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Thus, just as ceramic and linguistic distributions are not in 

themselves real historical entities but rather represent the aftermath of 

those entities, so too showing the importance of the recurrent 

possibility of demographic collapse does not alleviate us of the 

responsibility of seeking actual historical explanations. 

 Neil Whitehead (1993: 290) 
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RESUMO 
 

Esta pesquisa visa contruibuir para o debate arqueológico sobre as relações entre povos, 

línguas e cultura material, ao analisar o caso específico dos povos falantes de línguas Karib na 

Amazônia brasileira e guianense e suas produções cerâmicas. Existem conjuntos artefatuais 

cerâmicos arqueológicos que são comumente atribuídos aos povos da família linguística Karib 

(e.g. Tradição Inciso-Ponteado, Série Arauquinóide e Fase Koriabo), no entanto, pouco se 

sabe sobre a cerâmica produzida por esses povos, atualmente e em um passado recente, ou se 

suas características se conectam ao longo do tempo de modo que se possa falar em uma 

tradição tecnológica. Por meio do estudo museológico e bibliográfico da tecnologia de 

produção cerâmica de povos falantes de línguas Karib, principalmente a partir do século XIX, 

este trabalho propõe caminhos para pensar como as diferentes etapas das cadeias operatórias 

de produção e as características visuais das vasilhas cerâmicas podem configurar diferentes 

estilos tecnológicos de cada povo. Desse modo, a análise de vasilhas cerâmicas em coleções 

etnográficas em museus (no Brasil, Europa e Guianas) e o uso de dados sobre a produção 

desses materiais em relatos históricos, linguísticos, etnológicos e etnoarqueológicos são a 

base para este trabalho. Ao analisar os processos de produção cerâmica em diferentes 

camadas, é possível discutir como aspectos das trajetórias sócio-históricas desses povos 

podem ser lidos por meio dos distintos estilos tecnológicos aqui propostos. Ao final, é 

discutida a possibilidade de que esses estilos se relacionem, de modo que a se conectar em 

uma tradição tecnológica que possa ser associada a uma identidade etnolinguística Karib.  

 

Palavras-chave: Cerâmica. Cadeia operatória. Karib. Coleções etnográficas. Estilos 

tecnológicos. 
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ABSTRACT 
 

This research is a contribution to the archaeological debate about the relations between 

peoples, languages and material culture, to analyze the specific case of Cariban speaking 

peoples in the Brazilian and Guyanese Amazon, and their ceramic production. There are 

archaeological ceramic assemblages that are commonly attributed to the peoples that speak 

languages of the Cariban family (e.g. Incised-Punctated Tradition, Arauquinoid Series and 

Koriabo Phase), but little is known about the pottery produced by these peoples today and in 

the recent past, and whether its features connect over time in order to compose a technological 

tradition. By means of the museological and bibliographical study of the ceramic production 

technology of Cariban speaking peoples, mainly from the 19th century onwards, this work 

proposes an approach of how to interpret different stages of the production sequence and the 

visual characteristics of ceramic vessels in a way that they can configure different 

technological styles related to a specific people. Thus, the analysis of ceramic vessels in 

ethnographic collections in different museums (in Brazil, Europe and the Guianas) and the use 

of data on this production described in historical, linguistic, ethnological and 

ethnoarchaeological reports are the basis for this work. In analyzing the processes of ceramic 

production in different layers, it is possible to discuss how aspects of the socio-historical 

trajectories of these peoples can be read through the different technological styles proposed 

here. Finally, the possibility that these styles relate, so that they connect in a technological 

tradition that can be associated with an ethnolinguistic Karib identity, is discussed. 

 

Keywords: Ceramic. Chaîne opératoire. Carib. Ethnographic collections. 

Technological styles. 
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INTRODUÇÃO 
  

 

 

 

 

Esta pesquisa partiu de uma proposta de minha orientadora, Fabíola Silva, em 

consonância com os trabalhos desenvolvidos sob sua orientação no Laboratório de Estudos 

Interdisciplinares sobre Tecnologia e Território (LINTT) do Museu de Arqueologia e 

Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE/USP). O objetivo foi refletir sobre a relação 

entre os povos falantes de línguas Karib e sua produção de vasilhas cerâmicas, com foco na 

Amazônia brasileira e guianense, de modo a entender melhor como conjuntos cerâmicos 

arqueológicos poderiam estar relacionados aos povos falantes dessas línguas. Para isso, foram 

utilizados alguns conceitos que orientam as escolhas teórico-metodológicas dos trabalhos no 

LINTT: arqueologia como história de longa duração e como história indígena e o estudo da 

cadeia operatória de produção cerâmica para pensar em estilos e tradições tecnológicas. 

Dentro desse contexto, minha proposta está mais relacionada ao trabalho realizado por 

Ângelo Corrêa, sobre os conjuntos cerâmicos relacionados aos povos falantes de línguas Tupi. 

Compartilho do mesmo pensamento do pesquisador, de que “não é possível vislumbrar um 

passado para as populações Tupi sem conhecê-las no presente” (CORRÊA, 2014: 26), mas 

com a substituição aqui de Tupi por Karib. Seguindo a proposta de uma “arqueologia ao 

reverso” (CORRÊA, 2014: 277), minha pesquisa parte justamente dos conjuntos cerâmicos 

mais recentes (classificados como etnográficos), para que possam, em pesquisas futuras, ser 

relacionados de diferentes maneiras (e gradativamente) aos conjuntos cerâmicos mais antigos 

(classificados como arqueológicos).  

Mesmo com foco nas discussões feitas no Brasil, esta pesquisa também se insere em um 

panorama internacional. Durante o doutorado, realizei um intercâmbio com a Universiteit 

Leiden, na Holanda, acolhida pela professora Corinne Hofman e seu grupo de pesquisa 

NEXUS 1492. Nesse período, pude aproximar minha pesquisa, com foco na Amazônia 

brasileira e guianense, com aquelas realizadas na Venezuela e Caribe que, apesar de não 

serem incluídas neste trabalho, são regiões de extrema importância para pensar a história de 

povos de línguas Karib. Além disso, foi importante me aproximar das metodologias de 
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análises e interpretações de conjuntos cerâmicos que são feitos atualmente por esses 

pesquisadores, bastante similares às utilizadas por nós no LINTT. 

Com a noção de “história de longa duração” como referencial, já enfatizada em 

diversos trabalhos arqueológicos, como no livro editado por Ian Hodder (2009 [1987]) 

“Archaeology as long-term history”, a Arqueologia é uma disciplina importante para que 

sejam observadas continuidades e transformações sociais ao longo de um grande período de 

tempo, por meio do registro arqueológico. Além dos eventos particulares que levam às 

mudanças culturais significativas na história de um povo, é possível reconhecer estruturas 

mais profundas que são responsáveis pelos processos de reprodução cultural 

(HECKENBERGER, 2001). É essa dinâmica entre evento e estrutura que nos possibilita 

entender a dialética dos processos de continuidade e transformação cultural no tempo 

(HODDER, 2009 [1987]).  

Para o tema desta tese, a história de longa duração é uma história indígena, desde um 

passado longínquo até o presente, que passa por processos contínuos de transformações e 

continuidades culturais que não foram interrompidos com o evento da colonização europeia 

nas Américas. Essa história está permeada de interações (pacíficas ou não) entre diferentes 

povos (indígenas e, mais tarde, europeus e africanos), sendo essa perspectiva arqueológica de 

continuidade da história dos povos indígenas enfatizada na chamada Arqueologia do Contato 

Cultural e do Colonialismo (LIGHTFOOT, 1995; SILLIMAN, 2005).  

No Brasil, essa perspectiva foi incorporada ao livro organizado por Manuela Carneiro 

da Cunha (1998 [1992]), “História do Índios no Brasil”, enquanto que na Arqueologia foram 

feitas tentativas de elaborar histórias de longa duração ou de entender a arqueologia como 

história indígena de longa duração por autores como: 1) Irmhild Wüst (1990; 1999), para os 

Bororo; 2) Brochado (1984), Francisco Noelli (1993, 1996) e Ângelo Corrêa (2014), para os 

povos de línguas Tupi; 3) Jorge Eremites de Oliveira (1996, 2002), para os Guató; 4) 

Francisco Noelli (1999) e Robson Rodrigues (2007), para os Kaingang e povos Jê do sul; 5) 

Michael Heckenberger (1996, 2001, 2011), para os povos de línguas Arawak e Karib no alto 

rio Xingu; 6) Eduardo Góes Neves (1998, 2005), para as populações do alto Rio Negro; 7) 

Eduardo Bespalez (2014), para os povos Terena e Guaikuru; 8) Fabíola Silva (2015; SILVA; 

GARCIA, 2015; SILVA; NOELLI, 2015) e Lorena Garcia (2017), para e junto com os 

Asurini do Xingu; 9) Ruben Caixeta de Queiroz (2008), Camila Jácome (2017) e Elber Glória 

(2017), para e junto com os povos que habitam na região dos rios Mapuera e Trombetas. 

Parte dessa história pode ser lida nos objetos produzidos por esses povos, o que torna 

a arqueologia uma área privilegiada para visualizar esses processos históricos ao longo de um 
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grande período de tempo. É por isso que conjuntos de fragmentos cerâmicos arqueológicos na 

Amazônia foram constantemente associados a povos falantes de línguas de diferentes famílias 

linguísticas. Esses conjuntos foram classificados, principalmente, por suas características do 

antiplástico, da decoração e da forma, sendo então utilizados na construção de tipologias 

culturais e em cronologias. Especialmente no Brasil, a cerâmica foi o principal conjunto de 

artefatos na criação de Tradições e Fases (e.g. MEGGERS; EVANS, 1970), sendo que a 

Tradição Inciso-Ponteado, por exemplo, foi associada à família linguística Karib (LATHRAP, 

1970; NEVES, 2011). No entanto, pouco se sabe sobre as características das vasilhas 

cerâmicas que os falantes dessas línguas, conhecidos posteriormente ao início da colonização, 

produzem e utilizam, ou mesmo se formariam um conjunto tão definido como o da cerâmica 

de povos falantes de línguas da família Tupi-Guarani (e.g. CORRÊA, 2014; SILVA; 

NOELLI, 2017; NOELLI; BROCHADO; CORRÊA, 2018).  

A escolha do material cerâmico para contar parte da história desses povos – para 

além do fato de ser o vestígio arqueológico mais estudado na Amazônia – parte do princípio 

de que uma vasilha cerâmica pode ser compreendida como produto de um determinado 

“modo de fazer”. Esse modo de fazer é culturalmente aprendido, o que possibilita a 

comunicação e a reprodução de aspectos sociais e cosmológicos, além de causar efeitos nas 

pessoas e agir sobre o mundo (LEMONNIER, 1992, 1993; LATOUR; LEMONNIER, 1994; 

LATOUR, 2014). A cultura material tem um papel muito importante entre os povos 

indígenas, pois é também por meio de diferentes objetos (rituais ou de uso cotidiano) que 

aspectos cosmológicos e da estrutura social são comunicados ao coletivo, fazendo circular 

significados que permitem a reprodução de seu modo de vida (VELTHEM, 1994, 2003; 

VIDAL, 2001; VIDAL; LOPES DA SILVA, 1992, 1995; LAGROU, 2010).  

É dentro desse contexto de pesquisas que pretendo refletir sobre a relação entre povos 

de línguas Karib, na Amazônia, e sua produção cerâmica. Pela análise de vasilhas em 

coleções etnográficas, dados etnológicos, linguísticos e históricos, procuro compreender em 

que medida seria possível estabelecer uma tradição tecnológica cerâmica associada a povos 

falantes de línguas Karib e até que ponto essa tradição seria reflexo dos estilos tecnológicos 

cerâmicos específicos de cada povo.  

Entender a produção cerâmica desses povos é uma tarefa complexa, principalmente por 

causa de sua grande dispersão geográfica nos mais diferentes territórios: desde a Colômbia até 

o Amapá, em um eixo oeste-leste; e desde as ilhas do Caribe até o Mato Grosso, em um eixo 

norte-sul. Cada povo se relaciona com diferentes ambientes, contextos históricos e povos de 

diferentes famílias linguísticas, o que certamente se reflete na cerâmica produzida e utilizada 
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por eles. Povos como os Kari’na, Wayana, Aparai e Waiwai produzem vasilhas cerâmicas até 

hoje e sua produção já foi bastante estudada por diferentes pesquisadores ao longo do tempo 

(e.g. AHLBRINCK, 1931; YDE, 1965; CORNETTE, 1992; DUIN, 2000-2001; COUTET, 

2009; VELTHEM; LINKE, 2010). Os Kari’na, inclusive, produziam vasilhas que eram 

utilizadas por outros povos na região das Guianas (ROTH, 1924). No entanto, em lugares 

como o Parque Indígena do Xingu, atualmente, a cerâmica utilizada pelos povos de línguas 

Karib que lá habitam (Kuikuro, Kalapalo) provém de trocas com os Wauja (de língua 

Arawak), grandes produtores de cerâmica na região (HECKENBERGER, 1996: 136, 164; 

BARCELOS NETO, 2005-2006).  

Ao considerar essas questões, alguns recortes foram adicionados a este trabalho. O 

primeiro deles foi o de analisar a produção cerâmica somente dos povos representados em 

coleções etnográficas dos museus visitados. O segundo foi o de delimitar a área geográfica de 

estudo. Minha pesquisa parte do Brasil, por isso considerei inicialmente somente os povos 

indígenas falantes de línguas Karib que habitam em territórios na Amazônia brasileira. No 

entanto, não poderia deixar de pensar no contexto maior de origem e dispersão desses povos 

pelas mais diferentes regiões: muitos deles habitam territórios que ultrapassam as fronteiras 

nacionais brasileiras, e habitam também a Guiana Francesa, Suriname, Guyana e Venezuela. 

Como a região das Guianas é considerada o possível centro de origem dessa família 

linguística, foi incluída nesta pesquisa. Assim, analisei coleções etnográficas em museus no 

Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Guyana, além de coleções em museus europeus de povos 

que habitam esses países.  

São os povos na Venezuela, contudo, que conectam um suposto território de origem nas 

Guianas com sua dispersão nas ilhas caribenhas e até a Colômbia, e é na Venezuela que as 

relações entre esses povos e as cerâmicas arqueológicas estão melhor discutidas (ver Capítulo 

2). Mesmo com esse papel crucial, esse país não foi incluído na tese por causa do acesso às 

coleções venezuelanas, neste momento muito complicadas diante do contexto político no país, 

o que quebra, portanto, a conexão com Colômbia e ilhas do Caribe. Apesar de alguns povos se 

encontrarem nas regiões de fronteira entre esses países, como os Kari’na e Akawaio, não 

foram localizadas vasilhas etnográficas nos museus visitados provenientes da Venezuela, 

mesmo que sejam mencionadas em alguns momentos deste trabalho por meio de dados 

bibliográficos. 

A Tabela 1 apresenta as denominações dos povos falantes de línguas Karib reconhecidas 

oficial e atualmente no Brasil, Guyana, Suriname e Guiana Francesa. Muitos desses nomes 
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referem-se ao mesmo povo, mas de acordo com sua denominação em cada país. Um destaque 

é dado aos povos que foram incluídos nesta tese. 

 
Tabela 1: Povos indígenas falantes de línguas Karib reconhecidos oficial e atualmente no Brasil, 
Guyana, Suriname e Guiana Francesa. Sublinhados, são os povos cuja produção cerâmica foi estudada 
neste trabalho.  

Brasil Guyana Suriname Guiana Francesa 
Aparai Akawaio Akuriyo Kali’na 
Arara Arekuna Kari’na Wayana 

Bakairi Carib Sikïiyana  
Galibi do Oiapoque Macushi Trio  

Hixkaryana Patamona Tunayana-Katwena  
Ikpeng Waiwai Waiwai  

Ingarikó  Wayana  
Kalapalo    

Katuenayana    
Katxuyana    
Kuikuro    
Macuxi    
Matipu    

Nahukuá    
Naruvotu    
Patamona    

Sapará    
Taurepang    

Tiriyó    
Tunayana    

Wamiri Atroari    
Waiwai    
Wayana    

Ye’kwana    
Fontes: ISA (2019); CARLIN, 2006; CARLIN; MANS (2014); GRIFFITHS; ANSELMO (2010). 

 

Feitas as considerações iniciais, o Capítulo 1 desta tese apresenta uma revisão das 

abordagens teóricas utilizadas na pesquisa. Um breve resumo de como é pensada, na 

Arqueologia, a relação entre identidades, línguas e cultura material para os povos indígenas na 

Amazônia. Essa discussão é então transferida para a produção de vasilhas cerâmicas, objeto 

de análise desta tese e o principal tipo de material que orienta esse debate na arqueologia 

amazônica. Apresento diversos estudos que permitiram o avanço do conhecimento sobre 

como identidades e fronteiras sociais podem estar materializadas nos diferentes aspectos da 

produção e do uso de vasilhas cerâmicas. No final do capítulo, em consonância com trabalhos 

produzidos no LINTT, faço uma defesa do estudo de vasilhas cerâmicas em coleções 
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etnográficas e em relatos históricos, pesquisas etnográficas e linguísticas, essenciais para a 

compreensão de uma história de longa duração das populações indígenas.  

No Capítulo 2, procuro entender como foram construídas as questões arqueológicas 

que motivaram esta pesquisa. Faço um breve resumo sobre as classificações de conjuntos 

cerâmicos arqueológicos na Amazônia e sobre como foi discutida a relação de alguns deles 

com os povos da família linguística Karib. Descrevo brevemente os principais conjuntos 

cerâmicos arqueológicos de interesse para esta pesquisa, com base em suas características 

principais, distribuição geográfica e cronológica. 

Explicitados o contexto teórico e as questões arqueológicas que orientam este trabalho, 

no Capítulo 3 apresento quem são os povos falantes de línguas Karib aqui estudados. Pelo 

olhar da linguística, com as classificações das línguas Karib e hipóteses sobre sua origem e 

dispersão, e pelo olhar da antropologia, que procurou conectar os povos falantes dessas 

línguas por meio de características culturais e relações identitárias. Esses povos são então 

situados geograficamente, por sua localização e movimentação territorial apresentada em três 

mapas.  

O Capítulo 4 apresenta, então, os dados principais para os argumentos desta tese: uma 

descrição da produção de vasilhas cerâmicas de dez povos (ou agrupamentos de povos) 

mediante análise de coleções etnográficas em instituições museológicas e informações em 

trabalhos históricos, etnográficos, linguísticos e etnoarqueológicos. Com base nessa 

descrição, proponho estilos tecnológicos cerâmicos associados a determinados povos, que são 

discutidos no Capítulo 5 em uma perspectiva da análise das cadeias operatórias de produção 

cerâmica como documentos históricos (cf. GOSSELAIN, 2018). Proponho uma reflexão 

sobre a possibilidade de que possam ser manifestações de uma tradição tecnológica associada 

à família linguística Karib, ao considerar as relações desses povos com falantes de línguas de 

outras famílias (como Arawak e Tupi) e as questões apresentadas para os conjuntos cerâmicos 

arqueológicos.  

Finalmente, apresento as Considerações Finais, não para responder definitivamente as 

questões que direcionaram esta pesquisa, mas para auxiliar no refinamento do debate sobre as 

relações entre identidades, línguas e cerâmica na Amazônia. De nenhuma maneira as 

perspectivas e abordagens deste trabalho pretendem ser vistas como as únicas possíveis, mas 

como alternativas, dentre muitas outras, que nos permitem construir narrativas mais 

complexas sobre a longa história dos povos indígenas. 
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1. CERÂMICA, POVOS E LÍNGUAS: CONHECIMENTOS 

ENTRELAÇADOS 
 

 

 

 

 
As pottery vessels hug the social jugular by conditioning food preparation 
and cuisine, the composition of eating groups, the protocols of meals, and 
the size and frequency of intergroup drinking bouts, it is unlikely that these 
mega-blocks of ceramic culture are insensitive to social boundaries of some 
kind, ethnic or otherwise. Whatever entities they might be tracking, they are 
not of the transitory and fuzzy kind. (DEBOER, 2011: 78) 

 

Se os modos de vida e as identidades de diferentes povos podem ou não ser 

materializados em artefatos é um debate de longa data na arqueologia (GOSSELAIN, 2000: 

187): existe uma correlação entre padrões de cultura material e identidades? A variabilidade 

artefatual pode ser uma chave para reconstruir fronteiras sociais no passado? Ao assumir que, 

em certa medida, essas perguntas podem ser respondidas positivamente, este capítulo resume 

parte das discussões sobre as relações entre identidades, línguas e cultura material na 

Arqueologia, com atenção para o modo como elas são feitas no contexto dos povos indígenas 

na Amazônia. Em seguida, é discutido especificamente como essas relações podem ser 

analisadas do ponto de vista dos estudos de tecnologia de produção cerâmica. Do mesmo 

modo que uma língua pode ser analisada de modo a revelar as relações e trajetórias históricas 

dos povos que a utilizam, também a cadeia operatória de produção cerâmica pode ser 

analisada como um documento histórico que mostra essas relações. Finalmente, é mostrado 

como a análise de vasilhas cerâmicas etnográficas em museus e o uso de relatos bibliográficos 

contribui com esse debate, esmaecendo as fronteiras entre objeto etnográfico e arqueológico, 

tão importante para o entendimento de uma história indígena de longa duração. 

 

 

1.1 Identidades, língua e cultura material 

 

A busca pela correlação entre conjuntos materiais e povos do passado teve um papel 

significativo no desenvolvimento da disciplina arqueológica (JONES, 1997: 1). Sob o 
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paradigma Histórico Cultural, vestígios arqueológicos, delimitados no espaço e tempo, eram 

considerados a materialização de normas sociais de uma cultura específica. Identidades eram 

diretamente associadas a determinados conjuntos de artefatos, língua e organização social, 

com uma trajetória histórica linear e homogênea. No caso dos povos indígenas, isso significou 

o estabelecimento de relações diretas entre culturas arqueológicas e identidades étnicas do 

presente, às vezes por meio de um único tipo de artefato, como a cerâmica (JONES, 1997: 5, 

16, 46; RENFREW, 2000: 10; WEBSTER, 2008: 12-13).  

Esse tipo de preocupação foi deixado de lado no âmbito da Arqueologia Processual, nas 

décadas de 1960 e 1970, quando o foco das pesquisas passou a ser o entendimento sobre o 

comportamento humano e as mudanças e permanências no registro material (WEBSTER, 

2008: 31). As tecnologias, incluindo a cerâmica, foram estudadas de modo que fossem 

compreendidas como resultado de estratégias adaptativas, relações entre o meio natural e a 

organização socioeconômica das populações (DIAS, 2007: 63). O interesse pelos significados 

simbólicos e identitários na cultura material foram reavivados somente na década de 1980, 

com as Arqueologias Pós-Processuais. Objetos foram, então, analisados como resultado de 

processos dinâmicos e intrincados de socialização, uso, distribuição, troca, descarte, etc., intra 

e intergrupos de um mesmo contexto cultural, ou da relação entre diferentes contextos 

culturais (SHANKS, 2008). 

Atualmente, as relações entre cultura material e identidades são entendidas de maneira 

mais diversa na Arqueologia, sendo diferentes aspectos identitários associados a diferentes 

aspectos da cultura material em casos específicos (STARK, 1998; INSOLL, 2007; STARK; 

BOWSER; HORNE, 2008). Muitos autores contribuíram para tornar mais complexas essas 

relações, ao integrar aspectos funcionais e simbólicos dos artefatos na busca por seu papel 

ativo nas relações entre as pessoas e na comunicação de mensagens sociais e identidades, 

tanto no estudo de tecnologias tradicionais como do Ocidente moderno (e.g. CONKEY; 

HARSTOFF, 1991; LATOUR; LEMONNIER, 1994; CARR; NEITZEL, 1995; LATOUR, 

2014). 

O conceito de etnicidade foi fundamental para esse avanço, pois colocou o foco nas 

formas de interação social ao invés de categorias fixas como “raça, “cultura” ou “tribo”, ou 

mesmo “etnia”, que é sempre uma autoatribuição (JONES, 1997: 54-55, 64). Etnicidade é 

construída pelo habitus: disposições subliminares compartilhadas por agentes sociais que 

moldam e são modeladas nas práticas sociais. É resultante de uma negociação de diferenças e 

semelhanças entre coletivos, e pode também ser atravessada por outros determinantes sociais 
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de identidade, como status, gênero, classe, etc., que nem sempre coincidem com uma única 

língua, localização ou cultura material (MESKELL, 2007: 25).  

A percepção de que identidades são situacionais, ou seja, diferentes camadas identitárias 

são ativadas por indivíduos e coletivos dependendo da situação em que se encontram e de seu 

interlocutor, é fundamental para o entendimento da relação entre povos indígenas e cerâmica 

no contexto amazônico. Essa questão será abordada mais detalhadamente no Capítulo 3, em 

relação aos povos falantes de línguas Karib. Por enquanto, é importante frisar que etnicidade é 

um fenômeno “simultaneously externally attributed, internally experienced, and above all 

communicated” (HORNBORG; HILL, 2011: 7), o que torna possível a investigação 

arqueológica de fronteiras sociais por meio da materialização desse processo em artefatos. 

Na conexão entre aspectos identitários e aspectos da cultura material está a língua. 

Apesar de não haver necessariamente uma correlação direta entre cultura, língua e genes, 

portanto uma correlação entre a história de uma língua e a de seus falantes, é possível refletir 

sobre essas conexões para saber em que medida estão relacionadas em contextos históricos e 

sociais específicos (MOORE; STORTO, 2002: 74).  

Afiliação linguística e cultura material podem estar conectadas em alguns casos, não 

porque são sempre correlacionadas, mas porque ambas são transmitidas por canais similares, 

e, dependendo das circunstâncias, essa condição pode ser reforçada, resistida ativamente ou 

mesmo ignorada (DEBOER, 2011: 95). Como parte intrínseca de uma sociedade, uma língua 

pode revelar sistemas de conhecimento e visões de mundo do povo que a utiliza (SEKI, 2000: 

245; CARLIN; BOVEN, 2002), por isso é possível investigar “what material traces may have 

been left by the speakers of these various languages both in the regions where they are 

recorded as having been spoken, and in the inferred homeland area” (RENFREW, 2000: 10). 

Diversos estudos têm demonstrado que é possível relacionar mudanças linguísticas a 

mudanças no mundo material, incluindo mudanças econômicas, sociais e demográficas (e.g. 

RENFREW, 2000: 11; HORNBORG; HILL, 2011).  

Um trabalho recente que explora a relação entre língua e cultura material em contextos 

arqueológicos bem documentados, é o premiado livro de David Anthony (2007), intitulado 

“The Horse, the Wheel and Language: How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes 

Shaped the Modern World”. A partir da reconstrução e análise de palavras do Protoindo-

Europeu (a língua que deu origem a outras línguas que se relacionam e formam o tronco 

linguístico Indo-Europeu), o autor consegue descrever como era a vida dos povos que falavam 

essa língua, seus valores, crenças religiosas, relações familiares, etc. Anthony buscou 

evidências arqueológicas materiais de um modo de vida expresso pela protolíngua 



 

 

10 

reconstituída, para entender onde e quando ela teria sido falada. Em relação aos objetos, sua 

preocupação central foi com modo de fazer (o estilo tecnológico), pois ele seria um melhor 

indicador da tradição cultural do que o modo de decorar (o estilo decorativo) (ANTHONY, 

2007: 131, 153), o que será discutido em seguida para a cerâmica, especificamente. 

Estudar essas relações na Amazônia, no entanto, não é tão simples quanto faz parecer o 

exemplo europeu, que conta com diferentes tipos de materiais e objetos preservados 

arqueologicamente, documentos escritos sobre um longo período de tempo e pouca 

diversidade linguística (basicamente um único tronco linguístico). No contexto amazônico, é 

menor a variedade de objetos preservados arqueologicamente, os documentos escritos são 

muito mais recentes e a diversidade de troncos e famílias linguísticas é bem maior, além da 

complexidade de que diversos aspectos da cultura material são compartilhados em sistemas 

regionais multiétnicos e multilinguísticos.  

Nesses sistemas multiétnicos e multilinguísticos, observados nos últimos séculos, é 

frequente a adoção de padrões culturais de um povo por outro, muitas vezes com línguas 

totalmente diferentes (HORNBORG, 2005: 607). O caso mais consistente de etnogênese de 

um sistema de relações multiétnicas na Amazônia é o do alto rio Xingu, que compreende 

sociedades regionais falantes de diversas línguas (Arawak, Karib e Tupi), que compartilham 

os mesmos padrões culturais básicos, desde 500-800 AD até o presente, consolidados nos 

padrões atuais a partir de 1700 e 1800, após o contato com europeus (HECKENBERGER, 

2011: 57-58). 

Contudo, algumas hipóteses sobre correlações mais consistentes entre línguas, povos e 

cultura material têm sido investigadas na Arqueologia amazônica. Segundo Eduardo Neves 

(2011: 47), esses casos seriam observáveis por volta do ano 1000 AD: 1) associação entre 

falantes de línguas Pano e sítios com cerâmica Cumancaya no rio Ucayali; 2) associação entre 

falantes de línguas Tupi-Guarani e a expansão da Tradição Polícroma na Amazônia; 3) 

associação entre falantes de línguas Karib e cerâmica Konduri e Tapajó, na região de 

Santarém (que interessa mais diretamente a esta tese); 4) associação entre cerâmica Inciso-

Modelada e as ocupações Arawak no alto rio Xingu e, antes, na Amazônia central. A 

distribuição de povos falantes de línguas Arawak sugere não tanto que eles deslocaram outros 

povos ao longo de suas antigas rotas de comunicação, durante migrações, mas que uma língua 

Proto-Arawak tenha servido como língua franca desde o Caribe até a Bolívia (HORNBORG; 

HILL, 2011: 6).  

Para períodos mais recuados no tempo, que relacionam a reconstrução de protolínguas 

com objetos e conceitos relacionados às palavras utilizadas por povos falantes dessas línguas, 
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pesquisas aprofundadas ainda precisam ser feitas (GALÚCIO, 2010: 294). Faltam trabalhos 

descritivos, cuidadosos e detalhados sobre gramáticas, fonologias e vocabulários de línguas 

específicas que permitam compreender melhor a profundidade cronológica e as relações 

internas das línguas amazônicas (EPPS, 2009: 582). A reconstrução mais sólida de uma 

protolíngua é a do Proto-Tupi, que é discutido em relação ao contexto material e social dos 

povos que o utilizavam no trabalho de Beatriz Corrêa-da-Silva (2010). Já para o Proto-Karib, 

ainda não existem reconstruções muito sólidas (MEIRA; FRANCHETTO, 2005), como será 

discutido no Capítulo 3.  

De qualquer maneira, as questões de “how Amazonian languages diversified, spread 

were maintained, and influenced each other over time (...) hinges on our understanding of 

how their speakers moved, stayed put, and exchanged marriage partners, objects, and ideas” 

(EPPS, 2009: 582), e para respondê-las é necessário um esforço interdisciplinar: 
 

Um passo a ser dado para desenvolver o conhecimento da Pré-História 
indígena no Brasil seria iniciar um estudo interdisciplinar de um dos troncos 
principais do país, que combine dados lingüísticos, etnográficos, etno-
históricos, arqueológicos, e genéticos. (...) O objetivo seria investigar o que 
pode ou não ser deduzido sobre o passado a partir dos dados, utilizando-se 
correlações ou a falta de correlações entre disciplinas, para entender os 
acontecimentos do passado e evitar cenários baseados em simplificações ou 
conjecturas. (MOORE; STORTO, 2002: 91) 

 

Como as discussões sobre identidades, línguas e cultura material, apresentadas acima, 

podem ser entendidas, no caso específico de povos de línguas Karib na Amazônia brasileira e 

guianense, é o tema principal desta tese. Mesmo que diversos aspectos identitários sejam 

tratados ao longo deste trabalho, o interesse principal é em identidades relacionadas às línguas 

Karib, referidas aqui como identidades etnolinguísticas, de acordo como essa discussão têm 

sido tratada por outros autores (e.g. HORNBORG, 2005; HORNBORG; HILL, 2011; HILL, 

2013). Além disso, o principal aspecto da cultura material aqui abordado é a produção de 

vasilhas cerâmicas. 

 

 

1.2 Tecnologia de produção cerâmica 

 

Mesmo que os atributos analisados em fragmentos cerâmicos ou vasilhas completas não 

tenham mudado muito quando se observa os principais manuais de análise cerâmica (e.g. 
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SHEPARD, 1971; RYE, 1981; RICE, 1987; SINOPOLI, 1991; ORTON; TYERS; VINCE, 

1997), diversas abordagens discutem como esses atributos são conectados para explicar as 

causas da variabilidade e como uma vasilha cerâmica pode ser relacionada a aspectos 

identitários. Uma abordagem original é proposta por Valentine Roux (2019), em colaboração 

com Marie-Agnès Courty, no livro “Ceramics and Society, a technological approach to 

archaeological assemblages”. Por meio de pesquisas etnoarqueológicas e experimentais, as 

autoras ilustram a análise de atributos cerâmicos em cada etapa da cadeia operatória e 

propõem uma estratégia de classificação e interpretação antropológica de conjuntos 

cerâmicos. Essa abordagem é possível pela sedimentação de conhecimentos sobre cerâmica 

na Arqueologia realizada até o momento. 

Estudos sobre o processo de ensino e aprendizagem na produção de artefatos foram 

cruciais para o entendimento de como uma vasilha cerâmica pode refletir aspectos identitários 

e de como isso pode ser transmitido através das gerações. Esses estudos foram derivados das 

teorias sobre o aprendizado social do psicólogo Lev Vygotsky, que observou a importância do 

aprendizado em determinados estágios da infância e situou os processos de 

ensino/aprendizagem dentro de contextos culturais específicos por meio de relações sociais 

(BOWSER; PATTON, 2008: 107).  

Em relação à produção cerâmica, esse é o processo pelo qual a ceramista 

ensina/aprende as etapas de produção de uma vasilha, que determina seu repertório de 

técnicas e métodos e sua percepção sobre as escolhas disponíveis em cada etapa dessa 

produção, assim como muitos dos comportamentos socialmente aceitáveis na comunidade de 

prática (WALLAERT, 2008). O aprendizado vai depender do período de duração, da idade 

em que se começa a aprender, da relação entre aprendiz e instrutor, dos graus de rigidez da 

instrução e também da contínua aprendizagem durante toda a vida da ceramista. Esse 

processo toma diferentes formas em cada lugar e contexto social: pode ser feito de mãe para 

filha, desde muito nova, ou de sogra para nora, após o casamento (HERBICH; DIETLER, 

2008); pode ser controlado por uma classe específica de produtores de cerâmica com um rigor 

muito grande (WALLAERT, 2008) ou ser uma prática generalizada entre as mulheres, desde 

cedo (SILVA, 2000). 

Durante o período de aprendizagem, as ceramistas observam gestos e adquirem 

habilidades manuais específicas pela observação, memória visual, fala e conhecimento teórico 

(WALLAERT, 2008). Segundo Tim Ingold (2001: 22-25), a aprendizagem de uma habilidade 

(ou técnica) acontece muito mais pela observação e imitação das práticas de artesãs mais 

habilidosas, do que pela transmissão de fórmulas ou instruções. É a prática de movimentos 
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regulares e controlados que faz que a artesã personifique os movimentos de uma técnica e a 

aprenda por meio de suas próprias percepções. Desse modo, a persistência das técnicas como 

“estilos” ou “tradições” pode ser explicada pela reprodução de padrões de movimentos ao 

longo de sequências de produção, uma função da coordenação da percepção e da prática 

mimética. 

No nível coletivo, um indivíduo pode manter e transmitir um “modo de fazer” dentro 

de um grupo de aprendizado ou comunidade de prática, termo cunhado pelos antropólogos 

Jean Lave e Etienne Wenger. Uma comunidade de prática é formada por pessoas engajadas 

em processos coletivos de aprendizado em um contexto sociocultural compartilhado 

(WENGER; WENGER-TRAYNER, 2015: 1). O processo de ensino/aprendizagem também 

possibilita o pertencimento a uma comunidade de prática e de reconhecimento de habilidades, 

o que motiva a perpetuação da própria comunidade de prática (LAVE, 1991: 55). Essa 

comunidade pode corresponder a “band, clan, faction, caste, lineage, professional community, 

ethnic group, ethno-linguistic group, gender, etc.” (ROUX, 2016: 3).  

Assim, apesar da tecnologia ser aprendida dentro de um contexto cultural mais 

abrangente, ela também é um aprendizado individual e sua compreensão passa pela relação 

dialética entre indivíduo e sociedade, o que pode ocorrer mediante diferentes níveis de 

transmissão de conhecimento:  
 

1) transmissão vertical: a partir de relações intergeracionais (geralmente de 
parentesco), como de mãe para filha;  
2) transmissão horizontal: a partir de relações intrageracionais (como adulto-
adulto ou criança-criança), que envolvem relações de parentesco (Cavalli- 
Sforza & Feldman, 1981);  
3) transmissão oblíqua: ocorre do contato com indivíduos não aparentados, 
incluindo o contato com grupos sociais diferentes (Pryor e Carr, 1995: 280; 
Roe, 1995: 51; Silva, 2000: 123). (adaptado de CORRÊA, 2014: 98) 

 
Para reconhecer diferentes “modos de fazer” aprendidos e transmitidos por 

indivíduos dentro de uma comunidade de prática, uma abordagem frequentemente utilizada é 

a da chaîne opératoire. Termo cunhado por André Leroi-Gourhan, esse conceito foi 

desenvolvido por outros pesquisadores em diferentes áreas, como Robert Creswell (2010 

[1976]) e Pierre Lemonnier (1992, 1993), para descrever a cadeia operatória de produção de 

um artefato. Essa sequência também pode ser estudada como behavioral chain, proposta por 

Michael Schiffer e James Skibo (1997), com ênfase maior nas características de performance 

dos materiais em relação ao produto final.  
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Segundo Valentine Roux (2016), a cadeia operatória pode ser analisada de duas 

maneiras. A primeira é fazer uma descrição geral das etapas de produção de um objeto, como 

definido por Cresswell (2010 [1976]: 26): “une chaîne opératoire est une série d’opérations 

qui transforment une matière première en un produit, que celui-ci soit objet de consommation 

ou outil”. Para a cadeia operatória de produção cerâmica, é possível considerar uma série de 

etapas universais: coleta e preparo da matéria-prima, manufatura, acabamento, tratamento de 

superfície e decoração, queima (ROUX, 2016: 4). Já a segunda, é que é possível descrever as 

sequências de operações em cada etapa da cadeia operatória, com análises específicas e 

diferentes níveis de detalhes, o que revela uma enorme variabilidade.  

Existe uma terminologia comumente utilizada (inclusive para estudos líticos) para 

descrever cada etapa da cadeia operatória (RYE, 1981: 4-5; GOSSELAIN, 2018: 4): técnicas 

(ou operações) como ações repetidas sobre a matéria; sequências, que são conjuntos 

organizados de técnicas; métodos, combinação de sequências. As comparações entre cadeias 

operatórias são usualmente feitas no nível do método ao invés de técnicas, pois seriam 

melhores marcadores de diferenças culturais (GOSSELAIN, 2018: 5).  

Para Lemonnier (1992: 5-6), uma tecnologia é composta por técnicas que combinam 

cinco componentes básicos relacionados entre si: 1) as matérias-primas utilizadas para a 

produção do artefato; 2) as fontes de energia para a produção; 3) as ferramentas que auxiliam 

a produção; 4) os gestos que organizam os três primeiros elementos em ações técnicas; 5) e os 

conhecimentos específicos (habilidades manuais, know-how), que organizam as ações técnicas 

em sequências específicas, resultado de todas as possibilidades e escolhas percebidas para 

transformar as matérias-primas em um produto pronto para ser utilizado como está ou como 

parte de outra técnica. Tal perspectiva compreende as tecnologias, justamente, como o 

resultado de escolhas culturalmente definidas (LEMONNIER, 1992: 4), pois toda essa 

sequência é resultado de processos de ensino e aprendizagem por parte dos artesãos. 

As tecnologias possuem ainda um caráter sistêmico, que permite sua compreensão 

como mediações entre as leis naturais (p. ex. propriedades físicas e químicas dos materiais) e 

a “infinita inventividade das culturas” (LEMONNIER, 1993: 10). Para isso, é preciso 

compreender uma tecnologia em três níveis distintos: 1) das interações entre os cinco 

componentes das técnicas; 2) das interações entre as tecnologias de uma sociedade; e 3) da 

interação entre as tecnologias e outros fenômenos sociais (p. ex. sistemas cosmológicos) 

(LEMONNIER, 1992: 8-9).  

As cadeias operatórias revelam diferentes “modos de fazer” na medida em que as 

artesãs fazem escolhas de técnicas e materiais mediante sua percepção e conhecimento 
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(adquiridos no processo de ensino/aprendizagem), tanto do ponto de vista simbólico como 

pragmático, em relação à performance dos materiais (LEMONNIER, 1992, 1993; 

SCHIFFER; SKIBO, 1997; SILVA, 2000; SILLAR; TITE, 2000; ROUX, 2016). No entanto, 

as mudanças nas escolhas nas sequências da cadeia operatória não afetam igualmente todas as 

etapas de produção, por isso algumas etapas e técnicas são mais suscetíveis a mudanças do 

que outras (RYE, 1981: 5). Escolhas diferentes definem cadeias operatórias distintas, que 

mostram diferentes “modos de fazer” ou estilos (HEGMON, 1992: 518, 1998: 265), que 

podem ser determinados culturalmente. 

Por muito tempo, pesquisadores procuraram “estilo” somente nos atributos de forma 

e de decoração dos objetos, separando-o de seus aspectos funcionais e desprezando outros 

atributos e elementos da ação tecnológica. Estilo era estudado como um fenômeno passivo, 

delimitado no tempo e no espaço, e diretamente relacionado a divisões sociais e culturais 

específicas (SILVA, 2000: 188). A percepção de que as próprias técnicas, sequências e 

métodos utilizados para produzir um artefato são estilísticas foi fundamental para o avanço 

dessa discussão, como indicou Heather Lechtman (1977: 6). Posteriormente, diversos autores 

contribuíram para a integração dos aspectos funcionais e simbólicos dos objetos, ao criar uma 

visão mais abrangente de estilo, como, por exemplo, o papel ativo dos objetos nas relações 

entre as pessoas, na comunicação de mensagens sociais e identidades (e.g. WOBST, 1977; 

WIESSNER, 1991; CONKEY; HARSTOFF, 1991). O conceito de estilo isocréstico 

(SACKETT, 1991), que descreve a existência de opções igualmente viáveis para se chegar a 

algum fim na produção e/ou uso de itens materiais, também foi fundamental para que estilo 

fosse observado em todas as partes da cadeia de produção, em que a artesã escolheu apenas 

uma dentre todas as opções igualmente viáveis. 

Uma vasilha cerâmica pode, então, ser compreendida como produto de um determinado 

modo de se fazer cerâmica, culturalmente aprendido, que pode comunicar e reproduzir 

aspectos sociais e cosmológicos, causar efeitos nas pessoas e agir sobre o mundo 

(LEMONNIER, 1992, 1993; LATOUR, 2014). O modo de se fazer uma vasilha, incluindo as 

escolhas feitas em relação aos materiais e técnicas, e como essas escolhas se relacionam com 

a aparência e a função dos produtos finais, pode ser definido como um estilo tecnológico 

(REEDY; REEDY, 1994: 304), que pode estar relacionado à criatividade individual, a 

diferentes funcionalidades das vasilhas, diferentes coletivos sociais, ou, até mesmo, a 

diferentes povos. A identificação de estilos tecnológicos pode ser o primeiro passo para 

verificar a existência de uma tradição tecnológica: um conjunto de sequências e métodos 

correlacionados nas etapas da cadeia operatória de um artefato, que se perpetua no tempo e no 
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espaço, podendo eventualmente estar relacionadas a grupos culturais específicos ou 

compartilhada por diferentes grupos (RYE, 1981: 5).  

No Brasil, essa perspectiva teve contribuições de diversos trabalhos antropológicos 

sobre os povos ameríndios (e.g. VELTHEM, 2003; VIDAL, 2001; LAGROU, 2010), que 

mostraram como tanto os objetos de uso mais cotidiano (como cerâmica, flechas, redes de 

pesca) como outras produções de caráter efêmero e até imaterial (como pintura corporal, 

música, dança) fazem circular significados cosmológicos e sociais tão importantes para a 

reprodução dos modos de vida dessas populações. Um objeto como uma vasilha cerâmica, 

fundamental na preparação e consumo de alimentos, é também fonte de conhecimento sobre a 

organização social, a cosmologia e os processos de transformação cultural dos povos que a 

produziram. 

Pesquisas em diferentes lugares do mundo têm utilizado esses conceitos e abordagens, 

contribuindo para a discussão sobre identidades, línguas e cultura material, como: Warren 

DeBoer (1991), sobre a adoção da cerâmica Shipibo-Conibo por povos de diferentes famílias 

linguísticas no Ucayali como forma de prestígio; John Roberts e colaboradores (1995), sobre 

até que ponto a diferença na distribuição de artefatos em vilas da costa norte da Nova Guiné 

são explicadas pela distância e pela língua; John Pryor e Christopher Carr (1995) que, ao 

interligar, atributos de forma, desenhos e técnicas a fatores de interação e distância entre 

pessoas e comunidades, ressaltaram que as relações entre cultura material e fronteiras 

linguísticas devem ser pensadas em múltiplas dimensões; Margaret Hardin e Barbara Mills 

(2000), sobre as mudanças e continuidades em curto período de tempo na cerâmica Zuni de 

coleções museológicas; os artigos no livro editado por Miriam Stark, Brenda Bowser e Lee 

Horne (2008), que discutem a relação entre variabilidade na cultura material e fronteiras 

sociais e culturais; Laura Degoy (2008), sobre a relação entre diferentes técnicas de 

construção de vasilhas e diferentes unidades de produção, divisões de subcastas e entidades 

linguísticas na Índia; Ann Stahl e colaboradores (2008), sobre continuidade e mudança na 

produção e distribuição de cerâmicas no último milênio em Gana, que compara cerâmicas 

etnográficas e arqueológicas; Fabíola Silva (2000, 2009a, 2016), sobre a cerâmica dos Asurini 

do Xingu, inserindo as mais recentes discussões etnoarqueológicas sobre esse tipo de 

produção no contexto indígena amazônico.  

Com base em várias dessas pesquisas, principalmente nas realizadas no contexto da 

produção cerâmica entre povos na África Subsaariana, Olivier Gosselain (2000, 2017, 2018) 

propõe a análise de cadeias operatórias para interpretar a distribuição espacial de 

comportamentos técnicos e fronteiras culturais, sociais e linguísticas. As sequências e técnicas 
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utilizadas em cada etapa da cadeia operatória cerâmica foram categorizadas pelo autor de 

acordo com sua visibilidade no produto final, sua suscetibilidade aa mudanças após o 

aprendizado inicial e o contexto de interação entre ceramistas, consumidores das vasilhas e as 

próprias vasilhas. Essas relações são resumidas na Tabela 2, e é importante lembrar que cada 

etapa é resultado da combinação dos fatores descritos em todas as categorias, o que pode 

representar diferentes marcadores sociais dependendo do contexto histórico em questão. 

Uma primeira categoria estaria relacionada a interações diretas e contínuas entre 

ceramistas, tipicamente associadas com as comunidades de prática, como propostas por Lave 

e Wenger (GOSSELAIN, 2018: 11). Nela são incluídas habilidades como o uso de 

ferramentas, a apreciação sensorial de materiais e a etapa de manufatura, aspectos pouco ou 

mesmo não visíveis no produto final e que são estreitamente relacionados com o processo de 

ensino e de aprendizagem de tecnologias. É também mais relacionada a modos de transmissão 

vertical do conhecimento. 

A manufatura é geralmente uma etapa considerada bastante conservadora entre 

ceramistas e também a mais propensa a materializar aspectos mais enraizados de identidades, 

como identidades etnolinguísticas (RYE, 1981: 5; VAN DER LEEUW, 1993; ROUX, 2016). 

É por isso que tem sido dada bastante atenção a essa etapa, descrita de maneira bastante 

detalhada e com vocabulário específico por Roux (2016: 5; 2019): roughing out, o processo 

de transformar uma quantidade de argila em uma forma oca inicial, que não é a forma 

geométrica final da vasilha; preforming, o processo de dar a essa forma inicial as 

características finais da vasilha, com o uso de técnicas para raspar, alisar e modelar a 

superfície; finishing, o uso de diferentes técnicas para homogeneizar a superfície da vasilha, 

mudando suas características, como alisamento com a argila úmida, polimento com a argila 

em ponto de couro, ou a aplicação de engobos. De acordo com Gosselain (2018: 11), é 

especificamente a sequência de roughing out que caracteriza a manufatura como mais 

relacionada a comunidades de prática, já que as outras sequências possuem uma maior 

flexibilidade para mudanças, especialmente os métodos utilizados para finishing, que muitas 

vezes continuam visíveis no produto final. 
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Tabela 2: Potenciais marcadores sociais na cadeia operatória de produção cerâmica de acordo com a visibilidade, resistência a mudanças e modo principal de 
transmissão de conhecimentos em cada etapa. Adaptado de Gosselain (2018). 

Etapa Sequência Saliência social 
(visibilidade) 

Resistência 
a mudança 

Transmissão de 
conhecimentos Marcadores sociais potenciais 

Processamento 
da argila 

preparação da argila pouca média atividades compartilhadas 
comunalmente redes de cooperação 

adição de antiplástico média média atividades compartilhadas 
comunalmente redes de cooperação 

homogeneização da 
pasta pouca média atividades compartilhadas 

comunalmente redes de cooperação 

Manufatura 

roughing out pouca alta processo 
ensino/aprendizagem 

comunidades de prática, 
identidades mais enraizadas 

preforming pouca média processo 
ensino/aprendizagem 

comunidades de prática, 
identidades mais enraizadas 

finishing média média observações por meio do 
produto final identidades situacionais 

Pré-queima tratamento superfície alta baixa observações por meio do 
produto final identidades situacionais 

Queima 
pré-aquecimento pouca média atividades compartilhadas 

comunalmente redes de cooperação 

queima média média atividades compartilhadas 
comunalmente redes de cooperação 

Pós-queima tratamento de superfície alta baixa observações por meio do 
produto final identidades situacionais 
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Em uma segunda categoria, de relações pontuais entre ceramistas e desenvolvidas 

durante atividades compartilhadas ou por contatos temporários com outros coletivos, é 

possível incluir as etapas de procura e tratamento da matéria-prima, e de queima 

(GOSSELAIN, 2018: 11). Essas etapas têm certa flexibilidade para mudanças, já que 

alterações nelas, dentro do repertório da ceramista e após o aprendizado inicial, não 

necessariamente acarretam mudanças em toda a cadeia operatória. São também etapas menos 

visíveis no produto final, por isso seu aprendizado e alteração requer certo grau de interação 

social, característico da transmissão horizontal de conhecimento, ou mesmo oblíqua. No 

entanto, dependendo do contexto, elas podem corresponder a atividades especializadas, 

especialmente a queima. 

A última categoria proposta por Gosselain (2018: 12) é a de interações mediadas, 

quando o conhecimento pode ser adquirido por meio da manipulação do objeto em si, 

produzido fora do contexto da ceramista. Podem ser incluídos aí aspectos visíveis do produto 

final, como morfologia e tratamentos de superfície. Esses atributos podem ser mais facilmente 

manipulados e alterados, já que diferentes técnicas e ferramentas podem produzir resultados e 

aparências semelhantes. O aprendizado por meio de objetos poderia ser incluído como um 

quarto modo de transmissão do conhecimento na lista proposta por Corrêa (2014: 98).  

