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NOS DE ARCO: EXPLORAÇÕES EM SUA 
MICROV ARIAÇÃO E TAXONOMIA 

Dolores Newton (*) 

O tema deste ensaio é a preservação de dados artefatuais. Origina-se 
de minha convicção de que os indícios acumulados de evidência são impor
tantes para a tarefa de explanação da cultura. Dedico o artigo a Desidério 
Aytai, cujas simpatias e pesquisas nessa direção têm sido estímulo e deleite 
para mim. Os dados sobre nós de arcos procedem de coleçóes que fiz e de 
coleções de museu provenientes de várias tribos timbira e tupi do nordeste 
brasileiro. 

Desconfio há muito tempo que a pesquisa em antropologia material <
1 > 

é desencorajada pela dificuldade de acesso a artefatos - é tão mais fácil 
trazer do campo uma fita gravada ou o texto de um mito! A acumulação 
de arcos e flechas - artefatos dos mais volumosos que eu coletei - em
prestava à casa em que eu morava nas aldeias indígenas um aspecto de 
arsenal. Longe do campo esta situação não mudou, pois eu precisava ter a 
coleção ao meu alcance. E uma vida mais nômade que a dos Krikati for
çou-me a transportar minhas coleções de um lugar para outro. Tornei-me 
assim particularmente consciente da necessidade de dar forma manejável 
aos dados sobre artef atos, embora não prevalecessem para isso apenas con
siderações de ordem prática. 

Devemos preservar nossas observações para estudiosos futuros. É o que 
fazemos ao montar coleções documentadas. Também o fazemos ao redigir 
o que observamos. Entretanto, ambos os tipos de registro - a coleção e a 
descrição escrita - apresentam deficiências. As coleções estão sujeitas aos 
estragos do tempo, onde quer ·- que sejam guardadas. Uma vez que cada 
objeto é único, a informação que ele incorpora torna-se vulnerável à des
truição. Nossas descrições - que podem incluir diagramas e fotografias, 
bem como palavras e códigos especializados - têm a vantagem da dupli
cabi1idade. Um livro com tiragem de mil exemplares tem tantas chances a 
mais de sobreviver que o artef ato único. Novos problemas de pesquisa po
dem levar-nos de volta ao artefato original - desde que ainda exista -
mas a transcrição para a forma escrita dos dados relativos a artefatos pro
porciona um "data base" mais durável , acessível e cumulativo. A deficiência 
de nosso registro escrito reside, porém, em sua inevitável imperfeição ou 
na perda de dados descritivos em razão da ambigüidade dos sistemas de 

(*) Do Departamento de Antropologia da State University of New York em Stony 
Brook. 

(1) O termo antropologia material foi cunhado por Barrie Reynolds para distinguir 
aquela área da etnologia que trata do registro artefa t11al. 
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codificaç~o ou de defeitos nas definições. O registro do artefato e o registro 
escrito se completam e a existência de ambos produz a sobrevivência do 
registro da cultura material. Os curadores e conservadores de coleções asse
guram o máximo de sobrevivência possível ao artefato; que os pesquisa
dores cumpram o seu quinhão da tarefa, criando a contrapartida escrita 
à altura do trabalho de pesquisa. 

Introdução 

José era o único não-índio casado com uma Krikati a viver com a tribo 
durante a minha permanência em campo. E como tal eu o excluí de consi
deração, embora não o fizesse em relação aos índios de diversas outras tri
bos timbira presentes na aldeia. Assim, quando José veio vender-me arte
fatos para a coleção que eu estava organizando - primeiro uma bolsa de 
homem (mocó) e depois um conjunto de arco e fechas - vi-me obrigada 
a tomar uma decisão metodológica quanto à inclusão dos artefatos que ele 
fazia . Na realidade, a bolsa fôra feita por um Krikati - apenas os índios ti
nham o conhecimento da técnica local de trançado - de modo que ela 
foi acrescentada a coleção sem maiores problemas. José, porém, confeccio
nara o arco e as flechas, surgindo então o dilema. Em termos práticos, eu 
poderia estar criando um precedente incômodo se comprasse objetos irrele
vantes ou, de outro lado, ofendê-lo se não o fizesse. Mais por esta última 
razão acabei comprando o material e pensei em descartá-lo simplesmente 
depois de deixar a aldeia. Mas ainda o tenho - exemplo de aculturação 
inversa. Trata-se de uma imitação bem feita de modelos krikati - apa
rentemente. 

No caso do arco, um pormenor logo o distingue dos demais: um nó 
sui-generis na junção da corda à haste do arco. Nesse aspecto revela-se a 
procedência não ortodoxa do arco. Mais do que apenas uma forma variante~ 
esse nó constitui demonstração da dimensão motora da tecnologia e da na
tureza conservadora de hábitos motores, mesmo quando existe o desejo de 
imitar. Dada a sua baixa acessibilidade à manipulação consciente, os hábi
tos motores podem fornecer pistas sobre a origem das coisas, corolário das 
evidências providas por forma e concepção. Nos estudos descritivos é ne
cessário tomar conhecimento desses pormenores importantes, procurando re
duzi-los a formas inteligíveis a outros pesquisadores. 

Num livro recente sobre arcos e flechas do Brasil, os autores registram 
a sua "impressão" de que "knots are tied, often in an arbitrary manner, 
but sometimes following established usage" e ainda de que "lt is not felt 
that sufficient hard evidence could be assembled to enable a comprehensive 
study to be made of the distribution of types of Indian bow-string, knots, 
and in any case to evolve a typology it would be necessary to satisfactorily 
identify numerous standard knots and a multitude of variants, in itself a 
task of great complexity. ln the event (sic), we are of the opinion that such 
an analysis would not materially add to our knowledge of the distribution 
of the bow and arrow in Brazil" (Heath and Chiara, 1977 :44). 
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Quero chamar atenção especial pata diversos aspectos dessa afirmação. 
Em primeiro lugar para a sugestão de que fazer um nó pode ser "arbitrá
rio", a não ser que prevaleça um costume significativo. Penso que tal ação 
repetitiva pode ser desprovida de significado simbólico, mas não de padrão 
ou de história. Não temos razão nenhuma para supor que os nós são me
nos sujeitos a forças históricas do que outros aspectos do arco. O nó do 
arco de José é um exemplar a sugerir que as diferenças entre neobrasileiros 
e estes Timbira, verificadas na feitura de nós, baseiam-se em suas diferen
tes histórias culturais. 

Quanto à declaração de que não foi possível reunir "evidência sólida", 
eu não acredito que os autores estejam afirmando que ela não exista. Na 
realidade, a afirmação diz respeito à dificuldade de acesso a tais dados que 
se encontram espalhados por todo o mundo em centenas de artef atos de 
coleções. Quanto à conclusão dos autores de que tal análise nada acrescen
taria ao nosso conhecimento, penso que se trata simplesmente de uma ra
cionalização da decisão de não trabalhar nesse sentido. Mas é precisamente 
para esses fenômenos que desencorajam a investigação que devemos nos 
voltar, perguntando o que pode ser feito para facilitar o seu estudo. Mais 
do que a vasta dispersão das coleções de aréos, o que parece mesmo desa
ni~ar pesquisadores latentes é a falta de maneiras estabelecidas para des
crever esses nós de arcos. Uma vez que existam tais recursos, poderemos 
registrar e comparar dados confiáveis. Desenvolver um sistema descritivo 
eficiente é, portanto, uma tarefa prioritária. 

Nós, nós de arco, nós da extremidade superior de arcos - definindo 
a unidadé de estudo 

Do ponto de vista do pesquisador, qual deveria ser o procedimento 
para descrever e explorar a variação encontrada numa determinada cate
goria de cultura material? A questão poderia mesmo ser ampliada, pergun
tando-se então como chegar a essa categoria particular de cultura material 
a partir da miríade de categorias potenciais, imbricadas e concorrentes? 
Voltemos ao meu exemplo. 

