa, existe com mais abundância. (Como 
exemplo podem ser mencionados os Galibi, que enfeitam seus cin
tos com dentes de peixe e corais.) Pelo contrário, não se encontra 
na literatura (exceção feita do fato acima mencionado) nenhum 

(776) Krlckeberg 1934, p. 321. 
(777) Verneau-Rlvet 1922, p. 321. 
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outro comprovante da existência de cintos com conchas de caracóis 
e mariscos, em tôdas as regiões centrais do continente sul-americano, 
a não ser entre os Bororo. 

O material existente, quase exclusivamente literário, não per
mite precisar em cada caso especial, se as conchas empregadas são 
de caracóis ou mariscos. Esta dificuldade resulta principalmente 
do fato de que em geral os cintos são ornados com chapinhas per
furadas e mais ou menos trabalhadas. Enquanto os Jívaro deixam 
pender de seus cintos conchas de caracóis e chapinhas triangulares 
de casco de tartaruga terrestre, os Tupinambá (778), Matako e 
Tehuelche costuram pedacinhos dêsse material em seus cintos teci
dos de algodão. Outras tribos enfiam-nas simplesmente em um 
cordão. Entre os Jívaro e Tehuelche, bem como entre as tribos da 
costa oriental, somente as mulheres usam tais cintos. Todavia, 
entre os Toba, Pilagá e Bororo, o uso é exclusivo dos homens. Na 
região dos Matako cingem-se com êles os ajudantes dos pajés, mas 
também algumas vêzes os doentes, home~s e mulheres. 

q) Cintos e cordões de cintura feitos com sementes, cascas 
de sementes, frutas, cascas de frutas e pedacinhos de cascas. 

As regiões em que se encontram êsses cintos e cordões são: 
o planalto das Guianas, a planície ocidental amazônica, as monta
nhas orientais brasileiras, o planalto do Mato Grosso e o Chaco. 

Planalto das Guianas. 
• 

Comprova-se entre os Galibi a existência de um cinto, usado 
como enfeite, pelos homens, feitos com sementes da fruta de 
ahouai (779, 780, 781). Os índios cultivam o ahouai s6 por causa das 

. sementes, pois as frutas são muito venenosas (782). Entretanto, 
algumas mulheres galibi prendem a tanga com um cordão enfei
tado com ca~cas de sementes que têm a forma de sino. :Este cordão 
é também empregado como instrumento musical (783). 

Entre os Trio, o "wiri", cinto de sementes pretas e cilíndricas, 
faz parte do traje masculino de danças. Bonaparte e Goeje dão a 

(778) A se julgar por êste fato, o ornato do cinto por melo de "Pallletten" 
não constitui necessàrlamente um elemento andino. 

(779) Thevetia n erifolia = ahohai-assu (lingua geral); joro-joro é a denomi-
nação popular (Schrõter 1753, II, p . 472). 

(780) Barrére 1743, p. 196, quadro C. 
(781) Schrõter 1753, Il, p. 472; quadro p. 472/73. 
(782) Scbrõter 1753, II, p. 472. 
(783) Barrére 1743, p. 196. 
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fotografia de um tal exemplar, ornado ainda com penas, bicos de 
tucanos, asas de besouro e um dedal (784, 785). 

Os Arekuná e 1'1akuxi, habitantes do Roroima, usam um cinto 
.com cascas de frutas de thevetia nereifolia Juss., que lhes serve ao 
mesmo tempo de chocalho (786). 

Planície ocidental amazónica. 

O H.Ivl.V. possui um cinto-chocalho pertencente aos Jívaro. 
Dependt1ram-se-lhe cascas de frutas, sementes e outros materiais. Ca
tálogo, nr. 20.112:8 (coleção Sra. Schlubach, ofertado em 8-12-1920) 
(fig. 18). 

O cinto consiste em uma fita de algodão com 52 cm de com-
1Jrimento e 6 cm de largura. Possui listras horizontais, claras e 
escu.ras, côr de ocre e de café. Cadilhos de 55 cm de comprimento, 
pendentes nas extremidades, servem para amarrar o cinto. Na 
borda inferior do cinto pendem 25 cordões de fibras de 6 cm de 
compri!Jlento. - Em 6 cordões centrais acham-se enfiadas 6 frutinhas 
vermelhas de abrus tenus-florus e nos demais cordões. 6 frutinhas 
cinzentas de coix lacrima. Na ponta de cada cordão pende um 
molhinho com sementes e outros materiais: todos os molhinhos con
têm 6-9 cascas de sementes de uma leguminosa; outros têm, além 
disto, pedacinhos de casca de frutas semelhantes a nozes (787), bem 
como bicos de tucano, asas de besouro (familiae buprestidae) e con
chas de mariscos (castalia quadrilatera). O comprimento total do 
cinto é de 162 cm. O comprimento dos chocalhos pendentes: 22 
cm. O museu registra êste exemplar como cinto de dança, usado 
por mulheres. 

Um exemplar pertencente à mesma tribo é descrito por Rivet. 
Todavia, neste caso, os molhinhos não são de cascas de frutas, mas 
de pedacinhos de conchas de caracóis: "Bande de coton de couleur 
café comme l'itipi, mesurant 60 cent. ·de long, qu'on fixe autour de 
la taille et qui porte une série de pendeloques de 20 cents de long 
en graines de Coix lacryma, terminées par de gros fragments, taillés 
en triangle curviligne, de coquilles de gastéropodes, qui en s' entre
choquant donnent un son cristallin de clochettes." D nome dêste 
cinto é "unduchi" (788). 

(784) Príncipe Roland Bona.parte 1884, quadro H. 
(785) de Ooeje 1906, p. 11 e quadro IV, nr. 8. 
(786) von Hombostel 1923, em Koch-Grünberg .19Z3, III, ps. 397/98 e quadro -

65 (4 e 4 a). 
(787) Não foi possível uma determinação da mesma. 
(788) Rivet 1907, p. 368 e fig, 7, nr. 20. 

/ 
/ 
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Izikowitz denomina cinto-chocalho o exemplar dos Uitoto feito 
com cascas de frutas, existente no E. M. G., catálogo, nr. 31.8.54 (789). 

Métraux menciona um cinto dos Kokama, existente no M. V. B. 
(catálogo, nr. VA 11.952). É feito de sementes pretas e brancas, 
formando uma figura simétrica (790). 

Montanhas orientais brasileiras. 

O M.P. possui t1m cinto dos Krahó feito de sementes de 
capim e de pontas de lagenária (791). Catálogo, nr. RG 75 (coleção 
Harald Schultz, São Paulo 1947) (fig. 19). "Baumwollband, an 
dessen Enden je drei geflochtene Baumwollschnüre zum Festbin
den um den Leib angebracht sind. An der ganzen unteren Lãnge 
des Bandes sind zahlreiche Tucumfaser-Schnüre befestigt mit auf
gereihten Grassamen und am unteren Ende befestigten Spitzen von 
Lagenaria vulgaris. Eine parallel zum Tragband verlaufende dünne 
Schnur-verbindet die einzelnen vom Bande herabhãngenden Tucum
faserschnüre, ein Verwickeln derselben einschrãnkend." A fita 
tecida de algodão é tingida de urucu (Bixa Orellana). Comprimento 
total: 112 cm. Comprimento da fita: 76 cm. Comprimento dos 
cordões para amarrar: 18 cm cada. Largura: 16 cm. 

:ítste exemplar faz parte dos cintos-chocalhos (Rasselgürtel) e 
é usado pelos homens encarregados de estimular os corredores na 
corrida do toro. Uma peça semelhante encontra-se no H. M. V. 
Pertence aos Ramkokamekrã-Canella. Catálogo, nr. 29.206:253 
(coleção Nimuendajú, adquirida em 12-12-1929) (fig. 20). 

O presente cinto constitui uma forma mista, pois entre as 
sementes encontram-se também pérolas de porcelanas azuis e bran
cas. Na borda inferior pendem pontas de lagenária, em parte 
substituídas por patas de anta. As medidas são quase as mesmas 
do cinto dos Krahó. Comprimento total: 112 cm. Comprimento 
da fita: 74 cm. Comprimento dos cordões para amarrar: 19 cm 
cada um. Largura: 15 cm. 

Mato Grosso. 

Região do rio Araguaia. 

Os Kaiapó disseram a Krause que "inikradji", "eine in sich 
zurücklaufende Kette von Thevetia-Früchten", é cordão de cintura. 

(789) Izlkowltz 1935, p. 64. 
(790) Métraux 1928, p. 127. 
(791) Os dados seguintes foram fornecidos pelo Prof. Herbert Baldus, M. P. 
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Entretanto, . o próprio autor diz que é bem possível tratar-se de 
um colar, pois êle próprio durante sua estada naquela região não 
viu os índios usarem-no (792). Karl von den Steinen confirma a 
existência de cordões feitos com sementes e pedacinhos de caules, 
usados como enfeites pelos homens da tribo Suiá, uma subtribo dos 
Kaiapó (793). 

Ehrenreich denomina "Kampfspielgürtel" um exemplar feito 
com frutas de thevetia, em uso entre os Karajá (794). 

Izikowitz o incluiu no grupo dos cintos-chocalho (795). 

Região da confluência do rio Verde co1n o rio Paranatinga. 

As mulheres da tribo Kaiabi usam um cinto "consisting of seve
ra! tight strings of tnreaded beads made of palm nuts" (796). 

Região ao leste do médio Guaporé. 

Um c~nto com molhinhos pendentes, feitos de frutas de theve
tia, pertencente aos índios Guarategaja, encontra-se no M. V. B.: 
catálogo, nr. VB 11037. O colecionador E. H. Snethlage informa 
que êste cinto é usado por um dançarino em determinadas festas. 
O nome dêsse cinto-chocalho é "kankan" (797). Segundo Snethlage, 
êste cinto assemelha-se na forma ao cinto dos Parintintin, fotogra
fado por lzikowitz (1935, p. 51, fig. 12). 

Entretanto deve-se notar que Izikowitz nada diz sôbre se êste 
objeto é usado como cinto (vide lziko,vitz 1935, p. 66). 

Nordenskiold menciona um cinto com pendentes de cascas de 
nozes, usado pelos Pauserna. Outrora os homens vestiam-no du
rante as danças. O cacique Fortunato guardava o cinto e outros 
objetos de adômo em um cêsto. Enfeitou-se prontamente com êles, 
assim que o cientista lhe pediu (798, -799). O E.M.G. possui êsse 
cinto: catálogo, nr. 15.1.868 (800). O H.M.V. possui três cordões de 
cintura com pequenos anéis de caroços de palmeira, usados pelos 
Tupari: Catálogo, nr. 50.28:192 (fig. 21); catálogo, nr. 50.28:193; 
Catálogo, nr. 50.28:194 (coleção Franz Caspar, Zürich, adquiridos 
em 26-5-1950). 

(792) Krause 1911, p. 385. 
(793) Karl von den Steinen 1885, ZfE 17, Verhandl., p. 96. 
(794) Ehrenreich 1891, p. 36, segundo Izikowitz 1935, p. 65. 
(795) Izikowitz 1935, p. 65. 
(796) Nimuendajú 1948, p. 308. 
(797) Snethlage, E. H. 1939, BA, Beiheft X, p. 7. 
(798) Nordenskiõld 1924, p. 210; frontlspfcio do livro; quadro 34 b. 
(799) Quando Nordenskiõld visitou esta. tribo, os homens já usavam roupas 

modernas e não empregavam ma.is as vestes da tribo. (Nordenskiõld 1924, p. 210.) 
(800) Izlkowitz 1935, p. 66. 

/ 
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Os três exemplares consistem de um cordão torcido de fibras 
de fôlhas de palmeira. O cordão entretanto só pode ser visto nas 
extremidades, pois os pequenos anéis cobrem-no por completo. No 
centro do cordão nr. 50.28:192, de 102 cm de comprimento, estão 
enfiadas 19 pequenas contas de vidro, sendo uma vermelha e 18 
brancas; além disto, entre o centro e uma das extremidades acham
-se enfiadas, entre os anéis, duas contas de vidro, sendo uma branca 
e outra azul. O cordão nr. 50.28:193, de 88 cm de comprimento, 
tem no centro dez contas brancas de vidro. O cordão nr. 50.28: 194, 
com 110 cm de comprimento, compõe-se de pequenos anéis de 
caroços de palmeira. 

Esta breve descrição é completada por preciosas referências de 
Caspar (8º1). O nome do cordão é "oida-tããram". Homens e meni
nos usam-no sôbre o corpo nu. Geralmente o cordão nunca é 
deposto, nem mesmo ao dormir. Uma vez perdido e não podendo 
ser mais substituído, pode então acontecer que o antigo possuidor 
ande sem cordão meses inteiros. Provàvelmente, trata-se de um 
objeto de adômo, pois não é utilizado para transportar outros obje
tos nem para qualquer outra função. 

Caspar ouviu dizer que outrora, em ocasiões solenes, os índios 
dependuravam no cordão um chocalho chamado "õida-tããram-orab". 
O cordão é usado de forma que as contas enfeitam o alto das náde
gas. (Os Tupari adquirem as contas de vidro nos acampamentos 
dos seringueiros. As contas brancas e vermelhas são preferidas, 
pois prêto, vermelho e branco constituem a combinação favorita 
dessa tribo.) _, Muito interessante é a técnica de confecção. O ho
mem quebra com os dentes o caroço de uma determinada fruta 
de palmeira e perfura os pedaços que são polidos em forma de 
pequenos anéis. É um trabalho muito lento que exige semanas. 
As mulheres se encarregam de fazer os cordões e enfiar os anéis. 
Caspar informa ser um cordão de cintura usado pelos homens e 
meninos das tribos vizinhas: Makurap, Arua, Arikapu e Jabuti (8º1). 

Conforme dados de E. H. Snethlage, homens e mulheres da 
tribo Makurap cingem-se com um cinto "aus Samen bestehenden 
Hüftgürtel" em volta do corpo nu (802, ªºª). 

.. 

Chaco. 

Dois cintos dos Chamakoko, feitos com cascas de frutas pen
dentes, encontram-se no M. V. V. B.: Catálogo, n. IVc 2505 

(801) Dados do Sr. Franz Caspar, Zürlch. 
( 802) Snethlage, E. H . 1935, ps. 7 /8. 
(803) Snethlage, E. H., sem determinação do ano, p. 6. 

1 
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(coleção Hassler). "An einem um den Leib geschlungenen Schnur
geflecht sind an ca. 5 cm langen, herabhãngenden Schnüren je 
vier ineinandergelegte, braune Fruchtschãlchen befestigt, die beiro 
Schütteln rasseln. An einem Ende des Gürtels sind einige Papa
geienfedem und die Rassel einer Klapperschlange angebracht''. 

No catálogo, êste exemplar está classificado como "Tanzgürtel''. 
Catálogo, nr. IVc 2507 (coleção Hassler). "Tanzgürtel, ãhnlich wie 
2505, nur sind je drei Fruchtschãlchen am Gürtef aufgenãht. Lãnge 
50, Breite 5 cm" (8º4). 

Von Rosen informa que os homens da tribo Choroti usam um 
cinto de dança feito com cascas de frutas pendentes, que prodtizem 
um ruído de chocalho (8º5). 

Entre as espécies de cintos tratados neste capítulo, os exem
plares feitos com cascas de frutas pendentes são os mais difundidos 
e usados apenas por homens. Pertencem ao grupo dos cintos
-chocalho, feitos de cascas de frutas, especialmente estudados por 
Izikowitz. tste autor menciona algumas tribos que psam tais cin
tos: (Uitoto, os índios da região do Roroima, Karajá e Pausema) (8º6). 

A êstes podem ser acrescentados os Krahó, Ramkokamekrã-Canella, 
Guarategaja, Chamakoko (8º7), bem como os Choroti (8º8). Depreende
-se dos estudos feitos pelo cientista sueco que os chocalhos feitos de 
cascas de frutas são usados principalmente pelas tribos da planície 
amazônica. É estranho, entretanto, que tal fato não se dê quanto 
ao cinto pois, nesta região, somente os Uitoto usam o cinto-chocalho 
feito de cascas de frutas. Ao contrário, usam-no algumas tribos 
do planalto guiano, das montanhas orientais brasileiras, do planalto 
mato-grossense e do Chaco. Nenhuma região se destaca como a 
principal, porque o aparecimento dêste cinto é esporádico e usado 
por povos que habitam regiões entre si muito distanciadas. Em 
uma carta dirigida a Izikowitz, Nimt1endajú confirma que entre os 
Krah6 e Ramkokamekrã-Canella o cinto-chocalho é uma evolução 
independente do cinto de patas: "Heute ersetzen die Canellas und 
Krahô, in deren Gebiet der Tapir so gut wie ausgerottet ist, dessen 
Rufe durch glockenfõrmige Spitzen kleiner Lagenarias. Früher 
\Varen diese nur hei den Rasselgehãngen der baumwollenen Brust
schãrpen in Gebrauch, \velche die Vortãn.zerinnen der Frauen trugen. 
Heute ist aus dem obigen Grund auch der "ci", der Rasselgürtel 
der Mãnner, mit Lagenariaspitzen besetzt. 

