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O Museu Etnológi.co de Berlim
O Museu Etnológico de Berlim, cujas origens remontam aos gabinetes de arte da dinastia dos Hohenzollern, na segunda metade do século
XVI, dispóe de importantes colec;óes das regióes americanas.
Entre elas encontram-se cole~óes procedentes do Brasil, datadas
sobretudo dos inícios da penetrac;áo e investigac;áo científica do país.
Lá estáo grandes cole~óes de viajantes e comerciantes do século XIX,
além de objetos pertencentes aos circunavegadores James Cook e Johann
Reinhold Forster, da segunda metade do século XVIII.
Já em fins do século XVIII, surgiu um crescente interesse por objetos exóticos oriundos do ultramar, que chegavam a Europa pela máo de
viajantes particulares e comerciantes. A reuniáo de objetos esparsos a título de curiosidade, seguiu-se a aquisic;áo de colec;óes completas, em que
se procurava manter urna visáo consistente sobre os bens culturais e materiais de povos exóticos. A qualidade desses acervos era, naturalmente,
muito desigual, pois até entáo era desconhecida qualquer sistemática na
montagem de colec;óes. Foi apenas em 1829 que, por iniciativa de Alexander von Humboldt e ordem do rei Frederico Guilherme III, se insti•

Tradu~áo

de Werner Loewenberg; revisao de Thekla Hartmann.

156

KARL VON DEN SIEINEN: UM SÉCULO DE ANTROPOLOGIA NO XINGU

tuiu na Prússia urna "cole~áo etnográfica", que deu origem, meio século
depois, ao Museu Etnológico.
Náo obstante as consideráveis perdas sofridas no fun da Segunda
Guerra Mundial, em bombardeios, incendios e saques, as col~óes americanas do Museu Etnológico de Berlim, pertencentes aos museus estatais do Patrimonio Cultural da Prússia, figuram entre as principais fora
do continente americano, e as cole~óes brasileiras encontram-se entre as
mais dignas de nota. Entre os colecionadores encontram-se os nomes do
diretor geral do Museu Nacional do Rio de Janeiro, Ladislau Neto, de
Johann Natterer e Paul Ehrenreich, de Karl von den Steinen, Herrmann
Meyer, Max Schmidt, Theodor Koch-Grünberg, Wilhelm Kissenberth,
Emil Heinrich Snethlage e Curt Nimuendajú, para citar apenas alguns.

Karl von den Steinen e o Museu Etnológico de Berlim
Ao desembarcar em Montevidéu e pisar solo sul-americano, de regresso da expedi~áo alemá ao pólo sul em 1883, Karl von den Steinen decidiu realizar logo em seguida urna expedi~áo ao centro da América do Sul.
Em carta datada de 15 de outubro de 1883, e por intermédio do
Consulado Geral da Alemanha em Buenos Aires, ele dirigiu-se ao diretor
do Museu Etnológico de Berlim, Adolf Bastian, oferecendo seus préstimos. Inicialmente, Karl von den Steinen tencionava viajar para junto dos
índios xiriguanos no Grande Chaco Ocidental, que
mantem rela~oes pacíficas com vizinhos brancos e vermelhos, ao mesmo tempo conservando
sua independencia em rela~o a ambos. De lá tentaríamos penetrar ao longo do rio em dire~ao a Corumbá ou Assunción... um segundo plano parte da sugestao de V.S. de que o trecho de Cuiabá a Santa Cruz de la Sierra ofereceria tarefas particularmente compensadoras... Nao posso, infelizmente, informar-lhe nada mais preciso por enquanto.

Em correspondencia subseqüente entre von den Steinen e Bastian,
dizia o primeiro a 2 de mar~o de 1884, de Asunción :
[...]No estudo das condi~oes da Província de Mato Grosso, destacou-se naturalmente como projeto ideal a rota Cuiabá-Amazonas e aqui, em primeiro lugar, o rio Xingu como
um belo sonho que talvez fosse possível reaiizar. Redigi um curto memorando que foi
transmitido, por gentileza das embabcadas, ao govemo imperial do Río de Janeiro; a resposta demorou um pouco, mas chegou em 18 de fevereiro com a informa~ao favorável de que o
govemo brasileiro estava disposto a recomendar-nos efu todos os sentidos ao governador de
Mato Grosso, e que punha a nossa disposi~o urna escolta militar, caso fosse necessário. As-

AS COLE~ÓF.S DE KARL VON DEN STEINEN...