Nós de arco parecem constituir uma entidade identificável, mas ao 
considerá-los dessa maneira eles são extirpados de um corpus maior de nós 
do inventário da cultura material. Nós de arco poderiam ser considerados 
como uma subcategoria dos nós em geral. Mas também aqui podemos per
guntar qual é, afinal , a definição de um nó. E a amarração de cordame 
que não resulta num verdadeiro nó (entre os exemplares aqui discutidos 
incluem-se "nós" desse tipo) ou os nós que são repetidos para formar um 
lavor sólido (macramé, por exemplo)? Essas formas materiais poderiam ser 
estudadas dentro de um sem-número de unidades mais ou menos inclusivas. 
Uma das abordagens possíveis é a identificação das categorias cognitivas 
através da terminologia Jingüística empregada em cada cultura . Aqui a des-
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vantagem. encontra-se no potencial comparativo dos resultados - questão 
importante quando o objetivo é a história cuhural. E isso porque elementos 

· culturais difundidos não precisam necessariamente obedecer às realidades 
cognitivas da cultura doadora, mas apenas à receptora. Assim, as formas 
físicas de artefatos encaixam-se em, no curso de sua difusão, em domínios 
cognitivos completamente diferentes. Quais então os critérios que devemos 
usar para circunscrever uma unidade para fins de análise? Incluímos aqui 
o raciocínio seguido no caso dos nós de arco a título de colaboração para 
outras decisões do gênero. 

Inicialmente eu quis controlar as variáveis sociais mais importantes 
em meus estudos de cultura material. Neste caso, as tribos que apresentam 
uma história de contatos mútuos ou de unidade lingüística constituíram as 
variáveis sociais essenciais. Incluí os arcos de todas as tribos Timbira -
ou seja, aquelas filiadas à mesma família lingüística da tribo focal, os Kri
kati - assim como tribos não-Timbira adjacentes para as quais se pudesse 
presumir alguma forma de contato histórico com os Timbira. Temos assim 
uma situação em que se pode examinar a congruência entre um aspecto 
variável da cultura material altamente motor - e possivelmente não ver
balizado - e a identificação tribal. A origem comum da maioria dessas 
tribos - indicada pela filiação lingüística - e os diferenfes graus de con
tato entre elas podem ser usadôs para aperfeiçoar essa comparação. Na 
medida em que existe, a documentação sobre as origens étnicas dos indi
víduos de cada tribo pode informar esse nível da comparação tribal. 

Abaixo do nível tribal, outras distinções sociais serão de interesse para 
estudos futuros. Embora não sejam o foco da presente discussão, é instru
tivo sugerir no que consistem. Em primeiro lugar, no caso da existência de 
grupos corporados - especificamente, de homens criados e integrados em 
grupos domésticos distintos - pode haver diferenças significativas entre 
essas unidades sociais. Aldeias ou comunidades diferentes do mesmo grupo 
tribal também poderiam fundamentar tal diferenciação. Finalmente, a dife
renciação por sexo. A confecção de arcos é uma tecnologia masculina, sendo 
a universalidade de sua identificação com um sexo um indicador muito 
constante de técnicas específicas de sexo, caso existam. Podemos assim com
parar as técnicas de homens de uma tribo com as de homens de outra, ou 
com as de mulheres da própria tribo ou de outras. Será interessante inven
tariar eventualmente todo o repertório dos nós que homens (ou mulheres) 
são levados a utilizar habitualmente. O presente estudo poderia servir como 
piloto para um tal projeto mais amplo. Seja como for, o sexo do confeccio
nador constitui uma base imporfante para considerar nós de arco como 
uma unidade de estudo. 

Além das considerações de ordem social que indiquei (i.e., as filiações 
tribal/étnica, o contexto social em que as práticas de enodamento são trans
mitidas de uma geração para a seguinte e a divisão sexual do trabalho na 
confecção de arcos), há certas características do próprio artefato que solici
tam distinções. No caso dos nós de arco. eles podem ser diferentes confor-
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me a sua posição na haste <
2

) , o que leva a considerar separadamente os 
nós na extremidade inferior e na extremidade superior dos arcos e, sempre 
que exista, na maneira de fixar a corda sobressalente (Vide o diagrama das 
partes do arco na Figura 1). O fato de ocorrerem inventários diferentes de 
nós nas extremidades inferior e superior do arco é indício da especificidade 
funcional dos nós. Finalmente, uma vez que os nós da parte superior dos 
arcos são menos numerosos em termos de variedade, além de serem de 
construção mais simples, esta é a unidade lógica para iniciar o trabalho. 

Quantificação de espécimes 

A unidade de estudo deve dar conta da complexidade do fenômeno em 
questão. Por estar incluindo espécimes de diversas tribos - todos sobre 
os quais eu possuo informação adequada - excluo outras variáveis do arco 
no presente estudo. Mas elas podem, e devem, ser analisadas em termos 
de congruência com os nós, em relação umas com as outras, e com a di
versidade das variáveis sociais. 

A maximização de espécimes para cada uma das tribos representadas 
serve ao propósito de captar o mais possível as variantes de baixa f reqüên-

. eia, bem como de obter um tamanho de amostra que ofereça a melhor 
base possível para a análise estatística. A combinação de variantes de baixa 
freqüência e de variantes de alta freqüência, em particular, pode oferecer 
algumas pistas sobre · os princípios que governam as naturezas cognitiva e 
generativa dos nós. Voltare1nos ao assunto na discussão sobre a inclusão de 
formas variantes· menores em ·tipos mais inclusivas ao desenvolvermos mais 
adiante a questão de modelos alternativos de classificação. 

A Tabela 1 relaciona os 166 espécimes utilizados nesta análise, junta~ 
mente com as características variáveis aqui discutidas. A lista foi incluída 
a fim de possibilitar acréscimos. Quando a quantificação de um "data base" 
específico constitui fator relevante, tais listagens servem para tornar cumu
lativo o registro descritivo. Embora uma certa duplicação de esforços no 
registro das características dos espécimes aperfeiçoe a sua precisão, é con
traproducente obrigar cada pesquisador a recodificar todos os espécimes a 
fim de acrescentar um exemplar novo à lista dos conhecidos e codificados. 
Deve-se, portanto, fornecer uma listagem identificadora dos espécimes já 
codificados juntamente com suas características variáveis. 

(2) Desidério Aytai identificou a função do nó da extremidade inferior do arco 
(1965:78): formar um dispositivo rapidamente substituível para prender a corda 
ao arco sempre que esta deva ser regularmente removida para evitar que laceie 
ou para encurtá-la por torsão. Esse nó da extremidade inferior permanece fixo 
mesmo quando a corda é removida do arco - ao contrário do nó superior. Este 
deve ser passível de afrouxamento, sempre que o sobressalente da corda, enrolado 
no corpo do arco, tenha de ser utilizado. O nó da extremidade superior também 
mantém a tensão da corda-reserva, segurando-a no lugar, de modo a evitar que 
qualquer folga seja transferida para a secção de tiro . 
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N6s da extremidade superior de arcos - identificação descritiva 

Compilei um inventário de nós da extremidade superior de arcos de
senhando diagramas de cada nó e atribuindo-lhe ao mesmo tempo um nú
mero. Quando um determinado nó se repetia, eu poderia ter simplesmente 
anotado o seu número, mas, no início pelo menos, a minha identificação 
de um nó impunha o seu bosquejo preliminar. 