(804) Dados do Dr. Hans Dletschy, M. V. V. B. 
(805 ) von Rosen 1924, p . 149. 
(806) Izlkowltz 1935, ps. 63-66 (tabela.). 
(807) Trata-se aqui do conhecimento da nova. literatura. e dos dados dos 

museus. 
(808) Izlkowltz escreve que os . Chorotl não conhecem o chocalho de casca. 

de frutas (Izikowltz 1935, p. 48), mas von Rosen comprovou que esta. tribo usa 
o cinto-choca.lho feito do material menciona.do (von Rosen 1924, p. 149). 
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Bei den Apinayé verwenden Mãnner meist Klauen, Frauen 
Fruchtschalen an ihrem Schmuck,' (8º9). A êste respeito escreve 
lziko\vitz: "It is an interesting observation that different materials 
are t1sed for the two sexes. Unfortunately 1 have no idea what the 
reason for this may be. The transition from hoofs to Lagenaria 
tips is important. It is not altogether improbable that the hoof 
rattle is the older type and that for some reason or other rattles of 
fruitshells little by little have taken its place. If we compare the 
distribution of jingle rattles or both materiais we get the impression, 
from the limited distribution of the fruit-shell rattle, that the latter 
is the younger of the two" (81º). 

Seria mais aceitável que o homem 11a sua qualidade de caçador 
usasse o cinto-chocalho com patas, enquanto que as mulheres ocupa
das mais em colhêr as frutas empregassem cintos feitos com cascas 
~e frutas. Todavia, ambos os cintos são usados somente por homens. 
Baseando-se neste último Jato, poderia também ser aplicável a 
outras tribos que usam cintos-chocalhos feitos de cascas de frutas, 
a observação de Nimuendajú com respeito à mudança do material 
dos cintos-chocalhos, em uso entre os Timbira. Desta forma 
tornar-se-ia confirmada a conjectura de lzikowitz de que o cinto
-chocalho de cascas de frutas é uma evolução do cinto-chocalho 
feito de patas. Como certa deve ser admitida esta conseqüência 
com relação àquelas tribos que possuem os cintos-chocalhos feitos 
de patas e de cascas de frutas: (Ramkokamekrã-Canella, Krahó, 
Chamakoko, Choroti.) Neste conjunto ressalta a importância do 
cinto de patas de anta, pontas de lagenária, sementes e contas de 
porcelana, usado pelos Ramkokamekrã-Canella e hoje existente no 
H. M. V. Uma comparação com o cinto dos Krahó demonstra que, 
apesar da diferença do material e do emprêgo de material moderno, 
contudo conservou-se a forma antiga (vide figs. 19, 20). 

Cintos feitos com frutas são raramente empregados como 
cintos-chocalho, provàvelmente porque é mínimo o ruícfo produzido 
pelas frutas. Entre os Jívaro e Kaiabi, somente as mulheres usam 
tais exemplares. Pelo contrário, cintos feitos com sementes são 
usados apenas por homens nas tribos Galibi, Kokama, Krahó, 
Ramkokamekrã-Canella, Makurap. Entretanto, um exemplar feito 
com cascas de sementes é usado pelas mulheres da tribo Galibi. O 
cordão de cintura, no qual se acham enfiados pequenos e polidos 
discos de cascas de frutas, cuja existência se comprova apenas entre 
as tribos habitantes ao leste do médio Guaporé, constitui uma peça 
reservada somente aos homens. Não se pode tirar nenhuma con
clusão quanto à origem, transição, etc., dêste elemento cultural, 

(809) Nimuendajú em uma carta escrita a Izlkowltz. (Izlkowitz 1935, p. 50.) 
(810) Izlkowltz 1935, p . 50. 
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porque os comprovantes são muito esporádicos e aparecem em 
regiões distantes umas das outras. Deve-se todavia notar que 
nenhuma tribo aruak é mencionada entre aquelas que usam o cinto 
descrito. Também os exemplares encontrados nas Guianas restrin
gem-se exclusivamente às tribos karaib. 

r) Cintos e cordões de cintura feitos com contas eitropéias. 

Península Guajira. 

Um cinto de contas pretas entremeadas de contas de outras 
côres constitui um dos enfeites mais preciosos da moça goajira. Ao 
cinto que se denomina "sirapo", prende-se a "puna", uma espécie 
de suspensório, feito de contas multicores (811, 812). Ambas as 
peças passam a ser usadas sô bre o corpo nu, pelas meninas que 
têm apenas alguns meses de idade. Deixam de usá-lo após o pri
meiro parto. Conforme as posses dos pais cresce a quantidade dos 
cintos com o aumento da idade. Ernst refere que êstes cintos pesam 
de ~ a 5 quilos (818). 

I 

Bacia do Atrato. 

Os homens da tribo Nonamá-Chokó, em ocasiões solenes, usam, 
em vez do cordão de cintura, um cinto de contas para prender a 
faixa em forma de T (814). 

Planalto das Guianas . 

Observa-se entre os Arekuná e Taulipáng a existência de cin
tos cilíndricos enfeitados com lindas figuras feitas de contas brancas, 
azul-escuras, azul-marinhas e vermelhas (815). São usados somente 
por meninos (816). Koch-Grünberg descreve minuciosamente a téc
nica de confecção: "Zu der Arbeit nimmt die Frau ein dickeres 
Bündel Baumwollschnüre, die so lang sind, wie der Gürtel werden 
soll. Das eine Ende des Bündels hãlt sie zwischen der grossen und 
zweiten Zehe des Fusses, das andere Ende klemmt sie zwischen 
die Achselhõhle und spannt auf diese Weise die "Kette" wie einen 

(811) Ernst 1866, p, 52'3. 
(812) Stutzer 1927, p . 137. 
(813) Moças de famillas pobres empregam, ao invés de contas, fios coloridos 

de algodão (vide I, !) . 
(814) Wassén 1935, p. 70. 
(815) Contas de outras cõres não são aceitas no comércio e nem mesmo 

como presentes (Koch-Orünberg 1923, III, p. 33) . 
(816) Koch-Grünberg 1923, m, p. 32. 
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Rahmen. Der «Einschlag" besteht aus zwei sehr feinen Fãden, die 
kreuzweise um die ãusseren Schni.ire des Bündels geschlungen 
werden, wãhrend die innem Schnüre nur ais Füllung dienen. 
z,vischen je Z\vei Kettfãden werden zwei Perlen aufgereiht. Indem 
so der Einschlag in Spiralen und dicht nebeneinander um das 
Bündel gewebt wird, wird dieses allmãhlich ganz mit Perlenmustem 
überzogen" (817, 818). 

Dois exemplares dêsse cinto (estando um já pronto, outro por 
terminar) existiam no H. ~1. V., mas perderam-se durante a guerra. 
Restam-lhes apenas o desenho e as medidas no registro do museu. 
Catálogo, nr. 11.17:34 (coleção Theodor Koch-Grünberg; adquirido 
em 22-2-1911) (prancha XII, c). Cinto para menino, feito de algo
dão, de côr parda, enfeitado de contas brancas, azuis e vermelhas. 
Grossura: 5,5 cm. Circunferência: 50 cm. Catálogo, nr. 11.17:35 
(coleção Koch-Grünberg; adquirido em 22-2-1911) prancha XII, d, 
e). Exemplar semelhante ao 11.17:34, porém não terminado. Gros
sura: 4 cm; comprimento: 90 cm. 

No M. G. encontra-se um cinto de contas em forma cilíndrica, 
usado pelos ~1akuxi. Em sua forma parece completamente igual 
aos cintos dos Arekuná, acima descritos, motivo por que foi tido 
originàriamente como exemplar arekuná. Estudos mais profundos 
feitos por Roth provam que esta acepção é errônea. O cinto con
siste em um longo cordão de contas enfiadas, que é costurado em 
volta de um molho de cordões de algodão (819). 

Vários cordões de contas brancas servem às mulheres uapixana 
para prender-lhes a tanga. Além disto, em ocasiões solenes, jovens 
mulheres e moças cingem a cintura com ~olhinhos de cordões 
enfeitados de contas vermelhas e azuis (820). 

As tangas das mulheres maiongkong e guinau pendem de um 
grosso molho de cordões enfeitados de contas azul-escuras (821, 822). 

Koch-Griinberg viu entre_ os Xirianá apenas uma mulher com 
a tanga de franjas amarrada em um cordão de contas brancas (823). 

O U.M.P. possui dois cintos usados pelos homens waiwai; 
são feitos de pele de onça e ornados de contas. _Catálogo, nr. S. A. 
351 (coleção Farabee) (824). Farabee fotografou um cinto seme
lhante, ornado com penas (825). 

(817) Koch-Grünberg 1923, m, p. 32 e quadro 3. 
(818) Segundo a mesma técnica são con!eccionadas as tangas das mulheres 

(Koch-Grünberg 1923, Ill, p. 32). 
(819) Roth 1929, p. 81 e quadro 33 B , b. 
(820) Koch-Grünberg 192'3, III, p. 33, 192; V, quadros 9, 10, 11, 100. 
(82'1) Kooh-Grünberg 1923, III, ps. 332, 192; V, quadro 157. 
(822) !:stes indlos dão preferência às contas azul-escuras, vermelho-escuras 

e pretas. Contas de outras côres, reJeltam. (Koch-Grünberg 1923, III, p. 332). 
(82'3) Aqui, trata-se de uma exceção, pois, geralmente, as mulheres uaplxana 

prendem a sua tanguita por melo de um cordão vermelho !eito de algodão 
(Koch-Grünberg 1923, Ill, p. 305). 

(824) Dados de Mlss Frances Eyman, U. M. P. 
( 825) Farabee 1924, quadro XXX. 



128 REVISTA DO MUSEU PAULISTA, N. S., VOL. IX 

Planície ocidental amazónica. 

As mulheres kobeua e bahuna usam um cordão de cintura de 
contas, no qual prendem a tanga de entrecasca (826). 

As mulheres uitoto, que geralmente andam despidas, usam 
somente nas festas um largo cinto de contas. Uma abertura tria11-
gular na parte frontal do cinto, conserva descobertas as partes 
pudendas (827). Também entre os vizinhos okaina as mulheres usam 
um cinto semelhante, que serve de enfeite nas festas (828). Outrora, 
o vestuário das mulheres iameo consistia em um cinto de contas e 
tanga (82º, 83°). Ainda hoje, o cinto de contas faz parte do vestuário 
feminino entre os Chama (831). 

Cordões de cintura, de contas brancas, estão em uso entre os 
Kanamari e os Kaxinaua, bem como entre os Kulina, uma subtribo 
dos Arauá (832). 

Segundo Martius, as tribos do U caiali e afluentes orientais 
possuem cintos artisticamente tecidos e ornados ricamente de con
tas de vidro: "cua pecoaçaba", "denen sie durch Einfügen von 
Zãhnen und Klauen erlegter Tiere bald die Bestimmung von Amu
letten, bald von Nachweisen ihrer Heldentaten einverleiben wol
len" (883). 

Montanhas orientais brasileiras. 

Entre os Ramkokamekrã-Canella são usados pelos homens cil1-
tos feitos de contas brancas e azuis e outro material (v. I, q). 

Mato Grosso. 

Os homens e meninos juruna (no baixo Xingu), cingem-se com 
un1 cinto da largura de uma mão, feito também de contas. ~ste 
cinto passa sob o umbigo e nunca é deposto: "Der Leib ist fõrm
lich von einem Panzerring umschlossen, aus dem sich hinten und 
unten die natürliche Wõlbung vorzudrãngen scheint; mit richtigem 
Geschmack zieht der lndianer blaue Perlen welche vortrefflich mit 
seiner Haut contrastieren, allen andersfarbigen vor - es ist eine 
knappe, aber elegante Tracht" (8ª4). 

(826) Koch-Grünberg 1906, ZfE 38, p. 137 e quadro V, nr. 4 . 
( 827) Tessmann 1930, p. 316. 
(828) Tessmann 1930, p . 548. 
(829) Tessmann 1930, p. 565. 
(830) Esta tribo já. se acha completamente civilizada (Tessmann 1930, p. 565). 
(831) Tessmann 192'8, p. 66. 
(832) Métraux 1948, p. 670. 
(833) Martius 1867, p. 466. 
(834) Karl von den Steinen 1886, p. 239. 

1 



. 
r 

f 
' 

' 

! 
' 
\ 

REVISTA DO MUSEU PAULISTA,. N. S., VOL. · IX 129-

Em .uma fotografia de índios na festa: do caxiri, é . bem reco
nhecível esta maneira de usar o cinto. Karl von den Steinen escreve 
que o cinto de um jovem na primeira fila mede 16 cm de lar
gura (835). Segundo Nirriuendajú, o cinto de contas dos J uruna tem 
10-16 cm de largura (836,. 837). 

Emilie Snethlage confirma o uso· do mesmo cinto entre os 
homens das tribos Xipáia e Kuruaia (837, 838). Ambas ·as tribos, bas
tante influenciadas pela civilização, já possuem as roupas modernas; 
contudo, sob estas roupas,: a maioria dos homens continua usando o 
cinto de contas. Parece que ·lhe dão muita importância; Emil,ie 
Snetl1lage não conseguiu . trocar, nenhum exemplar (8ª9). Todavia, 
a cientista pôde observar bem, entre os Xipáia, a maneira de fazer 
e usar o cinto de contas: "Sie (die Perlengürtel) werden in der 
Weise angefertigt, dass man eine lange, einfache Perlenschnur 
solange um den Kõrper windet, bis die gewünschte Breite des 
Gürtels erreicht ist und die Windungen vermittelst senkrecht ver
laufender Fãden in einigen Zentimeter Abstand miteinander verbin., 
det. Ein solcher Gürtel kann natürlich nur schwierig wieder 
abgenommen werden und sein Anlegen erfordert betrãchtliche Zeit, 
weswegen man die Indianer, die ihn benutzen - und das sind: bis 
jetzt noch die Mehrzahl - nie ohile den Perlengürtel sieht. Dieser 
ist stets blau, oft in zwei Schattierungen dieser Farbe gehalten, 
oder blau mit schmalem, weissem Rand. 'Ich habe nie andere 
Farben, wie sie wohl hei dem übrigen Schmuck vorkommen, daran 
bemerkt" (840). 

A preparação dos cordões de contas é trabalho das mulheres (841, 

842). 

Nimuendajú, descrevendo uma dança dos Xipáia, observa que 
sàmente os meninos é que usavam cintos de contas, enquanto que 
os homens vestiam calças comuns (843). "Kanemá" é ·a denominação 
que os Xipaia empregam tanto para o cinto de contas como para 
as contas; além disto, ·'kanemá" significa também propriedade -e 
bagagem (844). · 

Nimuendajú refere que o ci.nto de. contas dos Kutuaia, em. 1913, 
era usado sàmente pelos homens das malocas situadas à margem 

(835) Karl von d.en Steinen 1886, p. 266 e quadro . . 
(836) Nlniuendajú 1948, p. 229. · 
(837) Emilie Snethlage . 1910, p. 611, 616. 
(838) As tribos estão 11.gadas aos Juruna por um parentesco muito próximo. 
(839) Emilie Snethlage 1920/21, p. 407. 
(840) Emliie Snethlage 1920/21, p. 408. 
(841) Emllie Snethlage 1920/.21, p. 416. 
(842) Segundo outros dados, os . Kuruata adotaram os cintos e as tangas dos 

Xlpala (Emilie Snethlage 1920/2'1, p. 422). itstes últimos superam em muito os 
Kuruaia. quanto à habilidade artistice. e à agricultura. (Emllle Snethlage 1920/21, 
ps. 421, 424). · 

(843) Nlmuendajú 1921/22, p. 375. 
(844) Nlmuenda.jú 1928, p. 832. 
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do rio, enquanto que os homens das malocas do centro andavam 
nus (845). 