Diante dessas três categorias é possível visualizar como alguns aspectos produtivos 

podem ser mais facilmente imitados e dispersados conforme sua visibilidade e as relações 

entre ceramistas e outros coletivos sociais. Desse modo, seria mais fácil um motivo decorativo 

se dispersar geograficamente (por meio de interações pontuais ou mediadas, mesmo que 

reproduzido com técnicas diferentes) do que uma determinada forma de construir uma vasilha 

(processo aprendido em contextos culturais específicos por meio de relações diretas e 

constantes). Ao analisar a cadeia operatória dessa maneira é também possível entender como 

as ceramistas atribuem significados à sua prática. No contexto de uma comunidade de prática, 

com relações diretas e contínuas, as aprendizes adotam todo o repertório tecnológico ensinado 

para fazerem parte dessa comunidade. No entanto, se sua posição na comunidade muda, seja 

por aspectos políticos, sociais ou pela mudança física para outro lugar após o casamento, as 

ceramistas podem ser levadas a alterar parte, ou mesmo todo seu repertório (GOSSELAIN, 

2018: 11-12). 

Dessa maneira, Roux (2016, 2019) propõe que seja feita uma classificação 

tecnoestilística das cadeias operatórias para identificar, em primeiro lugar, os conjuntos 

técnicos (baseados na etapa de manufatura, divididos entre roughing out, preforming e 

finishing), depois os conjuntos petrográficos associados aos conjuntos técnicos, e, finalmente, 
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a variabilidade formal (tipos morfológicos e estilísticos) associada a cada conjunto. Essa 

combinação de classificação é que permitiria a identificação de tradições tecnológicas.  

A interpretação dos estilos ou tradições tecnológicas pode ser feita segundo abordagens 

distintas. Uma delas é a de análise comparativa de tecnologias, como proposto por André-

Georges Haudricourt, que inclui dois níveis de comparação (GOSSELAIN, 2018: 2, 18). No 

primeiro nível, podem ser comparadas cadeias operatórias de um determinado tipo de objeto 

em uma região específica, procurando similaridades e diferenças que identifiquem a distinção 

de tradições tecnológicas. No segundo nível, o mapeamento dessas tradições (seja da cadeia 

operatória completa ou de etapas e componentes específicos) pode ser feito para a 

identificação de sua distribuição espacial, que deve ser explicada por meio de processos 

sócio-históricos e pode revelar conexões com aspectos identitários e fronteiras sociais.  

Outra possibilidade de análise é a da abordagem histórica direta (GOSSELAIN, 2018: 

18), para comparar tradições tecnológicas atuais com conjuntos arqueológicos temporalmente 

controlados. Desse modo, são identificadas mudanças e continuidades na produção cerâmica 

durante um longo período de tempo, reflexo das diferentes sensibilidades de técnicas e 

sequências aos processos mais amplos de transformações culturais e sociais. Isso não é feito 

neste trabalho, mas é uma proposta para pesquisas futuras.  

De qualquer maneira, a relação entre vasilhas cerâmicas e identidades é bastante 

complexa, por isso é de extrema importância considerar: 
 

that artifacts and chaînes opératoires, like individuals and socials groups, are 
not clearly bounded and monolithic units, but complex, dynamic, and 
profoundly mixed constructions. As such, they have the ability to tell 
multiple stories about social groups and their historical trajectories, 
depending not only on the social and historical context but also on the 
salience of the techniques. (GOSSELAIN, 2000: 208) 

 
Assim como cada língua pode ser analisada de modo a entender as diferentes 

influências em sua formação, contato com outras línguas, origens comuns, empréstimos, 

mudanças, difusão, etc., uma cadeia operatória de produção cerâmica também pode ser lida 

como um documento histórico dessas diferentes interações, como a proposta de Gosselain 

(2018). Etapas e técnicas visíveis e não visíveis podem estar relacionadas a diferentes 

aspectos dessas trajetórias, dependendo do contexto de interação das ceramistas entre si, com 

outras comunidades de práticas e com os próprios objetos.  
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1.3 Conexões entre o etnográfico e o arqueológico1 

 

Para relacionar aspectos de identidades etnolinguísticas e cerâmica, no caso de povos 

indígenas na Amazônia, é fundamental pensar em como essas relações são feitas no presente e 

passado recente, quando podem ser observadas de maneira mais direta por meio de objetos de 

coleções etnográficas e informações em fontes históricas, etnográficas e linguísticas. O uso de 

informações de outras disciplinas não faz deste trabalho necessariamente um estudo 

interdisciplinar, todavia procura integrar a análise de objetos etnográficos e arqueológicos por 

meio de uma perspectiva de história de longa duração e análises comparativas de tecnologias. 

Artefatos "representativos da criatividade e da habilidade técnica dos povos indígenas" 

armazenados em museus receberam o rótulo de "objetos etnográficos" a partir do século XIX 

(VELTHEM, 2012: 52), em oposição temporal aos artefatos denominados como 

arqueológicos, que incluem aqueles produzidos por esses mesmos povos, só que encontrados 

em contexto de escavações arqueológicas. Essa oposição, no entanto, é uma construção 

ocidental que pode ser questionada tanto por concepções indígenas sobre o mundo material 

quanto por uma abordagem de análise centrada nos objetos (e.g. análise tecnológica da cadeia 

operatória explicitada acima). 

O processo de formação de coleções etnográficas envolve os interesses acadêmicos e 

pessoais de coletores e instituições, dos objetivos e abordagens sobre a cultura material 

propostos por eles e das condições práticas de transporte e armazenamento dos objetos, 

relacionados com a história de formação dos próprios museus (inegavelmente colonialista e, 

em sua maior parte, violenta). Mais do que isso, esse processo é interligado com a trajetória e 

memória dos próprios povos indígenas, que pode refletir suas estratégias nas relações com 

missionários, colonizadores ou pesquisadores (PEARCE, 1994; GRUPIONI, 1998; 

VELTHEM, 2012; TORRENCE; CLARKE, 2013). Diferentes processos de formação 

também podem ser observados em coleções arqueológicas, muitas vezes escavadas em 

contextos igualmente colonialistas e violentos ao longo da história da disciplina. Desde as 

escolhas de métodos de escavação, registro e coleta até o estudo, interpretação e 

armazenamento, é possível perceber que o registro arqueológico é também uma construção 

definida e produzida por pesquisadores com suas teorias, objetivos, conhecimentos e 

experiências (SHANKS; HODDER, 1995; SHANKS, 2008; COLWELL-
                                                
1 Este subcapítulo foi escrito juntamente com Igor Mariano Rodrigues como parte de um artigo submetido à 
Revista do Museu Paraense Emílio Goeldi. O tema tratado faz parte de ambas as teses de doutorado, 
desenvolvidas no LINTT MAE-USP, sob orientação da professora doutora Fabíola Silva, e está reproduzido aqui 
parcialmente e com adaptações. 
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CHANTHAPHONH, 2009). Além disso, tanto objetos etnográficos como arqueológicos são 

removidos de seu contexto original de manufatura, consumo e categorização, sendo 

incorporados nos museus e pesquisas em sistemas de classificação e descrição taxonômica 

(FABIAN, 2004: 51).  

O estudo dessas duas categorias de objetos é também bastante semelhante. Berta 

Ribeiro (1988) recorre em diversos momentos à obra dos arqueólogos Betty Meggers e 

Clifford Evans, para apontar que a sistematização adequada dos objetos etnográficos poderá 

contribuir também para pesquisas na Arqueologia. Susan Pearce (1994) propõe uma análise 

de objetos etnográficos com foco em quatro áreas principais: material, história, ambiente e 

significado. Lucia van Velthem (2012: 57) considera que uma análise clássica de objetos 

etnográficos deve abranger o estudo da matéria-prima, das técnicas de confecção, do aspecto 

formal e da função, que são complementados pelo estudo de aspectos estéticos, econômicos e 

significação epistemológica. Assim, mesmo com procedências e categorizações distintas, 

estudar objetos de uma coleção etnográfica não é tão diferente de estudar artefatos escavados 

arqueologicamente (RIBEIRO; VELTHEM, 1998 [1992]: 106; TORRENCE; CLARKE, 

2013: 173): ambos devem ser analisados em contexto, apesar de informações fragmentadas ou 

mesmo inexistentes sobre eles e do distanciamento (geográfico e temporal) de suas 

circunstâncias originais de produção e uso.  

A análise de objetos etnográficos não deveria causar estranheza na Arqueologia, já que 

a disciplina está acostumada a lidar com fontes etnográficas desde muito tempo. A observação 

e os relatos de populações indígenas contemporâneas orientaram o estudo de objetos 

etnográficos e arqueológicos, num primeiro momento, como testemunhas de etapas de 

desenvolvimentos lineares da humanidade e, posteriormente, como reflexos de normas 

culturais essenciais, delimitadas e estáticas que poderiam ser descritas para formar tipologias 

(WEBSTER, 2008). Por volta de 1960, a etnoarqueologia foi desenvolvida para produzir 

etnografias orientadas por questões arqueológicas, que preocuparam-se com o entendimento 

da relação entre o comportamento humano e os vestígios materiais relacionados a ele, o que 

deu lugar a comparações mais genéricas (DAVID; KRAMER, 2001; SILVA, 2009b). A partir 

da década de 1980, aspectos simbólicos e identitários da cultura material passaram a ser 

enfatizados nos estudos arqueológicos em geral, e incluíram em suas práticas e teorias a 

preocupação e o respeito com comunidades tradicionais que ainda hoje se relacionam com o 

patrimônio arqueológico (SHANKS; HODDER, 1995; SHANKS, 2008). Recentemente, o 

diálogo e a colaboração com povos indígenas, bem como a inserção destes na academia, têm 

contribuído para ampliar conceitos e entendimentos sobre o papel da Arqueologia na 
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sociedade (e.g. SILVA, 2012; SILLIMAN, 2005), inclusive com o surgimento de 

Arqueologias indígenas (e.g. SMITH; WOBST, 2005).  

Resultado de um processo relacionado à história de formação dos museus, da 

Antropologia e Arqueologia e da história dos povos indígenas, coleções de objetos 

etnográficos estão abrigadas em diferentes instituições ao redor do mundo (GRUPIONI, 1998; 

FABIAN, 2004; ABREU, 2005; VELTHEM, 2012). As práticas colonialistas consideradas 

normais e corretas no século XIX já não são mais possíveis de serem praticadas no século 

XXI, assim, os museus passam hoje por um processo de descolonização, que reconhece as 

circunstâncias históricas de coleta de seus acervos e procuram formas de produzir múltiplas 

interpretações sobre eles (KREPS, 2011: 72). Prática comum hoje é a participação direta dos 

povos indígenas em todos os lugares e atividades museológicas, “enquanto especialistas, 

habilitados a realizar, no âmbito dos museus, trabalhos de identificação, montagem e 

restauração de artefatos” (RIBEIRO; VELTHEM, 1998: 108), e também nas atividades 

educativas e de pesquisa. Os mesmos objetos etnográficos passam a ser estudados com uma 

visão crítica de sua coleta, com uma preocupação sobre seu contexto original de uso e seu 

significado para as populações indígenas atuais (ABREU, 2005; VETLHEM, 2012; 

VELTHEM; KUKAWKA; JOANNY, 2017). Em sua luta por território, direitos e 

reconhecimento de sua história e cultura, os povos nativos se interessam cada vez mais por 

saber onde estão seus artefatos, de vê-los novamente, de mostrá-los para que os mais velhos 

ensinem os mais jovens, de tê-los novamente entre si. 

É nesse contexto que coleções etnográficas em museus ganham novos significados 

também nos estudos arqueológicos. Seu estudo pode revelar estratégias nativas e ocidentais 

para a criação, manutenção ou prevenção de relações entre diferentes povos (TORRENCE, 

CLARKE, 2013: 173), além de permitirem estabelecer ligações entre as escalas temporais de 

estudos etnográficos e arqueológicos (HARDIN; MILLS, 2000). 

Em relação aos povos indígenas na Amazônia, aproximar a Arqueologia dos objetos 

etnográficos é realmente significativo se esta disciplina for considerada como história 

indígena, como explicitado na introdução desta tese. Ao considerar os processos sociais, 

políticos, culturais e econômicos dos povos indígenas antes e após o contato colonial como 

um continumm, é possível entender de modo mais abrangente as dinâmicas das interações pré-

coloniais e coloniais e o modo como elas continuam afetando as interações das populações 

indígenas e não indígenas até os dias atuais. A Arqueologia pode então desafiar as narrativas 

coloniais tradicionais, ao contar a história desses povos de maneira a descolonizar o 

conhecimento tradicional que se tem sobre eles, enxergando as estruturas mais profundas de 
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seus modos de vida e os seus processos de resistência, transformação e resiliência cultural 

(HECKENBERGER, 2001; MITCHELL; SCHEIBER, 2010). 

Acervos etnográficos não são somente testemunhos tradicionais desses povos, mas 

atuam na afirmação de sua identidade perante a sociedade nacional e na divulgação e 

conscientização da diversidade de saberes culturais. Disponibilizar informações sobre os 

objetos e em que museus se encontram – seja por meio de fotografias, visitas às reservas 

técnicas e catálogos online – é uma contribuição nesse sentido (e.g.: ENGELSTAD, 2010; 

SILVA; GORDON, 2013; POWELL, 2016; VELTHEM; KUKAWKA; JOANNY, 2017).  

No Brasil, ainda são poucos os trabalhos que dialogam com coleções etnográficas 

mediante problemas arqueológicos, mesmo em relação à cerâmica. Por exemplo, Irmihild 

Wüst (1990; 1999) comparou cerâmicas arqueológicas e etnográficas dos Bororo, e sugeriu a 

possibilidade de que alguns povos, localizados atualmente no centro-oeste brasileiro, sejam 

fruto de incorporação recente de distintas etnias. Reflexões sobre a tradição cerâmica de 

povos falantes de línguas Tupi (especificamente Tupi-Guarani) têm sido feitas há tempos a 

partir da comparação entre cerâmica arqueológica, dados históricos, etnográficos, linguísticos 

e coleções etnográficas (e.g. LA SALVIA; BROCHADO, 1989; CORRÊA, 2014; SILVA; 

NOELLI, 2017; NOELLI; BROCHADO; CORRÊA, 2018). Um estudo de coleção cerâmica 

etnográfica Kaingang foi incluído no trabalho de Robson Rodrigues (2007), para refletir sobre 

a história de longa duração desse povo no oeste paulista.  

Ao analisar coleções cerâmicas etnográficas por uma abordagem de estudos 

tecnológicos, este trabalho se une a tantos outros mencionados anteriormente para a 

construção de uma história indígena que possa conectar objetos e histórias recentes até 

períodos mais recuados de tempo, sem, no entanto, entendê-los como entidades fixas através 

dos tempos. 
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2. ARQUEOLOGIA NA AMAZÔNIA: CERÂMICA E LÍNGUAS KARIB  
 

 

 

 

 
Quando me refiro a determinado conjunto cerâmico nomeando a fase a que 
está relacionado, minha intenção é permitir comparações, é incentivá-las. 
Porém, quando este nome carrega junto um pacote de outras afirmações que 
vão além de uma descrição de características próprias do conjunto (formas, 
decorações, tipos de pasta e queima), é preciso cautela. (CABRAL, 2011: 
103) 

 

O uso de conjuntos cerâmicos arqueológicos para formular tipologias é a base das 

sínteses arqueológicas na Amazônia brasileira e nas Guianas (VAN DEN BEL, 2009: 40). As 

bases para a criação desses sistemas classificatórios serão aqui resumidas de modo a 

compreender porque determinados conjuntos cerâmicos passaram a ser associados a povos 

falantes de línguas Karib. Diversos pesquisadores têm criticado e reavaliado essas 

classificações e associações, constantemente revisando as tipologias cerâmicas. Diante desse 

contexto, as principais características dos conjuntos cerâmicos arqueológicos em questão 

serão apresentadas, juntamente com um mapa de sua localização geral, para que possam ser 

discutidas posteriormente em relação à análise dos conjuntos cerâmicos etnográficos. 

 

 

2.1 Sobre as classificações 

 

Conjuntos cerâmicos arqueológicos foram os principais artefatos para a formulação de 

tipologias e de cronologias culturais na Arqueologia amazônica, utilizadas ainda hoje. No 

Brasil, esses sistemas foram estabelecidos por Betty Meggers e Clifford Evans nas décadas de 

1950 e 1960, enquanto que nas Guianas eles se misturaram com aqueles estabelecidos na 

Venezuela e no Caribe por Irving Rouse e José Cruxent, também no mesmo período. 

Ao analisar e ordenar vestígios arqueológicos em tipos, pelo método de seriação, 

Meggers e Evans (1964 [1961]) propuseram uma classificação de 4 horizontes estilísticos 

sucessivos: Zonado Hachurado (500 a.C. à 500 AD), Borda Incisa (100 à 800 AD), Polícromo 

(600 à 1300 AD) e Inciso e Ponteado (100 à 1500 AD). A definição de horizonte estilístico 
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foi feita, conforme Kroeber, pela mostra de distintas características, sendo que algumas se 

estendem por uma grande área de modo que sua conexão com outros estilos mais locais 

servem para localizá-la no tempo relativo (MEGGERS; EVANS, 1964 [1961]: 372-373). 

Compondo um horizonte estilístico, estariam diversos complexos culturais (cerâmica, 

lítico, arquitetura, elementos sociopolíticos e religiosos, entre outros), sendo que o conjunto 

desses complexos comporia as fases (MEGGERS; EVANS, 1970: 87). Desse modo, os 

complexos cerâmicos seriam compostos de tipos, em mudanças lentas e contínuas, de caráter 

evolutivo, endêmico ou por influências externas. Ao priorizar o continuum ao invés das 

inovações, seria mais fácil distinguir o início do final de uma fase, mas a transição de uma 

fase para outra seria visualizada apenas de maneira gradual (EVANS; MEGGERS, 1960: 12). 

A identificação de tipos cerâmicos, então, era considerada um modo de detectar 

diferenças significativas que permitissem o reconhecimento de mudanças culturais e 

temporais em complexos cerâmicos, sem uma preocupação com possíveis correlações 

etnográficas (EVANS; MEGGERS, 1960: 10-11; MEGGERS; EVANS, 1970: 88-89). 

Segundo Meggers e Evans, o tempero (material antiplástico adicionado à argila) seria um 

atributo ideal para esse propósito, mas quando não fosse possível observá-lo ou não 

apresentasse mudanças significativas, outros atributos ou combinações deles poderiam ser 

utilizados. A queima (mais precisamente a configuração do núcleo) poderia refletir essas 

mudanças ao longo do tempo, separando-se os fragmentos completamente oxidados 

(coloração totalmente alaranjada ou marrom), daqueles com oxidação incompleta (coloração 

acinzentada de largura variável). Outras características analisadas com esse propósito foram 

os perfis de borda, as formas das vasilhas e as decorações.  

Ao contrário destes pesquisadores, na década de 1970, Donald Lathrap e José Brochado 

priorizaram a forma geral das vasilhas para estabelecer as relações entre os conjuntos 

cerâmicos. Segundo os autores (BROCHADO; LATHRAP, 1982: 11), a forma seria o 

atributo que melhor refletiria a dieta, tecnologia de preparação e regras de etiqueta no 

consumo de alimentos. Técnicas decorativas seriam menos importantes para essa 

classificação, apesar de, às vezes, estarem associadas a estilos decorativos específicos 

(identificados pelos motivos primários e regras de organização deles em desenhos complexos, 

além de regras de simetria). Assim, uma comparação entre conjuntos cerâmicos se daria 

primeiramente pela reconstrução das formas das vasilhas, de seu estilo decorativo e da relação 

do estilo com o campo de decoração.  

Lathrap enfatizava a ideia de tradição para denotar a relação histórica de diversos 

complexos cerâmicos, com a clara intenção de que se aproximassem de unidades e “fronteiras 
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étnicas reais”, ao contrário da ideia de horizonte, como faixas contemporâneas se estendendo 

ao longo de grandes áreas (BROCHADO; LATHRAP, 1982: 9-10). O autor utilizava a 

análise modal, proposta por Rouse, para abordar os conjuntos cerâmicos por seus atributos 

morfológicos e decorativos (e.g. ROCHA, 2017: 216-218).  

Enquanto a influência das propostas de Lathrap e Brochado seguiram na direção de 

associação de conjuntos cerâmicos arqueológicos com famílias linguísticas indígenas 

conhecidas, as propostas de Meggers e Evans foram difundidas para a classificação de 

diversos conjuntos cerâmicos no Brasil, principalmente por meio do Programa Nacional de 

Pesquisas Arqueológicas (PRONAPA). O PRONAPA, junto com suas ramificações regionais 

(na Amazônia, o PRONAPABA), formou diversos pesquisadores em Arqueologia e se propôs 

a construir um panorama cultural arqueológico no país, testando as propostas de classificação 

de conjuntos cerâmicos. Esse panorama é utilizado até hoje e considera que os horizontes 

estilísticos inicialmente propostos foram classificados como tradições, seguindo os conceitos 

de Willey e Philips (1958), que passaram a ser utilizados por Meggers e Evans. Com essa 

revisão, a unidade básica arqueológica era denominada componente, enquanto que o conjunto 

único e característico de componentes distribuídos espacial e temporalmente em nível local, 

constituía a fase. Por sua vez, fase era qualquer complexo (conjunto de elementos culturais 

associados entre si) de cerâmica, líticos, padrões de habitação, etc., relacionados no tempo e 

no espaço, em um ou mais sítios. A continuidade espacial de conjuntos de traços culturais foi 

denominada horizonte, e a persistência desses traços no tempo, com longa duração, foi 

denominada tradição (CHMYZ, 1976; DIAS, 2007: 62). Assim, uma tradição era composta 

por “um número variável de fases que compartilham um conjunto de atributos na cerâmica, 

artefatos líticos, padrões de assentamento, subsistência, ritual e demais aspectos da cultura” 

(MEGGERS; EVANS, 1985: 18). 

Já nos estudos arqueológicos no Caribe e norte da América do Sul, os sistemas de 

classificação foram criados por Irving Rouse e José Cruxent, seguindo princípios diferentes 

dos utilizados por Meggers e Evans. Uma cronologia foi estabelecida em períodos 

identificados por números romanos (de I a IV), desde as primeiras ocupações humanas até a 

chegada dos europeus, e foi utilizado o sufixo “oid” para as denominações de séries e o sufixo 

“an” para as subséries (CRUXENT; ROUSE, 1963; ROUSE, 1986).  

Segundo Rouse (1960: 313), a classificação na Arqueologia (como em outras ciências) 

não seria um fim em si mesmo, mas uma técnica variável com a qual seria possível atingir 

alguns objetivos específicos. Se, na década de 1930, arqueólogos escavavam vestígios com o 

objetivo de identificar as “tribos” que os produziram, conectando-as com as referências 
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históricas; na década de 1960, o foco mudou para “cultura”, não necessariamente coincidindo 

com os povos conhecidos historicamente. Segundo Cruxent e Rouse (1963: 18-19), fazer a 

identificação étnica com base em fontes imprecisas e contraditórias não produziu resultados 

muito satisfatórios, além de só poder ser proposto para o período colonial. Para o período pré-

colonial, seria melhor pensar em termos de culturas arqueológicas, identificadas por classes 

de artefatos e utensílios, padrões de assentamento, meios de subsistência, etc., em níveis 

estratigráficos e sítios, para nomear uma cultura segundo o sítio em que foi primeiro 

encontrada ou por outro que a representasse melhor (CRUXENT; ROUSE, 1963: 20).  

Um estilo seria definido como a série de “comunidades pré-históricas” (componentes) 

que compartilham diversos costumes (tipos de artefatos, padrões de assentamento, etc.), mas 

não necessariamente a mesma língua ou tipo de governo, diferentemente do conceito de 

“tribo”, que pressupunha que essas coisas fossem coincidentes (CRUXENT; ROUSE, 1963: 

22). A série de transformações de um estilo em outro, ao longo do tempo, formaria uma 

tradição, enquanto que a dispersão de um estilo por uma dada área, dando origem a outros 

estilos, seria o horizonte. Os autores, no entanto, acreditavam que se tratava de dois aspectos 

do mesmo fenômeno – alguns estilos sobreviveram através do tempo ou se dispersaram de um 

lugar a outro através do espaço –, preferindo então usar o termo série (CRUXENT; ROUSE, 

1963: 29). 

A criação de tipologias é fundamental na Arqueologia e tem como um dos principais 

objetivos a compreensão dos significados da variabilidade artefatual, que relaciona essa 

variabilidade com aspectos de fronteiras e identidades sociais para reconstruir contextos 

históricos dinâmicos (DIAS, 2007; SCHAAN, 2007; SILVA, 2007). É por isso que as 

classificações difundidas pelo PRONAPA, no Brasil, foram tão utilizadas, o que permitiu o 

rápido mapeamento da distribuição espacial e temporal de vestígios arqueológicos no país. 

Até hoje, diversas pesquisas acadêmicas e da arqueologia de contrato mantém uma 

preocupação em classificar os vestígios arqueológicos nas Fases e Tradições pela 

“permanência da noção de que a arqueologia brasileira é exploratória e classificatória, devido 

a existência de amplas áreas desconhecidas” (CORRÊA, 2014: 74).  

No entanto, ao invés de ser um instrumento para compreender a variabilidade artefatual 

no passado, a classificação de conjuntos cerâmicos (ou líticos) em determinadas Fases e 

Tradições passou a ser, muitas vezes, um objetivo final para as pesquisas arqueológicas 

(DIAS, 2007: 60), o que tem sido amplamente criticado e revisado (e.g. DIAS; SILVA, 2001; 

BARRETO, 1999-2000; WILSON, 2007; NEVES, 2010; LIMA; BARRETO; 

BETANCOURT, 2016; KEEGAN; HOFMAN, 2017). Fases cerâmicas passaram a ser usadas, 
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na literatura e em conversas informais, como se fizessem referência a comunidades ou povos 

indígenas de determinado tempo e espaço, o que mascara, muitas vezes, o entendimento de 

que “processos de produção, circulação, uso e descarte de artefatos possam ser extremamente 

complexos e modificarem-se juntamente com mudanças sociais e econômicas importantes” 

(SCHANN, 2007: 78). Segundo Silva (2016: 47), a variabilidade formal dos artefatos 

(principalmente características de antiplástico, forma e decoração) foi entendida 

principalmente como “uma forma de estilo emblemático, ou seja, como definidoras de 

identidades e fronteiras sociais”, frequentemente sendo desconsiderados outros tipos de 

explicação para essa variabilidade. Mais do que isso, a maior parte das Fases e Tradições 

passou a ser sinônimo de tipos ou complexos cerâmicos, não mais necessariamente 

consideradas como um conjunto de relações entre complexos de diferentes vestígios 

arqueológicos (como lítico ou padrão de assentamento).  

Assim, um dos desafios das críticas dessas classificações na Amazônia seria “produzir 

uma história do passado que seja dinâmica e abranja os processos de mudança sociocultural 

pelos quais as sociedades amazônicas passaram” (SCHAAN, 2007: 78). Outro, é atentar para 

o fato de que as tipologias não são universais, já que a variabilidade artefatual possui 

diferentes significados resultantes de diferentes tipos de comportamentos (SILVA, 2007: 

102). Pesquisas atuais precisam encontrar novos caminhos para responder questões 

persistentes na Arqueologia amazônica, que envolvem a explicação da variabilidade artefatual 

cerâmica (LIMA; BARRETO; BETANCOURT, 2016: 24), como a relação entre a 

diversidade local de estilos cerâmicos e os atributos regionais compartilhados, ou a associação 

desses conjuntos a famílias linguísticas indígenas.  

Algumas discussões na Amazônia brasileira e guianense sugerem que as classificações 

tipológicas tradicionais, baseadas somente nos conjuntos cerâmicos, precisam ser revistas, e 

“a ênfase deveria ser dada à associação entre os artefatos, estruturas e padrões de 

assentamento” (SALDANHA et. al. 2016: 96; ver também LIMA; NEVES; PETERSEN, 

2006). O livro organizado por Helena Lima, Cristiana Barreto e Carla Betancourt (2016), 

“Cerâmicas Arqueológicas na Amazônia: rumo a uma nova síntese”, coloca em diálogo as 

diferentes terminologias utilizadas nas classificações de conjuntos cerâmicos arqueológicos, e 

sintetiza as discussões mais recentes sobre conjuntos cerâmicos na Amazônia de maneira 

bastante didática. No Caribe, há cada vez mais espaço para uma abordagem que foca nas 

diferenças e na diversidade, complexificando as explicações sobre as relações entre povos e 

modos de vida no passado e os processos de mudança e de desenvolvimento ao longo do 
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tempo, que aceita, em certa medida, que estilos cerâmicos e séries podem refletir povos e 

culturas (HOFMAN; BRIGHT; RAMOS, 2010; KEEGAN; HOFMAN, 2017: 20-21).  

 

 

2.2 Sobre as correlações linguísticas 

 

Assim como a maior parte dos antropólogos da época, Meggers e Evans (1974, 1985; 

MEGGERS, 1990) consideravam tênue a relação entre povos, línguas e culturas, e aceitavam 

uma aproximação entre vestígios arqueológicos e famílias linguísticas somente pela 

correlação entre fontes linguísticas, arqueológicas e etno-históricas, como era o caso da 

Tradição Tupiguarani. Cruxent e Rouse (1963: 18-19) também eram reticentes quanto a esse 

tipo de correlação, principalmente para períodos pré-coloniais. No entanto, houve diversas 

tentativas de associar determinados conjuntos cerâmicos com povos falantes de línguas 

conhecidas, ou, pelo menos, de relacionar a distribuição de complexos cerâmicos com as rotas 

propostas de migração de diferentes famílias linguísticas.  

Os primeiros esforços para estabelecer a relação entre vestígios arqueológicos e povos 

falantes de línguas Karib foram feitos na década de 1970, por meio de diferentes pesquisas 

(ZUCCHI, 1985: 24-25), como: o trabalho de Donald Lathrap, o primeiro a fazer a conexão 

entre povos da família linguística Karib e os portadores da cerâmica com antiplástico cauixi; a 

classificação linguística da família Karib, proposta por Marshall Durbin; e a pesquisa sobre o 

complexo sistema de interações na foz do rio Orinoco, por Nancy Morey, como um ponto de 

partida para as pesquisas sobre a evolução e a dispersão da cerâmica com cauixi na 

Venezuela. As classificações linguísticas serão discutidas no Capítulo 3, as hipóteses de 

Lathrap e as discussões gerais na Venezuela serão resumidas a seguir. 

Tendo em vista a distribuição geográfica dos povos de língua Karib na época da 

chegada dos europeus e os estudos linguísticos contemporâneos, Lathrap (1970: 87-88) supôs 

que a origem dessa família teria sido na região das Guianas ou zona próxima, de onde seus 

falantes teriam se dispersado para outros lugares. Ainda muito baseados nos estereótipos 

culturais associados aos povos de língua Karib (ver Capítulo 3), os relatos sobre sua expansão 

no Suriname e vale de São Jorge, na Colômbia, indicavam uma falta de padrão, pois os 

ataques que faziam aos povos vizinhos eram feitos de maneira desordenada, por grupos de 

jovens hostis que canibalizavam os homens e raptavam as mulheres como esposas. Essa falta 

de padrão refletiria na dificuldade em se encontrar “equivalentes arqueológicos precisos de 
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determinados passos da expansão caraíba conhecidos através das crônicas” (LATHRAP, 

1970: 180).  

No entanto, ao considerar um período maior de tempo, Lathrap notou uma difusão 

gradual de traços estilísticos e tecnológicos em conjuntos cerâmicos, entre 500 e 1500 AD, a 

partir do quadrante nordeste da bacia do Amazonas por zonas contíguas da América do Sul. 

Esses conjuntos cerâmicos foram considerados como tradições, que compunham a Série 

Arauquinoide (na direção das Guianas, Venezuela e Caribe) e a Tradição Inciso-Ponteado (na 

direção do baixo rio Amazonas). Pelas similaridades entre esses dois conjuntos cerâmicos e o 

uso do cauixi como antiplástico, Lathrap sugeriu uma relação entre eles e os povos de línguas 

Karib. Contudo, é preciso lembrar que o próprio autor não pretendeu afirmar que todos os 

estilos de incisão fina foram produzidos por esses povos, ou mesmo que todos os povos de 

línguas Karib, descritos na época da colonização, tenham produzido cerâmica nesse mesmo 

estilo. Sua sugestão foi baseada somente na relação entre a cronologia geral e a direção da 

expansão dessa tradição estilística, que corresponderiam com o que se conhecia até então da 

expansão desse povos (LATHRAP, 1970: 186). 

A Tradição Inciso-Ponteado é uma das quatro tradições identificadas por Meggers e 

Evans na Amazônia, sendo a mais recente delas, inicialmente datada entre 1000 e 1500 AD. 

Com uma maior densidade de sítios na área entre Parintins e Santarém, assim como nos rios 

Nhamundá e Trombetas, sua expansão teria ocorrido pelo rio Amazonas até seus tributários 

ao sul (MEGGERS; EVANS, 1983: 324; NEVES, 2008: 369). Em seus trabalhos mais 

tardios, os autores reconheceram a possibilidade da relação entre esses complexos cerâmicos e 

povos de línguas Karib. A dispersão por longas distâncias das cerâmicas Arauquinoide e 

Inciso-Ponteado (já consideradas como uma mesma tradição), que depois mantinha-se em sua 

região sem contato com as outras, seria bastante similar ao que teria acontecido com os 

falantes de línguas Karib, que teriam se espalhado desde as Guianas nas porções ocidentais e 

sul da Amazônia (MEGGERS; EVANS, 1983: 327). Assim, outros pesquisadores passaram a 

adotar a ideia de que a Série Arauquinoide e a Tradição Inciso-Ponteado fossem 

manifestações locais da expansão de povos de línguas Karib nessas direções (NEVES, 2008: 

370), inclusive ao considerar esses dois complexos parte de uma mesma tradição (ROSTAIN; 

VERSTEEG, 2004; ROSTAIN, 2016). 

A Venezuela é considerada uma região de extrema importância na conexão de 

movimentos de populações indígenas entre os Andes, ilhas do Caribe e Amazônia 

(ANTCZAK; URBANI; ANTCZAK, 2017: 132). Por esse motivo, mesmo que não seja 

tratado com profundidade neste trabalho, é importante mencionar os esforços de Alberta 
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Zucchi (1985), Kay Tarble (1985) e Arie Boomert (1986) em pesquisas de síntese sobre os 

modos e etapas de expansão de falantes de línguas Karib na Venezuela, Guianas e ilhas do 

Caribe, que relacionam os modelos linguísticos, arqueológicos e relatos da época colonial, 

assim como a revisão mais recente de Andrzej Antczack, Bernardo Urbani e Maria 

Magdalena Antczak (2017). 

Zucchi (1985: 29) menciona que não existem evidências arqueológicas que indiquem 

um processo violento e conflitivo em todas as etapas de expansão Karib, pelo menos entre 

400 e 1000 AD. Pelo contrário, os portadores de cerâmica com cauixi “implementaron toda 

una gama de diferentes mecanismos de articulación con los grupos locales, lo qual ha dado 

origen a contextos arqueológicos de naturaleza variada y altamente compleja”, considerando 

também que sítios com tipos cerâmicos distintos não necessariamente deveriam ser 

considerados “intrusivos” ou resultado de comércio, mas também poderiam representar 

“comunidades multiétnicas en coexistencia pacífica” (ZUCCHI, 1985: 40). 

Tarble (1985) chama atenção para a diversidade de estratégias de adaptação, em 

diferentes tipos de ambientes (zona costeira e fluvial, zona interfluvial nas florestas, alta 

savana), dos povos falantes de línguas Karib na Venezuela e Guianas, desde a chegada dos 

europeus até hoje. No entanto, pode ser que compartilhassem elementos comuns de 

organização política e econômica, relacionados a uma “estrutura social Caribe”.  

Ao conectar dados arqueológicos e etno-históricos, Boomert (1986) propôs uma 

discussão sobre a relação da cultura arqueológica dos falantes de Island Carib, habitantes das 

ilhas do Caribe, e dos povos falantes de línguas Karib e Arawak do continente, principalmente 

Venezuela e Guianas, e tomou o cuidado para não confundir aspectos de uma cultura 

arqueológica com identidade étnica (esta sempre autoatribuída). O autor explorou as relações 

entre o complexo cerâmico Cayo, em diversas ilhas caribenhas, com a fase tardia do 

complexo cerâmico Koriabo nas Guianas (na época associado à Tradição Polícroma da 

Amazônia), e evidenciou também as similaridades entre os grafismos das cerâmicas 

produzidas pelos Kari’na (língua Karib) e Palikur (língua Arawak) com os da cerâmica da 

Fase Aristé tardia e Fase Aruã tardia no Amapá. 

Esses autores contribuíram para a complexificação dos modelos ao lidar com diferentes 

fontes de dados, sem pensar nesse movimento de expansão de povos de línguas Karib de uma 

maneira homogênea, com relações claras e diretas entre conjuntos arqueológicos 

(especialmente cerâmicos) e populações historicamente conhecidas. Inclusive, Tarble (1985: 

74) levantou a necessidade de pesquisas etnoarqueológicas que partissem dos povos falantes 

de línguas Karib atuais, voltadas para a escavação de assentamentos ocupados anteriormente 
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por eles até os sítios que ocupavam descritos pelos relatos coloniais. Somente com um 

trabalho de abordagem histórica direta é que a autora acreditva ser possível comprovar uma 

associação entre vestígios arqueológicos, povos e línguas. 

Em uma revisão atual sobre a migração de povos falantes de línguas Karib na 

Venezuela, Antczak, Urbani e Antczak (2017) partem de relatos históricos do início do século 

XVI, ao conectar os conjuntos cerâmicos dessa época até o passado recente, em uma reflexão 

sobre as culturas arqueológicas definidas em trabalhos anteriores com dados genéticos, 

arqueológicos e modelamento de paisagens (landscape engineering). Para isso, consideram as 

séries e os complexos cerâmicos também como “esferas de interação”: “network of 

interactions that, operating through mobility and exchange mechanisms, fostered the social, 

economic, and ideological relations” (ANTCZAK; URBANI; ANTCZAK, 2017: 138). Além 

disso, questionam o uso de cauixi como um traço distintivo associado a povos falantes de 

línguas Karib, já que outros conjuntos cerâmicos não associados a eles também apresentam 

cauixi, além de ser ausente nos conjuntos das Guianas (ANTCZAK; URBANI; ANTCZAK, 

2017: 142-143). 

 

 

2.3 Características das cerâmicas arqueológicas 

 

Para contextualizar as questões iniciais desta tese nesse emaranhado de classificações 

e correlações, as principais características dos complexos cerâmicos, ainda hoje, comumente 

associados aos povos de língua Karib serão descritas resumidamente. A intenção aqui não é a 

de questionar e criticar esses conjuntos, mas entender o contexto arqueológico que trata da 

associação entre determinados conjuntos cerâmicos e povos falantes de línguas Karib para 

dialogar com a análise dos conjuntos cerâmicos etnográficos. Sua localização geral é 

observada no Mapa 1. Alguns complexos não são apontados no mapa, como os Inciso-

Ponteado do interflúvio dos rios Xingu e Tocantins, que fogem da região exibida; e o 

complexo Saracá do rio Urubu, ainda em discussão e considerado como fronteira social. 

Como mencionado anteriormente, os principais conjuntos cerâmicos arqueológicos 

associados aos falantes de línguas Karib seriam os pertencentes à Tradição Inciso-Ponteado e 

à Série Arauquinoide, consideradas atualmente como uma mesma tradição na Amazônia. A 

Tradição Inciso-Ponteado foi construída principalmente com base nas cerâmicas da Fase 

Santarém e da Fase Konduri, sendo que outros conjuntos que já foram associados a essa 

tradição têm sido discutidos separadamente, apesar de ainda serem considerados similares.  
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Mapa 1: Localização aproximada de complexos cerâmicos arqueológicos comumente associados a 
povos de línguas Karib. 
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A Série Arauquinoide possui diversos complexos associados, mas aqui será feita 

referência somente àqueles presentes nas Guianas: Cultura Herterintz, Cultura Kwatta, 

Cultura Barbakoeba e Cultura Thémire. 

Outras fases relacionadas a esses grandes conjuntos são descritas separadamente, 

pois sua associação tem sido revista por questões particulares de cada região: Fase Mabaruma, 

Fase Koriabo e Fase Ipavu. Além disso, duas outras fases foram criadas para classificar 

conjuntos cerâmicos mais recentes, diretamente associadas a povos específicos: Fase 

Rupununi e Fase Wai Wai. Apesar de cada fase, tradição ou cultura estar associado com os 

mais diferentes materiais arqueológicos, aqui serão tratadas principalmente as características 

dos complexos cerâmicos.  

 

Tradição Inciso-Ponteado 

A cerâmica da Tradição Inciso-Ponteado foi definida para os conjuntos cerâmicos 

encontrados principalmente na região de Santarém, nos rios Tapajós e Amazonas, assim como 

nos rios Nhamundá e Trombetas (NEVES, 2008: 369), que seriam a Fase Santarém e a Fase 

Konduri. Outros conjuntos associados a essa tradição encontram-se no baixo rio Amazonas, 

rio Tapajós, rios Xingu e Tocantins, nas bacias do rio Trombetas e do rio Urubu (ROCHA, 

2017: 68). Sua distribuição cronológica foi inicialmente observada entre 1000 e 1500 AD  

(MEGGERS; EVANS, 1983: 324), ampliada posteriormente para 900 e 1700 AD (ROCHA, 

2017: 67). 

A principal característica desse conjunto é o uso de incisão, ponteado e modelados de 

diversas maneiras, sendo nomeado por seu traço mais distintivo que é a combinação de 

incisão e ponteado, alternados em faixas no interior das bordas de tigelas ou exterior do 

pescoço de jarras. Outros tratamentos de superfície diagnósticos desse conjunto são o 

preenchimento de áreas com linhas finas, paralelas e pouco espaçadas; os adornos que 

incluem formas antropomorfas, zoomorfas e geométricas (mais comuns no complexo 

Santarém); e uso de engobo vermelho. O assador seria a forma associada a esse conjunto 

(MEGGERS; EVANS, 1964 [1961]: 381; 1983: 324).  

Segundo Lathrap (1970: 181-186), o antiplástico mais utilizado é o cauixi e são duas 

as características principais no estilo dos tratamentos de superfície: uma é a incisão fina e 

profunda, executada por meio de estilete muito aguçado, em forma de V (que contrasta com o 

U da Tradição Barrancoide), quase sempre formando desenhos reticulados, e tendo como 

motivo base uma faixa contínua de triângulos isósceles justapostos; a outra, é a utilização 

frequente de aplicado, com adornos zoomorfos e motivos abstratos obtidos pela oposição de 
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delgados cilindros de argila úmida, combinados com grandes quantidades de saliências 

esféricas. Os temas são variados, como cobras, macacos, caimões, jaguares, sapos, ou mesmo 

temas antropomorfos, além de composições abstratas de sequências de pequenas esferas 

(Figura 1). 

 

Figura 1: Cerâmica da Tradição Inciso Ponteado. 1) a, b Konduri; c, d Monte Macisito, Bolívia; e 
Itacoatiara; f Nericagua; g, h Arauquin; i, j Matraquero; k Camoruco; l, m Apostadero; n Valencia. 2)  
a, b Santarém; c Konduri; d - g Cordobal; h, i Arauquin; j, k Matraquero; l Camoruco; m Mabaruma 
sueprior; n Apostadero; o, p la Cabrera. 

 
Fonte: LATHRAP (1970: 182-183). 

 

Além dos tradicionais tratamentos de superfície característicos dessas cerâmicas, Bruna 

Rocha (2017: 69) descreve um panorama atual da Tradição Inciso-Ponteado, que considera a 

ampla distribuição desses conjuntos cerâmicos: o antiplástico mais comum é o cauixi, mas 

também diferentes minerais e areia de quartzo; queima oxidante; imensa variabilidade de 

formas, desde simples abertas esféricas, até abertas e compostas, fechadas dependentes, 

formas globulares; apliques zoomorfos e cariátides, além de tratamentos cromáticos. Apesar 

dessas diversas similaridades, a autora propõe que os diferentes conjuntos associados a essa 

tradição devem ser estudados em suas particularidades locais, para uma melhor compreensão 

dos processos envolvidos na transmissão dos elementos que a compõe, como migração, 

expansão, intercasamentos, trocas e emulação. Esses processos poderiam envolver diversas 

comunidades de prática ceramistas, que compartilham elementos e normas de produção, como 

em uma “constelação de prática” (ROCHA, 2017: 348-349). 
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Fase Santarém 

Com as primeiras classificações de um complexo cerâmico em Santarém por Curt 

Nimuendaju e Helen Palmatary, Meggers e Evans consideraram essa cerâmica parte da Fase 

Santarém ou Tapajó, associada diretamente aos Tapajó do século XVII, sendo o “modelo” 

para a criação da Tradição Inciso-Ponteado (LATHRAP, 1970; MEGGERS, 1987; 

AMARAL, 2016). Outros complexos artefatuais conectados a essa fase são: pingentes de 

pedra verde, machados, estatuetas antropomorfas e apitos (TROUFFLARD, 2016: 245). 

Segundo relatos históricos do século XVII, os Tapajó eram grandes produtores de 

cerâmica e a comercializavam com outros povos na região (NIMUENDAJU, 1953: 101; 

MEGGERS, 1987: 191). Apesar desses relatos e de algumas palavras que poderiam ser de 

uma língua Karib, não é certo a que família linguística pertencia a língua que falavam, a não 

ser que não era um idioma Tupi (NIMUENDAJU, 1953: 96; LATHRAP, 1970: 184), não 

tendo sido considerado nem mesmo nas classificações linguísticas que abrangiam diversas 

línguas extintas (como em DURBIN, 1977). Assim, não é possível dizer que é forte a 

“associação entre falantes de línguas Karib e cerâmica Kondurí e Tapajó, na região de 

Santarém” (NEVES, 2011: 47), mesmo sendo uma hipótese bastante difundida na 

arqueologia.  

 
Figura 2: Cerâmica Santarém a) vaso de gargalo, c) vaso de cariátides, d) vaso zoomorfo. Acervo do 
Museu Paraense Emílio Goeldi. 

 
Fonte: BANCO SAFRA (1986). 

 

Essa cerâmica (Figura 2) é caracterizada por um núcleo com pasta cinza-claro e 

coloração marrom-clara na superfície, espessura fina, pinturas vermelhas e brancas e desenhos 

em baixo e em alto relevo (MEGGERS, 1987: 189).  O antiplástico mais utilizado é o cauixi, 

mas também o caraipé no período pós-colonial (TROUFFLARD, 2016: 249). No entanto, o 

que mais chama a atenção nesse conjunto são as formas complexas e os ornamentos 

modelados de pássaros e de outros animais. São três os tipos de vasilhas que representam esse 
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conjunto (TROUFFLARD, 2016: 246; AMARAL, 2016: 257): vasos de gargalo, vasos de 

cariátides e vasos globulares antropo e zoomorfos. Estudos mais recentes sobre essa cerâmica 

podem ser encontrados em Gomes (2010, 2011), Schaan e Alves (2015), Amaral (2016) e 

Alves (2018). 

 

Fase Konduri 

Esse conjunto foi primeiramente definido por Nimuendajú, que constatou que diversos 

povos vizinhos dos Tapajó na região do rio Trombetas, principalmente os Conduri, possuíam 

um estilo de cerâmica bastante semelhante, mas, ao mesmo tempo, com características 

próprias que os distinguiam (NIMUENDAJU, 1953; HILBERT, 1955; ALVES, 2018). 

Posteriormente, Peter Hilbert (1955) definiu esse estilo na região do Nhamundá e Trombetas. 

As datações dessa cerâmica compreendem um período entre os séculos XI e XV (ALVES, 

2018). 

É importante notar que a afiliação linguística dos Conduri e de outros povos da região 

tampouco pode ser comprovada (NIMUENDAJU, 1953: 96, 98), apesar de serem comumente 

referidas como de línguas Karib na arqueologia.  

A cerâmica Konduri (Figura 3) possui cauixi como antiplástico principal, bases anelares 

e formas variadas, com a ocorrência de bases trípodes. Os tratamentos de superfície incluem 

linhas finas incisas retilíneas na borda, vestígios de pintura vermelha, adornos e alças antropo 

e zoomorfas, com acabamentos de entalhes e pontos (HILBERT, 1955: 71). Uma revisão e 

análise aprofundada desse complexo foi realizada por Marcony Alves (2019). Já o trabalho de 

Jaime Xamen Wai Wai (2017) faz uma revisão sobre o siginifcado dessa cerâmica para os 

Waiwai, que ocupavam desde antigamente o rio Trombetas e que faziam representações de 

animais nas vasilhas, o que mostra uma identidade ligada com outros seres, ligadas ao 

xamanismo. 
 

Figura 3: Cerâmicas do Estilo Konduri a) vasilha globular, b) vasilha com base anelar, c) fragmento 
de vasilha com base trípode. 

 
Fonte: a) BANCO SAFRA (1986); b-c) HILBERT (1955: 36, 45). 
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Série Arauquinoide 

A Série Arauquinoide é considerada a correspondente da Tradição Inciso-Ponteado na 

Venezuela e Guianas, sendo mais recentemente chamada de Tradição Arauquinoide em uma 

tentativa de junção dos sistemas de classificação (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 234) ou 

mesmo sendo considerada como Tradição Inciso-Ponteado, devido às similaridades dos 

complexos cerâmicos (ROSTAIN, 2016).  

Foi inicialmente definida por Cruxent e Rouse (1963), com base em alguns sítios 

localizados no baixo rio Apure, um tributário do médio rio Orinoco. Com datas entre 300 e 

1400 AD, um intervalo de tempo que corresponde aos períodos III, IV e V propostos pelos 

autores. Essa série é composta por 4 estilos na Venezuela (CRUXENT; ROUSE, 1963: 110): 

Arauquín (período III e IV) e Matraquero (período IV) perto de San Fernando nas planícies 

centrais; Camoruco (período IV) perto de Parmana no médio Orinoco; e Guarguapo (período 

IV e V), em Barrancas, no baixo rio Orinoco. Nas Guianas, são quatro culturas associadas a 

essa série, definidas principalmente com base nas diferenças cerâmicas, econômicas e de 

territórios em que os sítios são encontrados (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 236): Hertenrits, 

Kwatta, Barbakoeba e Thémire. Recentemente, Stéphen Rostain (2016: 60) incluiu os 

conjuntos Apostadero e Mabaruma tardio como expressões da Tradição Arauquinoide na 

Guyana oriental. 

Apesar de datas divergentes, é provável que o estilo da cerâmica Arauquinoide tenha se 

espalhado pela confluência dos rios Apure e Orinoco para o leste, até o médio e baixo 

Orinoco, as planícies venezuelanas e as Guianas (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 234). 

Segundo Stéphen Rostain e Aad Versteeg (2004: 234), o período inicial de tal tradição na 

Venezuela é compreendido entre 500 a 1000 AD, enquanto que o período tardio estaria entre 

1000 e 1400 AD. A sequência cronológica nas Guianas é mais ou menos paralela a da 

Venezuela, com o início da difusão nessa direção a partir de 600 AD, coincidindo com a 

construção de campos elevados (ROSTAIN, 2016: 60). 

A principal característica desses conjuntos cerâmicos é o uso do cauixi como 

antiplástico, que resulta em uma coloração cinza e deixa a superfície suave ao toque, mas 

também é possível encontrar caco moído (CRUXENT; ROUSE, 1963: 92-95; ROSTAIN; 

VERSTEEG, 2004: 234). É também distinta por seus modelados e linhas incisas retas, 

paralelas e pouco espaçadas, algumas vezes associadas a excisões e a ponteados (MEGGERS; 

EVANS, 1983: 319), mas as combinações decorativas e grafismos variam dentro dos estilos 

(CRUXENT; ROUSE, 1963: 113-115). São típicas as jarras ou garrafas globulares com 

apliques no pescoço de faces humanas, com as sobrancelhas pronunciadas e os olhos no 
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formato de grãos de café. As tigelas têm lados inclinados externamente, com uma superfície 

interna larga portando desenhos incisos finos e fundos. Os desenhos variam de estilo para 

estilo, mas consistem basicamente de linhas paralelas inclinadas em direções alternadas e 

limitadas, no topo e na base, por linhas horizontais. As tigelas de todos os estilos são 

decoradas com alças/lóbulos que tipicamente têm apliques como faces, inclusive com olhos 

de grão de café. São também comuns fragmentos de assadores. Todos os estilos possuem 

fileiras aplicadas na parede, que são frequentemente ponteados, mas não têm pintura, exceto 

por alguns fragmentos com engobo vermelho no estilo Arauquín (CRUXENT; ROUSE, 1963: 

113-115). São aqui descritos somente os conjuntos das Guianas (Figura 4). 
 

