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ABSTRACT 

Systematic description of the 216 artifacts which form the Guarani 
assets of the Museu Paulista. Some of these artifacts date back to the 
turn of the century, others were collected hy professional anthropologists 
during the forties and seventies. Thus, an important feature of this collec
tion is that it covers a period of 70 years, providing materials for studies 
on change persistence. Part of a wider research on the cerimonial 
and material domains of the several Guarani groups, especially those 
settled in the State of São Paulo, this paper uses both bibliographic and 
archival materials in order to clarify the history of every item. 

INTRODUÇÃO 

Estando há anos em íntimo contato com hordas guarani do Estado 
de São Paulo, mormente na aldeia de Silveiras, no litoral norte, procurei 
aprofundar os conhecimentos sobre esta etnia através de estudos biblio
gráficos e de consultas aos materiais etnográficos do Museu Paulista. O 
Setor de Etnologia da Instituição convidou-me, em seguida, a elaborar 
trabalho histórico e descritivo do seu acervo guarani. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O MATERIAL GUARANI 

Os materiais guarani existentes no MP não formam uma coleção no 
real sentido do termo. A não ordenação sistemática das peças, quando mui
to, viria a caracterizar a constituição de uma reserva técnica. 

No conjunto, o material compõe-se de objetos coletados desde o 
início deste século até o ano de 1972, sendo os mais antigos em maior 
número. Este fato confere à "Coleção Guarani" caráter único, raro e pre-

(•) Graduando do Departamento de Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Cató
Jica de São Paulo. 
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cioso. Por razões históricas e devido a mecanismos aculturativos, certos 
tipos de artef atos não mais pertencem ao plano de produção atual dos 
guarani e, se ainda encontrados, constituein ·quando muito "símiles" des
providos da riqueza e do esmero original empregados pelo artífice e dos 
significados mais antigos. São hoje simples categorias destinadas à troca 
mercantil com elementos alienígenas. 

Esta nuance entre o "velho" e o "novo" fica muito bem caracterizada 
quando observamos as peças de origem mais recente, o que novamente des
perta nossa atenção para a riqueza qualitativa do material existente. 

Em virtude da situação pouco adequada de armazenagem e da pró
pria natureza perecível de muitos objetos, o estado de conservação do 
material pode ser considerado razoável, c9m algumas peças parcialmente 
danificadas e outras irrecuperáveis. 

ORGANIZAÇÃO DO PRESENTE TRABALHO 

1. Atual situação documental do material , 

f 

Grande parte do acervo encontra-se devidamente documentada. A 
este material acrescentei informações bibliográficas e opiniões de infor
mantes indígenas, sempre enfatizando detalhes de confecção e de utilização 
dos artefatos. Certas inferências a respeito desses processos também foram 
possíveis, graças ao exercício concomitante de observações de campo e de 
manuseio do material no âmbito do Museu. 

Existem, contudo, situações anômalas, tais como: 

a) Material catalogado, mas desprovido de descrição; 

b) Material registrado no livro de tombo como pertencente à etnia, 
mas que deixa a desejar quanto à real procedência (classifiquei-o 
sob a expressão: "dado como guarani") ; 

e) Material caracteristicamente guarani, que, porém, não foi regis
trado como tal no livro de tombo ou foi identificado como per
tencente a outra etnia. (Neste caso, far-se-á necessário acurado 
exame das peças e extensa pesquisa docomental; melhor baliza
mento será obtido a partir da publicação de outras "coleções", 
facilitando, então, a comparação sistemática das peças). 
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2. Procedência do material 

Observa-se que o acervo guarani do MP provém, principalmente, das 
seguintes aldeias: . 

a) Aldeia de Itariri, Município de ltariri, ". . . na serra dos Itatins, 
entre ·Peruíbe e Juquiá" (Malcher, 1964:235), litoral sul do Esta
do de São Paulo; 

b) Aldeia de Bananal (.PI), Município de ltanhaém, ". . . próximo 
do rio Preto, a 14 km à esquerda da via férrea Santos-Jundiaí, 
na altura do km 77" (Malcher, 1964:235), litoral sul do Estado 
de São Paulo; · 

c) Aldeia de Rio Branco, "entre o rio Branco e o rio Comprido, pró
ximo de ltariri, nas proximidades da Praia Grande, atrás da serra 
do Jacupiranga, ao sul de Santos" (Malcher, 1964:235), Estado 
de São Paulo; · 

d) Aldeia de Barragem, próxima a Parelheiros, periferia do Muni
cípio de São Paulo, Estado de São :Paulo; 

e) Aldeia de Silveiras, Município de São Sebastião, situada a mon
tante do rio Silveiras, distante cerca de 12 km de Barra do Una, 
litoral n~rte do Estado de São Paulo; 

f) Aldeia, de Araribá (PI Curt Nimuendajú), Município de Bauru, 
". . . junto ao rio Batalha, cerca de 30 km da cidade de Bauru" 
(Malcher, 1964:235), Estado de São Paulo; 

g) Aldeia de Laranjinha, Município de Xapecó, " ... 1 entre os rios 
Xapecó e Xapecozinho" (Malcher, 1964:235), Estado de Santa 
Catarina; 

h) Aldeia de Guarita (PI), Município de Guarita, Estado do Rio 
Grande do Sul; 

Ocorrem, entretanto, algumas peças das quais não consta referência 
à aldeia, apenas à região de coleta: 

i) Município de São Jerônimo, Estado de São Paulo; 

j) Estado do Paraná; 

k) Paraguai. 
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3. Referências aos coletores, vendedores e doadores de material ao 
. acervo 

a) Benedicto Calixto de Jesús (Conceição de ltanhaém, 14..10.18~3 
- São Paulo, 31.5.1927): o conhecido autor de pinturas de cunho histó
rico, religioso e de marinhas, ofereceu artefatos guarani ao MP em 1904. 
Em sua obra pictórica são comuns os elementos de inspiração indígena, que 
certamente procurou junto à população guarani do litoral paulista, como 
atestam os seus escritos, mencionados na bibliografia final. 

b) Egon Schaden: atuou, de 1943 a 1967, como professor e regente 
da Cadeira de Antropologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo. Iniciou em 1946 suas pesquisas entre os 
guarani, que o tornaram um dos maiores especialistas nessa cultura indí
gena. Materiais por ele colhidos e documentados em 194 7 e 1949 inte
gram a "Coleção Guarani". 

c) Herbert Baldus (Wiesbaden, 14.3.1899 - São Paulo, 24.10.1970): 
natural da Alemanha Ocidental, ávido por estabelecer contatos com as po-, 
pulações indígenas da América do Sul, imigrou para a Argentina em 1921 
e, em 1923, estabeleceu-se em São Paulo. Realizou, até 1928, inúmeras 
pesquisas entre os índios do Brasil e do Paraguai, voltando então à Al~
manha para estudar Etnologia na Universidade de Berlim. De volta ao 
Brasil, em 1939, foi contratado pela Escola Livre de Sociologia e Política 
para a cátedra de Etnologia Brasileira, onde lecionou até a data de sua 
morte. Em 1946, a convite do Governo do Estado, assumiu a chefia do 
Setor de Etnologia do MP, tornando-se responsável pela organização das 
coleções etnográficas e pela edição da Revista do MP. Foi também diretor 
do MP de 1953 a 1960. Herbert Baldus foi um dos pioneiros que estabe
leceu as bases científicas sobre as quais se apóia o moderno estudo dos 
índios no Brasil. 

d) Wanda Hanke (1893-1958): natural da Áustria, graduada em 
Psicologia, Medicina e Direito, realizou inúmeras viagens pelo interior da 
América do Sul, inclusive ao Brasil, reservando especial afinidade para o 
estudo lingüístico e da vida religiosa dos indígenas. Suas pesquisas de 
campo situam-se entre Opaié e Kayuá, no sudeste de Mato Grosso, os 
Tembekwá do Paraguai, os Detuána, no rio Japurá (aldeia de Cajubim). 
Esteve também entre os Guayakí, Sirionó, Txacôbo, Arára, Huanyam ( cur
so inferior do rio Manuel Correia, no Guapoté), Boca Negra (J atuarana}, 
Kaingáng, Borôro, Parintintin e outros. o· material guarani doado ao MP 
pela pesquisadora pertenceu ao subgrupo Kayuá. 

e) Franz Adam: a seu respeito restam-nos pouquíssimas informações. 
Forneceu substancial quantidade de peças guarani ao MP durante os anos 
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de 1909 e 191 O. Sobre este curto período · escreveu von Ihering: "O Sr. 
Francisco Adam visitou por nossa ordem os índios guarani, localizados a 
3 léguas de Conceição de ltanhaém, que, aliás, já conhecia e com os quais 
mantinha boas relações. De lá trouxe-nos boa série de objetos ethnográfi
cos, entre os quais havia algumas peças que faziam falta à nossa coleção" 
(von Ihering, 19·11: 14 ). 

f) Delvair Montagner: enquanto aluna de pós-graduação em Antro
pologia Social na Universidade de São ·Paulo e funcionária do MP, coletou 
material nas aldeias de SHveiras e Barragem em 1971 e 1972. 

g) Harald Schultz: funcionário do MP, exerceu a função de Assis
tente de Etnologia até o seu falecimento em 1966. Realizou inúmeras ex
pedições de coleta de material etnográfico para o MP, dentre as quais 
podemos citar: rio Araguaia ( 1948), Ilha de Marajó (1949), estuário do 
Amazonas (1957-58), Tocantins e Araguaia (1959), índios Canoeiros do 
rio do Sangue (l 9·62), Xingu e região da serra do Parima (196'5). 

4. Metodologia empregada 

O material cadastrado atinge ·o montante de 216 peças, que serão 
· ·ápresentadas em / termos etnográficos e museográficos, de acordo com 
numeração ará9ica em ordem · crescente, arranjados os artefatos em grupos 
funcionais, como segue: 

Adornos e objetos cerimoniais pág. 

1. Diademas e adornos dos membros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 
2. Cara.p·uças . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
3. Chapéus ......... . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
4. Tembetás ....... . . . ............... .. .......... ; . . 227 
5. Colares . . . . . . . . . . . . . . . ....... . .............. :· . . . . 227 
6. Mantos, ponchos e tangas .. .. . . ... .. . . . : . . . . . . . . . . . . i29 
7. Flautas ................. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232. 
8. Violino (rebeca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232 
9. Maracás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2 

1 O. Bastões de ritmo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
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11. Pia batismal . ..... . ... ... . . . . .. ... ... ... , . . . . . . . . . 236 
12. Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 236 
13. Cachimbos e acessórios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 

Objetos de uso doméstico e instrumentos de trabalho 

1. Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240 
2. Velas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
3. Pentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 
4. Bombilhas para mate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243 
5. Cabaças . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
6. ·Prato e outros vasilhames . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
7. Redes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 248 
8. Cestaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
9. Fusos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 

1 O. Agulhas e perfuradores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
11. Cordéis . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . 261 
12. lmplementos domésticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 
13. Instrumentos para pesca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
14. Armadilhas para caça . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263 
15. Flechas, arcos e bodoques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264 

A descrição etnográfica compreende: 

- Nome do artefato em português, seguido do número de Registro 
Geral (RG) do Setor de Etnologia, citado sempre entre parênteses; deno
minação indígena (se conhecida); indicação de subgrupo (se houver); des
crição do objeto; referências à confecção e uso (se houver); dimensões; 
observações (quando necessário). 

- Segue-se a descrição museográfica, com dados sobre coletor; lugar 
e ano de coleta; data de entrada na Instituição; forma de aquisição, com 
indicação do doador ou vendedor; referências a registros anteriores (não 
constando uma ou mais informações dessa ordem, o fato será simplesmente 
omitido). 

Para não tornar extensa a descrição, as denominações da matéria
-prima utilizada na confecção d0s artefatos será dada com o nome popular 
e indígena (se conhecido). 
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5. Abreviaturas utilizadas 

MP: Museu Paulista 

Inv. 7: Inventário 7 

Entr. 1.: data de entrada na Instituição 

Reg. Ant.: Registro anterior 

RG: número do Registro Geral do Setor de Etnologia 

ADORNOS E OBJETOS CERlMONIAIS 

1. Diademas e adornos dos membros 

001 - Diadema de penas (RG 1157) - ãcãreguá (Damy, 1984) 
- akangua á (Nimuendajú, 1978:102). Apapokuva. Cordel revestido de 
tufos ·anelares de penas vermelhas, amarelas e negras de tucano, dispostas 
horizontalmente de modo a cobrir o amarrado da borla anterior. Uso ceri
monial. Circunferência: 44 cm. Referências: Nimuendajú (1978:101-4). 
Herbert Baldus. Aldeia de Araribá, em 02.194 7. Entr. 1.: 05 .194 7. Com
pra a Kurt Frank. Documento 16. 

1 

002 - Diadema de penas (RG 3290) - ãcãreguá (Damy, 1984) 
- akangua á (Nimuendajú, 1978:102). Guarani. Faixa tecida de algodão 
à qual se prendem tufos de plumas amarelas e vermelhas e, na borda inf e
rior, quatro pingentes de plumas amarelas, poty. Nas extremidades da faixa 
os fios componentes unem-se em tranças, que permitem amarrar a peça à 
cabeça. De suas pontas pendem pingentes de penas de papagaio, paracau, 
peles de beija-flor e cordéis emplumados. Uso cerimonial. Comprimento da 
faixa: 25 cm, largura: 3,5 cm, comprimento dos pingentes: 26 cm. Refe
rências: Nimuendajú (1978:101-4). Litoral de São Paulo, s/ d. Entr. 1.: 
1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2972, documento 10. 

' 
003 - Enfeite de cabeça ou colar (RG 4409). Objeto não locali-

zado durante a elaboração do catálogo. Denominação · conforme número 
de registro. Coletado em ltanhaém .. Inv. 7, p. 126, n.0 23. 

004 - Braçadeira (RG 1583) - tukambí (Nimuendajú, 1978:103). 
Provavelmente Apapokuva ou Kayuá. Sobre uma faixa de fios de algodão 
entrelaçados com finíssimos· cordéis de fibras vegetais, prendem-se, sob 
costura, sucessivas camadas de plumas amarelas e vermelhas de tucano. 
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Nas extremidades da faixa os fios componentes unem-se em tranças nuas, 
que permitem fixá-la ao braço, e tranças adornadas. Destas tranças pen
dem pingentes amarelos ·e azulados, também de tucano, em número de 5 
para cada extremidade da braçadeira. Comprimento: 25 cm, largura da 
faixa: 1 cm, altura média da emplumação: 3 cm, comprimento máximo das 
tranças: 3,5 cm. Designada anteriormente como Kaiapó. Estado de Goiás, 
s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Inv. 7, p. 154, n.0 72. 

005 - Braçadeira (RG 4412) - tukambí (Nimuendajú, 1978:103). 
Guarani. Sobre um cordel entrançado de fibra vegetal (tucum?), enrola-se 
outro (embira?) a título de suporte para a emplumação. Este cordel é des
tinado a prender-se ao braço e contém penas brancas, pardas e azuladas. 
Encaixa-se a um cordel mais grosso, igualmente constituído, que, a meia 
altura, bifurca-se para conter três pares de pingentes, poty, com penas 
amarelas, brancas e preto-amareladas. Uso cerimonial. Comprimento: 29 
cm. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. 
Ant.: 3045, Inv. 7, p. 126, n.0 3. 

006 - . Braçadeira (RG 1584) - tukambí (Nimuendajú, 1978-103). 
Provavelmente Apapokuva ou Kayuá. Vide 005. Comprimento: 16 cm, lar
gura: 0,8 cm. Este objeto foi anteriormente mencionado, no catálogo da 
exposição "Arte Plumária do Brasil" (17.ª Bienal de São Paulo), como 
pulseira. Estado de ·Goiás, s/d. Entr. 1.: 1909. Compfa a Franz Adam. 
Inv. 7, p. 154, n.0 72. 

007 - Provavelmente colar (RG 4116). Guarani. Cordão trançado 
com fibra vegetal, talvez algodão, cerificado coin breu ou cerol. Suas ex
tremidades formam, respectivam·ente, quatro tranças, não enceradas, enfia
das de contas de vic;Iro ou plástico vermelho, sendo uma delas azul-claro. 
Um cordel mais fino (tucum?) passa pela malha cerificada, próximo ao 
trançado com as contas, permitindo unir suas duas extremidades ao cor
dão'. Uso provavelmente cerimonial. Comprimento do trançado: 35 CD!, 
comprimento dos fios pendentes: 17 cm. Aldeia de Bananal, s/d. 

2. Carapuças 

008 - Carapuça de penas (RG 3292) - ·acangatá (lnv. 7, p. 126, 
n.0 16). Guarani. Tecido de algodão com formato de coifa ou carapuça, 
recamado com plumas amarelas, vermelhas e marrons, costuradas em linhas 
sucessivas ao tecido. Da faixa de plumas vermelhas pendem oito borlas 
de plumas amarelas e vermelhas, poty. ·Da faixa de plumas marrons, ime
diatamente acima, partem quatro cordéis revestidos de penas amarelas que 
se prendem ao alto de um tufo emergente da parte central, amarela, da 
carapuça. Este tufo começa por grosso cordel revestido de penas verme-
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lhas, donde emergem penas amarelas (talvez de japu) e marrons. Uso 
cerimonial. Altura da carapuça: 12 cm, altura da carapuça mais o tufo 
terminal: 28 cm, diâmetro: 19 cm. Denominada também barrete {vide Reg. 
Ant. : 3314). ltanhaém, litoral de São Paulo (provavelmente aldeia de Ba
nanal), s/ d. Reg. Ant.: 3314, Inv. 7, p. 126, n.0 16. 