Entre os Apiaká, cintos de contas grandes e pretas e cintos de 
dentes humanos constituem trajes característicos ·dos caciques (846). 

Nas danças, os homens bakairi cingem a cintura com um cordão de 
pequenas contas azuis (847). 

Os homens paressi perpassam muitas vêzes a cintura com um 
cordão de contas, sob o qual colocam o pênis em posição levan
tada (848, 849). As mesmas referências são também aplicáveis aos 
Paressi-Kabixi, não apenas quanto aos homens, mas também quanto 
aos meninos. Já muito antes da puberdade devem colocar o pênis 
levantado sob o cordão de contas. (Isto constitui um estado per
manente. Mesmo durante e quando usam calças comuns, conservam 
o pênis nessa posição) (8so, s51). 

Max Schmidt observou que o cordão de contas, nas famílias 
mais ricas, é usado alternadamente por meninos e meninas; êstes 
últimos cruzam-no sôbre o peito (852, 8.53, 854). 

Llanos de Mojos. I 

Os homens mojo usam como enfeites cintos ornados de contas 
e de tubos de prata (855, 856). Entre os ltonama, sômente as meninas 
pequenas usam um cordão de eontas (857, 858). 

Chaco. 

As mulheres das tribos Chamakoko e Tumanahá prendem a 
faixa em forma de T, feita de algodão, por meio de um cinto de 
contas (859). Sanchez Labrador menciona que os homens da tribo 

(845) Nimuendajú 1948, p. 228. 
(846) Nimuendajú 1948, ps. 314/15. 
(847) M. Schmidt 1905, p. 109. 
(848) Karl von den .Steinen 1894, p. 431. 
(849) Vide também 1, t. 
(850) M . Schmidt 1914, ps. 186/87. · 
(851) M. Schmidt 1917, p. 55. 
(852) M. Schmldt 1917, ps. 54/55. 
(853) M. Schmldt 192'4, qW!,dro 56. 
(854) As contas européias são consideradas pela Paressl-Kab1x1 como bens 

de grande valor. Esta tribo se divide ém senhores e dominados. As contas entre 
êles têm o caráter de dinheiro. A classe dos senhores, querendo mostrar com 
18so a riqueza da sua tan\illa, cuida que suas mUlheres e . seus filhos possuam 
grande quantidade de enfeites de contas. o povo dominado recebe contas como 
pagamento do seu trabalho, entretanto em pouquisslma quantidade (M. Schmldt 
1914, p. 189; 1917, ps. 54/55) . 

(855) Métraux 1942, p. 64. 
(856) Métraux 1948, pe. 415/16. 
(857) D'Orblgny, A. 1839, II, p, 421. 
(858) Métraux 1942, p. 84. 
(859) Feick 1917, p . 36. 
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Mbyá usavam, como adôrno, um cinto de lã enfeitado ·de contas, 
chapinhas de latão e sinos pendentes (860). Cintos feitos de contas, 
que formam lindas figuras geométricas, são usados pelos homens 
kadiuéo, em volta do corpo nu {861 ). Os Sanapaná e Lengua pre
ferem para a confecção dos seus cintos contas brancas, azuis e 
vermelhas, adquiridas dos paraguaios. "Die Perlen werden auf 
Fãden gereiht und diese dann auf einem groben, 7-10 cm breiten 
Gewebe in hübschen Treppenmustem befestigt" (862) . . .... ... - ··--, ..... -... ' 

,;·::o -~ -1.~.t::-~:-~#""-)~.t"V!'~.l~"·.~~~<=~;"':,;.: ~ t ~r.~ · ...... ~,,, __ ... 1 
_:/:( :o- · :~..... r ... '.'.:.f.a:.~.:;.~.,.w""-:-: ..... :, ... ·. ~"..i~:.:·.:f~~'i;,.,;.:;;. . • • .. .. \....;..:.. .. ~.... '\. # 

Patagónia. 

A mulher tehuelche, quando em viagem, usa sôbre o manto 
um cinto largo de contas azuis (863), que algumas vêzes é também 
enfeitado com corcundas de prata ou de latão (86•). 

~~'f,.~~f"',....~"""'"'-- - ..-,..~: -· --- .. ~ . .: - - .· r 
~-- . -

As contas de vidro de origem européia são muito apreciadas 
entre os povos naturais sul-americanos, tanto por causa das formas 
regulares e das côres vivas, como também, e não em último lugar, 
a fabricação de material próprio era muito trabalhosa. 

Os poucos comorovantes de cintos e cordões de cintura enfei
tados com pedacinhos de conchas de caracóis e mariscos, assim 
como de chapinhas de cascas de sementes e de frutas, levam a 
conjecturar que êstes tenham sido fortemente suplantados pelos 
cintos de contas. Alguns cintos mais recentes permitem reconhecer 
a possível transição ou substituição do material antigo pelo novo. 
~ assim que o característico cinto cilíndrico dos Arekuná e Makuxi 
constitui certamente uma imitação do cinto cilíndrico dos Arekuná, 
feito de algodão, bem como o dos Kamwarri; o cinto de contas dos 
Paressi serve igualmente como o cinto de algodão, para levantar o 
pênis. A finalidade que as tribos tupi do Xingu - haja vista, 
Juruna, Xipaia, Curuaia - procuram obter com o cinto de contas, 
apertando-o demasiadamente ao corpo, a ponto de deformá-lo, cor
responde à mesma finalidade que procuram conseguir outras tribos 
da região amazônica por meio do cinto de entrecasca de árvore. 
{Karl von den Steinen vê no longo cinto de contas dos J uruna uma 
evolução aperfeiçoada do cordão de cintura) (865). Os cintos
-chocalho dos Ramkokamekrã-Canella e dois cordões de cintura 
dos Tupari, existentes no H. M. V., possuem entre as cascas de 
capim e de nozes, algumas contas européias. Ambas as tribos têm 

(860) Sanchez Labrador. José 1910-17, I, p. 281, segundo Métra.ux 1946, p. 274. 
(861) Koch-Grünberg 1902, G 81, p. 1. 
(862) Koch-Grünberg 1900, G 78, p. 218 e fig. 3. 
(863) Musters 1871, p. 172. 
(864) Musters 1877, p. 175. 
(865) Karl von den Steinen 1894, p. 193. 
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pouco contacto com a população civilizada, por isso não podem 
possuir grande quantidade de contas. É pois compreensível que 
principalmente aquelas tribos cujo contacto com a civilização é mais 
intenso (planalto das Guianas, planície ocidental amazônica, Chaco 
boreal), possuam maior quantidade de cintos feitos de contas. 

Em vista da importância das contas como objeto de troca ou 
como mercadoria para pagamento de salário, a posse dessas contas 
constitui uma espécie de capital investido e aumenta a riqueza da 
família. 

Por isso meninos e meninas que relativamente mui raras vêzes 
usam cintos de um material precioso, gostam muito de usar cintos 
de contas. Exemplo frisante do aprêço que gozam essas contas 
constituem as condições existentes entre os Paressi, que já foram 
acima descritas. Como explicação do fato de que o cinto de contas 
é preferido principalmente pelo sexo feminino, poderia se~ uma 
citação de Speiser, segundo a qual os índios mimoseiam freqüente
mente as mulheres com contas: " ... denn es scheint, als oh die 
Glasperlen vor aliem das Mittel seien, durch das sich die Indianer 
die Liebe und Treue ihrer Frauen sichem" (866). - · 

As contas mais apreciadas são as de tonalidade azul (prêto, 
provàvelmente, ·também é tido como uma gradação do azul). 
Seguem-lhe, em estima, mas em escala déscendente, a côr branca 
e a vermelha. Contas de outras côres nem são a·ceitas como pre
sente pela maioria das tribos. Conclui-se, pois, que os povos 
naturais sul-americanos, com relação às contas, possuem o mesmo 
gôsto artístico sôbre as côres. Entretanto deve-se reconhecer que 
êste gôsto é extraordinàriamente bom; pois nenhuma côr sobressai 
e combina melhor com o corpo bronzeado do índio do que a côr 
azul. 

Cintos e cordões de contas são usados principalmente como 
enfeites. Um indício sôbre a significação mágica dêsses objetos 
não foi possível ser encontrado na _literatura à mão. 

s) Cordões de cintura e de virilha mencionados na lite~ 
ratura, mas sem determinação do material. 

Bacia do Atrato . 
• 

Os homens da tribo Nonamá-Chokó Erende1n a faixa em _Joqna 
de T por meio de um cordão de cintu.ra (867). 

(866) Spelser 1926, p. 115. 
(867) Wassén 1935, p . 70. 
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Venezuela. 

As mulheres chaíma usam um cordão de cintura, do qual pende 
uma tira de pano da largura de duas a três polegadas (868). Aos 
Warrau êsse cordão serve para levantar o pênis (869). As mulheres 
usam-no para prender a tanga (87º). 

Planalto das Guianas. 

Stevens apresenta em uma fotografia um homem da tribo 
Maiongkong, que veste apenas um cordão de cintura (871). 

. Os homens makuxi usam-no para prender a tanga (872). 

Entre os Akkawai os homens entrelaçam no cordão a faixa em 
forma de T. :E:le constitui a única veste das crianças (873). Tam
bém os homens da tribo Trio amarram a tanga com o cordão (87• ). 

O mesmo se dá com os das tribos Urukuena e Kumaiena (876). Os 
Iauaperi ou Krixaná usam o cordão para levantar o pênis e apertá
-lo ao corpo na parte superior do prepúcio (876). Os Xirianá e os 
Waiká empregam também o cordão para levantar o pênis (877, 878). 

Entre os U apixana somente as crianças de 6-8 anos usam o cordão 
de. cintura (879). 

Planície ocidental amazónica. 

Um vocabulário compilado por Koch-Grünberg confirma a 
existência do cordão de cintura entre três tribos aruak, habitantes 
da região limítrofe entre Brasil e Colômbia (rio ~ifiriti-Paraná e rio 
Icaua, dois afluentes esquerdos do baixo Uaupés). Entre os Ta
riana, o cordão é denominado "panurutsika", entre os lukuna 
"nuariheriye", entre os Siusi "nukojenebika" (88º). 

Tessmann fuforma que, entre os Kampa, uma tribo aruak que 
habita mais para o sul, entre o curso superior do Ucaiali e os montes 
fronteiros às cordilheiras dos Andes, os homens colocam o pênis e 
o escroto sóbre o cordão de cintura (881). 

(868) von Humboldt und Bonpland 1818, ll, p . 196. 
(869) Kirchhoff 1948, p . 872. 
(870) Gumllla, J. 1791, II, p. 872'. 
(871) Stevens 1926, p . 401, quadro. 
(872) Grupe y Thode 1890, p. 254. 
(873) Im Thurn 1883, p. 194. 
(874) de Goeje 1910, p . 34 e quadro XV. 
(875) F ar abee 1924, quadro XVIII. 
(876) Hübner und Koch-Grünberg 1907, ZtE 39, p. 231 e fig. 12. 
(877) Hübner und Koch-Grünberg 1907, ZtE 39, p. 231 e fig. 12. 
(878) Koch-Grünberg 1912, KB XLIII, p. 98. 
(879) F arabee 1918, p . 79. 
(880) Koch-Grünberg 1911, MAW 41, p. 108. 
(881 ) Tessmann 1930, p . 84 e quadro 10. 
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Entre os Hianákoto-Umaua, tribo karaib, os homens usam sob 
o largo cinto de entrecasca de árvore um cordão de cintura para 
amarrar e levantar o pênis (882). f;sses índios possuem dois nomes 
para o cordão: "kubauaíto" e "kubauaíto émehe" (883). Os Mirânia 
denominam-se "meekoaye" (884) e os vizinhos Omagua chamam-no 
"kwapõjsa". Entre êstes somente as mulheres usam o cordão (885). 

Os homens da tribo Tukano, Makuna, Iahuna, Iabahana usam sob 
o cinto de entrecasca, juntamente com a faixa em forma de T, um 
cordão de cintura (886) que se denomina "topeta" (887, 888). A res
peito das tribos pano - J aminaua, Kaxinaua e Tauré - Reich e Ste
gelmann referem apenas que o cordão de cintura faz parte do 
vestuário masculino (889). Os Amahuaka, outra tribo pano, usam 
o cordão chamado "riswi" para amarrar o prepúcio e levantar o 
pênis (890). Igual costume confirma-se entre os Maioruna. Deno
minam-no "ratsao" e usam-no desde a idade de 12 anos, mais ou 
menos (891, 892). Os Remo servem-se do cordão para amarrar e 
levantar o pênis, quando estão no · mato ou nas plantações. Em 
casa depõem-no (898). Segundo Figueroa, os Kahuapana sempre 
levantam o pênis por meio de um cordão, quer estejam nus, quer 
vestidos com uma camisa (894 , 895). Rivet menciona que os homens 
jívaro empregam o cordão para prender a tanga, enquanto que as 
mulheres servem-se dêle para amarrar os vestidos (896). A respeito 
dos Aguaruna, que habitam muito ao sul dos Jívaro, refere Brüning 
que os homens têm o mesmo costu.me (897). Tessmann, pelo con
trário, relata que entre os homens jívaro, o cordão tem outra 
11tilidade: ''Nach einer Nachricht tragen sie den Penis unter dem 
Lendentuch mit einer Schnur hochgebunden" (898). 

Médio Amazonas: entre Rio Negro e J apurá. 

Koch-Grünberg informa que os Maku levantam o membro por 
meio de um cordão de cintura (899). Segundo a sua lista de vocá-

(882) Koch-Grünberg 1910, 11, p. 115. 
(883) Koch-Grünberg 1908, A III, p. 116. 
(884) Koch-Grünberg 1910, ZfE 42, p. 900. 
(885) Tessmann 1930, p . 49. 
(886) Koch-Grünberg 1906, ZfE 38, p . 186. 
(887 ) Koch-Grünberg 1912, A VII, p. 441. 
(888) Koch-Grünberg 1913, A VIll, p. 956. 
( 889) Relch und Stegelmann 1903, p. 136. 
(890) Tessmann 1930, p. 161. 
(891) Tessmann 1930, p. 369. 
(892") Steward and Métraux 1948, p . 553. 
(893) Tessmann 1930, p. 581, segundo dado do Sr. Padre Enrlque Philippe 

em Yarlnacocha. 
(894) de Flgueroa, J. 1904, ps. 32, 68. 
(895) Maronl 1883-92, p. 405. 
(896) Rlvet 1907, p. 362. 
(897) Brünlng 1928, p. 58. 
(898) Tessmann 1930, p. 343. 
(899) Koch-Grünberg 1910, II, p . 317. 
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bulos, o cordão denomina-se entre os Maku do rio Tiquié: 
"ka (e) té (d) (9ºº) e entre os Maku do rio Papury: "o (a) titxéu" (9º1). 

Mato Grosso. 

Região do Rio Araguaia. 

Krause escreve a respeito dos Karajá: "Die Mãnner tragen 
eine Hüftschnur und binden die Vorhaut mit einem Faden zusam
men" (9º2). Todavia, segundo Lipkind, êles se servem do cordão 
para levantar o membro viril (9º3). Entre os Chavante, o cordão de 
cintura com molhinhos vermelhos nas extremidades constitui um 
objeto de adômo. i;: usado então como única veste (96'). 

Cabeceiras do Xingu. 

Petrullos confirma em duas fotografias o uso do cordão de 
cintura pelos homens kalapalo e mehinaku, bem como pelos meni
nos mehinaku (9º5). De grande importância é, além disto, a refe
rência do mesmo cientista, segundo a qual as moças da maioria das 
tribos que habitam as cabeceiras do rio Xingu usam o cordão até 
a puberdade, passando depois a usar o uluri (906). 

O uluri consiste em um pedacinho quadrado de entrecasca de 
taquara que, dobrado engenhosamente, toma a forma de um triân
gulo. As beiras são dobradas para dentro, a fim de não produzirem 
ferimentos. O uluri acha-se prêso na parte superior a um cordão 
de virilha e, na parte inferior, a uma tira do perineo, feita de entre
casca e que atrás se entrelaça com o cordão. Desta maneira o uluri 
repousa sôbre o monte-de-Vênus, fechando completamente a entrada 
da vulva. Usam-no as mulheres das tribos karaib: Bakairi, Nahuqua, 
Kuikutl, Kalapalo, Tsuva e outras e das tribos tupi: Auetõ, Arauiti, 
Kamaiuba e Manitsaua. As mulheres das tribos Trumai (grupo iso
lado lingüisticamente) e Suiá (gê) não fazem uso do uluri, embora 
habitem a mesma região das tribos acima mencionadas (907

, 
908

, 
909

). 