Figura 4: Cerâmica Arauquinoide nas Guianas 1) Herterints, 2) Kwatta, 3) Barbakoeba, 4) Thémire. 

 
Fonte: ROSTAIN (2016: 63). 
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Cultura Hertenrits 

Foi definida por Geijskes em 1963, após as escavações do monte Hertenrits no 

Suriname, e foi estudada posteriormente por Boomert, em 1976 e 1980, e por Versteeg ,em 

1985. É encontrada entre os rios Berbice e Coppename, em uma área de 210 km por 25 km 

que compreende 13 sítios (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 236). 

Os complexos cerâmicos são associados a montes artificiais nos pântanos, onde se 

construíam as vilas. Os arredores dos montículos foram modificados por atividades humanas, 

identificadas por agrupamentos de campos elevados, ossos de animais (veados, manatis, 

peixes, caranguejos, etc.), artefatos de ossos, pedra e concha, mas não é associado com terra 

preta (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 236). 

A cerâmica inicial desse complexo seria mais simples, com lábios incisos e apliques de 

filetes sinuosos (ROSTAIN, 2016: 60). A partir de 1000 AD, ocorre uma diversificação de 

decorações (Figura 4-1), caracterizada pela frequente aparição de representações de faces 

humanas feitas com apliques em alças ou adornos modelados, assim como pequenas 

estatuetas (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 236-237). Apresenta também antiplástico de argila 

refratária, formas abertas, lábios dentados e incisões paralelas em forma de espiga 

(ROSTAIN, 2016: 60).  

 

Cultura Kwatta 

Este complexo cerâmico é localizado entre os rios Coppename e Suriname, em uma área 

de 92 km por 30 km. Não é associado aos campos elevados, pois provavelmente os cultivos 

eram feitos nas orlas (ricas em conchas) por um sistema de coivara. O material lítico deveria 

vir do interior do Suriname, possivelmente por trocas com a povos da cultura Brownsberg, 

parte de uma grande rede de relações na região (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 237). As 

datas estariam entre 1140 e 895 AP (ROSTAIN, 2016: 62).  

A cerâmica (Figura 4-2) possui diversos motivos decorativos em comum com 

Hertenrits, como roletes ondulados de argila na parte externa da vasilha, pintura vermelha, 

como no estilo da cerâmica do sítio de Peruvia, e faixas de pintura branca (ROSTAIN; 

VERSTEEG, 2004: 237). Possui antiplástico de argila refratária, caraipé, areia ou conchas 

moídas, além de bases manufaturadas com roletes em espiral (ROSTAIN, 2016: 62). 

 

Cultura Barbakoeba 

Presente entre o rio Cottica, no Suriname, até o oeste no rio Sinnamary, na Guiana 

Francesa, em uma área de 200 km por 25 km, com mais de 15 sítios. A única data para tal 
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complexo foi obtida em Boekoekreek-2, 1050-1100 AD, que sugeriu para essa cultura um 

período entre 1000 e 1400 AD. É associada a sítios de terra preta de 30-40 cm de espessura. 

Na Guiana Francesa, essa cultura é gradualmente substituída pela Thémire, já uma mistura 

entre as tradições Arauquinoide e Polícroma (manifestada na região pela Fase Aristé) 

(ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 237).  

A cerâmica (Figura 4-3) possui tempero de caco moído, como é usual para 

Arauquinoide nas Guianas. Formas comuns são tigelas, jarras, assadores e algumas garrafas. 

A decoração predominante é de filetes ponteados, fileiras de ponteados ou pontas de dedos, 

adornos geométricos, zoo ou antropomorfos, filetes de argila aplicados na base do pescoço, 

impressões com ponta do dedo, roletes visíveis e, raramente, alças (ROSTAIN; VERSTEEG, 

2004: 237). Também existem bases feitas com roletes em espiral e urnas funerárias de 

formato ovoide (ROSTAIN, 2016: 62). 

O estudo de Claude Coutet (2009, 2016) caracteriza o complexo cerâmico da cultura 

Barbakoeba como: roletes mal unidos, devido a alisamento insuficiente; pasta com inclusões 

grosseiras, de caco moído e minerais; formas abertas com bordas extrovertidas, jarras grandes 

de forma ovoide, como urnas funerárias (provável uso secundário); apliques zoo ou 

antropomorfos na base do pescoço, corrugado nas bordas de pratos fundos, apliques de filetes 

modelados e ponteados, pouco uso de engobo vermelho. É bastante relacionada a cerâmicas 

da Série Arauquinoide encontradas no Suriname, sendo aos poucos substituída pela cultura 

Thémire (COUTET, 2016: 81).  

 

Cultura Thémire 

Na Guiana Francesa central, é a manifestação mais a leste da tradição Arauquinoide, 

entre o rio Sinnamary e a Ilha de Caiena, numa área de 100 km por 30 km. São mais de 20 

sítios, a maioria na área costeira arenosa. É associada a diques transversais, que podem ter 

sido caminhos ou ter sido utilizados para a drenagem dos pântanos (ROSTAIN; VERSTEEG, 

2004: 238). É dividida em quatro tipos: Cayenne Pintada, Mahuary Inciso, Montabo 

Vermelho, Melchior Krep.  

A cerâmica Thémire (Figura 4-4) tem algumas decorações específicas não presentes em 

outras culturas Arauquinoide nas Guianas, como borda extrovertida decorada internamente 

com áreas escovadas por pinturas ou incisões (ROSTAIN; VERSTEEG, 2004: 238). São 

comuns formas abertas, lábio incisos, incisões paralelas (verticais, oblíquas ou em espiral), 

ponteados, apliques, modelados zoomorfos, além de pintura branca sobre fundo vermelho (ou 

raramente o inverso), e pintura vermelha (ROSTAIN, 2016: 62). É destacado seu caráter 
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“híbrido”, com influências da Tradição Polícroma, especialmente da Fase Aristé (ROSTAIN; 

VERSTEEG, 2004: 238; ROSTAIN, 2016: 64). 

Segundo Coutet (2009, 2016), essa cerâmica se caracteriza por: pasta de boa qualidade, 

com caco moído e inclusões minerais, além de caraipé; manufatura cuidadosa, com poucos 

vestígios das técnicas na superfície, que é bastante polida ou com engobo; tigelas pintadas de 

vermelho e branco ou decoradas com linhas incisas na parte superior da parede, entalhes nos 

lábios, jarras com linhas oblíquas incisas no pescoço, pratos fundos com carenas e pinturas 

polícromas, engobo vermelho. Ao contrário da cerâmica Barbakoeba, as decorações plásticas 

são mais elaboradas e é utilizada a pintura branca. Para a autora, esse complexo seria 

realmente uma transição entre a tradição Arauquinoide e a Polícroma (COUTET, 2016: 82). 

 

 

Fase Mabaruma 

Encontrada ao longo do rio Aruka, na Guyana, foram definidos oito tipos para esta fase 

(EVANS; MEGGERS, 1960: 86-116): Akawari Inciso e Modelado, Aruka Inciso, Hosororo 

Simples, Hotokwai Simples, Kaituma Inciso e Ponteado, Koberimo Simples, Mabaruma 

Inciso, Mabaruma Simples (Figura 5). Apesar de classificada, a princípio, como parte da 

Tradição Barrancoide, usualmente associada aos povos de língua Arawak, recentemente 

Rostain (2016: 58, 60) incluiu o conjunto Mabaruma tardio como manifestação da Série 

Arauquinoide na Guyana oriental. 

É utilizado mineral como antiplástico, com areia mais grossa no tipo Mabaruma 

Simples que é substituída por uma areia mais fina no tipo Hosororo Simples, para então 

popularizar-se a esteatita no Hotokwai Simples e, finalmente, a mica do Koberimo Simples. 

As formas que compõem esse conjunto são tigelas abertas, jarras globulares, assadores. 

No tipo Akawari Inciso e Modelado ocorre a combinação de motivos incisos e apliques 

modelados na borda, alguns no estilo Barrancoide mas a maioria em estilo diferente. No 

Aruka Inciso são feitas incisões retilíneas ou curvilíneas em pares de linhas paralelas, algumas 

delimitam zonas, como no exterior da borda. No tipo Kaituma Inciso e Ponteado, as linhas 

incisas terminam com pontos e formam áreas com motivos de linhas paralelas, curvas ou 

retas, que se alternam a espaços vazios ou faixas, ao longo da borda; também são encontradas 

áreas ponteadas divididas por linhas incisas, com motivos triangulares ou ovoides. No tipo 

Mabaruma Inciso, os motivos são limitados à parte superior da borda, de uma a três linhas 

incisas paralelas, às vezes intercaladas por pequenos lóbulos, que apresentam faces estilizadas 
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ou motivos geométricos. Alguns fragmentos não classificados apresentam pintura vermelha e 

engobo branco. 

 
Figura 5: Cerâmica da Fase Mabaruma. 

 
Fonte: EVANS; MEGGERS (1960). 

 

 

Fase Koriabo 

Essa fase foi primeiro descrita por Evans e Meggers (1960) na Guyana, na região do rio 

Barima (EVANS; MEGGERS, 1960; CABRAL, 2011). Posteriormente, um levantamento de 

Arie Boomert (2004) indicou a dispersão desse complexo cerâmico desde a Venezuela até o 

Amapá, no período entre 1200 e 400 AP, e situada tanto na Tradição Polícroma como na 

Tradição Inciso-Ponteado (BOOMERT, 2004; VAN DEN BEL, 2010: 87; ROSTAIN, 2016; 

SALDANHA et al, 2016: 94). 

O complexo cerâmico foi subdividido em tipos (EVANS; MEGGERS, 1960: 130-170): 

Barima simples, Koriabo inciso, Koriabo simples, Koriabo raspado. Apesar de alguns traços 

que os diferenciam, possuem diversas características em comum (EVANS; MEGGERS, 1960: 

130-137). O antiplástico utilizado é o caraipé, mas também areia grossa no Koriabo simples e 

raspado; a coloração é alaranjada no núcleo e na superfície, mas alguns têm o núcleo cinza-

claro; queima oxidante; acabamento alisado; formas de tigelas abertas, jarra globular, assador 

e pequenas jarras e tigelas. O tipo Koriabo Inciso apresenta acabamentos com técnicas de 

incisões, ocasionalmente associadas a baixo relevo e apliques modelados, linhas incisas em 

forma de V, linhas incisas paralelas, curvilíneas ou retilíneas, desenhos escalonados, em 

ziguezague, diagonais, linhas onduladas, e, menos comumente, espirais. O tipo Koriabo 

raspado apresenta largas incisões em combinação com modelados aplicados em baixo relevo, 
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linhas paralelas arranjadas verticalmente no exterior ou no interior de bordas extrovertidas, 

espirais com apliques pequenos de olho no centro, elementos curvilíneos paralelos. 

 
Figura 6: Cerâmica Koriabo 1) fragmentos de sítios no Suriname, em Versteeg (2003: 182); 2) fragmentos do 
sítio Laranjal do Jari 1, Amapá, acervo IEPA; 3) vasilhas de sítios no Suriname. 

 
Fonte: 1-2) CABRAL (2011: 96); 3) ROSTAIN (2016: 69). 

 

Suas características principais são (Figura 6): “decorações incisas associadas com 

pequenos apliques, seguidamente com uma impressão anelar no seu interior, além de bordas 

lobadas, com decoração incisa e pequenos rostos” (CABRAL, 2011: 95). No Amapá, 

conjuntos cerâmicos associados à Fase Koriabo são encontrados no interior do estado, em 

áreas montanhosas, em sítios funerários e de habitação. As características principais são 

(SALDANHA et al, 2016: 94): formas “tóricas”, “ouriçoformes”, tigelas ovoides ou 

arredondadas (muitas com flange labial e lábio polilobado, “floriforme”); repertório 
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decorativo, que pode associar incisão/gravura a raspagens, apliques finos e pequenos, mas são 

poucas as pinturas ou banhos; antiplástico de caco moído e caraipé.  

Recentemente, cerâmicas com características estilísticas (leia-se decoração e algumas 

formas) Koriabo foram identificadas na região do baixo rio Amazonas, na foz e no médio rio 

Xingu (FERNANDES; LIMA; RIBEIRO, 2018: 417) e em Monte Alegre, no baixo rio 

Amazonas (BARRETO; NASCIMENTO, 2016). Discussões sobre a distribuição, 

variabilidade e significados desse estilo cerâmico foram feitas no evento “Koriabo: do Mar do 

Caribe ao Rio Amazonas”, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em Belém, em 2017 

(publicação no prelo).  

Devido a correlações com fontes etno-históricas e datações dos sítios arqueológicos, 

além de elementos dos grafismos compartilhados com a cerâmica produzida pelos Kari’na nas 

Guianas, atualmente, é sugerido que a cerâmica da Fase Koriabo seja associada a povos de 

línguas Karib (BOOMERT, 1986; SALDANHA et. al. 2016: 96). No entanto, Boomert (2004: 

262) também sugere que o complexo Koriabo seria ancestral tanto da cerâmica Kari’na 

(língua Karib) como da Palikur (língua Arawak), assim como da cerâmica dos povos falantes 

de Island Caribs no século XVII, assim, não seria possível fazer uma correlação direta entre 

as cerâmicas Koriabo e famílias linguísticas específicas. 

O uso somente da cerâmica decorada como diagnóstica de pertencimento de todo um 

conjunto cerâmico escavado ao complexo Koriabo foi questionado por Martijn van den Bel 

(2010) na Guiana Francesa, já que a maior parte das cerâmicas que não possui decoração não 

pode ser classificada como Koriabo, pois “its Koriaboness is only acclaimed when the typical 

Koriabo decorations are observed” (VAN DEN BEL, 2010: 89). 

 

 

Fase Ipavu 

As pesquisas de Gertrude Dole, na década de 1950 e de Mário Simões, na década de 

1960, identificaram conjuntos cerâmicos na região do baixo rio Culuene e lago Ipavu, sudeste 

do Parque Indígena do Xingu (PIX), que passaram a fazer parte da Fase Ipavu. O estudo 

desses complexos foi aprofundado por Heckenberger (1996) e Joshua Toney (2016), que os 

relacionaram a povos de língua Arawak e Karib que habitam ainda hoje a região. Apesar de 

poderem ser expressões tardias tanto da Tradição Borda Incisa quanto da Tradição Inciso-

Ponteado, os conjuntos cerâmicos do Alto Xingu não se encaixam completamente em 

nenhuma dessas grandes tradições amazônicas (TONEY, 2016: 225, 236).  
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As cerâmicas encontradas na região dos formadores do rio Xingu, sudeste do PIX, são 

classificadas como uma tradição contínua (Figura 7), dividida em períodos cronológicos com 

mudanças na tecnologia de produção (TONEY, 2016: 228-231).  

 
Figura 7: Cerâmicas da Fase Ipavu. 1) período Ipavu inicial, 2) período Ipavu tardio, 3) período 
Proto-histórico, 4) e 5) período Proto-histórico com modelados semelhantes à cerâmica Arauquinoide. 

 
Fonte: TONEY (2016: 231, 234). 

 

A primeira ocupação na região, por volta de 700 AD, é classificada como Fase Ipavu e a 

cerâmica desse período possui cauixi como principal antiplástico (em baixa proporção), além 

de alta porcentagem de caraipé; as decorações são mais similares às descritas para a Tradição 

Inciso-Ponteado, com fileiras de linhas incisas e paralelas em bordas reforçadas e/ou 
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extrovertidas; vasilhas pequenas de espessura fina, de formato globular e com base em 

pedestal. O segundo período, a partir 1250 AD, é a Fase Ipavu tardia, caracterizada pela 

presença de aldeias com praças central, que representam a expansão populacional e 

complexidade sociopolítica do Alto Xingu. As características são bastante similares com as do 

período inicial, mas destacam-se a maior quantidade de cauixi e a menor quantidade de 

caraipé na pasta cerâmica; base plana, decoração de ungulados na extremidade do lábio. Essas 

mudanças poderiam corresponder à influência de povos de língua Karib, recém chegados na 

região.  

A partir de 1500 AD, tem início o período Proto-histórico ou Período Galático, que 

apresenta variações regionais nas características dos assentamentos e da cerâmica. Nesse 

período, há um aumento do uso de cauixi, mas as formas são basicamente as mesmas que as 

do período tardio, apesar da espessura do lábio ter aumentado assim como o diâmetro da boca. 

Seria possível enxergar nesse período a cerâmica local da Fase Ipavu (que representaria os 

povos de língua Arawak), outro conjunto, mais semelhante à cerâmica Konduri, e um último 

conjunto, que poderia ser mais similar à Tradição Uru do Brasil central, ou “Kuikuro antigo”, 

segundo Dole (TONEY, 2016: 231-232).  

 

 

Fase Rupununi 

Encontrada na savana da Guyana, cruzada pelo rio Rupununi, a presença de objetos 

europeus situou essa fase no período colonial, sendo possível então pensar em inferências 

sobre o povo que teria produzido tais vestígios (EVANS; MEGGERS, 1960). 

O antiplástico utilizado nesse conjunto cerâmico é areia. As formas englobam tigelas 

rasas e profundas, tigelas ou jarras globulares ou carenadas (Figura 8). A maior parte não é 

decorada, exceto por alguns aplique de alças, nódulos mamilonares, raros incisos e ponteados 

nos lábios, engobo branco e vermelho, ponteados e linhas brancas pintadas (EVANS; 

MEGGERS, 1960: 306-312; BROCHADO; LATHRAP, 1982: 42-43). 

A região da savana de Rupununi foi habitada historicamente pelos povos Macuxi (de 

língua Karib) e Wapichana (de língua Arawak). Esse complexo cerâmico foi associado aos 

Macuxi por Evans e Meggers (1960: 324-326, 329), que, de acordo com as descrições de 

Farabee, em 1924, foram deslocados para o norte, no início do século XIX. No entanto, essa 

região foi habitada por diferentes povos e a relação direta com os Macuxi foi questionada por 

Santos (2010: 503), o que será melhor discutido no Capítulo 5. 
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Figura 8: Cerâmica da Fase Rupununi. 

 
Fonte: EVANS; MEGGERS (1960). 

 

 

Fase Wai Wai 

Evans e Meggers construíram essa fase após escavações feitas em território Waiwai no 

alto rio Essequibo, na Guyana. O sítio escavado era de uma ocupação Waiwai e relativamente 

recente (na década de 1950), por isso a cerâmica foi associada diretamente a esse povo. 

O complexo cerâmico foi dividido em tipos nomeados Erefoimo Simples, Inciso e 

Pintado (Figura 9). O antiplástico utilizado é a areia, sendo as vasilhas manufaturadas por 

roletes sobrepostos. É uma cerâmica predominantemente utilitária e não decorada. Uma das 

decorações é o uso de linhas incisas, outra é a pintura com tintas vegetais preta (suco de uma 

árvore) e vermelha (do urucu – Bixa orellana), com resina transparente por cima. Os motivos 

dos desenhos variam de linhas entrecruzadas (paralelas e verticais), linhas em ziguezague e 

pontos circulares. As formas incluem tigelas ou jarras com bases planas ou em pedestais, já os 

lábios normalmente apresentam um leve reforçado na parte exterior. Os autores também 

sugerem uma possível influência do estilo cerâmico Kanasheen Inciso, da Fase Tarumã, na 

cerâmica do tipo Erefoimo Inciso, da Fase Wai Wai (EVANS; MEGGERS, 1960: 250-255, 

269). 

 
Figura 9: Cerâmica da Fase Waiwai. 

 
Fonte: EVANS; MEGGERS (1960). 
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*** 
Complexos cerâmicos arqueológicos foram criados por diferentes sistemas 

classificatórios, com modos de análise e de interpretações distintos. Após críticas e revisões, 

as classificações e interpretações sobre a variabilidade cerâmica têm procurado uma 

linguagem comum na Amazônia, com o desafio de encontrar novos caminhos para a 

construção de um quadro interpretativo do passado com base nesse material tão diverso. A 

correlação entre complexos cerâmicos Inciso-Ponteado e Arauquinoide com povos de línguas 

Karib, proposta por Lathrap de maneira bastante direta (por sua localização, modo de 

expansão e uso de cauixi), foi reproduzida em pesquisas arqueológicas como uma das mais 

fortes correlações entre cerâmica e língua na Amazônia brasileira. No entanto, tal correlação 

foi analisada de maneira mais cautelosa na Venezuela e nas Guianas, ao considerar a interação 

entre povos de línguas Karib e Arawak na região (ZUCCHI, 1985; TARBLE, 1985; 

BOOMERT, 1986; ANTZACK; URBANI; ANTZACK, 2017), e essa perspectiva aparece em 

pesquisas atuais no Brasil com base em contextos que propõem uma interação entre estilos 

cerâmicos ora associados com povos de línguas Tupi (GARCIA, 2017; ROCHA, 2017) ora 

Arawak (TONEY, 2016). Os conjuntos arqueológicos ainda precisam ser melhor estudados, 

pois o agrupamento de conjuntos de diferentes localidades dentro de um complexo amplo 

(principalmente pelas similaridades na decoração), ao invés de auxiliar na explicação sobre a 

variabilidade cerâmica, acabou, muitas vezes, por invisibilizar os diferentes processos sociais 

e trajetórias históricas que podem ser observados na produção e usos desses objetos.  

Isso não quer dizer que povos de língua Karib não estivessem nessas áreas ou que não 

tivessem produzido algumas dessas cerâmicas, pois provavelmente estiveram e produziram 

(JÁCOME, 2017: 496; J. WAI WAI, 2017). No entanto, na maior parte dos casos, a diferença 

temporal entre os conjuntos arqueológicos e as observações etnográficas é de mais de 300 

anos, além de que sua localização está em contextos potencialmente multilinguísticos, com 

interações constantes entre falantes de línguas de diferentes famílias linguísticas. A questão 

aqui tratada é de que a correlação entre tipo ou complexo cerâmico arqueológico com povos 

falantes de línguas Karib deve ser pensada com cautela, pelo menos por enquanto,. 

Especialmente sem antes entender melhor a produção cerâmica etnográfica desses povos, 

como elas se relacionam entre si, quais características dessa produção poderiam ser associadas 

especificamente à esses povos e como elas se relacionam com complexos cerâmicos 

arqueológicos. 
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3. OS POVOS INDÍGENAS FALANTES DE LÍNGUAS KARIB 
 

 

 

 

 
Archaeologists are conscious of many historical ironies: wooden structures 
are preserved by burning, garbage pits survive longer than temples and 
palaces, and the decay of metals leads to the preservation of textiles buried 
with them. But there is another irony rarely appreciated: that in the invisible 
and fleeting sounds of our speech we preserve for a future generation of 
linguists many details of our present world. (ANTHONY, 2007: 466) 

 

Este capítulo procura resumir como foram estudados os povos indígenas falantes de 

línguas Karib tanto de uma perspectiva linguística, que inclui as diferentes classificações 

linguísticas propostas para a família Karib, quanto antropológica, desde um estereótipo 

“canibal” e “guerreiro” relacionado a um “modo de ser Karib”, até as noções de identidades 

situacionais. Ao final, a localização e movimentação territorial desses povos nos últimos 

séculos é discutida por meio de mapas de diferentes épocas.  

 

 

3.1 Pelo olhar da Linguística 

 

Desde os primeiros relatos de colonizadores sobre os povos indígenas nas Américas, é 

possível observar que o nome da língua falada por um povo é frequentemente utilizado para 

nomeá-lo, não sendo necessariamente aquele utilizado por cada povo para se autodenominar, 

ou seja, seu etnônimo. Muitos pesquisadores também abordavam essas populações vindos por 

diferentes caminhos e, sem conhecer bem a geografia da região, acabavam por dar diferentes 

nomes para os mesmos povos (GILDEA, 1998: 5). Ainda, cada povo tem diferentes nomes 

para referir-se aos outros, ou seja, exônimos, que geralmente não coincidem com seu 

etnônimo (KAUFFMAN, 2007 [1994]: 62).  

A maior parte dos registros linguísticos feitos nos primeiros séculos de colonização é 

incompleta e não confiável, além de que muitos desses povos e línguas já não existem mais, 

impossibilitando novos estudos sobre eles (GILDEA, 1998; MEIRA, 2006a; EPPS, 2009). 

Dependendo da língua original e do treinamento da pessoa que fez esses registros, cada nome 
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de língua ou povo foi grafada de maneira diferente, dificultando ainda mais sua classificação 

posterior. No caso da família Karib, pesquisadores tem como língua materna ao menos 11 

línguas diferentes (holandês, inglês, alemão, norueguês, sueco, francês, espanhol, italiano, 

português, tcheco e latim), além de muitas vezes coletarem os dados por intermédio de uma 

segunda língua (DURBIN, 1977: 23).  

Contatos com povos de língua Karib foram feitos primeiramente nas ilhas do Caribe, 

costa da Venezuela e Guianas, entre os séculos XVI e XVIII (MEIRA, 2006a), e a primeira 

menção a esses povos foi feita por Petrus Martyr em 1516, com o termo Caraiba (DURBIN, 

1977: 23). Assim, quando foi conhecido um povo que se auto intitulava Carib na Guyana, im 

Thurn sugeriu que fossem referidos como True Caribs, os diferenciando dos Island Caribs, 

com a especulação de que sua origem teria sido nas pequenas Antilhas (DRUMMOND, 1977: 

77). No entanto, as línguas faladas nas ilhas caribenhas, chamadas de Island Carib, eram, na 

verdade, línguas Arawak que continham palavras emprestadas do Karib ou uma mistura das 

duas línguas, como no caso do Iñeri, uma espécie de pidgin2 Karib/Arawak (AIKHENVALD, 

2006: 447), o que evidenciava uma movimentação contrária desses povos, do continente para 

as ilhas. Somente após a expedição de Karl von den Steinen ao Brasil Central, no século XIX, 

foi descoberta a presença de um povo de língua Karib ao sul do Amazonas, os Bakairi 

(MEIRA; FRANCHETTO, 2005). É também possível que o Palmella falado em Rondônia e o 

Pimenteira no Piauí, hoje extintas, também fossem línguas Karib (MEIRA, 2006a: 166). 

A primeira vez que foi reconhecido o Karib como família linguística3, distinta do 

Arawak, foi pela tentativa de classificação do missionário jesuíta Filippo Salvatore Gilij, entre 

1721 e 1789 (DURBIN, 1977: 24; MEIRA, 2006b: 199). Desde o final do século XIX, foram 

escritos diversos trabalhos importantes para o estudo das línguas Karib, com listas de palavras 

e gramáticas. A partir deles, foram feitas tentativas de classificação geral especificando as 

relações internas entre as línguas Karib, como os artigos de Marshall Durbin (1977), Terrence 

Kauffman (2007 [1994]), Sérgio Meira (2006a) e Spike Gildea (2012), os dois últimos 

utilizando também a tese de Victor Girard (1971). 

A classificação proposta por Marshall Durbin (1977) pode ser utilizada como referência 

sobre o que foi discutido até a data de sua publicação e para os artigos do livro do qual faz 

parte, organizado por Elen Basso. Foi também referência para as discussões arqueológicas na 

Venezuela (ver Capítulo 2). O autor considera entre 50 e 55 línguas pertencentes à família 
                                                
2 Línguas que surgem da mistura de outras já existentes, normalmente em contextos de comércio/trocas, contato 
ou de colonização (MEIRA; MUYSKEN, 2017). 
3 Uma família linguística é constituída por um conjunto de línguas que compartilha de uma mesma origem 
(RODRIGUES, 2005: 35). 
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Karib (mesmo algumas já extintas e com poucas informações), presentes em três áreas 

geográficas (Colômbia, Brasil e Guianas) e divididas entre Karib do Norte e do Sul. Seguindo 

o eixo leste-oeste, o grupo Karib do Norte possui cinco subdivisões (Coastal Carib, Western 

Guiana Carib, Galibi, East-West Guiana Carib e Northern Brazilian Outliers), enquanto que 

o do Sul possui três subdivisões (Southeastern Colombia Carib, Xingu Basin Carib e 

Southern Guiana Carib).  

A classificação proposta por Terrence Kauffman (2007 [1994]) tenta reconciliar os 

trabalhos de Girard (considerado mais sólido) com os de Durbin e Loukotka (da década de 

1960), estes considerados bastante problemáticos pela má qualidade dos dados utilizados 

(GILDEA, 2012: 443). No entanto, o interesse em seu trabalho está no fato de ter mapeado a 

localização aproximada dessas línguas na época da chegada dos europeus na América do Sul, 

comparando-a com sua localização atual (a ser discutido no item 3.3 abaixo). 

Já a classificação proposta por Sergio Meira (2006a, 2006b) delimita pouco mais de 25 

línguas faladas em territórios no norte do Amazonas desde a Colômbia até as Guianas, e do 

norte da Venezuela até o Brasil Central. O autor desconsidera as línguas com documentação 

insuficiente, propondo seis agrupamentos, cada qual com suas subdivisões.  

A classificação mais recente da família Karib é encontrada no trabalho de Spike Gildea 

(2012), que utiliza um banco de dados organizado por Meira e incorpora avanços recentes da 

linguística Karib. O autor considera que atualmente são faladas em torno de 25 línguas nessa 

família, que se relacionam também em seis grupos (Figura 10), mas de maneira um pouco 

diferente que a proposta anterior de Meira.  

Ao utilizar essa última classificação como referência, é importante notar as relações de 

proximidade estabelecidas entre as línguas dos povos estudados nesta tese. Desse modo, o 

agrupamento Pemóng (D) do ramo (branch) Venezuelan mostra que Akawaio, Patamuna e 

Ingarikó são mais relacionadas entre si (agrupadas como Kapóng) do que as línguas 

Taurepang, Kamarakóto e Arekuna (agrupadas como Pemón). Apesar de não se encaixar em 

nenhum dos grupos, Makushi tem uma relação de proximidade tanto com Kapóng como 

Pemón, já que estão todas agrupadas como Pemóng. Por outro lado, Waiwai (incluindo 

Hixkaryana) e Katxúyana relacionam-se formando o ramo Parukotoan (A). O ramo Guianan 

abriga diferentes subdivisões, como Kari’nja (J), Taranoan (L) e Wayana (M). Dentro do 

Taranoan, o subgrupo Tiriyo abriga tanto o Tiriyo como o Akuriyo. Já Apalaí (N) e Waimirí 

Atroarí (O) ainda não foram relacionados aos outros agrupamentos com segurança, por isso 

são colocados separadamente. No alto rio Xingu, Bakairi (B) é agrupado com Arara (C) como 

Pekodian, enquanto que Kuikuro e Kalapalo são agrupados como Nahukwa (I). A relação 
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entre os diferentes ramos ainda não foi estabelecida, não sendo possível neste momento 

entender as relações de proximidade entre eles. Por outro lado, alguns trabalho sobre línguas 

específicas mostram algumas diferenças de dialetos. 

   
Figura 10: Classificação linguística da família Karib proposta por Spike Gildea. 

 
Fonte: GILDEA (2012: 445). 

 

De acordo com Hendrik Courtz (2008), apesar de não ter mudado tanto desde suas 

primeiras transcrições no século XVII, a língua Kari’nja pode ser hoje dividida em 4 dialetos: 

Venezuelan Carib, na Venezuela; Guyanese Carib, no rio Barama na Guyana e talvez 
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passando a fronteira com a Venezuela, além de uma área próxima de Georgetown, no rio 

Pomeroon; Western Surinamese Carib, em dez aldeias nos rios Wayambo, Coppename, 

Saramacca e Suriname, na área costeira central do Suriname (os “Murato”); Eastern 

Surinamese e French Guianese Carib, nas aldeias ao longo da margem surinamense do rio 

Maroni e aldeias na parte central e oeste da Guiana Francesa, incluindo o povo que vive no 

Brasil, no Amapá. Essa variação de dialetos pode ser explicada tanto pela influência das 

diferentes línguas nacionais de cada país quanto pela falta de contato entre os Kari’na, 

dispersos em uma região tão grande (COURTZ, 2008: 6). Já a língua Waimirí Atroarí possui 

dois dialetos, o Wamirí e o Atroarí. Em um trabalho em conjunto com os Waimiri Atroari, 

Ana Carla Bruno (2003: 19) identifica três comunidades de fala (grupo social que compartilha 

um conjunto de sinais verbais) divididas pela área em que habitam, sendo que uma delas é a 

que fala o dialeto Atroari.  

Apesar de ainda não haver uma boa reconstrução do Proto-Karib, algumas tentativas 

foram feitas para auxiliar o entendimento dessa família linguística e das relações entre cada 

língua. Iniciada por Victor Girard (1971), um aperfeiçoamento da reconstrução morfológica 

foi feito por Gildea (1998) e outra reconstrução preliminar foi proposta por Meira e Bruna 

Franchetto (2005). Este último trabalho analisou a falta de evidência para um único 

agrupamento das línguas Karib no sul (no alto rio Xingu), pois aparentemente existem dois 

grupos (separando o Bakairi e Arara do Kuikuro e Kalapalo). No entanto, ainda faltam 

análises mais detalhadas das línguas em si e de suas relações para que uma reconstrução possa 

ser feita de maneira mais confiável (GILDEA, 2012: 442). De qualquer maneira, palavras 

sobre a produção cerâmica e nomes de vasilhas específicas podem ser procuradas em fontes 

bibliográficas linguísticas, etnográficas e históricas, indicando possíveis relações entre línguas 

Karib e cerâmica, como já foi feito para a cerâmica Tupiguarani (e.g. NOELLI, 1993; 

NOELLI; BROCHADO; CORRÊA, 2018). 

As classificações recentes indicam uma maior diversidade entre as línguas faladas nas 

Guianas do que entre aquelas faladas na região do alto rio Xingu. Assim, a hipótese de Aryon 

Rodrigues de uma origem sul amazônica para a família linguística Karib, não encontra muito 

respaldo nas classificações mais recentes (MEIRA; FRANCHETTO, 2005: 165-166). Pelo 

contrário, fica cada vez mais fortalecida a hipótese de uma origem no noroeste da Amazônia, 

mais especificamente no planalto das Guianas (excluindo-se a parte brasileira), onde existe 

atualmente a maior diversidade de línguas (EPPS, 2009: 592).  

As datas para a origem de uma família linguística podem ser estimadas pela 

glotocronologia, que se baseia na presunção de que taxas de substituição lexical são 
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essencialmente constantes entre as línguas através do tempo. No entanto, são dados bastante 

imprecisos e devem ser utilizados juntamente com outros tipos de análise (EPPS, 2009: 587). 

Uma tentativa de pensar em uma glotocronologia para a família Karib foi feita por Durbin 

(1977: 34-36). Segundo o autor, o Proto-Karib teria surgido por volta de 4.500 atrás com 30% 

da diversidade, sendo que entre 3.400 e 2.400 teria ocorrido mais 56% de separação e os 

restantes 14% teriam ocorrido entre 2.300 e 1.000 anos atrás. Greg Urban (1992: 93) propõe 

uma origem para essa família entre 2000 e 3000 AP. Estudos mais recentes, no entanto, não 

mencionam as possibilidades de datação do surgimento e diferenciação dessa família 

linguística. 

Outra linha de investigação sugere relações remotas entre a família Karib e outros 

troncos linguísticos. Enquanto as propostas de agrupamento em um tronco Macro-Carib da 

família Karib e línguas de outras famílias isoladas (como Bora, Peba-Yguan, Ge ou Pano) são 

bastante questionáveis, a hipótese de relação entre a família Karib e o tronco Tupi tem tido 

suporte para mais investigações (GILDEA, 2012: 446-447).  

Por um lado, foi sugerida uma relação entre o Proto-Karib e o Proto-Tupi, como 

sugerido por Aryon Rodrigues (1982, 1994), que considerou uma separação da família Karib 

do tronco Tupi há mais ou menos 4.500 AP, no planalto das Guianas (URBAN, 1992: 93; 

MEIRA, 2006b: 200; CORRÊA-DA-SILVA, 2010). A proposta de uma origem comum no 

planalto das Guianas perde força com as evidências cada vez mais consistentes de uma 

origem do tronco Tupi no sudoeste da Amazônia, apesar de não ser ainda descartado um 

parentesco genético entre as duas famílias (CORRÊA-DA-SILVA, 2010: 74, 77).  

Por outro lado, é possível que, na região do alto rio Arinos, falantes do Proto-Awetí-

Tupí-Guaraní tenham se relacionado com falantes de alguma língua Karib, resultando em 

empréstimos lexicais Karib tanto para línguas da família Aweti quanto Tupi-Guarani 

(CORRÊA-DA-SILVA, 2010: 76-77). Outra relação seria entre a língua Kari’nja e alguma 

língua Tupi (como Tupinambá ou Nheengatú), evidenciada pelos empréstimos para o 

Kari’nja do Tupi, talvez por meio de uma língua franca que seria o pidgin Kari’nja4. 

Inicialmente esse pidgin era utilizado nas relações entre os Kari’na e povos de língua Arawak 

na região, tendo entrado em contato com línguas Tupi no baixo Amazonas e no período 

colonial passou a ser utilizado também pelos franceses na costa da Guiana Francesa e nas 

relações entre os Wayana e Maroon no interior (MEIRA; MUYSKEN, 2017: 200, 205). 

                                                
4 Outro idioma pidgin que surgiu no período colonial foi o Trio-Ndyuka, baseado na língua Ndyuka (já uma 
língua crioula) de coletivos Maroon na Guiana Francesa e com elementos da língua Trio (MEIRA; MUYSKEN, 
2017). 
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Faltam também propostas sólidas para as rotas de expansão dos povos falantes dessas 

línguas. No entanto, ao observar os mapas de movimentação desses povos (ver item 3.3 

abaixo) e as hipóteses de relações entre famílias citadas acima, algumas rotas são sugeridas. 

Uma direção seria do planalto das Guianas para o litoral, Venezuela e ilhas do Caribe (ver 

ZUCCHI, 1985, 2010). Saindo do norte amazônico para chegar a região do alto rio Xingu, 

seria possível uma rota passando pelo rio Tapajós (como sugerem narrativas dos Bakairi, em 

MEIRA, 2006a: 161; ver também ROCHA, 2017) ou então pelo próprio rio Xingu (como 

sugere a movimentação dos Arara, ver também GARCIA, 2017).  

 

 

3.2 Pelo olhar da Antropologia 

 

Pesquisadores na Antropologia fizeram uso de diversos critérios para a classificação de 

povos indígenas na América do Sul. Aqui são resumidas as discussões mais relacionadas com 

os povos habitantes da Amazônia, especificamente em relação ao contexto brasileiro e 

guianense. 

Enquanto cultura era entendida como um conjunto de traços culturais (como costumes, 

crenças e técnicas), as áreas culturais foram uma ferramenta utilizada para a classificação de 

povos indígenas (MELATTI, 2007: 35). Um exemplo desse tipo de classificação são as áreas 

culturais apresentadas no “Handbook of South American Indians”, organizado por Julian 

Steward, que incluiu a maior parte dos povos falantes de línguas Karib nas “Culturas de 

Floresta Tropical”. Nesse caso, os povos foram agrupados de acordo com uma associação 

entre região geográfica, modos de produção e organização política (STEWARD, 1948: 883, 

886-888). A região das Guianas foi considerada o centro de origem de diversos traços 

culturais tropicais, por apresentar o maior número deles: grande variedade de plantas 

cultivadas, arco e flecha, veneno para pescar, cachorros domesticados, consumo de “pepper 

pot” (cozido de algum tipo de carne ou peixe com pimenta), cestaria, cerâmica, xamanismo, 

entre outros.  

Na década de 1960, Eduardo Galvão propôs o agrupamento dos povos indígenas em 

onze áreas culturais no Brasil, com a ressalva de que essa classificação poderia ter sido 

diferente em outros recortes de tempo, já que foram consideradas a localização dos povos 

existentes somente no período entre 1900 e 1959. Além disso, o etnólogo considerou a 

intensidade de contato entre esses povos e a sociedade nacional (de acordo com as 

classificações de Darcy Ribeiro) e a presença contínua no espaço de técnicas e costumes 
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(MELATTI, 2007: 76). Tanto o trabalho de Galvão como o de Ribeiro foram publicados no 

volume editado por Janice Hopper (1967), “Indians of Brazil in the twentieth century”, que 

seguiu a orientação de agrupamento de povos em áreas culturais.  

Posteriormente, com mudanças nas orientações teóricas antropológicas, o conceito de 

área cultural caiu em desuso. Cultura passou a ser considerada a partir de uma noção de 

sistema, cujos componentes relacionam-se entre si mas com diferentes graus de importância, 

sendo possível entender que o contato entre povos nem sempre produz homogeneidade 

cultural ou integração. Para fins de explicação didática e apresentação dos povos indígenas de 

modo panorâmico para um publico geral, Julio Cezar Melatti elaborou uma classificação 

baseada em áreas etnográficas nos anos 1990, revisada em 2007. Nesse caso, o peso dos 

agrupamentos foi dado mais “à articulação social do que à similaridade cultural”, para 

englobar em mesma área as sociedades que mantém intercâmbio entre si, seja amistoso ou 

hostil, aproximando-se mais do conceito de redes do que de área (MELATTI, 2007: 35, 78-

80).  

De qualquer maneira, a maior parte dos povos falantes de línguas Karib encontra-se na 

região das Guianas, enquanto que outros encontram-se no baixo e alto rio Xingu. Em cada 

região, eles se relacionam com povos falantes de línguas que pertencem à diferentes famílias e 

troncos linguísticos, como Arawak e Tupi, além de falantes de línguas isoladas, como 

Yanomami. 

Por outro lado, ao partir da classificação linguística, tentativas de encontrar elementos 

culturais similares entre os diferentes povos falantes de línguas Karib (ou Carib na língua 

inglesa) que habitam diferentes regiões também foram propostas. Essas tentativas partiam do 

pressuposto de que haveria “algo Carib” nesses povos que os diferenciaria de povos 

pertencentes à outros grupos linguísticos, ou seja, características culturais que identificariam 

um “modo de ser Carib” (DRUMMOND, 1977: 76).  

Nos séculos XVI e XVII, os principais elementos considerados distintivos dos “povos 

Carib” eram a guerra expansionista e o suposto canibalismo. Esses elementos eram 

contrapostos com o pacifismo e submissão que seriam característicos dos “povos Arawak”, 

que frequentemente instalavam suas aldeias próximas aos assentamentos coloniais e 

mantinham relações amigáveis com os colonizadores (BASSO, 1977: 18; DRUMMOND, 

1977: 78). Esses estereótipos foram tão fortemente arraigados que os povos de línguas 

Arawak e Carib no rio Pomeroon na Guyana, na década de 1970, ainda mantinham essas 

identidades para se distinguir um dos outros e nas relações com os fazendeiros da região e os 

oficiais de Georgetown. Lee Drummond (1977: 79) concluiu que, quaisquer que fossem as 
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relações pré-coloniais entre “povos Arawak e Carib” na Guyana, as circunstâncias históricas 

de contato e colonização criaram, ou redefiniram, essas diferenças entre eles, mesmo em 

relação às percepções de si mesmos. 

Ao abandonar os estereótipos de bélico e canibal como definidores de uma “identidade 

Carib” e procurar outras características sociais e culturais comuns à esses povos, o livro 

organizado por Ellen Basso, em 1977, procurou estabelecer um panorama geral do que se 

entendia por “ser Carib” até então, além de alguns estudos sobre aspectos específicos de 

determinados povos. Fundamental para isso foi o trabalho de Peter Kloos (1971), no 

Suriname, que, segundo Rivière (1977: 39), teria demonstrado como apesar de séculos de 

contato, mudanças e quase extinção, os princípios fundamentais dessas sociedades se 

mantiveram intactos, sendo eles compartilhados por todas as “sociedades Carib”. 

Segundo Ellen Basso (1977: 17), seria difícil falar de um habitat típico Carib ou de 

atividades de subsistência, já que por sua ampla distribuição geográfica esses povos habitam 

em uma diversidade de ambientes (savanas, florestas, costa, etc.). A autora utiliza a 

classificação linguística de Durbin, no mesmo volume, para procurar elementos comuns à 

esses povos, com oito características que poderiam compor um típico “complexo Carib”: 
 

1) bitter manioc cultivation (exception: Yukpa, living in an area unsuited to 
its cultivation) and use of manioc products in social prestation;  

2) bilateral reckoning of kinship relationships, no descent units (exception: 
Carijona, with formerly patrilineal descent units);  

3) social categorization in terms of kindreds composed of bilaterally related 
kinsmen and (sometimes) affines (no sodalities or associations such as 
moieties, age grades, or age set);  

4) shamanistic rituals (especially curing);  
5) pan-village communal ceremonies that are secular and commemorative in 

nature (exceptions: Carijona and to a certain extent Ye’cuana); 
6) use of tobacco as the principal means of inducing nonordinary 

experiences (exceptions: Carijona, Kashuyana, Makusi, Ye’cuana);  
7) mirror-image or shadow conceptualization of soul;  
8) female puberty seclusion and associated belief in menstrual pollution. 

(BASSO, 1977: 17) 
 
Já Peter Rivière (1977: 39-41), no mesmo volume, prefere definir apenas dois 

elementos característicos desses povos: 1) princípio da troca direta e simétrica, revelada 

através de terminologia de relação de duas seções ou duas linhagens, frequentemente 

associada com regras prescritivas de casamento (que estas sim podem variar bastante); 2) 

princípio das relações assimétricas, latente na relação afim de pito (termo que pode ser 

traduzido como cunhado, servo, cliente, etc.).  
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Nota-se que quase todos os elementos, tanto os citados por Basso como por Rivière, são 

de características de sistemas sociais, raramente incluem características de cultura material. 

Diversos elementos são também compartilhados por outros povos com afiliações linguísticas 

diferentes, como Arawak ou Tupi, além de que para quase toda característica citada existem 

exceções entre os “povos Carib”. No entanto, mesmo que seja uma mistura de traços, Basso 

defende que eles na verdade são elementos integrados de um sistema cultural distinto, o que a 

faz tentar estabelecer três “tipos Carib”, ainda que fosse uma classificação provisória e 

incompleta: 
 

1) representado pelos Carijona, que parecem ter compartilhado vários traços 
com seus vizinhos Witoto, Bora e Tukano, com um sistema distinto de 
classificação social, guerra agressiva, uso de alucinógeno, personificação 
de diversos espíritos durante as cerimônias com uso de máscaras de 
entrecasca;  

2) composto pela maioria dos Carib das Guianas – apesar de possivelmente 
ter que incluir também povos Arawak e Tupi desta área – com uma 
organização social flexível baseada no reconhecimento bilateral de 
parentesco, casas comunais familiares que constituem facções 
políticas/grupos de parentesco e pessoas relacionadas, dependência da 
mandioca brava, xamanismo para controle e manipulação de forças não 
humanas sem o uso de alucinógenos, importância dos rituais de puberdade 
feminina;  

3) formado pelos povos da Bacia do Alto Xingu, que inclui um complexo de 
traços únicos compartilhados por diferentes grupos linguísticos, como 
sistema dietário, estrutura cerimonial, especialização de troca, mitologia e 
organização social. (adaptado de BASSO, 1977: 19, tradução nossa) 

 
Basso (1977: 19) termina seu texto com a reflexão de se a relação entre afiliação 

linguística e unidades sociais e culturais locais seria realmente um bom critério diferenciador 

no caso das terras baixas da América do Sul. Pelo contrário, o que se veria nessa região 

seriam povos histórica e linguisticamente diferentes que desenvolveram sistemas sociais 

compartilhados, resultando em verdadeiras sociedades “multi-étnicas”, como as do noroeste 

da Amazônia e Alto Xingu.  

É também a uma conclusão parecida que chega Rivière (1977: 41), ao concordar que as 

variações na língua e cultura não andam juntas na floresta tropical e que certamente os “povos 

Carib” compartilham traços culturais com outros povos de afiliações linguísticas diferentes. 

No entanto, o autor ainda insiste que esses traços acabam tomando uma forma particular entre 

“os Carib”, o que faz com que sua sociedade se diferencie das outras. 
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Atualmente, pesquisas antropológicas e etnográficas não mais procuram estabelecer 

elementos culturais ou sociais comuns que conectem diferentes povos, seja na mesma região 

ou pertencentes a mesmas famílias ou troncos linguísticos. Procuram, por outro lado, 

trabalhar com noções de identidades situacionais ou relacionais, ao invés de identidades 

delimitadas, estáticas e uniformes. Assim, não se faz mais referência aos “povos Carib” ou 

“os Karib” (voltando aqui para a grafia no português), mas sim ao nome de cada povo, de 

acordo com a classificação linguística vigente ou a sua autodenominação. É por isso que ao 

referir-se aos povos falantes de línguas de uma mesma família, este trabalho utiliza a 

expressão “povos falantes de língua Karib” (abreviados daqui em diante como PFK), sem que 

isso signifique que eles estejam conectados também por traços culturais ou sociais típicos de 

falantes dessas línguas que impliquem necessariamente em produções materiais similares.  

Importante para o avanço dessa discussão foi o trabalho de Roberto Cardoso de 

Oliveira, ainda na década de 1960. Para o autor, identidades seriam construções desenvolvidas 

no contato entre povos que se consideram diferentes, que assumem uma identidade diferente 

do outro dependendo da situação e de que “outro” seria esse (se indígena ou não indígena, por 

exemplo) (HOWARD, 2001: 32). Diferentes identidades podem ser mais ou menos 

pronunciadas dependendo do contexto e de quem está fazendo essa diferenciação (BUTT-

COLSON, 1973). 

Esse tipo de abordagem permite considerar que diferentes identidades podem ser 

atribuídas a um mesmo coletivo ou indivíduo, que ativa cada uma delas dependendo da 

situação em que se encontra (CARLIN; MANS, 2014: 97), referidas como identidades 

situacionais ou relacionais nesta tese. Ao revisar seu próprio trabalho sobre os povos das 

Guianas, Rivière (2009: 94-95) utiliza a ideia de caleidoscópio, ou protetor de tela de 

computadores, para referir-se às identidades indígenas na região como menos delimitadas e 

recombináveis dependendo da situação. Por outro lado, é ao situar um povo histórica e 

espacialmente que seria possível compreender melhor como as circunstâncias históricas 

interagiram com suas estruturas culturais para a configuração atual de suas identidades 

(COLLOMB; DUPUY, 2009: 114). 

As fronteiras sociais aparentemente fixas entre os povos indígenas, como conhecidas 

atualmente, passaram a ser mais definidas somente a partir do século XX, principalmente por 

causa de políticas indigenistas promovidas pelos estados nacionais (GALLOIS; GRUPIONI, 

2003: 14). Inclusive, equacionar povo com grupo linguístico fez com que diversas identidades 

fossem apagadas de pesquisas, relatos históricos e registros oficiais, que na tentativa de 



 

 

62 

organizar o entendimento sobre esses povos acabou por simplificar a organização étnica de 

diversas regiões (FRANK, 2002: 293).  