157

·.
sim foi que partimos para cá em 21 de fevereiro e devemos aguardar o vapor... No início de
abril estaremos em Cuiabá... O destino é o rio Amazonas, se possível ao longo do Xingu ou
sobre ele, caso contrário descendo o Tapajós.

Escreveu mais tarde: "Por que o homem náo pode confessar as
suas fraquezas? Ao considerar o plano de explorar o Xingu, confesso náo
ter ficado isento de urna dose de prazerosa ambi~áo: voce tentará algo
totalmente inédito".
·
Em carta de Cuiabá, datada de 2 de maio de 1884, Karl von den
Steinen escrevia:
Tivemos a mais amável das acolhidas; muitas pessoas nao entendem bem nossos objetivos aqui e porque viemos especialmente da Alemanha para cá; compreendem apenas a
necessidade de urna estrada para o Pará, de onde concluem que nós devem.os ser os engenheiros encarregados de construí-la. A guisa de ilustra~ao, envio-lhe um exemplar do jornal
Provfncia de Mato Grosso que normalmente se publica aos domingos, e que ocupa o primeiro lugar entre os seus cinco semelhantes. A regiao das nascentes do Xingu, segundo os mais
recentes mapas brasileiros, tem conforma?o diferente daquela indicada em nossos atlas
alemaes. Dos 15 graus de latitude aqui, eta avan~a lá até 11° em dir~o ao norte. Os
seus primeiros tributários, entre os quais o Paranatinga se destaca pelo tamanho, sáo atribuídos ao rio Tapajós. Em meio a velhos manuscritos, foi redescoberta urna viagem do Tenente Peixoto, que teria embarcado no Paranatinga em 1820, chegando pelo Sao Manoel ao
Tapajós, de modo que, atual.mente, se identifica o Sao Manoel e o Paranatinga como um só
rio. Para fins de esclarecimento, anexo urna cópia rapidamente composta a última hora; V.S.
verá o quanto se nos dificulta a procura das origens do Xingu devido a esse deslocamento.
Os deuses saberao de onde se derivam os nomes das nascentes de tao gr~osos meandros.
A leste e nordeste do Paranatinga, tudo é de fato terra incógnita. A' margem esquerda do
Paranatinga, além da Serra Azul, há urna fazenda, o último local habitado. O rio Jangada já
é produto da fantasia. Um italiano, que por urna semana viajou o Paranatinga acima até um
grande salto, assegurou-me enfaticamente que o rio nao recebe afluentes pela margem direita até o fim do seu curso. A leste do Paranatinga estende-se um vasto sertao que o pessoal da fazenda percorre apenas por poucas léguas por causa de índios hostis. Mesmo os
amistosos bacairis mansos nao ousam penetrar por aquelas bandas. Assim, é possível que
esse rio Jangada, se existir, ou outros ríos correspondentes, já perten~ ao Xingu, do que resultaria certa liga?o entre as representa~oes dos dois mapas. Veremos. Nosso plano é partir
daqui para a fazenda a beira do Paranatinga, a dist~ncia de 40 léguas, atravessá-lo naquele
ponto e procurar o Xingu. Segundo o mapa brasileiro, este seria um árduo carninho de
urnas 80 léguas; esperemos que nao seja tao penoso. Se alcan~os bem o Xingu por um
rio grande, que julgamos deva pertencer ao seu sistema, pretendemos construir canoas e
descer o rio até a grande curva acirna de Souzel.
Nao há dúvida que antecipamos enormes dificuldades; possivelmente travaremos
conhecimento com os tres Fs - febre, fome e flecha - , mas a tarefa é tao grande e bela,
que resolveremos de bom grado empenhar nela todas as for~ até o máximo. O governo
promete.u-nos acompanharnento militar. Bem sei que isto facilrnente se converterá em fator
desfavorável em nossos planos, mas nossos recursos limitados nao nos perrnitem contratar
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os acompanhantes necessários, aqui chamados "camaradas". Ademais, entre pessoas melhor
informadas, reina a convic~o de que no Alto Xingu se concentram numerosos índios; por
isso devemos seriamente considerar estarmos bem armados, nao obstante toda a amizade
que sintamos pelos fi.lhos da selva. O presidente, general Barao do Batovy, está disposto a
auxiliar-nos de todos os modos; trata-se de um senhor muito gentil, já de certa idade, que
considera seu dever dar-nos assistencia - na medida em que lhe seja possível.
25 homens escolhidos a dedo, apenas dois oficiais para nos acompanhar. Trinta bois,
que também serao consumidos aos poucos, deverao carregar víveres para tres meses, enquanto tiverem for~as. Iremos a cavalo até Paranatinga, e dali come~a a expedi~ao a pé
propriamente dita. Provavelmente precisaremos também contratar um ou outro "camarada"
que seja perito na constru~o e no manejo de canoas. Esperamos poder partir em meados
de maio. No momento, o período de chuvas se aproxima do fim, e come~ o tempo mais favorável, em que os rios menores oferecem menos dificuldades, mas ainda há suficiente água
em toda parte, mesmo no serta.o mais rigoroso.