(900) Segundo Koch-Grünberg talYez composto de k (e) ed-te (d) = 
"Penis-SChnur". 

(901) Koch-Orünberg 1906, A 1, p . 890. 
(902) Krause 1909, p. 497. • 
(903) Llpkind 1948, p. 184. 
(904) Martlus 1867, p. 272. 
(905) Petrullo 1932, quadro XI. 
(906) Petrullo 1932, p . 167. 
(907) Karl von den Stelnen 1894, ps. 193/95. 
(908) Petrullo 1932, p. 167 e quàdro XI, nr. 2, 3. 
(909) Lévl-Strauss 1948, p. 328. 
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Região do São Lourenço e do Jauru. 

Os homens bororo, segundo Karl von den Steinen, usam o cordão 
de entrecasca como enfeite ou empregam-no para carregar utensílios. 
O cientista entretanto conjectura que os ditos índios, antes de conhe
cerem a capa do pênis, teriam usado cordão para apertar o pênis ao 
corpo (910). Petrullo mostra a fotografia de um homem bororo que 
usa o cordão de cintura e a capa do pênis (911). 

Mulheres e moças dessa tribo prendem ao cordão de cintura a 
faixa em forma de T, feita de entrecàs~a (91º). 

Região ao leste do médio Guaporé. 

~'1agalhães menciona a exis~ê~~i_a._,~o cordão de cintura entre os 
Kepikiriuat (912). · 

Llanos de M ojos. 

Outrora os homens mojo passavam o cordão de cintura sôbre o 
poncho. Hoje em dia usam cinto de algodão (91ª). 

Chaco. 

A julgar por uma fotografia de· um índio tapieté, parece que os 
homens dessa tribo usam um cordão de cintura juntamente com uma 
faixa em forma de T (914). 

As mulheres choroti -e ashluslay empregam igualmente um cor
dão de cintura para prender a tanga (915). 

Sul do Brasil (afluentes esquerdos do Paraná). 

Nimuendajú informa que os Kaingang ou Kamé usam o mem
bro viril sob o cordão de cintura (916) • . · 

(910) Karl von den Stelnen 1894, p . 193. 
(911) Petrullo 1932', quadro V, nr. 2. 
(912) Magalhães 1942, p. 64. .. 
(913) Métraux 1942, p. 64. 
(914) Nordensklõld 1910, p. 183, 11uadro · 2. 
(915) Nordenskiõld 1918J p. 99. 
(916) NimuendaJú 1914, p. 322. · · 

/ 
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Sudeste do rio Paraguai. 

O vestuário dos homens guaiaki consiste em um cordão de 
cintura e em uma tanga (917, 918) • 

II AS FORMAS MAIS IMPORTANTES 
E MAIS ESPALHADAS 

Nesta segunda parte, algumas formas características de cintos, 
confeccionados com os mais diversos materiais, serão consideradas 
sob vários aspectos, tais como: as regiões de origem, as regiões por 
onde se acham espalhadas, ou por onde atravessaram possivelmente, 
bem como as regiões por onde difundiram raios de influência cul
tural. 

a) Cordões de cintu1·a. 

Como forma originária do cinto pode ser considerado o sim
ples cordão passado pela cintura, feito de entrecasca de planta, de 
algodão, de cabelos humanos, ou de tendão. Também as formas 
mais desenvolvidas, tais como aquelas que são enfeitadas com cas
cas de sementes e frutas, conchas de mariscos e caracóis, contas de 
vidro, conservam-se ainda caracteristicamente como cordão. 

Pelo contrário, já constituem uma transição para o cinto as 
formas desenvolvidas que apresentam material pendendo do cordão, 
tais como penas, bicos, patas, dentes e outros, ou aquelas formas 
que apresentam um longo cordão cingido muitas vêzes pela cintura, 
aumentando assim essencialmente a largura do cordão. Tais exem
plares não podem mais ser denominados cordões de cintura. 

A área por onde se acha espalhado o cordão, estende-se desde 
a Venezuela até a Terra do Fogo, desde as encostas orientais dos 
Andes até à costa atlântica. O cordão tem principalmente utilida
des práticas, como, por exemplo, a de levantar o pênis, prender a 
tanga, etc. Além disto, os índios servem-se dêle para carregar seus 
utensílios. Como enfeite e instrumento de magia é relativamente 
pouco empregado. 

Finalmente, pode-se dizer que o cordão de cintura representa 
provàvelmente um elemento cultural primitivo, que há de ter tido 
uma evolução independente em muitas regiões do continente. 

(917) Vogt 1902, p . 32, quadro. 
(918) Giglioll 1904, p . 161. 
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b) Cintos de cordões. 

A forma mais simples do cinto de cordões consiste em muitos 
cordões colocados um ao lado do outro e com as ponta·s amarradas. 
(Denomina-se também cordame.) Além disto existem exemplares 
feitos de um longo cordão ou de muitos cordões unidos por meio 
de vários pinguelos ou por um enrolamento ("Umwicklung"), que 
varia na largura. 

Pode-se constatar, de maneira geral, que o cinto de cordões 
existe nas Guianas, no Rio Negro, Mato Grosso, a leste do rio 
Tocantins e na planície do Beni. Nas encostas orientais dos Andes, 
o seu aparecimento restringe-se às regiões habitadas pelos Jívaro 
e à área da embocadura do Ucaiali. O cordame é usado pelas 
tribos karaib e tupi do rio Kulisehu, bem como pelos Pakaguará e 
Huanian da planície do Beni. Somente entre os Timbira Orientais 
e Karajá acha-se comprovado o uso do cinto de cordões com uma 
"Umwicklung" mais ou menos larga, enquanto que as demais tribos 
mencionadas usam o cinto de cordões com pingt1elos. 

Pode-se admitir com certeza que entre os Timbira Orientais o 
dito cinto tem uma evolução independente. 

Provas disto são: a forma característica (larga "Umwicklung"), 
o material empregado ( entrecasca de plantas, com exceção dos 
Krah6 que empregam algodão) e a finalidade do uso (usada somente 
pelas moças como símbolo de virgindade). 

Entre os Karajá vizinhos, as meninas pequenas usam cinto 
semelhante feito de algodão, como sinal de uma determinada idade. 

Pode-se conjecturar que se trata de uma adoção dos Timbira 
Orientais. 

Excetuando-se os Timbira Orientais e as mencionadas tribos 
da planície do Beni, parece que o cinto de cordões representa um 
elemento cultural dos três grandes grupos lingüísticos das Guianas. 
Foi igualmente adotado pelos Xirianá, 1ingül.sticamente isolados. O 
material empregado em sua confecção vai desde o algodão, cabelos 
humanos e pêlos de macaco até às contas européias. No rio Kuli
sehu encontra-se novamente o cinto de cordões entre os Karaib e 
Tupi, na forma primitiva do cordame (919). Nas montanhas dos 
Chikitos comprova-se a sua existência como cinto de contas entre 
os Aruak, Paressi e os Paressi-Kabixi. A sua existência entre os 
Xipaia, Curuaia e J uruna, no Xingu, pode ser considerada como 
prova de que o cinto de cordões foi levado para o sul pelas tribos 
karaib, aruak e tupi e de que outrora achava-se mais espalhado. 
Hoje em dia as tribos mencionadas, bem como os U apixana, Paressi 

. . 

(919) Aqui talvez se tenha uma explicação para o tato de que os Bakáirl; 
Nahuquá e outros estejam em um grau de cultura multo mals primitivo do que 
os mesmos grupos da Guiana. 

/ i'. , 
; 
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e Paressi-Kabixi empregam um material novo (contas européias), 
mas adotam novamente a antiga e primitiva forma. O cordame, 
como forma primitiva do cinto de cordões, assim como êle é usado 
entre as tribos do Kulisehu, indica que êsses grupos já emigraram 
das Guianas antes de ser introduzido o pinguelo. Excetuando-se 
os Xirianá (920), os homens das tribos mencionadas, habitantes das 
Guianas, servem-se do cinto para prender a tanga. Entretanto, na 
região do Kulisehu e entre os Paressi e os Paressi-Kabixi, o cinto 
serve para levantar o pênis. Comprova-se também o mesmo · cos
tume entre as tribos da planície do Beni. É bem possível que se 
tratem de irradiações culturais, emanadas das montanhas dos Chi
kitos ou da região do Kulisehu. É quase impossível aceitar-se uma 
evolução independente, pois, entre os Pano, o cinto de cordões não 
é usado a não ser entre o pequeno grupo do sudeste. 

Junto ao costume primitivo de levantar o membro viril por 
meio de um cordão, costume êste muito espalhado, de modo espe
cial entre alguns povos nativos, parece ser o cinto de cordões (em 
sua primitiva forma de cordame) uma direta evolução do cordão 
de cintura. Às vêzes, comprova-se o uso de ambas as formas na 
mesma tribo. É assim que os homens da tribo do Kulisehu servem
-se tanto do cordão de cintura como do cordame para levantar o 
pênis. 

Entre os Arekuná o cinto de cordões constitui um privilégio 
dos homens, enquanto que os meninos s6 podem usar um cordão 
de cintura. Também as moças dos Timbira Orientais usam o cinto 
de cordões e, às vêzes, o cordão de cintura. A respeito do apareci
mento esporádico do cinto de cordões nas encostas orientais dos 
Andes (J ivaro e rio U caiali), baseando-se na literatura presente, 
nada se pode adiantar. 

e) Cintos trançados. 

Em algumas regiões os povos naturais sul-americanos trança
vam cordões de cintura e cintos de cordões, cintos em forma de 
fita e cintos cilíndricos. O planalto das Guianas destaca-se como 
a região principal por onde se acham espalhadas tôdas as formas 
de cintos acima enumerados. Além disto, o cinto trançado encon
tra-se também na planície ocidental amazónica. O cinto trançado 
em forma de uma fita mais ou menos larga restringe-se ao oriente 
sul-americano (região do Araguaia e a leste do rio Tocantins) 
enquanto que o cordão de cintura trançado é usado entre os Bororo 
e Chamakoko. (Na literatura nada se encontra a respeito do cinto 

(920) Os homens desta tribo amarram o pênis para cima. 
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trançado dos Peba-Iagua e dos Kainguá.) Para a corifeCção dêste 
cinto os índios empregam principalmente algodão e cabelos huma
nos, bem como, em quantidade menor, embira de plantas e canudos. 
Na planície ocidental amazónica e nas regiões do sul, o material 
empregado é exclusivamente cabelos humanos e embira de plan
tas (921 ). As tribos orientais usam além de embira de planta, de 
um modo especial, o algodão. Está provado que nas Guianas são 
empregadas tôdas as matérias primas mencionadas. A julgar pela 
literatura em mão, os cintos e cordões trançados são confeccionados 
somente por homens. São de utilidade prática: para prender a 
tanga, etc. Sua importância como cinto de dança ou enfeite é 
diminuta. Excetuam-se a êste respeito os Palikur e Karajá. Aos 
cintos e cordões trançados de cabelos humanos estão ligadas certas 
crenças mágicas. Somente nas Guianas é que é usado o cinto de 
canudos, por ocasião das provas de coragem. 

Considerado sob o ponto de vista da forma e do material, e 
tendo em vista as regiões onde é usado, o cinto trançado pode ser 
tido como um elemento cultural das tribos karaib, tupi e aruak que 
habitam nas Guianas. Vem fortalecer esta opinião a referência de 
Koch-Grünberg, segundo a qual a arte de trançar acha-se "in einer 
gewissen Blüte" (922) entre os povos altamente cultivados que habi
tam na dita área. Na mesma região desenvolveu-se a forma espe
cial e tecnicamente complicada do cinto cilíndrico. O seu t1so 
difundiu-se entre os Uapixana, Arekuná, Makuxi e Patamona, res
tringindo-se ao território das Guianas. Talvez deva-se proc~rar a 
origem do cinto cilíndrico entre os Uapixana, entre os quais com
prova-se o uso do exemplar dos Kamwarri, isto é, um cinto simples 
com duas voltas (vide página 34) (923) . As tribos karaib provàvel
mente imitaram êste cinto, desenvolvendo-o até quinze voltas. O 
material empregado é igualmente a embira de planta e, em parte, 
também o algodão (924). 

Quanto aos cintos trançados de cordões, usados na planície 
amazônica, não se pode afirmar se êles se desenvolveram indepen
dentemente ou se representam apenas irradiações culturais das Guia
nas (vide II, b ). Da mesma forma existem duas possibilidades 
quanto ao cinto em forma de fita em uso entre os Karajá. Contt1do, 

(921) Provàvelmente a emblra de planta deve ser co!l81derada como um 
substituto do cabelo humano. 

(922) Koch-Grünberg 1918, JMVL 7, p. 64. 
(923) A conjetura de que os Uaplxana devam ser considerados os descobri

dores do cinto cilindrlco é confirmada por uma nota de Koch-Grünberg: "Neben 
den Makuschl und Taullpang und schon vlelfach mlt lhnen vermlscht, leben dle 
Wapischana, dle sprachltch zur weltverbreiteten und kulturell relativ hochste
henden Aruak-Oruppe zu rechnen sind und einst wohl die Kulturbringer ihrer 
Nachbarn waren." (Koch-Orünberg 1918, JMVL 7, p . 63.) 

(924) Dignos de nota são as correspondentes imitações de contas europélas 
(vide I, r). 
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poder-se-ia conjecturar que tenha sido uma adoção das Guianas, 
pois Koch-Grünberg provou uma tal influência nos motivos das 
lendas karajá (925

). Mas é também possível que, quando os Kainguá 
emigraram para o sul, tenham entrado em contacto com tribos mais 
primitivas que usavam cintos e cordões trançados (entre outros, 
talvez, os Bororo e Chamakoko ). Como certo deve ser aceito um 
intercâmbio de cintos trançados entre os Karajá e Timbira, porque 
êstes grupos, apesar da inimizade em que vivem, mantinham um 
certo contacto cultural. Quanto aos exemplares trançados de cabe
los humanos, deve-se fazer referência ao capítulo 1, i. 

Não é possível apresentar um estudo completo sôbre os objetos 
trançados. Fazem parte da arte de trançar dos povos naturais sul
-americanos e devem ser considerados sob êsse ponto de vista. 
l!:ste trabalho ainda não foi encetado. Apenas uma parte foi estu
dada por Ruth Haebler: a rêde trançada. Segundo esta, a rêde 
trançada deve ser tida como um elemento cultural das tribos aruak, 
karaib e tupi (926). 

d)_ Cintos tecidos. 

N·o Chaco e nas regiões situadas mais para o sul (Araukano, 
Tehuelché) o material empregado na preparação do cinto tecido é 
de preferência a lã. (Na falta da lã, emprega-se também o algodão, 
mas como simples substituto.) Pelo contrário, as demais tribos, 
com exceção dos Goajiro e Iaruro, empregam exclusivamente algo
dão. (Os Goajiro empregam tanto o algodão como a lã, enquanto 
os laruro usam as fibras da palmeira moriche.) Dentre as regiões 
principais por onde se acham espalhados os cintos tecidos, destacam
-se o Chaco, Llanos e Montanhas dos Chikitos, a planície do Beni, 
Llanos dos Mojos, bem como a planície ocidental amazónica. No 
norte ainc;la podem ser acrescentadas, no planalto das Guianas e na 
Venezuela, três tribos, em cada uma dessas regiões. No sul: os 
Araukano e Tehuelche. Em direção a leste o uso do cinto tecido 
só pode ser constatado entre as tribos Munduruku, Apiaká e Karajá. 

Segundo a forma distinguem-se duas espécies de cintos teci
dos: exemplares em forma de fita e em forma de tubo. Que o 
cinto em forma de fita se tenha propagado de preferência para o 
ocidente e que êle. apresen:te tal ornamentação, encontra sua expli
cação na influência andina, para a qual já foi chamada a atenção 
no fim do capítulo 1, f. Em sua forma de fita, êle se propagou 

(925) Koch-Grünberg 1920, p. 328. 
(926) Ruth Haebler 1919, p. 1.ff. 
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para o leste, somente entre os Karajá, onde se desenvolveu sob 
influência européia (927~ 02s , 929) . 

O cinto em forma de tubo pode ser considerado como um ele
mento cultural aruak, porque é confeccionado no tear aruak (des
conhecido na região andina), obtendo assim a sua forma especial. 
É usado exclusivamente pelas mulheres. Considerado sob o ponto 
de vista de desenvolvimento, pode ser colocado entre a faixa para 
carregar crianças e o tipói (9ªº). 