Registrei enfim um total de 23 diferentes nós de extremidade superior 
de. arcos - vide Figura 2. Ao atribuir números aos nós, procurei de início 
indicar aquelas variantes mais semelhantes entre si através de um "A" ou "B" 
acrescido ao número, ao invés de dar-lhes um número distinto. Embora 
eu tenha mantido essa nomenclatura original, é evidente que essa tentativa 
de incorporar um nível mais alto de mensuração à nomenclatura, à medida 
que novos nós iam sendo descritos, ·mostrou-se inadequada. Observa-se, po
rém, que antes mesmo de se completar a primeira etapa, já se apresentam 
sugestões para o aperfeiçoamento da classificação. Ao ordenar esses nós 
num continuum de complexidade, eu esperava encontrar indicações sobre 
aqueles nós que possivelmente haviam dado origem a um dos outros, a fim 
de determinar os tipos genéricos. Esta é a característica que outros pro
curaram resgatar em suas referências a tipos. 

Ainda farei outros comentários sobre as relações entre os nós, mas 
antes quero dizer algumas palavras sobre o grau de significância que usei 
para registrar as diferenças. 

As variantes apresentadas na Figura 2 são precisas em relação à con
figuração principal do cordame, distinguindo, por exemplo, simples inver
sões direita/esquerda - compare-se 1 com tA e 2 com 2A. Também fiz 
distinção entre a ponta da corda que vem da extremidade inferior e aquela 
que vai para o sobressalente da corda, enrolada na haste do arco - com
pare-se 2A com 1 O. Observe-se o símbolo usado em todos os diagramas 
para distinguir essas pontas diferentes (Figura 2). 

Algumas diferenças relativamente pequenas de configuração, posição 
e tensão do nó não foram tomadas em consideração no estabelecimento de 
variedades. Tais diferenças poderiam ter sido provocadas por indivíduos 
distintos fazendo o mesmo nó ou pelo mesmo indivíduo em diferentes oca
siões. Fica a cargo do pesquisador decidir qual o nível de diferenciação 
social que este ou aquele nível de detalhe descritivo explora. Trata-se de 
um processo quase intuitivo - auxiliado pela disponibilidade de amostras 
grandes - mas que devemos eventualmente tentar tornar explícito. Na 
presente análise, a variação no repertório individual refere-se apenas aos 
Krikati, na medida em que disponho dessas informações em minhas cole
ções; mesmo neste caso utilizei apenas as diferenças ao nível e acima do 
nível da forma do nó (tal como definido aqui). Caso se pretenda examinar 
variações mais detalhadas, cada artefato neste "data base" terá de ser reexa
minado e recodificado. O mesmo aconteceria se eu me enganasse quanto 
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ao nível de detalhe descritivo considerado relevante para o problema da 
variação intertribal. Razão pela qual vale a pena dispender o esforço adi
ciona) e errar por excesso de detalhes. Sempre se poderá separá-los em 
níveis mais altos de abstração. E é o que passo a fazer em seguida. 

Descrição de f armas de nós 

~ óbvio que alguns desses nós são semelhantes entre si e bem diferen
tes de outros. Para escaloná-los e assim poder compará-los de maneiras es
pecificáveis, precisamos de uma enumeração dos modos pelos quais variam. 

Infelizmente, há poucos trabalhos anteriores que nos sirvam de guia. 
Os nós e suas permutações constituem assunto já estudado, mas raramente 
de maneira rigorosa e sistemática. Os livros a respeito destinam-se invaria
velmente a leitores da área de "artesanato e artes populares" ou visam a 
aplicação prática em grupos especiais, corno escoteiros, marujos, etc. Tais 
descrições e classificações não se prestam para compreender as interrela
ções de nós e, por não incluírem todas as formas, não constituem guias 
para fins de identificação e de referência universal. 

No outro extremo, há uma área da matemática envolvida com a teoria 
dos nós. Embora nessa área um nó seja definido abstratamente corno "uma 
curva unidimensional situada no espaço usual de t:tês dimensões de ma
neira a começar ·e a terminar no mesmo ponto sem se interceptar", as 
perguntas que os topólogos se fazem sobre a curva enodada são as mesmas 
que um cordel atado em nó nos coloca: "Is it really knotted? Can tying 
a second knot untie the first? ln particular, is one knot equivalent to 
another?" (Neuwirth 1979:110). Demonstrar que certos nós pertencem ou 
não ao mesmo grupo é, às vezes, tarefa bastante difícil. A pesquisa nessa 
área envolve formulações algébricas e geométricas, cada qual fornecendo 
bases diferentes para a classificação dos nós, e apenas trabalhos muito re
centes evidenciaram o nexo entre esses dois domínios. 

Dados os nossos interesses no assunto, é instrutivo observar que mes
mo esses matemáticos não chegaram até agora a nenhuma regra prática geral 
para distinguir um nó do outro, e apenas recentemente demonstraram que 
isso é possível. Neuwirth sugere que talvez uma máquina possa, algum dia, 
esquadrinhar diagramas de nós, convertendo-os em códigos e classifican
do-os de maneira adequada. Mas desse ponto e seguindo os ditames de sua 
própria disciplina, os topólogos partem para os problemas de nós no · es
paço de quatro e cinco dimensões, além de outras elaborações (Neuwirth 
1979: 123-124). Deixam-nos com a sugestão de que há possibilidades para 
uma codificação mais aperfeiçoada e para o reconhecimento de regulari
dades. Fica então a cargo do antropólogo inspirar-se nessas pesquisas topo
lógicas na medida em que são de utilidade prática no contexto etnográfico, 
e construir tanto os procedimentos como os princípios descritivos para a 
classificação de nós. 
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Existem maneiras alternativas para analisar os nós em pauta; o que 
se segue não assinala todas as diferenças, mas constitui uma das formula
ções dos aspectos variáveis desse corpus: 

1 número de laçadas; 

2 direção da laçada em torno da ponta do arco, sendo cada uma 
computada individualmente; 

3 consistência da direção da laçada; 
4 posição das laçadas na ponta do arco, calculada a partir da base 

para cima (às vezes, uma segunda laçada é colocada numa po
sição mais próxima da base da ponta do que a primeira - vide 
formas 7 e 8); 

5 - formação de um nó verdadeiro em oposição a uma laçada ("nós" 
laçados podem ser feitos mesmo que as duas pontas da corda 
permaneçam fixas; nós atados exigem a inserção de uma ponta 
solta de corda). 

A Tabela 2 apresenta essas características variáveis em código - com 
três alt~rnativas: presente ( +), ausente (-) e não aplicável (/) - para 
as 23 formas registradas de nós. Embora se possa constatar visualmente 
que certos nós são pequenas variações de outros, há formas que apresen
tam variações mais complexas: nesses casos, a codificação torna as compa
rações mais fáceis do que os diagramas. Vê-se, por exemplo, que a forma 
13 é similar às formas lB, lC e 3. Mas a comparação de suas caracterís
ticas codificadas mostra que 13 está mais próximo de 1 B e 3 do que de 1 C; 
e mostra também como 13 difere de cada um dos outros. As formas dia
gramadas, entretanto, permitem recriar os nós para manipulação experimen
tal e para recodificação, se necessária. 

A Tabela 3 mostra a freqüência, por tribo, das formas de nó nesta 
"data base", constituindo essencialmente um sumário dos dados dos espé
cimes contidos na Tabela 1. Em seguida, as formas que eu considero equi
valentes genéricos são agrupadas em tipos na Tabela 4, novamente com sua 
freqüência por tribo. Uso a expressão tipo genérico para indicar que as 
formas constitutivas pertencem à mesma categoria cognitiva, e que suas va
riações poderiam ser explicadas por limitações ou idiossincrasias fisiológi
cas de seu conf eccionador. Essa é uma questão que precisa ser discutida 
antes de examinarmos em detalhe a base para combinar as formas em tipos. 
Devemos reconhecer que há pelo menos urna possibilidade classificatória 
alternativa, isto é, que o próprio processo de formação desses nós seja o 
determinante básico das interrelações. O referencial cognitivo dos autores 
desses nós pode fundamentar-se mais em processo do que em forma. 