As Cole~óes Brasileiras de Karl von den Steinen
No curso da expedi~áo realizada em 1884 no Brasil Central, Karl
von den Steinen organizou col~óes de material dos bacairis, custenaus,
trumaís, suiás e jurunas.
Naquele tempo, os bacairis e os custenaus viviam a beira do Batovi, um dos rios que dáo origem ao Xingu; os trumaís com quemo viajante só permaneceu algumas horas, devido a condi~óes desfavoráveis,
viviam a beira de outro braga fluvial maior, o rio Culiseu, e os suiás habitavam o curso do próprio rio principal, a 11º latitude Sul. Ao Norte estendia-se urna zona de separagáo desahitada, de aproximadamente 2° 30'
de latitude, antes que a expedigáo alcangasse os jurunas, sediados no baixo curso do rio Xingu.
Segundo a documentagáo ainda existente, dessa primeira expedi~áo ao Xingu, Karl von den Steinen trouxe um total de 270 objetos para
Berlim; ressaltou expressamente que
o transporte em canoas estreitas, feitas de cascas de árvores, através de incontáveis corredeiras, infelizmente nao permitiu voltar com um acervo etnológico tao rico quanto seria de
se desejar, dado o nosso interesse por esses índios em intocada idade da pedra, que habitam
as nascentes do rio. O exame detido da cole~ao causa agradável surpresa, quando se verifica
a confec~áo precisa e delicada, realizada com os meios mais simples possíveis; apenas os jurunas do babeo Xingu, que, por sua vez, náo tinham nenhum contato com as tribos do alto
curso, tinham rela~oes de troca com os brasileirbs e possuíam instrumentos de ferro.