Os cintos em forma de fita são usados mais freqüentemente 
pelos homens. Mas em muitas tribos comprova-se também o seu 
uso por ambos os sexos. São de preferência de utilidade prática, 
como seja: amarrar a tanga, a saia, o manto, etc.; além disto, pos
suem importância especial como adômo. As tribos do Chaco usam 
êsses cintos, enfeitados com figuras geométricas, como distintivos 
da tribo e do grupo. 

Finalizando, deve-se frisar bem o seguinte: o aparecimento do 
cinto tecido não coincide com o aparecimento da arte de tecer entre 
os povos primitivos sul-americanos; o cinto em forma de fita, com 
relação à forma e à ornamentação, apresenta-se como um elemento 
bem reconhecível da cultura andina; os poucos exemplares exis
tentes no centro e leste da América do Sul sofrem a influência 
aruak ou européia; o cinto em forma de tubo (forma especial pouco 
espalhada) provàvelmente é de origem aruak. 

e) Cintos-chocalho. 

Sob a denominação de cinto-chocalho agrupam-se os cordões 
e cintos de algodão, de entrecasca, de planta, etc., dos quais pendem 
frouxamente patas, cascas de frutas e outros materiais. Quando a 
pessoa que usa tais cintos se põe em movimento, os objetos depen
durados chocam-se mutuamente, produzindo um ruído semelhante 
ao de um chocalho. 

Baseando-se nos estudos dos capítulos I~ n, p, q, podem ser 
estabelecidos os seguintes pontos de vista: como forma mais antiga 
dos cintos-chocalho pode ser considerado o cinto de patas, do qual 
provàvelmente se desenvolveu o cinto de cascas de frutas; os 
cintos-chocalho acima mencionados acham-se espalhados de pre-

(927) Fonseca, segundo Kra.use 1911, p . 196. 
(928) Lila M. O 'Neale 1949, p. 97. 
(929) Segundo Krause, os Karajá não possuem uma arte de tecer mas wna 

arte desenvolvida de entrançar (Kra.use 1911, p. 295). 
(930) Segundo Nordensklõld, o corretão para carregar crianças é um pre

cursor do ttpól (Nordenskiõld 1920, ps. 64/ 65). 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org
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ferência entre as tribos caçadoras das ·montanhas orientais brasi
leiras e do Chaco; neste conjunto pode-se conjecturar que o refe
rido cinto represente um elemento da cultura gê que daqui se 
estendeu até à região cultural do Chaco. · 

O cinto-chocalho, principalmente na sua forma primitiva, como 
cinto feito de patas, é empregado para fins de magia (vide Timbira, 
tribos do Chaco e outras). lzikowitz e Karsten referem-se igual
mente ao caráter mágico do cinto-chocalho. O pesquisador sueco 
atribui importância primária ao material. O cientista finlandês dá 
sua preferência ao ruído. Material e ruído constituem na imagi
nação do índio caçador uma única coisa. Por isso a maioria das 
tribos usa, na dança, o cinto-chocalho, porque a dança significa 
para o índio a expressão de um sentimento religioso. Expfica-se, 
pois, por que êsses cintos são geralmente usados pelos homens. 
(Exceção constitui o respectivo cinto das mulheres das tribos Jívaro 
e Kalibi.) Os cintos-chocalhos das tribos agricultoras não possuem 
mais essa unidade de material e ruído. O material fornecido pelo 
reino animal é substituído pelo material procedente do reino vege
tal, de preferência por planta à qual estão ligados conceitos mágicos. 
Nestes casos, tôda a importância se concentra exclusivamente no 
ruído. 

III - FINALIDADE PRATICA 

a) Proteção dos órgãos genitais. 

Depreende-se das descrições dos cintos e cordões de cintura 
que êles são usados essencialmente para proteger os órgãos genitais 
(contra insetos, espinhos, etc.). Sob êste aspecto merecem estudo 
especial duas formas primitivas e características: o cordão de cin
tura. e o cinto para levantar o pênis e o cordão de virilha para 
prender o uluri. 

1) Amarrar e levantar o pénis. 

O costume de amarrar o pênis para levantá-lo foi pela primeira 
ves estudado por W. Schmidt, na conferência: "Kulturkreise und 
Kuturschichten in Südamerika". O · autor provou que êste costume 
existe em cinco tribos (931). Onze anos depois, Nordenskiold, refe
rindo-se a M. Schmidt, acrescenta à tabela primitiva mais seis 
tribos, bem como uma prova arqueológica: as estátuas de pedra de 

(931) W. Schmidt 1913, p. 1047. 
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San Agustin (932, 933). Com o auxílio de novo material literário 
tomou-se possível fazer mais profundos estudos e constatar que o 
dito costume existe entre 39 tribos. 

As três estátuas de San Agustin provam que êste costume já é 
muito antigo e data da época précolombiana (934). Todavia não se 
pode mais constatar se êle se desenvolveu independentemente em 
uma ou mais regiões ou se se tornou conhecido por migração ot1 
irradiações culturais. Em todo caso ainda é grande o número das 
tribos tukano e pano, bem como das tribos isoladas lingüistica
mente, que ainda hoje usam o pênis amarrado para cima. Trata-se 
de um firme apêgo às velhas tradições. Excetuando-se os Ianaperi 
e os Krixaná, o dito costume só é praticado por aquelas tribos aruak 
e karaib que se estabeleceram muita distante da região de origem, 
o planalto das Guianas, e que vivem em freqüente intercâmbio 
cultural com as tribos mais primitivas. Importante é o fato · ae que 
o uso de levantar o pênis entre os Tikuna já vem comprovado na 
lenda dos heróis culturais: "The Girl of the Umarí-Fruit". Isto é 
mais uma prova da antiguidade dêsse costume. A lenda refere que 
épi: "He pulls his penis from behind the waist belt and dances 
about the fire ... - With this his penis was shaken1 up. Aeciarinuf 
saw this from her hiding place and could not resist laughingl (935). 

As tribos tupi parecem ser muito opostas a êsse costume. Depre- · 
ende-se claramente essa aversão em um mito sôbre a criação dos 
índios Apapokuva (coleção de Nimuendajú). Neste mito fala-se de 
como os gêmeos masculinos, nascidos da primeira mulher, pregaram 
uma peça a Aiíãy (936): "Von diesem Aiíãy heisst es, er habe seinen 
Penis mittelst einer langen Hüftschnur an dem Kõrper befestigt 
getragen und ihn gelegentlich am Ufer einer Lagune abgenommen 
und im Wasser geschwenkt und ge\vaschen. pie Zwillinge pressen 
nun Pfeffer in das Wasser der Lagune, und jemehr der Afiãy seinen 
Penis darin wãscht, desto heftiger brennt es ihm, sobald er ihn 
wieder anlegt. Schliesslich rennt er davon und stürzt in den 
'Ewigen Abgrund' "(937). Acrescentando, ainda escreve Nimuendajú: 
"Besonders verdãchtig scheint mir in dieser Hinsicht die Erzãhlung 
von Afiãy, der seinen Penis an der Hüftschnur trãgt, offenbar ein 
Spott auf die Sitte mancher nichtguaranitischer Stãmme, das Glied 
unter eine solche Schnur zu stecken. Von den Nachbarstãmmen 

(932) Nordenskiõld 19Z4 b, ps. 147/48; tabela e mapa nr. 19. 
(933) W. Schmtdt e Nordensktõld baseiam as suas referências nas citações 

de Ehrenreich "Beitrãge zur Ethnogtaphie Braslllena" (Publlcação do B. M. V. 
II, 1891), cuja obra não estava à minha dlaposição. 

(934) Preuss 1929, I, p. 79; II, quadro 1, 55 (1), 64 (1). 
(935) NimuendaJú 1952, . ps. 36, 127/28. 
(93.6) Uma ou mais figuras mitológicas criadas do nada, que não possuem 

nem poder mâgico, nem esperteza; os antigos mtssionârios provàvelmente usavam• 
-nas para significar o demónio (NimuendaJú 1914, p. 320). · 

(937) NimuendaJú 1914, p. 321. 
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der Apapocúva tragen nur die Kaingygn (938), ihre alten Erbfeinde, 
die .Hüftschnur" (939). 

Entre as tribos do Chaco êsse costume não existe de forma 
alguma. Segundo Karl von den Steinen (940), Koch-Grünberg (!:)41), 

Nordenskiõld (942) e ·Krickeberg (943), os índios levantam o pênis, 
amarrando-o junto ao corpo, para proteger a glande contra espi
nhos, insetos, etc. Karl von den Steinen julga além disto que êste 
costume está relacionado com a vida sexual (944), enquanto Karsten 
atribui-lhe significaçã:o mágica (945). Ehrenreich pensa tratar-se de 
um costume baseado no sentimento de pudor (946). Esta opinião 
não é aceita nem por Karl von den Steinen, nem por Koch
-Grünberg (947, 948). O cordão de cintura é de preferência o objeto 
mais usado para levantar o pênis. As tribos das cabeceiras do 
Xingu empregam além disto o cordame, enquanto que os Pakaguará 
empregam exclusivamente o cordame pâra levantar o pênis. Muitas 
tribos passaram também a . usar o cinto, com a mesma finalidade. 
Os Paressi e os Paressi-Kabixi até usam um cinto feito de contas , . 
europeias. 

2) Prender o uluri. 

Adotou-se o conceito "cordão de virilha" para denominar o 
objeto por meio do qual se aplica o uluri. O uso de ambos (uluri 
e cordão de virilha) é comprovado entre as mulheres das tribos 
aruak, karaib e tupi, habitantes das cabeceiras do Xingu. Todavia, 
até a puberdade, as moças das referidas tribos usam o cordão de 
cintura. Naturalmente gue chegando a essa e passando a usar o 
ultiri, adotam também o cordão de virilha (bem adaptável à pequena 
forma do uluri). Em escavações arqueológicas feitas na .ilha de 
Marajó, forarn encontrados triângulos feitos de barro para cobrir 

(938) Idêntico a Kaingang ou Kamé; 
(939) NimuendaJú 1914, p. 322. 
(940) Karl von den Stelnen 1894, ps. 195/96. 
(941) Koch-Orünberg 1910, KB, p. 89. 
(942) Nordenskiõld 1922:, p. 94. 
(943) Krickeberg 1922, p. 251. 
(944) Tem a mesma. finalidade da circuncisão: "Nicht dass die Oeffnung 

erweitert würde; es liegt vielmehr elne gymnastische Behandlung der Phimose 
vor anstatt einer operativen. Dehnen sle denn nicht die Haut, dle dle Andern 
zerschneiden? Schaffen sie nicht Raum innen, wo lhn die Andern nach a.ussen 
schaffen? Am wenigsten 'kann dies für das Abklemmen des Praeputiums mittels 
der Hüftschnur bezweitelt werden." (Karl von den Steinen 1894, p. 199.) 

(945) Karsten 1926, ps. 151/52. 
(946) Ehrenreich 1890, p. 86. 
(947) Karl von den Steinen 1894, p. 195. 
(948) Assim escreve Koch-Orünberg: "Bei den Eingeborenen, die sich von 

europaischem Einfluss mehr oder weniger frei gemacht haben, ãussert slch das 
Schamgefühl ganz anders als bei uns. Manner und Frauen sprechen unbefangen 
über die sogenannten geheimen Kõrpertelle, stellen sle ln ihren künstlerlschen 
Erzeugnissen dar, benehmen sich aber ln andere Beziehung so dezent, dass wir 
unrecht taten, sie deshalb ·unanstãndig zu nennen." (Koch-Orünberg 1910, KB, 
p. 89.) 
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as partes pudendas. Trata-se provàvelmente de uma imitação do 
uluri (949, 950). Deve-se, pois, admitir que êsse costume ac~va-se 
outrora muito espalhado e que as cabeceiras do Xingu, habitadas 
por aquelas tribos pareçam representar um "Reliktgebiet". 

Segundo Karl von den Steinen, o uluri serve para proteger os 
órgãos sexuais contra insetos, etc. (951 ); durante a menstruação 
estanca a perda de sangue (952) • . Um fato que se deu com o próprio 
cientista demonstra que o seu uso não se baseia no sentimento de 
pudor. Querendo êle trocar alguns exemplares com as mulheres 
bakairi, pôde ver como elas sem o menor acanhamento depuseram 
o uluri, estando êle presente (953). Segundo Karsten, o uluri repre
senta um objeto de magia (954). 

3) A marrar a tanga, etc. 

Mais freqüentemente do que para levantar o pênis _e prender 
o uluri, os povos naturais sul-americanos servem-se de cordões de 
cinfura e dos cintos para amarrar a tanga, etc. e protéger assim as 
partes genitais. O sentimento de pudor não pode constituir o 
motivo. por que os índios cobrem os órgãos sexuais, pois os povos 
naturais não consideram a nudez como algo imoral (955) • 

• 
b) Porta-objetos (pequenos). 

Algumas tribos usam secundàriamente os cordões .de cintura 
e os cintos para ·pendurar nêles pequenos utensílios. (Assim fazem 
os homens das tribos Tapirapé, Guaikuru, Mbyá, bem como as 
mulheres das tribos Karajá e Chamakoko.) Mas também usam-no 
para auxiliar no transporte de um grande cêsto que carregam às 
costas (mulheres bororo) ou para carregar crianças (mttlheres api
nagé). 

e) Deformação do corpo. 

Outras tribos apertam o cinto de tal maneira ao corpo, que 
produzem uma deformação do mesmo. (A pele cai sôbre as bordas 

(949) Krtckeberg 1922, p. 251. 
(950) Kric~eberg 1937, p. __ 137. 
(951) Karl von den Stetnen 1894, p. 194. 
(952) Karl von den Stelnen 1894, p. 198. 
(953) Karl von den Stelnen 1894, p. 66. 
(954) Karsten 1926, p. 2'33. . 
(955) Segundo dados de Karl von den Stetnen, Koch-Grünl)erg, Nordensklõld 

e outros cientistas. 
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do cinto! tste costu.me acha-se espalhado principalmente na pla
nície ocidental amazónica, mas também se encontra entre algumas 
tribos do rio Purus, de Mato Grosso e do Chaco. Excetuando-se 
as mulheres karajá, bororo e lengua, somente os homens é que 
usam êsses cintos apertados. Os Iamamadi usam-no quando atiram 
a flecha. Os vizinhos dêles, os índios puru-puru, dizem que usam 
o cinto para se defender contra a fome. O mesmo aplica-se aos 
Guaikuru. Os homens umaua e as mulheres karajá usam o cinto 
para tornar delgado o abdômen. Os Mirânia, com o auxílio do 
cinto apertado, pretendem correr mais célere. Para êsse fim empre
gam-se exemplares de entrecasca de árvore. As tribos tupi do 
Xingu servem-se de cintos de contas para apertar bem o corpo, 
enquanto que as três tribos do Chaco empregam para o mesmo fim 
cintos de caraguatá, algodão e lã. Forma especial constituem os 
largos "Baumbastkorsetts" dos Hianákoto-Umaua. Digno de nota 
é que êsses cintos apertados acham-se comprovados, principalmente, 
entre as tribos karaib, aruak e tupi. 

Tendo-se em vista as regiões por onde se acham espalhados os 
cintos mencionados, a planície ocidental amazónica poderia ser 
considerada como a região originária do referido costume. Toda
via o mesmo aparece nas antigas estradas freqüentadas por Aruak 
e Tupi. 

1!: estranho que neste conjunto falte um comprovante para ·as 
Guianas. 

d) Distintivos. 

Cintos e cordões de cintura servem em parte como distintivos 
de determinados grupos. Entre os Moré e Itoreauhip, os homens 
casados são reconbecíveis pelos cintos de entrecasca de árvore e, 
entre os Apinagé, exemplares do mesmo material são usados por 
homens-noviços, durante a primeira fase da iniciação. Os Karajá 
servem-se de diferentes cintos de algodão para distinguir a idade 
de suas filhas. Os cordões de cintura das moças juri, koretu e 
koeruna simbolizam a virgindade. Algumas moças de diversas 
tribos timbira orientais, que outrora usavam o cinto no sentido acima 
referido, hoje em dia usam-no como sinal de honra pela fidelidade 
com que exect1taram o seu ofício na casa-dos-homens solteiros. 
Entre os Timbira Orientais, os corredores de toro são especialmente 
distinguidos pelos cintos-chocalhos. O cinto de dentes constitui, 
entre os Apiaká, permanente distintivo de honra do cacique. Entre
tanto, os caciques kobet1a usam tais exemplares exclusivamente por 
ocasião das danças fúnebres. Os cintos de cabelos humanos, bem 
como os de pele de cobra representam geralmente o distintivo dos 
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guerreiros. No Chaco ainda reina, além disto, o costume de dis .. 
tinguir cada tribo e grupo por meio de determinados ornamentos 
aplicados no cinto. 

e) Enfeite. 

