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Resumo
O Museu da Ciência da Universidade de Coimbra possui cerca de 350 exemplares etnográficos da Amazónia recolhidos por Alexandre Rodrigues Ferreira na Viagem Filosófica (17831792). João Montezuma de Carvalho, 200 anos depois (1992), vem enriquecer este acervo com
57 objetos reunidos em Manaus. Com base na origem étnica e geográfica dos artefactos de
Montezuma de Carvalho (século XX), a coleção foi confrontada com a remetida por Ferreira,
concluindo-se que o naturalista, no século XVIII, não terá contactado com as etnias Karajá e
Gorotire. Independentemente da preparação e da finalidade, tão díspares, dos dois acervos, permitimo-nos auscultar a sua representatividade e contemporaneidade, evidenciando 15 exemplares reunidos por Montezuma de Carvalho, distintos dos de Ferreira, nomeadamente, um
espremedor de mandioca (tipiti) dos Waimiri Atroari, um ralador e um adorno de cabelo usados
pelos Waiwai, as bonecas dos Karajá e os bastões cerimoniais dos Tikuna. Embora este conjunto
de peças expresse singularidades relativamente às de Ferreira, sublinha-se a sustentabilidade dos
artefactos das duas coleções da Amazónia, relativamente às matérias-primas e técnicas usadas
na sua conceção e utilização, nas vivências e sociabilização, sendo então previsível a continuidade
de práticas idênticas nas gerações vindouras.
Resumen
El Museo de Ciencia de la Universidad de Coimbra posee aproximadamente 350 objetos
etnográficos del Amazonas, recopilados por Alexandre Rodrigues Ferreira en la Viagem Filosófica (1783-1792). João Montezuma de Carvalho, aumentó la colección 200 años después (1992),
con 57 objetos obtenidos en Manaus. Basándose en el origen étnico y geográfico de los objetos
de Montezuma de Carvalho, se comparó la colección con la enviada por Ferreira, concluyendo
que, el naturalista no tuvo contacto con los grupos étnicos Karajá y Gorotire en el siglo XVIII.
Independientemente de las grandes diferencias en la preparación y la finalidad de las dos colecciones, reflexionamos sobre su importancia y contemporaneidad, destacando 15 ejemplares
reunidos por Montezuma de Carvalho, diferentes de los de Ferreira, como por ejemplo un exprimidor de mandioca (tipiti) de los Waimiri Atroari, un rayador y un adorno para el pelo usado
por los Waiwai, las muñecas de los Karajá y los bastones ceremoniales de los Tikuna. Aunque
este conjunto de objetos muestra particularidades con relación a los de Ferreira, destaca la sostenibilidad de los artefactos de las dos colecciones Amazónicas, respecto a las materias primas
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y las técnicas para su confección y uso, en las vivencias y socialización, permitiendo predecir una
continuidad de prácticas similares por las futuras generaciones.
Abstract
The Science Museum of the University of Coimbra holds about 350 ethnographic objects
of Amazon collected by Alexandre Rodrigues Ferreira in the Philosophical Journey (1783-1792).
João Montezuma de Carvalho, 200 years later (1992), enriches this collection with 57 artifacts
gathered in Manaus. Based on the ethnic and geographical origin of Montezuma de Carvalho
objects (twentieth century), the collection was compared with the one sent by Ferreira, concluding that the naturalist, in the eighteenth century, did not contact the Karajá and Gorotire
ethnic groups. Regardless the preparation and the purpose, so different, of the two collections,
we reflect on their representativeness and contemporaneity, highlighting 15 examples objets
assembled by Montezuma de Carvalho, different from those of Ferreira, as one Waimiri Atroari
cassava squeezer (tipiti), a grater and a hair ornament used by the Waiwai, the Karajá dolls and
the Tikuna ceremonial batons. Although this set of objects expresses singularities in relation to
those of Ferreira, the sustainability of the artefacts of the two Amazon collections, regarding raw
materials and techniques for their production and use, experiences and socialization, allow to
predict continuity of similar practices in future generations.