A região das Guianas, por exemplo, foi disputada por diferentes estados europeus que 

agiam por meio de “comerciantes, missionários, colonos e soldados que, desde o final do 

século XVI, entraram em contato com as populações nativas, com diferentes intenções: fazer 

prisioneiros, estabelecer missões, realizar escambos, construir feitorias e colônias” (VIDAL, 

2007: 13). A região serviu também de refúgio para diversos povos, tanto indígenas como 

africanos, que acabaram se relacionando de diferentes formas e deram origem às 

configurações identitárias dos povos que lá habitam atualmente. Entre os PFK, povos com 

diferentes origens e trajetórias acabaram por se relacionar e conviver de maneira muito 

próxima, abrigando-se em designações identitárias amplas. Em muitos desses casos, os 

diversos povos que compõe essas identidades não adotam o etnônimo que coincide com o 

nome da língua, como no caso de falantes do Waiwai que se diferenciam pelos etnônimos 

Hixkaryana, Mawayana, Katuenayana ou Xerewyana, além do Waiwai propriamente. No 

entanto, a identidade Waiwai é frequentemente ativada por esses outros etnônimos quando se 

relacionam com indivíduos da sociedade nacional (CAIXETA DE QUEIROZ, 2008). Essa 

situação é documentada desde a década de 1950 também entre os Tiriyó, Wayana, Katxuyana 

e diversos outros, como mostra Protásio Frikel (1958) em sua tentativa de identificar todos os 

nomes de coletivos indígenas na região e sua identificação com identidades mais amplas. 

Essa situação acontece não somente quando se trata das relações entre povos indígenas 

e a sociedade nacional, mas também das relação entre diferentes povos indígenas. Por 

exemplo, na região de fronteira entre Guyana, Venezuela e Brasil, os PFK são divididos em 

dois grandes agrupamentos: os Kapon, que inclui os Akawaio e Patamona; e os Pemon, que 

inclui os Arekuna, Taurepang, Macuxi e Kamarakoto. No entanto, os Akawaio 

frequentemente referem-se a todos os povos da savana como Arekuna, raramente 

distinguindo-os entre Taurepang ou Kamarakoto, distinção essa observada mais facilmente 

quando entre os próprios Arekuna (BUTT-COLSON, 1973: 11). 

Esses também são motivos porque muitos dos povos citados em mapas e relatos antigos 

parecem ter desaparecido. Em alguns casos, os nomes utilizados eram na verdade etnônimos 

de povos que acabaram incorporados em identidades mais amplas, ou eram subdivisões 

sociais de um mesmo povo (BUTT-COLSON, 1973: 19). Ainda, enquanto usam 

autodenominações para si mesmos, cada povo utiliza diferentes exônimos para seus vizinhos e 

outros povos mais distantes de si, o que quase nunca é claro em relatos e mesmo pesquisas 

mais antigas, como já explicitado anteriormente.  
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Esses movimentos de identidades, ora mais fixas, ora mais relacionais e situacionais, 

parecem ser como as movimentações de diversos povos na Amazônia guianense e brasileira. 

Segundo Jácome (2017), pode ser que faça parte dos modos de vida desses povos esses 

movimentos de concentração em grandes aldeias, e depois sua dispersão em aldeias menores e 

mais distantes entre si. Essa concentração e dispersão de pessoas pode estar também associada 

com uma maior ou menor fixação de diferentes identidades (ver também GRUPIONI, 2009). 

Além disso, as relações de PFK com falantes de outras famílias linguísticas por meio de 

redes de troca são bastante documentadas nas Guianas desde o século XVI. Essas redes 

conectavam povos desde as ilhas caribenhas até o Amazonas e constituíam “um espaço 

político de comunicação social e ideológica, um espaço de circulação de bens, de pessoas e de 

valores” (DREYFUS, 1993: 24, grifo no original). Como observa Simone Dreyfus (1993: 26),  

essas trocas ocorriam tanto por meio de alianças quanto de guerras, que eram relações muito 

mais circunstanciais do que duráveis. Essas redes são descritas desde o século XIX até hoje 

(IM THURN, 1883; ROTH, 1924; BUTT-COLSON, 1973; GALLOIS, 2005), envolvendo 

indígenas e posteriormente quilombolas e europeus. É nessas descrições de redes de troca que 

mais se observa itens da cultura material: raladores de mandioca e cachorros eram 

especialidade Waiwai; os Patamona e os Macuxi forneciam cerâmica na região de circum-

Roraima, enquanto que os Kari’na forneciam a cerâmica na costa das Guianas; os Ndjuka e os 

Boni, ambos quilombolas, atuavam como intermediários entre a costa e o interior da Guiana 

Francesa; europeus passaram a prover diversos artigos industrializados, como ferramentas de 

metal, panelas, miçangas, entre outros. A extensão dessas redes também são atestadas pela 

rapidez com que artigos europeus foram levados da costa até o interior das Guianas, antes 

mesmo que os próprios europeus tenham adentrado a região (BARBOSA, 2005). Relações 

hostis e guerras eram também fundamentais nas interações entre os povos da região, como: a 

guerra ritualizada entre Kari’na e Palikur, expressa por uma fala cerimonial; povos hoje sob 

uma identidade ampla Wayana ou Aparai, em constante relação de alianças para guerrear com 

outros povos ao redor; rituais de canibalismo de inimigos capturados, similares aos 

observados entre os Tupinambá (PATEO, 2005).  

No alto rio Xingu, os PFK fazem parte do sistema social multiétnico do Parque Indígena 

do Xingu (PIX), que envolve povos de língua Arawak (Wauja, Mehinako), Karib (Kuikuro, 

Kalapalo, Nahukuá e Matipu), Tupi (Kamaiurá e Aweti) e de uma língua isolada (Trumai), 

além de povos que habitam na região ao redor do PIX (como os Bakairi). Nesse contexto, foi 

desenvolvido um complexo sistema de intercâmbio de produtos e mesmo pessoas, sendo que 

cada povo possui o monopólio de produção de determinados objetos. Por exemplo, os Wauja 
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são reconhecidos pela produção de vasilhas cerâmicas, os Kamaiurá pelos arcos de madeira, 

os PFK por colares e cintos de garras de onça e discos de caramujo (FAUSTO, 2005: 29). 

 

 

3.3 Localização no presente e passado 

 

Apesar da questão da movimentação territorial dos PFK não ser trabalhada com 

profundidade nesta pesquisa, é importante deixar registrada a localização geral desses povos 

ao longo do tempo. Essas observações são importantes para a compreensão de suas relações 

com os conjuntos cerâmicos arqueológicos comumente associados a eles, além das relações 

com diferentes povos falantes de línguas de outras famílias linguísticas.  

Aqui são apresentados três mapas com a localização dos PFK no presente e no passado, 

com destaque para os povos cuja produção cerâmica foi analisada neste trabalho a partir das 

vasilhas armazenadas em museus5. Seguindo um ordem de oeste a leste, e então para o norte, 

são apresentados os povos da região da Amazônia brasileira e guianense: Wamiri Atroari, 

Akawaio, Patamona, Macuxi e Taurepang, Waiwai e Hixkaryana, Katxuyana, Tiriyó, Wayana 

e Aparai, Kari’na. Alguns povos são descritos em conjunto por sua relação histórica e social 

muito próxima, sendo frequentemente tratados juntos em pesquisas e nos catálogos dos 

museus. Um histórico bastante resumido de sua movimentação segue abaixo: 

 

Waimiri Atroari: até a metade do século XX, sua ocupação se restringia ao vale do rio 

Jaupaeri. Na década de 1980, tiveram grandes conflitos com a sociedade brasileira por 

conta das obras da Transamazônica e da hidroelétrica de Balbina. Atualmente, habitam 

uma região no norte do Amazonas e sul de Roraima, nas bacias dos rios Jauparei, 

Alalaú, Camanaú, Curiaú, Abonari, Uatumã e Jatapu (afluentes da margem esquerda do 

baixo Rio Negro). Nessa área está localizada a T. I. Waimiri Atroari onde vivem 

atualmente, distribuindo-se em mais ou menos 20 aldeias (BAINES, 1993: 2; 

MATAREZIO FILHO, 2010: 18).  

Akawaio: frequentemente mudavam suas aldeias de local, após abandonarem as antigas em 

virtude de guerras, comércio, falta de comida, doenças ou morte de algum membro 

(ROTH, 1924: 250). Entre a segunda metade do século XIX e a segunda metade do 
                                                
5 Apesar de terem sido encontradas vasilhas cerâmicas atribuídas aos povos localizados ao sul do rio Amazonas, 
como os Bakairi, Kalapalo e Kuikuro, esses povos não serão analisados detidamente, pois sua cerâmica é na 
verdade adquirida dos Wauja, povo de língua Arawak. Essa questão será discutida mais detidamente no capítulo 
5. 
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século XX, os Akawaio habitavam toda a extensão entre o rio Essequibo e seus 

tributários a oeste e noroeste, até as cabeceiras dos rios Waini, Barama e Barima, com 

alguns aldeamentos nos altos rios Demerara e Berbice, e especialmente no rio Cuyuni 

(ROTH, 1924: 721; GILLIN, 1948: 804). Nos anos 1950, habitavam o alto rio 

Mazaruni, tendo como vizinhos os Patamona ao sul e os Arekuna e Taurepang na 

savana, com quem tem longa história de trocas e casamentos (BUTT-COLSON, 1973: 

6). Atualmente, habitam na T. I. Raposa Serra do Sol em Roraima (onde são conhecidos 

como Ikpeng) e na região do alto rio Mazaruni na Guyana (ISA, 2019). 

Patamona: habitam toda a região da savana no sul da Guyana e na T. I. Raposa Serra do Sol 

em Roraima (ISA, 2019). 

Macuxi e Taurepang: habitam atualmente na região entre o rio Branco, em diversas T. I.s em 

Roraima, e na savana Rupununi, no sudoeste da Guyana. Foram avistados nessa região 

desde o início do século XVIII, provavelmente fugindo dos Wapichana e Arawak 

(SCHACHT, 2013: 16). Suas fronteiras estão a leste no rio Rupununi, a noroeste no rio 

Ireng e montanhas Paracaima, ao sul nas montanhas Canuku e a oeste nos rios Surumu e 

Cotinga. Um grupo local específico (Eliang) também habita na ilha de Maracá no rio 

Uraricoera (MYERS, 1993: 3-4).  

Waiwai e Hixkaryana: os Waiwai foram contatados em 1837 por Schomburgk, no rio 

Essequibo, na Guyana, onde também foram avistados por Coudreau em 1884. Em 1910, 

John Ogilvie visitou uma das aldeias nessa região fotografando e obtendo uma coleção 

etnográfica para a Harvard University (FARABEE, 1924: 153). A partir do Brasil, 

vários povos que hoje se identificam como Waiwai foram contatados no alto rio 

Mapuera pelo Frei São Manços no início do século XVIII (JÁCOME, 2017: 126). Em 

sua expedição a bacia do rio Trombetas, Farabee (1924) encontrou diversos Waiwai que 

considerou como “índios misturados”. Segundo Evans e Meggers (1960: 269), o 

desaparecimento dos Taruma6, por volta de 1925, abriu espaço para uma imigração dos 

Waiwai para o alto Essequibo, próximo à fronteira com o Brasil. É nessa região, 

chegando até os rios Nhamundá e Mapuera no Brasil, que Fock e Yde (1965) descrevem 

aspectos da vida social e material dos povos chamados de Waiwai. Na década de 1980, 

os Waiwai formaram uma aldeia no rio Jatapu, em Roraima, para atrair os Waimiri 

Atroari, na época em conflito com a sociedade brasileira (HOWARD, 2001: 3-4).  Essa 

tentativa de atração não deu certo, mas com a fixação da aldeia Jatapuzinho foi criada a 

                                                
6 Esse desaparecimento pode ter sido um processo de migração, integração a outros povos (inclusive os Waiwai) 
ou ainda que fosse um exônimo utilizado por outros povos que deixou de ser utilizado (HOWARD, 2001: 27). 
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T. I. Wai-Wai em Roraima. Atualmente, habitam na região entre o rio Essequibo na 

Guyana, os rios Anauá e Jatapuzinho em Roraima, os rios Jatapu e Nhamundá no 

Amazonas, e o Rio Mapuera no Pará, sendo que na parte brasileira existem três T.I.s 

demarcadas (incluindo a T. I. Nhamundá-Mapuera e Trombetas/Mapuera). Os 

Hixkaryana, habitantes da região entre os rios Mapuera, Nhamundá e Trombetas, 

passaram a habitar junto aos Waiwai no século XX (ISA, 2019). 

Katxuyana: é também uma denominação ampla de diversos povos que habitavam a região do 

rio Cachorro, no Pará. A partir de meados do século XIX, ex-escravos negros 

refugiaram-se entre os Katxuyana, misturando-se também com eles. Em meados do 

século XX, por conta de uma grave epidemia, muitos Katxuyana foram transferidos para 

o Parque Indígena Tumucumaque, junto aos Tiriyó, na parte dos rios Paru de Oeste e 

Cuxaré; ou para a T. I. Nhamundá/Mapuera, junto aos Waiwai e Hixkaryana. Ainda 

hoje encontram-se nessas áreas, além da área original no rio Cachorro que foi 

demarcada como T. I. Kaxuyana-Tunayana (ISA, 2019). 

Tiriyó: na década de 1970, a maior parte dos Tiriyó no Suriname vivia em aldeias no alto rio 

Tapahony e no rio Sipaliwini, onde são chamados de Trio (RIVIÈRE, 1981: 2). 

Atualmente, habitam em aglomerações nos rios Tapahony (onde também habitam povos 

Wayana e Akuriyo), Sipaliwini e Corentyne (MANS, 2012: 23). No Brasil, habitam no 

Parque Indígena Tumucumaque, Pará, desde o final dos anos 1960, juntamente com os 

Katxuyana, sendo vizinhos dos Wayana e Aparai (ISA, 2019). 

Akuriyo: já havia notícia desse povo desde o século XVII, instigando as expedições de 

Fredrick Hoeus ao interior do Suriname em 1717 para contatá-los no alto rio 

Coppename (PAESIE, 2010). No entanto, os Akuriyo preferiram permanecer isolados 

nas florestas do interior, tendo sido oficialmente contatados e levados a morar em 

aldeias apenas no final da década de 1960. Nessa época, habitavam o sudeste do 

Suriname, entre o alto Uremari à leste e as montanhas Oranje à leste, sendo vistos 

ocasionalmente cruzando a fronteira com o Brasil até a área do rio Paru (KLOOS, 1977: 

8; GROTTI, 2010: 287). Em 1970 e 1971, a Missão das Índias Ocidentais estabeleceu 

contato com quase todos os Akuriyo, levando-os para as aldeias Trio na região. Até o 

final de 1970, algumas famílias ainda habitavam na floresta, mas a maior parte da 

população mudou-se para a aldeia Trio de Përëru Tëpu, no alto rio Tapanahony, e um 

indivíduo foi habitar na aldeia Trio de Alalaparu, no rio Koeroeni (KLOOS, 1977: 7; 

20). 



 

 

67 

Wayana e Aparai: Os Aparai se reconhecem como descendentes dos antigos Aparai que 

habitavam no baixo Amazonas e também de diversos outros povos da região. Já os 

Wayana são descendentes de diversos povos falantes de línguas Karib na fronteira entre 

Brasil, Suriname e Guiana Francesa (GALLOIS; GRUPIONI, 2003: 17). O controle 

sobre o rio Maroni foi disputado entre os Kari’na e Wayana no século XVIII, fazendo 

com que os Wayana ficassem mais próximos da fronteira entre Guiana Francesa e 

Brasil, relativamente isolados até meados do século XX (COLLOMB; DUPUY, 2009: 

114). Habitam atualmente a região de fronteira entre o Brasil (no rio Paru de Leste, 

Parque Indígena do Tumucumaque e T.I. Rio Paru d’Este, no Pará), o Suriname (rios 

Tapanahony e Palumeu) e a Guiana Francesa (alto rio Maroni e Litani) (VELTHEM, 

2009; VELTHEM; LINKE, 2010: 15).  

Kari’na: na Guyana, habitavam o alto rio Pomeroon ao final do século XIX (BRETT, 1868: 

119), além dos rios Mazaruni, Cuyuni e Barama; no Suriname, habitavam próximos aos 

rios Corentyne e Maroni, também do lado da Guiana Francesa (GILLIN, 1948: 806). 

Atualmente, ainda habitam territórios na Guyana (rios Barama e Pomeroon), Suriname 

(rios Wayambo, Coppename, Saramacca e Suriname na área costeira central, e no rio 

Maroni), Guiana Francesa (rios Maroni e Maná), Venezuela (região de Cachama), além 

do Brasil (COURTZ, 2008). Uma comundiade Kari’na do rio Maná, na Guiana 

Francesa, instalou-se em território brasileiro, na aldeia São José no rio Oiapoque, nos 

anos de 1950, assumindo a identidade de Galibi do Oiapoque ou Galibi-Kali’na7 

(VIDAL, 2007: 17).  

 

A localização atual dos PFK no Brasil, Guyana, Suriname e Guiana Francesa é 

apresentada no Mapa 2. No Brasil, essa localização coincide com as terras indígenas 

demarcadas a partir do final do século XX. Nos casos dos outros países, não existem terras 

indígenas demarcadas e protegidas, por isso são indicadas as áreas amplas em que esses povos 

habitam, não tão delimitadas como no Brasil. No entanto, é preciso reconhecer que muitos 

desses territórios eram e ainda são interligados independentemente das fronteiras nacionais, 

sem delimitações tão específicas como aparentam ter. O padrão atual de ocupação territorial 

dos povos das Guianas em aldeias concentradas em torno de postos de assistência é também 

                                                
7 O povo Galibi-Marworno que habita no Oiapoque, Amapá, é composto por descendentes de diversos povos de 
línguas Karib e Arawak, mas não compartilham da mesma identidade Kari’na que os Galibi do Oiapoque 
(VIDAL, 2007: 17; GALLOIS; GRUPIONI, 2003), não sendo por isso considerados neste trabalho. 
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consequência das políticas nacionais de proteção a esses povos, a partir da segunda metade do 

século XX (GALLOIS; GRUPIONI, 2003: 27).  

O Mapa 3 é uma versão do mapa etno-histórico de Curt Nimuendaju da década de 1940, 

de acordo com a revisão feita recentemente pelo IPHAN (2017), que mostra a movimentação 

desses povos no período entre a chegada dos europeus e a primeira metade do século XX, 

com uma grande diversidade de nomes de povos que acabaram desaparecendo dos mapas, 

pelos motivos explicitados no item 3.2 acima. É possível visualizar uma movimentação de 

PFK por regiões próximas às suas localizações atuais, ou às vezes bastante distantes, o que 

mostra também os efeitos da pressão exercida pelas frentes colonizadoras, que se faziam 

sentir também pela pressão dos povos indígenas que eram contatados primeiro. 

O último mapa aqui apresentado, Mapa 4, é uma adaptação do mapa de Kauffman (2007 

[1994]), que mostraria o território aproximado desses povos na época em que os europeus 

chegaram nas Américas. É com base nesse mapa que Epps (2009: 595) reflete que a 

distribuição atual das línguas indígenas na Amazônia não é somente resultado do processo de 

colonização europeu, mas é parte de um padrão de ocupação ainda mais antigo. No entanto, o 

grau de confiabilidade dos dados utilizados para esse mapa poderia ser questionado, já que, 

como explicitado anteriormente, os exônimos e etnônimos utilizados como referência a povos 

ou línguas eram muito variáveis nos primeiros séculos de colonização. Inclusive, grande parte 

do interior da Amazônia era desconhecido dos colonizadores até meados do século XX. Além 

disso, o mapa deixa a impressão de que havia um grande território contínuo de PFK, que no 

entanto era bastante imbricado com os territórios de povos falantes de outras línguas. É o caso 

da costa das Guianas, que no mapa é um território Lokono (de língua Arawak) e aparece 

como um vazio de PFK. No entanto, pelas observações dos Mapas 1 e 2, é bem possível que 

desde então houvessem também povos Kari’na habitando em territórios na costa, lado a lado 

com os Lokono. Esse também parece ser o caso da região de circum-Roraima, onde 

tradicionalmente habitam os Wapichana (língua Arawak) e Yanomami (língua isolada) em 

meio aos Macuxi, Patamaona, Akawaio. De qualquer maneira, muitos territórios parecem ser 

constantes para alguns povos, como os Waiwai, Katxuyana e Bakairi. 
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Mapa 2: Territórios de povos indígenas falantes de línguas Karib no século XXI. 
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Mapa 3: Movimentação de povos falantes de línguas Karib segundo dados etno-históricos entre os séculos XVII 
e XX. 
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Mapa 4: Territórios de povos indígenas falantes de línguas Karib no século XVI. 
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*** 
A linguística da família Karib ainda não parece ser robusta o suficiente para estabelecer 

relações internas entre as línguas, propor uma reconstrução confiável do Proto-Karib, ou 

especular sobre das datas e mesmo o local de origem dessa família. Estudos antropológicos 

mostraram que identidades entre os PFK são bastante situacionais e relacionais, o que faz 

muitas vezes que o nome de um povo não coincida com o nome da língua falada, ou que 

diferentes nomes possam ser utilizados por indivíduos ou coletivos dependendo da situação 

em que se encontram. Tanto as línguas como as identidades tomam forma no contato com 

outros povos, inclusive falantes de línguas de outras famílias linguísticas, o que pode ser 

evidenciado também pela ocupação de territórios vizinhos e intercalados e as amplas redes de 

troca das quais faziam parte. Essas informações são essenciais para que não sejam feitas 

relações tão diretas entre PFK e determinados conjuntos cerâmicos simplesmente por terem 

localizações coincidentes, ou por causa de algum atributo específico sem que seja 

contextualizado historicamente: 

 
Da mesma forma que nada nos garante uma conexão imediata entre o 
“presente etnográfico” de um povo indígena habitante de um determinado 
território e o povo que habitou aquele mesmo território no passado mais 
longínquo (digamos, de mil anos), nada nos autoriza a chegar à conclusão 
imediata de que o tempo de larga escala é suficiente para interromper 
qualquer ligação entre esses dois grupos humanos (...). (CAIXETA DE 
QUEIROZ, 2013: 163) 

 

No entanto, por mais situacionais e relacionais que sejam as identidades e mesmo que 

não se procure mais entender, na Antropologia, o que seria esse “modo de ser Karib”, para 

estudos arqueológicos é possível entender a produção material dos PFK e como ela estaria 

associada a identidades etnolingusíticas desses povos (ver Capítulo 1). Alguns pontos 

mencionados a cima serão exploradas nesta tese, para combinar informações linguísticas, 

históricas e geográficas com as da produção cerâmica etnográfica desses povos: as 

regionalidades da língua e cerâmica Kari’na e suas relações com povos de língua Arawak nas 

Guianas (e Venezuela); as possíveis relações entre ancestrais de línguas Karib e Proto-Aweti-

Tupi-Guarani por meio de alguns aspectos da produção cerâmica de determinados povos; as 

relações entre PFK e povos de língua Arawak no alto rio Xingu, por meio da produção 

cerâmica Wauja. 
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4. ESTUDO DA PRODUÇÃO CERÂMICA ETNOGRÁFICA 
 

 

 

 

 
That a particular community tills in a acertain way or pots in another or 
builds yet in another is certainly affected by the nature of the soil and micro-
climate, the clay, or the building materials available. But those are 
immutable conditions in and around which people elaborate technological 
behavior along lines that are meaningful socially, economically, and 
ideologically. The rules behind their choices are what we are after. 
(LECHTMAN, 1977: 15) 

 

Vasilhas cerâmicas etnográficas em museus são o principal objeto utilizado nesta 

pesquisa para a compreensão da tecnologia de produção cerâmica de povos falantes de língua 

Karib (PFK). Por meio da análise de coleções em diferentes instituições museológicas no 

Brasil, Guianas e Europa, outras informações sobre o processo de produção, uso e 

classificação nativa foram buscadas em relatos históricos, etnográficos, etnoarqueológicos e 

linguísticos. Neste capítulo, são apresentados os métodos de análise nos museus e a procura 

por informações adicionais na bibliografia. Em seguida, são apresentadas as descrições da 

produção cerâmica dos PFK a partir da cadeia operatória de produção. Ao final, são 

resumidas as características de produção de cada povo e é feita uma proposta inicial de 

agrupamentos em diferentes estilos tecnológicos. 

 

 

4.1 Análise das vasilhas cerâmicas 

 

Ao considerar que a maior parte dos museus não possui coleções cerâmicas de PFK que 

contenham uma diversidade de tipos de vasilhas, que representem diferentes épocas e tipos, o 

estudo de coleções em diferentes museus foi uma opção para que a obtenção de uma amostra 

mais representativa fosse possível. Desse modo, foram analisadas 886 vasilhas cerâmicas em 

21 instituições museológicas e coleções privadas, identificadas como produzidas por 14 povos 

(ou agrupamentos de povos) distintos, com quantidades variadas de objetos em cada 

instituição (Tabela 3; Anexo A) e quantidade de vasilhas analisadas por povo (Tabela 4). 
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Tabela 3: Lista de museus visitados, sigla de identificação, sua localização, quantidade de vasilhas analisadas 
por número total armazenado (ni = não identificado), povos representados. Onde está + , é porque não foi 
possível identificar o número exato de vasilhas. 

 Instituição Sigla Localização Analisadas/
total Povos representados 

Museu de Arqueologia 
e Etnologia  MAE São Paulo, Brasil 7 / 7 Bakairi, Kalapalo, 

Kari’na, Wayana e Aparai 

Museu do Índio MI Rio de Janeiro, 
Brasil 77 / +77 Macuxi, Waiwai, Wayana 

e Aparai 

Museu Nacional MN Rio de Janeiro, 
Brasil 11 / ni 

Aparai, Kuikuro, 
Taurepang e Macuxi, 
Waiwai e Hixkaryana 

Museu Paraense Emílio 
Goeldi MPEG Belém, Brasil 130 / +130 

Kari’na, Katxuyana, 
Macuki, Tiriyó, Wayana e 
Aparai 

Primeira Comissão 
Demarcadora de 
Limites 

PCDL Belém, Brasil 3 / 3 Wayana 

Walter Roth Museum 
of Anthropology WR Georgetown, 

Guyana 6 /  ni Akawaio, Kari’na, 
Waiwai 

Stichting Surinaams 
Museum SM Paramaribo, 

Suriname 23 / +346 Kari’na, Tiriyó, Waiwai, 
Wayana 

Musée Departamental 
Alexandre Franconie MAF Caiena, Guiana 

Francesa 106 / +106 Kari’na, Wayana 

Musée des Cultures 
Guyanaises MCG Caiena, Guiana 

Francesa 76 / +93 Kari’na, Wayana 

Museu Waimiri Atroari MWA Manaus, Brasil 9 / 9 Waimiri Atroari 
Museu do Homem do 
Norte MHN Manaus, Brasil 14 / +17 Waimiri Atroari, Waiwai 

Museu do Estado de 
Pernambuco MEPE Recife, Brasil 21 / 21 Aparai 

Museum Volkenkunde MV Leiden, Holanda 94 / +476 Akuriyo, Kari’na 

Tropenmuseum TM Amsterdam, 
Holanda 48 / +664 Kari’na, Waiwai, Wayana 

Wereldmuseum WM Roterdam, 
Holanda 83 / +115 Kari’na, Wayana 

Musée du quai Branly MQB Paris, França 41 / +350 Akuriyo, Kari’na, Wayana 
e Aparai 

British Museum BM Londres, Inglaterra 27 / +230 Kari’na 

Weltmuseum WT Viena, Áustria 26 / 26 Kari’na, Waimiri Atroari 
 

Museum Fünf 
Kontinente MFK Munique, 

Alemanha 29 / +29 Tiriyó, Waimiri Atroari, 
Waiwai, Wayana e Aparai 

Världskulturmuseet VKM Gotenburgo, 
Suécia 11 / +12 Aparai, Patamona 

Nationalmuseet NM Copenhague, 
Dinamarca 18 / +18 Katxuyana, Waiwai 

Coleções particulares CP Brasil 21 Kuikuro, Waimiri Atroari, 
Waiwai, Wayana e Aparai 
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Tabela 4: Quantidade de vasilhas analisadas por povo, segundo informado nos catálogos dos museus. Entre 
parênteses, outros nomes de referência para um mesmo povo, dependendo do país em que se encontra. 

Povo Quantidade de vasilhas analisadas 
Waimiri Atroari 20 

Akawaio 1 
Patamona 2 
Macuxi 9 

Taurepang e Macuxi 6 
Waiwai 61 

Hixkaryana e Waiwai 1 
Katxuyana 14 
Akuriyó 3 

Tiriyó (Trio) 50 
Aparai (Apalai) 62 

Wayana (Wajana) 77 
Wayana e Aparai 103 

Kari’na (Kali’na, Galibi, Carib) 472 
Bakairi 1 

Kalapalo 1 
Kuikuro 2 

 

Devido às possibilidades de acesso e manuseio das vasilhas em cada museu, a 

quantidade de objetos e o número de dias disponibilizados para o trabalho, foi priorizada uma 

análise mais geral das vasilhas cerâmicas. Quando necessário selecionar objetos para análise, 

devido ao grande número de objetos na coleção e poucos dias de acesso, foi selecionada uma 

amostra que levasse em conta uma diversidade de formas, tratamentos de superfície, data de 

coleta e coletor, para que fosse o mais representativa possível da coleção. Foram analisadas 

vasilhas inteiras ou que estivessem preservadas o suficiente para indicar sua forma original, 

de uso cotidiano ou ritual, para cozinhar, preparar e servir alimentos ou bebidas. Algumas 

vasilhas fogem desses critérios por terem múltiplos usos ou representarem etapas importantes 

no processo de produção. Algumas vasilhas em exposição foram também consideradas devido 

as suas peculiaridades (p. ex. por serem os únicos exemplares de um povo no museu). 

Para cada vasilha, foram anotados os dados presentes no catálogo das instituições, como 

o nome do coletor, local e data de coleta, povo indígena produtor do objeto e observações do 

coletor ou catalogador. Alguns povos foram agrupados por causa de suas relações históricas e 

similaridade na produção cerâmica, muitas vezes não diferenciadas nos catálogos dos museus 

e fontes bibliográficas. Um código de identificação foi atribuído a cada vasilha para facilitar a 

referência à elas nesta tese, composto por: código do museu, a porcentagem de sua 

integridade e um número sequencial de análise (ver Anexo B). A sigla de porcentagem de 
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integridade é retirada nas referências às vasilhas ao longo do texto, para maior fluidez da 

leitura. O código é escrito por extenso na identificação das vasilhas no catálogo do Anexo E.  

Para registro e revisão posterior da análise, foram tiradas fotografias das vasilhas de, 

quando possível, ao menos 5 ângulos de visão (Figura 11): a) da vasilha com a boca para 

cima, com um ângulo de mais ou menos 30 graus, para facilitar a identificação da peça; b) da 

vasilha de cabeça para baixo, também com um ângulo de mais ou menos 30 graus; c) da boca 

vista de cima; d) da base vista de cima; e) do perfil da vasilha, para visualização da forma 

geral e facilitar o desenho de seu perfil, seguindo as indicações de Corrêa (2014). As fotos 

compõe um catálogo presente no Anexo E, a maior parte feitas pela autora da tese e outra 

parte cedida pelas instituições, casos deixados explicitados com os devidos créditos. 

 
Figura 11: Exemplo de fotografias de 5 ângulos de visão de uma vasilha cerâmica a) geral com boca para cima, 
b) geral com boca para baixo, c) boca, d) base, e) perfil, f) perfil tratado. Vasilha Kari’na (MAE-02). 

 
Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia USP. 

 

A análise foi feita pela observação de atributos das vasilhas relacionados com as 

diferentes etapas na cadeia operatória de produção cerâmica (e.g. SHEPARD, 1971; RICE, 

1987; RYE, 1981; ORTON; TYERS; VINCE, 1997; UNIVERSITEIT LEIDEN, 2005), com 

código de análise ilustrado no Anexo B. Para complementar a análise, foram incluídas na 

descrição qualitativa a seguir as observações sobre essa produção relatadas em fontes 

históricas, etnográficas, etnoarqueológicas e linguísticas. Assim, a descrição da cadeia 

operatória para cada povo está organizada da seguinte maneira (sempre que essas informações 

estiverem disponíveis): narrativas sobre as origens da cerâmica e grafismos; aprendizagem; 
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coleta da argila; preparação da argila; manufatura; tratamentos de superfície pré-queima; 

queima; tratamentos de superfície pós-queima; formas e usos. 

Para a etapa da preparação da matéria-prima, foi observado, quando possível, o 

antiplástico presente na pasta, por meio de um microscópio digital portátil (Dinolite 

AM4113T-R4). Para descrever a forma geral da vasilha e a morfologia de suas partes, foram 

feitas medições com fita métrica e paquímetro do diâmetro da base, da boca, máximo do 

corpo, do pescoço, altura e espessura, o que permitiu uma divisão (arbitrária) entre vasilhas 

pequenas, médias, grandes e muito grandes. Foi observada a classificação morfológica da 

base e da borda, a relação de abertura da boca e o diâmetro maior do corpo, e o contorno 

específico da vasilha. A partir desses dois últimos atributos, as formas foram classificadas em 

11 tipos (de acordo com UNIVERSITEIT LEIDEN, 2005), como aberta de contorno simples, 

fechada de contorno composto ou fechada independente de contorno complexo.  

A homogeneização da superfície da vasilha e os tratamentos plásticos ou pintados são 

agrupados na categoria genérica de tratamento de superfície8. Essa categoria foi dividida em 

quatro sequências, observadas na face externa e na face interna de cada vasilha. A primeira 

sequência é a observação da preparação da superfície (que é a sequência final da etapa de 

construção da vasilha, finishing), como o alisamento, polimento9 ou aplicação de alguma 

pintura10 ou resina11 que cubra toda a superfície, que pode servir de base para a aplicação de 

outros tratamentos ou ser o tratamento final da superfície da vasilha. A segunda sequência 

considerada é a de tratamento plástico, que usualmente é feita antes da queima, como 

incisões, apliques, corrugados, entre outros. A terceira sequência é a de tratamento pintado, 

aplicados tanto antes como depois da queima, mas que de todo modo modificam a aparência 

                                                
8 Seguindo meu trabalho anterior (GASPAR, 2014: 51), mas substituindo “acabamento” por “tratamento”, para 
não confundir com finishing, na língua inglesa, que se refere ao final da etapa de manufatura. O tratamento de 
superfície não é separado de acordo com a intencionalidade de sua aplicação, pois é quase impossível distinguir 
se ele foi feito por motivos funcionais (como um corrugado para fixar os roletes de argila entre si e aumentar a 
superfície de distribuição do calor) ou por motivos decorativos (geralmente associados com a estética, que pode 
ser também o caso da escolha do corrugado). Além disso, essas intencionalidades frequentemente se sobrepõe: o 
alisamento pode servir simplesmente para uniformizar as irregularidades da superfície, mas também como um 
importante aspecto da aparência estética final da vasilha (ORTON et al., 1997: 126; SILVA, 2000).  
9 Polimento aqui refere-se a burnishing, na língua inglesa, e brunissage, na língua francesa. Enquanto o 
alisamento é feito com a argila ainda umedecida, com as mão ou algum tipo de ferramenta, esse polimento é 
feito com a argila em ponto de couro com algum instrumento mais duro, deixando estrias na superfície. O 
polimento referido como polishing em inglês, ou polissage em francês, é feito da mesma maneira, mas não deixa 
marcas na superfície e a deixa com aparência bastante brilhante. O primeiro tipo de polimento é o tipo mais 
observado na cerâmica indígena amazônica, e é a ele que este trabalho se refere. 
10 Sem a possibilidade de realizar análises específicas para a identificação dos pigmentos utilizados na pintura 
nem seu modo de preparo, o termo “pintura” engloba também os engobos, referindo-se então a qualquer tipo de 
aplicação de pigmentos argilosos ou mesmo vegetais que sejam cromáticos. 
11 Como no caso da pintura, resina aqui refere-se de maneira genérica as aplicações de resina ou goma vegetal 
que cobrem a superfície ou as pinturas, de forma que é possível ver a superfície ou outros tratamentos por baixo 
dela. Nos casos observados, a resina pode ser transparente, vermelha ou preta.  
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cromática da vasilha, e podem ser aplicados na superfície toda, em faixas ou como grafismos. 

Finalmente, a última sequência é a de cobertura dos tratamentos, que pode ser uma resina 

transparente, trançados ou barbantes que justamente cobrem os tratamentos anteriores com a 

função de preservá-los ou auxiliar em outros aspectos, como no transporte ou manuseio da 

vasilha, além de contribuírem também para o aspecto visual final. Assim, a aplicação de uma 

resina pode ser considerada como preparo da superfície se aplicada diretamente sobre a 

superfície, ou como cobertura, se é aplicada sobre outros tratamentos.  

Os grafismos (plásticos ou pintados) não foram analisados neste trabalho, apesar de 

alguma menções sobre seus significados, composição e aplicação na vasilha serem feitas na 

descrição qualitativa. Com base nas sequências de aplicação dos tratamentos proposta e uma 

descrição feita por Alain Cornette (1992) para a cerâmica Kari’na, alguns termos são 

utilizados para descrever a composição de cores na face externa e interna: a) fundo: 

considerado como a preparação da superfície, pode ser a superfície da vasilha (alisamento ou 

polimento, se a sequência acaba no finishing da manufatura), alguma resina ou pintura (muitas 

vezes um engobo); b) faixa: partes das vasilhas que são cobertas por pintura de uma mesma 

cor, delimita campos ou acentua determinadas partes da vasilha, podem também ser usadas 

como fundo para a aplicação de grafismos; c) grafismos: padrões plásticos ou pintados, feitos 

diretamente na superfície da vasilha ou sobre um fundo ou faixa pintados, como desenhos 

(degsigns em inglês); d) cobertura: resinas ou trançados que cobrem o fundo, faixas e 

grafismos para preservá-los, ou como detalhes que completam a vasilha (p. ex. barbantes ou 

trançados para transporte das vasilhas). Dessa maneira, uma pintura pode ser considerada 

tanto como preparação da superfície se utilizada como fundo, ou como tratamento pintado se 

utilizada como faixa ou grafismo. 

Outros atributos que requerem uma análise mais específica e detalhada, como a 

identificação de técnicas de construção, técnicas de queima e a composição da pasta e 

pigmentos, não foram considerados na tabela de análise. No entanto, foram obtidas 

informações na bibliografia sobre esses aspectos tão cruciais para se pensar a cadeia 

operatória de produção de vasilhas cerâmicas. Esses dados são tratados de maneira qualitativa 

nas descrições a seguir, mas incorporados na interpretação da análise quantitativa quando 

possível. Posteriormente são sugeridos alguns caminhos que podem auxiliar sua observação e 

aprofundamento do entendimento dessas sequências de produção. No entanto, é importante 

ressaltar que os detalhes e tipos de informação coletados nas fontes bibliográficas diferem 

enormemente entre cada autor. A terminologia utilizada em cada fonte também varia bastante 

e é muitas vezes adaptada àquela utilizada nesta tese por uma questão de clareza do 
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entendimento. A diferença temporal de alguns relatos pode indicar tanto mudanças e 

continuidades na produção cerâmica, como variações regionais de observações feitas em 

locais diferentes e com outras pessoas. As figuras utilizadas para ilustrar a descrição de alguns 

processos são reproduzidas das fontes bibliográficas consultadas, com os créditos devidos. As 

fotos das vasilhas são majoritariamente feitas pela autora desta tese, mas também incluem as 

cedidas pelos museus e as de trabalhos já publicados, com a menção dos devidos créditos. 

Algumas exceções de coleta de dados foram feitas. Para os Akawaio, como foi 

analisada somente uma vasilha em museu, foram também utilizadas informações do catálogo 

online do Pitt Rivers Museum, em Oxford na Inglaterra, pois essa coleção foi feita por 

Audrey Butt-Colson, principal referência bibliográfica sobre a cerâmica desse povo. Esse 

catálogo também foi consultado e utilizado para a descrição da produção cerâmica dos Tiriyó 

(Trio), a partir das vasilhas e fotos coletadas por Peter Rivière (algumas reproduzidas em seu 

trabalho de 1969), principal referência sobre esse povo no Suriname. Para os Kari’na, foram 

também consultados relatos etnográficos sobre sua produção cerâmica na Venezuela, mesmo 

que não tenham sido analisadas vasilhas em museus provenientes dessa região, devido a 

importância da conexão dos Kari’na na Venezuela com os povos das ilhas caribenhas e a 

discussão arqueológica. A cerâmica dos povos do alto rio Xingu (Bakairi, Kalapalo, Kuikuro) 

são feitas pelos Wauja (de língua Arawak), por isso sua descrição é feita a partir do relato de 

Aristóteles Barcelos Neto (2005-2006) e apresentada somente no Anexo D, para ser 

comparada, no Capítulo 5, com a produção cerâmica dos outros PFK aqui analisados. 

Finalmente, a classificação das vasilhas foi feita de acordo com sua função, segundo 

a pesquisa feita em fontes bibliográficas e informações nos catálogos dos museus. A 

classificação por funções genéricas e abrangentes (como fermentar bebidas, cozinhar, servir 

bebidas, armazenar água, etc.) é interessante pois segue de perto a classificação indígena 

descrita nas fontes bibliográficas.  

Com o auxílio de análises estatísticas e das descrições qualitativas das diferentes 

cadeias operatórias, foram considerados diferentes estilos tecnológicos, ou modos de fazer 

cerâmica. A associação destes estilos com povos específicos é discutida ao final do capítulo. 

 

 

4.2 Waimiri Atroari 

 

O nome Waimiri Atroari data do início do século XX, adotado pelo Serviço de Proteção 

aos Índios (SPI). Essa denominação composta representa um povo único, Kinja (que significa 
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“gente”), e é como referem-se a si mesmos. Apesar de pequenas variações de dialetos entre 

grupos locais, falam todos a mesma língua Waimiri Atroari (BAINES, 1993: 2; BRUNO, 

2003). Outros nomes para esse povo na bibliografia são: Atroahy, Atrohai, Atroahi, Atruahi, 

Waimiry, Uamiri, U-ah-miri, Crichaná (GILLIN, 1948). O casamento segue a regra 

uxorilocal, em que o homem muda para o local de residência da mulher, exceto quando o 

homem é chefe da aldeia, sendo a recomendação de casamento entre primos cruzados 

bilaterais (MATAREZIO FILHO, 2010: 58). 

Foram constantemente ameaçados pela exploração de recursos em sua região, como a 

comercialização de produtos florestais (castanha-do-pará, peles de ariranha e jacaré, madeira). 

Na década de 1970, cresceram as ameaças com a implantação de diversos empreendimentos 

de desenvolvimento regional, como a estrada BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, a mina 

de estanho de Pitinga, a construção da hidrelétrica de Balbina e a colonização através de 

pecuária nos limites de seu território (BAINES, 1993: 2). É nesse contexto que, em 1987, é 

criado o Programa Waimiri Atroari (convênio FUNAI/ELETRONORTE), que demarcou e 

homologou a Terra Indígena, provendo também um programa de assistência indigenista, 

sobretudo para a saúde (BAINES, 1993: 19), além do Museu Waimiri Atroari (MWA) em 

Manaus.  

O material produzido por Vilma Alves da Cunha, em 1977, sobre o grafismo Waimiri 

Atroari, em conjunto com esse povo, descreve também o processo de produção cerâmica. 

Mesmo utilizando recipientes de alumínio para suas atividades cotidianas, as mulheres ainda 

fazem vasilhas cerâmicas para a venda como artesanato, inclusive na loja do próprio MWA.  

Foram analisadas 20 vasilhas desse povo. As 9 vasilhas da coleção do Museu Waimiri 

Atroari (MWA) foram feitas pelas mulheres para compor o museu na sede do Projeto Waimiri 

Atroari, na década de 1990. Uma vasilha foi comprada na loja do MWA em 2017 pela autora 

desta tese, como um exemplo para a pesquisa. Uma coleção de 5 vasilhas no Museu do 

Homem do Norte (MHN) foi cedida pela FUNAI, em 1989, e outras 2 vasilhas não possuem 

informações sobre a coleta. O Weltmuseum (WT) armazena 2 vasilhas coletadas por Richard 

Payer em 1902, e 1 vasilha coletada pelo Fr. Pfaff em 1891, todas provenientes da região do 

rio Jauaperi, Amazonas. O Museum Fünf Kontinent (MFK) armazena 1 vasilha, coletada na 

década de 1960 por Ernst Josef Fittkau e Elise, sua esposa, na região de Manaus, Amazonas. 
 

Origens da cerâmica e grafismos: 

A arte da cerâmica ainda é lembrada por uma música cantada em rituais, Tyruwa 

maryba, que menciona as vasilhas de barro para colocar mingau e um dos grafismos (nymenta 
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krywa) que era feito por incisões em seu exterior (CUNHA, 1977: 22). Em outra canção, de 

iniciação masculina, são descritas as antigas panelas de barro e seu suporte de madeira 

amarrados com cipó (iraky), onde se preparava mingau (MATAREZIO FILHO, 2010: 125).  
 

Coleta da argila:  

As ceramistas relatam que é difícil conseguir argila de boa qualidade, o que pode ser um 

desconhecimento das mais jovens sobre onde encontrá-la, já que são poucas as mais velhas 

que conhecem todo o processo de produção. Os diferentes tipos de argila (wudji, kidide, 

kraminjana, xiximinja) são armazenados em bolas para uso posterior (CUNHA, 1977: 23). 
 

Preparação da argila:  

As bolas de argila são colocadas em cima de um moquém para secar, sendo então 

moídas e peneiradas o mais fino possível, com peneira ou tela. O caule e/ou casca da árvore 

do caraipé (kamyda) é coletado para ser misturado com a argila. As cascas são colocadas ao 

sol para secar e depois são queimadas. As cinzas resultantes são moídas e peneiradas, sendo o 

pó mais fino misturado à argila, juntamente com água (CUNHA, 1977: 23). 

Na análise, o caraipé foi observado em 4 vasilhas,  somente minerais em 1 vasilha e nas 

outras 15 não foi possível fazer essa observação (Figura 12).  

 
Figura 12: Antiplástico a) caraipé, b) mineral. Dinolite AM4113T-R4, aumento 50x. 

 
 

Manufatura:  

Cunha (1977: 23, 25) descreve a manufatura de dois tipos de vasilhas. O “forno de 

barro” (ahinjaty), ou assador, é moldado em cima de uma esteira (mada). A argila é então 

“enxugada” e raspada, até atingir uma forma redonda plana com espessura de mais ou menos 

0,3 cm (provavelmente 3 cm). Já a panela de barro (tyruwa) é feita em etapas: primeiro é 
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modelado o fundo e depois são acrescentadas as paredes. Dependendo do tamanho, a base é 

deixada secar um pouco antes das paredes serem adicionadas. A vasilha é então secada ao sol 

até o ponto de poder ser raspada e modelada, atingindo a forma e espessuras adequadas. Para 

o acabamento, é usada uma semente ou pedra bem lisa (topy), com água, polindo as 

superfícies. Contudo, uma vasilha representada pela autora (CUNHA, 1977: 26) apresenta o 

que aparentam ser roletes na face externa, indicando o possível uso da técnica de roletes 

sobrepostos, além do modelado.  

Uma característica das vasilhas nos museus é a espessura bastante grossa das bordas 

(entre 1 e 2,5 cm), além da espessura da base, que usualmente chega até a metade do corpo 

das vasilhas. 
 

Tratamento de superfície pré-queima:  

Para terminar a secagem das vasilhas, elas são colocadas sobre um moquém, deixando 

sua superfície com uma coloração preta (CUNHA, 1977: 23, 25). Ilustrações no livro de 

Cunha (Figura 13) sugerem outros tipos de tratamentos plásticos: marcas incisas ou sulcos 

feitos pelos dedos que delimitam a borda; corrugados na borda, próximo ao lábio; e roletes à 

mostra na face externa.  

 
Figura 13: Ilustração de vasilhas Waimiri Atroari com tratamentos plásticos. 

 
Fonte: CUNHA (1977: 26). 

 

Nas coleções, é possível observar as linhas incisas ou sulcos de dedos marcando a borda 

e corrugados no lábio. A vasilha WT-896 apresenta grafismos incisos e ponteados, além de 

uma asa lateral, mas é provável que seja arqueológica (Figura 14).  
 

Queima: 

As vasilhas são queimadas diretamente no fogo (CUNHA, 1977: 23, 25). 
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Tratamento de superfície pós-queima:  

Com a vasilha ainda bem quente, é aplicado o breu, que é a resina do caule do 

jatobazeiro (ximiri) (CUNHA, 1977: 23, 25).  

As vasilhas dos museus são quase todas alisadas ou polidas, com uma cobertura de 

resina transparente. Fora a vasilha com grafismos incisos e ponteados, três vasilhas antigas 

(1902 – WT, 1960 – MFK) apresentam grafismos pintados em vermelho na face externa 

interna, além de terem a base mais fina. Os resultados são resumidos na Tabela 5 e Figura 14. 
 

Tabela 5: Tratamentos de superfície das vasilhas Waimiri Atroari. 

Preparo externo Plástico externo Pintado externo Cobertura externa 
6 alisamento 
14 polimento 

1 corrugado 
1 inciso e ponteado 
10 sulcos dedos 

2 pintura vermelha 15 resina transparente 

    
Preparo interno Plástico interno Pintado interno Cobertura interna 
6 alisamento 
14 polimento 

- 3 pintura vermelha 17 resina transparente 

 

 
Figura 14: Tratamentos plásticos e pintados em vasilhas Waimiri Atroari de coleções etnográficas. 

 
Acervos: Museum Fünf Kontinente, Museu do Homem do Norte, Weltmuseum. 
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Os grafismos das vasilhas dos museus são semelhantes aos reproduzidos por Cunha 

(1977: 28-29), recuperados no Centro de Proteção Ambiental de Balbina, que a autora 

considera provavelmente serem parte do repertório Waimiri Atroari antigamente (Figura 15). 

 

Figura 15: Ilustração de provável grafismo Wamiri Atroari. 

 
Fonte: CUNHA (1977: 28). 
 

Formas e usos:  

Vasilhas cerâmicas chamadas tyruwa eram utilizadas para cozinhar alimentos 

(principalmente o mingau), e um tipo era utilizado para guardar água. Os assadores, ahinjaty, 

eram utilizados apoiados sobre uma trempe de pedras em cima da fogueira, para assar beiju. 

Outras formas são representadas por desenhos em Cunha (1977: 26), sem outras informações 

sobre seu uso e nomes (CUNHA, 1977: 22-23, 26). Não há informações de que os Waimiri 

Atroari consumissem a bebida alcóolica cachiri, e atualmente não o fazem (MATAREZIO 

FILHO, 2010: 22, 125).  

Nas coleções de museus, foram encontradas 14 variações da forma da vasilha de 

cozinhar tyruwa, 5 formas não nomeadas e 1 assador ahinjaty (Figura 16). Outros aspectos 

morfológicos são descritos na Tabela 6, em relação ao formato da base e da borda, o tamanho 

das vasilhas e o tipo da forma de acordo com a relação entre abertura da boca e diâmetro 

máximo do corpo/contorno específico. 

 
Tabela 6: Aspectos morfológicos das vasilhas Waimiri Atroari, onde na = sem dados. 

Base Borda Tamanho Forma 
18 plana circular 
1 pedestal circular 
1 na 

6 direta vertical 
1 extrovertida 
1 plana 
9 cambada 
3 direta inclinada externa, 
reforçada  

8 pequena 
8 média 
3 grande 
1 na 

3 forma 1 
3 forma 2 
1 forma 4 
1 forma 5 
9 forma 6 
2 forma 7 
1 na 
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Figura 16: Formas das vasilhas Waimiri Atroari de acordo com nome nativo e uso. 

 
Acervos: Coleção particular Meliam Gaspar, Museum Fünf Kontinente, Museu do Homem do Norte, Museu 
Waimiri Atroari, Weltmuseum. 

 

 

4.3 Akawaio 

 

Os Akawaio habitam, principalmente, na Guyana e se autodenominam Kapon, o que os 

aproxima de outros povos de língua Karib da região, como os Patamona e Ingarikó, em 

oposição aos que se consideram Pemon, que inclui os Arekuna, Taurepang e Kamarakoto 

(CARLIN; MANS, 2014: 78) além dos Puru-kotó e Pemon (os Arekuna na Venezuela) 

(FRANK, 2002: 298, 300). No Brasil, o nome Ingarikó é utilizado para referir-se aos 

Akawaio que habitam em Roraima e também pelos Patamona em contextos de políticas 

nacionais (ISA, 2019). Eram chamados de Waika por povos de língua Arawak (ROTH, 1924: 
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721) e outros nomes foram registrados para este povo (GILLIN, 1948: 804): Akawoi, 

Acawoio, Akawoto, Wacawai, Wa'ica, Wa'ika, Capohn, Kapohn, Capong, Kapong. 