Formação de nós versus forma de nós 

Questão aberta é saber se qualquer das dimensões variáveis baseadas 
em características de forma constituem ou não aquelas que devem ser usa-
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das quando estamos interessados em formas genéricas e derivadas. Afinal, 
esses nós constituem um produto tecnológico possivelmente aprendido como 
uma série de movimentos - manipulações de cordame - e não através 
da aparência da forma acabada. Exemplo característico - diagramado na 
Figura 3 - mostra um modo alternativo de perceber os nós laçados (não 
como um cordel enrolado continuamente em torno da ponta do arco). Como 
essas laçadas podem ser formadas antes de sua colocação no arco, as alter
nativas para a sua feitura e a maneira de aplicá-las ao arco determinam a 
forma do nó. O emprego desse modelo de processo leva a uma formulação 
diversa das variáveis envolvidas, assim como do grau e da natureza da di
ferença entre as formas. 

A análise se enriqueceria se soubéssemos como esses nós foram feitos, 
pois existem man'ipulações alternativas para formar cada um deles. e la- . 
mentável que as minhas próprias observações de campo fossem feitas sem 
um recurso adequado para anotar processos, faltando pois informações a 
respeito no presente registro. Não conheço nenhuma informação publicada 
sobre o assunto l3 >. 

Neste estágio, portanto, não temos outra alternativa senão a de usar 
a análise da forma, temperada por conjeturas informadas sobre as prová
veis maneiras de fazer esses nós. A experimentação com essas formas dife
rentes é ingrediente necessário para levantar tais conjeturas informadas. Cer
tos princípios, baseados na fisiologia humana, podem ainda reduzir o número 
de incógnitas. 

Descrições de nós de arco: das f armas aos tipos 
,, 

As formas numeradas de nós (na Figura 2) são combinadas em tipos, 
utilizando-se diversas espécies de evidência: 

a - a associação de formas de nós no mesmo contexto: tribo, época 
e, quando conhecido, -o seu autor; 

b - a freqüência relativa de uma forma; 
c - a natureza física dos próprios nós; 
d - princípios relacionados com a função do nó. 

Identificamos quatro tipos, representados pelos números romanos I - · 
IV. Duas formas não foram identificadas satisfatoriamente quanto à sua fi
liação a um ou outro dos tipos acima. 

Como se verá na discussão subseqüente, a simples co-ocorrência de 
formas por tribo é uma condição necessária, mas não suficiente, para a sua 
classificação num tipo comum. Impõe-se estabelecer a seqüência de mani-

(3) Não estou certa se as etapas apresentadas por Aytai (1965:77) indicam o processo 
de formação do nó ou se constituem simplesmente um esquema para melhor 
visualizar essa formação. 
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pulações pelas quais uma forma pode ser alterada e tornar-se uma outra. 
E, em seguida, deve-se aplicar a evidência disponível para resolver em quais 
situações é razoável supor que tais manipulações tenham de fato tido lugar. 

Diversas das formas de baixa freqüência são inversões de formas de 
freqüência maior do tipo sentido horário/ sentido anti-horário, o que sugere 
sua origem em pessoas canhotas. Como é provável que uma pequena por
centagem de qualquer população seja canhota, esses indivíduos respondem 
por um certo montante previsível de pequenas variações. Outras, do tipo 
"erro'', são menos previsíveis em termos de quantidade, mas podemos supô
las, e a sua derivação a partir de formas particulares pode ser caracterizada 
através do(s) aspecto(s) em que variam e do grau de diferença. Se puder
mos identificar tais formas derivadas, obteremos uma base para explicar 
um certo montante de variação - a existência de formas de menor fre
qüência. Embora possamos descrever tipos genéricos através de formas de 
maior e menor freqüência, devemos ter em mente que nada impede que 
uma forma menos freqüente se torne uma forma mais freqüente em época 
ou lugar diferentes. É a freqüência da forma que determina essas distinções, 
tornando-se óbvia, portanto, a importância crítica do tamanho da amostra. 

As variáveis de forma que apresentam equivalentes processuais in
cluem as variantes do tipo sentido horário em oposição a sentido anti-horá
rio - o que se verifica acompanhando a corda ao longo de um arco em 
posição vertical - ou aquelas dotadas de inversões na extremidade proxi
mal da corda, em contraste com aquelas que as têm na ponta distal. Estas 
últimas também poderiam ser expressas, em termos de processo, como um 
nó laçado, virado de cima para baixo antes de ser colocado na ponta do 
arco. 

Outra pista para a feitura desses nós pode ser provavelmente obtida 
dos tipos de formas variantes que se encontram associadas, ou seja, que 
ocorrem na mesma tribo. Formas relacionadas podem ser feitas de modo 
similar. A inversão das extremidades proximal e distal da corda, por exem
plo, ocorre com maior probabilidade sempre que o nó é formado na mão 
e depois colocado no arco. Assim, essas alternativas podem até mesmo ser 
caracterizadas como o resultado da aplicação canhota do nó - em opo
sição à aplicação destra - e não como uma alteração da seqüência em 
que as laçadas foram colocadas no arco. A forma 12 corresponde exatamen
te a uma inversão desse tipo da forma 8 - sem contar a diferença adicio
nal na inserção final da ponta da corda e que não faz parte do conjunto de 
contrastes da Tabela 2. Desse ângulo, podemos tomar um caso como o dos 
Gaviões e postular que as formas 11 e 12 são variantes menos freqüentes 
- derivadas - da forma mais freqüente 8. 

Identificamos um importante princípio que parece explicar a existên
cia de formas variantes em dois desses tipos. Trata-se do acréscimo de uma 
laçada cuja função é encurtar a corda e assim aumentar-lhe a tensão. Apa
rentemente ela é aplicada enquanto o nó na extremidade oposta do arco 
permanece fixo. Sem esses princípios funcionais, a co-ocorrência por tribo, 
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e mesmo por autor, constituiria mera evidência circunstancial. Acrescida, 
porém, da documentação por autor, cria um forte argumento a favor da 
vinculação das formas de nó encontradas entre os Krikati e também, por 
extrapolação, entre outras tribos para as quais não existem dados equiva
lentes sobre confeccionadores individuais. Por essa razão será interessante 
discutir brevemente o que encontramos no caso Krikati com base nesses 
dados relativos aos confeccionadores. 

O padrão Krikati de produção de nós entre confeccionadores indivi
duais pode ser considerado como uma confirmação da classificação dos 
tipos de nós apresentada mais abaixo e também como um indicador da 
integridade desses tipos. Como os Krikati fazem dois tipos de nó, 1 e II, 
numa proporção de aproximadamente 1 :2, é relevante perguntar como se 
pode afirmar a independência desses tipos em minha classificação, e se 
eles também se conservam na população de colecionadores. 

Há 68 espécimes Krikati dos quais coletei 66: 57 possuem identifi-
·cação de autor. Esses arcos são feitos por 33 indivíduos, dos quais 9 cons
truíram dois ou mais espécimes, permitindo-nos verificar o grau de con
sistência de um indivíduo na sua escolha do nó (forma e tipo). Em 6 casos, 
foram feitos nós de um tipo apenas, enquanto cada um dos três indivíduos 
restantes utilizou-se dos dois tipos. i;: digno de nota que esses três indiví
duos não apresentaram tendência para fundir as formas. Tratavam-se de 
pessoas de meia-idade ou velhos, destacando-se dois deles pela qualidade e 
amplitude de seus conhecimentos e de sua produção de cultura material 
em geral. O mais jovem desses homens, de trinta e muitos anos, também 
era um chefe político. Talvez isto indique um reclamo de manutenção da 
complexidade, na medida em que ela não prolifera com facilidade além do 
ponto em que é funcionalmente necessária. Muito outros homens dispunham 
das mesmas alternativas de enodação além dos três que adotaram as duas. 
Isso nos dá uma idéia da probabilidade com que a complexidade tecnoló
gica, uma vez introduzida, não" importa de que maneira, se mantém. Que 
esses homens também fossem todos prolíf eros produtores de artef atos não 
é surpreendente, e isto sem dúvida se relaciona com. a maior freqüência de 
seus produtos nas coleções. O que estou afirmando, embora argumente com 
o inverso, é que esses homens são excepcionais; que entre os menos hábeis 
e menos prolíf eros eu não esperaria encontrar tantos conf eccionadores de 
ambos os tipos. Assim, embora 1/3 dos confeccionadores de múltiplos 
espécimes neste "data base" produzam os dois tipos de nós, eu não espe
raria encontrar uma proporção tão grande se múltiplos espécimes provies
sem de confeccionadores de um único exemplar de arco. 