009 - Carapuça de penas (RG 3293) - acangatá (Inv. 7, p. 126, 
n.0 8). Guarani. Tecido de algodão com formato de coifa ou carapuça, 
recamado com plumas amarelas, vermelhas e marrons, costuradas em linhas 
sucessivas ao tecido. ·Um tufo em forma de "X", composto por duas ripi
nhas de madeira entrecruzadas, recoberto com plumas marrons (provavel
mente de mutum) e vermelhas nas extremidades, emerge do alto da coifa. 
Dois cordéis revestidos por segmentos anelares de plumas marrons e dois 
outros, de plumas amarelas, prendem-se a pontos opostos da peça e, pas
sando um acima do outro, formam aros na região superior. Uso cerimo
nial, provavelmente pelos pajés. Altura: 20 cm, comprimento dos aros: 
40 cm, diâmetro: 18 cm. Denominada também b?rrete (vide Reg. Ant.: 
3314). Itanhaém, litoral de São Paulo (provavelmente aldeia de Bananal), 
s/d. Inv. 7, p. 126, n.0 8 (foto 1). 

010 - Carapuça de penas (sem etiqueta de RG) - acangatá (lnv. 
7, p. 126, n.0 s 8-16). Provavelmente guarani. Tecido de algodão com for
mato de coifa ou carapuça, recamado por pequenas faixas azuladas e aver
melhadas de fios de algodão e plumas amarelas, marrons e verdes, costu
radas em linhas sucessivas ao tecido. Plumas amarelas, situadas na parte 
mediana da coifà e diametralmente opostas, formam um motivo aproxi
madamente circular. Do semi-círculo superior da coifa correm duas faixas 
paralelas de plumas verdes de papagaio, paracau, e marrons, talvez de 
mutum. Entremeando esta faixa, no terço médio, emergem plumas longas, 
amarelas e verde-avermelhadas de papagaio. Nos lados opostos da região 
basal descem faixas de algodão destinadas a fixar o objeto quando em 
uso. Uso cerimonial. Altura da coifa: 16 cm, diâmetro: 20 cm, altura da 
coifa mais o terço médio da emplumação superior: 32 cm. Denominada 
também barrete (vide Reg. Ant. 3314). Não há dados museográficos; con
tudo, informações obtidas junto aos livros de registro e de inventário per
mitem supor o objeto como pertencente aos guarani de Itanhaém (aldeia 
de Bananal). 

3. Chapéus 

011 - Chapéu (RG 4355) - txaukurú (Cherobim, 1981:95). Pro~ 
vavelmente Mbüá. Trançado em espiral, de finíssimas tiras de envira e cipó
-imbé. Largura da aba: 7 ,O cm, diâmetro: 31 cm. A confecção original é 
dada a partir de fibras de tucum (lnv. 7, p. 130, n. 0 89). Estado do Pa
raná, s/d. Reg. Ant.: 3290, Inv. 7, p. 130, n.0 89. 
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Foto 1 - Peça n. 009: Carapuça de penas (RG 3293). 

-226-



012 - Chapéu (RG 4356) - txaukurú (Cherobim, 1981:95). Vide 
O 11. Altura da copa: 7 ,5 cm, largura da aba: 60 cm, diâmetro: 29 cm. 
Idem 011. Vide 011. 

013 - Chapéu (RG 4357) - txaukurú (Cherobim, 1981:95). Pro
vavelmente guarani. Trançado a partir de fitas dobradas de cipó-imbé com 
duas cores diferentes. Altura da copa: 8 cm, largura da aba: 7 ,5 cm, circun
ferência da aba: 1O1 cm. Não há dados museográficos. 

014 - Chapéu (RG 12823) - txaukurú (Cherobim, 1981:95). Pro
vavelmente Mbüá. Trançado de lascas roliças de timbó-peva, com a borda 
envolvida por fita de cipó-imbé. Há vestígios de duas faixas pintadas com 
açafrão no começo da aba. Feito e usado por homens. Altura: 14 cm, cir
cunferência da aba: 83 cm. A peça foi confeccionada e pertenceu ao gua
rani Gumercindo, chefe do grupo de Silveiras, j.á falecido. Informações 
sobre a confecção em Cherobim (1981 :95). Delvair Montagner. Aldeia de 
Silveiras, s/ d. Entr. 1.: 14.1.1972. Doado por Ari Augusto Martim, de 
origem guarani. 

4. Tembetás 

015 - Tembetá de jataí (RG 9532). Provavelmente guarani. Três 
fragmentos roliços e transparentes de resina avermelhada, provavelmente 
partes de um tembetá. Usado pelos homens como adorno labial. Compri
mento dos fragmentos: 5 cm, 1 cm e 7 cm. Referências: Meliá (1976:236-41) 
e Schaden (1954:31). São Jerônimo, s/d. Reg. Ant.: 3253, Inv. 7, p. 130, 
n.0 85. 

016 - Tembetá (RG 9549). Provavelmente guarani. Fragmentos. Ma
terial não localizado durante a elaboração do catálogo. Descrição não ini
ciada. São Jerônimo. Reg. Ant.: 3253, Inv. 7, p. 130, n.0 85. 

017 - Tembetá (RG 9550). Vide 016. São Jerônimo. 

018 - Tembetá (RG 9551). Vide 016. São Jerônimo. 

019 - Tembetá (RG 9552). Vide 016. São Jerônimo. 

5. Colares 

020 - Colar (~G 1158) - yiassaá (Nimuendajú, 1978:102). Apa
pokuva. Duas voltas de sementes pretas, ymau, unidas a intervalos ~egula-
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res por pingentes de pequenas penas, amarradas em forma de ramalhetes. 
poty. Enfeite para o peito que se usa atravessando o pescoço e o braço 
(Nimuendajú, 1978: 101-2). Comprimento: 120 cm. Interessante a descri
ção de Nimuendajú: "Las pepitas son ablandadas en el agua y per/oradas 
con aguja, para ensartarlas en un cordón de fibras, preferentemente de 
tukum. El cordón acabado se compone de tres a seis hilos y esta adornado 
a intervalos con el mencionado poty" (Nimuendajú, 1978:102). Herbert 
Baldus. Aldeia de Araribá, s/ d. Entr. I.: 2.1947. Compra a Kurt Frank. 
Documento 16. 

021 - Colar (RG 1159) - yiassaá (Nimuendajú, 1978:101). Apa
pokuva. Sobre um cordel de algodão alinham-se conjuntos de sementes , 
brancas de Lágrimas de Nossa Senhora, kapií, seguidas por conjuntos de 
sementes pretas, ymau. A intervalos regulares prendem-se ao cordel pin
gentes de plumas, poty, de vários pássaros, pequenas e escuras. Entre estas, 
as de garça, gwirá morotí. Enfeite para o peito que se usa atravessando o 
pescoço e o braço (Nimuendajú, 1978: 101-2). Comprimento: 100 cm, com
primento médio dos pingentes: 7 ,O cm. Vide 020. Curiosa a descrição desta 
peça feita por um informante guarani: "Um colar de capiá, enfeitado com 
penas de galinha". Herbert Baldus. Aldeia de Araribá, s/ d. Entr. I.: 2.194 7. 
Compra a Kurt Frank. ' 

022 - Colar (RG 2539). Guarani. Sementes de Lágrimas de Nossa 
Senhora, kappií, alinhadas em cordel de algodão. Presos ao cordel, tufos 
de penas formam pequenos ramalhetes, poty. A peça encontra-se danifi
cada, com o cordel partido em vários pontos. Aldeia de Bananal, em 1909. 
Entr. I.: 1948. Compra a Franz Adam. 

023 - Colar (RiG 2551). Chiripá. Cordel de fibra vegetal (tucum?), 
de duas voltas, enfiado em pequenos tubos negros (parte de insetos?), 
interrompidos por diminutas contas de origem industrial. Comprimento: 
29 cm. No Reg. Ant. ( 428) estes tubos são identificados por "casulos" de 
animais aquáticos. Winkelreid Bertoni. Paraguai, s/ d., doado por Winkel
reid Bertoni. Reg. Ant.: 428. 

024 - Colar (RG 3287) - yiassaá. Guarani. Cordel de fibra ve
getal (tucum?) enfiado com sementes de Lágrimas de Nossa Senhora, 
kapií, caramujos, pupas, sementes pretas e marrons, duas mandíbulas pe
quenas de peixe e três cocos de brejaúva. Apresenta tufos de penas, poty, 
nas duas extremidades. Comprimento: 60 cm. Vide Nimuendajú (1978-101). 
Aldeia de Bananal, s/d. Entr. I. : 1910. Compra a Franz Adam. Reg. An.t.: 
3065, documento 10, Inv. 7, p. 126, n.0 11. · 

025 - Colar (RG 3289) - yiassaá. Guarani. Cordel entrelaçado 
com seis fios de algodão, recoberto por tufos anelares de plumas ama
relas. As extremidades da parte recoberta do cordel apresentam plumas 
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vermelho-amareladas e pretas em forma de roseta, poty. A partir daí, o 
cordel continua, porém descoberto. Em suas extremidades, novamente um 
conjunto de plumas vermelho-amareladas e negras, a formar uma roseta. 
Indicações de uso: vide 020. Comprimento: 120 cm, comprimento da parte 
recoberta por plumas: 87 cm. Vide 020. Litoral sul de São Paulo, prova
velmente aldeia de Bananal, s/d. Entr. I.: 1909. Compra a Franz Adam. 
Reg. Ant.: 3043, documento 10, Inv. 7, p. 126, n.0 20. 

026 - Colar (RG 3291) - yiassaá. Guarani. Três voltas de se
mentes pretas, ymau, pequenas, enfiadas num cordel de fibra vegetal (tu
cum?). A intervalos regulares as três voltas são unidas por fio que prende 
um pingente constituído por bodas de penas poty, vermelhas, ~.narrons e 
amarelas, caramujos e coco . .Indicações de uso: vide 020. Comprimento: 
104 cm. Vide 020. Litoral de São Paulo, s/d. Entr. I .: 1909. Compra a 
Franz Adam. Reg. Ant.: 2970, documento 10, Inv. 7, p. 132, n:0 138. 

027 - Colar (RG 9824) - cocá (Cherobim, 1981:95). Guarani. 
Cordel de fios de tucum e contas de Lágrimas de Nossa Senhora, kapií, 
com um pendente de nó de pinho entalhado ao centro. Enfeite simples 
para o peito. Comprimento: 34 cm. Franz Adam. Aldeia de Bananal, em 
1910. Entr. I.: 1910. Doado por Franz Adam. 

6. Mantos, ponchos e tangas 

028 - Manto ou avental de algodão (RG 3294). Guarani. Magní
fico manto formado a partir de tecido de algodão industrial, de forma 
aproximadamente circular, no qual foram aplicados pequeninos tufos de 
penas coloridas, predominando as amarelas, marrons e vermelhas, de di
versos pássaros. Das bordas do tecido pendem delicados pingentes forma
dos por plumas amarradas em roseta sobre rolete de madeira leve. No alto 
do manto há um recorte no tecido - onde se encaixa o pescoço do por
tador - de onde também pendem pingentes. Uso cerimonial. Comprimen
to: 71 cm, largura: 78 cm. A ornamentação de plumas na frente do manto 
lembra os cálices utilizados no cerimonial cristão de consagração do vinho. 
Referências: Hanke (1956, Abb. 6:227 e Abb. 7:228). Litoral de São Paulo, 
Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/d. Reg. Ant.: 3317. 

029 - Manto ou avental de algodão (RG 4435). Guarani. Sobre 
um tecido de algodão industrial, de forma aproximadamente circular, foram 
aplicados pequeninos tufos de penas coloridas, predominando as amarelas, 
marrons e vermelhas, de diversos pássaros. No alto do manto há um 
recorte no tecido, onde se encaixa o pescoço do portador. Uso cerimonial. 
Comprimento: 85 c.m, largura máxima: 68 cm. Restaurado em 5 . 1.984. 
Referências: vide 028. Litoral de São Paulo, próximo a ltanhaém (prova
velmente aldeia de Bananal), s/ d. Reg. Ant.: 3317. 
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030 - Peitoral de pano (RG 4434) - ponchito. Guarani. Pedaço 
de tecido de algodão formando babados, recamado com plumas amarelas. 
marrons, verdes e vermelhas. Uso cerimonial. Comprimento: 46 cm, lar
gura: 25 cm. Vide Schaden (1954:46-7). Aldeia de Bananal, s/d. lnv. 7, 
p. 128, n.0 40. 

031 - iPeitoral de pano (RG 13834) - ponchito - aovete (Meliá, 
1981:211). Kayuá. "O ponchito é um poncho pequeno, de tecido de algo
dão bem cerrado. Em 1950 adquiri a Paí Vitaliano um exemplar com a 
largura variável entre 50 e 55 cm, média do comprimento: 125 cm. aber
tura central para a cabeça: 30 cm. Ao longo dos lados estreitos, franjas 
(ipoty) de 1 O cm de comprimento, cada uma de dois fios do próprio 
urdume torcidos; franjas semelhantes existem também na parte central 
do pano, distribuídas em quatro molhos, uma à direita e outra à esquerda 
de cada uma das extremidades da abertura central. O pano é de fio de 
algodão branco, salvo duas listas longitudinais bem estreitas, de cor mar
rom, que o percorrem de alto a baixo. Sobre cada ombro está costurado 
um pedaço circular de pele de tucano com penas laranjas e amarelas; 
sobre o peito, quatro flores de penas guarnecidas de fios emplumados e 
outras quatro sobre as costas. Uma das flores da parte dianteira, de penas 
amarelas e laranjas, de tukano (tukã), e vermelhas, de canindé (kanindé), . ,,. 
chama-se kurundúá; nandúá são as outras flores de penas de tucano, en-
quanto os enfeites sobre os ombros se denominam fíemombá é ká. Segundo 
Paí Vitaliano. estes são imitação das coisas de Nandedjára; não consegui 
a tradução dos diferentes nomes, todos 'dados pelo próprio 1'randedjára'. 
O ponchito de Paí Vitaliano já não está completo; falta-lhe no peito e 
nas costas um enfeite alongado de algodão, sem penas, chamado iporavôha
guê. O cuidado com que se enfeita o ponchito e as palavras com que o 
médico-feiticeiro se refere ao simbolismo dos adornos de plumas, relacio
nando-os com o mundo dos deuses, não deixam sombra de dúvida quanto 
ao significado religioso da peça. Embora tenha a forma de um poncho 
comum, em tamanho menor, o ponchito, pelo menos na atualidade, não 
é indumento comum, mas de função ritual. Só o vi usado por médicos 
feiticeiros ... " (Schaden, 1954:46)). Vide 028. Egon Schaden. Aldeia de 
Dourados, 1950. Doado por Egon Schaden (foto 2). 

032 - Tanga (RG 3644). Provavelmente guarani. A um pedaço 
de fazenda prendem-se franjas de fibra vegetal, talvez de caraguatá. A 
partir da cintura, há três faixas de penas escuras presas com fios de 
algodão às franjas. Provavelmente cerimonial. Comprimento: 46 cm, lar
gura: 64 cm. Egon Schaden. Aldeia de Araribá, em 4. 1947. Entr. 1.: 
5 .1947. Permutada por exemplares da Revista do MP. Documento 15. 

033 - Saiote masculino (R·G 13835) - txiripá. Kayuá. "O txiripá, 
que desce até abaixo do joelho dando a impressão de saia, é um simples 
pano de fio de algodão de forma retangular, provido de franjas (ypoty) 
em três lados. A parte superior (a que não tem franjas), previamente 
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Foto 2 - Peça n. 031: Peitoral de pano (RG 13834). Coletada por Egon Schaden 
em 1950. 
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dobrada para trás, numa largura de meio palmo, passa em torno da cin
tura, da direita para a esquerda, voltando na frente até o quadril esquerdo, 
de modo a cobrir duplamente a parte anterior do corpo e uma vez só 
a posterior. Em todas as minhas visitas às aldeias Kayuá encontrei um 
único txiripá, o de Paí Vitaliano, de Dourados. É feito de algodão não 
tingido e mede uns 140 por 75 cm; como todos ou quase todos os objetos 
ligados ao culto religioso, apresenta manchas de urucu, a título de en
feite" (Schaden, 1954:44). Egon Schaden. Aldeia de Dourados, em 1950. 
Doado por Egon Schaden. 

7. Flautas 

034 - Flauta (RG 4757) - mbnby. Dada como provavelmente 
guarani. Tubo ôco de cana (ubá?), sendo uma das extremidades consti
tuída por nó da própria planta. Logo abaixo dela há quatro furos cir
culares, provavelmente obtidos por fogo, alinhados no sentido do com
primento da peça. Junto à extremidade oposta e na mesma linha dos 
demais, outro orifício do mesmo tipo. Provavelmente usada pelos homens 
(vide Meliá, 1976:24 7). Comprimento: 72,5 cm, diâmetro: 3,5 cm. Racha
da junto à extremidade inferior. Não há dados museográficos. 

035 - Flauta (RG 4763) - mimby. Dada como provavelmente 
guarani. Vide 034. Comprimento: 72,0 cm, diâmetro: 2,9 cm. Fenda a 
meia altura. Não há dados museográficos. 

8. Violino (rebeca) 

036 - Violino ou rebeca (RG 4440) - cawajuroqüai (Damy, 1984). 
Guarani. Violino e arco trabalhados manualmente. O corpo do intru
mento, de cor azulada, é constituído por pranchas de madeira leve, apa
relhada, e coladas entre si. O cabo possui entalhes e quatro cravilhas 
lavradas a faca. O arco possui, como corda, cinco crinas de cavalo. Com
primento: 57 cm, largura máxima: 19 cm, largura mínima: 11 cm, com
primento do arco: 50 cm. Aldeia de Barragem, s/ d. Entr. 1.: 18. 1 . 191 O. 
Compra a Franz Adam. 