1. Contextualização de duas coleções etnográficas
Museu da Ciência da Universidade de Coimbra

do

Brasil

no

No século XVIII, sob o patrocínio da coroa portuguesa e com o intuito de posicionar
o País entre as nações mais “ilustradas” do mundo desenvolveram-se explorações
pelos territórios além-mar, designadas Viagens Filosóficas. Domenico Vandelli (17301816), naturalista italiano ao serviço de Marquês de Pombal, então 1º ministro do rei
D. José I, foi indigitado para a Reforma dos Estudos Universitários, promovendo uma
formação dos professores e dos alunos específica para “se exercitarem bem na prática
das viages”1. A preparação das expedições iniciou-se na Casa do Risco do Real Gabinete
e Jardim Botânico da Ajuda, com vista ao reconhecimento, demarcação geográfica e
identificação das potencialidades económicas de cada região (Areia et al., 1991:20).
De entre os alunos de Vandelli destacou-se Alexandre Rodrigues Ferreira (ARF) que
realizou a Viagem Filosófica (1783-1792) percorrendo as capitanias do Grão-Pará, Rio
Negro, Mato Grosso e Cuiabá, sendo o Real Museu de História Natural da Ajuda o
depositário das remessas expedidas. Em 1806 é enviado para o Museu de História
Natural da Universidade de Coimbra um conjunto de produtos dos três reinos, mineral,
animal e vegetal, e um lote de “Productos Industriáes” listados na Relação remetida à
Universidade de Coimbra em 18062. Exatamente 200 anos depois da Viagem Filosófica,
a Universidade de Coimbra recebe outra coleção etnográfica da Amazónia.

2. A

coleção Montezuma de Carvalho: apresentação e relação com
a coleção de Alexandre Rodrigues Ferreira

João Maria Montezuma Diniz de Carvalho (JMC) (Figura 1), Professor Catedrático
jubilado pela Universidade de Coimbra, interessado no conhecimento de diferentes
culturas, dos seus artefactos e simbologias, realizou uma viagem a Manaus onde reúne
57 espécimes etnográficos (Tabela I), que oferece em 1992 ao Museu Botânico (então
Museu de História Natural da Universidade de Coimbra), como testemunhou em
entrevista no dia 21 de novembro de 2016.
Em 2016, a pedido da Profª Doutora Maria Teresa Gonçalves, consultora científica
do acervo de Botânica do Museu da Ciência da Universidade de Coimbra (MCUC),
este património foi inventariado e disponibilizado no Museu Digital3.
Ao contrário do acervo de ARF, a coleção de JMC, não obedecendo a critérios
museológicos, científicos, geopolíticos ou de investigação que, na conceção de Pearce
1. [Preparação das viagens filosóficas]. 1775, Apontamentos das Congregações da Faculdade de
Filosofia (DC); fragmentos, 02 junho, fl. 21-cota AUC- IV-1.ªD-3-1-65, Arquivo da Universidade
de Coimbra.
2. [Relação dos Productos naturaes e industriaes que deste Real Museu se remetterão para a
Universidade de Coimbra em 1806.]. 1806, Documentos manuscritos, 26 e 26 a., Museu Bocage
da Universidade de Lisboa.
3. museudaciencia.inwebonline.net/listagem.aspx [Consulta:15-02-2018]
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Figura 1. João Montezuma de Carvalho, em traje talar e num
registo de 11 de novembro de 2016. © Ana Cristina
Tavares.
Tabela I. Coleção de 57 artefactos da Amazónia reunidos por Montezuma de Carvalho (1992), organizada por
grupos funcionais e proveniências étnicas.
Grupo A. Uso pessoal e identitário (47)
Adorno (12)
Bracelete (1) – Tikuna; Diadema (5) – Gorotire (4) e Guajajara (1); Pendente cabelo
(1) – Waiwai; Pente (2) – Karajá; Saia (2) – Tikuna; Tanga (1) – Waiwai.
Utilitário (22)
Banco (2) – etnia não identificada; Porta-bebés (1) – Waiwai; Rede de dormir (2) – Tikuna;
Abano (1) – Baniwa; Apá (1) – Tukano; Aturá (1) – Yanomami; Balaio (1) – Maku; Jamaxim (1) –
Waimiri Atroari; Ralador (1) – Waiwai; Tipiti (2) – Tukano e Waimiri Atroari; Urutu (1) – Tukano;
Xotó (3) – Yanomami; Panela (3) – Apalai, Waimiri Atroari e Waiwai; Tigela (2) – Waiwai
Ritual (13)
Boneca (3) – Karajá; Bastão (3) – Tikuna; Flauta (2) – Bororo; Maracá (1) –
Waiwai; Máscara (3) – Baniwa (1) e Tikuna (2); Trombeta (1) – Baniwa
Grupo B. Caça e defesa (7)
Arco (1) – Yanomami; Borduna (3) – Tenharim (2) e Tikuna (1); Flecha
(2) – Yanomami e Tukano; Zarabatana (1) – Baniwa
Grupo C. Miniaturas - artesanato para turista (3)
Aljava (1) – etnia não identificada; Esteira (1) – Karajá; Remo (1) – Waiwai