É de certa maneira surpreendente que com o material literário 
e os objetos dos museus, apenas um número relativamente pequeno 
de tribos pôde ser estudado sob o aspeçto de ornamentação por 
meio de cintos e cordões de cintura. 

Quanto ao material e à forma, os objetos empregados para êsse 
fim são muito diversos, isto é, de todos os cintos e cordões de 
cintura descritos, servem alguns exemplares, assim como demons
tram as fontes literárias, para satisfazer ao gôsto de se enfeitar. 

Pode-se talvez conjecturar que depois da primeira finalidade 
de proteção das partes genitais, a finalidade secundária de orna
mentação se tenha desenvolvido tão decisivamente que eni conjunto 
com a primeira finalidade tenha de fato obtido um11 difusão maior 
do que aquela que _é apresentada pela literatura. Dignos de nota 
são neste conjunto os raros comprovantes para mulheres e moças. 
Talvez deva-se ver a razão disto no fato de que, entre os povos
-naturais, o enfeite constitµa freqi.ientemente um privilégio dos 
homens (956) • 

.f) Traje de dança. 

Também nas da11ças_, os cintos e os cordões de cintura são 
usados exclusivamente por homens (excetuam-se as mulheres galibi 
e jívaro) pois a dança, como expressão do sentimento religioso d-0s 
povos..;naturais, constitt1i, na América do Sul, uma ação geralmente 
reservada ao sexo masculino. 

Comumente emprega-se o . -cinto-chocalho que corresponde 
admiràvelmente ao caráter da dança (vide .II, e). Sob o ponto de 
vista do material, observa-se uma certa uniformidade dos cintos de 
dança; na planície ocidental amazônicc:t (cintos de dentes de ani
mais) e no Chaco (cintos de couro). O ·pequeno uso de cintos de 
penas para êsse fim, talvez se explique pela circunstância de que 
as 11enas ficariam muito danificadas durante a· dança. Pelo muito 

(956) Muitas mulheres andam completamente nuas. Sômente nas tribos eni 
que elas gozam de 'maior estimação, podem ornar as seus corpos. Então, na 
maioria dos casos, pode-se observar que elas se tomam apegadas aos seus enfeites. 
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apêgo às tradições, no que diz respeito ao vestuário durante as 
solenidades religiosas, os índios excluem dessas danças todo o mate- , 
rial importado. Por isso, os cintos de contas européias são raramente 
empregados como adômo durante a dança. 

Em vista da importância da dança, parece que o uso do cinto 
de dança é muito maior do que se depreende das fontes literárias. 
Entretanto, os cintos e os cordões de cintura constituem apenas 
uma parte de todo o aparato empregado nas danças. Acresce que 
os dados literários quanto ao cinto de dança são tão parcos, que 
se toma impossível um estudo mais exato sôbre o assunto. 

g) Objeto de magia. 

Por sua natureza, são numericamente poucos os comprovantes 
da finalidade mágica do cinto e do cordão de cintura. 

Abstraindo-se o temor natural do índio de falar com o branco 
sôbre essa matéria, a causa principal e mais freqüente que dificulta 
a penetração nesse particular da vida daquele, é a pr6pria falta de 
compreensão do cientista, proveniente em parte da ignorância da 
língua. Os mapas das regiões por onde êsses objetos se acham 
espalhados, bem como as tabelas, dão apenas um quadro relativa
mente incompleto da situação. 

O sentido mágico dos cintos e dos cordões de cintura funda
menta-se geralmente no material. Somente os cintos e cordões de 
de cintura de cabelos ht1manos e os cintos feitos de material tomado 
do reino animal (patas, ossos, dentes, penas, couro, lã) são usados 
como amuletos. Raras são as exceções. Tais cintos são usados 
durante a dança e outras solenidades, para, por meio dêles, obter-se 
fôrça (cintos de cabelos humanos), para fazer boa caçada (cinto de 
pele de cobra dos Jívaro e cinto de pele de avestruz dos Pilagá) (957), 

para proteger-se contra influências demoníacas e doenças (cintos 
de couro e de patas entre as tribos do Chaco ), cintos de dentes na 
região dos Tuiuka e Kobeua, cintos de conchas de caracóis das 
mulheres jívaro, cinto de lã usado pelas mulheres chiriguano nas 
dores de parto (958, 959). 

A julgar pela literatura atual, apenas alguns exemplares feitos 
com material extraído do reino vegetal possuem fôrça mágica. 
Trata-se do cinto de e1nbira de planta usado pelas crianças apinagé, 

(957) Ao contrário dos colares e pulseiras, etc., o cinto como amuleto de 
caça é menos usado. 

(958) Deve-se ainda acrescentar que o marido desata o cinto e as vestes 
para !acllitar o parto da mulher (Métraux 1946, p. 318). 

(959) Multas tribos do Chaco usam os cintos de pena enrolados durante ceri
mônlas religiosas. Segundo Karsten as penas devem ser consideradas como 
cabelos dos pássaros. Possuem, pois, a mesma !ôrça mágica que os cabelos 
humanos. 
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para livrá-las de doenças e do cordão de cintura feito de algodão 
usado pelas virgens tupi (960). O cinto de entrecasca de árvore dos 
Hianákoto-Umaua, bem como dos Moré e Itoreauhip s6 tem êsse 
sentido mágico, quando apresentam ornamentos. 

Os Bororo empregam apenas o motivo do cinto usado pela 
mulher para obter influências mágicas (tatuagem do rosto das moças 
da casa-dos-homens solteiros e desenhos no zumbidor). 

Considerando-se os mapas de difusão, depreende-se que as 
regiões por onde se acham mais espalhados os cordões de cintura 
e os cintos, usados por motivos de magia, são aquelas habitadas 
pelas tribos caçadoras. Neste sentido destaca-se principalmente o 
Chaco. 

Finalmente deve ser mencionado um costume comprovado por 
Métraux a respeito do cinto usado pelos Toba e Pilagá. Entre 
essas tribos as moças escolhem durante a dança noturna o seu 
amante, pegando-o pelo cinto (961 ). 

CONCLUSÕES 

De uma consideração geral dos cintos e cordões de cintura dos 
povos naturais americanos conclui-se que a difusão de cada grupo 
de cintos, sob o ponto de vista do material empregado, não coincide 
necessàriamente com determinado aspecto exterior (técnica de con
fecção e forma propriamente dita). O aspecto exterior e o material 
empregado conservam até certo ponto sua interdependência, ao 
menos enquanto a forma não é determinada pelo material. O mate
rial empregado, as mais das vêzes geogràficamente restrito quanto 
à sua difusão, pode apresentar diversas formas e técnicas; estas 
últimas, entretanto, não dependem unicamente de um único ma
terial. 

Igualmente a difusão dos exemplares feitos de um dos mate
riais mencionados não é concomitante ao aparecimento das outras 
espécies de ornamentos e peças de vestuário feitos do mesmo ma
terial. 

Sob a perspectiva dêstes grandes complexos os objetos estu
dados apresentam muitas vêzes pouca importância. Os exemplares 
feitos com material tomado do reino vegetal podem (quanto à forma 
e ao material) ser considerados separadamente. O mesmo não se 
dá quanto aos exemplares feitos com material tomado do reino 
animal. O caráter dêsses objetos é determinado muitas vêzes pelas 

(960) Vide I, !. 
(961) Métraux 1946, p. 324. 
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fôrças mágicas atribuídas ao material. Geralmente pode-se cons
tatar que em relação aos cintos e cordões de cintura a influência 
andina parece relativamente pequena. Com certeza podem ser 
considerados o cinto tecido em forma de fita, os adornos de frutas 
e de estanho e uma parte dos cintos feitos de conchas de caracóis 
e mariscos (962). 

Além disto, o cinto de dentes de animais é usado principal
mente pelas tribos tukano, que habitam a planície ocidental ama
zônica. Quanto aos exemplares de entrecasca de árvore, de embira 
de planta e de talos, bem como de cabelos humanos, fica aberta 
a questão a respeito da origem, porque os referidos objetos são 
muito freqüentes não apenas no oeste, mas também no leste, respec
tivamente no nordeste do continente. Neste conjunto chama a 
atenção a importância das Guianas como a região de onde possivel
mente se originou a técnica do cinto trançado e do cinto de cordões 
com pinguelos. A origem do cinto de pêlos de macacos, do cinto 
de canudos e de fôlhas de palmeira, também poderia ser localizada 
nas Guianas. (De um modo particular atribuem-se aos Aruak o 
cinto tecido de algodão, feito em forma de tubo e o cinto cilíndrico 
trançado.) Pelo contrário, o cinto-chocalho, a princípio confeccio
nado com material tomado do reino animal, foi desenvolvido e 
difundido pelos caçadores orientais (gê). Igualmente encontram-se 
entre os Gê os cintos pintados feitos de entrecasca e o cinto de 
cordões com um largo envolvimento "Umwicklung". Comprova-se 
o uso do cinto de dentes humanos exclusivamente entre as tribos 
tupi do rio Tapajós. 

A posição do Chaco como região de aculturação apresenta-se 
bem claramente pela existência também dos cintos e cordões de 
cintura, que, procedendo de diversos grupos culturais, difundiram
-se com os grandes movime!ltos imigratórios até ao Chaco e aqui, 
ou conservaram a sua forma originária, ou, em parte, evoluíram de 
maneira especial em conseqüência da mistura geral. Foi assim que 
os cintos de pele pilosa conservaram a sua forma original entre as 
tribos dos caçadores, mas foram substituídos pelo cinto de couro 
entre outras tribos do Chaco depois que estas entraram em conhe
cimento com a arte de curtir e de criar animais domésticos. Os 
cintos de couro apresentam ainda ou a forma do cinto de pele 
pilosa, ou, já sob a influência das regiões ocidentais, a forma desen
volvida, isto é, o cinto com franjas ornadas em parte com enfeites 
de prata e estanho. Semelhantes observações podem ser efetuadas 
no Chaco, quanto aos cintos de algodão e de lã. A mudança do 
material de algumas espécies de cintos, apesar da conservação da 

(962) Os exemplares desta espécie de cintos que aparecem no leste restringem
-se à área da costa e est ão condicionados às clrcunstA.nclas geográficas. 
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forma primitiva, não constitui um fenômeno r-aro nas regiões estu
dadas (cinto cilíndrico nas Gt1ianas, cinto-chocalho dos Timbira) e 
se estende quanto aos cintos de contas européias sôbre vastas 
regiões do continente. Às vêzes, encontram-se na mesma tribo 
cintos de material novo e de material primitivo apresentando a 
mesma forma. Investigando-se os maiores grupos de povos quanto 
à tendência de usar certas-espécies de cintos e cordões de cinti.tra, 
tornam-se patentes os fatos seguintes: não existem comprovantes 
(segundo as fontes atualmente à mão) de que as tribos aruak 
possuam exemplares feitos de material tomado do reino animal e 
exemplares feitos com caroços, cascas de sementes, etc. (bem como 
cintos-chocalho) (963). As exceções são raras (964). Abstraindo-se 
duas tribos das Guianas que usam cintos de cabelos humanos, 
acha-se de preferência em uso entre as demais tribos das Guianas 
o cinto e o cordão de cintura de algodão e, mais raramente, também 
o cinto de entrecasca de árvore, de embira de planta e de canudo. 
Entretanto, somente as tribos karaib das Guianas possuem o cinto 
de pele pilosa, de pêlos de macaco (excetuando-se o cjnto de pêlos 
de macaco dos Oiampi) e de penas. Entre êles o cinto de cabelos 
humanos acha-se muito espalhado. ' 

Dos cintos-chocalho, os Karaib só usam o cinto feito de mate
rial vegetal. Com exceção dos Waiwai, também não usam cintos 
de dentes. Além disto, à semelhança dos Aruak, são usados pelas 
ditas tribos, em tôdas as regiões por elas habitadas, os cintos e 
cordões de cintura, feitos de algodão, entrecasca de árvore, embira 
de fôlhas e de talos. 

As tribos tupi, mencionadas nos capítulos anteriores, conhecem 
igualmente o uso dos cintos e cordões de cintura feitos de algodão 
e possuem juntamente com os cintos de dentes humanos e de pêlos 
de macaco,. lindos cintos de penas. Só foi possível apresentar um 
í1nico comprovante da existência de cada uma das seguintes espé
cies: cintos e cordões de cintura de cabelos humanos, de embira de 
fôlhas e de talos. Parece que as tribos tupi não possúem cintos de 
pele pilosa e · de patas. Entre os Cê caçadores, os cintos-chocalho 
feitos de material ·vegetal e de material tomado do reino animal, 
gozam ~e eSJ.)ecial importância. :E:_ um tanto surpreendente que 
talvez nao conheçam os cintos de penas, de de~tes, de pele pilosa, 
de cabelos humanos e de pêlos de macaco. Dos cintos feitos de 
entrecasca de árvore, as tribos gê usam apenas alguns exemplares 
pintados. Pelo contrário, cintos e cordões de· cintura feitos de 
embira de fôlhas e de talos, estão muito em uso entre êles. 

(963) A única exceção constitui o cinto de unhas dos Iamamadi. 
(964) Cinto de dentes de. antma\s dos Tar1ana e dos Kustenaú, simples cinto 

de · couro d.os Chané, cinto <le unhas dos Iamamadi. 
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Afinal deve-se observar que, comparando-se diversos cintos e 
cordões de cintura dos Jívaro com os correspondentes objetos exis
tentes nas Guianas, se deparam algumas interessantes analogias 
(forma e inaterial dos cintos de cabelos humanos, cintos-chocalho 
de mat~rial ve_geta~ cintos de pele pilos3l, etc.). Uma pesquisa mais 
exata ainda nao pode ser executada (96ª). 

O cinto tem relativamente pouca significação para as mulheres 
e moças, que geralmente só usam cintos e cordões de cintura de 
embira de fôlhas e de talos, de algodão, de lã e de contas européias. 

Para esclarecimento da questão a respeito dos motivos que 
induziram os povos naturais sul-americanos a cingirem-se com cin
tos e cordões de cintura, podem servir de fundamentos os estudos 
da terceira parte dêste trabalho. Esta breve conisderação parece 
ser necessária, porque a ciência julga geralmente o cinto como a 
veste mais antiga da humanidade e procura provar-lhe a origem 
com diversas teorias. De inúmeros pesquisadores que se dedicaram 
a êsse estudo, apenas alguns podem ser mencionados. Segundo 
Stratz (966), foi o gôsto de se enfeitar que deu a razão de ser o 
cinto, enquanto Schurtz (967) julga que o motivo reside no senti
mento de pudor. Havelock Ellis (968) e Karsten (969) crêem que se 
deveriam proteger as partes genitais contra influências mágicas. 
Grosse (97º) e Westermarck (971) consideram o cinto como um meio 
de provocação sexual, pelo qual deve ser atraída a visão sôbre as 
partes pudendas. 

Nenhuma das referidas hipóteses pode ser aplicada aos índios 
sul-americanos. Foi possível provar que a idéia de adômo tem t1m 
papel apenas secundário, bem como o motivo mágico. O senti
mento de pudor tem que ser excluído completamente como razão 
de ser do cinto e, quanto a ser um meio de provocação sexual, 
faltam comprovantes. 

Os estudos do presente trabalho demonstram, pelo contrário, 
que a idéia de proteção das partes genitais contra insetos, espinhos, 
etc., bem como o aproveitamento do cinto e do cordão como meios 
de transporte de pequenos objetos, etc., são as razões mais decisivas 
para a origem dos mesmos. 