Daqueles 270 objetos, 171 eram originários dos bacairis, 44 dos trumaís, 5 dos custenaus, com os demais distri~uídos entre suiás, camaiurás e
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jurunas. Apenas 87 desses objetos escaparam aos bombardeios, incéndios
e saques na última guerra. 46 procedem dos suiás, 24 dos bacairis, 11 dos
jurunas e os restantes dos trumaís, custenaus e camaiurás.
Contrastando com a prime'ira expedi~áo alemá ao Xingu, a segunda viu-se diante de urna série de tarefas claramente identificadas e problemas bem formulados, surgidos dos resultados da primeira viagem.
Náo nos deteremos aqui em particularidades, reservando-as para um
catálogo pormenorizaao1•
Nesta segunda e:xpedi~o, Karl von den Steinen visitou inicialmente os bacairis e nauquás, antes de atingir o território dos meinácus e aí
encontrar a maior e mais rica aldeia de toda a viagem.
Prosseguiu a viagem para atingir os auetés, os iaualapítis e camaiurás, onde logo se evidenciou que a aldeia aueté atuava como urna
espécie de ponto central, onde se encontravam representantes de muitos
grupos, entre os quais também indivíduos uaurás e custenaus.
Os resultados dessa expedi~o foram notáveis, servindo de orienta~áo para rumos futuros da pesquisa, e marcando época para a etnologia alemá e brasileira. Náo só se incrementaram os conhecimentos geográficos sobre a província de Mato Grosso, através de anota~es cartográficas, medi~óes e defini~es, mas a expedi~áo também trouxe volumosas col~es, texto~, gramáticas e outros materiais da popula~o indígena
da regiáo dos formadores do Xingu.
A documenta~o remanescente do Museu Etnológico de Berlim
atesta que Karl von den Steinen coletou um total de 1 235 objetos dessa
regiáo. Acrescentem-se a isso as col~óes de 36 p~s dos parecis e 349
dos bororos do Sáo Louren~o. Cumpre mencionar ainda urna outra col~o, espantosamente ampla para aqueles dias, que von den Steinen
reuniu entre mar~o e maio de 1887, em sambaquis de Santa Catarina, e
que compreende várias centenas de utensilios de pedra, fragmentos de
ceramica, ossos e amostras estratigráficas.
Por ordem de tribo, resulta o s~guinte quadro dos bacairis: von
den Steinen reuniu cerca de 55 armas e utensilios agrícolas, 85 objetos de
uso doméstico e cozinha, entre os quais também banquinhos retangulares
e ceramicas zoomorfas; 13 instrumentos de pesca, urna série de tiras de
algodáo, uluris, numerosos utensilios para cuidados corporais e também
59 objetos de adorno pessoal; 69 p~as do complexo de máscaras, instrumentos musicais e brinquedos completam este conjunto. Só de madeira, chegaram 6 máscaras a Berlim, além de 11 larvas tran~das de palha.
1. Xingu-Unter Indianern in Zmtral-Brasilien, Berlin, 1986.
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Procedentes dos nauquás, estáo representados armas ( 16), utensílios domésticos (43), enfeites (52), bem como itens para música, dan~ e
jogos (43). Ao lado das redes de dan~, destacam-se ainda 4 máscaras de
madeira.
As col~es dos meinácus abrangiam, além de alguns bastóes de
cavar, machados de pedra e redes de pescar, sobretudo artefatos da esfera dos utensilios domésticos, entre os quais, em particular, viradores de
beiju zoomorfos (12), panelas zoomorfas (16), mas também redes, tortuais e fusos, além de 4 banquetas zoomorfas monóxilas de madeira Gaguar, urubu-rei). Ao lado de pentes e figuras de cera, cumpre mencionar
39 objetos de adorno, flautas de taquara, flautas de Pan e 8 máscaras de
madeira, entre as quais a maior máscara que Karl von den Steinen adquiriu no Alto Xingu.
Dos auetés foi possível adquirir, além de 53 armas, entre as quais
14 propulsores para lan~as, sobretudo utensilios da vida diária e de
uso doméstico (50), objetos de adorno pessoal (43) e instrumentos mu•
•
s1ca1s.
Assim como os uaurás, os iaualapítis eramos menos documentados. Eram representados apenas por alguns objetos de adorno (cocares
de penas, colar de pedras) e 9 utensilios domésticos. Dos uaurás, Karl
von den Steinen troux:e apenas 9 panelas de ceramica, 6 das quais reproduziam a forma de cuias, recebidas de visitantes uaurás. Devido a falta
de tempo, ele teve que renunciar avisita aos uaurás que residiam a grande distancia.
A partir da aldeia aueté, de localiza~o central e que parecia exercer fun~o mediadora, empreenderam-se excursóes por urna rede de canais náo só até os iaualapítis e os camaiurás, mas até os trumaís.
A pequena col~áo proveniente dos trumaís, além de propulsores
de lan~as, machados de pedra e bordunas, incluía talvez o mais belo
exemplar da escultura da regiáo do Xingu, um banco representando um
urubu de duas cabe~s. Trata-se provavelmente do banco de um chefe.
Ademais pertencem a essa col~o urna série de 15 objetos de adorno, 9
bordunas, 10 máscaras de dan~, trombetas e flautas grandes.
Entre as cole~óes maiores da segunda expedi~áo alemá ao Xingu
figuram os artefatos de cultura material camaiurá. Ao lado de armas
(59), entre as quais novamente 16 propulsores de lan~s, a cole~áo
abrangia instrumentos de trabalho e utensilios domésticos (38), objetos
de adorno (57) e máscaras de madeira (3), máscaras de tecido (5),
bastóes de dan~, lan~s-chocalhos, tran~dos, trombetas de bambu e vá.
rias coifas de dan~a.

AS co~m DE KARL VON DEN STEINEN...

·.