Enxergam seus vizinhos e outros povos mais afastados com suspeita e como potenciais 

feiticeiros, tendo guerreado frequentemente com os Kari’na e Arekuna (BUTT-COLSON, 

1973: 7). Apesar de não serem conhecidos por algum produto específico na rede de trocas 

regional, barganhavam pássaros kishee-kishee e diferentes tipos de raízes (ROTH, 1924: 635), 

como a haiarri usada para fazer veneno para peixes, além de serem intermediários de trocas 

com povos na Venezuela, Brasil e Guyana (BRETT, 1868: 143). Faziam incursões contra os 

Macuxi e os vendiam como escravos aos holandeses e portugueses, mas também eram feitos 

de escravos pelos Arawak (ROTH, 1924: 599; GILLIN, 1948: 818).  

Seguindo a regra geral de uxorilocalidade na região, os homens mudam para a casa de 

seu sogro quando casam, podendo se casar com mais de uma mulher, frequentemente as irmãs 

da primeira esposa (ROTH, 1924: 669, 687). Os jovens aventureiros, acabam se casando entre 

os vizinhos mais próximos, como os Patamona e Arekuna, já que mesmo eles não se 

aventuram tanto em outras terras, nem para fazer comércio direto com seus parentes que 

vivem no lado brasileiro (BUTT-COLSON, 1973: 7-9). 

Segundo relata Audrey Butt-Colson (1973: 35-37), na década de 1950 os Akawaio no 

alto rio Mazaruni, na Guyana, utilizavam vasilhas cerâmicas para cozinhar, fermentar bebidas 

e transportar água. Walter Roth (1924: 451) menciona que eles também utilizavam trompetes 

de argila, similares aos dos Kari’na.  

Foi analisada uma única vasilha cerâmica Akawaio, armazenada no WR, em 

Georgetown, na Guyana. Ela foi coletada pelo próprio Walter Roth (1924: prancha 21 A), que 

a utiliza para exemplificar o uso de “cover basketry”, ou cestaria de revestimento, sem no 

entanto deixar outras informações. Outras vasilhas foram coletadas entre 1954 e 1958 por 

Audrey Butt-Colson (a única fonte bibliográfica sobre a cerâmica Akawaio consultada aqui), 

armazenadas no Pitt Rivers Museum em Oxford, na Inglaterra. São utilizadas as referências e 

fotos do catálogo online do museu, suprindo a baixa quantidade de vasilhas analisadas in situ. 
 

Aprendizagem:  

As mulheres eram responsáveis por produzir as vasilhas cerâmicas, sendo também 

donas desses objetos desde muito pequenas. No entanto, as vasilhas eram produzidas somente 

em determinada região do território Akawaio, onde existem depósitos de argila considerados 

adequados. Em outras localidades, em que a argila não era considerada de boa qualidade, as 

mulheres não faziam cerâmica, preferindo comprar as vasilhas já prontas quando visitavam 
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outras aldeias ao invés de viajar grandes distâncias para buscar argila. Inclusive, adquiriam 

vasilhas de outros povos, como dos Arekuna e Kamarakoto, que eram chamadas 

genericamente de kumadöng (vasilhas finas e frágeis com tampas de fio, wire tops). As 

vasilhas mais populares, no entanto, eram obtidas dos Patamona, consideradas mais 

resistentes e duráveis e chamadas genericamente de wailan, utilizadas tanto para cozinhar 

como para fermentar bebidas (BUTT-COLSON, 1973: 35-37).  

A preferência pelas vasilhas Patamona é expressa pela consideração de que são feitas 

com grande habilidade, sendo deixadas secar por uma semana ao menos e alisadas com a 

pedra kwima, além de que as mulheres Patamona tem acesso a depósitos de argila de muito 

boa qualidade. Ao contrário, as vasilhas Akawaio da região de Kataima não são consideradas 

bem alisadas, nem seriam deixadas secar por tempo suficiente (BUTT-COLSON, 1973: 40). 
 

Coleta da argila:  

Para coletar argila, as pessoas se pintavam de vermelho com urucum, protegendo-se de 

doenças dos espíritos que habitavam o local. Os melhores depósitos de argila eram aqueles na 

foz dos rios Quebanang e Kukui e no interior na região de Kataima, além de mais longe no rio 

Imbaimadai. Nessa etapa, os homens podiam auxiliar escavando a argila em buracos na 

floresta (chegando a 5 pés de profundidade) ou na margem de alguns pequenos rios.  A argila 

de cor acinzentada é referida como ainö bung, literalmente a “substância dos potes” (BUTT-

COLSON, 1973: 35, 36). 
 

Preparação da argila:  

Butt-Colson não descreve o preparo da argila, mas é possível observar na quebra da 

borda da vasilha WR-252 a presença de antiplásticos minerais, principalmente grãos de 

quartzo arredondados. É provável que estes minerais já estivessem presentes na fonte. 
 

Manufatura:  

Depois de construídas por roletes sobrepostos, as vasilhas são alisadas com um pedaço 

de cabaça e depois com um seixo oval e liso. A pedra mais estimada para isso é o jasper 

vermelho, kwima, que vem da região da savana próximo ao rio Ireng, onde habitam os 

Patamona. São relativamente escassas, por isso bastante valorizadas pelas mulheres Akawaio 

(BUTT-COLSON, 1973: 40). A borda é ajeitada com uma faca ou ferpa de madeira (PITT 

RIVERS MUSEUM). A vasilha 1954.2.64 no Pitt Rivers Museum, não terminada a pedido de 

Butt-Colson, exibe ainda as marcas da junção dos roletes na parte externa. Outra vasilha, 
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1954.2.65, foi feita para uma criança imitando a forma das vasilhas wailan, feitas pelos 

Patamona e adquiridas pelos Akawaio (Figura 17). 

 
Figura 17: Vasilhas Akawaio no Pitt River Museum, coletadas por Audrey Butt-Colson a) 1954.2.64 
tuma’ing, não terminada e com os roletes ainda à mostra; b) 1954.2.65 wailan, imitação de vasilha 
Patamona dada às crianças, com marcas de rolete. 

 
Acervo: fotos cedidas pelo Pitt Rivers Museum, University of Oxford, setas adicionadas. 

 

É possível notar na vasilha WR-252 que a superfície foi polida e que um rolete de argila 

foi colocado no lado externo do lábio (Figura 18).  
 

Tratamento de superfície pré-queima:  

A superfície da vasilha WR-252 é polida, com reforço externo do lábio onde foram 

feitos círculos incisos que acompanham todo o diâmetro da boca (Figura 18). 
 

Queima: 

São queimadas em uma fogueira comum (BUTT-COLSON, 1958: 78). 
 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Todas as vasilhas de uso cotidiano apresentavam uma camada de resina (da árvore 

kwarik, Inger spp.) misturada com fuligem (BUTT-COLSON, 1958: 78). 

A superfície externa da vasilha WR-252 é coberta por um trançado hexagonal, que 

envolve toda a vasilha (Figura 18). 
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Figura 18: Vasilha Akawaio WR-252, samagu. Detalhe da borda, com reforço externo e incisões 
circulares, trançado de revestimento feito com técnica hexagonal. 

 

Acervo: Walter Roth Museum. 
 

Formas e usos:  

A vasilha analisada no WR (WR-252), é chamada samagu, segundo o registro no museu 

(Figura 18). Seria utilizada para armazenar água, kasiri e outras bebidas, deixada em um 

buraco no chão, até a altura do pescoço, para manter as bebidas frias. Roth (1924: 134) 

menciona que o uso do trançado como revestimento da vasilha seria para evitar a quebra por 

conta da fermentação de seu conteúdo. A base dessa vasilha é convexa, a borda extrovertida 

reforçada externamente, tamanho médio e forma 11. 

Para uso cotidiano, Butt-Colson (1973: 35) menciona três tipos de vasilhas (Figura 19):  

 

a) tuma’ing: para cozinhar peixe e carne temperados com pimenta, mas também para 

fazer produtos medicinais e tinturas;  

b) kasiri toto’ai: vasilha grande capaz de conter grandes quantidades de líquido, 

utilizada para cozinhar diferentes bebidas fermentadas, principalmente o kasiri. 

Com base pontuda, era apoiada na areia ou em suporte de três pedras para uso;  

c) samaku: para conter água, com uma boca pequena e base arredondada, mas 

recentemente para este uso eram preferidas cabaças ou baldes industrializados.  
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Figura 19: Vasilhas Akawaio coletadas por Butt-Colson no rio Mazaruni, Guyana. a) 1954.2.60 kasiri 
toto’ai, b) 1958.3.117 kasiri toto’ai pequena, c) 1954.2.61 tuma’ing, d) 1954.2.62 tuma’ing, e) 
1954.2.63 tuma’ing, f) 1958.3.118 samaku, com impressões de pedaço de madeira redondo. 

 
Acervo: fotos cedidas pelo Pitt Rivers Museum, University of Oxford. 

 

O pote de kasiri, por ser grande e pesado, raramente era movido mais que uma vez 

depois de chegar ao seu destino final, sendo que as famílias normalmente possuíam um em 

sua cozinha na aldeia e outro em sua residência nas plantações, lavando-os onde são 

armazenados. Ao contrário, as vasilhas de cozinhar são movidas constantemente para lavar, 

carregar comida de um lugar a outro na aldeia e mesmo em expedições para pesca e caça, o 

que explica a preferência pelas vasilhas Patamona consideradas mais resistentes (BUTT-

COLSON, 1973: 39).  

Além disso, os Akawaio praticavam enterramentos secundários em urnas funerárias. 

Butt-Colson (1958: 76, 77, 84) coletou uma dessas urnas (hoje armazenada no Pitt Rivers 

Museum): com antiplástico mineral, marcas de roletes na face externa, marcas de escovado, e 

a forma do tipo samaku (apesar de ter variações em relação às produzidas na época). É 

provável que essa urna tivesse entre 120 e 160 anos na época de sua coleta (Figura 20). 
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Figura 20: Urna funerária Akawaio de Warimabima. 

 
Fonte: BUTT-COLSON (1958: 6). 

 

 

4.4 Patamona 

 

São também referidos como Eremagok e, assim como os Akawaio, se autodenominam 

Kapon, o povo do céu (BUTT-COLSON, 1973: 10).  

Os Patamona eram conhecidos na região de circum-Roraima como produtores de 

vasilhas cerâmicas de excelente qualidade, bastante requisitadas pelos Akawaio (BUTT-

COLSON, 1973: 10, 37). As informações sobre essa produção vem do depoimento da 

ceramista Lucillina Torres, que vive na Guyana (FORTE; MELVILLE, 1989). 

No VKM, estão armazenadas 2 vasilhas cerâmicas Patamona coletadas por Sven-Erik 

Isacsson em 1980, na aldeia Kanawapai no rio Ireng, Guyana.  
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Coleta da argila: 

Às vezes as mulheres saem em grupos para coletar argila, em locais longe da aldeia 

(FORTE; MELVILLE, 1989: 101). 
 

Manufatura:  

A técnica de manufatura utilizada é a de roletes sobrepostos (FORTE; MELVILLE, 

1989: 101-102). Em cima de uma base circular plana, roletes são sobrepostos, pressionados 

com os dedos para se fixarem um no outro e alisados verticalmente (Figura 21).  
 

Figura 21: Manufatura de vasilha cerâmica Patamona por roletes sobrepostos, alisamento e polimento. 

 
Fonte: FORTE; MELVILLE (1989). 
 

A ceramista está constantemente raspando a base para afinar e secar, já que ela tende a 

ficar mais úmida por ser a parte mais grossa da vasilha. Ao mesmo tempo, ela vai alisando o 

exterior e interior da parede com uma pedra. Uma vasilha grande, como a de fazer a bebida 

fermentada casiri, é deixada secando por uma semana na estação seca ou duas semanas na 

estação das chuvas, construída em várias etapas. 
 

Queima: 

Para a queima (Figura 22), a vasilha é apoiada sobre três pedras, coberta com uma 

camada de casca de árvore de um tipo específico (FORTE; MELVILLE, 1989: 102).  
 



 

 

93 

Figura 22: Queima de vasilhas Patamona. 

 
Fonte: FORTE; MELVILLE (1989). 

 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Segundo Lucillina Torres, a casca da árvore whytee é raspada e misturada com água, 

formando um pigmento que é aplicado nas vasilhas logo após a queima, formando longas 

faixas ao redor da vasilha (FORTE; MELVILLE, 1989: 102) 

As duas vasilhas analisadas possuem uma superfície polida, com resina preta escorrida 

interna e externamente. Segundo informações do catálogo do VKM, a resina é preparada com 

água e a casca da árvore kwarikyék, aplicada na superfície logo após a queima, enquanto ainda 

está quente (Figura 23). 

Antes que a vasilha seja utilizada, Lucillina Torres diz que é preciso lavá-la com água 

de mandioca aquecida, para que tenha maior durabilidade (FORTE; MELVILLE, 1989: 103).  
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Figura 23: Tratamento de superfície de vasilhas Patamona. 

 
Acervo: Världskulturmuseet. 

 

Formas e usos:  

A produção de vasilhas para beber cassiri, chamadas oini, era feita principalmente pelos 

Patamona, que as forneciam também aos Macuxi (STAATS, 2009: 131). As vasilhas 

analisadas no VKM são chamadas de uiná (Figura 24), mas um tipo pequeno é chamado 

ainamrepá. São utilizadas para cozinhar, principalmente o caldo de carne ou peixe e pimenta 

tuma, o “pepper pot”. Ambas possuem base convexa e borda direta vertical, são pequenas, 

com forma 6 (VKM-935) e 2 (VKM-936). 

No final da década de 1980, as únicas vasilhas cerâmicas produzidas eram as de 

fermentar casiri. Somente em raras ocasiões era cozinhado o tuma em pequenas vasilhas 

cerâmicas, sendo isso considerado uma grande honra (FORTE; MELVILLE, 1989: 103). 

 
Figura 24: Formas de vasilhas Patamona. 

 
Acervo: Världskulturmuseet. 
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4.5 Macuxi e Taurepang 

 

Ambos povos fazem parte do agrupamento maior que se autodenomina Pemon, que 

inclui os Macuxi, Taurepang, Arekuna e Kamarakoto (MYERS, 1993: 75) e como os registros 

nos museus não diferenciam esses povos, suas vasilhas são tratadas juntas. 

Os Macuxi são também conhecidos por Macusi, Makuchi, Macuchi, Macoussi, Makushi 

(MYERS, 1993: 3). Apesar da desconfiança de seus inimigos e vizinhos mais próximos, os 

Ingarikó e Arekuna, muitos Macuxi viraram vaqueiros, trabalhando para fazendas brasileiras 

próximas de suas terras, o que os fez mais tarde adotar gado e cavalos como criação 

(MYERS, 1993: 26, 29). A preferência de casamentos é entre primos cruzados e matrilocal, 

sendo que o marido reside com seu sogro e presta serviços a ele.  

Os Taurepang aparentemente são o mesmo povo chamado de Yaricuna ou Arikuna em 

alguns relatos históricos ou mesmo um povo Pemon da Venezuela ou Guyana que vivem em 

Roraima desde os relatos de Koch-Grünberg. Por isso, Frank (2002: 292, 300-302) discute a 

hipótese de que os Taurepang descritos por Koch-Grünberg seriam um grupo local dos 

Macuxi; ou ainda que esses diferentes etnônimos seriam criações artificias “fruto de processos 

tipicamente orientalistas de imposição de diferenciações classificatórias, sem fundamento 

nenhum na ‘realidade classificada’”. Como proposto por Butt-Colson (1973) anteriormente, 

essas classificações de etnônimos também podem depender do ponto de vista e das relações 

de um povo quando referem-se aos outros. De qualquer maneira, o Taurepang é classificado 

como uma língua diferenciada pelos linguísticas atualmente, próxima do Kamarakoto e 

Arekuna (GILDEA, 2012). 

As informações bibliográficas sobre a produção cerâmica fazem referência somente 

aos Macuxi, sendo utilizados os relatos de Phyllis Joel e Frances Johny, ceramistas Macuxi na 

Guyana (FORTE; MELVILLE, 1989), e de Lídia Raposo, ceramista Macuxi em Roraima 

(BRANCO, 2019). Informações sobre essa produção também são encontradas em William 

Farabee (1924) e Iris Myers (1993). 

Phyllis Joel explica que não existem boas fontes de argila perto de sua aldeia, por isso 

já não faz mais vasilhas cerâmicas, utilizando principalmente vasilhas de metal. No entanto, 

ainda prefere o sabor da comida cozinhada na cerâmica, mesmo que o preparo demore mais 

tempo, podendo adquirir vasilhas prontas das aldeias Karasabai ou Toka (FORTE; 

MELVILLE, 1989: 72). Frances Johny, habitante da aldeia de Karasabai, confirma que em 

sua aldeia todas as casas possuem vasilhas cerâmicas, onde cozinham tuma, com peixe e 
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pimenta, deixando a comida com um sabor melhor do que se cozinhada em vasilhas de metal 

(FORTE; MELVILLE, 1989: 78).  

Segundo Farabee (1924: 24), apesar de sua cerâmica não ser de ótima qualidade, os 

Macuxi faziam o melhor tipo de vasilhas de cozinhar e armazenar na região (BRANCO, 2019: 

117). Segundo Myers (1993: 19-20), com a introdução de objetos industrializados e mudanças 

nos costumes, muitos dos artesanatos foram deixados de ser feitos e os que ainda são 

produzidos não são feitos com a mesma habilidade de antigamente. Atualmente, em Roraima, 

as vasilhas Macuxi são procuradas inclusive por brasileiros, pois é fundamental na preparação 

de um prato que se popularizou na região, o damurida (que é o “peper pot” ou tuma): caldo de 

peixe ou carne com pimenta. Existe um atelier para a confecção de vasilhas cerâmicas, em 

Boa Vista, onde são realizados cursos e a venda dos artefatos produzidos aí e nas 

comunidades, e as vasilhas Macuxi estão em  processo de registro como patrimônio cultural 

imaterial pelo IPHAN (MELO, 2012: 79, 83).  

Ao todo, foram analisadas 9 vasilhas Macuxi. No MI, são 5 vasilhas feitas por Gilberto 

Macuxi em 1987, Roraima; no MPEG, são 4 vasilhas coletadas por Edson Diniz em 1964, na 

aldeia Vista Alegre, Roraima. Também foram analisadas 6 vasilhas classificadas como 

pertencentes aos Taurepang e Macuxi, armazenadas no MN e coletadas por Dom Alcuino 

Meyer em 1937, no rio Branco, Amazonas. 

 

Aprendizagem:  

As meninas Macuxi acompanham as mães nas tarefas diárias desde muito cedo, 

convivendo com a produção de objetos cotidianos (MYERS, 1993: 37). Atualmente, mesmo 

os homens podem produzir cerâmica, como é o caso de Terêncio Malaquias, marido de Lídia 

Raposo, ceramista Macuxi em Roraima (BRANCO, 2019: 120), e Gilberto Macuxi, que 

produziu as vasilhas da coleção do MI. São também ministrados cursos nas aldeias e nas 

cidades, além de que o atelier na cidade é também um centro de aprendizado (MELO, 2012; 

BRANCO, 2019). 

 

Coleta da argila: 

A ceramista Lídia Raposo relata que antes de coletar argila em lugares afastados, as 

mulheres passavam urucum no corpo, como proteção. Levavam também uma oferenda de 

pedaço de pano, peixe e tabaco para a dona do barro. A melhor argila para se fazer cerâmica 

ainda é encontrada na serra próxima a comunidade Raposa I (BRANCO, 2019: 119, 121). 
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Preparação da argila:  

Lídia Raposo conta que, antes de ser utilizada, a argila era triturada diretamente no chão 

com uma pedra. Hoje em dia, ela e seu marido fazem esse processo com a argila sobre um 

saco rodeada por um pneu grande, utilizando um bastão de mais ou menos 2 m. A argila é 

utilizada sem adição de antiplásticos, somente água (BRANCO, 2019: 121). No entanto, 

segundo Farabee (1924: 24), a argila era temperada com cinzas. 

Não foi possível observar os materiais antiplásticos na maior parte das vasilhas Macuxi. 

Na vasilha MPEG-208 é possível observar o uso de caraipé, já na vasilha MPEG-211 são 

observados apenas minerais (principalmente grãos de quartzo), possivelmente já presentes na 

argila. Nas 3 vasilhas Taurepang e Macuxi em que foi possível observar o antiplástico, foram 

observados somente minerais. 
 

Manufatura:  

Farabee (1924: 24) descreve que as vasilhas são feitas por roletes, pressionados um 

sobre os outros com o dedo e depois alisados por dentro e por fora com um seixo ou pedaço 

de cabaça.  

Lídia ainda faz as vasilhas por roletes sobrepostos, em cima de uma base modelada 

circular plana (Figura 25). Os roletes são unidos por alisamento com as mãos ou pedaço de 

cabaça. Antes de secar totalmente, a superfície é polida com uma pedra vermelha (jaspe), 

encontrada no rio Cotingo. Para o uso atual, as vasilhas de cozinhar normalmente possuem 

asas, em forma de meia lua ou com um furo no meio, além de tampas (BRANCO, 2019: 122). 

Algumas vasilhas analisadas nos museus apresentam asas, variando entre 2 e 4, compactas ou 

vazadas, mas sempre ao redor da borda (Figura 27). 

 
Figura 25: Manufatura de vasilha Macuxi a) modelando a base com uma faca; b) unindo os roletes 
internamente; c) adicionando asa; d) polindo. 

 
Fonte: BRANCO (2019: 124). 
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Queima: 

As vasilhas grandes eram colocadas de boca para baixo em um buraco raso, com uma 

fogueira por cima delas para a queima (FARABEE, 1924: 24). Atualmente em Roraima, as 

vasilhas são primeiramente pré-aquecidas em um suporte sobre o fogo, pois se quebrarem 

nessa etapa podem ser feitas novamente, depois de trituradas e misturadas com água. A 

queima é realizada em ambiente aberto, em fogueira. Podem também ser queimadas no meio 

de uma estrutura retangular de tijolos (Figura 26) (BRANCO, 2019: 122). 

 
Figura 26: Queima de vasilhas Macuxi a) pré-aquecimento sobre moquém; b) queima. 

 
Fonte: BRANCO (2019: 124). 

 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Nas vasilhas dos museus, é possível observar que a superfície é polida e é aplicada uma 

resina preta na parte interna, de forma que fiquem escorridas ou respingadas. Esse 

escorrimento muitas vezes se estende para a superfície externa (Figura 27). Somente em duas 

vasilhas não é utilizada essa resina, tendo as superfícies polidas. 

Uma técnica adotada para impermeabilizar a superfície das vasilhas é despejar o suco de 

mandioca na superfície ainda quente da queima (FARABEE, 1924: 24), o que é feito ainda 

hoje. Phyllis Joel explica que antes de usar uma vasilha cerâmica é preciso ferver água de 

mandioca brava (tucupi), para “temperar o pote” (FORTE; MELVILLE, 1989: 72). Lídia 

Raposo relata que sua avó também cozinhava o tucupi nas vasilhas recém prontas, para 

impermeabilizar e não deixar entrar sal quando cozinhasse. Hoje em dia, ela realiza esse 

processos de “cura” adicionando café adocicado no interior das vasilhas, para que o açúcar 

penetre nos poros e as deixe mais resistentes, além de recomendar a aplicação de óleo quente 

(BRANCO, 2019: 123). 
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Figura 27: Tratamento de superfície nas vasilhas Macuxi, MI-86 e MN-92 com resina preta; MN-93 
polida; MI-84 asas compactas; MN-94 asas vazadas. 

 
Acervos: Museu do Índio FUNAI, Museu Nacional. 
 

Formas e usos:  

Os assadores eram utilizados para fazer o beiju e farinha, possuindo uma borda 

levemente levantada, mas foram rapidamente substituídos por panelas de metal (FARABEE, 

1924: 22). Vasilhas grandes eram utilizadas para fermentar a bebida parikari (FARABEE, 

1924: 39), ou parakari (SCHACHT, 2013: 26). Farabee (1924: 24) menciona que para 

armazenar e servir água, assim como servir alimentos, eram utilizadas cabaças. Koch-

Grünberg (1979: 83) ilustra duas vasilhas em seu relato, uma delas restringida independente 

para armazenar água. 

Como consta no catálogo do MI, as vasilhas analisadas seriam utilizadas para cozinhar, 

sendo que uma delas (MI-87) também poderia ser usada para fermentar bebidas. Como muitas 

delas possuem marcas de fuligem na face externa, além de depósito de carbono na face 

interna, elas provavelmente foram utilizadas sobre o fogo. Segundo o catálogo do MN, as 

vasilhas comuns são chamadas einé (Figura 28). A Tabela 7 mostra outros aspectos 

morfológicos analisados. Desse modo, forma analisadas 12 vasilhas para cozinhar einé, 2 

outras formas (provavelmente para servir alimentos) e 1 para cozinhar e preparar bebidas (MI-

83, mesmo formato de MI-86). 
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Tabela 7: Aspectos morfológicos de vasilhas Macuxi e Taurepang. 

Base Borda Tamanho Forma 
4 plana circular 
1 plana oval 
10 convexa 

4 direta vertical 
10 extrovertida 
1 direta inclina 
externa 

5 pequena 
10 média 

4 forma 1 
2 forma 2 
3 forma 3 
1 forma 4 
2 forma 6 
3 forma 7 

 
Figura 28: Formas de vasilhas Macuxi e Taurepang. 

 
Acervos: Museu do Índio, Museu Nacional, Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 

MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi. 

 

Na região de circum-Roraima, os povos Kapon e Pemon compartilham a religião 

Areruya ou Hallelujah, de elementos cristãos (BUTT-COLSON, 1985). Interessante notar que 

no rio Mazaruni, na Guyana, a palavra wai refere-se tanto a instrumentos musicais ou 

gravadores de som, como a vasilhas de beber a bebida fermentada cassiri (STAATS, 2009: 
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130-131): “wai is a warm and domestic image, the passing bowl that family and friends drink 

from, the container that mediates the distribution and sharing of sustenance” e também 

“expresses spiritual replenishment through the metaphor of physical satisfaction”. No entanto, 

a produção de vasilhas para beber cassiri era feita principalmente entre os Patamona, que as 

chamavam de oini (STAATS, 2009: 131). 

 

 

4.6 Waiwai e Hixkaryana  

 

São agrupados dentro do nome Waiwai, além dos próprio Waiwai, povos de diferentes 

etnias e línguas (a maior parte da família Karib), como os Hixkaryana, Mawayana, 

Karapawyana, Katuenayana e Xerewyana (ISA, 2019), além de Parukwoto, Taruma e 

Tunayana (HOWARD, 2003: 3). Mesmo os Hixkaryana tem seu etnônimo utilizado por 

outros povos de línguas e costumes semelhantes, como os Kamarayana, Yukwarayana, 

Karahawyana e Xowyana (ISA, 2019). Dependendo do contexto social, local de residência, 

filiação, língua, normas de comportamento ou lugar de origem, as pessoas podem ser 

identificadas ou se identificar de maneiras diferentes (HOWARD, 2001: 35, 2013: 3; 

CAIXETA DE QUEIROZ, 2008: 213).  

A atuação da igreja evangélica entre os Waiwai a partir da década de 1950, com a 

tradução da bíblia para essa língua, facilitou um processo de agrupamento de distintas 

identidades em um processo conhecido como “waiwaização” (HOWARD, 1993, 2001). É 

muito comum entre os Waiwai que jovens, casais ou mesmo famílias viagem longas 

distâncias para visitar outras aldeias, passando até alguns anos lá aprendendo a língua, 

costumes e técnicas de outros povos, para depois retornar a suas casas, tendo construindo 

novas relações sociais (HOWARD, 2001: 11).  A regra geral de casamento entre esse povos é 

entre primos bilaterais, com residência uxorilocal (FOCK, 1963: 134). 

Além disso, houve um processo intenso de intercasamentos, fusão e dispersão dos 

grupos locais, culminando com a criação de grandes aldeias, como a Mapuera. No entanto, 

durante o trabalho de demarcação da T. I. Trombetas-Mapuera, Caixeta de Queiroz (2008: 

210) observou com frequência que lideranças dessas comunidades menores, como os 

Katuena, gostariam de regressar para suas áreas originais, como o intuito de “se afastar da 

identidade genérica Waiwai e de recuperar a identidade anterior à conversão”. 

Desde a década de 1960 que os Waiwai no rio Essequibo, Guyana, utilizam diversas 

panelas de metal, adquiridas por meio do posto missionário e trocas com os Wapichana. No 
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entanto, os missionários da época pararam de distribuir essas panelas e passaram a incentivar 

a produção cerâmica feita pelas mulheres, até mesmo premiando as cerâmicas mais bem feitas 

(YDE, 1965: 170), o que não é mais feito atualmente. A maior parte dos assadores de 

cerâmica, no entanto, continuaram sendo substituídos por assadores de metal, vindos de 

Georgetown ou por troca com os Wapichana. Alguns ainda foram observados entre os Tiriyó, 

Hixkaryana e Mawayena (YDE, 1965: 182). Atualmente, no Brasil a produção cerâmica é 

pouca e voltada para a venda, já que para cozinhar utilizam panelas de metal e vasilhas de 

plástico (PARÁ, 2017: 31, 49). Também faziam fusos de cerâmica para enrolar algodão, além 

de instrumento musical de sopro (YDE, 1965: ). 

Informações sobre a produção cerâmica dos Waiwai na Guyana são encontradas nos 

trabalhos de Evans e Meggers (1960) e de Jens Yde (1965). Informações recentes são da 

produção cerâmica Waiwai no Brasil, no livro “Artesanato na Terra Indígena Nhamundá-

Mapuera” (PARÁ, 2017). Tive também acesso à fotos, filmagens e informações coletadas por 

Cooni Wai Wai em 2019 para sua monografia do curso de graduação na Universidade Federal 

do Oeste do Pará (UFOPA), em andamento. O trabalho de Cooni Wai Wai certamente trará 

mais informações e outro ponto de vista sobre a cerâmica Waiwai. Além dele, o trabalho de 

Jaime Xamen Wai Wai (2017) contém outras informações sobre a cerâmica atual e a relação 

dos Waiwai com cerâmicas arqueológicas Konduri. Já sobre a produção cerâmica Hixkaryana, 

não foram encontradas informações bibliográficas até o momento. 

Foram analisadas 61 vasilhas produzidas pelos Waiwai. As 34 vasilhas no MI foram 

coletadas em 1979 pelo Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (DGEP) da FUNAI em 

Roraima, em 1994 pela Artíndia (loja extinta da FUNAI) em Roraima e no Pará, e em 1996 

por Fernando Martins Galvão no Pará. No MN foram analisadas 2 vasilhas, uma delas 

coletada por Catherine Howard em 1986, em Roraima. A coleção particular de Lúcia Hussak 

van Velthem possui 2 vasilhas compradas pela pesquisadora, e a coleção particular de Fabíola 

Silva tem 1 vasilha comprada em loja no Pará. O WR exibe 1 vasilha, coletada por George 

Mentore. No SM foram analisadas 2 vasilhas, coletadas por R. J. Spoelstra na década de 1980. 

No MHN foram analisadas 8 vasilhas, cedidas pela FUNAI. No TM há 1 vasilha, coletada por 

J. D. Schaad no Suriname antes da década de 1960, quando alguns Waiwai passaram a habitar 

em aldeias Trio (Tiriyó) na região. No MFK são 3 vasilhas coletadas por Peter Duschl na 

década de 1980, no Pará. Finalmente, o NM possui 7 vasilhas coletadas por Jens Yde nas duas 

expedições ao rio Essequibo na Guyana, na década de 1950. 

Foi analisada 1 vasilha produzida pelos Hixkaryana e Waiwai no MN, coletada por 

Ruth Wallace em 1977, na aldeia Kasawá, rio Nhamundá, Pará. 
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Origens da cerâmica e grafismos: 

A cobra mítica uruperí, tinha uma padrão na pele que é reproduzido em alguns objetos 

Waiwai, que diziam ser um grafismo vindo dos Hixkaryana. Também existe um padrão 

chamado hurihurí, que faz referência a uma cobra gigante (YDE, 1965: 258).  

Segundo uma narrativa Waiwai, a origem dos grafismos estaria na pele de um lagarto, 

urperë, na qual estavam estampadas as figuras de diversos animais (PARÁ, 2017: 10). 
 

Aprendizagem:  

A produção cerâmica é uma atividade feminina, sendo que cada mulher trabalha sozinha 

em sua casa (EVANS; MEGGERS, 1960: 261). A ceramista Towchí, informante de Jens Yde 

(1965: 179), era reputadamente uma das melhores ceramistas Waiwai na região do alto rio 

Essequibo, Guyana. 
 

Coleta da argila:  

A argila é coletada em depósitos especiais, de qualidade superior à encontrada nas 

margens dos rios, sendo armazenada em bolas (EVANS; MEGGERS, 1960: 261). Segundo 

Yde (1965: 170-171), um depósito explorado pelos Waiwai ficava na antiga aldeia Wedatü, 

abaixo no rio Essequibo em direção ao rio Kassikaityu, na Guyana. Outra fonte de boa 

qualidade ficava mais perto das aldeias da época, no igarapé Wanayúku, pequeno tributário do 

rio Kámo.  

São os homens que fazem a coleta da argila, éermo, às vezes junto com suas famílias. 

Como ela é obtida do fundo do igarapé, cavando até mais ou menos 60 cm de profundidade, 

essa atividade é feita na estação da seca. A argila é colocada em folhas de palmeira, para que 

a água escorra um pouco, e então é enrolada nas folhas e guardada em warishis para ser 

transportada até a aldeia. Normalmente, é coletada uma quantidade suficiente para fazer 

diversas vasilhas (YDE, 1965: 170-171).  

Recentemente, no Pará, Cooni Wai Wai (2019) observou e participou da coleta de argila 

(ermo) do fundo do igarapé Pimenta (Asîsî Yewku), próximo a aldeia Mapuera. Os homens 

também coletam a argila da margem dos rios, distantes das aldeias (PARÁ, 2017: 73). 

Segundo o dicionário de Hawkins (2002), argila é ermo, kawau ou kuuri, sendo esse 

último termo empregado especificamente para argila vermelha.  
 

Preparação da argila:  

Evans e Meggers (1960: 261) indicam que nenhum antiplástico é adicionado à argila, 

que já apresenta quantidades suficientes de minerais em sua composição. 
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Yde (1965: 171) descreve um processo mais detalhado de preparo. Para adquirir uma 

boa consistência, a argila é amassada enquanto a ceramista retira as pedras grandes e outras 

impurezas e a mistura aos poucos com água. Nesse ponto, ela adquire uma cor amarela clara. 

Para adquirir uma plasticidade adequada, são misturadas as cinzas trituradas do caraipé 

(kwepi), deixando a pasta com uma coloração cinza-verde oliva. 

Cooni Wai Wai (2019) observou a ceramista Celestina Wapu Wai Wai na aldeia 

Mapuera, que armazena a argila por um tempo antes de usar. Quando é utilizada, a argila seca 

é imersa em água. Se ela estufar com a água, significa que é uma boa argila. Em seguida, é 

misturada a entrecasca de árvore queimada e triturada em um pilão, o kwepi.  

Não foi possível observar o antiplástico de 42 vasilhas analisadas. Das restantes, 8 

possuem antiplástico exclusivamente mineral e 12 possuem também caraipé (Figura 29). É 

interessante notar que são justamente 5 vasilhas coletadas por Yde na Guyana apresentam 

somente mineral na pasta. 
 

Figura 29: Antiplástico em vasilhas Waiwai a-c) mineral; d) caraipé. Dinolite AM4113T-R4, aumento 
50x. 
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Manufatura:  

Para a construção da vasilha, Evans e Meggers (1960: 261) descrevem que as ceramistas 

na Guyana fazem roletes entre as palmas das mãos que são colocados firmemente um sobre o 

outro, em cima de uma base moldada. Ao adquirir determinada altura, a vasilha é raspada com 

um pedaço de cabaça para remover o excesso de argila, sendo novamente adicionados roletes 

até que a vasilha esteja completa e as superfícies externa e interna alisadas. Uma semente de 

castanha pequena e lisa pode ser utilizada para um alisamento final, para que a vasilha seja 

deixada secando por mais ou menos quatro dias, dentro da casa e perto da fogueira de 

cozinhar (Figura 30 f).  

Yde (1965: 171-173) possui uma descrição mais detalhada dessa etapa, também na 

Guyana (Figura 30 a-e). A ceramista senta no chão, sobre uma esteira, com os materiais e 

ferramentas ao seu redor. Usando um antigo assador como suporte, ela começa moldando a 

base a partir de um pedaço de argila em uma forma circular plana, fazendo impressões finas 

com os dedos ao redor de toda a sua circunferência. São então feitos diversos roletes entre as 

palmas das mãos, atingindo de 30 a 40 cm de comprimento, que são adicionados à base e 

depois uns sobre os outros. Antes da adição do próximo rolete, são feitas impressões com os 

dedos no topo do rolete anterior, para facilitar sua união. Ao atingir uma certa altura (entre 

quatro a seis roletes), um pedaço de cabaça (warashpíto) é utilizado para alisar o interior e o 

exterior da vasilha, primeiro horizontal e depois verticalmente, de modo também a diminuir a 

espessura e dar forma à vasilha. Essa sequência de adição de roletes e alisamento é realizada 

até que a vasilha atinja a altura e forma desejadas, as mãos sendo umedecidas com água 

sempre que necessário. Se a vasilha tem um formato fechado, os roletes na parte superior 

começam a ser menores em diâmetro. 

As vasilhas prontas são deixadas secando por 5 a 6 dias na área de trabalho ou sob um 

abrigo temporário, mas sempre na sombra e com boa circulação de ar. Para que as vasilhas 

grandes não percam a forma, pedaços de pau são postos como suporte do lado de fora, tendo 

um pouco de argila nas pontas para não marcar a superfície alisada da vasilha. No final, a 

secagem pode ser acelerada com um pequeno fogo queimando embaixo das vasilhas (YDE, 

1965: 173-174). 

Quando atinge o ponto de couro, a vasilha é alisada mais uma vez com um pedaço de 

cabaça. Algumas ceramistas usam também uma semente de castanha em forma de vírgula 

(“cokerite”, inajá) ou mesmo um seixo. Esses objetos são normalmente guardados 

cuidadosamente e passados de geração em geração, como as pedras vermelhas entre os 
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Kari’na. Talvez por isso as ceramistas não tenham mostrado as pedras vermelhas ao 

pesquisador na ocasião, com receio de que ele quisesse comprá-las (YDE, 1965: 174). 
 

Figura 30: Manufatura de vasilha Waiwai a-e) ceramista Towchí, registrada por Yde; f) ceramista 
Waiwai registrada por Evans e Meggers. 

 
Fontes: a-e) YDE (1965); f) EVANS; MEGGERS (1960). 

 

A pedido de Yde (1965: 182), uma mulher fez um assador para mostrar uma 

sequência de manufatura diferente. Neste caso, a argila é dividida em pequenas bolotas, que 

ficam sobre as cinzas de uma fogueira. Cada bolota é batida e aplanada com uma pedra e 

então dobrada diversas vezes e amassada. Enquanto amassa, a mulher mantém a argila úmida, 

jogando água nela, até que todos os pedaços de argila são juntados. Sobre uma camada de 
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cinzas, é colocada uma esteira trançada como suporte para a argila, que é batida por diversas 

vezes até formar um disco plano. A ceramista alisa as extremidades do disco, adicionando 

roletes ao seu redor, firmemente pressionados e alisados, até que o assador atinja o tamanho 

desejado. Com um pedaço de cabaça, os dedos e a palma das mãos, a superfície é alisada. Ao 

virar o assador em outra esteira, o lado de baixo apresenta as marcas do trançado, que são 

apagadas alisando a superfície com um pedaço de cabaça. Esse processo de virar e alisar é 

repetido várias vezes, até que o assador é deixado secando na sombra. 

Cooni Wai Wai (2019) observou e filmou a sequência de manufatura realizada por 

Celestina na aldeia Mapuera (Figura 31). Uma placa de madeira é utilizada como suporte para 

a construção da vasilha. Uma base plana, circular e grossa é moldada em cima do suporte, que 

tem sua borda beliscada e seu centro alisado com os dedos, na parte de dentro. Em seguida, 

um rolete é modelado na mão e inserido na parte de dentro da base, pressionado com os dedos 

na borda dela para fixação. O rolete é alisado para se unir à base, sendo eventualmente 

retirados pedaços grandes de impurezas durante esse processo. Os roletes seguintes são 

adicionados da mesma maneira: fixados na parte de dentro do rolete anterior, alisados por 

dentro para se unirem, e alisados por fora após atingirem determinada altura. Um pedaço de 

cabaça também é utilizado para unir os roletes, alisar a superfície e raspar o excesso de argila, 

o que acaba afinando a espessura da vasilha e ajeitando a forma desejada. Essa é a parte de 

baixo da vasilha, que é feita do mesmo modo e forma para todos os tipos de vasilha. Ela é 

deixada secar um pouco ao sol, para que seja possível continuar a adição de roletes sem que a 

vasilha desmorone. Tendo secado suficientemente, a parte inferior é colocada sobre um novo 

disco de argila, para não entrar em contato direto com o suporte de madeira e poder ser 

movimentada sem causar danos. Novos roletes são adicionados, menores ou maiores, 

dependendo se a vasilha for aberta ou fechada. O mesmo procedimento de alisamento é feito 

para a união dos roletes e ajeitar a espessura e forma da vasilha, por fora e por dentro. Depois 

de pronta, a vasilha é deixada secar e, quando atinge o ponto de couro, é alisada com um 

seixo, por dentro e por fora, que também ajeita alguns pontos da forma, como a base que fica 

em pedestal. 
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Figura 31: Manufatura de vasilha Waiwai pela ceramista Celestina, registrado por Cooni Wai Wai. 

 
Fonte: Cooni Wai Wai (2019). 
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Tratamento de superfície pré-queima:  

Antes da argila estar completamente seca, desenhos incisos podem ser feitos na 

superfície externa, com a ponta de um pedaço de pau ou uma faca (YDE, 1965: 174). 

Segundo informações relatadas à Jaime Wai Wai (2017: 47), eram feitos apliques nas 

vasilhas para cozinhar alimentos específicos, que indicavam seu conteúdo, como a cabeça de 

mutum nas vasilhas para cozinhar o mutum. As vasilhas utilizadas pelos pajés também 

possuíam apliques zoomorfos, como urubu (similar às da cerâmica Konduri), que tornava a 

vasilha nokwa, feita para a comunicação com esses seres. 

Nos museus, foram encontradas vasilhas com outros tipos de tratamentos plásticos na 

face externa: 3 vasilhas com corrugado ao longo da borda; 1 vasilha com roletes a mostra na 

parte superior da vasilha; 2 vasilhas com desenhos incisos; marca de trançado na base de 1 

assador. Na face interna: 1 vasilha com desenhos incisos e 1 com roletes (Figura 32). 
 

Figura 32: Tratamentos plásticos vasilhas Waiwai. MHN-532 corrugado na borda, NM-948 roletado 
externo, NM-937 marca de trançado MN-99 incisões. 

 
Acervos: Museu do Homem do Norte, Museu Nacional, fotos cedidas pelo Nationalmuseet. 
 
Queima:  

De acordo com Evans e Meggers (1960: 261), as vasilhas prontas para a queima são 

colocadas com a boca para baixo diretamente no chão, rodeadas por cascas de árvore e 

pedaços de pau que são ateados com fogo até completar a queima (Figura 33 a). 

Segundo Yde (1965: 175), diversas vasilhas pequenas podem ser queimadas de uma 

vez, colocadas com a boca para baixo diretamente sobre uma pequena fogueira no chão 

(Figura 33 b).  
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Figura 33: Queima de vasilhas Waiwai. 

 
Fontes: a) EVANS; MEGGERS (1960); b) YDE (1965); c-f) Cooni Wai Wai (2019). 

 

As vasilhas grandes são queimadas individualmente, sendo colocadas em um buraco 

raso retangular, com duas cristas paralelas para apoiar a boca da vasilha. Nos dois casos, 

cascas de árvore hayawá são colocadas por cima das vasilhas, em forma cônica e com um 

espaço entre elas na parte que toca o chão e no topo, para garantir uma corrente de ar 

abundante. A casca de hayawá é preferida por queimar intensamente, quase que não deixando 

cinzas e sem soltar muita fumaça. A temperatura provavelmente não atinge 700 graus. As 

vasilhas terminam a queima com uma superfície avermelhada, mas seu núcleo permanece 

com uma coloração acinzentada, como é possível observar em fragmentos. A queima do 
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assador é feita sobre uma fogueira, em um suporte de três vasilhas viradas de cabeça para 

baixo (YDE, 1965: 182). 

Cooni Wai Wai (2019) observou outra maneira de queimar vasilhas pequenas. 

Entrecascas de árvore (marawa picho) são colocadas no meio de algumas pedras, ateadas com 

fogo, e as vasilhas colocadas em cima delas com a boca para baixo. Mais entrecascas são 

colocadas em volta e por cima das vasilhas, ao final formando um cone. Terminada a queima, 

as vasilhas são retiradas das cinzas e deixadas de lado para esfriar (Figura 33 c-f). 
 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Roth (1924: 261) menciona que os Waiwai utilizavam um pigmento argiloso amarelo, 

que no entanto não é observado posteriormente por outros pesquisadores nem nas vasilhas em 

museus. 

As vasilhas que não são utilizadas para cozinhar, ou seja, as pequenas e médias para 

armazenar e servir bebidas, são quase todas pintadas (YDE, 1965: 176). São utilizadas 

pinturas vermelha e preta, além de uma resina transparente (YDE, 1965: 176; EVANS; 

MEGGERS, 1960: 261). Todas as vasilhas de cozinhar Waiwai quando prontas são vermelhas 

no exterior e pretas no interior, mas com o uso ficam pretas no exterior também, por causa da 

fuligem do fogo (YDE, 1965: 177-178). 

A pintura vermelha é feita a partir do pigmento de uma pedra de decomposição laterítica 

de óxido de ferro, tokarárü. Ela é encontrada em vários lugares ao redor da aldeia, sendo 

triturada em pó e misturada com água para ser aplicada pelas mulheres com os dedos na 

superfície externa das vasilhas. A pintura preta é feita com o látex akurú da árvore yáruka, 

aplicada pelos homens com um algodão enrolado em um graveto quando a vasilha está fria, 

formando grafismos por cima do fundo vermelho. Esta divisão de atividades entre homens e 

mulheres na pintura da cerâmica também acontece na pintura dos raladores de mandioca 

(YDE, 1965: 176-177). Sobre as pinturas, é aplicada uma camada transparente de resina, 

makamáka, na superfície aquecida, deixando uma aparência envernizada de cor amarelo 

amarronzada. Tanto nas vasilhas de beber como nas de cozinhar, é também aplicada uma 

resina preta, mányi, em seu interior ainda aquecido, reduzindo sua porosidade (YDE, 1965: 

177). No assador, é também esfregada a resina preta mányi, sendo levemente esquentado para 

homogeneizar essa camada. Para tirar o gosto da resina, é jogado um pó de farinha de 

mandioca por cima (YDE, 1965: 182). 

Alguns grafismos nas vasilhas de beber poderiam ser específicos da cerâmica, como 

páshkieméhtnu (pulso de “akuri”),  kúnukununó (mão da banana) e okóimomeórü (padrão de 
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anaconda) (YDE, 1965: 180). Segundo Mentore (2005: 141-142), uma vasilha não é 

considerada completa sem os desenhos pintados, que transferem a vitalidade dos donos dos 

desenhos (seres sobrenaturais), como a pele ornamentada. Alguns desenhos podem ser 

associados a ceramistas específicas. 

No Pará, o tratamento das vasilhas é feito com pinturas que utilizam o pigmento 

extraído do breu-branco (Protium pallidum), weeyu siipo. Sobre a pintura é aplicado extrato 

da casca da ingazeira-do-mato, que promove a fixação do breu, assim como leite de sucuba 

(osohku yehkuru). A peça fica pronta algumas horas depois, após a secagem da pintura e do 

fixador (PARÁ, 2017: 73, 134) 
 

Figura 34: Tratamento de superfície pintado, observado por Cooni Wai Wai. 

 
Fonte: Cooni Wai Wai 2019. 

 

Segundo Cooni Wai Wai (2019), os desenhos também podem ser aplicados diretamente 

na superfície da vasilha e pelas próprias mulheres (Figura 34). Atualmente, a pintura em 

vermelho só é feita nas vasilhas para venda. Com um palito com algodão na ponta, a 

ceramista Celestina pinta grafismos com tinta preta, feita do leite da árvore yarka yepu 

misturado com palha de ubim queimado. Seca a tinta, as vasilhas são colocadas em cima de 

um moquém, para que suas superfícies sejam aquecidas e seja possível aplicar a resina 
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transparente sîpo, diretamente na superfície e do lado de fora, mas às vezes dentro também. 

Ainda levemente aquecida, é passado outro tipo de resina (breu preto maani) no interior, 

criando uma camada brilhante e preta, que pode ser passado por cima da resina transparente 

também. A homogeneização dessa camada é feita com um pedaço de pano. Jaime Wai Wai 

(2017: 47) relata que as vasilhas grandes amarravam um cipó no pescoço, para evitar quebra. 

O preparo da superfície, tratamentos plásticos e pintados, assim como a cobertura 

observados nas vasilhas analisadas nos museus está resumido na Tabela 8 e na Figura 35. 
 

Tabela 8: Tratamento de superfície nas faces externa e interna de vasilhas Waiwai, onde na = sem 
dados. 

Preparo externo Plástico externo Pintado externo Cobertura externa 
1 alisamento 
19 polimento 
41 pintura vermelha 
1 marca trançado  

2 incisão 
1 roletado 
3 corrugado 
56 na  
 

49 pintura preta 
13 na 

49 resina transparente 
1 resina preta 
12 na 

    
Preparo interno Plástico interno Pintado interno Cobertura interna 
2 alisamento 
47 polimento 
6 pintura vermelha 
6 pintura preta 
1 na 

1 incisão 
1 roletado 
60 na 

8 pintura vermelha 
2 pintura preta 
52 na 

49 resina transparente 
13 na 

 
Figura 35: Tratamentos de superfície pintados nas vasilhas Waiwai. MI-80 pintura vermelha, MI-54 
pintura preta sobre superfície e cobertura de resina transparente, MI-52 pintura preta sobre pintura 
vermelha e cobertura de resina transparente, MI-48 resina transparente, MI-56 resina preta, MI-68 
pintura vermelha. 

 
Acervos: Museu do Índio FUNAI. 
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Formas e usos:  

Farabee (1924: 171-172) relata que os Waiwai cremavam seus mortos, colocando as 

cinzas e pedaços de ossos dentro de um grande pote de bebida coberto com uma tigela, ou 

então deixavam as cinzas e ossos dentro de um buraco e cobertos por um grande pote com a 

boca para baixo. Além disso, alguns pertences das mulheres (como fusos, ferramentas para 

fazer cerâmica, redes) eram queimados juntos, mas suas vasilhas de cozinhar, armazenar água 

e servir comida eram quebradas e os pedaços espalhados. 

Segundo Howard (2001: 485), vasilhas cerâmicas são chamadas genericamente de 

tahremi pelos Waiwai e orenï pelos Hixkaryana. De acordo com a grafia proposta por 

Hawkins (2002), as vasilhas de beber seriam parakwe e sua versão pequena parakweci, as 

vasilhas para cozinhar tahrem e a tigela tutum. 