(965) Segundo Rlvet, os Jívaro seriam parentes dos Aruak. 
(966) Stratz 1904, p . 111. 
(967) Schurtz 1891, p. 10. 
(968) Havelock Ellis 1901, p. 58. 
(969) Karsten 1926, ps. 151/52. 
(970) Grosse 1894, p . 96. 
(971) Westermarck 1901, pa. 195/96, 211 . 
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SUMMARY 

The proto-type of the belt is, from the point of view of the present 
author, a single string of bast, cotton, human hair, or sinews which is 
slung around the waist. Other varieties which are decorated with seeds, 
fruits, shell-disks, beads, etc. may be spoken of in terms of "waist strings" 
(Hüftschnüre). The occurrence of waist strings extends over the whole 
area which has been studied: from the northernmost shore of Venezuela 
to Tierra del Fuego and from the eastern slopes of the Andes to the 
east coast. The waist string serves for several purposes: for f astening 
the loincloth and breechcloth, for carrying smaller objects and, especially, 
for tying up the penis. Here we are dealing with a very old custom 
which can be traced to some sculptures of San Agustín. Likewise we 
can trace archaeologically the habit of fixing the Ulurí by means of a 
so-called "loin string". As to the findings of pottery ulurí on the isle 
of Marajó, there seems to be some evidence of a wider distribution of 
this custom than in present days. Nowadays the waist string, combined 
with the ulurí, is only worn by the women of the Aruak, Caraib and 
Tupi tribes who live in the source area of the Xingu. 

Waist strings with suspended feathers, hoofs, teeth and other objects, 
or a somewhat longer string which surrounds the waist more than once, 
to the effect that it's width becomes remarkably enlarged, have already 
been called "belt" by the present author. According to the material 
already studiecl, both varieties occur in several cases among one and the 
sarne tribe (e. g. among the Kulisehu tribes, Arekuna, Eastern Timbira). 
To the simpler type we may apply the term "cord". lt consista of a 
larger number of strings in close arrangement, the ends of which are 
lashed together. Besides these, some items also occur consisting of one 
long, lasso shaped string, or of severa! loose strings, the latter type 
being held together by means of several central ribs or lashings varying 
in width. The area where we meet such "stringbelts" extends over 
Guayana, Rio Negro, Matto Grosso, eastwards of the Rio Tocantíns and 
the lower lands of Beni. On the eastern slopes of the Andes their 
occurrence is restricted to the Jívaro and the river-mouth area of the 
Ucayali. Irrespective of the latter described distributional areas, the 
string belt seems to constitute a leading element within the three culture 
groups of Guayana (Aruak, Caraib, Tupí). The materiais used are 
cotton, human hair, monkey hair and European beads. 

Little importance is often assigned to the braided and woven belts 
among other manufactures made by the sarne techniques already men
tioned. Their occurrence is not identical with the occurrence of weaving 
and braiding crafts on the South American Continent. They can, how
ever, only be investigated e'xhaustively within the whole integrating cul
tural complex of both these crafts. Such investigations, however, are 
still wanting. 

The highlands of Guayana stand out as the main area of distribu
tion of the braided items. Here we meet the braided waist strings, as .. 
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well as waist cords which are tape-shaped and cylindrical belts made, 
by the sarne technique, of human hair, bast or cotton. The braided string 
belt occurs only in the western Amazon Valley while the braided waist 
string belongs to the Boróro and Chamakoko. The materiais used are 
exclusively human hair and bast of different plants. The braided ribbon 
belt, varying in width, however, occurs nowhere but in the easte:rn 
part of the continent ( i. e. the area of the Rio Araguaya and the area 
east of the Rio Tocantins). By reason of the extremely large number 
of material and shape varieties which are made use of in Guayana, the 
braided belt might be considered as a common element of the three large 
tribes of the Aruak, Carib and Tupí among whom the weaving craft has 
also reached a considerable standard of development. Besides, the sarne 
area has also developed the technically complicated and odd form of the 
braided cylindrical belt. As to the woven belt, one can distinguish tape 
shaped and tubular shaped items. The mainly western distribution of the 
tape shaped woven belt,_ including the ornament designs, may be explain
ed · in terms of the Andean influence. Towards the east we meet the 
latter described item still among the Karajá where, however, it reached 
its development after contact with Europeans. The tubular belt, in turn, 
may be considered as a specifically Aruak element as to its odd shape, 
conditioned by its manufacture on the Aruak loom which is unknown in 
the Andean area. It is manufactured only by wome~ and probably 
constitutes a link in development from the bearing band of children~ 
The main material used in the Chaco area and among the Aruak and 
Tehuelche is wool. Cotton will be only taken as a substitute. All other 
tribes, however, use exclusively cotton with .the exception of the Goajiro
who claim both materiais, whereas the Yaruro prefer the fibres of the 
Moriche-palm for the manufacture. 

For another and very special group of strings and belts, the present 
author suggests the term "rattle-belt". These are items of cotton, bast, 
etc., combined with hoofs, fruitshells or _similar materials which are 
loosely hanging from it. Their occurrence corresponds mainly with the 
location of the hunting tribes in the East Brazilian mountain lands and 
the Chaco. Presumably these "rattle-belts" originated among the Ge 
and spread fro1n them into the acculturation area of the Chaco. As a . 
result of investigations we may consider the hoofbelt as th·e oldest form 
out of which the fruit-shell belt has developed. Certain magic concep
tions are closely associated with the use of the rattle belt, the origin of. 
which is conditioned by the material proper. ln connection wit}l this· 
it may be also pointed out that the use of aprons and belts, the materiais 
of · which were derived from animal sources, very often has magie 
significance. Very striking is the fact that no such items are dealt 
\vith by the Aruak, except in f ew cases. The three areas where such 
items, outstanding as to their production with human hair, occur, are 
Guayana, the Andean area, and the area of the Rio Paraguay - Central 
Paraná. The question concerning the original location of it, must still 
remain unanswered although, with respect to the latter area, we may 
assume that some cultural borrowing either from the eastern or western 
center had taken place. The cultural medeators, in fact, were the Kaingang 
within their own dwelling area. Beyond this fact, we may utter the 
assumption that, according to archaeologica~ findings, . the custom of em
ploying human hair belts in terms of "power-donators" had a wider 
distribution compared with today. The occurrence of monkey hair belts 
is limited to the area north of the Amazon river. Such items which 
consist exclusively of monkey hair .present themselves only in Guayana,, 
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whereas other ones which are combined with various other materials can be 
met with also in the western Amazon Valley. The bearers of these are 
the Carib and Tupí tribes. The Tupi tribes on the Rio Tapajoz claim 
the use of human hair belts for their own. ltems with animal teeth, in 
turn, seem to be very frequent among the Eastern Tucano of the U aupes 
area. Hoof belts constitute a peculiar culture trait of the Ge. Feather belts 
are divided into two main groups ("Federreihen" and "Federbüschel", 
i. e. feather rows and feather clusters, resp.) as to their specific shape. 
They are of minor importance, though, within the South American 
feather adorning complex. The most beautiful items were and are 
manufactured by the M unduruku, Parintintin, by the now extinct eastern 
Tupí and by the Karajá. ln Guayana their occurrence seems to comprise 
only the Caraib tribes whereas, in the Chaco area their manufacture is 
restricted to the Chamakoko and Tumanaha. Concerning feather belts, 
there is nothing at all recorded among the tribes of the western Amazon 
Valley, nor do the Ge possess them in apite of their adjacency to the 
Karajá. Whether or not these feather belts constitute a cultural trait 

· of the Tu pi, and have been spread by them in connection with their 
most extensive migrations, cannot be proved. It can, however, be 
assumed. 

Hide and .fur belts predominate among the tribes of the Chaco (i. e. 
the area of the Central Pilcomayo) and the Pampas. Thus only in such 
areas which belong to the South American "Fur Province", in which there 
is no climatic impediment as to their preparation. There is still a second, 
although smaller center in the Highlands of Guayana. From this area 
there are only records of Jaguar fur belts which are exclusively worn by 
the Carib. Belts of tapir hide are merely worn by Boróro women and 
girls, whereas ostrich-hide belts have only been recorded among the 
Pilagá. Hide and snake-skin belts are also used by the Jívaro. Known 
as special types are the fringed leather belts among the Chaco tribes 
and the Araukans as well as certain items which are decorated with 
silyer and tin. Above all, the Chaco area represents a clear sample 
as to the fact that, iu post Columbian times, the choice of material had 
changed with a partia! maintenance of ancient forms. These changes 
were conditioned by the introduction of European domestic animais and 
the tanning technique. This observation applies also to bead belts on 
the whole continent. Belts and waist strings which are decorated with 
shell disks, tortoise shells and corais are mainly limited to the tribes of 
the East-coast, the Chaco area and the Western Amazon Valley. 
While the occurrence of these items is geographically conditioned among 
the previous tribes, we may, for the latter ones, assume Andean influence. 
The location of belts and waist strings made of organic materiais, depends, 
to a high degree, upon geographical conditions. Various forms and 
techniques, however, may be aplied to the raw materiais, unless the 
externa! shape does not agree with the nature of the materiais being 
used (see above). Besides, the occurrence of one of the raw materiais 
in question is mostly identical with the location of all other kinds of 
ornaments and clothing articles which are made of the sarne material. 
Within these two large complexes, the objects here dealt with are often 
oi minor importance. It can be stated that the nuclear area in which 
bark belts occur comprises the Amazon Valley, Bolivia, Guayana, Mojos 
and the Chaco. ln the Eastern areas the narrow types of soft worked 
bast are customarily worn by women, whereas the male population of 
the West, in turn, applies the rigid and wide types of bark belts as part 
of their clothing. The question as to how far the original location can 

, 
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be assignéd to the W estern Amazon Valley and Columbia, cannot be 
answered yet, by reason of the occurrences in the East (e. g. in Guay
ana). The locations of waist strings and bast belts agrees well with 
those of bark. The fibres and stems of palm-tree leaves are .preferred 
for the manufacturing process. An exception is made by the Chaco 
tribes among whom Caraguatá-fibres are used exclusively. String belts 
made of this material constitute a cultural trait of the Ge. The waist 
string and belt which is made of cotton, in fact, has found most prefer
ence among all others here dealt with. The various techniques of the 
manufacturing process have already been sufficiently described above. 

The Andean influence is, with regard to belts and waist strings, 
relatively weak. Merely the woven ribbon belt, the silver and tin decora
tion and part of the shell-disk belts as well, are definitely western cultural 
elements. Special emphasis, however, has to be laid on the cultural 
position of the Chaco with respect to acculturation. Items which have 
been introduced and spread over this · area, have either conserved their 
genuine shape or are to be met with in terms of particular develop
ments as a result of general diffusion. Moreover, there are some very 
interesting agreements between some diff erent types of belts and waist 
strings of the Jívaro compared with the corresponding items from 
Guayana. 

A special chapter has also been devoted to detailed investigations as· 
to their use. Besides purely practical purposes (such as? fixing the loin 
cloth, means of transportation of smaller objects, tying up the penis, etc.). 
each item may servê as decoration or badge, or may be worn for special 
events such as dancing, or they may be associated with magic conceptions. 

By the analysis and investigations presented in this chapter, the 
present author has tried to come to a positive result as to the origin 
of the waist string and belt. He has come to the conclusion that the 
f ollowing facts can be stated with regard to the items discussed in this 
paper about the Non Andean Part of South America: 1) The intention 
to adorn oneself by means of waist strings and belts is of secondary 
importance. 2) Likewise the magic id~a. 8) Also, sense of shame seems 
not to be an effective reason. 4) Aecording to the investigations, howe
ver, the results do show a definite intention to protect the genitais 
against insects, thorns, etc. 5) They also prove the usefulness of it. 
For carrying small objects .and even for carrying baskets and game~ 
the waist string and belt proved to be of considerable help. 

Thus, from the point of view of the present author, point 4 and 5 
may have been the most eff ective reasons for the origination of the
waist string and belt. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Als Urform des Gürtels sieht der Verfasser die einfache, um die 
Hüfte geschlungene Schnur aus Bast, Baumwolle, Menschenhaar, Tier
sehnen an. Auch solche Exemplate, die mit aufgezogenen Samen, 
Früchten und Muschelschalen, Kunstperlen usw. verziert sind, werden 
noch ais "Hüftschnüre" bezeichnet. Die Verbreitung der Hüftschnur 
erstreckt sich über das gesamte bearbeitete Gebiet von Venezuela bis 
Feuerland und vom õstlichen Andenabfall bis zur Ost.Küste. Sie dient 
vorwiegend praktischen Zwecken: Befestigung des Schamschurzes und 
Lendentuches, ais Tragvorrichtung für kleinere Gebrauchsgegenstãnde 
und vor aliem zum Hochbinden des Penis. Es handelt sich hierbei um 
eine sehr alte Sitte, die sich bereits an einigen San Agustín-Figuren 
nachweisen lãsst. Auch die Gewohnheit, das Ulurí mit Hilfe einer 
sogenannten "Leistenschnur" zu befestigen, ist archãologisch greifbar. 
N ach den Funden tõnerner Uluri auf der lnsel Marajó zu urteilen, 
scheint jedoch dieser Brauch ehemals weiter ais in der Gegenwart 
verbreitet gewesen zu sein. Heute tragen nur noch die Frauen der 
Aruak-, Karaiben-und Tupistãmme im Xingúquellgebiet die Leistenschnur 
mit dem Ulurí. 

Hüftschnüre, von denen Federn, Klauen, Zãhne usw. herabhãngen, 
oder eine lãngere Schnur, die man mehrfach um die Hüfte schlingt, 
sodass sich die Schnurbreite wesentlich vergrõssert, bezeichnet der Ver
fasser bereits als Gürtel. Im einzelnen wird der Schnurgürtel ais 
direkte Weiterentwicklung der Hüftschnur betrachtet. Teilweise lassen 
sich beide Arten für denselben Stamm belegen (z. B. Kulisehu-Stãmme, 
Arekuná, Ost-Timbira). Ais einfachste Form ist der Strang zu nennen. 
Er besteht aus einer grõsseren Zahl nebeneinanderliegender Schnüre 
deren Enden zusammengebunden werden. Daneben treten Exemplare 
auf, bei denen es sich entweder um eine lange, lassoartig geschlungetie 
Schnur oder um viele einzelne Schnüre handelt, deren Vereinigung 
sowohl durch eine in der Breite variierende Umwicklung ais auch mittels 
mehrerer Stege erfolgen kann. Ais Verbreitungsgebiete für Schnur
gürtel sind Guayana, Rio Negro, Matto Grosso ostwãrts des Rio Tocantins 
und Beni-Tiefland zu verzeichnen. Am õstlichen Andenabfall beschrãnkt 
sich ihr Vorkommen auf die Jivaro und das Mtindungsgebiet des Ucayali. 
Abgesehen von dem letztgenannten Auftreten, den Ost.Timbira und 
Stãmmen im Beni-Tiefland, scheint der Schnurgürtel ein Element der 
drei grossen Kulturgruppen Guayanas (Aruak, Karaiben, Tupi) dar
zustellen. An Material gelangen Baumwolle, Menschen-und Aff enhaar 
sowie europãische Kunstperlen zur Verarbeitung. 

Die geflochtenen und gewebten Gürtel besitzen innerhalb der in den 
genannten Techniken hergestellten Erzeugnissen oft geringe Bedeutung. 
Ihr Vorkommen deckt sich nicht mit dem Auftreten der Flechterei und 
W eberei im südamerikanischen Raum. Sie kõnnen aber letztlich nur im 
Rahmen der beiden grossen Handwerke erschõpf end betrachtet werden. 
Diese Arbeiten stehen jedoch noch aus. ~ 
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Ais Hauptverbreitungsgebiet der geflochtenen Exemplare hebt sich 
das Hochland von Guayana ab. Hier finden sich sowohl geflochtene 
Hüftschnüre als auch Schnurgürtel, bandfõrmige und zylindrische Gürtel 
in derselben Technik aus Menschenhaar, Pflanzenbast oder Baumwolle. 
Abgesehen davon tritt der geflochtene Schnurgürtel nur im westlichen 
Amazonastiefland auf, wãhrend hei den Boróro und Chamakoko die 
geflochtene Hüftschnur verbreitet ist. ln diesen Gebieten gelangen 
ausschliesslich Menschenhaar und Pflanzenbast zur Verarbeitung. Der 
mehr oder weniger breit geflochtene bandfõrmige Gürtel aus Baumwolle 
oder Pflanzenbast dagegen beschrãnkt sich auf das õstliche Südamerika. 
( Gebiet des Rio Araguaya und ostwãrts des Rio Tocantins). Auf Grund 
der Vielfalt von Material und Form hei den Vorkommen in Guayana 
kõnnte der geflochtene Gürtel ebenf alls als ein Element der drei grossen 
Võlkerschaften (Aruak, Karaiben, Tupi) angesehen werden, da in die
sem Raum auch die Flechterei in einer gewissen Blüte steht. Im selben 
Gebiet wurde ausserdem die technisch komplizierte Sonderf orm des 
geflochtenen zylindrischen Gürtels entwickelt. Bezüglich der gewebten 
Gürtel lassen sich band-und schlauchf õrmige Exemplare unterscheiden. 
Die vorwiegend westliche Verbreitung des . bandfõrmig gewebten Gürtels, 
einschliesslich seiner Ornamentik, ist durch andinen Einfluss zu erklãren. 
Seine õstlichste Verbreitung findet er hei den Karajá, entstand aber 
dort durch die Anleitung von Europãern. Der Schlauchgürtel dagegen 
kann als aruakisches Element angesehen werden, da seine besondere 
Form durch die Anfertigung auf dem aruakischen Webstuhltyp (im 
Andengebiet unbekannt) bedingt ist. Er wird allein von Frauen ange
legt und stellt vermutlich ein Entwicklungsglied dar zwischen dem 
Kindertrageband und dem Tipoy. Als Material ist für den Chaco sowie 
für die Araukaner und Tehuelche vorwiegend Wolle zu nennen. Man 
verarbeitet Baumwolle nur ersatzweise. Dagegen benutzen alle übrigen 
Stãmme ausschliesslich Baumwolle. Lediglich die Goajiro verwenden 
beide Rohstoffe, wãhrend die Yaruro die Fasern der Moriche-Palme 
vorziehen. 