(1992:68-88), poderia classificar-se como souvenir ou memorabilia retratando, através do
objeto, partes de uma experiência a recordar.
A origem geográfica do acervo foi confrontada com o itinerário percorrido por
ARF (Figura 2).Verificou-se que os objetos da coleção mais recente são originários em
grande parte do noroeste da Amazónia e das mesmas áreas culturais percorridas por
Ferreira que, provavelmente, não terá visitado as etnias Karajá e Gorotire.
Para o estudo da coleção JMC e seguindo bibliografia etnológica de referência
(Hartmann, 1982; Ribeiro, 1988; Brito, 2000), os artefactos, cujas etnias e grafia estão de
acordo com Brito (2000), foram agrupados em categorias consoante as características
físicas (matéria-prima, técnica e forma), a par de critérios funcionais, rituais e simbólicos.
Os objetos (Tabela I), organizados em 3 categorias correspondem a 33 tipos diferentes
(bold), provêm de 13 etnias (Figura 2) e foram relacionados com a coleção do século
XVIII (Areia et al., 1991; Areia et al., 2005; Areia et al., 2013; Ferreira, 1971; Miranda
et al., 2008). Embora se constate que a maior parte apresenta características gerais
Aula, Museos y Colecciones, 5, 2018
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semelhantes, foi possível identificar um grupo de quinze tipos
de objetos de uso pessoal e
identitário, com particularidades
distintas dos artefactos recolhidos
por ARF (Tabela II).

3. objetos
Montezuma

da
coleção
de Carvalho
distintos dos de Ferreira

Os índios da Amazónia são
detentores de uma riquíssima
cultura, espelhada nas diversas
expressões artísticas do dia-adia e nos rituais de cada etnia:
música, canto, dança, produções
materiais
(cerâmica, cestaria,
plumagem, tecelagem, escultura
em madeira...). Muitos artefactos
refletem adaptações ecológicas Figura 2. Itinerário efetuado por ARF (linha); proveniência étnica dos
artefactos da coleção JMC (círculos negros, legendados). Mapa
em função das matérias-primas
adaptado de Simon, 1983.
disponíveis na natureza, bem
como o desenvolvimento de
um conhecimento adquirido Tabela II. Exemplares de Montezuma de Carvalho distintos dos de Ferreira.
ao longo dos tempos. Estas
características, associadas ao
Grupo A. Uso pessoal e identitário
saber fazer e à criatividade,
Adorno (4)
Utilitário (8)
Ritual (3)
remetem-nos
para
uma
Bracelete – Tikuna
Abano – Baniwa
Boneca – Karajá
imensidão
de
técnicas,
Pendente
Aturá – Yanomami
Bastão – Tikuna
muitas
delas
detentoras
cabelo – Waiwai
Balaio – Maku
Flauta – Bororo
de grande complexidade
Pente – Karajá
Jamaxim – Waimiri Atroari
Saia – Tikuna
Ralador – Waiwai
e variedade formal (Van
Tipiti – Waimiri Atroari
Velthem et al., 2011:17). Os
Urutu – Tukano
objetos confecionados com
Xotó
– Yanomami
fibras vegetais terão sido,
porventura, uma das mais
antigas e diversificadas artes
da história cultural da Humanidade. A principal matéria-prima usada pelos artesãos
provém de 113 espécies da família das Arecaceae (palmeiras), seguida pelas Moraceae
(figueiras), com 10 espécies de grande potencial nutricional (McEwan et al, 2001:28-35).