Na secção seguinte, cada tipo será examinado por seu turno, esclare
cendo-se os critérios empregados para a atribuição das formas comuns a 
ele. Em cada caso, a forma principal de cada tipo é a mais freqüente, e as 
formas secundárias são explicadas em termos de suas diferenças em relação 
a ela. 

- 245 -



Inventário de formas secundárias e suas derivações 

TIPO 1 

Forma principal: 1 

Formas secundárias: lA, 1B, 1C, 14 

1A 

, 

Aqui, as formas secundárias diferem do tipo principal por inversão 
esquerda/ direita da direção da corda ( 14), por uma alteração da seqüência 
da laçada (1A), e pelo acréscimo de laçada adicional (lB, lC) com alter
nativas esquerda/ direita nessa laçada final. 

A forma secundária 14 curiosamente não ocorre entre os Krikati , 
apesar da grande amostra para esse grupo. Ela ocorre entre os Krah6 onde 
o tipo principal está representado e numa freqüência que seria de esperar 
se produzida por pessoa canhota. Sua ocorrência única entre os Apinayé, 
na ausência da f arma principal, apenas sugere alguma conexão deste grupO 
corn popul&ções familiarizadas ~om o tipo genérico 1. 

A alteração da seqü~ncia de laçadas em 1A pode ser resultado de um 
nó f armado fora do arco e posteriormente aplicado à haste de maneira 
canhota. Na realidade, a ocorrência de formas secundárias que assim dife
rem da forma principal sugere que alguns desses tipos de nós sejam forma
dos tipicamente fora do arco. 

Os três exemplares da forma 1 C procedem dos Krikati e foram feitos 
por um único homem, o mesmo que produziu a forma 1. Parece que 1 C 
é uma elaboração da forma 1, pois a laçada adicional aumenta a tensão 
da corda do arco sem que seja necessário reatar ou mesmo remover o nó 
da extremidade inferior. Temos, pois, razões para classificar 1 C - e por 
analogia também 1B - com o tipo genérico 1, e para empregar um racio
cínio semelhante à classificação de outros nós de três laçadas. 
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TIPO II 

Forma principal: 2 

Formas secundárias: 2A, 9, 10, 13, 3, 3A 

Nos quatro contextos tribais em que ocorre, a forma 2 é consistente
mente mais freqüente do que as formas que, em conseqüência, são aqui 
designada" como secundárias. Mas essas formas secundárias são mais nu
merosas do que a presença de confeccionadores canhotos poderia explicar. 
Tanto é que um homem Krikati fez ambas as formas, 2 e 2A, o que sugere 
a atuação de outro princípio, alén1 do mero canhotismo. Ele poderia con
sistir no processo de formar as laçaàas fora do arco, tal como sugere a 
Figura 3. 

A ocorrência das formas 9 e 1 O poderia ser explicada - como o fo
ram as formas secundárias similares no Tipo 1 - como resultado da 
inversão, de cima para baixo, das laçadas já formadas, no processo de 
seu reatamento ou reposição enquanto as extremidades permaneciam no 
lugar. Nesse caso a forma 9 derivaria da forma 2, e a forma 10 de 2A. 

Utilizando-se o princípio da laçada final adicional (discutida para o 
Tipo 1), pode-se considerar as formas 13 e 3 como elaborações da forma 
2 com direção contrastante da corda naquela última laçada. A forma 3A 
também pode ser vista como uma elaboração da forma 2A. Esta interpre
tação é confirmada pela evidência de dois espécimes Krikati (n.ºs 135 e 137 
na Tabela 1), feitos consecutivamente por um homem que aplicou um nó 
de cada forma nos dois arcos. 
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TIPO III 

Forma principal: 6 

Formas secundár~as: 6A, 18, 7 

6A 

Por ocorrer com mais freqüência, a forma 6 foi tonsiderada a forma 
principal desse tipo. As formas secundárias são explicadas através de dois 
princípios. O primeiro, 6A, é uma inversão esquerda/ direita (ou seja, pos
sivelmente o produto de uma pessoa canhota), que também passa por 
cima do topo. Como esta forma tem apenas uma laçada, tal procedimento 
não tem efeitos sobre a seqüência de laçadas, mas ele afeta a direção em 
que a extremidade livre da corda se ajusta na laçada. As formas interme
diárias - a inversão esquerda/ direita ou uma forma exclusivamente "pas
sada por cima" - não foram realizadas nos espécimes registrados, mas 
elas podem ser previstas em amostras maiores desse tipo. Se for correta, 
esta explicação indicaria que mesmo as formas enodadas podem ser remo
vidas do arco, e nele reaplicadas enquanto as extremidades são mantidas 
no lugar. 

A segunda forma variante, 18, ocorre apenas uma vez associada à 
mesma tribo da forma 6. A co-ocorrência com a forma 6 invoca, a título 
explicativo, o princípio citado acima, ou seja, de haver uma laçada a mais 
sobre a principal que tem a função de encurtar e, portanto, esticar a corda 
entre as duas extremidades. A forma variante 7 também pode ser vista 
como uma forma 6 em que uma das laçadas enodadas foi puxada para 
cima e colocada em torno da ponta do arco a fim de formar uma segunda 
laçada. Esta também é uma maneira de esticar a corda. Em ambos os casos, 
a laçada superior poderia ser formada depois de fixado o nó da extremida
de oposta, o que mostra a possibilidade de reajustamentos do nó superior 
mesmo no caso de formas propriamente enodadas. 
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TIPO IV 

Forma principal: 8 

Formas secundárias: 11, 12, 17 

11 

A forma 8, de maior freqüência, apresenta uma variante, constituída 
por inversão esquerda/ direita, que é a forma 17. De acordo com a suges
tão acima, a diferença entre as formas 8 e 11 ou 12 pode ser o resultado 
da aplicação inversa na haste do arco de um nó pré-formado. A forma 12 
apresenta a diferença adicional da inserção da extremidade livre para 
formar o nó, o que não pode ser explicado por nenhum princípio especí
fico. Nc caso da forma 11 , a laçada final foi eliminada, aumentando-se 
portanto o comprimento da corda e reduzindo-se a sua tensão. Talvez este 
tenha sido o propósito em mira, embora o aumento da tensão seja a altera
ção mais frtqüente. Todas essas formas são bastante complexas e os dia
gramas apresentam a desvantagem de uma perspectiva fixa que às vezes 
mascara uma similaridade. As afinidades entre as diversas formas podem 
ser melhor compreendidas recriando-as com. um cordel e manipulando-as 
tal como indicado. 

Formas variantes não afiliadas 

Formas: 1 ~'. 5 
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A forma 15 é produto de um Krikati de 14 anos. Ela sugere que o 
aprendizado dos tipos ideais, principais e secundários, nem sempre ocorre 
antes dessa idade. Infelizmente, esse rapaz morreu antes de completar 20 
anos, de modo que não sabemos em que direção o seu aprendizado o estava 
levando. 

A forma 5 é o espécime mais antigo nessa ''data base", pois foi cole
tado em 1821. Se bem que este fato lhe confira alto interesse, sua idade e 
seu status isolado também a tornam muito dúbia enquanto espécime prís
tino. Não há evidência externa de que tenha sofrido alterações ao longo 
do tempo; aceitando-a como original, observamos que ela apresenta impor
tantes diferenças em relação às formas incluídas em cada um dos tipos, 
embora se aproxime mais daquelas do tipo IV. As implicações dessa afilia
ção serão discutidas mais adiante. 