Eine besondere Gruppe von Schnüren und Gürtel bezeichnet der 
Verfasser nach ihrem Verwendungszweck als "Rasselgürtel". Es han
delt sich um Exemplare aus Baumwolle, Pflanzenbast etc., von denen 
Klauen, Fruchtschalen u. ã. Material locker herabhãngen. Die Verbrei
tung erstreckt sich vorwiegend auf die Jãgerstãmme des ostbrasiliani
schen Berglandes und des Chaco. Vermutlich entstanden die "Rasselgür
tel" hei den Ge und gelangten von dort aus in das Akkulturationsgebiet 
des Chaco. Es ergibt sich, dass als ãlteste Form der Klauengürtel 
anzusehen ist, aus dem sich der Fruchtschalengürtel entwickelte. Mit 
der Verwendung des Rasselgürtels verbinden sich magische Vorstellun
gen, die nicht zuletzt im Material selbst begründet sind. ln diesem 
Zusammenhang kann darauf hingewiesen werden, dass der Gebrauch von 
Schürzen und Gürteln, . deren Rohstoffe dem tierischen Bereich ent
stammen, hãufig eine magische Bedeutung bat. Es fãllt auf, dass die 
Aruakstãmme, von wenigen Ausnahmen abgesehen, keine derartigen 
Stücke anlegen. Im einzelnen lassen sich für die Exemplare aus Men
schenhaaren drei V erbreitungsrãume nennen: Guayana, Andengebiet und 
Gebiet des Rio Paraguay-mittlerer Paraná. Die Frage nach dem Ur
sprungsgebiet muss off en bleiben, nur hinsichtlich des letztgenannten 
Gebietes ist eine übernahme entweder aus dem Ost-oder aus dem W est
zentrum f estzustellen. Die Kainguá waren aber in ihrem W ohngebiet 
auf jeden Fall die Kulturvermittler. Darüberhinaus darf auf Grund 
archaologischer Funde die Vermutung ausgesprochen werden, dass die 
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Sitte, Menschenhaargürtel als "Krãftespender" anzulegen, ehemals ein~ 
weitere Verbreitung als gegenwãrtig fand. Das Vorkommen von Affen
haargürteln beschrãnkt sich auf das Gebiet nõrdlich des Amazonas. 
Wãhrend aber die aus reinen Affenhaaren hergestellten Objekte nur in 
Guayana auftreten, sil\d solche, die mit anderem Material vermi~cht 
wurden auch im westlichen Amazonastiefland anzutreff en. Bei den 
Trãgern handelt es sich vorwiegend um Karaiben-und Tupistãmme. 
Menschenzahngürtel besitzen ausschliesslich die Tupistãmme am Rio 
Tapajoz. Dagegen erscheinen Exemplare aus Tierzãhnen besonders 
hãufig bei den õstlichen Tukano im Uaupés-Gebiet. Klauengürtel stellen 
eine Eigentümlichkeit der Ge dar. Federgürtel nach ihrer Form in 
zwei Hau ptgru ppen- "F ederreihen "-und "F ederbüschelgürtel "-eingeteil t, 
spielen in1 Rahmen des südamerikanischen Federschmuckes nur eine 
untergeordnete Rolle. 

Mundurukú und Parintintin, die ausgestorbenen Ost-Tupi sowie die 
Karajá verfertigen die schõnsten Exemplare. ln Guayana scheint sich 
das Vorkommen der Federgürtel nur auf die Karaibenstãmme zu er
strecken und im Chaco liegt ihre Herstellung allein in den Hãnden der 
Chamakoko und Tumanaha. Für die Stãmme des westlichen Amazonas
tieflandes sind keine Federgürtel belegt. Ebenso besitzen die Ge trotz 
ihrer Nachbarschaft zu den Karajá keine solchen Objekte. Ob letztlich 
der Federgürtel ein Kulturelement der Tupi darstellt und durch ihre 
weiten Wanderungen verbreitet wurde, lãsst sich nicht beweisen, wohl 
aber vermuten. Gürtel aus Fell oder Leder treten vorwiegend bei 
Stãmmen des Chaco (Region des mittleren Pilcomayo) und der Pampa$ 
auf, also in Gebieten, die zur südamerikanischen "Fellprovinz" gehõren 
und in denen sich für die Bearbeitung des Felles keine klimatischen 
Hindernisse entgegenstellen. Ein zweites, jedoch kleineres Zentrum, 
befindet sich im Hochland von Guayana. Hier aber sind lediglich Gürtel 
aus J aguarf ell bekannt, die ausschliesslich von Karaibenstãmmen angelegt 
werden. Gürtel aus Tapi1·fell trag~n nur die Boróro-Frauen und 
-Mãdchen, wãhrend der Straussenhautgürtel allein für die Pilagá bezeugt 
ist. Fell-und Schlangenhautgürtel kommen ausserdem bei den Jivaro 
vor. Besondére Formen stellen ferner gefranste Ledergürtel dar ( Cha
costãmme und Araukaner) sowie die mit Silber und Zinn verzierten 
Exemplare. Darüberhinaus bietet der Chaco ein deutliches Beispiel 
dafür, dass in nachkolumbischer Zeit mit der übernahme europãischer 
Haustiere und der Gerbereitechnik ein Wechs.el des Materiais, teilweise 
unter Beibehaltung der alten Form, stattfand. Diese Beobachtung lãsst 
sich hinsichtlich der Kunstperlengürtel auf den gesamten Kontinent 
anwenden. Gürtel und Hüftschnüre mit Muschel-und Schneckenschalen, 
Schildkrõtenschalen und Korallen beschrãnken sich im wesentlichen auf 
die Stãmme der Ost-Küste, des Chaco und des westlichen Amazonas
tieflandes. Wãhrend das Vorkommen bei den erstgenannten Stãmmen 
geographisch bedingt ist, kann für die letzteren ein andiner Einfluss 
angenommen werden. Die Verbreitung von Gürteln und Hüftschnüren 
aus pflanzlichen Material ist weitgehend geographisch bedingt. Die 
verarbeiteten Rohstoffe aber kõnnen, soweit die ãussere Gestalt nicht 
dem Charakter des Materiais unterliegt (Baumbastgürtel), in verschie
denen For1nen und Techniken ausgebildet sein (s. o.). Auch ist die 
Verbreitung aus einem der betreffenden Rohstoffe meist identisch mit 
dem Auftreten der übrigen Arten von Schmuck und Bekleidungsstücken 
aus demselben Material. Im Rahmen dieser beiden grossen Komplexe 
besitzen die behandelten Objekte oft eine geringe Bedeutung. 

Als Kerngebiet für Baumbastgürtel sind das westliche Amazonastief
land, Bolivien, Guayana, Mojos und der Chaco zu nennen. Wãhrend 
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aber in den õstlichen Gebieten vor allem Frauen die schmalen Exemplare 
aus bearbeitetem weichem Bast anlegen, gehõrt der steif e, breite Baum
bastgürtel im Westen zur Mãnnerkleidung. Wie weit das westliche 
Amazonastiefland und Kolumbien als Ursprungsgebiet angesehen wer
den kann, bleibt im Hinblick auf die õstlichen Vorkommen ( u. a. in 
Guayana) vorlãufig ungeklãrt. Die Verbreitung der Hüftschnüre und 
Gürtel aus Blatt-und Stengelbast deckt sich weitgehend mit denen aus 
Baumbast. Zur Verarbeitung gelangen vor allem Fasern und Stengel 
von Palmblãttern. Eine Ausnahme bilden hierin die Chaco-Stãmme, 
welche ausschliesslich Caraguatá-Fasern verwenden. Schnurgürtel aus 
dem genannten Material sind als Merkmal der Ge anzusehen. Die wei
teste Verbreitung fand die baumwollene Hüftschnur und der Baum
wollgürtel, der in den verschiedensten Techniken (s. o.) bekannt ist. 

Die andine Einwirkung ist hinsichtlich der Gürtel und Hüftschnüre 
verhãltnismãssig gering. Nur der bandfõrmig gewebte Gürtel, die Silber
und Zinnverzierung sowie ein Teil der Muschel-und Schneckenschalen
gürtel kõnnen als gesicherte westliche Elemente angesehen werden. Zu 
betonen ist dagegen die Stellung des Chaco als Akkulturationsgebiet. Die 
bis in diesen Raum verbreiteten Exemplare bewahrten hier entweder 
ihre ursprüngliche Gestalt oder weisen infolge der a11gemeinen Vermi
schung teilweise eine besondere Entwicklung auf. Interessante 'Uberein
stimmungen bieten ferner die Vergleiche verschiedener Gürtel und Hüft
scbnüre der Jívaro mit entsprechenden Gegenstãnden aus Guayana. 

ln einem Sonderkapitel wird auch der Verwendungszweck im einzel
nen untersucht. Neben rein praktischen Zwecken (Befestigung des 
Schamschurzes, Transportmittel für kleinere Gegenstãnde, Hochbinden 
des Penis usw.) kõnnen die einzelnen Exemplare auch als Schmuck 
oder Abzeichen dienen, beim Tanz angelegt werden, oder einen magischen 
Sinngehalt besitzen. ln diesem Kapitel wird die Frage nach dem Ur
sprung der Hüftschnur und des Gürtels zu klãren versucht. ln Bezug 
auf das nichtandine Südamerika kommt der Verfasser dabei zu der 
Feststellung, dass der Schmuckgedanke nur eine sekundãre Rolle spielt, 
ebenso wie das magische Motiv. Aber auch das Schamgefühl ist als 
Ursache võllig auszuschalten. Dagegen zeigen die Untersuchung~n, dass 
vielmehr der Schutzgedanke ( Genitalorgane sollen gegen Insekten, Dor:.. 
nen usw. geschützt werden) und die Verwendung als Transportmittel 
(kleine Gegenstãnde hãngt man daran auf, oder beim Tragen eines 
Korbes, eines Wildbrets bietet der Gürtel eine Entlastung) für die 
Entstehung ausschlaggebend sind. 
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Fig. 1 - Cinto de entrecasca de árvore, Jivaro. H. 

Fig. 2 - Cinto de cordões de fibras de tucum. 
H. M. V. Foto Helnrich Thede. 

PRANCHA I 

M. V. Foto Heinrlch Thede. 
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Fig. 3 - Cinto trançado de 
embira de talos, Bororo. 

M. A. I. 
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> --Fig. 4 - Jovem krahó com cinto de cordões, de algodão. 

M. P. Foto Harald Schultz. 
Fig. 5 - Jovem kr'lhó c 'lm ~lutn rl e "" rdõ:::;, de c:.lg:idã~. 

M. P. Foto Harald SchUltz. 



Fig. 6 - Taplrapé con1 cordão de cintura de algodão. 
Foto Prof. Herbert. Baldus. 

F ig. 7 - Tapirapé com cordão de cintura de algodão. 
Foto Prof. Herbert Baldus. 



Fig. 8 - Cinto-tubo de algodão, Umutina. M. P. Foto Harald Scbultz. 



I-IANS BECI-IER PRANCI-IA V 

Fig. 9 - Mulher umutina com cinto-tubo. ~1: . P . Foto Har ald Schultz. 



Fig. 10 - Confecção de um cinto-tubo, Umutina. M. P. Foto H a.rald Schultz. 
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IIANS BECHER PRANCHA VII 
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Fig. 1 I - Cinto::; tec!d~s. d" lii: a - Pilagá: b - Toba: c - Toba; d - Sanapaná. 
H. M. V. Foto Heinrlch Thcdc. 

Fig. 12 - Cintos tecidos, de lã. Araukano. o. - orn'ido com figuras geométricas: 
b - c rnado com prata e contas de vidro. H. M. V. Foto He!nrlch Thede. 



líANS BECHER 

Fig. 13 - Cintos de cabelos humanos. Agua
runn. II. M. V. Foto EmmR. Gottschau. 

PRANCHA VIII 

Fig. 14 - Cint.o de cabelos humanos. 
Aguaruna. H . M. V. Desenho de Marie 

Endcrlin. 

Fig. 15 - Cinto de cabelos humanos, Aguaruna. H. M. V. D esenho de Marie 
Enderlin. 



HANS BECHER PRANCII A IX 

Fig. 1a - Cinto d:! dentes, alto R lo Negro. H. M. V. Foto Hclnrlch Thcdc . 

• 

Fig. 17 - Cinto de patas, Gaviões. H . M. V. I"oto Heinr ich Thedc. 



!IANS BECHER PRANCHA X 

Fig. 18 - Cinto-chocalho com cascas de frutas, sen,entes e outros mat2-
rlais, Jivaro. H . M. V. Foto Helnrlch Thedc. 

F ig. 19 Clnto-chocalho com sement es e pontas de lagenárla, Krahó. M. P . 
Foto Harald Schul tz. 
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HANS BECH ER P RANC I-IA XI 

F ig. 20 - Cinto-chocalho com sementes. cont.as européias de porcelana. pontas de 
Jagenátia e p1tas de anta, Ramkckamekrã-Canella. H. M. V. Foto Heinrich Thede . 

=W ª ... ...... . 

Fig. 21 - Cordão de cintura com anéis feitos de caroços de 
uma p almeira, Tupar i. H . M. V. Foto Helnrlch Thede. 



HANS BECHER PRANCHA XII 
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a - Cinto de couro, Pilagá; b - Cinto de cordões de cabelos humanos, Rio Negro; 
c Cinto de contas, Arekuná.; d - Cinto de contas, não terminado, Arekuná; 
e - Ampliação da vista parcial do cinto de contas não terminado, Arekuná. 

H. M. V. Desenho de Dascha Det.ering. 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
                           www.etnolinguistica.org


	000_RMPns9_1955
	001
	002
	003
	004
	005
	006
	007
	008
	009
	010
	011
	012
	013
	014
	015
	016
	017
	018
	019
	020
	021
	022
	023
	024
	025
	026
	027
	028
	029
	030
	031
	032
	033
	034
	035
	036
	037
	038
	039
	040
	041
	042
	043
	044
	045
	046
	047
	048
	049
	050
	051
	052
	053
	054
	055
	056
	057
	058
	059
	060
	061
	062
	063
	064
	065
	066
	067
	068
	069
	070
	071
	072
	073
	074
	075
	076
	077
	078
	079
	080
	081
	082
	083
	084
	085
	086
	087
	088
	089
	090
	091
	092
	093
	094
	095
	096
	097
	098
	099
	100
	101
	102
	103
	104
	105
	106
	107
	108
	109
	110
	111
	112
	113
	114
	115
	116
	117
	118
	119
	120
	121
	122
	123
	124
	125
	126
	127
	128
	129
	130
	131
	132
	133
	134
	135
	136
	137
	138
	139
	140
	141
	142
	143
	144
	145
	146
	147
	148
	149
	150
	151
	152
	153
	154
	155
	156
	157
	158
	159
	160
	161
	162
	163
	164
	165
	166
	167
	168
	169
	170
	171
	172
	173
	174
	175
	176
	177
	178
	179
	180
	180_prancha1
	180_prancha2
	180_prancha3
	180_prancha4
	180_prancha5
	180_prancha6
	180_prancha7
	180_prancha8
	180_prancha9
	180_prancha10
	180_prancha11
	180_prancha12