3.1. Objetos de adorno
Proveniente e abundante na natureza, o líber, floema e toda a entrecasca exterior,
retirada de árvores das famílias Lecitidaceae, Sterculiaceae e Moraceae, constitui uma
das principais matérias-primas amplamente empregue pelas comunidades indígenas
na confeção de indumentária do quotidiano, ritual, de dança, decorativa ou noutros
artefactos de uso corrente, também conhecido por tapa ou tururi (Ribeiro, 1988:189). O
processo de obtenção desta espécie de pano flexível é moroso: raspado da epiderme
da casca de uma árvore é submetido a diversas lavagens, batido com um macete até se
desdobrar em vários panos mais delgados, secos ao sol ou utilizados enquanto húmidos
quando se pretende moldar e dar formas definidas. No caso de se desejar peças
inteiriças em forma de manga ou tubular, exemplo de saias (Figura 3a) ou máscaras,
é necessário proceder ao abate da árvore “para conseguir um bom toro e praticar a
operação de desprendimento da entrecasca, não por meio do corte longitudinal, mas
pelo rebordo da superfície de secção” (Ribeiro, 1988:190).
No grupo de objetos de adorno distinguimos quatro exemplares: uma saia do
vestuário feminino (Figura 3a) constituída por uma faixa tubular em entrecasca de
árvore batida (líber) com desenhos zoomórficos coloridos e uma bracelete (Figura 3b)
de fibras vegetais, franjada nas extremidades, ambos dos Tikuna. Dos Waiwai provém
um enfeite de cabelo masculino, em bambu (Figura 3c), preenchido com sementes,
semiesferas de coquinhos e penas, empregue para introduzir mechas de cabelo e, dos
-60-
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Karajá, um pente com múltiplas
hastes e fibras vegetais,
decorado
com
desenhos
geométricos (Figura 3d).