161

Dos 1 235 objetos originais da segunda expedi~o, distribuídos em
865 nómeros de catálogo, apenas se conservam, devido aos azares da
guerra, 342 p~s numeradas, ass~ distribuídas:
bacairi
meinácu
aueté
camaiurá trumaí
suiá

118
87
59
48
18
12

Restam, pois, 338 números de catálogo. O número de p~s é
maior, porque as vezes diversos objetos foram reunidos sob um só número.
O Museu Etnológico de Berlim possuía ainda outras col~es provenientes do Alto Xingu, reunidas por alemáes que lá estiveram nas décadas seguintes: Herrmann Meyer e Max Schmidt. Parte significativa
dessas col~es também se perdeu durante a última guerra, conservan·
do-se boje cerca de 200 objetos.
Forado território dos formadores do Xingu, Karl von den Steinen
deteve-se em 1888 na área habitada pelos parecis e bororos dorio Sáo
Louren~. Coletou um total de 36 objetos dos parecis, distribuídos em 22
números de catálogo e dos quais ainda existem 10. Dos bororos, Karl von
den Steinen conseguiu adquirir 349 objetos, que abrangem 221 números
de catálogo, dos quais se conservam 135.
De mar~o a maio de 1887, Karl von den Steinen permaneceu no
Sul do Brasil, no Estado de Santa Catarina, a frm de estudar sambaquis.
A pesquisa destas conchas acumuladas por índios em tempos pré-históricos, que correspondem aos "Kjokkenmoddinger" da Europa, de há muito
constituía um dos temas prediletos da Sociedade de Antropologia de
Berlim, com a qual Karl von den Steinen náo só cultivava rela~es estreitas, mas da qual, posteriormente, seria presidente por algum tempo e s6cio honorário. Nada, pois, mais natural para ele, que se achava no Brasil,
do que dirigir-se até aqueles sítios, que prometiam urna coleta rica em
implementos de pedra e fragmentos de esqueletos.
Ao todo f oram examinados 14 sambaquis, entre os quais, mais
pormenorizadamente, aqueles na proximidade de Laguna, um pequeno
porto a sudoeste de Desterro ( atual Florian6polis). Cerca de 50 amostras
de várias camadas foram levadas a Berlim, junto com 37 amostras de ossos, cerca de 300 implementos de pedra e várias dúzias de fragmentos de
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panelas. Desses materiais, porém, subsistem apenas 107 números de
catálogo.
A título de exemplo, queremos referir-nos aqui a alguns itens da
arte de entalhe em madeira dos índios do Xingu. Nesse particular, assumem significado especial os bancos zoomorfos. Havia vários tipos, de aspecto formal divergente.
K.arl von den Steinen julgava poder distinguir trés interessantes
estágios evolutivos nos bancos monóxilos omitomorfos.
O primeiro estágio é representado por uma superfície retangular
ligeiramente cóncava, apoiada sobre duas tabuinhas divergentes em dir~o ao solo: soba superfície superior, a madeira é escavada em forma
de abóbada.
Na segunda etapa, o assento toma a forma do carpo de uma ave,
transformando-se a superficie retangular em oval, com prolongamentos
semelhantes a caudas nas duas extremidades.
Na terceira fase, o p~ e a ca~a do animal desenvolvem-se a
partir do prolongamento caudal dianteiro. Nas trés fases de evolu~o, os
pés continuam consistindo de tábulas mais ou menos escarranchadas.
O modelo mais simples de banco era constituído por uma superficie de retangular a oval, ligeiramente cóncava, e duas tabuinhas de apoio
longitudinais, providas na base de prolongamento em forma de trilho, em
ambas as extremidades (Fig. 23).
De um outro banco dos bacairis do rio Batovi, resta apenas um desenho, de autoría de K.arl von den Steinen. Ele permite reconhecer claramente a forma longitudinalmente ovalada do assento, com os prolongamentos anterior e posterior semelhantes a caudas (Fig. 24).
Bancos entalhados, muito mais aparatosos, em geral representando figuras zoomorfas, contrastam com estes espécimes mais simples.
K.arl von den Steinen reproduziu em sua obra cinco bancos, desenhados por seu primo; com exc~o do banco com representa~o de tuiuiú
dos camaiurás, posso apresentar a qui fotografias de outros (Figs. 25
a 28).
Aparentemente, os modelos para as banquetas entalhadas eram
sempre animais de grande porte e beleza, pois isto se aplica tanto a representa~o do jaburu dos meinácus, quanto a caracteriza~o do urubu
branca na forma do banco duplo dos trumaís. De acordo com Karl von
den Steinen esse assento de chefe representa os princípios masculino e
feminino, na forma de um urubu de duas cab~s. Independentemente
disso, o rebaixo redondo, que esse banco apresenta no assento, servia para se triturar e preparar pigmentos naturais.