Interpretação da distribuição tribal de tipos 

Embora algumas das variáveis de forma apresentem muitos processos 
alternativos de feitura, o nó que requer uma ponta livre de corda fornece 
uma característica distintiva que combina processo e forma. 

Os nós laçados, ou não-enodados, são produzidos pela manipulação de 
um segmento de corda cujas extremidades não estão envolvidas no proces
so de enodação. Podem ser reconhecidos como tais por' reverterem, quando 
removidos da extremidade do arco, ao seu denominador comum, o círculo. 
Esses nós poderiam ser re-f ormados sobre o próprio arco sem necessidade 
de soltar qualquer uma das extremidades da corda, embora não haja evidên
cia de que sejam formados dessa maneira. Essa distinção entre laçadas ou 
nós laçados e nós enodados apresenta uma distribuição geográfica caracte
rística entre as tribos da presente amostra. As Figuras 4 e 5 mostram a 
distribuição espacial dos quatro tipos individualmente. Cada tipo tem uma 
distribuição de freqüência distintiva que certamente reflete uma história 
diferente, embora eu não possa discerni-la a partir da informação disponí
vel. Serão necessárias amostras maiores, caso algum dia seja possível deter
minar o significado das distribuições desses tipos particulares. 

A figura 6 fornece um mapa composto, de formas laçadas e formas 
enodadas e, a esse nível de diferenciação, pode-se divisar algum padrão 
histórico. O rio Tocantins forma uma linha divisória leste/ oeste aproximada 
- as formas enodadas sendo características das tribos a oeste e as formas 
laçadas características das tribos a leste. Essa divisão também poderia 
expressar-se em termos de filiação lingüística: as tdbos Timbira com9 fonte 
das formas laçadas e as não-Timbira - e talvez as Tupi em particülar -
das formas enodadas <

4 >. 
. 

(4) Os Timbira constituem uma família lingüística de tribos, das quais a maioria está 
aqui incluída, ou seja, os Krikati, Krahó, Canela (Ramkokamekra), Apinayé, Kre
pubmgateyê, Gaviões, Pukobye e os Timbira do rio Gurupi. Juntamente com os 
Xerente, Xavante e as diversas tribos aparentadas designadas por Kayapó, elas 
pertencem ao estoque Jê de línguas. 
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Os Apinayé e os Gaviões localizam-se na área fronteiriça entre estas 
duas zonas, e ambas as tribos produzem u'a mescla de formas laçadas e 
enodadas. As amostras procedentes dos Tupi das florestas setentrionais 
do Maranhão são pequenas, mas fornecem uma pista para a origem da 
preponderância das formas enodadas. Há um século, os Gaviões deixaram 
seus parentes Pukobye e migraram para o oeste. Atravessaram territórios 
ocupados por tribos Tupi, estabelecendo-se finalmente em área circundada 
pelos Tupi nas proximidades do baixo Tocantins. A mudança nos nós de 
arcos não é um fenômeno isolado. Os Gaviões imitam muito da cultura 
material de seus vizinhos Tupi. Bastante curioso é que sobraram dois ves
tígios de formas que provavelmente os caracterizaram em seu antigo terri
tório. O que também sugere que as formas conservadas pelos Gaviões 
com a freqüência de vestígios - e que os Pukobye ainda produzem no 
presente - podem ser as que caracterizavam essas tribos por ocasião 
de sua separação. A distribuição de tipos também sugere que os Pukobye 
e os Krikati não se diferenciavam naquela época quanto aos nós de arcos 
que utilizavam, pois ambas as formas principais dos Krikati figuram no 
inventário Gavião. Os Tupi Urubu, localizados dentro dessa área orienta] 
e vizinhos dos Timbira, podem muito bem ter adquirido deles os nós laçados. 

Uma situação similar informa nossa interpretação da forma de nó 
não afiliada 5. Essa forma é representada por um único espécime coletado 
entre os Xavante-Xerente que deram origem às atuais tribos Xavante e 
Xerente, e que se localizavam na área oriental quando este artef ato foi 
coletado há 160 anos. Tratando-se de uma laçada e não de um nó, ela 
compartilha com a forma 8 de todos os outros aspectos variáveis. Será que 
as formas de nós se conservaram durante longos períodos de tempo, mu
dando apenas o seu caráter atado, como parece ser o caso? Seria também 
uma indicação de que o movimento Xavante-Xerente para o oeste, sob .ª 
pressão dos colonizadores em expansão, resultou numa interação com outras 
tribos das vizinhanças, muito ~diferente daquela vivenciada pelos Gaviões? 
O caso dos Gaviões mostra que a mudança de múltiplos tipos para um 
único - e um único tipo diferente - pode ocorrer dentro dos limites 
de um século. 

Sumário e conclusões 

Apresentamos algumas sugestões relacionadas com a maneira de abor· 
dar o problema de identificar as formas variantes de tipos genéricos num 
locus de nós de arco. Explicamos a existência de formas secundárias e 
·sugerimos diversos princípios que permitem prever a sua ocorrência. Esta
belecendo-se a integridade cognitiva desses tipos, tornam-se necessárias a 
maximização do número de espécimes bem como a sua particularização, a 
fim de se criarem as bases para um registro cumulativo. A força das con
clusões dependerá do tamanho da amostra. Estender este estudo compara-
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tivo aos vizinhos dos Jê seria o passo seguinte, lógico e estimulante. Con
siderei os Jê, e particularmente os Timbira, como se fossem o centro do 
universo, mas a esta altura trata-se de um universo que desaparece nas 
fronteiras dessas tribos. 

Através de reconstruções históricas do tipo que ensaiei aqui, podemos 
começar a responder as questões gerais seguintes: pode-se caracterizar 
situações históricas em que existam associações exclusivas entre tribos e 
formas tecnológicas, isto é, uma tribo, um tipo? Como se explica a exis
tência de tipos múltiplos numa tribo e, ainda, haverá limites para o número 
de tipos que podem ser conservados numa tribo? Há probabilidade de 
·que as situações em que existam tipos múltiplos produzam formas inter
mediárias, ou seja, haverá algum efeito interativo em duas ou mais formas 
praticadas na mesma comunidade? Para responder questões dessa ordem 
devemos recorrer ao inigualável registro fornecido pelos artefatos. 

Figura 1 · 

1:,n& da extremidade superior-> x n& 

Estes símbolos in

dicam a direção da 

cordas ·· 
reserva 

haste do 

arco 

J&r& a 

corda 

nó aa extremidade interior 

~ extremidade inferior 

' 

Esta orientação do arco repre

senta sua posição de uso, fi

cando a corda sobressalente em 
' 

sua extremidade superior. 

Figura 1: Partes da corda do arco e símbolos empregados. 
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lS 

Figura 2: Nós da extremidade superior de arcos - Todas as variantes. 
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Figura 3: Base de laçadas para as formas 1, 2, 2A, IA & 14 de nós. 

Em ambos os casos a segunda 
laçada (a mais próxima à ponta 
da corda-reserva como indica a 
seta -+) é passada por cima da 
primeira: vindo da direita no ca
so de 2A, vindo da esquerda no 
caso de 2. 

Aqui as laçadas são dobradas pa
ra trás sobre si mesmas (se fos
sem dobradas para frente as 
laçadas se desfariam). Se a laça
da esquerda se torna a inferior 
ou a de baixo quando colocada 
na ponta do arco, ela se trans
forma em 1; se a laçada direita 
é dobrada por baixo da outra a 
forma resultante é 1 A. 

Se a laçada direita for formada 
em primeiro lugar, obtém-se uma 
base de duas laçadas diferentes 
das quais a forma 14 pode ser 
derivada, dobrando-se a laçada 
esquerda para baixo. Não ocorre 
nesta "data base". 