3.2. Objetos utilitários
A cestaria é interpretada
por Ribeiro (1988:60) como
um conjunto de objetos
obtidos pelo entrançamento
de elementos vegetais flexíveis
ou
semirrígidos
usados
para transporte de carga,
armazenamento, recetáculo ou
coador, variando em tamanho,
forma, decoração e técnica de
manufatura, obedecendo às
exigências da sua funcionalidade.
Estas produções inserem-se
b)
a)
num universo cultural mais
amplo, interligando a matériaprima, a decoração e a função,
em que a estrutura formal e
os motivos decorativos dos
trançados documentam valores
culturais, representando a
cestaria um importante veículo
de expressões estéticas ao
demonstrar a habilidade de
execução, a forma e os padrões
étnicos (Van Velthem, 2007:119120; 131).
Consoante o habitat da
região e os objetos funcionais
a concretizar é utilizada uma
multiplicidade de matérias
vegetais, desde madeiras, palhas,
sementes, óleos e resinas, folhas,
folíolos, pecíolos de diferentes
espécies de palmeiras, lianas
c)
d)
e, segundo Ribeiro (1988:62),
particularmente tiras ou talos
Figura 3. a) Saia, Tikuna (BOT.1748.1, MCUC); b) Bracelete, Tikuna
de arumã (Ischnosiphon spp, da
(BOT.1740, MCUC); c) Enfeite de cabeça,Waiwai (BOT.1498, MCUC);
família
Marantaceae) ou jacitara
d) Pente, Karajá (BOT.1500, MCUC). © Carla Coimbra Alves
(o mesmo que titara, nome de
várias espécies de palmeiras4).
Ribeiro (1985,1992) (in McEwan et al., 2001:200-202) considera dois estilos de cestaria:
um de frondes mais maleáveis de palmeiras e outro com lianas mais rígidas e tiras
de arumã, mais típico do norte do Amazonas onde, entre os Wayana e os Baniwa, a
colheita dos talos da planta é tarefa estritamente masculina.
Num contexto social, a cestaria e outros artefactos evidenciam a especialização
dos artesãos, mediatizam uma variedade de interações como rituais de iniciação e
funerais, relações e valores sociais básicos, definindo e reforçando papéis, como a
divisão sexual do trabalho, uma característica dos povos indígenas da Amazónia. Os
trançados sublinham a complementaridade entre “fazer” e “usar” os objetos na vida
matrimonial e familiar. Neste âmbito, ainda que não totalmente inflexível, os homens
são os produtores e as mulheres, as utilizadoras (McEwan et al., 2001:198; 210-211).
A produção de variados artefactos na Amazónia decorre da necessidade de
resposta às múltiplas tarefas diárias, nas quais se destaca o processamento da mandioca
(colheita, transporte, preparação e armazenagem), planta-base da alimentação indígena
4. https://www.lexico.pt/jacitara/
Sección. Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat., 112(1), 2017
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e amplamente utilizada no mundo. De entre os alimentos tropicais mais consumidos,
a mandioca (Manihot esculenta Crantz), nativa da América do Sul e pertencente à
família Euphorbiaceae (Nassar, 2007), é apenas superada pelo arroz na Ásia. Altamente
tóxica pela presença de cianeto nas folhas, tubérculo e raízes, a eliminar antes do
consumo, exige vários procedimentos prévios. Para a planta, o veneno defende contra
os herbívoros, sendo uma vantagem indireta para o Homem, minimizando a perda
de culturas, que podem ser armazenadas no solo durante 2 a 3 anos (McEwan et al.,
2001:74-76).
Entre os Yanomami, alguns cestos são feitos só pelas mulheres, caso do aturá
(Figura 4a), tecido a partir de lianas, técnica aperfeiçoada de tal forma que, por vezes,
é possível identificar a autora. Usado para transportar instrumentos e trazer madeira
para as fogueiras, que mantêm acesas toda a noite, o aturá serve ainda para guardar
os pertences da família quando se desloca para festividades nas comunidades vizinhas,
em homenagem aos mortos ou quando mudam de local (Silveira, 2011:81-82). O balaio
da etnia Maku (Figura 4b), destinado a guardar roupa ou objetos pessoais (Amorim,
2000:41), é produzido graças à arte do trabalho feito em palha, muitas vezes com
padrões gráficos (Demarchi, 2011:50). Integrando-se no âmbito doméstico e pessoal,
o jamaxim da Figura 4c é outro cesto cargueiro dos Waimiri Atroari, conhecido como
panacu, espécie de cadeirinha ovalada utilizada por outras etnias para transporte de
produtos e alfaias agrícolas.
O ralador de alimentos dos Waiwai (Figura 4d) é constituído por uma prancha de
madeira retangular preenchida com fragmentos de quartzo pontiagudos que ocupam
2/3 da superfície.
Também associado à culinária, o tipiti, (Figura 4e) faz parte da cestaria para o
processamento da tão apreciada mandioca, com modelos expressivos de uma
produção de continuidade de técnicas e formas, juntamente com raladores e peneiras
(Miranda, 2008 et al.:75). Tarefa predominantemente masculina, o fabrico do tipiti dos
Waimiri Atroari (Figura 4e), num entrançado de fibra de arumã ou de jacitara, é um
artefacto fusiforme, extensível, com uma abertura na parte superior e duas alças nas
extremidades: a de cima prende a uma barra vertical e a de baixo permite introduzir
uma alavanca para torção e distensão, para extrair o cianeto da polpa da mandioca
(Van Velthem, 2007:125). Para algumas etnias, a barra reveste-se de simbolismo: os Baré

a)

b)
c)
d)

e)

f)

g)

h)