9. Maracás 

037 - Maracá (RG 1150) - mbaracá. Guarani. Cabaça alongada 
enfiada em haste de madeira roliça. A junção inferior é reforçada por 
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enrolamento de algodão que se prende a uma alça de fibras vegetais. 
Na parte superior, a junção apresenta tufo denso de fios de algodão, 
avermelhado por urucu, e alguns pingentes marrom-arnarelados de plu
mas, poty. Usado por homens nos rituais mágico-religiosos. Comprimen
to: 30 .cm, comprimento do tufo de plumas: 8,5, circunferência: 31 cm. 
Referências: excelentes sãc os detalhes sobre utilização e confecção f orne
cidos por Nirnuendajú { 1978:99-100). Referências iconográficas, vide Han
ke (1956, Abb. 3-4:225 e Abb. 10:231). Aldeia de Bananal, em 1909. Entr. 
1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2979, Inv. 7, p. 126, n.0 2. 

038 - Maracá (RG 1156) - mbaracá. Apapokuva. Cabaça piri
forme enfiada em haste de madeira 'leve e roliça. Na parte superior do 
cabo, presos sobre um cordel enrolado de algodão, encontra-se urna 
roseta de plumas verdes e um pinge~te de plumas amarelas, vermelhas 
e negras. Uma rede formada por fios de algodão envolve a cabeça e a ela 
prendem-se plumas escuras de váriôs pássaros. Na extremidade inferior 
da haste um pequeno cordel enrolado de algodão forma uma alça, per
mitindo pendurar a peça. Usado por homens nos rituais mágico-religiosos. 
Comprimento: 20 cm, circunferência: 30 cm. Referências: vide 037. Aldeia 
de Araribá, s/d. Entr. 1.: 2. 1947. Compra a Kurt Frank. Documento 16. 

039 - Maracá (RG 4329) - mbaracá. Provavelmente Apapoku
va. Cabaça piriforme e enfiada em haste de madeira leve e rO'liça. Na 
parte inferior do cabo, presas sobre um cordel enrolado de fibra vegetal, 
plumas marrons e brancas. Na junção superior do cabo com a cabaça 
prendem-se, sobre o mesmo cordel, pingentes, poty, igualmente de plumas 
marrons e branca~. Desta junção emerge um fio de algodão, servindo de 
alça para . pendurar o objeto. Usado por homens nos rituais mágico
religiosos. O objeto encontra-se em precárias condições, com a haste 
separada do corpo. Referências: vide 037. Herbert Baldus. Aldeia de 
Araribá, em 1947. Entr. 1.: 1947. Doado por Herbert Baldus. 

040 - Maracá (RG 4413) - mbaracá. Guarani. "Cabaça achatada, 
depois de perfurada nas extremidades, é enfiada num cabo de madeira 
que emerge dos dois lados. Nos pontos de emergência do cabo há plumas 
vermelhas e amarelas em forma de tufo, presas ao cabo por meio de 
enrolamento de fios recobertos de cerol". Uso cerimonial. Comprimento: 
26 cm, circunferência: 28 cm. Objeto não localizado durante a elabora
ção do catálogo. Descrição iniciada por Thekla Hartmann. Aldeia de 
Bananal, s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2979. 

1 O. Bastões de ritmo 

041 - Bastão de ritmo (RG 4 758) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Apapokuva. Grosso segmento de taquara. constituído por dois e 
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meio entrenós. Um dos nós forma a base, enquanto a extremidade su
perior é aberta. Aqui, prende-se, por meio de cerol, um cordel de algodão 
de cuja ponta pende um tufo de penas escuras. Uso cerimonial e exclu
sivamente feminino. Comprimento: 92,5 cm, circunferência: 16 cm. Re
ferências: Nimuendajú (1978:100) e Schaden (1954:175). Para referên
cias iconográficas: Nimuendajú (1978:n.0 3), Schaden (l 954:prancha XIII. 
2 - XIV. 1) e Hanke (1956, Abb. 8:229 e Abb. 11 :233). Herbert Baldus. 
Aldeia de Araribá, em 2.1947. Entr. I.: 5. 1947. Compra a Kurt Frank. 
Documento 16. 

042 - Bastão de ritmo (RG 4 760) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Apapokuva. Segmento de taquara constituído por dois entrenós e 
meio. Um dos nós forma a base, enquanto a extremidade superior é 
aberta. Nela prende-se um anel de plumas escuras através de enrola
mento de cordel de fibra vegetal. Uso cerimonial e exclusivamente femi
nino. Comprimento: 91 cm, circunferência: 12,5 cm. Referências: vide 
041. Herbert Baldus. Aldeia de Araribá, em 2.1947. Entr. 1.: 5.1947. 
Compra a Kurt Frank. Documento 16. 

043 - Bastão de ritmo (RG 4754) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Segmento de taquara constituído de um~ entrenó, sendo 
a base o nó e a extremidade superior aberta. Um anel de plumas de 
várias cores, variando do branco-amarelado ao negrd-avermelhado, está 
fixado à taquara por um enrôlamento de cordel de fibra vegetal (algo
dão ou tucum). Uso cerimonial e exclusivamente feminino. Comprimento: 
84 cm, circunferência: 9,8 cm. Referências: vide 041. Litoral de São 
Paulo, s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2957, 
documento 10, lnv. 7, p. 132, n.0 140. 

044 - Bastão de ritmo (RG 4759) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Apapokuva. Segmento de taquara de dois entrenós, com a base 
fechada pelo nó e a extremidade aberta. Aqui prende-se anel de plumas 
marrons, seguindo-se logo abaixo larga faixa decorativa constituída de 
entalhes retangulares, provavelmente pirogravados. Uso cerimonial e ex
clusivamente feminino. Comprimento: 90 cm, circunferência: 11,5 cm, 
largura da faixa decorada: 13 cm. Referências: vide 041. Não há dados 
museográficos. 

045 - Bastão de ritmo (RG 3276) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Segmento de cana liso (ubá?), constituído de um entrenó, 
sendo a base fechada por um nó e a extremidade superior aberta. Esta 
apresenta vestígios da e.mplumação, fixada à peça por meio de cerol. Toda 
a superfície da cana é recoberta por motivo decorativo em xadrez: os 
quadrados foram obtidos com a remoção da película superior da cana. 
Uso cerimonial e exclusivamente feminino. Comprimento: 117 cm, cir
cunferência: 11,5 cm. Referências: vide 041. Litoral ·de São Paulo, pró
ximo a Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/d. Entr. I.: 1910. 

-234-



Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 3090, documento 10, Inv. 7, p. 128, 
n.0 66. 

046 - Bastão de ritmo (RG 3762) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Tubo de cana liso (ubá?), constituído de um entrenó 
sendo a base fechada por um nó e a extremidade superior aberta. Aqui 
prende-se anel de plumas escuras por enrolamento de fita de cipó-imbé. 
Uso cerimonial e exclusivamente feminino. Comprimento: 90 cm, circun
ferência: 11,0 cm. Referências: vide 041. Litoral de São Paulo (prova
velmente aldeia de Bananal), s/d. Entr. I.: 1910. Compra a Franz Adam. 
Reg. Ant.: 3092, documento 10, Inv. 7, p. 126, n.0 19. 

047 - Bastão de ritmo (RG 4761) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Tubo de cana liso (ubá?), constituído por um entrenó, sen
do a base fechada por um nó e a extremidade superior aberta. Esta é 
envolvida por enrolamento de fita de cipó-imbé e cordel de fibra vegetal 
(algodão ou tucum) que prende duas carreiras de penas, a inferior de co
loração azul e a superior de cor esbranquiçada. Uso cerimonial e exclu
sivamente feminino. Comprimento: 94 cm, circunferência: 12 cm. Refe
rências: vide 041. Litoral de São Paulo, Conceição de ltanhaém (prova
velmente aldeia de Bananal), em 1909. Entr. I.: 1910. Compra a Franz 
Adam. Reg. Ant.: 3068, documento. 10. 

048 - Bastão de ritmo (RG 4756) - takuapú (Nimuendajú, 1978: · 
100). Guarani. Tubo de cana liso (ubá?), constituído de um entrenó ôco, 
sendo a base fechada por um nó. A extremidade superior, aberta, é en
volvida por plumas cinzentas, presas com cerol à taquara. Uso cerimo
nial e exclusivamente feminino. Comprimento: 85,5 cm, circunferência: 
12 cm. Referências: vide 041. Litoral de São Paulo (provavelmente aldeia 
de Bananal), s/d. Entr. 1.: 1910. Compra a Franz Adam. Reg. Ailt.: 
3091, documento 10, Inv. 7, p. 128, n. 0 67. 

049 - Bastão de ritmo (RG 4762) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Tubo de cana liso, constituído de um entrenó ôco, sendo 
a base fechada por um nó. A extremidade superior, aberta, é envolvida 
por plumas marrons, pretas e amarelas, presas à taquara por· enrola
mento de cipó-imbé. Uso cerimonial e exclusivamente feminino. Compri
mento: 89 cm, circunferência: 10,5 cm. Referências: vide 041. Litoral de 
São Paulo (provavelmente aldeia de Bananal), s/ d. Entr. I.: 191 O. Com
pra a Franz Adam. Reg. Ant.: 3092, Inv. 7, p. 126, n.0 19. 

050 - Bastão de ritmo (RG 4755) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Tubo de cana liso, constituído de um entrenó ôco, sendo 
a base o nó fechado. A outra extremidade, aberta, é envolvida por enro
lamento de envira, à qual se prendem penas de papagaio, paracau. Logo 
abaixo há uma faixa tingida de amarelo. Até a meia altura da peça, a come-
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çar pela extremidade superior, há motivos decorativos retangulares incisos 
e entalhados na própria cana. Uso cerimonial e exclusivamente feminjno. 
Comprimento: 62,5 cm, circunferência: 10,5 cm. Referências: vide 041. 
Litoral de São Paulo (provavelmente aldeia de Banan.al), s/d. Entr. 1.: 
1910. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 3093, documento 10. 

051 - Bastão de ritmo (RG 9883) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Tubo de cana liso, constituído de um entrenó ôco, sendo 
a base o nó fechado. A extremidade superior, aberta, é envolvida por 
enrolamento de fita de cipó-imbé, à qual se prendem penas amarelas, 
vermelhas e negras. Em toda superfície da peça, exceto junto à base, há 
motivos decorativos retangulares, incisos e entalhados na própria cana. 
Uso cerimonial e exclusivamente feminino. Comprimento: 115 cm, cir
cunferência: 12 cm. Referências: vide 041. Não há dados museográficos. 

052 - Bastão de ritmo (RG 3277) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Uso cerimonial e exclusivamente feminino. Objeto não 
localizado durante a elaboração do catálogo. Descrição não iniciada. 
Aldeia de Bananal, s/d. Entr. I.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 
2956. 

053 - Bastão de ritmo (RG 3278) - takuapú (Nimuendajú, 1978: 
100). Guarani. Uso cerimonial e · exclusivamente feminino. Objeto não 
localizado durante a elaboração do catálogo. Descrição não iniciada. 
Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 
2958, documento 10. 

11 . Pia batismal 

054 - Pia batismal (RG 4428). Guarani (provavelmente Apapo
kuva). Peça de madeira, toscamente trabalhada em forma de prato, com 
pé retangular esculpido na própria peça. Uso cerimonial, pelo pajé. Altu
ra: 11,5 cm, diâmetro: 28 cm. Referências: excelente descrição do Nimon
garaí encontra-se em Nimuendajú (1978:107-10). Egon Schaden. Aldeia 
de Araribá, e'm 4. 194 7. Permutada com exemplares da Revista do MP. 
Documento 15. 

12. Cruz 

055 - Cruz de madeira (RG 3288) - kurusú. Guarani. Segmento 
ôco de madeira, fechado numa das pontas por cerol; junto à outra, dois 
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furos permitem a passagem de vareta roliça mais fina. Um feixe de 
penas amarelas de japu, debruado com plumas verdes de papagaio, para
cau, está amarrado na parte superior da cruz com fios de origem vegetal. 
Sobre o corpo da cruz, cerol aplicado em espiral forma a base para o 
braço da cruz, também revestido de cerol, apresentando os mesmos ves
tígios e, numa das pontas, um tufo de plumas de araçari. Utilizado nos 
rituais mágico-religiosos. Comprimento: 35 cm, comprimento do feixe de 
penas: 16 cm. Referências iconográficas: Schaden (l 954:prancha XIV. 1 
e XV. 1) e Hanke (1956, Abb. 3:225; Abb. 8:229 e Abb. 10:231). Litoral 
de São Paulo, Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/ d. Reg. 
Ant.: 3336, Inv. 7, p. 126, n.0 14. 

13 . Cachimbos e acessórios 

056 - Cachimbo de barro (RG 2550) - petygwá. Guarani. For
nilho de barro claro com elementos decorativos formados por excrescên
cias do próprio barro, em que se introduz tubo roliço de madeira clara. 
Uso cerimonial e profano. Comprimento: 10 cm, altura do fornilho: 2,5 . 
cm, largura máxima do fornilho: 1,5 cm. Referências: detalhes sobre uso 
e confecção encontram-se em Schaden (1954:59-60) e Cherobim (1981: 
96-7). Referências iconográficas em Schaden (1954: prancha XV. 2). Não 
há dados museográficos. 

057 - Cachimbo de nó de pinho (RG 6457) - petygwá. Mbüá. 
Fornilho feito de madeira, com "asa" esculpida e decorada por furo e 
entalhes no lado oposto ao da haste, cuja função é, provavelmente, aco
modar os dedos (polegar e anular), evitando que se queimem. Uso ceri
monial e profano. Comprimento: 1 O cm, altura: 3,5 cm, largura máxima 
do fornilho: 2,7 cm. Referências: vide 056. Não há dados museográficos. 

058 - Cachimbo de barro (RG 6458) - petygwá. Apapokuva. 
Artefato com fornilho de barro e tubo roliço de madeira leve. O fornilho 
apresenta uma "asa" esculpida no próprio barro, servindo como apoio 
para a mão, e provida de pequeno orifício. Uso cerimonial e profanp. 
Feito por mulher. Comprimento do fornilho: 8 cm, altura: 4 cm, com
primento do tubo: 9,5 cm. Referências: vide 056. Egon Schaden. Aldeia 
de Bananal, em 194 7. Entr. 1.: 20. 6. 1951. Doado por Egon Schaden. 
Documento 18. 

059 - Cachimbo de barro (RG 6459) - petygwá. Apapokuva. 
Fornilho de barro amarelo-avermelhado, toscamente esculpido na forma 
de cabeça de pássaro, gwirá. Uso cerimonial e profano. Feito por mulher. 
Comprimento: 4,5 cm, altura: 2,5 cm, largura máxima da boca do for
nilho: 2,0 cm. Referências: vide 056. Egon Schaden. Aldeia de Bananal, 
em 1947. Entr. 1.: 20.6.1951. Doado por Egon Schaden. 
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060 - Cachimbo de barro (RG 6460) - petygwá. Apapokuva. 
Fornilho de barro amarelado, com alguns elementos decorativos entalha
dos no próprio barro. Uso cerimonial e profano. Feito por mulher. Com
primento: 2,0 cm, altura: 3,0 cm, largura máxima da boca do fornilho: 
2,0 cm. Referências: vide 056. Egon Schaden. Aldeia de Bananal, em 
194 7. Entr. I.: 20 . 6 . 1 9 51. Doado por Egon Schaden. 

061 - Cachimbo de barro (RG 6461) - petyglYá. Apapokuva. 
Fornilho liso de barro claro. Uso cerimonial e profano. Feito por mulher. 
Comprimento: 2,0 cm, altura: 3,5 cm, largura máxima da boca do for
nilho: 2,1 cm. Referências: vide 056. Egon Schaden. Aldeia de Bananal, 
em 1947. Entr. 1.: 20.6.1951. Doado por Egon Schaden. 

062 - Cachimbo de barro (RG 6463) - petygwá. Apapokuva. 
Vide 056. Feito por mulher. Comprimento: 3,0 cm, altura: 2,5 cm, lar
gura máxima da boca do fornilho: 1,8 cm. Referências: vide 056. Egon 
Schaden. Aldeia de Bananal, em 194 7. Entr. 1.: 20. 6 . 1951. Doado por 
Egon Schaden. 

063 - Cachimbo de barro (RG 6464) - petygwá. Apapokuva. 
Fornilho de barro amarelado, entalhado de tal maneira que apresenta 
quatro arestas longitudinais, à guisa de decoração. Uso cerimonial e pro
fano. Feito por mulher. Comprimento: 2,0 cm, altura: 3,0 cm, largura 
máxima da boca do fornilho: 1,6 cm. Referências: Vide 056. Egon Scha
den. Aldeia de Bananal, em 194 7. Entr. 1.: 20 . 6. 1951. Doado por Egon 
Schaden. 

064 - Cachimbo de barro (RG 6478) - petygwá. Mbüá. Fomilho 
provido de uma "asa" decorada com pontos e incisões no lado oposto 
àquele em que se encaixa um tubo de madeira roliço. Uso cerimonial e 
profano. Comprimento do fornilho: 5 ,5 cm, altura: 4,0 cm, largura má
xima da boca do fornilho: 3,5 cm, comprimento do tubo: J 0,5 cm. Re
ferências: vide 056. Município de Guarita, s/ d. Entr. I.: 1952. Doado 
por Herbert Baldus (foto 3). 