Yde observou que as vasilhas taharím apresentam formas básicas com pequenas 

variações entre si. Um tipo com borda introvertida é mais comum para as vasilhas de beber, 

enquanto que o tipo com a borda levemente reforçada seria mais comum entre os Hixkaryana 

(YDE, 1965: 178-179).  De acordo com o tamanho, forma e uso, existem nomes diferentes 

para algumas vasilhas (YDE, 1965: 180): taharím, vasilha de cozinhar comum; taharímchi, 

pequena vasilha de cozinhar, mesma forma de taharím; yukwé, grande vasilha para armazenar 

yukuár, puchokwá e outras bebidas, não é pintada; tutúmo, vasilha de porte médio para beber, 

pintada; parákwe, pequena vasilha de beber, pintada; erepó, assador. 

Além desses tipos mais comuns, exemplares de formas diferentes foram encontradas 

por Yde, mais frequentemente ao sul das montanhas Akarai (YDE, 1965: 179-180), como: 

uma vasilha para servir bebidas, de forma oval e base plana; vasilha moopú, para servir 

puchokwá ou água, com base pequena e plana, ombro largo, pescoço cilíndrico e borda 

horizontal, talvez mais comum entre os Mawayéna ou Tunayena. O autor também ilustrou 

algumas vasilhas dos Hixkaryana (Figura 36) e a vasilha analisa em museu pode ser vista na 

Figura 37. 

Cooni Wai Wai (2019) atualizou a lista de Yde com a grafia atual, além de fazer 

algumas observações sobre os nomes mencionados. O assador é chamado de erpo, se for 

grande é erpo-ymo; a vasilha parákwe é somente para servir bebidas fermentadas, sendo que 

tutúmo é utilizado para nomear vasilhas feitas de cabaça; vasilhas de cozinhar são chamadas 

de tahrem wooto tîyotopo, enquanto que as de guardar bebida chamam tahrem woku yen ou 

yukwe; maxkirpa, vasilha para armazenar bebidas em tempo de festa; pîmkoto ou urutu, para 

armazenar água; ahpa, para servir alimentos. 
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Figura 36: Tipos de vasilhas Hixkaryana, ilustrada por Yde. 

 
Fonte: YDE (1965: 181). 

 

 
Figura 37: Vasilha classificada no museu como Hixkaryana e Waiwai. 

 
Acervo: Museu Nacional. 
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Figura 38: Tipos de vasilhas Waiwai de acordo com nomenclatura nativa. 

 
Acervos: Coleção particular Lucia van Velthem; Museu do Homem do Norte; Museu do Índio FUNAI; Museu 
Nacional. 
 

Quanto às classificações das vasilhas nos museus, foram analisadas 39 para servir 

bebidas (parákwe/tutúmo), 9 para cozinhar (tahrem), 3 para servir alimentos (ahpa, incluindo 
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a Hixkaryana), 3 de armazenar água (pîmkoto), 2 de armazenar bebida (como parakwe, mas 

grande), 2 para fermentar bebidas (yukwé), 1 assador (erpo), e 1 de guardar bebidas em festas 

(maxkirpa) (Figura 38). Outros aspectos morfológicos estão descritos na Tabela 9. 
 

Tabela 9: Aspectos morfológicos vasilhas Waiwai e Hixkaryana, onde na = sem dados. 

Base Borda Tamanho Forma 
18 plana circular 
1 plana oval 
1 convexa 
42 pedestal circular 
1 na 

16 direta vertical 
6 extrovertida 
31 direta inclinada interna 
4 direta inclinada interna 
2 extrovertida, reforçada  
2 cambada 
1 perpendicular reta  

22 pequena 
34 média 
5 grande 
1 muito grande 

4 forma 1 
1 forma 4 
27 forma 5 
14 forma 6 
9 forma 7 
2 forma 8 
4 forma 10 
1 forma 11 

 

 

4.7 Katxuyana 

 

Segundo Protásio Frikel (1970: 9, 25, 52), os Katxuyana se consideram um “povo 

misturado”, pois são resultado da migração de diferentes povos que se misturaram na região 

do rio Cachorro vindos, primeiramente, das serras do oeste, como os Aríkyana ou Waríkyana, 

constituindo os Katxuyana propriamente; ou mais recentemente, no tempo da expansão 

portuguesa pelo Amazonas, que pressionou alguns povos a subirem os afluentes dos rios 

Amazonas e Trombetas, como os Txikyana, Tunayana ou Xerew. São chamados por esse 

nome por habitarem em territórios no rio Kaxuru, ou Cachorro, mas chamam a si mesmos de 

Purehno. Katxuyana engloba diversos povos com origens distintas, mas histórica e 

geograficamente relacionados, como os Kah’yana e Ingarune, entre outros habitantes de 

afluentes do rio Trombetas, além de escravos fugidos descendentes de africanos (GALLOIS; 

GRUPIONI, 2003: 18). No passado, em cada vila existia uma única casa para as mulheres e 

crianças menores de 10 anos de idade, e outra casa onde moravam os homens (ISA, 2019). 

Algumas informações esparsas sobre a cerâmica Katxuyana são encontradas nos relatos 

de Frikel (1970) e de Yde (1965), entre outros, mas a maior parte das informações é da análise 

das vasilhas nos museus. A produção cerâmica atualmente é pouca e voltada para a venda, já 

que para cozinhar utilizam panelas de metal e vasilhas de plástico (PARÁ, 2017: 49). 

Foram analisadas 14 vasilhas. No MPEG, estão armazenadas 2 vasilhas coletadas por 

Gottfried Polykrates e Christen Søderberg em 1957, no rio Cachorro, Pará; e 1 vasilha 

coletada por Protásio Frikel e Wallace em 1969, no mesmo local. No NM, 6 vasilhas foram 
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coletadas por Christen Søderberg e Gottfried Polykrates em 1957, no rio Cachorro, Pará; 

outras 5 vasilhas forma coletadas por Jens Yde e Gottfried Polykrates, na segunda expedição 

do NM à mesma região em 1958 e 1959.  
 

Origens da cerâmica e grafismos: 

Quando o herói mítico Purá matou a Cobra Grande Marmaru-imó, copiou os desenhos 

da pele dela para pintar em todos os objetos dos Katxuyana e na pintura corporal (FRIKEL, 

1970: 16; LINKE; VELTHEM, 2017: 29). 

Os Katxuyana contam também que os primeiros motivos de pintura foram tirados por 

seus antepassados da cobra Marmarwimë. Mais tarde copiaram novas pinturas da cobra Wes-

peme, e por fim da cobra Uhrere, que morava na mata, e não no fundo do rio como as outras 

(ISA, 2019). 
 

Preparação da argila:  

Em 5 vasilhas foi possível observar somente minerais como antiplástico, em outras 3 foi 

observado o caraipé e nas restantes 6 não foi possível fazer esta observação. 
 

Manufatura:  

Não foram encontradas descrições do processo de manufatura das vasilhas Katxuyana. 

Mesmo sem uma análise mais detalhada sobre esse aspecto, algumas marcas puderam ser 

observadas nas vasilhas dos museus (Figura 39): base circular em pedestal, se assemelhando 

com a forma de fazer a parte inferior das vasilhas Waiwai; marcas de roletes sobrepostos na 

face externa e interna; e marcas do suporte sobre o qual foi construído um assador. 
 

Figura 39: Marcas de manufatura nas vasilhas Katxuyana. 

 
Acervos: Museu do Índio, Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense 
Emílio Goeldi. 
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Tratamento de superfície pré-queima:  

Além de marcas do processo de manufatura, a junção exposta de roletes é também 

considerada um tratamento de superfície. Outros tratamentos plásticos, provavelmente feitos 

antes da queima, são sulcos de dedos e perfurações (Figura 40 e Tabela 10).  

 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Algumas vasilhas são cobertas por uma resina transparente, havendo dois casos de 

aplicação de resina preta. Em uma vasilha foram amarradas cordas pelas perfurações, 

provavelmente para sustentá-la (Figura 40 e Tabela 10). 

 
Figura 40: Tratamento de superfície de vasilhas Katxuyana. MPEG-166 marca roletado, MPEG-167 
sulco dedos, NM-946 resina preta, perfurado e barbante. 

 
Acervos: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, foto 
cedida pelo Nationalmuseet. 
 

Tabela 10: Tratamento de superfície vasilhas Katxuyana, onde na = sem dados. 

Preparo externo Plástico externo Pintado externo Cobertura externa 
14 polimento 
  

6 roletado 
1 perfurado 
7 na 

14 na 3 resina transparente 
1 resina preta 
1 barbante 
9 na 

    

Preparo interno Plástico interno Pintado interno Cobertura interna 
14 polimento 2 roletado 

1 perfurado 
2 sulco dedo 
9 na 

1 pintura preta 
13 na 

4 resina transparente 
1 barbante 
9 na 

 

Formas e usos:  

A vasilha para servir bebidas se chama makwá (FRIKEL, 1961: 31). Outros nomes 

são mencionados nos catálogos dos museus: makuá e makuá muleli/ek como vasilhas de 

servir bebidas; marpa como vasilha para colocar um pó utilizado em rituais; arinto como 

assador; churaiéna para cozinhar (Figura 41). Nos museus, foram analisadas 6 vasilhas para 
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servir bebidas makuá, 3 para cozinhar churaiéna, 2 assadores arinto, 2 outras formas e 1 para 

pó de ritual marpa. 

 
Figura 41: Tipos de vasilhas Katxuyana. 

 
Acervos: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, fotos 
cedidas pelo Nationalmuseet. 
 

 

4.8 Tiriyó 

 

Na fronteira entre Brasil e Suriname, povos distintos (a maioria PFK) com 

denominações próprias (entre eles os Aramixó, Aramayana, Piyanokotó, Saküta, Ragu, Yawi, 

Prouyana, Okomoyana, Wayarikuré, Aramagoto, Kirikirigoto, Arimihoto, Maraxó e os 

próprios Tiriyó) relacionavam-se entre si por meio de redes de troca, guerra, migração e 

comércio, possuindo também um etnônimo comum: Tarëno. Com a chegada dos missionários 

franciscanos e protestantes na década de 1960, estes povos foram todos chamados de Tiriyó, 
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no Brasil, e Trio, no Suriname, nomes que passaram a adotar no contato interétnico 

(GALLOIS; GRUPIONI, 2003: 18). 

Alguns relatos do século XIX e início do XX informam sobre um extensa rede de trocas 

que envolvia os Tiriyó, os povos vizinhos e também os Macuxi mais a Oeste. Recentemente, 

muitos Tiriyó consideram os Wayana parceiros ideais de troca (mesmo após seu histórico de 

inimizades), enquanto que os Katxuyana não seriam tão bons pois costumavam raptar suas 

mulheres (ISA, 2019).  

Um aspecto da divisão de trabalho entre os Tiriyó no Suriname é de que, na maior parte 

das vezes, os homens são responsáveis por trazer coisas de fora da aldeia e das áreas 

cultivadas para dentro desses espaços, enquanto que as mulheres circulam e trazem coisas de 

todo o espaço cultivado para a aldeia, mas também “domesticam” as coisas vindas de fora 

trazidas pelos homens (MANS, 2012: 123). O casamento preferencial é entre primos cruzados 

bilaterais mas também avuncular (filha da irmã).  Após o casamento, o casal vive com os pais 

que ainda estiverem vivos (seja da mulher ou do homem), mesmo que a preferência seja por 

residência uxorilocal (RIVIÈRE, 1969: 126, 141, 272). 

Uma descrição detalhada sobre a produção cerâmica entre os Tiriyó no Pará é feita por 

Frikel (1973). O autor não deixa de expressar sua opinião de que a cerâmica desse povo 

estaria em um “nível tão primitivo, tão pouco desenvolvido, que seus produtos, na sua grande 

maioria, podem ser classificados de miseráveis” (FRIKEL, 1973: 139). Sua explicação para 

esta constatação é de que houve uma “decadência” das técnicas por causa da integração de 

diferentes povos. Ele menciona que os Aibüba eram grandes ceramistas, com um estilo 

semelhante ao dos Wayana e Aparai. As Worídjana (tribo de mulheres) também faziam boa 

cerâmica, mas teriam desaparecido. Dentre os povos que hoje compõe os Tiriyó, Frikel (1973: 

141) considera que os Aramixó, das cabeceiras do rio Paru de Leste, tem a cerâmica mais 

rudimentar, torta e de lados desiguais. Por isso, preferem muitas vezes adquirir as vasilhas de 

seus vizinhos Wayana. Com o auxílio de Peter Hilbert, Frikel tentou fazer conexões entre a 

cerâmica arqueológica presente no território Tiriyó e complexos classificados por Evans e 

Meggers (1960) na Guyana. Assim, a cerâmica dos Aibüba poderia corresponder a da fase 

Rupununi-Savana, enquanto que a da fase histórica dos Tiriyó poderia corresponder à da Fase 

Tarumã (FRIKEL, 1961: 13, 17). 

Na década de 1980, a cerâmica entre os Trio, no Suriname, havia sido substituída por 

panelas e metal (RIVIÈRE, 1981: 13), e atualmente no Tumucumaque também são utilizadas 

panelas industrializadas nas atividades diárias (ISA, 2019). Mesmo Rivière (1969: 40) 

considera as poucas vasilhas que observou no Suriname como toscas, mal formadas e frágeis. 
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Foram analisadas 50 vasilhas em 3 museus. O MPEG possui 39 vasilhas coletadas pelo 

Frei Protásio Frikel entre 1958 e 1969, no rio Paru de Oeste, Pará; e por Roberto e Ruth 

Cortez. Na documentação é especificado o coletivo Tiriyó que produziu as vasilhas: 

Aramagoto/Aramayana, Xikuyana/Hoxuyana. O MFK armazena 10 vasilhas coletadas por 

Ernst Josef Fittkau e Elise, sua esposa, em 1962, no Parque Tumucumaque, Pará. Uma vasilha 

dos Trio está em exibição no SM, coletada em 1979 na aldeia Kwamalasemutu, na savana de 

Sipaliwini, Suriname.  
 

Origens da cerâmica e grafismos: 

Segundo os Tiriyó, o homem Kuyuri foi o primeiro ser que existiu e quem criou uma 

mulher. Para isso, ele misturou barro (takuren) do interior de seu mundo claro e breu 

(warunu) do exterior escuro. Assim, as mulheres (wëri) são associadas à argila (ëri) e às 

vasilhas cerâmicas em geral (ISA, 2019). Outra narrativa no Suriname menciona uma 

mulher/peixe Waraku que ensina os aspectos culturais Tiriyó ao herói Pereperewa, como 

cozinhar com fogo, plantar e usar mandioca, fazer as panelas de barro (RIVIÈRE, 1969: 261). 
 

Aprendizagem:  

Entre os Tiriyó, são as mulheres que fazem as vasilhas cerâmicas (FRIKEL, 1973: 140). 
 

Coleta da argila:  

Na região do rio Paru de Oeste, as mulheres preferem a argila (tawá) de cor amarela 

escura e acinzentada, que se encontra nas cabeceiras do rio Iriki, mais ou menos dois dias de 

viagem de sua aldeia. A qualidade da argila é testada pelo gosto, sendo depois limpada de 

pedras e paus no próprio local de coleta, para ser armazenada em formas de bolas (no rio Paru 

de Oeste) ou rolos cilíndricos, como pães (no rio Panamá) (FRIKEL, 1973: 140) 
 

Preparação da argila:  

Para utilizar a argila, ela é amassada e misturada com areia fina12 obtida nos rios e 

igarapés. Além disso, também utilizam as cinzas de uma madeira chamada parípo (FRIKEL, 

1973:140), que seria o caraipé.  

Entre as vasilhas analisadas, 28 possuem mineral como antiplástico e 1 possui caraipé, 

enquanto que nas outras 21 não foi possível identificar esse aspecto (Figura 42). 
 

                                                
12 Frikel (1973: 140) observa que a areia grossa não seria adequada como antiplástico, pois deixaria as vasilhas 
mais quebradiças. No entanto, provavelmente eram utilizadas nas vasilhas antigas, como nos fragmentos 
cerâmicos arqueológicos que ele observou. 
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Figura 42: Antiplástico vasilhas Tiriyó a-c) mineral, d) caraipé. Dinolite AM4113T-R4, aumento 50x. 

 
 

Manufatura:  

A sequência de manufatura das vasilhas é descrita por Frikel (1973: 140-141) a partir da 

técnica de “espirais” ou “enroscamento”, ou seja, de roletes. Sobre um suporte plano e liso, é 

feita a base, por modelagem ou pela extremidade de um rolete, ficando às vezes “destacada” 

do corpo, ou seja, em pedestal. Sobre a base são adicionados roletes de maneira que a junção 

das extremidades de um não fique sobre a dos outros, evitando que um dos lados da vasilha 

fique frágil. Os roletes são sobrepostos de maneira vertical, sendo depois alisados para sua 

junção, igualando a espessura e alargando as paredes, o que dá a forma final da vasilha. O 

alisamento é feito inicialmente com um cogumelo vermelho, korópi, ou um pedaço de cuia ou 

“jamaru” oval. As vasilhas são então deixadas secando na sombra, até atingirem o ponto de 

couro. Depois, são novamente alisadas para a regularização final da superfície e forma, desta 

vez com pequenos seixos (pirípiri ou topu, para as pedras vermelhas) de igarapés próximos, 

com a adição de um pouco de água se necessário.  

No Suriname, os assadores eram moldados, secados por duas semanas e então 

colocados em cima de três pedras para serem queimados (PITT RIVERS MUSEUM). Rivière 
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fotografa uma mulher fazendo vasilhas cerâmicas. Uma delas começa com roletes sobrepostos 

formando um cilindro, que depois é alisado e moldado de modo até ficar com uma forma 

cônica, antes da forma final. As vasilhas são alisadas com um pedaço de cabaça e um seixo 

(Figura 43). 
 

Figura 43: Manufatura de vasilhas Tiriyó no Suriname. Fotos de Peter Rivière. 

 
Acervo fotográfico: Pitt Rivers Museum, Oxford University. 

 

É possível observar nos museus (Figura 44) que algumas vasilhas tem a base em 

pedestal, feita por roletes (MPEG-170 e MPEG 180), além de roletes visíveis na face externa 

e interna, indicando uma sobreposição vertical externa e ligeiramente diagonal internamente. 

A vasilha MPEG-180 contém seixos em seu interior, provavelmente utilizados para o 

polimento. Um conjunto de 8 vasilhas no MPEG, coletado por Frikel em 1960, está 

catalogado como sendo “panelinhas ou vasos para crianças”. É provável que tenham sido 

feitas por meninas crianças, indicando uma fase de aprendizado (MPEG-195, MPEG-193, 

MPEG-197). 
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Figura 44: Marcas de manufatura em vasilhas Tiriyó.  

 
Acervos: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Museum Fünf Kontinente. 
 

Tratamento de superfície pré-queima:  

Algumas vezes, a vasilha poderia ser esfregada com as folhas verdes de batata doce, 

pois seu sumo faria a argila endurecer, lhe dando mais consistência (FRIKEL, 1973: 140). 

Nos assadores, usualmente são feitas linhas retas com os dedos, formando sulcos 

(FRIKEL, 1973: 143-144). O grafismo chamado de wúyaka ou pakirarétü (pakira irétü = 

testa, vértice de caetitu) consiste em dois feixes de linhas paralelas que se cortam ao meio, 

como uma cruz, dividindo o diâmetro da vasilha em quatro campos, cada um preenchido com 

linhas paralelas (como MPEG-176, MPEG-179 e MPEG-186, na Figura 45). Outro desenho, 

kúwe amporétete, é feito por dois círculos concêntricos na borda da vasilha, com linhas duplas 

e paralelas que se cruzam no meio no centro da vasilha, dividindo o diâmetro em quatro 

campos, cada qual com um ponto no meio. 
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Outros tratamentos plásticos observados nas vasilhas dos museus são linhas ponteadas 

no interior da vasilha MFK-903 e corrugado no lábio da vasilha SM-310 (Figura 45). Um 

resumo da ordem de aplicação dos tratamentos está na Tabela 11. 
 

Figura 45: Tratamentos plásticos vasilhas Tiriyó. MPEG-176, MPEG-179, MPEG-186 sulcos de 
dedos, MFK-903 ponteado, SM-310 corrugado na borda. 

 
Acervos: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Museum Fünf Kontinente, Stichting Surinaams Museum. 
 

Tabela 11: Tratamento de superfície vasilhas Tiriyó, onde na = sem dados. 

Preparo externo Plástico externo Pintado externo Cobertura externa 
22 alisamento 
28 polimento  

1 incisão 
1 corrugado 
48 na  

- 33 resina transparente 
1 trançado revestimento 
16 na 

    
Preparo interno Plástico interno Pintado interno Cobertura interna 
18 alisamento 
32 polimento 

1 ponteado 
1 roletado 
3 sulco dedos 
45 na 

- 20 resina transparente 
30 na 

 

Queima:  

As vasilhas são colocadas de boca para baixo, em cima de trempes, sobre uma camada 

de brasas. Elas são então cobertas com tiras compridas de casca da árvore wepúpi, que 

conserva o calor e faz a queima ser mais homogênea. Em uma segunda etapa, as vasilhas são 

viradas para que a parte de fora também seja queimada (FRIKEL, 1973: 141). 
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A queima dos assadores é um pouco diferente (FRIKEL, 1973: 143). Eles são colocados 

verticalmente sobre cinzas quentes, com brasas fracas ao seu redor e uma cinza fina por cima, 

para evitar que rache. Assim que a primeira parte queima, ele é virado de 1/6 a ¼ de 

circunferência, até completar a queima. 

Rivière (PITT RIVERS MUSEUM) observou que a queima do assador entre os Trio no 

Suriname é feita em cima de trempes sobre uma fogueira, com pedras em cima do assador 

para que não se deforme. Depois é virado para queimar o outro lado. Os outros tipos de 

vasilhas são queimadas em fogueiras (Figura 46). 
 

Figura 46: Queima de a) assador, b) outros tipos de vasilha, que ficam descansando nas cinzas para 
que a superfície se mantenha quente e seja possível aplicar resina de maneira homogênea. Fotos de 
Peter Rivière. 

 
Acervo: fotos cedidas pelo Pitt Rivers Museum, Oxford University. 

 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Logo após a queima, é aplicada a resina de jutaí (jutaicica), chamada de káwru, dando 

um aspecto envernizado. Essa resina desaparece assim que entra em contato com o fogo, por 

isso é pouco aplicada nas panelas de cozinhar. Pelo contrário, nas vasilhas para bebida é quase 

sempre aplicada. Se os assadores são feitos para a venda, ou não são utilizados 

imediatamente, é também aplicada a resina em sua superfície (FRIKEL, 1973: 141, 144). 

Além de resinas, nas análises foi observado o uso de trançado de revestimento na vasilha SM-

310 (Figura 45). 
 

Formas e usos:  

Rivière (1969: 22) descreve os rituais funerários praticados no Suriname, quando os 

pertences das pessoas falecidas eram destruídas, com exceção daqueles difíceis de se obter ou 

produzir. Assim, na década de 1960, as vasilhas cerâmicas das mulheres Tiriyó eram 

quebradas quando morriam, mas os assadores não, já que as mulheres mais jovens não mais 
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faziam esse tipo de vasilha. Além disso, por serem objetos grandes (de 75 a 100 cm de 

diâmetro), os assadores eram movidos apenas uma vez em sua vida útil, sendo abandonados 

quando os Tiriyó moviam-se para outra aldeia (PITT RIVERS MUSEUM). 

Vasilhas cerâmicas são chamadas genericamente de alinö (DE GOJE, 1906: 76). 

Segundo Frikel (1973: 141), os Tiriyó utilizam cada vez mais panelas de alumínio ou 

esmaltadas, chamadas xapárari, mas ainda possuem dois tipos básicos de vasilhas: para 

cozinhar e para servir bebidas.  

As vasilhas orína são utilizadas para cozinhar carne, peixe, mandioca, milho, entre 

outros alimentos, e sempre possuem uma borda levemente extrovertida. Frikel (1973: 141-

143) observou duas variações: uma de base plana de 3 a 8 cm de diâmetro, formando um 

pedestal, e com a parede inferior formando uma leve inflexão; outra de base convexa, em que 

a parede continua diretamente da base, com contorno simples. De acordo com o tamanho, 

essas vasilhas de cozinhar possuem diferentes denominações: orímakö, vasilhas pequenas, 

com menos de 20 cm de diâmetro da boca, apropriado para viagens; orína, a vasilha média, 

mais utilizada no cotidiano, com diâmetro de boca variando entre 30 e 50 cm; e tüwapéhe, 

vasilhas grandes, com diâmetro da boca superior a 50 cm. Para transportar as vasilhas 

orímakö é utilizado um suporte feito de envira ou cipó, chamado wáywa ou orímakö wáywa. 

Esse suporte consiste em uma argola, na qual é inserida a vasilha, sustentada por alças para 

ser pendurado ou carregado.  

Para assar beiju de mandioca (wïï), os Tiriyó ainda utilizam assadores de argila 

(FRIKEL, 1973: 143; ISA, 2019), chamados urumata ou úi-mata (DE GOJE, 1906:7 6). São 

discos planos, com a borda superior levantada, variando de 30 a 80 cm de diâmetro. No 

catálogo do MPEG, assador é chamado de oripó. 

As vasilhas mahá servem para preparar e servir as bebidas fermentadas de frutas de 

palmeiras, banana, batata doce, além de pequenas quantidades de sakurá, a bebida fermentada 

de mandioca13. Elas podem ser confeccionadas com a base plana ou convexa, mas não tem as 

bordas extrovertidas, sendo que antigamente as bordas eram quase verticais (FRIKEL, 1973: 

142). Água, no entanto, é armazenada em cabaças (FRIKEL, 1973: 145). 

Nos museus (Figura 47), foram analisadas 13 vasilhas sem classificação de uso, 8 feitas 

para crianças, 8 pequenas para cozinhar orimakö, 7 para cozinhar orína, 5 para servir 

alimentos alimakö, 5 para servir bebidas mahá, 3 assadores oripó/urumata e 1 grande 

provavelmente para fermentação de bebidas tüwapéhe. 

                                                
13 Grandes quantidades de bebida fermentada são preparadas em troncos escavados de madeira (FRIKEL, 1960). 
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Figura 47: Tipos de vasilhas Tiriyó. 

 
Acervos: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, 
Museum Fünf Kontinente, Surinaams Museum. 
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 Outros tipos de vasilhas são lembrados pelas Tiriyó, que ainda os fazem em forma de 

miniatura para a brincadeira das meninas (FRIKEL, 1973: 142). Essas miniaturas não são tão 

bem feitas nem bem queimadas, como se por alguém ainda aprendendo a fazer cerâmica, mas 

reproduzem diversas formas similares a de fragmentos arqueológicos atribuídos aos Aibüba.  

Esses tipos ainda são lembrados pelos nomes e função, alguns bastante similares aos tipos 

ainda hoje produzidos pelos Wayana e Aparai (ver 4.10): 

 

- karípo: semelhante ao tipo mahá, também para bebidas, mas com o corpo pintado 

de branco, preto, vermelho ou amarelo; 

- oküyan: para servir bebidas, com bojo duplo (sendo o inferior maior que o 

superior), boca estreita. É semelhante a uma forma ainda utilizada entre os 

Wayana; 

- kanáwama: de forma ovalada, correspondente a um tipo ainda utilizado pelos 

Aparai; 

- xarápimãn: vasilhas em forma de tigelas ou pratos fundos; 

- pámpichi: uma variante da xarápimãn; 

- tüfo: uma colher, ou concha. 

 

Além desses tipos, de Goje (1906: 76) ilustra uma vasilha pequena para servir alimentos 

chamada de alimakö.  

 

 

4.9 Akuriyó 

 

Diversos povos que viviam no interior do Suriname e Guiana Francesa eram referidos 

com nomes genéricos, como Wama, Acurias, Oyaricoulets, Acouries. Provavelmente os 

Akuriyo propriamente ditos seriam referidos como Wajarikure, denominação ainda utilizada 

por outros PFK. Atualmente, os Akuriyó se subdividem em grupos locais autodenominados 

Turaekare, Akuriekare e Pëinjekeekare  (GROTTI, 2010: 286-287).  

Antes do aldeiamento pelos missionários, os Akuriyó tinham um modo de vida de maior 

mobilidade, construindo abrigos temporários a medida em que se locomoviam por seu 

território. Esta situação, no entanto, pode ter sido diferente no passado, já que informações do 

final do século XIX indicam que eles possuíam um sistema de agricultura de coivara 

(KLOOS, 1977: 8, 11, 14). Esse modo de vida de maior mobilidade pode ter sido uma escolha 



 

 

131 

para evitar o contato com outros povos indígenas e quilombolas na região, devido às pressões 

de frentes colonialistas (GROTTI, 2010: 286). 

Vivem hoje nas aldeias dos Tiriyó, no Suriname. Para o casamento, os homens deviam 

procurar mulheres em outros grupos locais, principalmente a primeira mulher (KLOOS, 1977: 

13). Elogiados por suas habilidades de caça, os Akuriyó são muitas vezes tratados como na 

relação de prestação de serviço entre sogro e genro, comum entre PFK, mas sem nunca 

realmente se integrar na rede de relações familiares dos Tiriyó (GROTTI, 2010).  

No MV, estão armazenadas 3 vasilhas cerâmicas (apenas 1 foi analisada, as outras se 

encontravam em exposição) e uma amostra do processo de manufatura desses objetos, 

coletados por Peter Kloos em 1973, no Suriname14. O MQB armazena uma vasilha 

fragmentada, coletada por Paul Sangnier, em missão à Guiana Francesa em 1938. Próximo do 

território Wayana no rio Litany, Sangnier encontrou uma missão holandesa que vinha de uma 

região onde haviam povos isolados (os Oyarikulet, ou Akuriyo), de quem conseguiu essa 

vasilha cerâmica, encontrada na floresta (REICHLEN, 1941: 182).  
 

Preparação da argila:  

A argila das vasilhas analisadas não parece conter antiplásticos adicionados, somente os 

minerais de quartzo provavelmente já presentes na fonte (Figura 48).  

 
Figura 48: Antiplástico mineral nas vasilhas Akuriyó. Dinolite AM4113T-R4 a) aumento 100x, b) 
aumento 50x. 

 
 

 

 

 

                                                
14 O pesquisador pode ter deixado mais informações sobre esses objetos, no entanto não foram publicadas. Ver 
referência bibliográfica não publicada em KLOOS, 1977. 
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Manufatura:  

Um conjunto de argila e ferramentas ilustram o processo de manufatura das vasilhas 

Akuriyó (Figura 49): uma amostra de argila, uma bola de argila, uma bola de argila com o 

início de perfuração por dedo, uma pequena vasilha pronta, um seixo, um pedaço de cabaça. 

A manufatura das vasilhas teria início a partir de um pedaço de argila, que é perfurado com o 

dedo e então moldado. Segundo informações no catálogo do MV, este pedaço de argila 

moldado forma a base, sobre a qual são adicionados roletes sobrepostos. No entanto, é 

possível as vasilhas tenha sido inteiramente moldadas a partir de um pedaço de argila, sem a 

adição de roletes. O seixo e o pedaço de cabaça provavelmente eram utilizados para auxiliar 

as mãos no processo de alisar e homogeneizar a superfície. 

 
Figura 49: Etapas de manufatura de uma vasilha Akuriyó. 

 
Acervo: Museum Volkenkunde - Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen. 
 

Tratamento de superfície pós-queima:  

As vasilhas completas apresentam uma camada de resina em sua superfície externa e 

interna. Segundo informações no catálogo do MV, essa resina provém de uma planta 

(Symphonis globulifera Linn. fil.), provavelmente aplicada após a queima. A vasilha MQB-

803 tem a superfície alisada e escurecida, talvez por resíduos dessa resina e após o uso (Figura 

51). 
 

Formas e usos:  

O catálogo do MV indica que as vasilhas eram chamadas ërinë, utilizada para cozinhar 

carne. Uma vasilha pequena (também em exibição) é chamada makwa, para guardar o veneno 

curare, aplicado nas pontas de flechas para caça (Figura 50). 
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Figura 50: Vasilhas Akuriyo em exposição no MV, a menor é makwa e a maior ërinë. 

 
Acervo: Museum Volkenkunde - Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen. 

 

As vasilhas analisadas no MV e MQB possuem base convexa, borda direta vertical, 

tamanho médio e forma 1. A vasilhas MV-735 é chamada ërinë, a MQB-803 poderia ser 

classificada da mesma maneira, mas não há informações mais específicas sobre ela (Figura 

51).  

 
Figura 51: Vasilhas Akuriyó. 

 
Acervos: Museum Volkenkunde - Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen, Musée du quai Branly. 

 

 

4.10 Wayana e Aparai 

 

Apesar de manterem identidades separadas, os Wayana e Aparai são normalmente 

tratados em conjunto devido a proximidade de suas relações há pelo menos um século, com 

casamentos múltiplos, co-habitação nas mesmas aldeias e trocas de elementos culturais, o que 

aparenta uma relativa homogeneização cultural entre esses dois povos. A identificação ora 

como uma outra identidade vem da linha materna, apesar de que alguns indivíduos se 

associam às duas denominações (VELTHEM; LINKE, 2010: 13). Em suas aldeias também 

habitam indivíduos de outros povos, como os Tiriyó, Katxuyana, Akuriyó e Wajãpi, pois por 

serem relativamente numerosos e isolados, os Wayana acolheram diversos povos que fugiam 

das frentes colonizadoras na região (VELTHEM, 2009; VELTHEM; LINKE, 2010: 15).  
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Nas coleções etnográficas é muito comum que os objetos sejam atribuídos aos dois 

povos, por isso eles serão tratados inicialmente em conjunto. No entanto, como as línguas são 

diferentes, as palavras nativas são primeiro escritas em Wayana e em seguida em Aparai, 

quando esta segunda grafia estiver disponível. Na Guiana Francesa e Suriname, a convivência 

com os Aparai não é tão próxima quanto como no Brasil, por isso a referência aos Wayana 

separadamente dos Aparai é feita quando se trata dos coletivos Wayana nesses países. 

Os Aparai também são conhecidos em diferentes relatos como Apalai, Arakwayu, 

Appirois, Apareilles e os Wayana como Ojana, Ajana, Guyana, Uajana, Upuri, Oepoeroei, 

Rucuyen, Orcocoyana, Orkokoyana, Urucuiana, Alucuyana, Alukuyana, Ouayanes (GILLIN, 

1948: 804, 809; VELTHEM; LINKE, 2010: 14). Os Aparai se reconhecem como 

descendentes dos antigos Aparai que habitavam no baixo Amazonas e também de diversos 

outros povos da região, como os Maxipuriyana, Kaikuxiyana, Aramixiyana, Kumakai, 

Pakirai, Makapai, Ahpamano e Umuruana. Já os Wayana são descendentes de diversos povos 

falantes de línguas Karib na fronteira entre Brasil, Suriname e Guiana Francesa, como os  

Kukui, Opagwana, Upului, Pupuriyana e Akarapai (GALLOIS; GRUPIONI, 2003: 17), além 

de reconhecerem um coletivo tipicamente Wayana, chamados Kumarawai e Kukuyana, 

vindos dos rios Paru e Jari, para depois se estabelecerem rio Litani (COLLOMB; DUPUY, 

2009: 116). O casamento preferencial entre esses povos é o de primos cruzados bilaterais, 

com a tendência de uxorilocalidade principalmente nos primeiros anos de casamento, mas não 

seria uma regra categórica (BARBOSA, 2008: 101, 144-145). 

A produção cerâmica tem diminuído bastante entre esses povos, com o aumento do uso 

de bens industrializados e a diminuição da venda de objetos como artesanato indígena. Muitas 

pessoas nas comunidades se entristecem com isso, pois “um vaso bem pintado é bonito de se 

ver e é muito importante e necessário nos rituais e nas festas” (LINKE; VELTHEM, 2017: 

65). No entanto, algumas panelas de alumínio podem sofrer uma “adequação estética”, com a 

aplicação de padrões decorativos pintados com esmalte vermelho ou mesmo gravados com 

uma faca (VELTHEM, 2002).  

A principal referência bibliográfica para a produção cerâmica Wayana e Aparai no 

Brasil é o “Livro da argila – Ëliwë Pampila, Orino Papeh”, organizado por Iori Leonel van 

Velthem Linke e Lucia Hussak van Velthem (2017). Esse livro foi elaborado a partir de 

oficinas sobre cerâmica organizadas em aldeias na T. I. Parque Indígena do Tumucumaque e 

T. I. Paru D’Este, entre 2014 e 2016. Na Guiana Francesa, as referências são o artigo da 

associação Caway (1988) e o trabalho de Renzo Duin (2000-2001), no alto rio Maroni. 
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Foram analisadas 241 vasilhas em 15 museus, sendo que 61 são atribuídas somente aos 

Aparai, 77 somente aos Wayana e 103 aos dois povos.  No MAE, foram analisadas 4 vasilhas 

do Acervo Plínio Ayrosa. No MI, as 38 vasilhas foram coletadas no Pará, sendo uma coletada 

por Lucia van Velthem em 2012, quatro por Fernando Martins Galvão em 1996 e 32 são da 

extinta loja Artíndia da FUNAI, adquiridas em 1994 (exceto uma, em 1986). No MN, as 2 

vasilhas foram coletadas por Carlos Estevão em 1930, no Pará. No MPEG, as vasilhas foram 

coletadas em sua maior parte no Pará: 36 por Lucia van Velthem entre 1976 e 1987, 10 por 

Schulz Kampfhenkel entre 1935 e 1937, 7 por Nimuendaju em 1915, 4 por Daniel Schoepf 

entre 1972 e 1984, 4 vasilhas doadas por Jaké Aparai e 1 por Apitu; 2 coletadas na Guiana 

Francesa. A PCDL armazena 3 vasilhas. No MEPE, as 21 vasilhas foram coletadas por Carlos 

Estevão na década de 1930, no Pará. No MFK, foram analisadas 15 vasilhas, das quais 10 

foram coletadas por Félix Speiser, 2 por Ernst Josef Fittkau e sua esposa Elise, e 3 adquiridas 

da FUNAI. No VKM, foram analisadas 9 vasilhas coletadas por Félix Speiser em 1924, no 

Amapá. Além dos museus, foram analisadas 16 vasilhas da coleção particular de Lucia van 

Velthem e 1 da coleção de Fabíola Silva, todas coletadas no Pará.  

Coletadas na Guiana Francesa entre os Wayana, 2 vasilhas foram analisadas no SM, 

uma delas coletada por Dhr. Michels. No MAF foi analisada 1 vasilha e 27 no MCG, das 

quais 26 coletadas por Hirtzel e Schoepf em 1991 e uma por coletor desconhecido em 2000. 

No MQB, foram analisadas 19 vasilhas coletadas pela missão Monteux-Richard em 1932 (2 

vasilhas), Paul Sangnier em 1939 (11 vasilhas), Edgar Aubert de la Rüe em 1951 (1 vasilha), 

Suzanne Vianès e Guy Charpentier em 1953 e 1961 (4 vasilhas), Paul Zimmermann em 1973 

(1 vasilha). Além delas, 4 vasilhas no MQB foram coletadas por Jules Creveaux em 1881 no 

Pará15, catalogadas como produzidas somente pelos Aparai. 

No Suriname, 9 vasilhas armazenadas no MV foram coletadas pelo governo holandês 

no início do século XX, enquanto que das 7 vasilhas no TM 6 foram coletadas pelo Ministerie 

van Koloniën Den Haag antes de 1903 e 1 por J. D. Schaad antes de 1960. 
 

Origens da cerâmica e grafismos: 

Segundo uma narrativa Wayana na Guiana Francesa, a cerâmica foi recebida da “mãe 

da cerâmica”. Quando uma mulher menstruada se aproximou dessa guardiã, a fonte de 

cerâmica secou e sua produção passou a ser função das mulheres. Outra narrativa menciona 
                                                
15 Duas vasilhas originalmente analisadas no MQB foram descartadas posteriormente, pois mesmo atribuídas aos 
Wayana elas foram identificadas como arqueológicas. Uma delas (número original 71.1939.25.654) foi 
identificada como uma vasilha arqueológica associada ao complexo Koriabo, encontrada perto da aldeia 
Taponaike (DUIN, 2009: 94). Outra (número original 71.1881.34.366), é provavelmente arqueológica, se 
assemelhando bastante com a vasilha sapera feita pelos Kari’na. 
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como a avó sapo escondeu os heróis gêmeos Mopo Kujuli, ainda dentro de ovos, embaixo de 

uma vasilha oha. Quando chega o Dilúvio, a própria avó sapo se esconde debaixo de uma 

vasilha kalipo. Até hoje, vasilhas cerâmicas são colocadas no topo das casas para as proteger 

da chuva (DUIN 2000-2001:55).  

Entre os Wayana e Aparai no Brasil, a mulher sapo Pëlë era também a dona das vasilhas 

cerâmicas e de todo o conhecimento para processar a mandioca brava (LINKE; VELTHEM, 

2017: 29). Também contam que o herói Umale utilizou diversos materiais para produzir uma 

mulher. A primeira, feita de cera, derreteu no sol; a segunda, feita de argila ëliwë, era muito 

pesada e não se movia. Somente a terceira mulher, feita da palha de arumã, conseguiu 

trabalhar e viver (VELTHEM, 2009: 220). 

Já os grafismos tem sua origem na pele pintada do ser Tulupere- Turupere, que pode ser 

tanto uma lagarta (ëlukë ipoh - oruko ihpory) quanto uma cobra (ëkoiïmë – okoimoh). Quando 

lutavam com esse ser, os Wayana viram os grafismos de sua pele de forma rápida, enquanto 

que os Aparai puderam observar os desenhos com calma, quando ele já estava morto 

(VELTHEM; LINKE, 2010: 23, 27). 
 

Aprendizagem:  

São as mulheres as responsáveis pela produção de vasilhas cerâmicas, sendo que no 

Brasil é uma atividade reconhecidamente exercida com grande habilidade principalmente 

pelas mulheres Aparai (VELTHEM; LINKE, 2010: 59). 

 

Coleta da argila:  

Na Guiana Francesa, as fontes de argila são mais comuns na beira de igarapés a 

montante do rio Litani, de onde são cavadas até 80 cm de profundidade (CAWAY, 1988: 19). 

Duin (2000-2001: 46) relata que é utilizada uma mistura de argila branca nenuwë e preta 

pulune, retiradas de uma mesma fonte na beira de rios. Como a fonte fica a 20 km de distância 

da aldeia, as argilas são coletadas em expedições familiares de caça e pesca. 

No Brasil, a argila ëliwë – orinato é coletada na beira dos igarapés Eparé, Tapekurú, 

Kuliwerui ou do rio Citaré (VELTHEM; LINKE, 2010: 59). A argila coletada é armazenada 

em grandes bolas, ligeiramente alongadas, que são envoltas em folhas de sororoca e 

transportadas em cestos de cipó ou folhas de palmeiras, confeccionadas especialmente para 

esse uso. Para que as vasilhas não quebrem durante a queima, as mulheres devem observar 

algumas restrições durante a coleta de argila: devem estar de jejum, não podem falar alto, 
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estar menstruadas, grávidas ou com filhos recém-nascidos (LINKE; VELTHEM, 2017: 44, 

45). 

Segundo Farabee (1924: 235, 239), argila é chamada tawa em Aparai, mas o tipo 

específico para a produção cerâmica é chamada tomeri.  
 

Preparação da argila:  

A argila pode ser utilizada logo após a coleta, mas também pode ser deixada secando 

nas cabanas, dentro dos cestos cargueiros, por alguns meses. Os blocos secos são pulverizados 

em um pilão de madeira (ako e akojep) e peneirados para remover as impurezas (como areia, 

terra, raízes). Uma quantidade desse pó pode ser peneirado uma segunda vez antes de ser 

misturado com água. A argila é então feita em bolas novamente, de modo que possam ser 

armazenadas novamente ou que cada bola dê origem a uma vasilha. Nenhum outro tipo de 

material é adicionado à argila, já que ela já possui uma quantidade significativa de materiais 

antiplásticos, como grãos de quartzo e mica (CAWAY, 1988: 19; DUIN 2000-2001: 46; 

LINKE; VELTHEM, 2017: 45). 

Nas vasilhas dos museus, 114 apresentavam somente minerais como antiplástico 

(principalmente quartzo), não sendo possível fazer essa observação em 125 vasilhas (Figura 

52). No entanto, 2 vasilhas apresentaram caraipé (PCDL-251 e MPEG-165). 

 
Figura 52: Antiplástico mineral nas vasilhas Wayana e Aparai. Dinolite AM4113T-R4 aumento 50x. 

 
 

Manufatura:  

A manufatura de uma vasilha exige o uso das duas mãos, que executam os mesmos 

movimentos na maior parte do tempo. Essa técnica é classificada como tïkaphë – tapuhse 

entre os Wayana e Aparai, categoria que inclui também as técnicas de confecção da cestaria e 
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tecelagem. Para que as vasilhas não quebrem durante a queima, a manufatura deve ser feita 

em jejum (LINKE; VELTHEM, 2017: 44-45). 

Na Guiana Francesa, Duin (2000-2001: 46-49) descreve que as ceramistas Wayana 

iniciam a vasilha modelando a base iwehe na mão, beliscando um pedaço de argila entre os 

dedos e o polegar na forma de um cone oco. As vasilhas maiores são apoiadas em placas de 

madeira ou velhos trançados, para facilitar sua rotação. Roletes (tïmelemai) com espessura 

média de um polegar, são adicionados à base pelo lado de fora. Mais roletes são adicionados, 

uns sobre os outros, mas de modo que metade do rolete fique do lado de fora do rolete 

anterior. Para uma altura de 12 cm, são necessários mais ou menos seis roletes, sendo que um 

rolete extra é adicionado na abertura da boca, para formar a borda. De qualquer maneira, as 

vasilhas nesse estágio são restritas de contorno simples. Um movimento dos dedos e das mãos 

é feito para unir os roletes e alisar a superfície, auxiliado com um pedaço retangular de cabaça 

(pelo), modelando a vasilha para que a parte inferior seja empurrada para fora e a parede logo 

abaixo da borda seja empurrada para dentro. Assim, a vasilha passa a ser restringida 

independente com contorno composto e a espessura é reduzida para 0,8 cm. O alisamento da 

borda é terminado com um fungo umedecido (pijupiju). 

As vasilhas são então deixadas secando dentro das cabanas, à sombra, com a boca para 

baixo e um cordão ao redor do pescoço (que ajuda a manter a forma), cobertas com um 

pedaço de pano. No dia seguinte, a base ainda é raspada para que a espessura seja reduzida, 

com formato circular plano. O polimento das superfícies é realizado com um seixo vermelho 

mele, quando a argila atingiu o ponto de couro, podendo ser feito mais de uma vez (DUIN, 

2000-2001:49). 

Claude Coutet (2009: 149) observou uma ceramista Wayana na aldeia Taluwen, na 

Guiana Francesa (Figura 53): a base é cavada de uma bola de argila, depois beliscada e 

esticada para formar um cone, sobre o qual são sobrepostos roletes. O alisamento é feito da 

mesma maneira como observado por Duin. A autora nota, no entanto, que essa técnica é 

diferente da descrita pelo autor, talvez pelo fatos dos roletes não se sobreporem do lado 

externo. Para ela, a maior diferença estaria na descrição de Egle Barone, Kirsten Sarge e 

David Massemin de 2002, que observam uma ceramista de origem Aparai cortando o fundo 

da base cilíndrica modelada para obter uma base circular plana e sem elevação. 
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Figura 53: Manufatura de vasilha Wayana na Guiana Francesa. Fotos Claude Coutet. 

 
Fonte: COUTET (2009). 

 

No Brasil, a manufatura segue uma sequência diferente (LINKE; VELTHEM, 2017: 45-

46). A base é feita a partir de um rolete em espiral, achatado com as mãos. Outros roletes são 

sobrepostos na parte externa uns dos outros, unidos com a compressão dos dedos e alisados 

interna e externamente com um pedaço de cabaça. A superfície é constantemente umedecida 

com água. Para o pescoço, os roletes são colocadas na parte interna uns dos outros. Quando a 

vasilha está completa, um sabugo de milho é utilizado para modelar a vasilha em seu formato 

definitivo, passado na face externa e interna. A borda é alisada com o fungo orelha-de-pau 

(Pycnoporus sanguineus), umedecido com água (Figura 54). 

As vasilhas são deixadas secando na sombra, no chão ou em um jirau em um canto da 

cozinha, por volta de 3 ou 4 dias. Quando a argila atinge o ponto de couro, ela é polida com 

um seixo mele – mere. Se as vasilhas racham já durante a secagem, são quebradas e trituradas 

para que sejam feitas novamente (LINKE; VELTHEM, 2017: 46). 
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Figura 54: Manufatura de vasilhas Wayana e Aparai no Brasil. Fotos Linke e Velthem. 

 
Fonte: LINKE; VELTHEM (2017). 
 

Tratamento de superfície pré-queima:  

As mulheres Aparai fazem incisões, com a ponta de uma faca, de grafismos tradicionais 

utilizados também na pintura corporal com jenipapo (CAWAY, 1988: 19). As incisões são 

mais raras atualmente entre os Wayana na Guiana Francesa (DUIN, 2000-2001: 51). No 

Brasil, a pintura branca, caulim, é aplicada na superfície externa das vasilhas antes da queima, 

sendo polida com um seixo depois de secar (LINKE; VELTHEM, 2017: 45-46). 
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A análise das vasilhas nos museus identificou grafismos feitos por incisão em 7 vasilhas 

(depois cobertas com resina ou pinturas), roletado exposto em 1 vasilha e corrugado no lábio 

de 1 vasilha, todos na face externa (Figura 55). 
 

Figura 55: Tratamento plástico de vasilhas Wayana e Aparai. MI-21, MI-23 e CP-241, incisão, 
MEPE-559 roletado, MPEG-109 corrugado na borda, MI-47 incisão coberta com pintura branca e 
vermelha. 

 
Acervos: Coleção particular Lúcia van Velthem, Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Coleção 
Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu do Índio, Museu Paraense Emílio Goeldi. 
 

Queima:  

A queima (wapot) é feita em duas etapas (Figura 56). Primeiro, elas são colocadas ao 

lado da fogueira, sendo viradas periodicamente para um pré-aquecimento. Se necessário, 

nesse momento a ceramista ainda pode polir as superfícies das vasilhas (CAWAY, 1988: 19; 

DUIN, 2000-2001: 49). Essa etapa pode durar até dois dias, sendo feita perto do fogo da 

cozinha (LINKE; VELTHEM, 2017: 46). 

Na segunda etapa, as vasilhas são colocadas de boca para baixo na fogueira, com um 

dos lados apoiado sobre um pedaço de madeira para que o ar possa circular dentro delas. 

Entrecascas de árvore ou lenha fresca são empilhadas em cima delas para serem queimadas. 

Terminada a queima, as vasilhas são retiradas da fogueira com um pedaço de pau para 

esfriarem. Para saber se estão bem queimadas, a verificação é feita pelo som dos dedos 

batendo sobre a superfície das vasilhas (CAWAY, 1988: 19; DUIN, 2000-2001: 49). Para 

garantir que a queima dê certo, pode ser queimada uma vasilha por vez e as ceramistas 
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novamente observam algumas restrições: não podem estar de resguardo, grávidas, ou 

menstruadas, nem falar alto, comer, beber ou se banhar durante o processo (LINKE; 

VELTHEM, 2017: 46). 

 
Figura 56: Queima de vasilhas a-b) na Guiana Francesa,  Fotos Renzo Duin; c) no Pará, foto Linke e 
Velthem. 

 
Fonte: a-b) DUIN (2000-2001), c) LINKE; VELTHEM (2017). 
 

Tratamento de superfície pós-queima:  

Na Guiana Francesa, a superfície ainda quente das vasilhas é usualmente 

impermeabilizada com a resina apulukun (da árvore de mesmo nome, Inga alba), que também 

deixa uma aparência mais polida. Outras pinturas podem ser aplicadas, apesar de não serem 

muito comuns atualmente (CAWAY, 1988: 19; DUIN, 2000-2001: 49). 