!P -r ({!) 
t /{- =2A 

-r 7 =z 

l'f 

Um método alternativo de formar os nós 1. IA e 14 distingue essas formas de 2 e 2A. 
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Tabela 1 

Nós da extremidade superior de arcos: lista de espécimes 

Tribo Fonte Id.Obj . Data Nó 
' 

1 1. APY MVV 71903 1903 8 
2. APY GEM 31.40. 259A 1931 2A 
3. APY GEM 31.40. 278A 1931 2 
4. APY GEM 31.40. 260A 1931 2 
5. APY MN 25439 1932 2 
6. APY MN 25440 1932 2 
7. APY MN 25461 1932 2 
8. APY MN 25438 1932 .2A 
9. APY MG 2297 1937 2 

10. APY MG 2307 1937 2 
11. APY APY. 68 COL. 97 1968 8 
12. APY APY. 68 COL. 67 1968 14 
13. APY APY. 68 COL. 39 1968 2 
14. APY MG ORIGINAL *29 1968 2 
15. APY APY. 68 COL. 29 1968 8 
16. APY MG ORIGINAL *42 1968 2A 
17. CAN GEM 31 .41. 53 1931 2 
18. CAN GEM 31.41. 43 1931 2A 
19. CAN GEM 31.41. 65 1931 2A 
20. CAN GEM 31.41. 3 1931 2 
21. CAN GEM 31.41. 4 1.931 2 
22 . CAN GEM 31.41. 698 1931 1 
23. CAN GEM 31.41. 66 1931 1 
24 . CAN GEM 31.41. 67 1931 2 
25 . CAN GEM 31.41. ~ 2 1931 2 
26. CAN MN 26537 1935 1 
27. CAN MN 26539 1935 1 
28. GAV EP 13 -'46 8 
29. GAV ~p 16 -'46 8 
30. GAV EP 10 -'46 8 
31. GAV EP 12 -'46 8 
32. GAV EP 9 -'46 8 
33. GAV EP 11 -'46 8 
34. GAV EP 3 -'46 8 
35. GAV EP 4 -'46 8 
36. GAV EP 5 -'46 8 
37. GAV EP 18 -'46 8 
38. GAV EP 17 -'46 8 
39. GAV MG 1053 1902 8 
40. GAV MG 1054 1902 8 

.. 
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Tribo Fonte Td.Obj. Data Nó 

41. GAV MG 1055 1902 8 
42. GAV MG 1056 1902 8 . 
43. GAV MG 1.052 1902 8 
44. GAV MG 1041 1902 1 
45. GAV MG 1040 1902 10 
46. GAV MG 1057 1902 8 
47. GAV MG 1051 1902 8 
48. GAV MG 1050 1902 8 
49. GAV MG 1039 1902 8 
50. GAV MG 1059 1902 8 
51. GAV MG 1058 1902 16 
52. GAV MG 1071 1902 8 
53. GAV MG 1072 1902 8 
54. GAV MG 1070 1902 11 
55. GAV MLH 30.32 283 1930 8 
56. GAV MG 5587 1955 8 
57. GAV MG 9890 1962 8 
58. GAV MLH 64.119. 38 1964 8 
59. GAY MLH 64.119. 36 1964 12 
60. GUAJA MN 15209 1918 6 
61. GUAJA MN 33173 1942 6 
62. GUAJA · MN 33174 1942 6A 
63. KAY MN 4356 ? 18 
64. KAY MN 29201 1939 6 
65. KAY? MG 1766 DESC. 6 
66. KRA MP 3084 1949 1 
67. KRA MP 3083 1949 1 
68. KRA MP 3086 1949 1 
69. KRA MP 3088 1949 1 
70. KRA BM AM 8 56 1956 1 
71. KRA BM AM 8 55 1956 9 
72. KRA MP 10209 1959 2 
73. KRA MP 10277 1959 1 
74. KRA MP 10217 1959 1 
75. KRA MP 10271 1959 1 
76. KRA MP 10211 1959 1 
77. KRA MP 10202 1959 2 
78. KRA MN 38227 1963 14 
79. KRA MN 38157 1963 1 
80. KRA MN 38156 1963 2A 
81. KRA KRI. 75 COL. 45 1975 1 
82. KREPUB MVD 44577 1928 1 

_J 83. KREPUB HMV 28.171. 79 1928 1 
84. KREPUB HMV 28.171 . 91 1928 1 
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Tribo Fonte Id.Obj. Data Nó Autor Idade 

85. KREPUB HMV 28.171. 80 1928 1 
86. KRI MVD 44547 1928 1 DESe. DESe. 
87. KRI MN 26592 1938 8 DESe. DESe. 
88. KRI KRI. 64 eOL. ? 1964 2A DESe. DESe. . 
89. KRI KRI. 64 eOL. ? 1964 2 DESe. DESe. . 
90. KRI KRI. 64 eoL. 259 i 1964 15 F6 14 
91. KRI MN ORIGINAL *114 1964 . 1 DESe. DESe 
92. KRI MN ORIGINAL ? 1964 1 DESe. DESe. 
93. KRI KRI. 64 eOL 247 1964 2 S5 8 
94. KRI MN 39776 1964 2 DESe. DESe 
95. KRI KRI. 64 eOL. 152 1964 2 Dl 30 
96. KRI KRI. 64 eOL. 232 1964 1A DESe. DESe 
97. KRI 1 KRI. 64 eOL. 269 1964 2 NS 10 
98. KRI KRI. 64 eOL. 82 1964 3 17 25 
99. KRI KRI . 64 eOL. 89 1964 1 el 24 

100. KRI KRI. 64 eOL. 197 1964 1 K3 50 
101. KRI 1 KRI. 64 eOL. 268B 1964 2 G7 12 
102. KRI KRI. 64 eOL. 248 1964 2 DESe. DESe 
103. KRI KRI. 64 eOL. 245 1964 2 B4 11 
104. KRI KRI. 64 eOL. 214 1964 1 Kl 65 
105. KRI KRI. 68 eoL. 208 1968 1 01 39 
106. KRI KRI. 68 eOL. 213 1968 2A 01 39 
107. KRI . MG ORIGINAL *56 1968 2A El 54 
108. KRI .' MG ORIGINAL *47 1968 2 DESe. DESe 
109. KRI MG ORIGINAL ? 1968 1 DESe. DESe 
110. KRr ·. KRI. 68 eOL. 166 1968 1e P9 34 
111. KRl KRI. 68 eoL. 173 1968 2 K3 54 
112. KRI KRI. 68 eOL. 215 1968 1 Nl 67 
113. KRi KRI. 68 eOL. 292 1968 3 Pt 1 10 
114. KRI KRI. 68 eOL. 452 1968 2 Dl 34 

-

115. KRI KRI. 68 eOL. 353 1968 te P9 34 
116. KRI KRI. 68 eOL. 218 1968 3A Dl 34 
117. KRI KRI. 68 eoL. 349 1968 3 15 49 
118. KRI KRI. 68 eOL. 258 1968 2 01 39 
119. KRI KRI. 68 eOL. 270 1968 2 B4 15 
120. KRI KRI. 68 eOL. 253A 1968 2A M6 7 
121. KRI KRI. 68 eOL. 243 1968 2 Wll 34 
122. KRI KRI. 68 eOL. 339 1968 2 03 12 
123. KRI KRI. 68 eOL. 281 1968 1B G3 29 
124. KRI KRI. 68 eoL. 260 1968 2 elt 27 
125. KRI KRI. 68 eOL. 293 1968 1 P9 34 
126. KRI KRI. 75· eoL. 53 1975 2 Pl 46 
127. KRI KRI. 75 eOL. 108A 1975 9 P7 14 
128. KRI KRI. 75 eOL. 84 1975 te P9 41 
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Tribo Fonte Id.Obj. Data Nó Autor 