065 - Cachimbo de barro (RG 11295) - petygwá. Provavelmente 
Mbüá. Fornilho provido de motivos decorativos junto à boca e na junção 
com o tubo, que é de madeira leve. Os motivos são linhas paralelas que 
circundam o fornilho, atravessadas por linhas oblíquas. Uso cerimonial 
e profano. Comprimento: 13 cm, altura: 2,5 cm, largura máxima da boca 
do fornilho: 2, 1 cm. Referências: vide 056. Aldeia de Bananal, em 1909. 
Entr. I.: 1909. Compra a Franz Adam. Documento 10, Reg. Ant.: 2975. 

066 - Cachimbo de barro (RG 11305) - petygwá. Guarani. For
nilho de barro esbranquiçado, provido de incisões decorativas e de tubo 
de madeira roliça e leve. Uso cerimonial e profano. Comprimento: 3,0 
cm, altura: 2,0 cm, largura máxima da boca do fornilho: 14 cm, com-
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primento do tubo: 11 cm. Referências: vide 056. Aldeia de Bananal, 
s/d. Entr. I.: 1909. Compra a Franz Adam. 

067 - Cachimbo de barro (RG 12807) - petygwá. Guarani. For
nilho de barro e tubo de taquarinha. O fornilho apresenta uma reentrância 
no lado oposto ao da haste, talvez servindo de apoio ao dedo anular. Uso 
cerimonial e profano. Comprimento: 5,5 cm, altura: 4,0 cm, comprimento 
da haste: 8,5 cm, largura máxima da boca do fornilho: 2, 7 cm. Refe
rências: vide 056. Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 1l.1971. 
Entr. I.: 3. 11 . 197 J. Doado por Delvair Montagner. 

068 - Cachimbo de madeira (RG 12808) - petygwá. Guarani. 
Fornilho lavrado a faca em "madeira de lei", provido de tubo de taqua
rinha. Por encontrar-se fendido em sua junção com o tubo, o fornilho foi 
reforçado por cordel enrolado de "nylon". Uso cerimonial e profano. 
Feito por homens. Comprimento do fornilho: 5,5 cm, altura: 4,0 cm, 
largura máxima da boca do fornilho : 2,3 cm, comprimento do tubo: 9,5 
cm. Referências: vide 056. Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 
1. 11. 1971. Entr. I.: 3. 11 . 1971. Doado por Delvair Montagner. 

069 - Cachimbo de madeira (RG 12809) - petygwá. Guarani. 
Fornilho de madeira (nó de pinho?) e tubo do mesmo material. Há um 
anel de ferro no encaixe do fornilho com o tubo, à guisa de reforço. 
Uso cerimonial e profano. Feito por homens. Comprimento do fornilho: 
2,0 cm, comprimento do tubo: 6,0 cm. Referências: vide 056. Delvafr 
Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. 1.: 3. 11. 1971. 
Doado por Delvair Montagner. 

070 - Cachimbo de barro (RG 12810) - petygwá. Guarani: For
nilho de barro avermelhado, apresentando quatro estrias paralelas no bojo, 
à guisa de decoração. O tubo é de taquarinha. Uso cerimonial e profano. 
Comprimento do fornilho: 4,0 cm, altura: 3,3 cm, largura máxima da 
boca do fomilho: 1,5 cm, comprimento do tubo: 1 O cm. Referências: 
vide 056. Delvair M-0ntagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. 
1.: 3. 11. 1971. Doado por Delvair Montagner. 

071 - Cachimbo de barro (ltG ,12812) - petygwá. Guarani. Vide 
064. Uso cerimonial e profano. Comprimento do fornilho: 8,0 cm, altura: 
5,0 cm, largura m.áxima da boca do fornilho: 2,7 cm, comprimento do 
tubo: 14 cm. Referências: vide 056. Delvair Montagner. Aldeia de Sil
veiras, em 1. 11 . 1971. Entr. I.: 3. 11 . 1971. Doado por Delvair Montagner. 

072 - Fornilho de cachimbo (RG 12811) - petygwá. Guarani. 
Fornilho de barr-0 com "asa" esculpida na própria peça, servindo como 
apoio para a mão, provida de motivos decorativos constituídos por furos 
e entalhes dent~ados na orla. Uso cerimonial e profano. Feito por homens. 
Comprimento: 9,0 cm, altura: 5,5 cm, largura máxima da boca do for-
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nilho: 3,5 cm. Referências: vide 056. Delvair Montagner. Aldeia de Sil
veiras, em 1.11.1971. Entr. 1.: 3. 11. 1971. Doado por Delvair Montagner. 

073 - Cachimbo de barro (RG 11294) - petygwá. Guarani. For
nilho de barro avermelhado com motivos decorativos esculpidos no pró
prio barro. Comprimento: 3,0 cm, altura: 3,0 cm. Objeto não localizado 
durante a elaboração do catálogo. Descrição iniciada por Thekla Hart
mann. Franz Adam. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 1.: 2. 1910. Compra 
a Franz Adam. Documento 10. 

074 - Massa de barro para cachimbo (RG 12816). Guarani. Mas
sa retangular de barro, já amassada, pronta para ser lavrada com faca 
para transformar-se em cachimbo. Numa das extremidades encontra-se o 
furo destinado ao posterior encaixe do tubo. Comprimento: 9,0 cm, lar
gura: 6,0 cm, altura: 4,0 cm. Vide seqüência fotográfica da confecção 
de cachimbo, a partir deste material, sob o n .0 1-3-362, no Laboratório 
Fotográfico do MP. Delvair ·Montagner, -aldeia de Silveiras, em 1.11.1971. 
Entr. 1.: 3 . 11 . 1971. Doado por Delvair Montagner. 

075 - Amostra de tabaco (RG 6479) - pety. Mbüá. Pequena 
amostra de tabaco, com as folhas enroladas e entrelaçádas uma a uma, 
unidas provavelmente com melaço de cana-de-açúcar e postas a secar 
ao Sol. Comprimento: 4,0 cm, largura: 0,8 cm. Herbert Baldus. Aldeia 
de Guarita, em 1952. Entr. 1.: 1952. Doada por Herbert Baldus. Do
cumento 11. 

076 - Recipiente de taquara (RG 4420). Provavelmente guarani. 
Tubo de taquara, vedado na extremidade inferior, apresentando como 
motivo decorativo linhas paralelas e oblíquas, triângulos, semi-círculos e 
três chanfrados mais profundos, em zigue-zague. Provavelmente, estes 
motivos foram obtidos com pirografia. Na parte superior apresenta duas 
perfurações verticais, por onde passa um cordel de fibra vegetal (embira?), 
que fixa ao tubo uma tampa de cortiça, igualmente presa a este cordel 
por um nó. Comprimento: 14,5 cm, largura: 2,4 cm. Provavelmente aldeia 
de ltanhaém, s/ d. Inv. 7, p. 128, n.0 56. 

OBJETOS DE USO DOMESTICO 

E INSTRUMENTOS DE TRABALHO 

1. Bancos 

077 - Banco (RG 4437) - apyká. Guarani. Peça monóxila de 
madeira lavrada em forma de canoa invertida. Uso cerimonial e profano. 
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Comprimento: 23 cm, altura: 12,5 cm. Referências: vide citações de 
Schaden (1954:42). Referências iconográficas: vide Schaden (1954:pran
cha XV. 2). Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 6. 9. 1909. Compra a 
Franz Adam (foto 4). 

078 - Banco zoomorfo (RG 6455) - apyká. Mbüá. Peça monó
xila de madeira em forma de tatu, tatu etê. Uso cerimonial e profano. 
Comprimento: 45 cm, altura: 16 cm. Vide 077. Egon Schaden. Aldeia 
de Rio Branco, em 1947. Entr. 1.: 20.6 . 1951. Doado por Egon Schaden. 
Documento 18. · 

2. Velas 

079 - Vela (R·G 2543) - yarity (Damy, 1984), yvyraí (Nimuen
dajú, 1978:98). Provavelmente Apapokuva. Enrolado de pano recoberto 
de breu ou cerol. Uso cerimonial e profano. Comprimento: 12 cm, lar
gura: 1,8 cm. Egon Schaden. Aldeia de Araribá, em 4. 194 7. Entr. 1.: 
5 .1947. Doado por Egon Schaden. Documento 15. 

080 - Vela (RG 2544) - yarity (Damy, 1984), yvyraí (Nimuen
dajú, 1978:98). Vide 079. Comprimento: 9,5 cm, largura: 1,9 cm. Vide 
079. 

081 - Vela (RG 2545) - yarity (Damy, 1984), yvyraí (Nimuen
dajú, 1978:98). Vide 079. Comprimento: 17 cm, largura: 0,6 cm. Herbert 
Baldus. Aldeia de Araribá, em 2. 194 7. Entr. 1.: 5. 194 7. Compra a 
Kurt Frank. Documento 16. 

082 - Vela (RG 2546) - yarity (Damy, 1984), yvyraí (Nimuen
dajú, 1978:98). Vide 079. Comprimento: 18 cm, largura: 1,8 cm. Herbert 
Baldus. Aldeia de Araribá, em 2.1947. Entr. I.: 5 .1947. Compra a 
Kurt Frank. Documento 16. 

3. Pentes 

083 - Pente (RG 3297) - kygua (Meliá, 1976:211). Guarani. 
Pente composto por 29 lascas aguçadas de madeira dura e escura (pro
vavelmente brejaúba ou tucum), mantidas lado a lado entre duas lascas 
transversais de taquara, colocadas a meia altura dos dentes e apertadas 
entre si por enrolamento de fios de algodão ou tucum. A parte superior 
dos dentes encaixa-se num segmento de taquarinha, lascado no sentido 
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Foto3 Peça n. 064: Cachimbo de barro (RG 64 78). Doação de Herbert Baldus. 

Foto 4 - Peça n. 077: Banco de madeira (RG 4437). Adquirida de Franz Adam. 



longitudinal, e também envolvido por enrolamento de fios de algodão. 
Entre as duas partes de taquara prendem-se pequenas borlas de plumas, 
poty, branco-pardacentas. Comprimento dos dentes: 6,5 cm, comprimento 
das lascas transversais: 8,0 cm. Aldeia . de Bananal, s/ d. Entr. I.: 1909. 
Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 3048 (foto 5). 

084 - Pente (RG 3296) - kygua (Meliá, 1976:211). Guarani. 
Pente composto por 28 lascas aguçadas de madeira dura e escura (bre
jaúba), mantidas lado a lado por duas lascas transversais de taquara, 
colocadas a meia altura dos dentes do pente e apertadas entre si por um 
enrolamento de fios de algodão. A parte superior dos dentes encaixa-se 
num segmento de taquarinha," lascado no sentido longitudinal, e também 
envolvido por enrolamento de fios de algodão. Entre as duas partes de 
taquara prendem-se pequenas borlas de plumas, poty, branco-pardacentas. 
Comprimento dos dentes: 7 ,5 cm, comprimento das lascas transversais: 
8,5 cm. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. 
Reg. Ant.: 3048, Inv. 7, p. 128, n.0 64. Documento 10. 

4. Bombilhas para rnate 

085 - Bombilha (RG 4418) - mombi (Dooley, 1982:225). Pro
vavelmente Mbüá. Na extremidade de um tubo ôco de taquarinha ·insere-se 
um trançado globular de finíssimas fasquias do m,~smo material .(com a . 
forma de um diminuto e delicado cesto), que se prende ao tubo por enro
lamento de fitas de origem V·egetal. Na parte mediana do tubo há um 
tufo de fios, à guisa de decoração. Usada para filtrar e sorver a erva
-mate ( chimarrão) servida em infusão com água em cabaças apropriadas, 
hyacná. Comprimento: 22 cm, circunferência do globo trançado: 8,0 cm. 
Estado do Paraná, s/d. Reg. Ant.: 3248. 

086 - Bombilha (RG 4416) - mombi (Dooley, 1982:225). Gua
rani. Vide 085. Comprimento: 20 cm, diâmetro do globo trançado: 2,0 
cm. Estado do Paraná, s/d. Reg. Ant.: 3248. 

087 - Bombilha (R:G 4417) - mombi (Dooley, 1982:225). Gua
rani. Vide 085. Comprimento: 19 cm, diâmetro do globo trançado: 2,0 
cm. O motivo decorativo, constituído· por trançado de fita de cipó-imbé, 
parece representar a cobra d'água, y mboi y. Reg. Ant.: 3249, Inv.: 7, p. 
130, n.0 87. 

088 __.:.. Bombilha (RG 4430) - mombi (Dooley, 1982:225). Gua
rani. Vide 085. Comprimento: 22 cm, circunferência do globo trançado: 
8,5 cm. Não há dados museográficos. 
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089 - Bombilha (RG 4415) - mombi (Dooley, 1982:225). Pro
vavelmente Mbüá. Vide 085. Comprimento: 22 cm, circunferência: 8,0 cm. 
Estado do Paraná, s/d. Reg. Ant.: 3236. 

090 - Bombilha (RG 9895) - mombi (Dooley, 1982:225). Gua
rani. Vide 085. 1909. Compra a Franz Adam (foto 6). 

5. Cabaças 

091 - Cuia para mate (RG 4534) - hyacná (vide documento 17 
- MP). Dada como provavelmente guarani (Kayuá). Fruto, lisa, empre
gada para preparar a infusão da erva-mate (chimarrão), ka'a ou ka'ay 
(Dooley, 1982:88). Uso masculino e feminino. Altura: 9,5 cm, diâmetro 
da boca: 3,0 cm, circunferência: 42 cm. Embora tenha adotado a desig
nação Kayuá, hyacná, registrado pela doadora, este termo parece-me con
trovertido, pelas razões seguintes: Meliá (1976:211), ·na enumeração do 
mobiliário, emprega o termo hya, para cabaças e ka'aygua, para mate; 
Dooley (1982:88-9) denomina ka'a, ou ka'ay, a erva-mate, e ka'aygua, 
a cuia. Wanda Hanke. Entr. 1.: 16 .1. 1950. Doado por Wanda Hanke 
(vide Revista do M.P, 1950:474). Documento 17. 

092 - Cabaça com pescoço (RG 4532) - hyacná (vide documen
to 17 - MP). Dada como provavelmente guarani (Kayuá). Artefato piri
forme, provido de pescoço, destinado para a colocação de água. Estes 
objetos (vide documento 17 - MP) são carregados pelas mulheres. 
Altura: 13 cm, diâmetro da boca: 3,0 cm. Wanda Hanke. Entr. 1.: 
16.1.1950. Doada por Wanda Hanke (vide Revista do MP, 1950:474). 
Documento 17. 

093 - Cabaça para água (RG 6456) - yakwá. Mbüá. Artefato 
piriforme envolvido por fitas de cipó-imbé. Estas fitas convergem para 
a extremidade superior, onde são unidas por uma alça, do mesmo mate
rial. Usada para beber água. Estes objetos são carregados pelas mulhe
res (vide documento 17 - MP). O doador considera o trançado e a alça 
constituídos por embira. Egon Schaden. Aldeia de Laranjinha; em 1947. 
Entr. 1.: 20. 6. 1951. Doada por Egon Schaden. Documento 18. 

6 . Prato e outros vasilhames 

094 - Prato (R·G 3269). Guarani. Peça de madeira leve, escul
pida em forma de prato, com quatro saliências em pontos eqüidistantes 
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Foto 6 - Peça n. 090: Bombilha para mate (RC· 9895). Adquirida de Franz Adam. 
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da borda. A parte externa parece apresentar vestígios de algum tipo de 
verniz. Altura: 5,3 cm, diâmetro da borda: 19 cm. Esta peça em muito 
assemelha-se à pia batismal registrada sob RG 4428. Contudo, segundo 
opinião de um informante Mbüá, trata-se realmente de um prato, já que 
as "pias" jamais devem conter saliências. Litoral de São Paulo, próximo 
a Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/ d. Entr. I.: 18.01.1910. 
C'Ompra a Franz Adam. Reg. Ant.: 3074. Documento 10, Inv. 7, p. 
128, n.0 38. 

095 - Xícara de cerâmica (RG 3267). Guarani. Recipiente de 
cerâmica, polido, de boca circular, ampliada, de borda ligeiramente aplai
nada na parte superior. Uma alça achatada, esculpida na própria peça, 
emerge da extremidade inferior, encaixando-se imediatamente abaixo da 
borda. A base, côncava e extrovertida, forma um pedestal que ultrapassa 
o menor diâmetro do corpo. Apresenta em toda volta, junto à borda, 
faixa grossa, ondulada, aplicada com tinta branca e, junto ao pedestal, 
faixas verticais paralelas. Sôbre a superfície do pedestal há vestígios de 
tinta vermelha. Diâmetro da boca: 8,0 cm, diâmetro da base: 7 ,2 cm, 
altura: 6, 1 cm, maior medida da alça: 3,5 cm. Litoral sul de São Paulo, 
Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/ d. Reg. Ant.: 3273. 

096 - Vasilha de barro (RG 3268). Guarani. Recipiente de cerâ
mica, polido, de boca circular, ampliada, de borda ligeiramente aplainada 
na parte superior, com base cônica e introvertida. Apresenta em toda 
volta, paralela à borda, faixa grossa, vermelha, e faixas verticais, de 
igual coloração, que partem da primeira em direção à base. Circunfe
rência da boca: 46 cm, altura: 1 O cm. Litoral de São Paulo, próximo a 
Itanhaém, s/ d. Entr. 1.: 1910. Compra a Franz Adam. Reg. Ant. 
(provavelmente): 3088, lnv. 7, p. 128, n.0 37. 

097 - Vasilha de barro (RG 4536). Guarani. Recipiente de ce
râmica, polido, de boca circular, ampliada, de borda ligeiramente aplai
nada na parte superior, com base cônica e introvertida. Apresenta em 
toda volta um depósito negro, oriundo da queima. Circunferência da 
boca: 48,5 cm, altura: 9,5 cm. São Paulo, s/d. 