Fig. 23. Banqueta talhada bacairi. Assento: 27 cm x 10,5 cm; altura: 7 cm; número de catálogo: VB
2390.
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Fig. 24. Banco bacairi. Assento: 39 cm x 14,5 cm; altura: 10 cm; número de catálogo: VB 1706.

Fig. 25. Banqueta trumaf com urubu de duas cabe~as. Comprimento total: 61 cm; altura: 25 cm; asscnto: 22 cm x 33 cm; número de catálogo: VB 2835.

Fig. 26. Banco de jaburu meinácu. Comprimento: 80 cm; altura: 25 cm; número de catálogo: VB 2691.

·.

Fig. 27. Banqueta-macaco nauquá. Comprimento total: 46 cm; número de catálogo: VB 2497.

Fig. 28. Banqueta-jaguar meinácu. Comprimento: 93 cm; altura: 22.S cm¡ número de catálogo: VB
2689.
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A par dos bancos de madeira predominantemente ornitomorfos do
Alto Xingu, certos quadrúpedes importantes serviam de modelo. Há, por
exemplo, um banco-jaguar dos meinácus e um banco-macaco dos nauquás.
Além disto, durante a terceira expedi~o alemá ao Xingu, Herrmann Meyer recolheu bancos zoomorfos na regiáo dos rios Culiseu e Culuene, que tinham um tatu e urna arraia por motivo.
Também a ceramica tinha significado especial no Alto Xingu.
Segundo Karl von den Steinen, as ceramicas existentes no Museu
Etnológico de Berlim foram feitas exclusivamente por mullieres aruaques, muito embora tenham sido recolhidas em aldeias diversas. Trata-se
táo-somente de membros dos uaurás, que até boje gozam de posi~áo
monopolística nesta especialidade, abastecendo grande parte da regiáo
com artefatos ceramicos. Toda a ceramica uaurá, que se encontra em
Berlim e que constituí urna das mais interessantes, de caráter zoomorfo,
das terras baixas tropicais da América do Sul, será publicada proximamente em catálogo especial.
A ceramica uaurá apresenta vasilhas acentuadamente vazadas,
usadas para comer, mas também para conter corantes; imitam as figuras
animais caracterizadas por determinados atributos (extremidades, asas,
cabe~as, coura~as etc.), que os diferenciam. Os membros e as cabe~as dos
animais sáo caracterizados por apéndices de barro, fixados a borda superior das vasilhas redondas e ovais, orientados, portanto, para -0 interior
da p~. Vários exemplares permitem reconhecer claramente o modelo
de caba~a ou cuia. Também Herrmann Meyer recolheu, nas suas expedi~es ao Xingu em 1896-1897 e 1898-1899, ceramicas zoomorfas iguais e
complementares, inspiradas sobretudo no reino aquático ( tartaruga, arraia, aselho), bem como panelas de formato novo, com curiosas extremidades, a guisa de al~s abertas.
Se bem que Karl von den Steinen e também Herrmann Meyer
apresentem os meinácus como os principais ceramistas do rio Xingu, essas afirma~óes foram há muito desmentidas.
A título de exemplo, caracterizam-se aqui duas das ceramicas zoomorfas com pormenores:
• vasilha de barro, recolhida entre os meinácus do Culiseu, em outu'
.
bro de 1887, por Karl von den Steinen. Número de catálogo VB 3071.
A vasilha de ceramica de forma oval representa um tracajá (Emys
tracaxa) e é um dos mais belos exemplares que Karl von den Steinen conseguiu trazer. A cabe~a, cauda e membros sáo compostos har-

16?

Fig. 29. Vasilha de barro meinácu. Número de catálogo: VB 3071.

'

Pig. 30. Vasilha de barro nauquá. Número de catálogo: VB 3030.

Fig. 31. Pcnte mcinácu.
Largura: 17 ou 18 cm;
número de catálogo: VB 2670.