Figura 4. a) Aturá, Yanomami (BOT.1484, MCUC); b) Balaio, Maku (BOT.1485, MCUC); c) Jamaxim,Waimiri Atroari
(BOT.1482, MCUC); d) Ralador, Waiwai (BOT.1745, MCUC); e) Tipiti, Waimiri Atroari (BOT.1486.MCUC);
f) Urutu, Tukano (BOT.1487, MCUC); g) Xotó,Yanomami (BOT.1491, MCUC); h) Abano, Baniwa (BOT.1488,
MCUC). © Carla Coimbra Alves
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associam-na a um pénis, apelidando-o de “marido do tipiti”, remetendo-nos para a
complementaridade entre o homem e a mulher (Katz & Van Velthem, 2011:73). O suco
venenoso (água, amido e ácido cianídrico) é retirado, recolhido num pote de cerâmica
ou, no caso de tipitis utilizados aos pares, o líquido cai através de uma calha de madeira.
De seguida é processado noutros produtos como kashiri ou masato e tapioca. Enquanto
alguns grupos étnicos como os Baré e Yekuana utilizam o tipiti aos pares, homem e
mulher (McEWAN et al, 2001:78-79), noutros, como os Waimiri Atroari, ainda que o
fabrico seja da responsabilidade do homem, é apenas usado pela mulher. É tal a sua
importância que é impensável um homem casar sem que tenha adquirido este saber
ancestral. Nos Baniwa, o homem abençoa com orações o tipiti que fabricou, antes de
o entregar à sua mulher, momento em que cessa qualquer interação com o utensílio.
Atualmente em desuso e substituído por prensas é comercializado como objeto
artístico (Katz & Van Velthem, 2011:73).
O urutu dos Tukano (Figura 4f) é entretecido com fibras de arumã, em técnica
dupla de diagonal aparente e entrelaçado. Os Baniwa fazem estes cestos em grande
formato, mas sem desenhos marchetados, para conter a massa de mandioca, guardar
farinha ou roupa. Para comercializar nos mercados urbanos, os urutus são produzidos
em diversos tamanhos e com grafismos coloridos, para vasos de plantas, suporte de
revistas, brinquedos ou outros5. O xotó dos Yanomami (Figura 4g) é confecionado
exclusivamente por mulheres, tem formato circular6, boca larga, é tecido com fibras
vegetais entrelaçadas e o bordo reforçado por dois aros. O abano (Figura 4h) dos
Baniwa é cordiforme, em técnicas entrelaçadas, iniciado por dois feixes de fibras mais
grossas que servem de pegas, para atear o fogo ou para virar o beiju, espécie de crepe
de farinha de mandioca.