098 - Vasilha de barro (RG 3281). Guarani. Recipiente de cerâ
mica, polido, de boca circular, ampliada, de borda ligeiramente aplainada 
na parte superior, de base côncava e circular. Apresenta coloração negra 
em toda superfície, exceto a da base. Circunferência da boca: 33,5 cm, 
circunferência da base: 31,5 cm, altura: 7 ,5 cm. Não há dados museo
gráficos. 

099 - Panela (RG 4544). Dada como guarani. Peça de cerâ
mica, de argila vermelha por dentro e .escurecida por fora, com boca 
ampla, arredondada. Altura: 14 cm, circunferência máxima: 61 cm, diâ
metro da boca: 12 cm. Na ficha antiga consta tratar-se de "uma panela 
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para o preparo de chá. Os índios a prendem com um tripé para cozinh~r". 
Material em exposição, descrição iniciada por Thekla Hartmann. Santa 
Rosa, Inhacorá, Rio Grande do Sul, s/d. Entr. 1.: 1947. Compra a João 
Alves Leite. Reg. Ant.: 89, documento 8. 

' 

Observação sobre os vasilhames de cerâmica: as características do 
conjunto das peças de cerâmica faz supor serem provenientes da aldeia 
de Bananal. Interessante, a este res·peito, a descrição que nos lega Bene
dicto Calixto: "trabalham perfeitamente em obras de barro, modelando 
perfeitamente e com certa arte os seus utensílios domésticos, como panelas, 
pratos, canecas, moringas e toda a sorte de vasos, que vêm vender em 
Peruíbe e Itanhaém" (Calixto, 1906:504). 

7. Redes 

100 - Rede para dormir (RG 2548) - kihá. Provavelmente gua
rani. Rede confeccionada a partir de cordel ininterrupto de algodão, esten
dido entre os dois punhos da rede. A urdidura é atravessada por trama 
de fio duplo, ou seja, dois cordéis correm em . espiral, envolvendo, ao 
mesmo tempo, dois fios da urdidura. Cada carreira da trama é rematada 
nas bordas da rede por nós, sendo que numa das bordas eles terminam 
em pontas soltas. No exemplar contam-se 11 carreiras de trama, colo
cadas a intervalos regulares. Cada uma das extremidades da rede, não 
atravessada por fios duplos, é juntada e amarrada por grosso enrolamento 
de fios de algodão. Rede para dormir. Comprimento: 2,20 m, largura 
máxima: 0,65 m, intervalo entre as carreiras da trama: O, 13 m. Não há 
dados museográficos. 

101 - Rede para dormir (RG 4108) - kihá. Provavelmente gua
rani. Rede confeccionada a partir de cordel ininterrupto de fibra vegetal 
(tucum ou caraguatá), estendido entre os punhos da rede. A urdidura é 
atravessada, a intervalos regulares, por trama constituída ora de um único 
cordel, ora de dois cordéis, em espiral, que envolvem dois fios da ur
didura. Cada carreira da trama é rematada nas bordas por nós, sendo 
que numa das bordas terminam em pontas soltas. Contam-se 17 carreiras 
da trama dispostas a intervalos muito irregulares. As extremidades da 
rede são unidas por enrolamento de fibra vegetal. Rede de dormir. Com
primento: 1,98 m, largura máxima: 0,57 m. Reg. Ant.: 3457 (coleção 
antiga). 

102 - Rede de dormir (RG 4359) - kihá. Guarani. Rede con
feccionada a partir de cordel ininterrupto de fibras vegetais (embira bran
ca ou caraguatá), estendido entre os dois punhos da rede. A urdidura é 
atravessada a intervalos regulares por trama constituída de um único 
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cordel em espiral, envolvendo, a ·cada volta, dois fios da urdidura. Cada 
carreira da trama é rematada numa das bordas por nós e, no espaço 
intermediário entre uma carreira e outra, inserem-se pequenas rosetas, 
poty, de plumas vermelhas, amarelas e negras. Na borda oposta os nós 
da trama terminam em pontas soltas. As extremidades da rede são unidas 
por enrolamento de fibra vegetal. Rede de dormir. Comprimento: 2,05 m, 
largura máxima: 0,68 m, intervalo médio entre as carreiras da trama: 
0,115 m. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 6.9.1909. Compra a Franz 
Adam. Documento 10, Reg. Ant.: 3049, Inv. 7, p. 130, n.0 79. 

103 - Rede de dormir (RG 2547) - kihá. Provavelmente guarani. 
Cordel ininterrupto de algodão, torcido, estendido entre os dois punhos 
da rede. A urdidura é atravessada por trama constituída por fio duplo, 
ou seja, dois cordéis correm em espiral, envolvendo, ao mesmo tempo, 
dois fios duplos da urdidura. Cada carreira da trama é rematada nas 
bordas da rede por nós. No exemplar contam-se 11 carreiras de trama, 
colocadas a intervalos regulares. Cada uma das extremidades da rede, 
não atravessada .por fios duplos, é juntada e amarrada por grosso enro
lamento de fios de algodão. Rede de dormir. Comprimento: 1,65 m, 
largura: 0,72 m. Não há dados museográficos. 

104 - Rede de dormir (RG 1528) - kihá. Dada como provavel
mente guarani. Cordel ininterrupto de algodão branco, estendido entre 
os dois punhos da peça. A urdidura é atravessada por trama de fio 
duplo, ou seja, dois cordéis correm em espiral, envolvendo, ao mesmo 
tempo, dois fios da urdidura. Cada carreira da trama é rematada nas 
bordas da rede por nós. No exemplar contam-se 16 carreiras de trama, 
colocadas a intervalos regulares. Cada uma das extremidades da rede, 
não atravessada por fios duplos, é juntada e amarrada por grosso enro
lamento de fios de algodão. Rede de dormir. Comprimento: 2,05 m, 
largura: 1,40 m, intervalo entre as carreiras da trama: 0,08 m. Itanhaém 
(provavelmente aldeia de Bananal), s/d. Inv. 7, p. 126, n.0 ·24. 

105 - Rede de dormir (RG 4103) - kihá. Dada como guarani. 
Cordel ininterrupto de algodão branco, estendido entre os dois punhos 
da peça. A urdidura é atravessada, a intervalos regulare~, por trama 
constituída de fio duplo, ou seja, dois cordéis correm em espiral, envol
vendo, ao mesmo tempo, dois fios da urdidura. Cada carreira da trama 
é rematada nas bordas da peça por nós, sendo que numa das bordas eles 
terminam em pontas soltas. As voltas do cordel, na altura dos punhos, 
são juntadas e atadas por fios de algodão. Rede de dormir. Comprimento: 
2,26 m, largura: 1,09 m, intervalo entre as carreiras da trama: 0,15 m. 
Litoral de São Paulo, rio Verde, s/ d. Entr. 1.: 6. 9 . 1909. Compra a 
Franz Adam. Reg. Ant.: 2809. Documento 10. 

106 - Rede de dormir (RG 4353) - kihá. Dada como guarani. 
Rede retangular confeccionada a partir de cordel ininterrupto de fibra 

-249-



de buriti, estendido entre os punhos da rede. A urdidura é atravessada, 
a intervalos regulares, por trama constituída de um único cordel em espi
ral, envolvendo, a cada volta, um fio da urdidura. Nas bordas a trama 
não se interrompe, percorrendo intervalo igual ao da urdidura, para, em 
seguida, orientar-se em direção ao lado oposto. Contam-se 16 carreiras 
de trama, dispostas em intervalos regulares. As extremidades são unidas 
por enrolamento de fibra vegetal. Rede de dormir. Comprimento: 2,90 m, 
largura: 0,85 m, intervalo entre as carreiras da trama: 0,11 m. Litoral 
de São Paulo, rio Verde. Reg. Ant.: 3451 . 

107 - Rede de dormir (RG 4107) - kihá. Dada como guarani. 
Rede confeccionada a partir de cordel ininterrupto de fibra vegetal, esten
dido entre os dois punhos da rede. A urdidura é atravessada, a intervalos 
regulares, por trama constituída de fio duplo, ou seja, dois cordéis correm 
em espiral, envolvendo, ao mesmo tempo, dois fios da urdidura. Cada 
carreira da trama é rematada nas bordas da rede por nós, sendo que 
numa das bordas terminam em pontas soltas, com o cordel desfiado. 
Contam-se 11 carreiras da trama, dispostas a intervalos regulares. As 
voltas do cordel, na altura dos punhos, são unidas e atadas por fios 
de vibra vegetal. Rede de dormir. Comprimento: 2,04 m, largura: 0,86 m, 
intervalo entre as carreiras da trama: O, 16 m. Litoral de São Paulo, rio 
Verde, s/d. Reg. Ant.: 2808. 

108 - Rede de dormir (RG 4102) - kihá. Dada como Kayuá, 
mas provavelmente Apapokuva. Rede confeccionada a partir de cordel 
ininterrupto de fibra vegetal, estendido entre os dois punhos da peça. A 
urdidura é atravessada, a intervalos regulares, por trama constituída de 
um único cordel em espiral, envolvendo, ao mesmo tempo, dois fios da 
urdidura. Cada carreira da trama é rematada nas bordas da rede por nós, 
sendo que numa das bordas terminaIJ\ em pontas soltas, com o cordel 
desfiado. Contam-se 1 O carreiras da trama, dispostas a intervalos regula
res. As voltas do cordel, na altura dos punhos, são unidas por fios de 
fibra vegetal. Rede de dormir. Comprimento: 1,96 m, largura: 0,70 m, 
intervalo entre as carreiras da trama: O, 12 m. Bauru, Estado de São 
;paulo, s/ d. Dreher leg. Reg. Ant.: 1133. 

109 - Rede de dormir (~G 4105) - kihá .. Dada como guarani. 
Rede confeccionada a partir de cordel ininterrupto, torcido, de algodão, 
estendido entre os dois punhos da rede. A urdidura é atravessada por 
trama constituída de fio duplo, ou seja, dois cordéis correm em espiral, 
envolvendo, ao mesmo tempo, dois fios duplos da urdidura. Cada carreira 
da trama é rematada nas bordas da rede por nós, sendo que numa das 
bordas terminam em pontas soltas. Contam-se 39 carreiras da trama, 
dispostas a intervalos regulares. As voltas do cordel, na altura dos punhos, 
são atadas por fios de algodão. Rede de dormir. Comprimento: 1,85 m, 
largura: 0,87 m, intervalo entre as carreiras da trama: 0,025 m. Estado 
de São Paulo, s/ d. Reg. Ant.: 3450. 
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110 - Rede de dormir (RG 1528) - kihá. Dada como guarani. 
Rede confeccionada a partir de cordel ininterrupto, torcido, de algodão, 
estendido entre os punhos da rede. A urdidura é atravessada, a intervalos 
regulares, por trama constituída por um único cordel em espiral, envol
vendo, ao mesmo tempo, dois fios da urdidura. Cada carreira da trama 
é rematada nas bordas da rede por nós, sendo que numa das bordas 
terminam em pontas soltas, com o cordel desfiado. Contam-se 22 carreiras 
da trama, dispostas a intervalos regulares. As voltas do cordel, na altura 
dos punhos, são atadas por fios de algodão. Apresentam também em 
ambos os punhos forte cordel de fibra vegetal, destinado a sustentar a 
rede. Rede de dormir. Comprimento: 2,33 m, largura: 0,89 m, intervalo 
entre as carreiras da trama: 0,011 m. Itanhaém, s/d. Inv. 7, p. 126, n.0 24. 

111 - Rede-assento (RG 6454) - kihá-puçá. Mbüá. Trançado 
retangular e aberto de cipós roliços (raízes aéreas de imbé?), em que os 
elementos da urdidura se prolongam para permitir a fixação da peça, 
quando em uso. Usada como assento. Segundo informações do coletor, 
este material da cultura Mbüá (o grupo permaneceu somente durante 
algum tempo no ltariri) possui influências da cultura Apapokuva (Scha
den, 1954:18). Comprimento: 1,29· m, largura máxima: 0,56 m. Egon 
Schaden. Aldeia de ltariri, em 194 7. Entr. I.: 20. 6. 1951. Doada por 
Egon Schaden, documento 18 (foto 7). 

112 - Rede-assento (RG 6453) - kihá-puçá. Mbüá. Rede com 
trançado retangular e aberto de cipós roliços (raízes aéreas de imbé?}, em 
que os elementos da urdidura se prolongam para permitir a fixação da 
peça, quando em uso. A parte central é reforçada com grossas fitas d~ 
embira. Usada como assento. Comprimento: 1,95 m, largura máxima: 
0,45 m. Esta rede pertenceu ao médico-feiticeiro do grupo (vide Do
cumento 18). Vide 111. Egon Schaden. Aldeia de Itariri, em 1947. Entr. 
1.: 20.6.1951. Doada por Egon Schaden, documento 18. 

113 - Rede de dormir (RG 4100) - kihá. Guarani. Objeto não 
localizado durante a elaboração do catálogo. Aldeia de Bananal, s/ d. 
Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2958. Documento 10. 

8. Cestaria 

114 - Cesto (RG 12828) - adjaká para í (Damy, 1984). Gua
rani. Trançado feito com fasquias de taquara-p~ca, de base quadrangular 
e bojo redondo, que se alarga em direção à boca. Na parte central do 
bojo há uma ·faixa decorativa trançada com fitas mais escuras de cipó
-imbé. O mesmo material aparece no reforço da borda. Um cordel tor
cido de embira prende-se a dois pontos opostos da boca, formando uma 
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Foto 7 - Peça n. 111: Rede.assento (RG 6454). Coletada por Egon Schaden em 
1947. 



alça. Feito por ambos os sexos e utilizado na armazenagem de miudezas. 
Largura da base: 1 O cm, altura: 16 cm, diâmetro da boca: 18 cm. Ma
terial coletado na casa do guarani Leandro. Os motivos decorativos pa
recem reproduzir a cobra caninana e a urutu-cruzeiro, mboy tuwy. Delvair 
Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. 1.: 3. 11 . 1971. 
Doado por Delvair Montagner. 

115 - Cesto (RG 12806) - adjaká para í (Damy, 1984). Gua
rani. Vide 114. Largura da base: 12,5 cm, altura: 19 cm, diâmetro da 
boca: 24 cm. Material coletado na casa do guarani Leandro. Os motivos 
decorativos parecem reproduzir a cobra caninana. Delvair Montagner. 
Aldeia de Silveiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. I.: 3. 11 . 1971. Doado por 
Delvair Montagner. 

116 - Cesto (RG 12825) - adjaká. Guarani. Trançado de base 
quadrangular, bojo e borda redondos, feito com fasquias de taquara, 
taquara-etê. Na parte central do bojo há uma faixa decorativa feita com 
fitas de cipó-imbé, material que também compõe o reforço da borda. Em 
dois pontos opostos da boca prende-se uma faixa de entrecasca (embira?). 
Feito por ambos os sexos e utilizado na armazenagem de miudezas. Com
primento do lado da base: 15 cm, altura: 19 cm, diâmetro da boca: 
13 cm. Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 11.1971. Entr. 1.: 
3 .11.1971. Doado por Delvair Montagner. 

117 - Cesto (RG 12825) - adjaká. Guarani. Trançado feito com 
fasquias de taquara-poca, de base quadrangular e boca ovalada, reforçada, 
apresentando, em um dos lados maiores, alça de embira, uirá piré. A peça 
apresenta, da base à boca, três padrões diferentes de trançado. Compri
mento: 20 cm, largura da base: 5 cm, altura: 16,5 cm. Coletado na 
casa do guarani Leandro. Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 
1.11.1971. Entr. 1.: 3.11.1971. Doado por Delvair Montagner. 

118 - Cesta (RG 12819) -- adjaká eteí (Damy, 1984). Prova
velmente Mbüá. Trançado feito de fasquias de taquara, de base retan
gular, com três motivos diferentes. Na parte central do bojo as fasquias 
foram tingidas com anilina avermelhada, formando um motivo decora
tivo. A alça é uma lasca alisada de taquara, rígida, presa em dois pontos 
opostos aos lados mais compridos da peça. Comprimento: 26 cm, altura: 
15 cm, altura da alça: 17 cm. Delvair Montagner. Aldeia de Barragem, 
em 14.1.1972. Entr. 1.: 14 . 1.1972. Doada por Delvair Montagner. 

119 - Cesta (RG 12818) - adjaká eteí (Damy, 1984). Trançado 
de base aproximadamente retangular, feito com fasquias de taquara em 
motivos hexaganais, tendo a borda reforçada com fita de cipó-imbé e 
alça de fasquias de taquara, recoberta por fita de cipó-imbé. Compri
mento: 21 cm, altura: 16 cm, altura da alça: 14 cm. Delvair Montagner. 
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Aldeia de Barragem, 14. 1 . 1972. Entr. 1.: 14. 1 . 1972. Doada por Del
vair Montagner. 

120 - Balainho com tampa (RG 9879). Guarani. Trançado de 
base circular, feito com fasquias muito finas de uma espécie de "vime" 
(timbó-peva?). As fasquias, em três tonalidades que variam do marrom 
claro ao preto. A tampa obedece os mesmos detalhes encontrados no 
cesto. As bordas da tampa e do cesto são reforçadas com aro de ma
deira, preso ao trançado com fios de fibra vegetal (tucum ou caraguatá). 
Diâmetro: 22 cm, altura: 12 cm, circunferência: 64 cm. Aldeia de Ba
nanal, s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Documento 10, Reg. 
Ant.: 3046, Inv. 7, p. 128, n.0 37. 