170

KARL VON DEN Sl'EINEN: UM SÉCULO DE ANfROPOWGIA NO XINGU

moniosamente, e o desenho da coura~ é executado mediante cuidadosas incisóes. Comprimento: 20,3 cm; largura: 13,5 cm; altura: 6,7 /7,2 cm.
(Fig. 29);
• vasilha de barro, recolhida entre os nauquás do rio Culiseu, em 8 de
outubro de 1887, por Karl von den Steinen. Número de catálogo VB
3030. A vasilha destaca-se pela representa~áo das asas estendidas e das
extremidades cuidadosamente elaboradas. A cabe~a é nitidamente
marcada, as pernas e a cauda sáo reunidas sob a asa, que tem um desenho de incisóes. Trata-se incontestavelmente da representa~o de
um morcego. Comprimento: 24,5 cm; largura: 20,2 cm;_altura: 4/ 4,3 cm
(Fig. 30).
Alguns dos pentes trazidos da área do Xingu também ostentam
trabalhos de entalhe, tratando-se sobretudo de objetos dos meinácus e
dos nauquás. Varetas de madeira dura formam os dentes do pente, e sáo
atadas a meia altura por um tran~do de fibras de palmeira, seguras ainda, acima e abaixo, por um par de filetes transversais de bambu.
Freqüentemente, o tran~do de fibras de palmeira apresenta desenho de
losangos. Em outros casos, os filetes amarrados foram substituídos por
barras transversais de madeira, urna das quais apresenta urna abertura
longitudinal, que permite a passagem do pente. Sobre as quatro extremidades desses porta-pentes foram afixadas pequenas figuras zoomorfas de
madeira. Evidentemente, náo era possível criar esculturas muito finas
com os recursos simples a disposi~áo (conchas, dentes de peixe): os pentes com figuras dos meinácus tem as pontas em forma de jaguar, enquanto os dos nauquás representam a cutia (Figs. 31-34).
Embora a América do Sul náo seja urna área clássicá de máscaras,
devemos distinguir algumas, na regiáo do Xingu, que oferecem significado especial para a história da arte. Como exemplo, citaremos cinco máscaras:
• máscara tran~ada provida de rede, dos bacairis da aldeia Maigéri do
rio Culiseu. Número de catálogo 'VB 2256. Recolhida em outubro/novembro de 1887 por Karl von den Steinen (Fig. 35). É um dos objetos
mais impressionantes da col~áo. Duas argolas de palha, na representa~o da cabe~ de peixe, fazem as vezes dos olhos; partindo da boca
preta cercada de palha, urna faixa branca desee pela testa. A colora~áo
de fundo da cab~a ~e peixe é um amarelo-marrom pontilhado de preto. Delicados motivos de merexu, sobre uma base de argila branca, ornam a parte principal do tran~do. No centro vé-se a figura escu-
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Fig. 32. Pentc nauquá. Largura: 17 cm; número de catálogo: VB 2517.

Fig. 33. Pente meinácu. Largura: 14 cm; número de catálogo: VB 2667.

Pig. 34. Pente meinácu. Largura: 15 cm; número de catálogo: VB 2668.

473
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Fig. 35. Máscara de rede

tran~ada

bacairi. Número de catálogo: VB 2256.
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ra de urna piaba. A partir dos lados, urna rede, provida de penas preto-marrom-brancas de mutum, fecha-se em forma de capuz, ornamentada ainda com as conchas de Orthalicus. Urna barba de fibras de buriti, tran~da na parte inferior da máscara, encobre o corpo do portador.
Comprimento da rede: 49 cm; largura: 25 cm; barba de fibras de palha:
46 cm; pintura: branco, vermelho, pretp;
• máscara tran~da dos trumaís do río Culuene. Número de catálogo VB
2830. Recolhida por Karl von den Steinen na ségunda expedi~áo ao
Xingu em 1887 (Fig. 36). O retangulo de algodáo, inserido num aro
oval de cipó, mais parece um tran~ado do que um tecido, dada a sua
textura grosseira. A tinta branca de fundo encerra urna área preta quase retangular, que, por sua vez, emoldura urna .lista vermelha central
menor, que se estende da argola de cera (boca de peixe) para baixo.
No ter~o superior do oval tran~do, trés bolas de cera; de igual tamanho, estáo dispostas lado a lado, e amarradas ao tran~ado com fios de
burit~ a guisa de olhos e nariz. Madeixas de algodáo pendem da parte
inferior do bastidor de cipó, representando, ao que parece, os fios de
barba do peixe. Comprimento: 31 cm; largura: 23,4 cm; comprimento
dos fios de barba: 35 cm. Pintura: preto, branco e vermelho;
• grande máscara dos meinácus: rio Culiseu, Brasil Central. Número
de catálogo VB 2591, recolhida por von den Steinen em 14 de ·outubro de 1887 (Fig. 37). A máscara, extremamente grande, de madeira (m~scara de jacaré?), que cobre a cab~a e o torso do portador,
arrebata pela nitidez de suas linhas. O sóbrio desenho em branco
e preto, sobre a fronte, olhos, boca e queixo, adensa-se num rico desenho no centro da máscara, que se torna mais leve através da linha
branca do nariz, que se estende até a boca, pequena, muito baixa e
provida de dentes de piranha. O preto da testa · e as faixas do queixo, que se dirigem diagonalmente para fora, provocam urna redu~o
ótica da cara. Apenas o exame pormenorizado mostra que a testa e o
nariz sáo salientes. Os olhos vazados e emoldurados de preto parecem
maiores, devido a sugestáo de olheiras, sobretodo porque a linha horizontal é prolongada por p.e nas de japu. Um capuz de fibra tran~ada,
presa a madeira, setve para enfiar a máscara na cab~. Comprimento:
64 cm; largura: 24,5 cm; comprimento do capuz: 34 cm. Pintura: branca, preto e vermelho;
• máscara de madeira dos meinácus dorio Culiseu. Número de catálogo
VB 2590. Recolhida por Karl von den Steinen em 14 de outubro de
1887 (Fig. 38). A máscara (munots~ monotsi), lavrada de urna só p~a
de madeira, e provida de nariz grande e f~onte proeminente, represen-