3.3. Objetos de ritual
Relativamamente à criatividade e identidade de cada etnia é de realçar as bonecas
de cerâmica (Figura 5a), produzidas pelos Karajá, oriundos de uma vasta região ao longo
do rio Araguaia (Pará,Tocantins, Mato Grosso e Goiás), centrando-se principalmente na
Ilha do Bananal, no estado de Tocantins.
A
realização
e
comercialização
desta
arte
figurativa é da responsabilidade
exclusiva das mulheres Karajá,
coadjuvadas
pelas
filhas7.
Denominada na língua nativa
de ritxokò (feminina) ou ritxòo
(masculina)8,
esta
atividade
b)
envolve técnicas tradicionais,
transmitidas de geração em
geração, sendo licocó o nome
genérico mais frequente para
designar este tipo de bonecas9. A
produção inicia-se com a seleção
e extração da matéria-prima
principal, o barro ou argila, a
preparação da pasta, modelagem,
c)
a)
secagem e pintura. As tintas são,
por norma, retiradas de espécies
Figura 5. a) Boneca, Karajá (BOT.1480, MCUC); b) Bastão, Tikuna vegetais, utilizando de preferência
(BOT.1456, MCUC); c) Flauta, Bororo (BOT.1459, MCUC). © Car- o preto (jenipapo - Genipa
la Coimbra Alves
americana L. uma Rubiaceae), o
5. http://www.arara.fr/BBMANDIOCA.html
6. “O formato circular é uma característica da cestaria Yanomami assim como de toda a sua
cultura: são circulares as casas, o corte de cabelo e outros elementos”. In: http://pontosolidario.
org.br/loja/o-que-e/arte-indigena/cesto-xoto-yanomami/
7. https://www.jornalopcao.com.br/opcao-cultural/bonecaskaraja-mais-bela-representacaoindigena-brasileira-do-homem-41703/
8. http://www.brasil.gov.br/cultura/2014/11/modo-de-fazer-boneca-karaja-e-consideradopatrimonio-imaterial-brasileiro
9. https://www.xapuri.info/cultura/ritxoko-a-boneca-de-barro-karaja/
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vermelho (barro vermelho ou sementes de urucum - Bixa orellana L.) e o amarelo,
obtido do tubérculo do açafrão (Curcuma spp.) (Filho & Silva, 2012:5).Toda a decoração
é baseada em motivos geométricos, formando combinações entre linhas simples ou
emolduradas, faixas, gregas ou listas dispersas pelo corpo. É na pintura que os códigos
estéticos se distinguem ao ilustrarem as diversas composições sociais e familiares do
grupo encontrando-se, por vezes, pinturas alusivas à fauna da região e da mitologia; a
marca étnica que aplicam no rosto, designada omarury, é feita com alfinetes, pedaços
de bambu afiados ou com qualquer material pontiagudo (Campos, 2002:241-244).
As bonecas representam cenas da vida diária, como o processamento da mandioca,
caça, pesca, figuras sobrenaturais antropomórficas, cenas da vida familiar, religiosa ou
ritual, elementos da fauna, sendo o seu uso lúdico ou para comércio (Ribeiro, 1988:23).
Contribuem também para a socialização das crianças10 que, quando brincam com as
bonecas, reconhecem na dramatização os papéis sociais, as divisões etárias, cenas de
parto e trabalho doméstico. Com 5 e 6 anos de idade, as meninas são presenteadas
com um conjunto de 10 ou 12 figuras, conhecido como “família”, representando avós,
pais, menino e menina, recém-nascido, fases de iniciação feminina e masculina, sendo
as diferenças de status reconhecidas pela pintura corporal, pelo corte de cabelo e
adereços.
O povo Tikuna, de onde provém o bastão da Figura 5b, é considerado o grupo
mais numeroso da Amazónia com um vasto património cultural. Trata-se de um bastão
cerimonial, em madeira, formado por um torço inferior cilindriforme e o superior
composto por dois peixes alinhados verticalmente, ambos com a boca virada para
baixo. Segundo Ribeiro (1988:197), podem ser bastões de ritmo ou insígnias de status
diferenciados, elementos cerimoniais ou de dança usados nos rituais de iniciação e de
puberdade, por exemplo, na “festa da moça nova”, uma das cerimónias mais importantes
e afirmativas da identidade dos Tikuna, em que as jovens são preparadas para a vida
em sociedade (Ribeiro, 1988:297). Os bastões são utilizados tradicionalmente por
anciãos como chamativos ou promissores de uma boa colheita, caçada ou pescaria.
Mas, na perspetiva de Faulhaber (2007:352), os significados atribuídos pelos Tikuna
estão relacionados com poderes mágicos, com antigas armas de guerra usadas contra
ataques de inimigos e evocam animais míticos.
Entre os Bororo foi recolhida uma flauta transversal (Figura 5c), em taquara, colmo
obtido do género Bambusa (B. vulgaris Schrad) (Ribeiro, 1988:211), com embocadura
terminal cuja extremidade distal é fechada e ornada com tufos de penas. Para a maioria
dos povos do Brasil os instrumentos musicais estão associados ao universo mágico e
transcendente, utilizados em rituais religiosos, festividades comemorativas, guerreiras,
de comunicação ou ritos de passagem. Conforme Carneiro (2005:80), as flautas sem
orifícios no tubo emitem apenas uma nota, descrita como um “mugido”, e são usadas
por homens em grupos de duas ou quatro flautas que acompanham mulheres, em passo
de dança ou antecedendo outros rituais.