121 - Cesto (RG 4422). Guarani. Trançado feito em técnica cir
cular, com fasquias de "vime" ou embira. Apresenta, ainda, seis faixas 
escuras, a título decorativo, sendo quatro delas de cipó-imbé e duas de 
_brejaúva. As bordas são reforçadas pelo entrelaçamento das fasquias. Diâ
metro: 21 cm, altura: 9,5 cm. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 1909. 
Compra a Franz Adam. Documento 10. Reg. Ant.: 2966, Inv. 7, p. 126, 
n.0 26. 

122 - Cesto (RG 4424). Guarani. Trançado fei~o em técnica cir
cular, com finíssimas fasquias de "vime" ou embira. Apresenta três faixas 
escuras, a título decorativo, provavelmente constituídas por fasquias de 
brejaúva. As bordas são reforçadas pelo entrelaçamento das fasquias. Diâ
metro: 12 cm, diâmetro da borda: 5 cm, altura: 7 ,5 cm, circunferência: 
38,5 cm. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 1.: 5 . 5. 1909. Compra a Franz 
Adam. Documento 10, Reg. Ant.: 2969, Inv. 7, p. 128, n.0 35. 

123 - Cesto (RG 4423) - adjaká. Guarani. Trançado de base 
quadrangular, feito com fasquias de taquara alisadas, de duas tonalidades, 
de maneira a formar motivos decorativos. A borda é reforçada com dois 
aros de taquara, um do lado interno, adjaká popy (Damy, 1984), outro 
do lado extern<;>, ocá (Damy, 1984), amarrados com fita de cipó-imbé, 
cuja extremidade dá origem a uma alça. Comprimento do lado da base: 
15 cm, altura: 12,5 cm, circunferência: 60 cm. Aldeia de Bananal, s/d. 
Entr. 1.: 1910. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 3072, documento 10, 
Inv. 7, p. 126, ~-º 27. 

124 - Cesto cargueiro (RG 6452). Mbüá. Trançado de base cir
cular, em forma de covo, lado e boca arredondados. Grossas fasquias 
de taquara, cipó-imbé e fibra vegetal entrecruzam-se, formando uma alça 
presa em dois pontos opostos da boca. Diâmetro da base: 13 cm, alt1:1ra: 
57 cm, diâmetro da boca: 40 cm. Na forma e na técnica, essa cesta, que 
não se encontra em outras aldeias guarani, imita o covo dos pescadores 
do interior de São ·Paulo (vide documento 18). Egon Schaden. Aldeia do 
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Rio Branco, em 194 7 . Entr. I.: 20 . 1 . 1951. Doado por Egon Schaden. 
Documento 18. 

125 - Cestinho triangular (RG 1152). Provavelmente Apapokuva. 
Trançado de base funicular, corpo triangular, bojo e boca arredondados, 
feito em técnica cruzada com fasquias de taquara. A dois pontos opostos 
da boca prende-se uma alça de fibra vegetal. Altura: 20 cm, largura 
máxima: 17 cm, diâmetro da boca: 14 cm. Herbert Baldus. Aldeia de 
Araribá, em 2 . 1947. Entr. 1.: 5 . 1947. Compra a Kurt Frank. Documento 
16, item 3.0 • 

126 - Cesto de base retangular (RG 4414). Guarani. Trançado 
de base retangular, corpo ovalado, bojo e boca arredondados, feito em 
técnica cruzada com finas lascas de taquara, apresentando como motivo 
decorativo três faixas escuras. A boca é reforçada pelo entrelaçamento das 
lascas de taquara. Comprimento da base: 13 cm, altura: 57 c'm, diâmetro 
da boca: 6,5 cm, largura da base: 4,0 cm. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 
1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2967. Documento 10, Inv. 
7, p. 128, n.0 34. 

127 - Bolsa (RG 12824) - vok6-i. Guarani. Trançado feito em 
técnica cruzada com fasquias de timbó-peva, de corpo e base ovalados. 
Feita por homens e utilizada para guardar miudezas. Comprimento: 18 
cm, altura: 11 cm, altura das alças: 23 cm, largura da base: 7 cm. Del
vair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. I.: 3. 11. 1971. 
Doada por Delvair Montagner. 

128 - Cestinho '(RG 12821). Guarani. Trançado feito em técnica 
circular, com "umbigo" em ampulheta, a partir de fasquias de taquar,a. 
A boca é reforçada pelo enrolamento das fasquias. A dois pontos opostos 
da borda prende-se uma alça de cordão de seda azul, de origem indus
trial. Altura: 14 cm, circunferência da base: 27 cm, circunferência da 
borda: 44 cm. Não há dados museográficos. 

129 - Cestinho (RG 12820). Guarani. Trançado feito em técnica 
cruzada, de base e borda circulares, com varetinhas e fasquias flexíveis d~ 
timbó"'}Jeva. l?, provido de alça rígida qqe se prende a dois pontos opostos 
da borda. Altura: 8,5 cm, circunferência máxima: 33,5 cm, diâmetro da 
base: 8,5 cm. Não há dados museográficos. -

130 - Cestó cargueiro (RG 6448) - adjaká. Mbüá. "Cesto de 
base quadrangular, corpo redondo que se estreita a meia altura, alargan
do-se depois em direção à boca, trançado regularinente feito com estrei
tas fasquias de taquara. Na parte mais estreita há uma faixa decorativa 
trançada com cipó-imbé. A boca é reforçada pelo enrolamento das fas
quias presas com fita de cipó-imbé. Dois reforços de talas largas, alisa-
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das, de madeira, envolvem a peça e o lado externo da cesta em quatro 
pontos eqüidistantes, percorrendo a altura da peça e cruzando-se em sua 
base. Prendem-se à peça por meio de fitas de cipó-imbé. Uma larga faixa 
trançada do mesmo material constitui a alça, que se prende a duas das 
talas consecutivas, através de cordinhas de fibra vegetal''. Comprimento 
do lado da base: 23 cm, altura: 37,5 cm, diâmetro da boca: 34 cm. No 
documento 18: as peças são da aldeia do Itariri, onde esteve durante 
algum tempo um pequeno grupo de Mbüá, conhecido também pelo ap~
lido de Tambéopé. ótima descrição do adjaká desses índios encontra-se 
na monografia de Ambrosetti. Material em exposição. Descrição iniciada 
por Thekla Hartmann. Egon Schaden. Aldeia do ltariri, em 1947. Entr. 
1.: 20. 6 . 1951. Doado por Egon Schaden. Documento 18. 

131 - Cesto com alça (RG 6450) - adjaká. Mbüá. "Grande cesto 
de base quadrangular, de corpo e boca arredondados, trançado feito com 
fasquias de taquara. A meia ·altura da peça interlaça-se faixa decorativa 
feita com fitas escuras de cipó-imbé. A boca é reforçada com uma tala 
de madeira flexível, presa pelo lado interno através de cordel de fibra 
vegetal". Feito por homens, fabricado para uso próprio e para venda. 
Comprimento do lado da base: 23 cm, altura: 32 cm, diâmetro da boca: 
34 cm. Material em exposição. Descrição iniciada por Thekla Hartmann. 
Egon Schaden. Aldeia do ltariri, em 1947. Entr. 1.: 20. 6 . 1951. Doado 
por Egon Schaden. Documento 18. / 

132 - Cesto (RG 4017). Objeto não localizado durante a elabo
ração do catálago. Ficha sem descrição. Não há dados museográficos. 

133 - Cestinho (RG 12826). Guarani. Trançado em técnica cru
zada, de base e borda circulares, feito com varetinhas flexíveis de timb6-
-peva. A borda é refo~çada pelo entrelaçamento das varednhas e por uma 
fita de cipó-imbé. Recebe ainda, presa a dois pontos opostos, uma alça, 
do mesmo material, recoberta por fita de cipó-imbé. Feito por ambos 
os sexos e usado para guardar miudezas. Circunferência da borda: 44 cm, 
altura: 8,0 cm, diâmetro da borda: 12,5 cm, diâmetro da base: 8,0 cm. 
Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1. 11.1971. Entr. 1.: 3. 11. 
1971 . Doado por Delvair Montagner. 

134 - Cesta (RG 12822). Guarani. Trançado em técnica cruzada, 
de base retangular, feito com fasquias de taquara apresentando três mo
tivos diferentes. Na parte central do bojo há um entrelaçamento de fita.s 
negras de cipó-imbé, à guisa de decoração. A borda é reforçada pelo 
entrelaçamento das fasquias de taquara e ainda por enrolamento de fitas 
de cipó-imbé. A dois pontos opostos dos lados maiores da borda prende-se 
uma alça de cordel torcido de entrecasca. Comprimento da base: 22 cm, 
largura da base: 8,5 cm, altura: 15 cm, comprimento da borda: 30 cm, 
largura da base: 18,5 cm. Não há dados museográficos. 
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135 - Cesto (RG 4526) - adjaká. Guarani. Trançado em técnica 
cruzada, de base quadrangular, bojo e borda arredondados, feito com 
fasquias de taquara. Apresenta como motivo decorativo uma delicada 
nuance de cores, obtida pelo emprego de fasquias claras e escuras. A 
borda é reforçada por dois aros, um interno de taquara, outro externo 
de madeira, entre os quais as fasquias são dobradas. O conjunto perma
nece fortemente unido por fitas de cipó-imbé. Comprimento do lado da 
base: 14 cm, diâmetro da borda: 18,5 cm. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 
1.: 6. 9. 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: ~071, documento 1 O, 
Inv. 7, p. 126, n.0 33. 

136 - Cesto com tampa (RG · 12827). Guarani. Trançado em 
técnica cruzada, de base, bojo e borda circulares, feito com fasquia~ de 
taquara. A borda é reforçada pelo entrelaçamento das fasquias. :E: pro
vido de uma tampa, fixa à borda através de uma alça de cordel de fibra 
vegetal. A tampa também é confeccionada em técnica cruzada circular, 
mas com varetinhas de timbó-peva. Feito por homens e usado para arma
zenar miudezas. Diâmetro da base: 1 7 ,5 cm, diâmetro da borda: 16 cm, 
altura: 21 cm, diâmetro da borda da tampa: 20 cm, altura da tampa: 
3,5 cm. Segundo relatório do coletor, este cesto recebeu a denominação 
de adjaká, transmitida por Gumercindo, informante indígena e chefe do 
grupo local, em cuja casa o objeto foi recolhido. Não faço uso desta 
notação, uma vez que esta vem a constituir-se numa categoria .muito 
genérica - cesto -, insuficiente, portanto, para designar graus mais 
específicos da produção (dela utilizo-me somente na designação dos cestos 
mais simples e de base quadrangular). Delvair Montagner. Aldeia de Sil
veiras, em 1 . 11 . 1971 . Doado por Delvair Montagner. 

137 - Cesto (RG 6451) - adjaká. Mbüá. Vide 130. Comprimento 
do lado da base: 14 cm, altura: 20,5 cm, diâmetro da borda: . 23 cm. Vide 
130. Egon Schaden. Aldeia de ltariri, em 194 7. Entr. 1.: 20. 6. 1 Q51. 
Doado por Egon Schaden. Documento 18 . . 

138 - Cesto (RG 4425). Guarani. Trançado em técnica cruzada, 
de base retangular, bojo e borda arredondados, feito com grossas talas 
de cipó (?). A borda é reforçada pelo entrelaçamento deste material, 
tendo fixa, a dois pontos opostos, uma alça de cordel de envira, parcial
mente trançado e enrolado. Comprimento da base: 23 cm, largura da 
base: 8,5 cm, altura: 25 cm, diâmetro da borda: 27 cm, comprimento da 
alça: 110 cm. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 6.9.1909. Compra a 
Franz Adam. Reg. Ant.: 2965, documento 10, Inv. 7, p. 126, n.0 28. 

139 - Cesto cargueiro (RG 6449). Mbüá. Vide 130. Compri
mento do lado da base: 20 cm, altura: 39 cm, circunferência da parte 

, mais estreita: 100 cm, circunferência da borda: 125 cm. Vide 130. Egon 
Schaden. Aldeia de Itariri, em 1947. Entr. 1.: 20.6.1951. Doado por 
Egon Schaden. Documento 18 (foto 8). 
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Foto 8 - Peça n. 139: Cesto (RG 6449). Coletada por Egon Schaden em 1947. 
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9. Fusos 

140 Fuso (RG 3271). Guarani. Ha~te roliça de madeira de 
brejaúva, com entalhe na extremidade superior e um tortual, também 
de madeira, mas mais leve, em forma de cone truncado. Na haste há 
um enrolamento de fios de algodão. Usado para fiar algodão. Compri
mento da haste: 32 cm, circunferência do tortual: 13 cm. Benedicto Ca
lixto. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 1. : 1904. Doado por Benedicto Ca
lixto. Reg. Ant.: 800 (foto 9). 

141 - Fuso com fibras vegetais (RG 3274). Guarani. Haste roliça 
de 1nadeira escura, provavelmente tucum, com entalhe na extremidade 
superior e um tortual, também de madeira, mas mais leve, em forma de 
cone truncado. Na haste há um enrolamento de fibras vegetais. Compri
mento da haste: 45 cm, comprimento do tortual: 22 cm. Aldeia de Ba
nanal, s/d. Inv. 7, p. 126, n.0 12. 

142 - Fuso com fibras vegetais (RG 11298). Dado como prova
velmente guarani. Haste de madeira de brejaúva, com entalhe na ext~e
midade superior e um tortual, também de madeira, mas mais leve, em 
forma de cone truncado. Na haste há um enrolamento de fios de fibra 
vegetal. Comprimento da haste: 38 cm, circunferência do tortual: 19,5 
cm. Benedicto Calixto. Litoral de Conceição de Itanhaém (provavelmente 
aldeia de Bananal), em 1904. Entr. I.: 12. 1 O. 1904. Doado por Benedicto 
Calixto. Reg. Ant.: 787. 

143 - Fuso com algodão (RG 3270). Apapokuva. "Consta de 
uma haste, tendo numa das extremidades incisão circular para prender 
o fio. O disco do fuso é circular, plano, de manufatura tosca. O fio é 
também toscamente fiado e há um maço de algodão a fiar no conjunto". 
Material em exposição. Descrição iniciada. por Thekla Hartmann. Herbert 
Baldus. Aldeia de Araribá, em 5 . 194 7. Entr. 1.: 194 7. Compra a Kurt 
Frank. Documento 16. 

144 - Arco para desfiar algodão (RG 2715). Apapokuva. "Arco 
roliço de madeira leve, com entalhes nas extremidades, onde se prende a 
corda de algodão, cujo excedente se enrola numa das extremidades do 
arco. Há ainda restos de algodão não torcido em volta da corda". Com
primento do arco curvado: 100 cm, comprimento da corda: 78 cm. Ma
terial em exposição. Descrição iniciada por Thekla Hartmann. Egon Scha
den. Aldeia de Araribá, em 5 . 194 7. Entr. 1.: 4. 194 7. ·Permutado com 
exemplares da Revista do M1P. Documento 15, 1.0 item. 
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Foto 9 - Peça n. 140: Fuso (RG 3271). Coletada por Benedito Calixto, deu en
trada na Instituicão em 1904. 
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1 O. Agulhas e per/ uradores 

145 - Agulha de osso (RG 3272). Guarani. Pedaço de osso ainda 
com articulação, quebrado, aplainado e aguçado na extremidade oposta. 
Usado para apertar o tessume dos cestos (vide Reg. Ant.: 2978). Com
primento: 12,5 cm. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. I.: 6. 9. 1909. Compra 
a Franz Adam. Reg. Ant.: 2978, documento 10. 

146 - Agulha de osso (RG 3273). Guarani. Pedaço de osso, ainda 
com articulação, quebrado, aplainado e aguçado na extremidade oposta. 
Usado para apertar o tessume dos cestos (vide Reg. Ant.: 2977). Com
primento: 12 cm. Aldeia de .Bananal, s/ d. Entr. I.: 6.9.1909. Compra 
a Franz Adam. Reg. Ant. 2977, documento 10, Inv. 7, p. 128, n.0 62. 

147 - Perfurador, de chifre (RG 12813) - akuã. Guarani. Chifre 
de veado, talvez mateiro, com ponta aguçada e a parte óssea pintada 
de vermelho (methiolate?). O objeto é usado para furar, principalmente 
no trabalho de cestaria. Feito por homens. Comprimento: 6,0 cm, com
primento da parte óssea: 6,0 cm. A cor vermelha foi identificada por 
um informante guarani como urucum (suco de). Sobremaneira interessante 
a denominação akuá ou akuã (Meliá, 1976:240), que diz respeito ao 
perfurador usado no ritual de perfuração labial, mitã rutu, para a aplica
ção do tembetá ou labrete. Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 
1.11.1971. Entr. 1.: 3 . 11 . 1971 . Doado por Delvair Montagner. 

11. Cordéis 

148 - Novelo de fio de algodão (RG 2549). Apapokuva. Grande 
novelo de fio de algodão, formado a partir do entrelaçamento de suas 
fibras. Utilizado como matéria-prima para confecções em geral. Circun
ferência: 380 cm. Herbert Baldus. Aldeia de Araribá, em 2 . 194 7. Entr. 
1.: 5 .1947. Compra a Kurt Frank. Documento 16. 

149 - Novelo de fio de tucum (RG 3275). Guarani. Novelo de 
fibras de tucum entrelaçadas. Utilizado na confecção de colares, costuras, 
redes, etc. Circunferência: 39 cm. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. I.: 
6. 9 .1909. Compra ao Sr. Franz Adam. Documento 10. 

150 - Rolo de corda (RG 4115). Guarani. Corda não muito gros
sa, enrolada, de fibra vegetal, provavelmente embira: Aldeia de Bananal, 
s/ d. Entr. 1.: 6. 9 .1909. Compra a Franz Adam. Documento 10. 
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151 - Novelo de fio de tucum (RG 4426). Guarani. Vide 149. 
Circunferência: 32 cm. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 1909. Compra 
a Franz Adam. 