•
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Fig. 36. Máscara tran~da trumaí. Número de catálogo: VB 2830.

Fig. 37. Máscara de madeira meinácu. Número de catálogo: VB 2591.
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Fig. 38. Máscara de madeira meinácu.
Número de catálogo: VB 2590.
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ta o jacaré. Um capuz de fibras é fixado a ela por meio de tran~do.
Conchas fluviais, vazadas ao centro e pintadas de preto, servem de
olhos, enquanto a boca é substituída por dentes de piranha colados. A
parte principal do rosto apresenta urna pintura de fundo branco. A metade de um motivo de merexu termina em ponta entre a boca e o nariz;
outro padráo merexu nas faces, assimétrico e preto, delimitado por arcos laterais e ligado aos olhos por um risco negro, completa a ornamenta~áo, refor~da ainda pela testa pintada de preto. A assimetria
provavelmente resultou da coloca~o isolada dos merexus, náo se servindo da divisáo esquematizada do espa~. Comprimento: 29 cm; largura: 32,5 cm; comprimento do capuz, inclusive os fios de fibra: 90 cm.
Pintura: preto e branco;
máscara de madeira dos camaiurás dorio Culuene. Número de catálogo VB 2919 (Fig. 39). Recolhida por Karl von den Steinen em 21 de outubro de 1887. É usada na dan~a do peixe (Hüvat) dos camaiurás. Soba
testa proeminente, provida de sulcos horizontais e pintura preta, locali·
za-se a zona dos olhos, reentrante e de fundo branco, com o nariz sa·
liente. Segundo Karl von den Steinen, o T negro sobre o nariz "seria
provavelmente a representa~áo do desenho de determinado peixe". As
frestas notavelmente reduzidas dos olhos, que náo correspondiam a
distancia dos olhos do portador, sáo oticamente alongadas pela lista
negra horizontal em dire~áo aos lados da p~. A parte inferior da
máscara é ocupada por um desenho cuidadosamente executado, de um
padráo merexu reticular, interrompido por urna lista cinzenta central.
As perfura~es da borda superior da máscara atestam que ela era provida de um capuz de fibra. A compara~o leva a conclusáo de que a
máscara de madeira constituí urna evolu~o técnica, mas náo artística,
da máscara tecida. Comprimento: 31 cm; largura: 30 cm; comprimento
da fibra tran~ada da parte inferior: 75 cm. Pintura: preto e branco.
Podemos dizer, em resumo, que as col~es de Karl von den Steinen, do Musen Etnológico de Berlim, se inscrevem entre as col~es
mais importantes dos povos tropicais da América do Sul. Em cotejo com
aquelas adquiridas posteriormente por outros museus, as categorías de
artefatos existentes em Berlim náo apenas facultam estudos comparativos, como também permitem verificar ·as altera~óes e transforma~óes da
cultura material dos xinguanos ao longó de um século.
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Fig. 39. Máscara de madeira camaiurá. Número de catálogo: VB 2919.
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