4. Considerações finais
As duas coleções analisadas distintas na preparação e finalidade da recolha e
nos objetivos geopolíticos, bem determinados e de carácter científico na viagem de
ARF e, no caso de JMC, retratando, através do objeto, partes de uma vivência pessoal,
permitiram-nos revisitar a cultura material da Amazónia decorridos dois séculos.
Alexandre Rodrigues Ferreira contribuiu para a construção do conhecimento da
Amazónia, no século XVIII, e o seu legado museográfico, iconográfico e documental tem
promovido diferentes perspectivas críticas dando oportunidade a novas investigações
(Miranda et al., 2008:73). Comparando e apreendendo a identidade e funcionalidade
dos artefactos ao longo das gerações indígenas, este estudo vem confirmar a
representatividade e contemporaneidade da coleção dos 57 artefactos do século XX
(Tabela I), a maioria originária das mesmas áreas culturais percorridas por Ferreira.
Na investigação da coleção de Montezuma destacou-se um grupo de 15 elementos
distintos dos de Ferreira (Tab. II), entre os quais sobressaíram, pelo seu significado, as
bonecas dos Karajá. Utilizadas como ornamento ou em representação da organização
social do grupo, transcendem o simples ato de brincar representando simbolicamente a
cosmologia dessa cultura e a forma como ela é pedagogicamente transmitida às crianças
(Campos, 2002:233). Outro aspeto prende-se com a comercialização destes artefactos
que, para além de uma fonte de rendimento, foram reconhecidos como património
cultural imaterial do Brasil (Filho & Silva, 2012). Também ligados a momentos rituais,
10. https://agendamc.wordpress.com/tag/boneca/
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ressaltam os bastões dos Tikuna, muitos deles evocativos de animais míticos como a
figura do peixe flecheiro (Faulhaber, 2007:352). Relativamente aos espécimes utilitários,
salienta-se a importância dos exemplares em cestaria, no complexo processamento
da mandioca, na organização familiar e grau de parentesco, questões intrínsecas à
produção e uso desses artefactos. No entanto, a continuidade dos objetos empregues
na preparação deste alimento é levantada por Van Velthem (2012:430) dada a acentuada
rutura na transmissão de saberes, agravada pelo desinteresse dos jovens na aprendizagem
artesanal, ao substituírem elementos com as mesmas funções, mas não com idêntica
eficiência. Por outro lado, releva-se a dependência do povo indígena na interação com
a mãe natureza e com as plantas enquanto matérias-primas e alimento.
Aquilo que hoje parece de menor interesse questiona a relatividade dos olhares
entre épocas distantes e os nossos dias. Actualmente peças de arte, mas outrora
objetos étnicos, os artefactos espelham sempre o conhecimento de quem os produziu
(Le Fur, 2006:233; Van Velthem, 2000:60). Ao promover esta abordagem antropológica
com elementos das memórias materiais de treze etnias da Amazónia (de onde provém
a maioria dos artefactos de JMC), estabeleceu-se um vínculo com o passado evocando o
presente, ampliando a compreensão sobre a coleção do MCUC e o seu enquadramento
indígena ao longo de 200 anos.
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