152 - Amostra de fibras de buriti (RG 4427). Dada como pro
vavelmente Kayuá. Fibras de buriti, apenas desfiadas, não se encon
trando, portanto, preparadas para uso. Comprimento: 16 cm, largura 
média: 5,5 cm. Encontra-se a seguinte descrição do objeto no lnv. 7: 
"novelo de fibras preparado pelos Cayunás". ltanhaém, s/ d. Inv. 7, p. 
128, n.0 60. 

153 - Carretel de linha de fibra vegetal (RG 9299). Guarani. 
Carretel de madeira talhada a faca, contendo fino cordel de fibra vegetal, 
provavelmente tucum. Comprimento: 9,0 cm, diâmetro: 2,5 cm. Aldeia 
de Bananal, s/ d. Entr. I.: 6. 9 . 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 
2976, documento 10, Inv. 7, p. 126, p.0 4. 

154 - Amostra de fibras de tucum (RG 11296). Guarani. Fibras 
de tucum apenas desfiadas, ainda sem o devido entrelaçamento que dará 
origem ao cordel. Comprimento: 25 cm, largura aproximada: 9,5 cm. Al
deia de Bananal, s/ d. 

I 

155 - Amostra .de fibras de caraguatá (RG 11297). Dada como 
provavelmente guarani. Vide 154. Comprimento: 27 cm, largura média: 
7,9 cm. Benedicto Calixto. Aldeia de Bananal, em 1904. Entr. I.: 12.10. 
1904. Doada por Benedicto Calixto. Reg. Ant.: 786. 

156 - Amostra de cordel torcido de embiruçú (RG 12817). Gua
rani. Cordel. torcido com dois feixes de embiruçú. Comprimento: 22 cm. 
Delvair Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. 1.: 3 . 11 . 
1971. Doado por Delvair Montagner. 

12. lmplementos domésticos 

157 - Tipiti de prensa (RG 4330). Guarani. "Peça em forma de 
cesta, com base quadrangular que se arredonda e se estreita em direção 
à boca, trançada com grossas fasquias de cipó-imbé em malhas largas. 
A boca é reforçada ·com o mesmo material, permanecendo soltas as 
pontas das fasquias". Comprimento do lado da base: 18 cm, altura: 24 
cn1, diâmetro da boca: 13,5 cm. Material em exposição. Descrição ini
ciada por Thekla Hartmann. Aldeia de Bananal, s/d. Entr. I.: 6. 9 .1909. 
Con1pra a Franz Adam, Reg. Ant.: 2964, Inv. 7, p. 126, n.0 30. · 
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158 - Pilão (RG 1155). Apapokuva. Peça de madeira escura, 
talhada a faca em forma de cone truncado, apresentando sete faces . Base 
e borda extrovertidas. A superfície interior da peça apr~senta vestígios 
de queim,~. Apresenta, ainda, vestígios de pintura vermelha em toda su
perfície das faces. Brinquedo. Circunferência da base: 20,5 cm, circun
ferência da borda: 26 cm, altura: 11 cm. Herbert Baldus. Aldeia de 
Araribá, em 2 .1947. Entr. I.: 5. 1947. Compra a Kurt Frank. Documento 
16, item 2. 

13. Instrumentos para pesca (vide também item 15. Flechas, arcos 
e bodoques) 

159 - Anzol de ferro (RG 4419). Dado como guarani. Grande 
anzol de ferro em que se enrola um espesso cordel de fibra vegetal (pro
vavelmente algodão). Comprimento 20 cm. Não há dados museográficos. 

160 - Tarrafa (RG 4793). Dada como guarani. Enodado aproxi
madamente circular de fios de algodão. As malhas da boca são envol
vidas por cordel mais grosso. A um ponto da boca prende-se outro cordel 
torcido de fibra vegetal, que se enrola num pedaço roliço de madeira. 
Provavelmente tecida por homens e usada na captura de tainhas, curumã. 
que sobem os rios do litoral para desovar. Medida das malhas: 3,5 x 3,5 
cm, diâmetro aproximado: 175 cm. Registrada anteriormente como "rede 
para pesca de camarões, usada na praia ou na canoa" (vide Reg. Ant.: 
801). Reg. Ant.: 801. 

14. Armadilhas para caça (vide também item 15. Flechas, arcos 
e bodoques) 

161 - Armadilha para caça (RG 12814) - nõ i (Schaden, 1954: 
61). Guarani. Laço feito a partir do entrelaçamento de duas fitas de 
cipó-imbé. Confeccionado por homens e de uso tipicamente masculino. 
Comprimento: 11 O cm. O laço, nõ i, quando armado, destina-se à captura 
de pequenos animais e aves que transitam pelo solo. Delvair Montagner. 
Aldeia de Sil veiras, em 1 . 11 . 1971. Entr. I.: 3 . 11 . 1971. Doada por 
Delvair Montagner. 

162 - Armadilha para caça (RG 12815) - no ã. Guarani. Laço 
feito de duas partes: a alça, torcida, com três cordéis enrolados de cipó
-imbé, e o restante, que se une à alça por forte nó, feito com apenas 
dois cordéis, enrolados, do mesmo material. Vide 161. Comprimento da 
alça: 56 cm, comprimento da parte restante: 80 cm. O laço, no ã, quando 
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armado, destina-se à captura de animais de médio e grande porte. Delvair 
Montagner. Aldeia de Silveiras, em 1.11.1971. Entr. I.: 3 .11.1971. 
Doada por Delvair Montagner. 

15. Flechas, arcos e bodoques 

163 - Flecha com ponta de ferro (RG 4724). Dada como Kayuá. 
Haste escura de taquara, em que se insere uma ponta lanceolada de lâ
mina de ferro (provavelmente faca). Sua junção com a haste é reforçada 
por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. Desprovida de emplu
mação, ostenta, apenas, abaixo do entalhe de assentamento, diminuto 
enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. Feita e usada por homens 
na pesca. Comprimento da ponta: 22 cm, comprimento da haste: 51 cm, 
comprimento total: 73 cm. Harald Schultz. Entr. I.: 1945. Doada por 
Harald Schultz. Documento 8. 

164 - Flecha com ponta afilada (RG 4681). Dada como guarani. 
Haste de taquara em que se insere uma vareta roliça, de madeira escura, 
ligeiramente avermelhada, apresentando vestígios de pintura na super
fície e terminando em ponta afilada. Sua junção com a haste é reforçada 
por enrolamento espiral de fita de cipó-imbé. As asas são penas azuladas, 
com as barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas 
pontas por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal (configura
ção tangencial). Feita e usada por homens. Comprimento da ponta: 36 
cm, comprimento da haste: 111 cm, com·primento total: 147 cm. Inv. 
7, p. 132, n.0 140. 

165 Flecha com ponta serrilhada (RG 4741). Dada c9mo 
Kayuá. Haste de taquara em que se insere uma vareta de madeira escura, 
terminando em ponta achatada, provida de serrilhas unilaterais. Despro
vida de emplumação, a haste apresenta fita de cipó-imbé enrolada em 
espiral aberta. Feita e usada por homens, provavelmente na pesca. Com
primento da haste: 111 cm, comprimento da ponta: 20 cm, comprimento 
total: 131 cm. Não há dados museográficos. 

166 - Flecha com ponta afilada' (RG 4801). Dada como guarani. 
Haste de cana em que se insere uma vareta roliça de madeira escu~a, 
terminando em ponta afilada. Sua junção com a haste é reforçada por 
enrolamento espiral de cipó-imbé. As asas são penas marrons, com as 
barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas pontás. 
Entre as asas a haste é enrolada com fita de cipó-imbé em espiral aberta. 
Feita e usada por homens, provavelmente para caça. Comprimento da 
haste: 89 cm, comprimento da ponta: 44 cm, comprimento da emplu
mação: 16 cm, comprimento total: 133 cm. Não há dados museográficos. 
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167 - Flecha sem ponta (RG 4682). Dada como guarani. Haste 
de cana leve, sem ponta. Na extremidade distal há um enrolamento em 
espiral de cordel de fibra vegetal. As asas são penas escuras, com as 
barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas pontas 
por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé (configuração. tangen
cial). Feita e usada por homens. Comprimento da haste: 143 cm, com
primento da emplumação: 18 cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

168 - Flecha sem ponta (RG 4742). Dada como Kayuá. H~ste 
de taquara desprovida de ponta. Na extremidade distal há um enrola
mento em espiral de cipó-imbé. Desprovida de emplumação, a haste 
apresenta, ainda, enrolamento de fita de cipó-imbé e resíduos de ceroJ. 
Feita por homens. Comprimento da haste: 157 cm. Flecha dos índios 
Kayuá, encontrada na margem esquerda do rio Paraná (vide Inv. 7, p. 
136, n.0 92). Rio Paraná, em 1906. Reg. Ant.: 1163, Inv. 7, p. 136, 
n. 0 92. 

169 - Flecha com ponta em forma de cone truricado (RG 4 725). 
Dada como Kayuá. Haste de taquara em que se insere uma vareta roliça, 
de madeira escura, apresentando, no terço inferior, segmento rombóide 
terminando em ponta simples. Sua junção com a haste é reforçada por 
enrolamento em espiral de cipó-imbé. Desprovida de emplumação. Feita 
e usada por homens, provavelmente para capturar pássaros. Comprimento 
da haste: 118 cm, comprimento da ponta: 7 ,O cm, comprimento total: 
125 cm. Não há dados· museográficos. 

170 - Flecha com ponta de osso (RG 4680). Dada como guarani. 
Haste de cana lisa e uma sumba em que se encaixa uma ponta cônica, 
de osso. A junção da sumba à haste é reforçada por enrolamento em 
espiral de fita de cipó-imbé. Desprovida de emplumação. Feita e usada 
por homens, provavelmente para caça ou pesca. Comprimento da haste: 
77 cm, comprimento da sumba:· 78 cm, comprimento da ponta: 4,5 cm, 
comprimento total: 159,5 cm. lnv. 7, p. 132, n.0 140. 

171 - Flecha com ponta de osso (RG 4142). Dada como gua
rani. Haste de cana leve reforçada por cerol, sumba de madeira escura, 
com traços de pintura na superfície, e uma ponta lanceolada, de osso, 
fixada por cerol. As asas são penas marrons, presas à haste pelos canhões 
e pontas por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal ( configu
ração tangencial) . Comprimento da haste: 109 cm, comprimento da va
reta: 56 cm, comprimento da ponta: 7,5 cm, comprimento da emplu~a
ção: 15 cm, comprimento total: 172,5 cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

172 - Flecha com ponta de osso (RG 4143). Dada como gua
rani. Haste de cana reforçada por cerol, em que se insere uma sumba 
de madeira escura, com traços de pintura na superfície, e uma ponta 
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lanceolada, de osso, fixa por cerol. As asas são penas negras, presas à 
haste pelos canhões e pelas pontas por enrolamento em espiral de cordel 
de fibra vegetal (configuração tangencial). Feita e usada por homens, pro
vavelmente na caça. Comprimento da haste: 109 cm, ·comprimento da 
vareta: 5 8 cm, comprimento da ponta: 6,5 cm, comprimento da emplu
mação: 19 cm, comprimento total: 173,5 cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

173 - Flecha com ponta de madeira afilada (RG 4660). Dada 
como guarani. Haste de madeira roliça e maleável, totalmente recoberta 
por fita de cipó-imbé e cordel de fibra vegetal (talvez algodão). Apresenta, 
ainda, traços de pintura na região distal. As asas são penas escuras, pre
sas à haste pelos canhões e pelas pontas por enrolamento em espiral de 
cordel de fibra vegetal (provavelmente algodão). Feita e usada por ho
mens, provavelmente para caça. Comprimento da haste: 150 cm, com
primento da emplumação: 27 cm. Inv. 7, p. 132, n. 0 140. 

~ 

174 - Flecha com ponta de madeira afilada (RG 4690). Dada 
como guarani. Vide 173. Comprimento da haste: 155 cm, comprimento 
da emplumação: 14 cm. Não há dados museográficos. 

175 - Flecha com ponta de madeira afilada (RG 4162). Dada 
como guarani. Vide 173. Comprimento da haste: 154 cm, comprimento 
da emplumação: 27 cm. Não há dados museográficos. 

176 - Flecha com ponta de madeira afilada (RG 4668). Dada 
como guarani. Vide 1 73. Comprimento da haste: 157 cm, comprimento 
da emplumação: 26 cm. Não há dados museográficos. 

1 77 - Flecha com ponta de madeira afilada (RG 4163). Dada 
como guarani. Vide 173. Comprimento da haste: 156 cm. Desprovida de 
emplumação. Não há dados museográficos. 

178 - Flecha com ponta de osso (RG 4141). Dada como guarani. 
Haste de madeira roliça e maleável, totalmente recoberta por fita de 
cipó-imbé e cordel de algodão, em que se insere uma ponta de osso, re
forçada por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. Apresenta, ainda, 
traços de pintura na região distal. As asas são duas penas escuras, presas 
à haste por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal (algodão?). 
Feita e usada por homens, provavelmente para caça. Comprimento da 
haste: 14 7 cm, comprimento da emplumação: 27 cm, comprimento da pon
ta: 6cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

179 - Flecha com ponta de osso (RG 4675). Dada como guarani. 
Vide 178. Comprimento da haste: 160 cm, comprimento da ponta: 9 cm, 
comprimento da emplumação: 24 cn1. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 
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180 - Flecha com ponta de osso (RG 5315). Dada como guarani. 
Vide 178. Comprimento da haste: 181 cm, comprimento da ponta: 9 cm, 
comprimento da emplumação: -31 cm. Inv. 7, p. 132, n. 0 l 40. 

181 - Flecha com ponta de osso (RG 4148). Dada como guarani. 
Vide 178. Comprimento da haste: 147 cm, comprimento da ponta: 1 cm, 
comprimento da emplumação: 25 cm. lnv. 7, p. 132, n.0 140. 

182 - Flecha com ponta de osso (RG 4646). Dada como "vara 
para flechas Kayuá". Haste de taquara reforçada por enrolamento em 
espiral de ·fita de cipó-imbé, em que se insere uma sumba e uma ponta 
de osso, reforçada por enrolamento de cordel de fibra vegetal e cerol. 
As asas são duas penas azuladas, com as barbas internas aparadas, presas 
à haste pelos canhões e pontas por enrolamento em espiral de cordel de 
fibra vegetal (configuração tangencial). Feita e usada por homens, prova
velmente para caça ou pesca. Comprimento da ponta: 5,5 cm, comprimento 
da haste: 116 cm, comprimento da emplumação: 17 cm, comprimento da 
vareta: 40 cm. Não há dados museográficos. 

183 - Flecha com ponta de madeira, em farpa (RG 4161). Dada 
como guarani. Haste de taquarinha, em que se insere uma vareta de ma
deira escura, terminando em ponta farpada. Sua junção com a haste é 
reforçada por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal. As asas 
são duas penas escuras, com as barbas _internas aparadas, presas à haste 
pelos canhões e pelas pontas (configuração tangencial). Feita e usada por 
homens, provavelmente na caça. Comprimento da haste: 125 cm, compri
mento da ponta: 31 cm, comprimento da emplumação: 12,5 cm, compri
mento total: 156 cm. Não há dados museográficos. 

184 - Flecha com ponta de osso (RG 4645). Dada como guarani. 
Haste de taquara reforçada por enrolamento em espiral de cipó-imbé, em 
que se insere uma sumba de madeira clara e uma ponta de osso lanceolada, 
reforçada por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal revestido 
com cerol. As asas são duas penas escuras, com faixas pretas e brancas, 
com as barbas internas aparadas, fixadas à haste pelos canhões e pelas 
pontas (configuração tangencial). Usada e feita por homens, provavelmente 
na caça. Comprimento da haste: 112 cm, comprimento da ponta: 3 cm, 
comprimento da emplumação: 17 cm, comprimento total: 164 cm, compri
mento da vareta: 49 cm. Não há dados museográficos. 

185 - Flecha com ponta de madeira, serrilhada unilateralmente 
(RG 4644). Dada como guarani. Haste de taquara em que se insere uma 
vareta de madeira escura, serrilhada unilateralmente, terminando em ponta 
afilada. Sua junção com a haste é reforçada por enrolamento em espiral 
de fita · de cipó-imbé. As asas são duas penas azuladas com as barbas 
internas aparadas. presas à haste por enrolamento em espiral de fita de 
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cipó-imbé (configuração tangencial). Entre as asas, a haste é enrolada com 
fita de cipó-imbé em espiral aberta. Feita e usada por homens, provavel
mente na caça. Comprimento da emplumação: 12 cm, comprimento da 
haste: 82 cm, comprimento da ponta: 37 cm, comprimento total: 137 cm. 
Consta alteração no livro de registro, dada, então, como chavante. Reg. 
Ant.: 411, Coleção Antonio Xavier Gusmão. 

186 - Flecha com ponta afilada (RG 5327). Dada como guarani. 
Haste de taquara, em que se insere uma vareta de madeira roliça, escura, 
terminando em ponta afilada, com fenda a meia altura. Sua junção com 
a haste é reforçada por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal. 
As asas são duas penas, uma azulada, outra com faixas pretas e brancas, 
com as barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas 
pontas e por costura das raques. Feita por homens. Comprimento da haste: 
110 cm, comprimento da ponta: 14 cm, comprimento da emplumação: 18 
cm, comprimento total: 124 cm. lnv. 7, p. 132, n. 0 140. 