Pinturas de base mineral são utilizadas nas cores vermelho (ëlimakpiu) e branco 

(nënuwë), mas antigamente também amarelo (kuli) (CAWAY, 1988: 20). As argilas de 

diferentes cores podem ser encontradas em uma diversidade de lugares: a vermelha ëliwë 

akpiu na parte mais alta da encosta dos rios, a branca nenuwë em volta da superfície da água, 

a amarela kuli no leito dos rios, e a amarelo-verde katawa embaixo do leito do rio. O 

pigmento argiloso é seco, triturado e peneirado, para ser misturado com a resina mëpu 
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(Hymenea courbaril, L.). As pinturas são aplicadas com um pincel imiliktop, feito de pedaço 

de madeira ou bambu com uma ponta de pena ou algodão, ou então instrumentos feitos de 

espinha de peixe ou farpas afiadas (DUIN, 2000-2001: 51). 

As pinturas são aplicadas na superfície toda, em faixas ou formando grafismos. Os 

grafismos (pintados ou incisos) consistem em zonas preenchidas com pontos, linhas paralelas 

(eithkapïn, sem pontos) ou linhas cruzadas (tetihkahem com pontos) (DUIN, 2000-2001: 51).  

No Brasil, quando as cerâmicas esfriam podem ser pintadas com pigmentos minerais ou 

cobertas com resina vegetal (LINKE; VELTHEM, 2017: 46). Os pigmentos minerais são 

coletados do fundo dos igarapés Hawahawah, Karaunamã, Namparinamë e Karapaeuku, nas 

cores branco (nënuë – tawa), amarelo (kuli – araraymo) ou preto (purunë – kurumotoh). O 

pigmento vermelho (eliwakpiú – suhupary) não é um tipo de argila, mas é obtido de uma 

pedra sedimentar. De qualquer maneira, esses pigmentos são ralados ou triturados em uma 

pedra chata e misturados com um pouco de água para serem utilizados (VELTHEM; LINKE, 

2010: 39, 59, 63).  

Vários tipos de pincel são utilizados para aplicar as pinturas, dependendo do desenho e 

suporte (VELTHEM; LINKE, 2010: 38): o tiktikmatop é feito das nervuras das folhas de 

palmeiras com pontas de algodão, para fazer pequenos pontos; o umhetpë é feito de mechas 

de cabelo presas em uma bola de argila, para os grafismos nas cerâmicas. Para aplicar a 

pintura em toda a superfície da vasilha, ou em faixas, é utilizado um chumaço de algodão. Se 

as pinturas não são bem feitas ou erradas, é possível apagá-las com água para que possam ser 

aplicadas novamente (VELTHEM; LINKE, 2010: 63). O preenchimento de campos vazios 

com pontos é geralmente deixado para as jovens aprendizes praticarem. Depois de secas as 

pinturas, elas são protegidas com uma camada de resina transparente (mëpuku – mopuku) de 

jutaicica (Martiodendron elatum). As ceramistas devem estar de jejum para que a resina não 

fique feia e escura quando aplicada, por isso esse processo é feito logo de manhã cedo. As 

vasilhas são esquentadas sobre uma panela velha contendo brasas, para que a resina possa ser 

aplicada uniformemente na superfície pintada (VELTHEM; LINKE, 2010: 65; LINKE; 

VELTHEM, 2017: 46, 58-59). 

A resina aputlukum – apurukuni, da entrecasca de ingá do mato (Inga paraensis), é 

diluída com um pouco de água e misturada com urucu (Bixa orellana), ficando com uma 

coloração avermelhada. Ela é aplicada com os dedos nas superfícies das vasilhas sem pintura 

(para cozinhar), formando grafismos chamados de tëwupkai – iwynatopo, que reproduzem as 

marcas de garras de animais em troncos de árvores, ou maipuli asikë – maxipurimo ãxikere, 
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que se refere ao redemoinho da bunda da anta (VELTHEM; LINKE, 2010: 65; LINKE; 

VELTHEM, 2017: 46, 58-59). 

Os Wayana e Aparai consideram as cores como formas de embelezar os objetos, já que 

todos os corpos (de seres e coisas) possuem pinturas corporais. A técnica de pintura é 

chamada anontop – zonohtopo e os grafismos de imilikut – imenuru, sendo que foram 

identificados ao menos 29 grafismos diferentes aplicados em cerâmicas. Alguns grafismos 

Wayana e Aparai possuem semelhanças com os de outros povos na região, mas cada povo os 

identifica e nomeia de acordo com os significados em seu próprio contexto social. Traços 

específicos e habilidades nas pinturas podem identificar ceramistas específicas dentro da 

comunidade (VELTHEM; LINKE, 2010: 29-30, 32; LINKE; VELTHEM, 2017: 56-58). 

Na Guiana Francesa, as ceramistas não adicionam asas ou alças (tëpeitophem) pois 

quebram facilmente, não aguentando o conteúdo pesado das vasilhas (DUIN, 2000-2001: 49), 

mas uma vasilha foi encontrada com asa em um museu. Para carregar as vasilhas com mais 

facilidade é utilizado um suporte trançado de cipó tumainë ewa – oripo eary, e para retirá-las 

do fogo podem ser utilizados pedaços de madeira que se apoiam na borda extrovertida 

(LINKE; VELTHEM, 2017: 75).  

Nas vasilhas analisadas, foi possível observar diferentes combinações de pinturas. Além 

da resina vermelha, ora aplicada de maneira homogênea ora com marcas de dedos, na face 

externa é comum a aplicação de faixas brancas, de resina vermelha, amarelas ou pretas, sendo 

que as duas últimas cores frequentemente servem como fundo para a aplicação de grafismos 

em vermelho, preto ou amarelo cobertos com resina transparente. Na face interna, além de 

faixas em resina vermelha e pintura branca, é comum que seja pintado um fundo em 

vermelho, preto ou amarelo sobre o qual são pintados grafismos nas outras duas cores, 

cobertos com resina transparente. Duas vasilhas apresentam pinturas de linhas e pontos em 

amarelo e cinza. Foi também observado o trançado de transporte que acompanha algumas das 

vasilhas. Os tratamentos de superfície são ilustrados na Figura 57 e resumidos na Tabela 12. 
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Figura 57: Tratamentos pintados nas vasilhas Wayana e Aparai: resina vermelha, pintura branca, 
amarela, preta e cinza, cobertura resina transparente, trançado de transporte. 

 
Acervos: Museu de Arqueologia e Etnologia USP, Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Museum 
Fünf Kontinente, Museu do Índio FUNAI, Musée du quai Branly, Tropenmuseum - Collectie Nationaal Museum 
van Wereldculturen, Världskulturmuseet. 
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Tabela 12: Tratamento de superfície das vasilhas Wayana e Aparai, onde na = sem dados. 

Preparo externo Plástico externo Pintado externo Cobertura externa 
3 alisamento 
43 polimento 
3 pintura vermelha 
3 pintura preta 
95 resina vermelha e 
pintura branca 
60 resina vermelha 
23 resina vermelha, 
pintura branca e 
amarela  
11 combinação de 
resina vermelha, 
pintura branca, 
amarela e preta 
2 na 

7 incisão 
1 roletado 
1 corrugado 
232 na  
 

1 pintura vermelha 
8 pintura preta 
3 pintura branca 
1 pintura amarela 
1 resina vermelha 
24 pintura vermelha 
e preta 
2 pintura preta e 
amarela 
1 pintura vermelha, 
preta e amarela 
5 pintura vermelha e 
branca 
1 pintura preta e 
branca 
194 na 

37 resina transparente 
2 trançado transporte 
202 na 

    
Preparo interno Plástico interno Pintado interno Cobertura interna 
2 alisamento 
48 polimento 
33 pintura vermelha 
2 pintura branca 
44 pintura amarela 
19 pintura preta 
13 resina vermelha e 
pintura branca 
73 resina vermelha 
5 combinação de 
resina vermelha, 
pintura branca, 
amarela e preta 
2 na 

241 na 1 pintura vermelha 
3 pintura preta 
1 pintura branca 
2 resina vermelha 
1 resina preta 
15 pintura vermelha 
e amarela 
45 pintura vermelha 
e preta 
26 pintura preta e 
amarela 
1 pintura preta, 
branca e amarela 
1 pintura vermelha, 
preta e amarela 
2 pintura amarela e 
cinza 
4 vermelha e branca 
139 na 

97 resina transparente 
144 na 

 

Formas e usos:  

As vasilhas cerâmicas, genericamente chamadas de ëliwë – orinato, são divididas em 

duas categorias: as sem pintura, tumainë – oripo; e as com pintura, kalipo – tumeri, 

(CAWAY, 1988: 19; LINKE; VELTHEM, 2017: 42, 72). Uma tipologia é descrita por Duin 

(2000-2001) e Linke e Velthem (2017), auxiliada por comentários nos catálogos dos museus e 

da exposição “La marmite Wayana”, de Daniel Schoepf (1979). Algumas descrições de 
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formas não são tão precisas, por isso algumas vasilhas analisadas nos museus não foram 

identificadas quanto a seu nome nativo, enquanto foram agrupadas nas classificações 

genéricas de kalipo – tumeri ou tumainë – oripo. 

As vasilhas não pintadas tumainë – oripo são classificadas da seguinte maneira (Figura 

58): 

 

- Oha – apipa: vasilha grande para fermentar diversos tipos de bebida. Pode ser 

coberta com uma tampa de palha trançada. Uma versão menor dessa vasilha é 

chamada de ohamunkë/apipamunkuru; 

- Tumainë (tuma enï) – oripo: a principal vasilha para cozinhar, que dá nome à 

categoria. Serve também para recolher o sumo da mandioca, o tucupí 

denominado tuma – tuma, que é cozinhado com pimenta e carne; 

- Tïmulikem – mykyhmano: para preparar alimentos a base de carne ou peixe; 

- Ëliwë kaphem – orino kahsemy: para cozinhar e armazenar alimentos, 

especificamente jacaré, como indica o nome; 

- Kïjawëkman – kaokomano: vasilha de contorno complexo para cozinhar 

alimentos, sobretudo batatas e outras raízes (cará e ariá). Pode ser utilizada para 

servir bebidas fermentadas, chamada magwa na Guiana Francesa;  

- Ëlinat – orinato: para assar vários tipos de beiju e fazer farinha, apoiado na 

parte central por um trempe ëlinat awom/orinato ainy (o “pênis” do artefato); 

- Mukusi – mukuxi: para armazenar a gordura derretida de macaco ou porco 

selvagem, com tampa de cerâmica e bordas extrovertidas para que possa ser 

suspensa por trançado de cipó. Pode apresentar desenhos incisos; 

- Upotakili – upotakirikikihmano: vasilha com pescoço estreito para armazenar 

gordura derretida de animais caçados ou óleo de andiroba. É guardada suspensa 

nas vigas da cozinha com a alça de cipó; 

- Ëlimak – paratu: para servir alimentos, de uso cotidiano e ritual, já que pode ter 

faixas pintadas em branco. É específico dos Wayana; 

- Ilak akatop – irako akatopo: para uso no ritual okomëman – okomomano, 

previamente untado com visgo ou cheio de água, para aprisionar as formigas 

tocandeiras; 

 



 

 

148 

Figura 58: Vasilhas Wayana e Aparai tumainë – oripo. 

 
Acervos: Museu do Índio FUNAI, Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio 
Goledi, foto cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises (foto de Jean Paul Boulay), Museu do Estado de 
Pernambuco/FUNDARPE, Museum Fünf Kontinente, Musée du quai Branly, Tropenmuseum e Museum Volkenkunde - 
Collectie Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen. 
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As vasilhas pintadas kalipo – tumeri são classificadas desse modo (Figura 59): 

 

- Kalipo – tumeri: tipo mais representativo das vasilhas de categoria pintada (com 

mesmo nome), utilizada para oferecimento de bebidas fermentadas. É de uso 

exclusivo do “dono” da festa, que oferece a bebida na vasilha em suas mãos a 

cada convidado da roda masculina na casa cerimonial. Também pode ser 

utilizado para oferecer bebidas fermentadas como pagamento de trabalhos em 

mutirão; 

- Tëpïnkem – typerykemy: vasilha que contém a bebida fermentada que será 

servida na kalipo/tumeri aos participantes da roda masculina, sendo que o 

“dono” da festa não deve se servir do conteúdo dessa vasilha; 

- Kalapiman – kurara: para oferecimento de bebidas fermentadas em contexto 

ritual, sendo que o convidado pega a vasilha com ambas as mãos; 

- Kalimata – kasanamano: para conter as bebidas fermentadas durante rituais, que 

são servidas em pequenas cuias; 

- Peimiliman – peimirimano: para conter as bebidas fermentadas durante rituais, 

que são servidas em pequenas cuias; 

- Tunaopkatop – tuna arykatopo: para servir água nas refeições comunitárias ou 

em contexto ritual, dando boas vindas aos visitantes de outras aldeias; 

- Pëtïman – utukuman: figura zoomorfa de uma pomba com uma vasilha do tipo 

kalipo/tumeri nas costas, colocada no topo da casa cerimonial, juntamente com 

outras vasilhas desse mesmo tipo com a boca para baixo, que protegem a casa 

da infiltração da chuva. 

 

Outros usos e formas também são descritos. As miniaturas de vasilhas para preparo e 

distribuição de bebidas e alimentos para os jovens em resguardo ritual são chamadas 

genericamente de ëhenematop – osenematopo. (LINKE; VELTHEM, 2017: 72). Na Guiana 

Francesa,  água é armazenada em cabaças, por isso não fazem vasilhas cerâmicas específicas 

para esse uso. Para transportar grandes quantidades de bebida de uma aldeia para outra, eram 

utilizadas cestarias a prova d’água (manipuli) eram usadas, mas atualmente são utilizados 

barris de plástico (DUIN, 2000-2001: 54). 
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Figura 59: Vasilhas Wayana e Aparai kalipo – tumeri. 

 
Acervos: Coleção particular Lúcia Hussack van Velthem, foto cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises (foto 
de Jean Paul Boulay), Museu do Índio FUNAI, Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 
MCTI/Museu Paraense Emílio Goledi, Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Museum Fünf 
Kontinente, Musée du quai Branly, Museum Volkenkunde - Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen. 
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Atualmente, na Guiana Francesa, as vasilhas cerâmicas de uso cotidiano foram quase 

todas substituídas por recipientes de metal ou plástico. As cerâmica é confeccionada 

especialmente para venda como artesanato (DUIN, 2000-2001: 46). No entanto, muitas 

vasilhas são reutilizadas quando velhas (ëliwotpë): como suporte para outras vasilhas na 

fogueira, especialmente o assador; para misturar fuligem e resina para o colorante preto 

utilizado em objetos trançados e de madeira; no topo das casas para proteger da chuva, 

chamadas então de kalipotpë; e mesmo em contexto funerário (DUIN, 2000-2001: 55). Além 

disso, vasilhas de alumínio podem ter suas superfícies riscadas com ponta de facas para fazer 

grafismos, que para as mulheres é um aspecto essencial de beleza para um objeto 

(VELHTEM, 2002). 

As vasilhas analisadas no museu que puderam ser classificadas na tipologia descrita 

acima, foram: 82 kalipo – tumeri, 42 tumainë – oripo, 21 kalapiman – kurara, 17 tëpïnkem – 

typerykemy, 13 oha – apipa, 9 ëlimak – paratu, 6 mukusi – mukuxi, 5 kalimata – kasanamano, 

5 kïjawëkman – kaokomano, 3 na forma de colher, 2 upotakili – upotakirikikihmano, 2 

pëtïman – utukuman, 1 ëlinat – orianto, 32 não classificados. Outros aspectos da morfologia 

estão descritos na Tabela 13. 

 

Tabela 13: Aspectos morfológicos de vasilhas Wayana e Aparai. 

Base Borda Tamanho Forma 
169 plana circular 
20 plana oval 
6 convexa 
40 pedestal circular 
2 pedestal zoomorfa 
4 pedestal anelar 
1 na 

95 direta vertical 
86 extrovertida 
14 direta inclinada interna 
44 direta inclinada interna 
1 plana 
1 extrovertida, reforçada   

92 pequena 
137 média 
10 grande 
2 muito grande 

14 forma 1 
25 forma 3 
6 forma 4 
15 forma 5 
7 forma 6 
134 forma 7 
17 forma 8 
18 forma 10 
5 forma 11 

 

 

4.11 Kari’na16 

 

O etnônimo Carib era usado genericamente pelos europeus para se referir aos povos 

indígenas na região das Guianas, principalmente na parte costeira, com língua e culturas 

similares. Era também utilizado como referência a um povo específico, os Kari’na. São 
                                                
16 Este sub-capítulo serviu de base para um artigo sobre a cerâmica Kari’na, a ser publicado em livro; e para um 
relatório especificamente sobre a cerâmica Kari’na na Guyana, a ser publicado no Journal of the Walter Roth 
Museum of Anthropology. 
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conhecidos por diversos nomes, dependendo da língua do país em que se encontram: 

Karaïben ou Caraïben no Suriname; Caribs ou Caribisce na Guyana; Caribes ou Kariña na 

Venezuela; Galibi ou Kali’na na Guiana Francesa (VREDENBREGT, 2002: 45). Atualmente, 

os povos que habitam em diferentes países utilizam o etnônimo Kari’na (também Kari’ña ou 

Kali’na) para ressaltar sua identidade compartilhada, como descendentes dos povos da costa 

das Guianas que partilhavam de uma língua comum e diversos aspectos culturais 

(COLLOMB; TIOUKA, 2000: 13; COURTZ, 2008: 11), remetendo a uma época em que 

havia uma grande continuidade territorial, econômica e política da Guiana Francesa até a 

Venezuela (COLLOMB; DUPUY, 2009: 117). Uma comunidade Kari’na que se instalou no 

Amapá, na década de 1950, adota atualmente o etnônimo Galibi Kali’na (ARNAUD, 1966). 

Tinham reputação de guerreiros ferozes e de canibais, que comiam seus inimigos, esta 

última alegação possível de ser questionada, já que não mais praticavam esse ato e até o 

achavam asqueroso no final do século XIX (BRETT, 1868: 131-132). Após o casamento, na 

Guyana a regra de residência era uxorilocal com preferência entre o tio materno e sobrinha 

(GILLIN, 1936). No Oiapoque, a preferência de casamento era de primos cruzados patri ou 

matrilateral (ARNAUD, 1966: 15). 

Os Kari’na que habitam no leste do Suriname e oeste da Guiana Francesa, desde o 

século XVIII até hoje, são também referidos como Kali’na tilewuyu e acabaram se 

relacionando muito mais com os colonizadores europeus e comunidades Maroon 

(quilombolas) do que com outros povos indígenas da região. O controle sobre o rio Maroni foi 

disputado entre os Kari’na e Wayana no século XVIII, deixando os Kari’na mais próximos da 

região costeira e em contato direto com os colonizadores (COLLOMB; DUPUY, 2009: 114). 

A cerâmica dos Kari’na da Guyana era considerada de ótima qualidade por outros povos 

da região (IM THURN, 1883: 275). Ao menos no Suriname e Guiana Francesa, as ceramistas 

continuaram a produzir grandes quantidades de cerâmica inclusive para uso dos colonizadores 

europeus e comunidades Maroon, especificamente as vasilhas de armazenar água. Na 

Venezuela, até a década de 1950, eram produzidas poucas vasilhas para uso próprio por 

temporada (estação da seca), somente vendendo se fazem em excesso (FUCHS, 1953: 40). No 

entanto, para uso próprio, foram substituindo a cerâmica por panelas e potes industrializados, 

fabricando para uso próprio somente a vasilha do tipo sapera, utilizada em um ritual 

específico (TRICORNOT, 2007; COUTET, 2009). 

Informações sobre a produção cerâmica Kari’na podem ser encontradas em uma 

diversidade de fontes bibliográficas, das quais algumas foram acessadas para este trabalho. A 

primeira referência vem do relato do missionário jesuíta Jean de la Mousse no final do século 
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XVII na Guiana Francesa (COLLOMB, 2006). Pesquisas antropológicas e etnográficas que 

mencionam a cerâmica foram feitas por Everard im Thurn (1883), Walter Roth (1924) e John 

Gillin (1934) na Guyana, por Expedito Coelho Arnaud (1966) no Brasil, por Peter Kloos 

(1971) no Suriname, por Alain Cornette (1992) e Gérard Collomb (2003) na Guiana Francesa. 

Pesquisas etnoarqueológicas foram feitas mais recentemente por Anna Helena Lison 

Vredenbregt (2002) no Suriname e por Claude Coutet (2009) na Guiana Francesa, esta última 

com foco específico na cerâmica. O dicionário do missionário Wilhems Ahlbrinck (1931), 

apesar de ter problemas na parte linguística (COURTZ, 2008: 12), contém muitas 

informações sobre a produção de cerâmica no Suriname. Um dicionário mais recente foi feito 

pelo linguista Hendrik Courtz (2008), atualizando as grafias de palavras. O livro da artista 

Marie-Chantal de Tricornot (2007) sobre a “arte cerâmica” na Guiana Francesa é também 

utilizado neste trabalho. Mesmo não tendo sido analisadas vasilhas cerâmicas dos Kari’na na 

Venezuela, o artigo de Helmuth Fuchs (1958) foi utilizado como referência. 

As coleções cerâmicas etnográficas Kari’na são as maiores nos museus, que possuem 

grandes quantidades desse material. Foram analisadas 472 vasilhas desse povo em 12 museus, 

sendo que algumas instituições armazenam muito mais vasilhas do que foi possível analisar. 

O MAE armazena 3 vasilhas classificadas como Oyana e Trio, que foram trocadas com uma 

instituição holandesa, produzidas pelos Kari’na. No MPEG, foram analisadas 20 vasilhas, 18 

delas coletadas por Expedito Coelho Arnaud em 1964, 1 por Frederico Barata e outra por 

Eurico Fernandes. No WR, foram analisadas 4 vasilhas, sendo uma delas coletada por George 

Simon. No SM, foram analisadas 18 vasilhas (de um total de quase 300), coletadas ao longo 

do século XX, 7 delas por R. J. Spoelstra. No MAF, foi possível analisar toda a coleção de 

105 vasilhas, a maior parte coletada em 1912. No MCG, foram analisadas 50 vasilhas, 

coletadas a partir de 1989, com ao menos 25 vasilhas coletadas por Gérard Collomb no início 

da década de 1990.  

A coleção mais numerosa de vasilhas Kari’na está na Holanda, totalizando mais de 

1.000 vasilhas. Da coleção Wereldmuseum Collectie, armazenada no WM, foram analisadas 

76 vasilhas, doadas por diferentes pessoas e instituições, datadas do fim do século XIX e 

início do século XX. Ao menos 27 vasilhas foram doadas pela família Schimmelpenninck van 

der Oye, coletadas no final do século XIX, e 4 vasilhas provém de uma troca com Berkeley 

Galleries, da Inglaterra. A Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen engloba as 

coleções do MV e do TM. Do MV, foram analisadas 92 vasilhas, desde a segunda metade do 

século XIX até o século XX. Grande parte das vasilhas mais antigas foi doada também pela 

família Schimmelpenninck van der Oye, algumas foram coletadas por C. H. de Goje e outras 
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compradas da Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel Tentoonstelling. As 38 vasilhas 

analisadas no TM compreendem um período entre o final do século XIX e a segunda metade 

do século XX, doadas por uma variedade de pessoas e instituições, incluindo novamente a 

família Schimmelpenninck van der Oye, as princesas Irene e Margriet Oranje-Nassau e o 

pesquisador Peter Kloos. 

No MQB, foram analisadas 16 vasilhas, dentre elas algumas coletadas no final do 

século XIX por Victor Schoelcher e por Jules Crevaux e na década de 1950 por Suzanne 

Vianès e Guy Charpentier. No BM, 27 vasilhas foram analisadas, dentre elas as coletadas por 

Robert Schomburgk em 1836, por Everard im Thurn e por Henry Christy no final do século 

XIX, e algumas doadas no final no século XX. Das 23 vasilhas analisadas no WT, 11 foram 

coletadas por Robert Schomburgk em 1838, 11 por Charles Eugène Aubry-Lecomte em 1879 

e 1 por Boris Malkin em 1988.  

 

Origens da cerâmica e grafismos: 

Ahlbrinck (1931: 245) menciona comentários de que os Kari’na teriam aprendido a 

fazer cerâmica com povos de língua Arawak, no entanto não encontrou nenhuma evidência 

disso. Encontrou, na verdade, uma história que conta como as mulheres iam buscar a argila 

(orino) no céu, e quando voltavam deixavam um rastro que até hoje pode ser visto: a via 

láctea ou orino kanan wenapo (AHLBRINCK, 1931: 347; VREDENBREGT, 2002: 111). 

Tricornot (2007: 19) também relata a mesma história: uma mulher pede ao mestre da argila 

para pegar seus excrementos (a argila), deixando um caminho branco no céu, olino 

kanamonpo emali.  

Outras duas histórias explicam a origem dos grafismos feitos pelos Kari’na 

(TRICORNOT, 2007: 73). Na costa do Suriname, contam que um garoto caminhando na 

floresta foi apanhado pela serpente de muitas línguas (urupuru), conseguindo se libertar dela 

ao cortar suas línguas, mas fica coberto de figuras no corpo. Ao retornar para a aldeia, as 

mulheres copiam os desenhos em suas vasilhas. Já na Guiana Francesa, a história é a de um 

caçador que viu rastros de uma corça (kusali wena’po) na areia embaixo de uma árvore de 

jenipapo (tapulupo) e fica esperando ela voltar. No entanto, quem aparece é uma mulher que 

apanha as frutas com uma vara e faz desenhos em seu corpo, que reproduzem os rastros da 

corça na areia. 
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Aprendizagem:  

Segundo o relato de Jean de la Mousse, próximo ao rio Sinnamary em 1684, as 

mulheres trabalhavam juntas na produção cerâmica, sendo que as mais velhas eram as mais 

hábeis e normalmente faziam as vasilhas maiores (para fermentar bebida), enquanto as mais 

novas faziam as vasilhas de uso cotidiano (COLLOMB, 2006:52). 

A partir dos relatos de Biet, Boomert (1986: 54) menciona que seria possível que 

fossem os homens os produtores de cerâmica até o final do século XVII, como entre os 

Ye’kwana. No entanto, Vredenbregt (2002: 112) faz ressalvas quanto a essa informação, que 

não seria muito precisa.  

Atualmente, as mulheres Kari’na ainda aprendem a fazer cerâmica no espaço 

doméstico, através da observação e imitação da mãe, avó ou outras mulheres da família 

(CORNETTE, 1992; VREDENBREGT, 2002). Os homens podem auxiliar em algumas 

tarefas específicas, como na coleta de argila e outros materiais. A partir de 1990 as ceramistas 

passaram também a trabalhar em ateliês, individuais ou familiares, como o ateliê comunitário 

em Yanu (Bellevue) na Guiana Francesa, criado em 1991 (TRICORNOT, 2007:19-20). 

Saber fazer cerâmica era um pré-requisito para que as mulheres pudessem se casar, 

assim como os homens deveriam saber fazer trançados. No entanto, a importância e 

necessidade dessas habilidades diminuíram atualmente, por causa da adoção de recipientes e 

panelas industrializados, além de que as crianças passam mais tempo fora de casa 

frequentando a escola (VREDENBREGT, 2002: 91-95). No entanto, ainda é possível 

observar como o conhecimento de produção cerâmica e outros objetos da cultura material 

estão intimamente conectados com a visão de mundo Kari’na:   

 
Indeed, the entire production process, permeated as it is with beliefs that are 
attached to the different materials and their uses, should be seen in relation 
to the symbolic content of the eventual object and its accompanying 
decoration and use. And not only are represented in artefacts, but many 
myths explain the origin of certain artefacts, and relate how, when, and by 
whom, it should be used. (VREDENBREGT, 2002: 145) 

 

Coleta da argila:  

Apesar de ser possível encontrar argila (orìno) em quase todos os córregos na Guyana, 

alguns locais conhecidos eram considerados fontes de excelente qualidade, como no rio 

Cuyuni (IM THURN, 1883: 275). Mesmo sendo de qualidade inferior, a argila do rio 

Pomeroon também era utilizada (ROTH, 1924:130). 
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Na região do Suriname e Guiana Francesa, argila podia ser coletada também nos solos 

aluviais das regiões de savana, mas segundo Ahlbrinck (1931: 343) a coleta era preferida em 

locais perto do leito dos rios e córregos, principalmente nas épocas de lua cheia e nova, 

quando a água está baixa. No Suriname, uma fonte de argila utilizada recentemente é 

chamada de Urani, localizada nas margens do rio Suriname entre as aldeias Christiaankondre 

e Langamankondre e a cidade de Albina (VREDENBREGT, 2002: 115). 

Segundo Cornette (1992: 84-85), na Guiana Francesa a argila dos bancos de rios são 

realmente mais apreciadas, apesar de não haver critérios específicos de qualidade. As argilas 

das savanas são mais trabalhosas de serem obtidas, já que é preciso escavar alguns metros 

para encontrá-las, mas são também utilizadas, segundo Coutet (2009: 133). A argila é 

transportada por vias fluviais ou terrestres em grandes cestas (kulu-kulu e katuli), sendo 

armazenadas para uso posterior, já que muitos depósitos são longe das aldeias. As argilas 

coletadas podem ser de várias cores diferentes: azul-clara, cinza, branca com veias vermelhas 

(AHLBRINCK, 1931: 343); rosa ou amarela (TRICORNOT, 2007: 39). Na Venezuela, era 

explorada uma fonte de argila na margem do rio Cachama (FUCHS, 1953: 40). 

A coleta de argila pode ser feita tanto pelos homens, quando saem em excursões, como 

pelas mulheres, desde que sigam algumas regras. Na aldeia Awala, na Guiana Francesa, eram 

observadas as práticas de respeitar e agradecer o espírito da argila (a mulher pipi, que seria 

uma manifestação do espírito das águas Okoyumo), modelando pequenos objetos de argila 

para serem deixados como oferenda, como miniaturas das vasilhas sapera ou parapi. Se não 

fizessem isso, o espírito se enraivecia e tirava a argila dos bancos dos rios, deixando-a 

misturada com areia, seixos, ou totalmente líquida. Além disso, as mulheres não podiam estar 

menstruadas ou acabado de ter filhos. Mas os estragos poderiam ser igualmente naturais, 

como o contato da argila com a água salgada do mar (CORNETTE, 1992: 85; 

VREDENBREGT, 2002: 113; TRICORNOT, 2007: 48-49; COUTET, 2009: 135). 

 

Preparação da argila:  

A argila é deixada secando para então ser limpa de impurezas (seixos, folhas, raízes, 

etc.), triturada e peneirada, podendo ser armazenada dessa maneira por anos, se necessário 

(ROTH, 1924: 131; AHLBRINCK, 1931: 343; TRICORNOT 2007). Na aldeia Awala, na 

Guiana Francesa, a argila limpa é deixada secar em grandes bolas de aproximadamente 50 cm 

de diâmetro, para ser triturada no pilão de madeira (ako). Depois, é peneirada na peneira de 

cestaria (manale) e o pó fino resultante é recuperado em um recipiente fundo, como a vasilha 

parapi ou um pote de plástico (CORNETTE, 1992: 85). 
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Jean de la Mousse descreve a adição de dois tipos de antiplástico: as cinzas do caraipé e 

caco moído de vasilhas antigas (COLLOMB 2006: 52-53). Na Guyana, Roth (1924: 131) não 

observou a adição de outros materiais a argila, apesar de mencionar que no rio Barama 

poderia ser misturado granito decomposto. Gillin (1936: 47) relata o uso de materiais 

orgânicos e  im Thurn (1883: 277) observa o uso de entrecasca de árvore queimada. Desde os 

relatos de Ahlbrinck (1931) que o caraipé é praticamente o único antiplástico utilizado na 

Suriname e Guiana Francesa, e também no Amapá (ARNAUD, 1966: 21). Uma exceção seria 

uma ceramista na aldeia de Bellevue, na Guiana Francesa, que diz utilizar caco moído se não 

houver caraipé disponível (COUTET, 2009: 14), e algumas vasilhas apenas com minerais 

armazenadas em museus. Na Venezuela, a argila podia ser misturada com areia ou com cinzas 

de ossos (FUCHS, 1953: 40). 

Para ser utilizado, o caraipé (kuwepi)17 é deixado secar no sol, sendo chamado iraka, 

para então ser queimado, triturado em um pilão e peneirado com a peneira manarï, às vezes 

no mesmo pote em que está a argila já peneirada. A proporção da mistura de argila e caraipé 

(chamada koi) é medida a olho pela ceramista, que pode avaliar de acordo com a qualidade 

final desejada para o objeto18. Por fim, a ceramista vai adicionando água aos poucos até a 

mistura chegar na consistência desejada, chamada novamente de orìno, argila (AHLBRINCK, 

1931: 343; CORNETTE, 1992: 86; VREDENBREGT, 2002: 116). 
 

Figura 60: Antiplástico nas vasilhas Kari’na a) mineral, b) caraipé. Dinolite AM4113T-R4 aumento 50x. 

 

                                                
17 Entrecasca de árvore da família Chrysobalanaceae (Licania spp, Couepia spp). Essa árvore não é encontrada 
em todos os lugares, sendo que na Guiana Francesa, os Kari’na da aldeia de Yanou caminham mais ou menos 20 
minutos antes de encontrar a primeira árvore, enquanto que os da aldeia de Awala percorrem até 30 km e os de 
Kamuyeneh até 50 km (CORNETTE, 1992: 47; COURTZ, 2008; COUTET, 2009: 137). Pode ser retirada de 
dois tipos de árvore, a aranabari e a kuwepi propriamente, sendo que as mulheres não devem estar menstruadas 
quando vão coletá-lo para não enraivecer os espíritos da floresta (VREDENBREGT, 2002: 116). 
18 Coutet (2009: 140) observa em outros relatos que a proporção da mistura pode variar entre 45% a 60% de 
caraipé para 55% a 40% de argila. 
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Nas vasilhas dos museus, foi possível observar o uso de caraipé e de mineral (Figura 60). 

O uso de caraipé foi observado em 336 vasilhas de todos os países, incluindo 11 da Guyana. 

Argila somente com minerais na pasta foi observada em 36 vasilhas, a maior parte coletada na 

Guyana, com a exceção de 3 que foram coletadas, cada uma, no Amapá, Guiana Francesa e 

Suriname. Não foi possível fazer essa observação em 110 vasilhas. 
 

Manufatura:  

A construção das vasilhas pela sobreposição de roletes é uma técnica utilizado entre as 

ceramistas Kari’na desde as primeiras observações do século XVII, com variações que serão 

mencionadas nas descrições de diferentes lugares e períodos. Essa técnica é utilizada para a 

construção das grandes vasilhas até as miniaturas, atualmente produzidas para venda. 

Na Guyana, uma descrição geral é feita por im Thurn, complementada posteriormente 

por Roth e Gillin (Figura 61). 
 

Figura 61: Manufatura de vasilha Kari’na, na Guyana, observado por Walter Roth. 

 
Fonte: ROTH (1924: 131). 

 

De acordo com im Thurn (1883: 276), uma prancha de madeira é usada como suporte 

para modelar uma base plana e circular. Roth (1924: 131) observa que a base tem bordas 

levantadas, de modo que o primeiro rolete possa ser facilmente fixado. Gillin (1936: 47) 
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afirma que a base também pode ser modelada em uma forma pontiaguda (convexa). Im Thurn 

(1883: 276) continua descrevendo que um primeiro rolete é colocado ao redor da borda da 

base, comprimida entre o polegar e os dedos até que suas extremidades se encontrem. Outros 

roletes são adicionados, um em cima do outro, em círculos concêntricos. Roth (1924: 132) 

observa que os roletes acabam sendo sobrepostos de maneira diagonal na face interna. Depois 

de alguns roletes serem colocados dessa maneira, eles são unidos, afinados e moldados pelo 

movimento das mãos, auxiliadas por um pedaço de pano ou cabaça. Todos os três autores 

observam que essa sequência é repetida até que a altura desejada da vasilha seja alcançada. 

Para o pescoço, Roth (1924: 132) observa que roletes menores são colocados, fechando a 

abertura da vasilha. Para o lábio, im Thurn (1883: 276) descreve o uso de um pedaço de 

concha ou cabaça, cortado no interior na forma desejada e passado por toda a circunferência, 

para moldá-lo. Roth (1924: 132) observa que o lábio é feito adicionando um rolete na face 

externa e outro na face interna, para então ser moldado com uma faca. A vasilha pronta é 

deixada secando na sombra e depois no sol. Tendo atingido o ponto de couro, as superfícies 

são polidas com um seixo de rio, uma pedra vermelha, pórfiro, cornalina, vermelho ou jaspe 

celta. 

No Suriname (Figura 62), Ahlbrinck (1931: 343-345) descreve que as mulheres sentam 

no chão com uma pequena placa quadrada sobre seus joelhos, que pode ser girada sempre que 

necessário. O processo é iniciado com a base, modelada em formato circular plano. Um rolete 

de argila é então firmemente colocado na borda da base, sendo um segundo rolete adicionado 

ao primeiro e assim sucessivamente, até atingir a altura necessária. Os roletes, relativamente 

grossos, são conectados com o pedaço de cabaça kupewa e o bambu kwama, que também 

acabam raspando o excesso de argila para afinar e homogeneizar a espessura. Se for o caso, o 

interior do pescoço ou a abertura da boca (e somente esta parte) é alisado com o cogumelo 

vermelho urupe. Depois de secar e atingir o ponto de couro, a superfície da vasilha é polida 

com um seixo topu, ou uma pedra vermelha, muito prezada entre as ceramistas, chamada 

takua. O relato de Vredenbregt (2002: 116, 119) é bastante similar a essa sequência, com a 

observação de que normalmente são feitas duas vasilhas ao mesmo tempo, para que enquanto 

a parte inferior de uma seque, para poder suportar os roletes da parte superior, a outra possa 

ser trabalhada. Além disso é também utilizada a semente da palmeira maripa para polir a 

superfície no ponto de couro. 

As pedras vermelhas eram coletadas em viagens especiais para esse propósito, cobrindo 

grandes distâncias, desde o leste da Guiana Francesa até o alto rio Essequibo, na Guyana 
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(COLLOMB, 2008: 38). Atualmente, elas são passadas de geração em geração, já que as 

ceramistas não mais viajam longas distâncias para adquiri-las (VREDENBREGT, 2002: 120). 
 

Figura 62: Manufatura de vasilha Kari’na, no Suriname, observado por Ahlbrinck. 

 
Fonte: AHLBRINCK (1931: prancha 88). 

 

Na Guiana Francesa, o padre Jean de La Mousse observou as ceramistas do Sinnamary 

no final do século XVII (COLLOMB, 2006: 52-53): primeiro fazem um círculo plano com 

um pedaço de argila da largura de três dedos ou um pouco menos, no entanto deixam essa 

base um pouco pontiaguda (convexa), para que possa ser afundada na areia ou apoiada sobre 

três pedras. Ao redor da base aplicam roletes de argila sobrepostos, que são unidos com um 

pedaço de pano ou casca de espiga de milho. Um pedaço de cabaça e um pouco de água são 

utilizados para o alisamento final da vasilha. 

Já na década de 1990, Cornette (1992: 86-87) descreve que uma prancha (palaga) é 

apoiada sobre os joelhos para que a ceramista molde a base (anemu) em forma de um disco 

plano. É justamente essa parte que muitas vezes solta da vasilha quando ela é muito velha. 

Segue então a junção de roletes sobrepostos (mere-mere ka), com mais ou menos 1,5 cm de 

diâmetro e até 50 cm de comprimento. O primeiro rolete é colocado sobre a base, seguindo 

seu contorno, até que suas duas extremidades se juntam. São adicionados roletes 

sucessivamente, até atingir uma altura de mais ou menos quatro ou cinco roletes, sendo então 

unidos entre si por alisamento com os dedos ou auxílio de um pedaço de cabaça, às vezes 

serrilhado na extremidade (chamada isisidjatobo ou kwipea na aldeia Yanou). Acabam assim 

obtendo um cilindro de uma espessura bastante regular, de 0,4 a 0,6 cm. Se for o objetivo, 

continuam a sobrepor roletes menores para fazer a abertura do pescoço, alisando da mesma 
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maneira que o resto do corpo. Pronta a vasilha, sua superfície ainda umedecida é toda 

esfregada com um seixo bem liso, topu, para uniformizar, deixando traços bastante 

característicos. Depois de seca, a superfície em ponto de couro com diversos instrumentos: 

pedaço de osso arredondado na extremidade (antigamente), seixo topu, fragmento de machado 

polido (em Awala) ou a pedra vermelha takua (em Yanou também chamada de topu).  
 

Figura 63: Manufatura de vasilha Kari’na, na Guiana Francesa, aldeia Ayawa unti. 

 
Fonte: TRICORNOT (2007). 

 

A manufatura de uma vasilha sapela na aldeia de Ayawa unti (Coswine) é descrita por 

Tricornot (2007: 41) como dividida em quatro partes (Figura 63). Primeiro, é modelado um 
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disco plano que será a base. Em seguida, são adicionadas as duas primeiras camadas da 

parede da vasilha, colocando um rolete na base e um segundo rolete em cima do primeiro. O 

exterior e interior da vasilha são alisados também com a cabaça, deixando a parede com 

espessuras entre 1 e 1,5 cm, sendo cortados excessos de argila na borda. Na terceira parte, é 

adicionado um terceiro rolete que é unido ao anterior com mais alisamento no interior e 

exterior, fazendo-se então o recorte da borda. A última parte desse processo é a modelagem 

das saliências na parede exterior e o recorte da borda que fica ondulada. É também feito um 

último alisamento no interior, com atenção especial para a transição entre a base e a parede, e 

exterior, especialmente na parte superior da vasilha. Para auxiliar no alisamento, são 

utilizados um pedaço de cabaça (kupewa) e um fragmento de bambu (kuwama). Para desenhar 

o círculo da base e as saliências e depressões da borda, é utilizada uma faca. Depois de secar e 

atingir o ponto de couro, as vasilhas são polidas com um seixo. 

Em sua pesquisa etnoarqueológica, Coutet (2009) descreve com mais detalhes o 

processo de manufatura das vasilhas, separando essa etapa em duas sequências, roughing out 

e preforming.  

Um primeiro modo de manufatura (Figura 64) é praticado pela ceramista Agnès em 

Mana (COUTET, 2009: 147-151, 154-156, 157, 159). Em cima de um suporte de madeira, ela 

molda uma base circular plana, raspando a superfície com a ponta dos dedos e depois com um 

pedaço de cabaça ou bambu. Para ajustar a circunferência, ela utiliza a ponta de uma faca ou 

mesmo o fundo de outra vasilha. Roletes de 1 a 1,5 cm de diâmetro são sobrepostos 

sucessivamente, pressionados entre o indicador e polegar para sua fixação, de maneira que 

ficam com uma ligeira inclinação na face interna. Os roletes são unidos pela raspagem 

horizontal e vertical das pontas dos dedos, até atingirem uma certa altura. É seguido então um 

procedimento comum a todas as ceramistas, de alisar, afinar e moldar a vasilha com um 

pedaço de cabaça serrilhada (terminando de unir os roletes), bambu ou faca (para alisar a 

superfície) e pedaço de cabaça plana (para alisar, dilatar e arredondar a parede, dando forma à 

vasilha). Esse procedimento é repetido até que a vasilha seja completada. Para a construção de 

vasilhas maiores, antes da adição do próximo rolete, o anterior é aplanado, já que também os 

roletes são mais espessos. Terminada a forma da vasilha, podem ser aplicadas asas nas 

paredes ou outros tratamentos plásticos. 
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Figura 64: Manufatura de vasilha Kari’na, na Guiana Francesa, aldeia Mana, observado por Claude 
Coutet. 

 
Fonte: COUTET (2009). 

 

Um segundo modo de manufatura (Figura 65) é praticado pela ceramista Emmanuela em 

Bellevue (COUTET, 2009: 148-152, 154, 158). A base circular plana é moldada entre as 

mãos da ceramista, que raspa cada uma de suas faces com um pedaço de cabaça. Apoiando a 

base em um suporte, um pedaço de bambu é utilizado para circundar as extremidades, 

ajeitando a circunferência. Os roletes são sobrepostos sem uma inclinação interna, sendo 

adicionadas pequenas quantidades de argila entre a junção de um rolete e outro para uni-los. 

Depois, é seguido o mesmo procedimento de alisar, afinar e moldar descrito anteriormente. 

Antes de adicionar o rolete que inicia o pescoço de uma vasilha, Emmanuela marca o rolete 

anterior com entalhes, para melhorar a junção entre essas duas partes. Para alisar a face 

interna do pescoço, é utilizado um pedaço de bambu ou faca. Para fazer o acabamento do 

lábio, um graveto é utilizado para assegurar que a boca está horizontal, passando então os 

dedos indicador e polegar umedecidos com água ao redor do lábio, girando o suporte de 

madeira. Uma impressão com os dedos pode ser feita no lábio nesse momento. 

Um último alisamento geral é feito com a pasta ainda úmida, com as mãos ou o pedaço 

plano de cabaça. Depois de secar e atingir o ponto de couro, a vasilha é polida com um seixo 

ou semente de maripa (Maximiliana maripa), cuja extremidade pontuda permite polir as 
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junções das asas e alças. Se a superfície está seca demais, ela é umedecida com um pedaço de 

algodão com água antes de se iniciar o polimento (COUTET, 2009: 159-161).  
 

Figura 65: Manufatura de vasilha Kari’na, na Guiana Francesa, aldeia Bellevue, observado por 
Claude Coutet. 

 
Fonte: COUTET (2009). 

 

Apesar de não estudadas neste trabalho, vale mencionar o modo de confecção das 

figuras zoomorfas, que são também utilizadas como aplique nas tampas e às vezes nas 

próprias vasilhas. Nesse caso, é utilizada a técnica de modelar, mas as figuras não são feitas a 

partir de uma só massa de argila, e sim formadas pela junção de elementos (TRICORNOT, 

2007: 43). Por exemplo, Rosalie Gaëtan em Woi pelahi (Dégrad Savane) constrói uma katalu 

(tartaruga do mar) a partir de oito partes: casca, ventre, cabeça, cauda e quatro patas. Primeiro 

elabora o corpo juntando duas bases convexas, a casca e o ventre, fixando então a cabeça, 
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formada por um fragmento de rolete; a cauda, de um pequeno triângulo de argila; e enfim as 

patas, feitas de um rolete dividido em quatro. Charlotte Kouyouri em Yanu (Bellevue) 

constrói um opono, canário, a partir da estrutura do animal: o corpo,  formado de uma bolota 

de argila, recebe o pescoço e a cauda em cada extremidade na outra extremidade, e as asas nas 

laterais. A forma se estabiliza depois de um longo trabalho de alongamento e afinamento. 

Uma observação de Walter Roth (1924: 134) sobre essas figuras é que elas podem ter se 

desenvolvido a partir dos apliques zoomorfos das vasilhas de água, há muito tempo atrás, mas 

em grande medida por influência europeia. Na Guyana, pequenas figuras são feitas como 

brinquedo para as crianças, mas nunca tão bem feitos ou tão diversos como no Suriname, 

onde as figuras são feitas essencialmente para venda como artesanato.  
 

Tratamento de superfície pré-queima: 

Antes da queima, quando a argila ainda está úmida, diversos tratamentos plásticos 

podem ser feitos nas superfícies das vasilhas, sendo alguns comuns em todos os países (im 

THURN, 1883: 276; CORNETTE, 1992:79). O lábio pode ser modelado com uma concha, 

faca ou os próprios dedos, formando ondulações, saliências ou depressões. Apliques 

mamilonares podem ser criados diretamente no corpo da vasilha, com o auxílio de um pedaço 

de concha ou cabaça, enquanto que apliques zoo, fito ou antropomorfos também podem ser 

modelados e adicionados.  

Na Guyana, Gillin (1936:48) observou que em algumas vasilhas podiam ser feitos 

desenhos incisos próximo a borda, na face externa, como motivos de linhas cruzadas ou 

“espinha de peixe”. Na Guiana Francesa, podem ser feitos desenhos incisos no corpo da 

vasilha, normalmente pintados de vermelho ou branco posteriormente (CORNETTE, 

1992:80). Atualmente, desenhos incisos e a aplicação de elementos modelados no corpo da 

vasilha são mais raros (COLLOMB, 2003: 9). 

A pintura vermelha kuri (ou kuli) de base mineral (considerada um engobo), é aplicada 

antes da queima. O pigmento vermelho19 é conservado em blocos secos, ralados e diluídos em 

água para uso. A aplicação pode ser feita com os dedos ou um pedaço de pano, cobrindo a 

superfície toda, formando faixas ou desenhos. Podem ser feitas até três aplicações de kuri, 

com intervalos de secagem entre elas. Depois de seca a pintura, ela é polida com algum 

instrumento duro, mas não abrasivo, como a semente maripa ou malipa epo (Maximiliana 

                                                
19 Segundo Patrick Lacaisse, na década de 1960 as ceramistas de Mana, na Guiana Francesa, podem viajar 
grandes distâncias para encontrar pigmentos de boa qualidade. Uma fonte de argila vermelha era encontrada no 
rio Sinnamary, outra de argila amarela perto da cidade de Saint-Laurent-du-Maroni (COUTET, 2009: 144). 
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maripa), um pedaço da resina simili ou pedaço de pano (AHLBRINCK, 1931:345; 

CORNETTE, 1992:87-88; VREDENBREGT, 2002: 120; COUTET, 2009: 143, 161).  

Raramente o engobo vermelho kuri recobre toda a superfície da vasilha, sendo mais 

comumente aplicado de modo a realçar determinadas partes da vasilha, como a base, 

mudanças no contorno, alças e pescoço (COLLOMB, 2003:13, CORNETTE, 1992: 72). No 

entanto, é sempre utilizado como fundo no interior da vasilha sapera (COUTET, 2009: 161). 

 
Figura 66: Tratamentos plásticos em vasilhas Kari’na. Ponteado, incisão, sulco de dedos, apliques zoo 
e antropomorfos, saliências e ondulações no lábio, apliques mamilonares. 

 

Acervos: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, Musée 
Alexandre Franconie, Tropenmuseum e Museum Volkenkunde – Collectie Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Wereldmuseum – Collectie Wereldmuseum. 

 

Na Guiana Francesa, Jean de la Mousse descreve que os pigmentos argilosos vermelho, 

branco e amarelo são encontrados nas beiras dos rios e são misturados com sumo de mandioca 

para serem usados. As pinturas nessas cores são aplicadas antes da queima em apenas uma 
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das faces, com pincéis feitos de penas nas pontas de pequenos tubos (COLLOMB, 2006: 53).  

Segundo Cornette (1992:87-88), a pintura branca de base argilosa tawa, é também aplicada 

antes da queima. 

Na Venezuela, Fuchs (1958: 40, 42) relata que as pinturas (ou engobos) eram aplicados 

na face externa e interna da vasilhas antes da queima, sendo polidos com um pedaço de 

madeira (guepe) quando secos. Eram utilizadas as cores vermelho e marrom-avermelhado, de 

pigmentos argilosos, e ocre, de uma planta merey. Eram aplicados formando desenhos de 

círculos, linhas curvas ou ponteadas, arcos, ondulações, entre outros, representando seres 

humanos, flores (de’pïrïrï) ou animais, como cobras (akodú) e aranhas (wóri). 

As vasilhas analisadas nos museus mostram uma diversidade de tratamentos plásticos 

(Figura 66), mas não todos os mencionados na bibliografia. A aplicação da pintura vermelha 

kuli é certamente observada em todas as coleções, assim como apliques diversos, enquanto 

que grafismos incisos são menos frequentes. 
 

Queima: 

A queima das vasilhas é feita diretamente em fogueiras, em ambiente aberto, com 

algumas variações em cada região e período (Figura 67). Diversas vasilhas pequenas podem 

ser queimadas de uma vez, assim como diferentes mulheres podem juntar suas produções para 

uma queima conjunta. As vasilha grandes são normalmente queimadas sozinhas. 