129. KRI KRI. 75 COL. 102 1975 
130. KRI KRI. 75 COL. 220 1975 
131. KRI KRI. 75 COL. 104 1975 
132. KRI KRI. 75 COL. 218 1975 
133. KRI KRI. 75 COL. 224 1975 
134. KRI KRI. 75 COL. 63 1975 
135. KRI KRI. 75 COL. 179A 1975 
136. KRI KRI. 75 COL. 168A 1975 
137. KRI KRI. 75 COL. 178A 1975 
138. KRI KRI. 75 COL. 239 1975 
139. KRI KRI. 75 COL. 51 1975 
140. KRI KRI. 75 COL. 30 1975 
141. KRI KRI. 75 COL. 32 1975 
142. KRI KRI. 75 COL. 28 ~ 1975 
143. KRI KRI. 75 COL. 26 1975 
144. KRI KRI. 75 COL. 121A 1975 
145. KRI KRI. 75 COL. 8 1975 
146. KRI KRI. 75 COL. 34 1975 
147. KRI KRI. 75 COL. 36 _) 1975 
148. KRI KRI. 75 COL. 57 1975 
149. KRI KRI. 75 COL. 59 1975 
150. KRI KRI. 75 COL. 55 1975 
151. KRI KRI. 75 COL. 49 1975 
152. KRI KRI. 75 COL. 38 1975 
153. KRI KRI. 75 COL. 61 1975 
154. PUK HMV 28.171 158 1928 
155. PUK MVD 44590 1928 
156. TIMB EP ? -'46 
157. TUPI MN 24805 1930 
158. URUBU EP ? -'46 
159. URUBU EP , 178 -'46 
160. URUBU MN 33318 1942 
161. XA PRM 1960:6 6 1960 
162. XA PRM 1960:6 7 1960 
163. XA BM 1960AM. 1 25 1960 
164. XA BM 1960AM. 1 24 1960 
165. XA-XE MVV 665 1821 
166. XE MVL 18003 1929 

CHAVE PARA ABREVIAÇÕES NA TABELA 1 

KRI = Krikati 
APY = Apinayé 
PUK = Pukobye 
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3 G7 
2 F9 
2 G7 
2A F9 
3 J7 
2 Pl 
3A H3 
13 J10 
2A H3 
3A Rl 
2 Pl 
2 G8 
2 G8 
2 G8 
2 F4 
2 G13 
3 U5 
2 1 G8 
2 G8 
2 Pl 
2 P1 
2 Pl 
2 Pl 
2 G8 
2 Pl 
3A 
1 
7 
17 
8 
2A 
17 
6 
8 
8 
6 
5 
8 

Idade 

23 
34 
23 
34 
19 
46 
31 
10 
31 
56 
46 
21 
21 
21 
27 
14 
17 
21 
21 
46 
46 
46 
46 
21 
46 



XA = Xavante 
KRA = Krahó 
KREPUB = Krepubmgateyé 
KAY = Kayapó 
TIMB = Timbira do rio Gurupi 
CAN = Canela 
GA V = Gaviões 
XE = Xerente 
GUAJA = Guajajara do rio Pindaré 
TUPI = do Posto Felipe Camarão, representados por diversas tribos: 

Tenetehara, Tembé, Guajajara, Urubu, Guajá 

Fonte e Identificação do objeto (ld. Obj.) 

Compreende informações sobre o museu e o número de registro da 
peça. KRI. ou APY. 64/68/75 COL. = coleção do autor feita na 
tribo indicada, sendo os números os originais de campo. ORIGINAL 
provido de número com * indica espécimes que ainda não fazem 
parte de uma coleção de museu ou cujos números ainda não são 
àcessíveis ; 

Museu 

MN == Museu Nacional, Rio de Janeiro 
MG = Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém 
MP == Museu Paulista, São Paulo 
EP = Museu do Estado de Pernambuco, Recife 
GEM = Goteborg Etnografiska Museet, Gotenburgo 
BM = British Museum, Londres 
PRM = Pitt-Rivers Museum, Oxford 
HMV = Hamburgisches Museum für Võlkerkunde, Hamburgo 
MVD = Museum für Võlkerkunde, Dresden 
MVL Museum für Võlkerkunde, Leipzig 
MVV Museum für Võlkerkunde, Viena 
MLH Musée de L'Homme, Paris 

Datas indicadas como -'42 referem-se a espécimes coletados antes de 
1942, sendo esta a data de entrada no museu. 

Os códigos dos nós são aqueles diagramados na Figura 2. 

Autor indica o confeccionador de cada espécime e, quando desconhe
cido. DESC. Indivíduos são identificados pelo grupo doméstico (letra) 
seguido por um número que o localiza nesse grupo. Apenas para 1964 
os indivíduos providos da mesma letra habitavam necessariamente no 
mesmo grupo doméstico. Indica-se também a idade do confeccionador 
ao tempo em que um espécime foi feito . 
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Tabela 2 

Análise dos nós da extremidade superior de arcos 

Princípio de Diferenciação 
1 
' 

Tipos Sentido horário da: Seqüência de Nó real com 
de laçadas da ba- uso da pon-

; 1.ª laçada 2 .ª laçada 3.ª laçada 
. ta livre nos se para cima 

1 + - / + -

1A - + / - -
1B + - + + -
lC + - - + -
2 + + · ; + -
2A - - / + -

3 + + + + , -
3A - - - ;f- -
5 + + - - -
6&6A + / / / + 
7 + - / - + 
8 + + - - + 
9 - - / - -

10 + + / - -
11 - - / + + 
12 - - + - + 
13 + + - + -
14 - + / + -
15 - - - - -
16 - / / / + 
17 - - + - + 
18 + - / + -

Obs.: / = a característica não se aplica. 
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Tabela 3 
Freqüência das f armas de nós por tribo 

Formas dos nós 

1 lA 14 lB lC 2 2A 9 10 3 3A 5 6 6A 7 8: 11 12 13 15 16 17 18 Totais 

Apinayé 1 9 3 3 16 

Canela 4 5 2 11 

Gaviões 1 1 27 1 1 1 32 

Krahó 11 1 2 1 1 16 

Krepubm-
i 

gateyê 4 4 

Krikati 10 1 1 3 34 6 1 6 3 1 1 1 68 

Pukobye 1 1 2 

Timbira 1 1 

Kayapó 2 1 3 

Xavante-
Xerente 1 1 

Xerente 1 1 

Xavante 2 2 4 

Guajajara 2 1 3 

Urubu 1 1 1 3 

Tupi - N. 
Maranhão 1 1 

Totais 31 1 2 1 3 50 13 2 1 6 4 1 6 1 1 35 1 1 1 1 1 2 1 166 



Tabela 4 

Freqüência/ Porcentagem dos tipos de nó por tribo 

Tipos de nós 

1 II III IV 

Apinayé 1/6% 12/75% 3/19% 

Canela 4/36% 7/64% 

Gaviões 1/3% 1/3% 1/3% 29/91% 

Krahó 12/75º;0 4/25% 

Krepubm-
gateyê 4/100% 

Krikati 15/22% 50/75o/o , 1/2% 

Pukobye 1/50°/o 1/50% I 

Kayapó 2/67% 1/33% 

Xerente 1/100% 

Xavante 2/50% 2/50°/o 

Guajajara 3/100º;0 

Urubu 1/44% 2/67% 

Tupi-N. 
Maranhão 1/100% 
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TUPI 

><A XE 

4A. TIPO I 

.KAY KRD 

XA l<RA 

4B. TIPO II 

Figura 4: Clines de freqüência em nós laçados (abreviações 'Conforme a chave para a 
Tabela 1). 
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Figura 5: Clines de freqüência em nós atados. 

- 264 -



ÔJI _ n1 Q(.. ___ _ 
·- ·~ t 1 ~V/~ 

,_ 
........ 

ri 
APY) . 

' I ( 
o 

f 
s 

1i· 
o 

1-~ 
\~ 
'w \S 

Figura 6: Mapa compósito dos clines de freqüência de nós de arcos laçados e enodados. 
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