187 - Flecha com ponta rombuda (RG 4642). Dada como guarani. 
Haste de taquara, em que se insere uma vareta de madeira escura, ligeira
mente avermelhada, terminando em ponta rombuda. A junção com a haste 
é reforçada por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal. As asas 
são duas penas negras com estrias brancas, presas à haste pelos canhões 
e pelas pontas por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé (configu
ração tangencial). Entre as asas a haste é enrolada com fita de cipó-imbé 
em espiral aberta. Feita e usada por homens para caça de pássaros. Com
primento da haste: 116 cm, comprimento da ponta: 11 cm, comprimento 
da emplumação: 17 cm. Consta alteração no livro de registro, dada, então, 
como chavante. Reg. Ant.: 411, Coleção Antonio Xavier de Gusmão. 

188 - Flecha sem ponta (RG 5700). Guarani. Haste de cana leve, 
com enrolamento de fita de cipó-imbé e dois anéis em forma de roseta 
com plumas vermelho-amareladas. As asas são duas penas negras, com 
barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas pontas ( con
figuração tangencial). Comprimento da haste: 125 cm, comprimento da em
plumação: 20,5 cm. Litoral de São Paulo (provavelmente aldeia de Ba
nanal), s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2959, 
documento 1 O. 

189 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 4153). 
Dada como guarani. Haste de taquara em que se insere uma ponta de ma
deira escura, ligeiramente avermelhada, serrilhada unilateralmente. Sua jun
ção com a haste é reforçada por enrolamento em espiral de fita de cipó
-imbé. As asas são duas penas escuras, presas à haste pelos canhões e pelas 
pontas por enrolamento de fita de cipó-imbé. Feita e usada por homens 
para pesca. Comprimento total: 155 cm, comprimento da haste: 122 cm, 
comprimento da ponta: 33 cm. Inv. 7, p. 132, n. 0 140. 
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190 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 4155). 
Dada como guarani. Haste de taquara em que se insere uma ponta de ma
deira escura, ligeiramente avermelhada, serrilhada unilateralmente. A jun
ção com a haste é reforçada por enrolamento em espiral de fita de cipó
-imbé. Desprovida de emplumação. Abaixo do entalhe de assentamento 
apresenta enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal encerada, que, 
em dado momento, termina em trançado cruzado. Feita e usada por ho
mens na caça ou pesca. Comprimento total: 141 cm, comprimento da haste: 
117 cm, comprimento da ponta: 24 cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

191 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 4152). 
Dada como guarani. Haste de taquara em que se insere uma ponta de 
madeira escura, serrilhada unilateralmente. A junção com a haste é refor
çada por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. A asa é constituída 
por apenas uma pena, bastante danificada, presa à haste por enrolamento 
de cordel de fibra vegetal. Feita e usada por homens, provavelmente para 
pesca. Comprimento total: 152,5 cm, comprimento da haste: 123 cm, com
primento da ponta: 29,5 cm, comprimento da emplumação: 14 cm. lnv. 7, 
p. 132, n.0 140. 

192 - Flecha com ponta serrilhada (RG 4157). Dada como gua
rani. Haste de cana em que se insere ponta de madeira clara, ligeiramente 
avermelhada, de forma quadrangular e arestas densamente serrilhadas. A 
junção com a haste é reforçada por enrolamento em espiral de cordel de 
fibra vegetal, com vestígios de cerol. Feita e usada por homens. Compri
mento total: 164 cm, comprimento da haste: 129 cm, comprimento da pon
ta: 35 cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

193 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 4154). 
Dada como guarani. Haste de cana recoberta por fita de cipó-imbé em 
que se insere ponta longa, de madeira escura, ligeiramente avermelhad<h 
serrilhada unilateralmente. A junção com a haste é reforçada por enrola
mento de fita de cipó-imbé. Desprovida de emplumação. Abaixo do entalhe 
de assentamento apresenta trançado cruzado feito com fita de cipó-imbé 
e de cordel de fibra vegetal. :Feita e usada por homens. Comprimento total: 
150 cm, comprimento da haste: 89 cm, comprimento da ponta: 61 cm. Inv .. 
7, p. 132, n.0 140. 

194 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 5701). 
Dada como guarani. Haste de cana recoberta por fita de cipó-imbé e três 
anéis justapostos formando rosetas de plumas vermelho-amareladas. Inse
rida nesta, uma vareta de madeira escura, serrilhada unilateralmente, ter
minando em ponta afilada. A junção com a haste é reforçada por enrola
mento em espiral de fita de cipó-imbé. As asas são duas penas brancas . 
presas à haste pelos canhões e pelas pontas por enrolamento do mesmo 
material (configuração tangencial). Feita e usada por homens. Comprimen
to total: l26 cm, comprimento . da haste: 104 cm, comprimento da ponta: 
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22 cm, comprimento da emplumação: 14 cm. Aldeia de Bananal, s/ d. Entr. 
1.: 1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 2959, documento 10. 

195 - Flecha com ponta afilada (RG 5694). Dada como guarani. 
Haste de taquara em que se insere uma vareta de madeira preta, roliça, 
terminando em ponta afilada. Sua junção com a haste é reforçada por en
rolamento em espiral de fita de cipó-imbé. As asas são duas penas negras, 
com barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pontas por 
enrolamento de fita de cipó-imbé {configuração tangencial). Feita e usada 
por homens. Comprimento da ponta: 22 cm, comprimento da haste: 116 cm, 
comprimento da emplumação: 19 cm, comprimento total: 138 cm. Aldeia 
de Bananal, s/d. Entr. 1.: 6.9.1909. Compra a Franz Adam. Reg. Ant.: 
2960, documento 10, lnv. 7, p. 128, n.0 50. 

196 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 5695). 
Guarani. Haste de taquara em que se insere uma ponta roliça de madeira 
preta, provida de seis pequenas farpas. A junção com a haste é reforçada 
por enrolamento de fita de cipó-imbé. As asas são duas penas negras, com 
barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas pontas por 
enrolamento de fita de cipó-imbé (configuração tangencial). Feita e usada 
por homens. Comprimento total: 146 cm, comprimento da ponta: 24 cm, 
comprimento da haste: 122 cm, comprimento da emplumação: 23 cm. Al
deia de Bananal, s/d. Entr. 1.: 6.9.1909. Compra a Franz Adam. Reg. 
Ant.: 2960, documento 10. 

197 - Flecha com ponta lanceolada (RG 4160). Dada como gua
rani. Haste de taquara em que se insere uma sumba de madeira escura 
e uma ponta de taquara lanceolada, tipo zagaia. Ambas fixam-se à haste 
por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. As asas são duas penas 
brancas, com barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e 
pelas pontas por enrolamento em espiral de cordel de fibra vegetal (confi
guração tangencial). Feita e usada por homens na caça de grande porte. 
Comprimento da haste: 108 cm, comprimento da vareta: 1 O cm, compri
mento da ponta: 41 cm, comprimento da emplumação: 15 cm, comprimento 
total: 159 cm. Inv. 7, p. 132, n.0 140. 

198 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 9563). 
Dada como guarani. Haste de taquara em que se insere uma vareta de 
madeira clara, serrilhada unilateralmente. A junção com a haste é refor
çada por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. As asas são duas 
penas escuras, com barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões 
e pelas pontas por enrolamento de fita de cipó-imbé (configuração tangen
cial). Feita e usada por homens na caça. Comprimento da haste: 105 cm, 
co.mprimento da ponta: 35 cn1, comprimento da emplumação: 1 7 cm, com
primento total: 140 cm. Harald Schultz, em 1962. Entr. 1.: 1962. Do~da 
por Harald Schultz. Expedição do MP em 1962. 
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199 - Flecha com ponta afilada (RG 4800). Dada como guarani. 
Haste de cana em que se insere uma vareta de madeira escura, em forma 
de lâmina, terminando em ponta afilada. A junção com a haste é refor
çada por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. As asas são duas 
penas negras, com barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões 
e pelas pontas por enrolamento em espiral, do mesmo material. Feita e 
usada por homens na caça. Comprimento da haste: 90 cm, comprimento 
da ponta: 42cm, comprimento da emplumação: 16 cm, comprimento total: 
132 cm. Não há dados museográficos. 

200 - Flecha com ponta em zagaia (RG 4159). Dada como gua
ran1. Haste de cana em que se insere uma sumba de madeira escura e 
uma ponta de taquara lanceolada, tipo zagaia. Ambas fixam-se à haste 
por enrolamento em espiral de fita de cipó-imbé. As asas são duas penas 
escuras, com barbas internas aparadas, presas à haste pelos canhões e pelas 
pontas por enrolamento do mesmo material (configuração tangencial). Feita 
e usada por homens, provavelmente para caça de grande porte. Compri
mento da haste: 142 cm, comprimento da ponta: 25 cm, comprimento da 
emplumação: 21 cm, comprimento total: 167 cm. Não há dados museo
gráficos. 

201 - Flecha com ponta serrilhada unilateralmente (RG 5699). 
Dada como guarani. Objeto não localizado durante a elaboração do ca
tálogo. Descrição não iniciada. Litoral de São Paulo, próximo a Itanhaém 
(provavelmente aldeia de Bananal), s/d. Entr. 1.: 1909. Compra a Franz 
Adam. Reg. Ant.: 2959, documento 10. 

202 - Flecha com ponta . serrilhada unilateralmente (RG 5698). 
Guarani. Objeto não localizado durante a elaboração do catálogo. Descri
ção não iniciada. Litoral de São Paulo, próximo a Itanhaém (provavel
mente aldeia de Bananal). Entr. 1.: 6.9.1909. Compra a Franz Adam. Reg. 
Ant.: 2960, documento 1 O. 

203 - Flecha com ponta de ferrão de arraia (RG 5692). Dada 
como guarani. Objeto não locali.zado durante a elaboração do catálogo. 
Descrição não iniciada. Vide 203. 

204 - Arco (RG 5269) - apa. Guarani. Haste irregular de siriva, 
nã_C? polida, de secção transversa aproximadamente re.tangular, com as duas 
extremidades recortadas em ombro. A corda, grossa, de fitas de folha de 
palmeira torcida, forma uma alça desmontável numa das extremidades e 
um nó fixo na outra; a ponta da corda forma uma reserva, enrolada na 
haste por 18 cm. O arco é decorado a intervalos regulares com 8 largos 
segmentos enrolados em espiral com fita de cipó-imbé, que prendem, nas 
extremidades opostas das porções junto à empunhadura, dois anéis sobre
postos de plumas, um amarelo e outro preto-avermelhado. Feito e usado 
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por homens na caça. Comprimento da haste: 164 cm, largura máxima da 
secção transversa: 2,3 cm. Não há dados museográficos. 

205 - Arco (RG 5270). Guarani. Haste irregular de siriva, não 
polida, de secção transversa aproximadamente retangular, com as extre
midades ligeiramente afiladas. O cordel, não muito espesso, de fibras de 
folha de palmeira torcidas, forma alças fixas por um nó nas extremidades, 
reforçadas por fitas de cipó-imbé com enrolamento em espiral. Feito e 
usado por homens na caça. Comprimento da haste: 196 cm, largura má
xima da secção transversa: 3,0 cm, espessura do cordel: 0,2 cm. Aldeia 
de Bananal. 

206 - Arco (RG 4888) - guirapa. Kayuá. Haste irregular de ma
deira avermelhada, não polida, de secção transversa aproximadamente cir
cular, com as duas extremidades recortadas em ombro. O cordel, grosso, 
de fibras de folha de palmeira, encontra-se solto nas extremidades, fixan
do-se na haste apenas por um enrolamento em espiral, que provavelmente 
deveria ser o prolongam·ento da reserva. Feito e usado por homens. Aldeia 
de Dourados, s/d. Entr. I.: 1942. 

207 - Arco (RG 5787) - guyrapa (Meliá, 1976:205). Kayuá. 
Haste de siriva, não polida, de secção transversa aproximadamente retan
gular, com as duas extremidades recortadas em ombrd. O cordel, pouco 
espesso, de fibra vegetal torcida, forma uma alça desmontável numa das 
extremidades e u1n nó fixo na outra; a ponta da corda ainda forma uma 
reserva de 13 cm, enrolada à haste. Feito e usado por homens. Compri
mento da haste: 138 cm, largura m.áxima da secção transversa: 2,9 cm, 
espessura do cordel: 0,3 cm. Não há dados museográficos. 

208 - Arco (RG 5271) - apa. Guarani. Haste de s1nva, não 
polida, de secção transversa aproximadamente retangular, com as duas 
extremidades recortadas em ombro. O cordel, pouco espesso, de fitas de 
folha de palmeira torcida, forma uma alça desmontável numa das extre
midades e um nó fixo na outra; a ponta da corda, enrolada por 8 cm sobre 
a haste, forma a reserva. O arco é decorado por pequeno segmento enro
lado em espiral de fita de cipó-imbé, que prende um anel de plumas ama
relas. Feito e usado por homens. Comprimento da haste: 162,5 cm, lar
gura máxima: 2 cm, espessura do cordel: 0,25 cm. Não há dados museo
gráficos. 

209 - Arco (RG 4802) - apa. Guarani. Haste irregular de siriva, 
não polida, de secção transversa aproximadamente retangular, com as duas 
extremidades recortadas em ombro. O cordel, grosso, de fitas e folha de 
palmeira torcidas, forma uma alça desmontável nas duas extremidades. O 
arco é decorado por dois largos segmentos de fita de cipó-imbé e fasquias 
de taquara formando contornos geométricos. Feito e usado por homens. 
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Espessura do cordel: 0,5 cm, largura máxima da secção transversa: 3,0 cm, 
comprimento da haste: 125,5 cm. Não há dados museográficos. 

210 - Arco {RG 5788) - apa. Dado como guarani. Haste irre
gular de madeira escura (siriva?), não polida, de secção transversa retan
gular, com as duas extremidades terminando em pontas afiladas. O arco 
é decorado com dois segmentos de fita de cipó-imbé, enrolados em espiral 
junto às extremidades. Um destes segmentos apresenta dois anéis sobre
postos de plumas, um amarelo e outro preto-avermelhado. Apresenta, ain
da, próximo às pontas, um espesso enrolamento de fibras vegetais, provavel
mente cipó-imbé. Não possui encordoamento. Feito e usado por homens. 
Comprimento da haste: 179 cm, largura máxima da secção transversa: 2 cm. 
Não há dados museográficos. 

211 - Arco (RG 4898) - guyrapa (Meliá, 1976:205). Dado como 
Kayuá. Haste irregular de madeira escura, não polida, de secção transversa 
plano-ovalada, com as duas extremidades recortadas em ombro. A corda, 
grossa, de fitas de cipó-imbé torcidas, forma uma alça desmontável numa 
das extremidades e um nó fixo na outra; a ponta da corda ainda enrola-se 
por 38 cm na haste, formando a reserva. Feito e usado por homens. Com
primento da haste: 154 cm, largura máxima da secção transversa: 2 cm, 
espessura da corda: 0,4 cm. Inv. 7, p. 130, n.0 90. 

212 - Arco (RG 4891) - guyrapa (Meliá, 1976:205). Provavel
mente Kayuá. Haste irregular de madeira escura, não polida, de secção 
transversa circular, com as duas extremidades recortadas em ombro. Não 
apresenta encordoamento. Feito e usado por homens. Comprimento da 
haste: 191 cm, largura máxima da secção transversa: 3 cm. Não há dados 
museográficos. 

213 - Arco (RG 4973). Guarani. Objeto não localizado durante a 
elaboração do catálogo. Sem descrição. Litoral de São Paulo, próxjmo a 
Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/ d. Entr. I.: 1910. Compra 
a Franz Adam. Reg. Ant.: 3067, documento 10. 

214 - Arco (RG 4975). Guarani. Objeto não localizado durante a 
elaboração do catálogo. Sem descrição. Litoral de São Paulo, próximo a 
Itanhaém (provavelmente aldeia de Bananal), s/d. Entr. I.: 1910. Compra 
a Franz Adam. Reg. Ant.: 3062. 

215 - Bodoque (RG 5775) - . guirapape (Meliá, 1976:205). Pro
vavelmente Kayuá. Haste irregular de madeira clara, ligeiramente averme
lhada, de secção transversa retangular, com os lados menores abaulados 
e com as duas extremidades recortadas em ombro. A região mediana, de 
secção transversa circular, é constituída pelo prolongamento ou protube
rância da própria haste. A corda, de fibras torcidas de algodão, é fixada 
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nas duas extremidades, descendo até o terço médio da haste, em trançado 
duplo, formando elos entre os nós, para, em seguida, prosseguir em cordel 
único. O arco é decorado por dois segmentos de aproximadamente 33 cm, 
com cordel de fibra vegetal, que ocupam o terço médio das extremidades. 
Feito e usado por homens. Comprimento da haste: 168 cm, largura má
xima da secção transversa: 12 cm, largura média da secção transversa: 
3 cm, espessura da corda: 0,4 cm. Vide Lane (1955:257-66). Não há da
dos museográficos. 

216 - Bodoque (RG 3279) - guirapape (Meliá, 1976:205). Gua
rani. Haste irregular de siriva, de secção transversa retangular com os 
lados menores abaulados, com as duas extremidades recortadas em ombro. 
A região mediana, de secção transversa circular, é constituída pelo pro
longamento ou protuberância da própria haste. A corda, de cordel torcido 
de fibras vegetais, é fixada em uma das extremidades e solta na outra. 
Feito e usado por homens. Comprimento da haste: 157 cm, largura da 
secção retangular: 3 cm, circunferência da secção circular: 1 O cm, espessu
ra do cordel: 0,2 cm. Vide Lane (1955:257-66). Aldeia de Bananal, s/d. 
Inv. 7, p. 138, n.0 72. 
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