Na Guyana, Roth (1924: 133) descreve que, passados de 3 a 6 dias depois de as vasilhas 

estarem prontas, ela eram colocadas em buracos rasos no chão e cobertas com lenha seca, 

formando uma pirâmide, para queimar. As ceramistas sabiam que uma vasilha estava bem 

queimada pelo som que faziam ao baterem nelas com um pedaço de pau. Gillin (1936: 47) 

observa que o combustível para queima era a entrecasca de árvore (wepipyo), cobrindo as 

vasilhas colocadas no chão de boca para baixo. 

No Suriname, Ahlbrinck (1931: 345) descreve que, para a queima (uka), uma camada de 

fragmentos cerâmicos é colocada no chão, seguida de uma camada de entrecasca de árvore e 

depois as vasilhas. Uma pilha de lenha é colocada em cima das vasilhas, que pode ser 

circundada com um aro de ferro para manter a forma de cone da fogueira, permitindo que ela 

queime por mais tempo. No final desse processo, as vasilhas são deixadas nas cinzas por 

algum tempo, sendo novamente queimadas se necessário, principalmente para terminar de 

queimar os pontos escuros. 

Na Guiana Francesa, Cornette (1992: 88-93) menciona uma sequência de cinco etapas 

para a queima. Primeiro, em uma área limpa e aplanada para esse fim, são colocados pedaços 
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de lenha seca (preferencialmente sala-sala, Cecropia obtusa ou sciadophylla), que são 

queimados para esquentar o solo. As vasilhas são então colocadas de boca para baixo sobre 

essa camada de cinza, rotacionadas por um período de tempo, até que seja colocada lenha 

sobre elas, formando um estrutura cônica. A queima é intensa durante mais ou menos 10 

minutos, ao final dos quais as vasilhas são viradas e deixadas queimar por mais um tempo.  

Quando prontas, elas são deixadas esfriando por cerca de uma hora. Desse modo, a primeira 

parte da queima é redutora e a segunda parte oxidante. 

A queima dentro de um latão de metal é outro procedimento utilizado atualmente 

(CORNETTE, 1992: 90; TRICORNOT, 2007; COUTET, 2009: 163-164). Um latão de metal, 

aberto em cima, é colocado sobre uma fogueira, apoiado em um suporte de pedras. As 

vasilhas são colocadas dentro do latão, protegidas do contato direto com o combustível, que é 

colocado ao redor do latão, cobrindo-o todo. Dessa maneira, é utilizada uma quantidade maior 

de combustível. Nos ateliês comunitários, podem ser utilizados até mesmo fornos elétricos 

(TRICORNOT, 2007: 39). 

 
Figura 67: Variações de queima a-b) no Suriname, em fogueira, c-d) na Guiana Francesa, com latão; 
f-h) na Guiana Francesa, em fogueira; i-k) na Guiana Francesa, com latão. 

 
Fonte: a-b) AHLBRINCK (1931), c-d) COUTET (2009), f-k) TRICORNOT (2007). 
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Tratamento de superfície pós-queima: 

Na Guyana, Gillin (1936: 48) e Roth (1924: 133) descrevem que uma resina feita do 

interior da entrecasca da árvore aporokune (o Inga) pode ser aplicada em toda a superfície da 

vasilha, ainda quente da queima, para impermeabilizar. Do jenipapo ou do exterior dessa 

entrecasca de aporokune, é extraída a resina que é misturada com fuligem20, para fazer 

desenhos na superfície das vasilhas. Segundo Roth, essa resina seria fixada com uma segunda 

queima. Im Thurn (1883: 227) também relata que resinas de entrecascas de diferentes árvores 

são aplicadas como grafismos antes da queima das vasilhas. Pinturas de pigmentos argilosos 

branco, vermelho ou cinza também eram utilizados, além do urucum (Bixa orellana ou 

Bigonea chica) ou da Bellucia aubletii e até mesmo o suco de besouros, de cor marrom. 

Im Thurn (1883: 227) descreve que os grafismos podem ser padrões geométricos ou de 

animais. Segundo Roth (1924: 133), os desenhos pintados eram “convencionais e arbitrários”, 

com referências a animais ou elementos da natureza. Motivo persistentes, no entanto, seriam o 

do rabo do escorpião (Figura 68 – WM-581), a cobra e a árvore míticas.  

Im Thurn (1883: 274) e Roth (1924: 134, 372) descrevem o uso de trançados de 

revestimento (cover basketry) ao redor das grandes vasilhas de fermentar kasiri ou paiwari, à 

base de mandioca. Desse modo, o trançado auxilia na prevenção de quebras pela pressão do 

processo de fermentação, ou mesmo de pancadas. Segundo Gillin (1936: 48), o trançado de 

nibi ao redor de vasilhas menores era feito para auxiliar no seu transporte e armazenamento 

(quando penduradas dentro das casas). 

Os relatos sobre as pinturas no Suriname e Guiana Francesa são bastante similares. Para 

Cornette (1992: 72), se atualmente quase 90% das vasilhas possuem algum tratamento de 

superfície pintado, seria por causa de sua produção para a venda. As vasilhas para uso 

cotidiano dificilmente eram pintadas (COLLOMB, 2003: 10).  

Pinturas a base de pigmentos argilosos, classificados nesse caso como engobos, podem 

ser feitas nas cores branco (tawa) e amarelo (kamuyu), cobrindo toda a superfície das vasilhas, 

em faixas ou formando desenhos (TRICORNOT, 2007: 31-32, 39; COUTET, 2009: 143-144). 

Esses pigmentos, armazenados em blocos, são pulverizados e misturados com suco de 

mandioca (kasirìpo) para serem utilizados. Segundo Vredenbregt (2002: 122), para facilitar a 

fixação dessas pinturas na vasilha, as ceramistas umedecem a superfície com o sumo de 

mandioca. 

                                                
20 Gillin classifica essa fuligem como lamp black, que poderia ser um resíduo de fuligem de óleo queimado. Roth 
menciona que ela é extraída das vasilhas usadas sobre o fogo. 
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Pinturas de base vegetal são feitas de uma diversidade de maneiras, às vezes cobrindo 

toda a superfície das vasilhas mas usualmente formando desenhos. Elas podem ser preparadas 

a partir da mistura de uma diversidade de plantas, basicamente kumeti e kalawilu 

(CORNETTE, 1992: 72-83; COLLOMB, 2003: 11-13; VREDENBREGT, 2002: 122-125; 

TRICORNOT, 2007: 31-32,39,49; COUTET, 2009: 144-145). O A seiva do kumeti (Vismia 

guaianensis ou família Myrtaceae), é extraída das aparas do interior da entrecasca da árvore 

de mesmo nome (Vismia guianensis), que são encharcadas com água e amassadas com os 

dedos para a obtenção de um líquido coloração marrom translúcida. O kumeti pode ser 

misturado com fuligem para ficar preto ou com o colorante kusewe da semente de urucum 

(Bixa orellana), para ficar vermelho. O preto também pode ser feito da seiva do jenipapo 

tapulupo (Genipa americana) ou a partir das folhas cozidas do cipó karawiru (Bignonia chica 

ou Arrabidaea chica)21. Quando karawiru não está disponível, pode ser utilizado o sumo 

violeta da batata doce karasai (Ipomaea batatas) ou negra tëpuru nap. Entre os Galibbi do 

Oiapoque, Arnaud (1966) menciona que é utilizada a resina de jutaicica e cumatê. 

O kumeti é frequentemente utilizado para cobrir a pintura vermelha kuri, aplicada com 

um pedaço de pano, mas também pode cobrir toda a superfície da vasilha. O que não é 

utilizado é guardado em um recipiente fechado, para não estragar no contato com o ar. Essa 

resina não seria aplicada nas vasilhas de armazenar água, já que impermeabilizaria sua 

superfície, impedindo que água se mantivesse fresca pela evaporação (AHLBRINCK, 1931; 

CORNETTE, 1992: 82, 93; TRICORNOT, 2007: 40). 

O padre Jean de la Mousse relata que a resina vegetal chimeri (simili) é aplicada apenas 

em uma das faces da vasilha, que não foi previamente pintada (COLLOMB, 2006: 53). 

Observações mais recentes descrevem que a resina simili, extraída da árvore de mesmo nome 

(Hymenaea courbaril), é utilizada para impermeabilizar a superfície e proteger as pinturas 

(CORNETTE, 1992: 93; VREDENBREGT, 2002: 126; TRICORNOT, 2007 31-32, 39,42). 

Para ser aplicada uniformemente, é preciso que a superfície da vasilha esteja aquecida ao lado 

                                                
21 O preparo do karawiru segue diversas etapas: as folhas secas ou casca do cipó colorante kurawiru (ou às vezes 
do atakali (Duroia eriopila) ou wosiwosi (família das Vochysiaceae)), são misturados com as folhas frescas do 
arbusto pirapisi (família das Euphorbiaceae) e o suco da entrecasca de isuwi’nani, que é como uma cola. A 
mistura é fervida na água, deixada esfriar por uma noite e, antes do amanhecer do dia, esmagada e prensada para 
ser filtrada uma primeira vez através de uma peneira. Depois, é preciso filtrar uma segunda vez por um pano bem 
espesso, colocado durante várias horas sob o sol. O karawiru é coletado na forma de uma pequena bola de 
pigmento. Diversos solventes são usados com ele, como o morototo’u (Schefflera morototoni), o sumo de 
mandioca kasiripo (Solanum stramoniifolium). Diversas restrições são observadas durante esse processo: não 
falar, não beber água, abstinência sexual no dia anterior (VREDENBREGT, 2002: 125; TRICORNOT, 2007: 39-
40). 
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do fogo (COUTET, 2009: 166) e que a própria resina esteja aquecida, na ponta de um pedaço 

de pau (VREDENBREGT, 2002: 126). 

Pinturas de tintas industrializadas  ou verniz sintético são também utilizados atualmente 

(TRICORNOT, 2007: 31-32, 39). Como cobertura ou acabamento, são também utilizados 

cordões de algodão coloridos, além dos trançados de revestimento (CORNETTE, 1992: 68). 

Cornette (1992: 72-79) observou a associação de cores e sua aplicação como fundo, 

faixa ou desenho nas vasilhas do MAF e nas aldeias de Awala, Yalimapo, Yanou e Mana na 

Guiana Francesa. Sua observação de que não são combinadas mais de duas cores nas vasilhas, 

no entanto, se deve à amostra analisada, já que essas combinações podem ser observadas em 

vasilhas no MCG. Uma observação importante é a escolha de aplicação de pinturas nas faces 

externa, que segue uma lógica de visibilidade e de acesso para a execução das pinturas.  

Já Collomb (2003), identificou três estilos de pintura diferentes. Um primeiro estilo 

seria mais relacionado aos Kari’na mais a oeste, pela aplicação de desenhos de linhas grossas 

(curvas ou cruzadas) e pontos, feitos com o kumeti sobre a pintura branca tawa ou amarela 

kamuyu. Esses desenhos são feitos usualmente na face externa das vasilhas sapera  e parapi, e 

no pescoço da vasilha samaku, todas associadas à preparação e consumo da bebida 

fermentada kasiri. Um segundo estilo seria o de desenhos geométricos simples, feitos com o 

kumeti diretamente na superfície, na face externa das vasilhas sapera e samaku. O terceiro 

estilo é feito na face interna das vasilhas sapera com kalawilu sobre fundo vermelho, 

formando desenhos de linhas finas que partem de um motivo básico replicado 

concentricamente, preenchendo todo o espaço. Os dois últimos estilos estariam mais 

relacionados com os Kari’na do leste. 

A pintura feita na vasilha sapera tem destaque em todos os relatos, principalmente por 

ser a única a ser utilizada entre os Kari’na ainda hoje. O interior dela é coberto pela pintura 

vermelha kuli, antes da queima, sobre a qual são feitos desenhos de linhas finas em preto de 

karawiru. Esses desenhos são tradicionalmente aplicados com um pincel de penas de agami 

(Psophia crepitans ou Agami crepitans), chamado awuleya, ou um graveto com algodão na 

ponta, mas atualmente são utilizados também pincéis industrializados. Para finalizar, é 

aplicada a resina simili, que impermeabiliza a superfície e protege a pintura da corrosão da 

bebida fermentada kasiri (AHLBRINCK, 1931: 343-344; TRICORNOT, 2007; COUTET, 

2009: 162, 165-166). A face externa da sapera é usualmente pintada com um fundo branco ou 

amarelo, sobre o qual são feitos desenhos de linhas mais grossas com o kumeti, aplicados com 

algodão ou pincéis industrializados (COUTET, 2009: 166). 
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Os grafismos, chamados menu ou merï, são bastante variados e podem parecer 

arbitrários, mas diversos deles são nomeados pelos Kari’na, referindo-se a animais ou outros 

elementos da natureza (ROTH, 1924; AHLBRINCK, 1931). Para Vredenbregt (2002: 126-

127), os grafismos são representações do mundo Kari’na, que além dos elementos naturais 

inclui elementos míticos. Alguns são específicos de algumas famílias, transmitidos de mãe 

para filha, mas a maior parte é compartilhada por todas as ceramistas , o que é notado também 

por Cornette (1992: 72-79). Novos motivos surgem frequentemente da criatividade individual, 

observações da natureza, revelações de espíritos em sonhos (antigamente a origem de todos os 

desenhos), materiais arqueológicos e motivos europeus e africanos (COLLOMB, 2003: 13; 

VREDENBREGT, 2002; TRICORNOT, 2007: 146; COUTET; LOSIER, 2014). 

As vasilhas dos museus mostram toda a variedade de tratamentos pintados descrita na 

bibliografia (Figura 68). A combinação de preparo de superfície, tratamentos plásticos e 

pintados, e cobertura, é descrita na Tabela 14.  
 

Tabela 14: Tratamento de superfície das vasilhas Kari’na, onde na = sem dados. 

Preparo externo Plástico externo Pintado externo Cobertura externa 
3 alisamento 
303 polimento 
40 pintura vermelha 
52 pintura branca 
4 pintura amarela 
4 pintura preta 
33 resina vermelha 
1 pintura vermelha e 
branca 
4 resina preta, pintura 
branca 
13 resina preta 
2 pintura vermelha e 
amarela 
4 na 

13 incisão 
1 ponteado 
12 perfurado 
50 apliques 
12 sulcos dedos 
1 apliques e 
perfurado 
383 na  
 

86 pintura vermelha 
89 pintura preta 
8 pintura branca 
6 resina vermelha 
23 resina preta 
137 pintura 
vermelha e preta 
13 pintura vermelha 
e branca 
2 pintura branca e 
preta 
1 pintura branca e 
amarela 
1 pintura azul e 
branca 
92 na 

242 resina 
transparente 
4 trançado  
8 barbante 
218 na 

    

Preparo interno Plástico interno Pintado interno Cobertura interna 
226 alisamento 
107 polimento 
100 pintura vermelha 
3 pintura branca 
4 pintura preta 
13 resina vermelha 
4 pintura vermelha e 
branca 
14 resina preta 
1 na 

13 perfurado 
2 apliques 
1 sulcos dedos 
456 na 

220 pintura 
vermelha 
72 pintura preta 
2 pintura branca 
1 pintura amarela 
15 resina vermelha 
21 resina preta 
33 pintura vermelha 
e preta 
108 na 

327 resina 
transparente 
145 na 
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Figura 68: Tratamentos pintados nas vasilhas Kari’na: resina preta, resina vermelha, pintura 
veremlha, preta, branca e amarela, cobertura de resina transparente, trançado de revestimento e 
barbante. 

Acervos: British Museum, Musée du quai Branly, Stichting Surinaams Museum, Weltmuseum, Tropenmuseum e 
Museum Volkenkunde – Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen. 
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Formas e usos: 

A cerâmica Kari’na era considerada de boa qualidade por outros povos na Guyana, que 

as adquiriam frequentemente (IM THURN, 1883: 278). As ceramistas se interessavam em 

fazer vasilhas diferentes para outros usos que não os seus, desde ao menos o final do século 

XVII. Nessa época, ceramistas Kari’na na Guiana Francesa ajudaram o padre Jean de la 

Mousse a fazer um pote de flores para colocar em seu altar, tentando adicionar uma alça 

(apesar de não ter sido bem sucedida) para que ele pudesse entornar a água benta com mais 

facilidade (COLLOMB, 2006: 54). 

Segundo Collomb (2003: 6), a partir do século XVIII, vasilhas para armazenar água 

produzidas pelas ceramistas Kari’na são utilizadas nas casas das cidades e nas plantações, 

tanto pelos colonizadores europeus como pelas comunidades afrodescendentes (os Maroon). 

Essa produção se consolida no século XIX, dando origem inclusive às principais coleções 

museológicas analisadas neste trabalho. A variedade de formas da cerâmica Kari’na é bastante 

impressionante. Mesmo entre os Kari’na, essa variedade é encontrada na Guiana Francesa e 

Suriname, enquanto que nos outros países a produção não parece ser tão variada.  

As vasilhas cerâmicas são chamadas genericamente de orino, a mesma palavra que 

denomina argila (VREDENBREGT, 2002: 115). Algumas tipologias que consideram as 

formas, nomes e usos das vasilhas foram feitas por diferentes autores. Na Guyana, im Thurn 

(1883), Roth (1924) e Gillin (1936) descrevem tipologias em que nem sempre coincidem os 

nomes, formas e usos de cada vasilha. A tipologia de Ahlbrinck (1931), no Suriname, foi 

utilizada como base para as descrições posteriores de Vredenbregt (2002) e dos trabalhos na 

Guiana Francesa, do qual se destaca Cornette (1992), que comparou a tipologia de sua análise 

(baseada em Hèléne Balfet) com a tipologia de Ahlbrinck.   

É possível que não exista uma correspondência estrita entre nomes e formas de vasilhas, 

como notado por Boomert (1986: 41): um mesmo nome pode ser utilizado para classificar 

vasilhas de formas diferentes mas de mesmo uso, enquanto que vasilhas com formas 

semelhantes podem ser chamadas por nomes diferentes se utilizadas de diferentes maneiras. 

Entretanto, Vredenbregt (2002: 113) levanta ressalvas quanto a essa observação, pois os 

relatos de etnógrafos e registros nas coleções devem ser tomados com cautela, já que barreiras 

linguísticas e a falta de treino do olhar podem levar a observações errôneas. É o caso de uso 

secundário de determinadas vasilhas, ou da similaridade de formas, que se distinguem muitas 

vezes por pequenos detalhes. A Tabela 15 indica as diferenças de menção de usos, formas e 

nomes na bibliografia, concordando com as observações de Vredenbregt, além de possíveis 

variações regionais (como nomes e formas mencionados somente por Gillin na Guyana). 
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Tabela 15: Comparação de nomes, usos e formas de vasilhas Kari’na, como descritas na bibliografia. O “x” é quando o autor se referiu à forma, mas não 
nomeou. O “-” é quando o autor não se referiu ao nome ou forma. Cada autor é acompanhado da data e sigla do país em que fez as observações. 

Uso Forma im Thurn 
1883 (GU) 

Roth  
1924 (GU) 

Ahlbrinck 
1931 (SR) 

Gillin  
1936 (GU) 

Cornette 
1992 (GF) 

Collomb 
2003 (GF) 

Courtz 
2008 

Fuchs 
1953 (VE) 

Fermentar 
bebidas; 
armazenar água; 
urna funerária  

TM-750 

x x samaku - samaku samaku samaku - 

Fermentar 
bebidas; lavar 
mandioca; extrair 
tinta  

TM-775 

- x waresa tuliwa waresa waresa waresa - 

Fermentar bebidas - - - maka - makà maka maka - 

Servir bebidas 
fermentadas  

MV-676 

sappoora sapera, 
sapura sapera - sabela sapela sapera sapela 

Armazenar água 
para beber e 
cozinhar  

WM-640 

- samáko tukuware 
tukuwari 

(fermentar 
bebidas) 

tukuwale tukuali 
tukuwari 

(VE 
kutuwari) 

kutúwari 

Armazenar e servir 
água para beber 

 
MV-704 

x tokowari, 
tucuwari watrakan - 

watra-kan, 
watalakan, 
watrakan, 
watalaka 

watalakan watrakan samáko 
mókwa 

Cozinhar 
 

BM-848 

x  tomaien tuma (y)enë tumai’ene 

tuma yenë 
(comida), 
tuna heni 

(água) 

tumayeni tuma - 
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Uso Forma im Thurn 
1883 (GU) 

Roth  
1924 (GU) 

Ahlbrinck 
1931 (SR) 

Gillin  
1936 (GU) 

Cornette 
1992 (GF) 

Collomb 
2003 (GF) 

Courtz 
2008 

Fuchs 
1953 (VE) 

Cozinhar 
(pequena) - x - waresaban - waresa-ban - waresapan - 

Assar - - - arinatu x - - 
arìnatu 
(1655 

arinato) 
- 

Servir alimentos  
WM-582 

- parapi, 
prapi 

parapi, 
prapi 

(creoula) 
- prapi, 

palapi palapi 
parapi 
(1655 

palabi) 
- 

Servir alimentos 
 

WM-651 

- - tasipi 
(Kari’na) - tasipi - tasipi (oeste 

SR tosipi) - 

Vasilhas unidas 
 

MV-727 

- x ase-munu-si - asemunusi asemunusi 
asemonosi 

(SR 
asemonoki) 

- 

Misturar comidas 
 

Gillin 1936 

- - - pyotomene - - - - 

Armazenar tucupi 
 

Gillin 1936 

- - - tuku’arimi - - - - 

Armazenar água e 
outros líquidos 
para atividades 
diárias 

 
Gillin 1936 

- - - karupu - - - garúpa 
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Feitas essas observações, uma tipologia pode ser resumida da seguinte maneira, 

seguindo a grafia de Courtz (2008) e ilustrada na Figura 69: 

 

1) Samaku (samako, samakú, maka, waresa, tuliwa): grande vasilha (de até mais de 

1 m de altura) utilizada para fermentar bebidas como o kasiri, a base de 

mandioca. Era também utilizada como urna funerária, para enterramento 

secundário (AHLBRINCK, 1931: 263, 423). Podia também ser utilizada para 

armazenar água (ROTH, 1924: 306-307).  

2) Tukuwari (tokowari, tucuwale, tukuwali, tukuali, tunuwarï): utilizada para 

armazenar água de beber e cozinhar, com diâmetro da boca grande permitindo a 

inserção de pequenas cabaças para retirar o líquido de seu interior 

(AHLBRINCK, 1931: 346, 471; COLLOMB, 2003: 5); 

3) Tuma yenë (tumai’ene, tumayen, tomai-en, “buck pot”22): vasilhas grandes ou 

pequenas com bordas extrovertidas utilizadas para cozinhar (especialmente o 

pepper pot, caldo de pimenta com carne ou peixe), às vezes também para 

fermentar o kasiri. Podem ter uma tampa, na forma de uma vasilha de servir 

comida, também utilizada para apoiar a vasilha (IM THURN, 1883: 274; ROTH, 

1924: 306; AHLBRINCK, 1931: 472; COLLOMB, 2003: 5). Uma versão 

pequena dessa vasilha é tansepake tumai’eneme, para o preparo de pimenta 

(GILLIN, 1936: 48-49); 

4) Watrakan (watalakan, tokowari, tucuwari): segundo Ahlbrinck (1931: 346, 510), 

esse nome é derivado da língua crioula surinamense, literalmente water can. São 

vasilhas com corpo globular e pescoços longos e finos, utilizadas para armazenar 

água fresca. Frequentemente são acompanhadas de tampas. Segundo Collomb 

(2003: 6), elas podem ter surgido como cópias das bouteilles oignon, feitas de 

vidro e trazidas às Guianas no século XVIII; globular vessels with long necks, 

used to contain liquids (IM THURN, 1883: 275). Tukuwari é utilizado para 

nomear as grandes vasilhas de armazenar água no Suriname ou fermentar 

pequenas quantidades de bebida (GILLIN, 1936: 49), mas na Guyana pode se 

referir à mesma forma descrita como watrakan (ROTH, 1924); 

5) Asemonosi (asemunusi): duas, três ou até mesmo quatro vasilhas de corpo 

globular e pescoço fino conectadas umas nas outras, produzidas no Suriname. 

                                                
22 O termo buck é utilizado de maneira pejorativa para referir-se aos povos indígenas na Guyana, frequentemente 
utilizado na literatura do início do século XX (BOOMERT, 1986: 48). 
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Literalmente, asemunusi significa “do mesmo sangue” (ROTH, 1924: 307; 

AHLBRINCK 1931: 106, 346). Podem ser uma variação da watrakan ou ter uma 

origem Andina (COLLOMB, 2003: 7), ou talvez partilhar de uma origem comum 

com uma vasilha conectada similar produzida pelos Palikur, de língua Arawak 

(ROSTAIN, 1991-1992); 

6) Sapera (sappora, sapela, sapura, sabela, sabirâ): vasilha semi-globular com 

borda ligeiramente inclinada interna, com saliências, ondulações ou depressões 

nos lábios (IM THURN, 1883: 275; ROTH, 1924: 306-307). É utilizada para 

beber as bebidas fermentadas kasiri ou tapana no ritual de luto epekono 

(AHLBRINCK, 1931; COLLOMB, 2003; TRICORNOT, 2007), e 

ocasionalmente para beber água de tabaco em rituais de cura (VREDENBREGT, 

2002: 113); 

7) Parapi (palapi, prapi) ou tasipi: vasilha semi-globular com borda inclinada 

externa, usada principalmente para servir comida (ROTH, 1924: 306-307, 

AHLBRINCK, 1931: 388, 458), mas também para colocar as mechas de cabelo 

cortadas no ritual epekono (COLLOMB, 2003), dar banho nos recém-nascidos e, 

atualmente, como vaso de flores (TRICORNOT, 2007: 55), além de conter água 

de banho com ervas para os rituais de cura (VREDENBREGT, 2002: 113). 

 

Outros tipos de vasilhas foram descritas e fotografadas por Gillin (1936: 17,48-49) na 

Guyana: pyotomene, vasilha semi-globular para misturar coisas; tuku’arimi, pequena vasilha 

para armazenar o suco de mandioca kasiripo; karupu, para armazenar água e outros líquidos. 

Entre os Galibi do Oiapoque, Arnaud (1966) menciona outros nomes para as vasilhas que 

coletou para o MPEG: mekuturuari, para cozinhar; vasilha em forma de jabuti wanama 

(wayamo). Mesmo ausentes das coleções museológicas, os assadores de cerâmica são 

mencionados por Gillin (1936: 17). Foram substituídos já a partir do século XVII por 

assadores de metal, retendo o nome do assador de cerâmica no Suriname, arinatu 

(AHLBRINCK, 1931: 103). Boomert (1986: 51) observa que a vasilha tuma yenë teria origem 

Arawak, e passou a ser produzida tanto pelos Kari’na como pelos Lokono (de língua Arawak) 

na Guyana. A tuma yenë produzida pelos Lokono era trocada intensivamente com os colonos 

holandeses nos rios Essequibo, Demerara e Berbice, enquanto que as vasilhas watrakan, 

produzidas pelos Kari’na, eram preferidas para armazenar água. 
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Figura 69: Tipos de vasilhas Kari’na. 

 
Acervos: British Museum, Museum Volkenkunde e Tropenmuseum – Collectie Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Wereldmuseum – Collectie Wereldmuseum. 
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Na Venezuela, Fuchs (1958: 41-42) observa basicamente dois tipos de vasilhas: uma 

com pescoço e outra em formato semi-globular. A vasilha kutúwari (Figura 70 – 1 a 6), 

utilizada para transportar e armazenar água, também denominada samáko antigamente (Figura 

70 – 12). Outra forma similar é chamada de mókwa (Figura 70 – 11). O segundo tipo de 

vasilha, semi-globular, é chamado garúpa (Figura 70 – 8 a 10). 

 
Figura 70: Tipos de vasilhas Kari’na na Venezuela. 

 
Fonte: FUCHS (1958). 

 

As vasilhas cerâmicas foram pouco a pouco substituídas por panelas de alumínio e 

metal, recipientes de plástico e barris. A única vasilha que permanece sendo produzida para 
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uso próprio, ao menos no Suriname e Guiana Francesa, é a sapera (VREDENBREGT, 2002; 

COLLOMB, 2003; TRICORNOT, 2007; COUTET, 2009), ocasionalmente também a palapi 

e a samaku (VREDENBREGT, 2002: 111). 

Além dessas formas, consideradas mais tradicionais, é também feita uma variedade de 

vasilhas para armazenar água, similares à watrakan ou jarras de água europeias, além de 

formas zoomorfas (Figura 71). São também produzidas vasilhas que imitam objetos europeus, 

como potes de chá, copos, cofre, vasos de flor, etc., para a venda no mercado de artesanato da 

Guiana Francesa e Suriname (COLLOMB, 2003: 5-6), mas alguns podem ser também 

imitações de vasilhas feitas pelos quilombolas (talvez como RV-5006-23a, não analisada com 

o restante das vasilhas mas reproduzida aqui). Há também uma vasilha (WR-253) muito 

diferente de todas as outras produzidas pelas Kari’na, catalogada no museu como Kari’na, 

mas coletada por Walter Roth como Arawak, provavelmente no rio Demerara (ROTH, 1924: 

plate 86). Muitas vezes, se encontra duas vasilhas iguais na coleção de museus: uma garantia 

para o colecionador de que uma não vai quebrar no transporte e da ceramista pra que não 

quebre durante a queima (TRICORNOT, 2007: 47). 

As vasilhas analisadas no museu foram classificadas como: 133 variações de vasilhas 

para armazenar água ou outros líquidos, 81 imitando formas europeias, 68 sapera, 41 

watrakan, 30 asemonosi, 25 parapi/tasipi, 14 tuma yenë, 10 samaku, 9 tukuware, 4 waresa e 

49 que não foram classificadas. Outros aspectos morfológicos estão resumidos na Tabela 16. 

 
Tabela 16: Aspectos morfológicos de vasilhas Kari’na. 

Base Borda Tamanho Forma 
351 plana circular 
44 plana oval 
11 plana conectada 
4 convexa 
35 pedestal circular 
1 pedestal oval 
6 pedestal trípode 
7 côncava 
3 plana quadrangular 
6 pedestal anelar 
3 plana 
1 pedestal quádrupla 

80 direta vertical 
208 extrovertida 
14 direta inclinada interna 
167 direta inclinada 
interna 
1 plana 
1 extrovertida, reforçada   
1 na 

163 pequena 
237 média 
66 grande 
4 muito grande 

138 forma 1 
21 forma 2 
14 forma 3 
17 forma 4 
12 forma 5 
8 forma 6 
12 forma 7 
8 forma 8 
90 forma 9 
52 forma 10 
100 forma 11 
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Figura 71: Outros tipos de vasilhas Kari’na. 

 
Acervos: fotos cedidas pelo Musée des Cultures Guyanaises (fotos de Jean Paul Boulay), Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi, Musée du quai Branly, Stichting Surinaams Museum, 
Walter Roth Museum, Weltmuseum, Museum Volkenkunde – Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen, 
Wereldmuseum – Collectie Wereldmuseum. 
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4.12 Estilos cerâmicos 

 

A partir da descrição da produção cerâmica de cada povo, foi possível observar 

semelhanças e diferenças entre essas produções, além de mudanças e continuidades em 

algumas cadeias operatórias ou variações regionais. Essas observações permitiram a 

classificação de estilos tecnológicos distintos, alguns deles com divisões regionais. Essa 

divisão foi auxiliada com uma análise estatística, que reforçou a coerência dos conjuntos com 

maiores quantidades de vasilhas analisadas, além de estabelecer um modelo preditivo de 

classificação para eles. 

A análise estatística foi feita pelos estudantes Bruno Souza e Danilo Chalita, orientados 

pelo professor Gilberto Alvarenga Paula do Instituto de Matemática e Estatística (IME) da 

USP, na disciplina RAE–CEA-19P10. Os resultados detalhados dessa análise podem ser 

encontrados no Anexo C, que contém trechos do relatório final da disciplina (SOUZA; 

CHALITA; PAULA, 2019). Como as análises feitas dependem de um número mínimo de 

vasilhas para que sejam relevantes estatisticamente, foram analisadas as cerâmicas dos 

seguintes povos: Kari’na, Wayana e Aparai, Tiriyó e Waiwai (incluindo aí a vasilha 

Hixkaryana). Por não haver quantidade suficiente de vasilhas, as cerâmicas dos outros povos 

(Waimiri Atroari, Akawaio, Patamona, Macuxi e Taurepang, Katxuyana e Akuriyó) foram 

classificadas somente a partir das descrições feitas ao longo deste capítulo.  

Em um primeiro momento, foram feitas análises de correlação entre os atributos 

observados para a cerâmica cada povo (a partir da tabela de análise do Anexo B), de modo a 

entender quais produziam melhores correlações entre si e seriam indicativos de características 

que os definiriam enquanto conjuntos. As características utilizadas foram: antiplástico, 

espessura, diâmetro da boca, altura, relação boca/corpo, contorno da vasilha, forma da borda, 

forma da base, preparo da superfície externa, tratamento pintado externo, preparo da 

superfície interna, tratamento pintado interno. Dessa maneira, foi possível entender como as 

vasilhas de cada povo se agrupavam ou não em torno dos atributos que as caracterizavam. Por 

exemplo, a borda cambada é uma característica típica das vasilhas dos Waimiri Atroari, a base 

em pedestal das vasilhas dos Waiwai, o contorno infletido das vasilhas Wayana e Aparai e as 

vasilhas restringidas independentes dos Kari’na (Figura 72, gráficos Anexo C). 

 

 

 

 



 

 

184 

Figura 72: Gráficos de correlação a) forma da borda, b) forma da base, c) relação boca/corpo. 

 
Fonte: SOUZA; CHALITA; PAULA (2019). 
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No segundo momento, foi proposta uma modelagem preditiva de classificação de 

vasilhas dentro dos conjuntos relacionados a cada povo. Essa análise inferencial foi feita a 

partir de um algoritmo de decisão baseado em modelos logísticos e em curvas ROC, em que 

cada nó cria um modelo de classificação para um conjunto de vasilhas específico (SOUZA; 

CHALITA; PAULA, 2019). Foram classificados 5 conjuntos relacionados a 5 povos (Kari’na, 

Wayana e Aparai, Tiriyó e Waiwai), como mostrado na Figura 73. Cada nó classifica uma 

vasilha como pertencente a um conjunto ou não. As variáveis significativas do primeiro 

momento da análise foram selecionadas com a estimativa do respectivo efeito e valor-p, sendo 

que para um valor-p positivo a indicação é de pertencimento ao determinado conjunto (ver 

explicação detalhada no Anexo C).  
 
Figura 73: Modelagem preditiva de classificação de vasilhas. 

 
Fonte: adaptado de SOUZA; CHALITA; PAULA (2019). 

 

É importante ressaltar que essa modelagem não indica similaridades entre os diferentes 

modelos, pois eles são apenas caminhos que foram seguidos pela programação. Assim, não é 

possível dizer, a partir da figura 73, que as vasilhas Waiwai são mais próximas das Tiriyó do 

que das Kari’na, por exemplo. O que esses modelos indicam é que existem características que 

podem ser utilizadas para classificar uma vasilha como pertencente a um desses conjuntos. As 

altas porcentagens de acerto indicam que é possível agrupar as vasilhas analisadas com uma 

combinação de atributos que coincidem com o povo que as fez, fortalecendo a hipótese de que 

cada um desses povos possui estilos tecnológicos de produção cerâmica distintos. 

O primeiro nó utilizou alguns atributos para classificar se a vasilha foi feita pelas 

ceramistas Kari’na ou não. Para essa separação, os atributos mais significativos foram: 

espessura, antiplástico caraipé, forma aberta, borda direta ou extrovertida, pintura no preparo 

da superfície externa, alisamento no preparo da superfície interna. A porcentagem de acerto 

nessa primeira separação foi de 95%, indicando inclusive que as vasilhas produzidas pelas 
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Kari’na na Guyana, mesmo com especificidades próprias, na maior parte das vezes são 

classificadas juntamente com as do Suriname e Guiana Francesa.  

As vasilhas que não foram feitas pelas Kari’na, seguiram para a separação no segundo 

nó: entre Wayana e Aparai ou Waiwai e Tiriyó. Para serem classificadas como Wayana e 

Aparai, os atributos mais significativos foram: antiplástico mineral e base plana. A 

porcentagem de acerto foi de 88%, seguindo então para o modelo 3 de classificação como 

Aparai, Wayana, ou Wayana e Aparai, com porcentagens de acerto mais baixas, mas ainda 

assim maiores que 60%. Essa subdivisão mostrou ser mais difícil de ser feita, já que as 

vasilhas possuem características bastante similares e mesmo nos museus são usualmente 

classificadas em conjunto. 

A última separação foi feita no terceiro nó, que distinguiu entre as vasilhas Waiwai ou 

Tiriyó, sendo os atributos mais significativos para considerar uma vasilha como Tiriyó: 

espessura, cobertura externa de resina transparente, alisamento como preparo da superfície 

externa, borda extrovertida. A porcentagem de acerto para a classificação Waiwai foi de 90%, 

enquanto que para a Tiriyó foi de 77%. 

A partir da descrição estatística desses quatro conjuntos (Kari’na, Wayana e Aparai, 

Waiwai, Tiriyó), outras observações citadas ao longo deste capítulo foram incluídas para 

caracterizá-los como estilos tecnológicos distintos. Essas outras observações também 

serviram para caracterizar outros três conjuntos, a partir das vasilhas não analisadas 

estatisticamente. Proponho, inicialmente, uma classificação de 7 estilos tecnológicos de 

produção cerâmica entre os 10 PFK aqui analisados. Para não confundir o nome de cada estilo 

com o nome do povo, ele é grafado com letra minúscula. Um possível oitavo estilo seria o da 

cerâmica dos Akuriyó, mas que ainda não pode ser discutido pelas poucas informações das 

análises dos museus e de referências bibliográficas. Alguns desses estilos são divididos de 

acordo com variações regionais, que na verdade pode ser que ocorra em cada um deles:  

 

1. Estilo waimiri atroari: cerâmica produzida pelas Waimiri Atroari, com o uso de caraipé 

como antiplástico, manufatura modelada, enegrecimento da superfície pré-queima, 

resina transparente como cobertura. Ainda é preciso analisar mais detalhadamente a 

relação entre as vasilhas produzidas atualmente e as antigas: se também foram 

construídas por modelagem, indicando uma mudança de estilo ou tradição tecnológica; 

ou se ocorreu somente o abandono do uso de pintura vermelha, no tratamento de 

superfície. 
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2. Estilo circum-Roraima: cerâmica produzida pelas Akawaio, Patamona, Macuxi e 

Taurepang e intercambiada entre esses povos Kapon e Pemon, com uso mineral ou 

caraipé, manufatura roletada, pintura preta vegetal (como se fosse escorrida pela 

superfície interna e externa), uso de água de mandioca (ou mais recentemente óleo ou 

café com açúcar) para impermeabilizar a superfície interna. No entanto, são necessárias 

mais informações sobre o processo de produção de cada PFK da região de circum-

Roraima para que esse estilo possa ser pensado de maneira mais consistente, indicando 

também quais seriam suas variações locais. 

3. Estilo waiwai: cerâmica produzida por povos que se identificam com os Waiwai (incluindo 

Hixkaryana, neste momento), com uso de mineral ou caraipé, modelagem de base em 

pedestal circular plano com sobreposição de roletes pelo lado interno, tratamentos 

plásticos (grafismos incisos, roletado à mostra, corrugado na borda) e pintados (fundo 

vermelho ou polido, grafismos pintados com tinta preta vegetal, cobertura de resina 

transparente no exterior; interior pintado de preto vegetal). No entanto, é preciso 

investigar quais as diferenças entre os estilos locais por cada povo que se identifica com 

etnônimos diferentes, o que poderia indicar diferentes comunidade de prática que foram 

se aproximando e criando um estilo tecnológico compartilhado. 

4. Estilo katxuyana: cerâmica produzida pelas Katxuyana, com uso de mineral ou caraipé, 

manufatura de base pedestal circular com sobreposição de roletes, tratamentos plásticos 

(roletado, perfurado, sulcos de dedos), cobertura com resina transparente (um caso de 

barbante). Da mesma maneira, é preciso investigar o quanto esse estilo pode ser 

subdividido localmente, identificando diferentes comunidades de prática ou não. 

5. Estilo tiriyó: cerâmica produzida pelas Tiriyó, com uso de areia e caraipé, base modelada 

ou roletada (muitas vezes em pedestal, mas também trípode) com sobreposição de 

roletes vertical externamente e diagonal internamente, sumo de folhas de batata doce 

antes da queima, tratamentos plásticos (sulcos de dedos, ponteado, corrugado, incisão), 

cobertura de resina transparente e trançado de revestimento.  Do mesmo modo que nos 

estilos anteriores, é preciso investigar melhor os estilos locais, além de uma possível 

variação regional das ceramistas Tiriyó no Suriname. 

6. Estilo wayana e aparai: cerâmica produzida pelas Wayana e Aparai, aqui inicialmente 

agrupados por causa de diversos elementos compartilhados na cadeia operatória, no 

entanto parece que existem dois estilos regionais: 



 

 

188 

a) wayana GF, na Guiana Francesa, e também Suriname: mineral naturalmente 

presente na fonte de argila, base moldada cônica e sobreposição de roletes pelo lado 

externo, uso de resina vermelha e pintura branca;  

b) wayana e aparai BR, no Brasil: mineral naturalmente presente na fonte de argila, 

base roletada com sobreposição vertical de roletes, uso de resina vermelha e pintura 

branca, além faixas de resina vermelha, pintura branca e pintura amarela, ou fundo de 

pintura vermelha, amarela e preta com desenhos nessas mesmas cores e cobertura de 

resina transparente. 

 7. Estilo kari’na: cerâmica produzida pelas Kari’na e utilizada na região por outros povos 

indígenas, europeus e quilombolas. Apesar das diversas características em comum, é 

possível observar divisões regionais: 

a) kari’na GU, na Guyana: predomínio de mineral já presente na fonte, mas também 

algum uso de caraipé, base modelada (circular plana ou convexa) com sobreposição de 

roletes (aparentemente mais finos) de modo a ficarem na diagonal internamente, 

predomina o uso de pintura preta vegetal em toda superfície externa e interna, ou 

formando grafismos de linhas e pontos grossos;  

b) kari’na SU/GF, no Suriname, Guiana Francesa e Brasil: uso de caraipé, base 

modelada circular plana com sobreposição de roletes relativamente grossos, com ao 

menos dois modos diferentes de união dos roletes (observados na Guiana Francesa), 

predomina o uso de faixas de pintura vermelha, grafismos em vermelho, preto e branco; 

fundo branco e amarelo com grafismos de linhas e pontos grossos em tinta preta vegetal 

na face externa; fundo vermelho com grafismos em tinta preta vegetal de linhas finas 

concêntricas e cobertura de resina transparente na face interna. Além disso, se destaca a 

enorme variedade de formas. É bem possível que esse sub-estilo tenha outras 

subdivisões locais, sendo necessárias análises mais aprofundadas para identificá-las; 

c) kari’na VE, na Venezuela: são poucas as informações coletadas para afirmar que 

esse é realmente um sub-estilo bastante diferenciado dos outros, no entanto fica aqui 

uma indicação de separação inicial pelo uso de areia e cinza de ossos, pintura vermelha 

e marrom avermelhado de linhas onduladas e pontos. 

 

A tabela abaixo (Tabela 17) indica, resumidamente, as principais características de cada 

conjunto, mostrando também algumas de suas subdivisões. Em que medida esses estilos 

podem ser considerados tradições, ou relacionar-se entre si, será discutido no próximo 

capítulo. 
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Tabela 17: Cadeia operatória de produção cerâmica para cada povo, com variações regionais: fontes de argila, processamento da argila,  manufatura, queima e tratamento de superfície. na = não há dados. 

  Fontes argila Processamento da argila Manufatura Pré-queima Queima Pós-queima 

  Local Tratamento Antiplástico Roughing out Preforming Finishing Tratamento superfície Queima Tratamento superfície Tratamento final 

waimiri 
atroari 

Waimiri 
Atroari na 

armazenada em bolas; 
seca; triturada e 
peneirada; água 

caraipé base modelada; placas para a 
parede; possível roletado 

raspagem, 
alisando e 
modelando  

polimento 

corrugado 
sulcos dedos 
inciso e ponteado  
roletado 

fogueira resina transparente 
pintura vermelha na 

circum-
Roraima 

Akawaio, 
Patamona, 
Macuxi e 

Taurepang 

margem rios; 
buracos savana seca; triturada; água mineral (natural) 

caraipé 
base modelada circular 
plana; roletes sobrepostos 

alisamento, 
afinando e 
modelando 

polimento incisão 

sobre pedras, coberta com 
entrecasca; vasilhas grandes 
em buracos rasos; 
fogueira retangular, com 
tijolos (novo) 

pintura preta vegetal 
trançado de revestimento 

lavada com água 
de mandioca 
aquecida; café 
adocicado ou óleo 
quente (novo) 

waiwai Waiwai fundo rios armazenada em bolas; 
amassada com água 

mineral (natural) 
caraipé 

base modelada circular 
plana, em pedestal;  
sobreposição de roletes com 
impressões de dedos;  
ou sobrepostos interiormente 

alisamento, 
afinando e 
modelando  

polimento 
 
impressão de 
trançado 

incisão 
corrugado 
roletado 

de boca para baixo no chão ou 
sobre pedras, coberta por 
casca de árvore, queimadas; 
vasilhas grandes em buracos 
rasos 

resina transparente 
pintura vermelha mineral 
pintura preta vegetal 

no assador, 
esfregada farinha 
de mandioca 

katxuyana Katxuyana na na mineral  
caraipé 

base em pedestal circular; 
roletado na polimento 

roletado 
perfurado 
sulco dedos 

na resina transparente 
resina preta vegetal na 

tiriyó Tiriyó rios 
armazenada em bolas ou 
cilindros; amassada com 
água 

mineral (areia) 
caraipé 

base modelada ou roletada; 
sobreposição  roletes na 
vertical externa e na 
diagonal interna 

alisamento, 
modelando polimento 

suco de batata doce 
sulcos de dedos 
ponteado 
corrugado 
incisão 

camada de brasas, de boca pra 
baixo sobre trempes, coberta 
por casca de árvore, virada; 
assador na vertical, virado 
constantemente 

resina transparente 
trançado de revestimento na 

wayana e 
aparai 

Wayana 
(GF) margem rios 

armazenada em blocos; 
seca; triturada e 
peneirada; água 

mineral (natural) 

base modelada cônica, 
cortada para ficar plana; 
sobreposição de roletes pelo 
exterior 

alisamento, 
afinando 
modelando 

polimento incisão 

camada de brasas e cinzas, de 
boca para baixo,  apoiadas em 
pedaço de pau, cobertas por 
entrecasca de árvore ou lenha 

resina vermelha 
pintura vermelha 
pintura branca 
pintura amarela 
pintura preta 
resina transparente 
trançado de transporte 

na 

Wayana e 
Aparai 
(BR) 

margem rios 
armazenada em blocos; 
seca; triturada e 
peneirada; água 

mineral (natural) base roletada; sobreposição 
vertical de roletes 

alisamento, 
afinando e 
modelando 

polimento incisão 
pintura branca 

camada de brasas e cinzas, de 
boca para baixo,  apoiadas em 
pedaço de pau, cobertas por 
entrecasca de árvore ou lenha 

resina vermelha 
pintura vermelha 
pintura amarela 
pintura preta 
resina transparente 
trançado de transporte 

na 

kari’na 

Kari'na 
(GU) rios seca; triturada e 

peneirada; água 

mineral (natural) 
mineral (granito) 
caraipé  

base modelada plana circular 
ou convexa; roletes 
sobrepostos na diagonal 
interna 

alisamento, 
afinando e 
modelando 

polimento 

lábios com saliências ou 
depressões 
apliques mamilonares 
incisão 
pintura vermelha 

buracos rasos, de boca para 
baixo cobertas com lenha ou 
entrecasca de árvore 

pintura preta vegetal 
pintura branca 
trançado de revestimento 

na 

Kari'na 
(SU) 

fundo rios; 
buracos savana 

seca; triturada e 
peneirada; água caraipé base modelada circular 

plana; roletado 

alisamento, 
afinando e 
modelando 

polimento 

lábios saliências ou 
depressões  
apliques mamilonares, 
zoo e antropomorfos 
pintura vermelha 

camada de fragmentos 
cerâmicos e entrecasca de 
árvore, de boca para baixo 
cobertas com lenha, fixadas 
com aro de ferro 

pintura branca 
pintura amarela 
pintura preta vegetal 
pintura vermelha vegetal 
resina transparente 
trançado de revestimento 
barbante 

na 

Kari'na 
(GF) 

fundo/margem 
rios; buracos 
savana 

armazenada em bolas; 
seca; triturada e 
peneirada; água 

caraipé 
caco moído 
(antiga) 

base modelada convexa ou 
circular plana no suporte ou 
entre as mãos; roletado 

alisamento, 
afinando e 
modelando; 
ou argila 
entre roletes 
antes de unir 

polimento 

lábios com saliências ou 
depressões  
apliques mamilonares, 
zoo, fito e antropomorfos 
incisão 
pintura vermelha  

cobertas com lenha; 
 
dentro de latão de metal sobre 
fogueira, com lenha em volta; 
 
fornos elétricos (novo) 

pintura branca 
pintura amarela 
pintura preta vegetal 
pintura vermelha vegetal 
resina transparente 
trançado de revestimento 
barbante 
pinturas industrializadas 

na 
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5. CONEXÃO DE ESTILOS: CADEIAS OPERATÓRIAS COMO 

DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
 
 
 
 
 

Embora grande parte das configurações territoriais indígenas apresente 
profundidade temporal, do ponto de vista arqueológico, o colorido do mapa 
se transformaria em manchas extensas, sobrepostas e bem mais borradas 
entre si. E é justamente essa sobreposição de cores que possibilita perceber o 
estilo tecnológico das cerâmicas indígenas do passado como um fragmento 
da história das populações contemporâneas. (GARCIA, 2017: 312) 

 

Apesar de haver relações entre alguns dos estilos aqui propostos, ainda não é possível 

pensar em uma tradição tecnológica que os englobe e que possa ser relacionada à família 

linguística Karib. Sua configuração atual foi observada ao longo dos últimos 100 ou, no 

máximo, 300 anos, ou seja, em curta duração. No momento, proponho pensar esses estilos 

tecnológicos como documentos históricos que podem refletir, em cada etapa da cadeia 

operatória, diferentes aspectos das trajetórias sócio-históricas desses povos, além de 

mudanças e continuidades em seu modo de produção. Entender as cadeias operatórias como 

documentos históricos, como indicado por Olivier Gosselain (2018), é a principal proposta 

das discussões neste capítulo. Mesmo que os estilos sejam entendidos como um todo, ao fazer 

uma leitura de suas diferentes camadas, podemos entender as cerâmicas como artefatos que, 

assim como identidades, sobrepõem histórias que se configuram de maneira diferente, 

dependendo do nível de detalhes observados. Algumas considerações serão feitas em relação 

a aspectos de sua organização social, outros objetos por eles produzidos e utilizados, e outros 

povos, inclusive falantes de línguas de outras famílias linguísticas (em um passado mais 

recente, mas que também podem indicar relações de um passado ainda mais remoto).  

Primeiro, será discutido cada aspecto da cadeia operatória pela comparação dos estilos 

cerâmicos dos PFK e de alguns povos falantes de línguas Arawak e Tupi (especificamente do 

Tupi-Guarani). Em seguida, é realizada uma aproximação de alguns estilos entre si e com os 

de povos falantes de outras línguas, com uma reflexão sobre as implicações dessas 

aproximações. Por último, e discutido como os resultados aqui propostos podem ser utilizados 
para melhor compreender as questões que envolvem os conjuntos cerâmicos arqueológicos 
comumente associados aos PFK. 
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5.1 O que definiria uma “cerâmica Karib”? 

 

Serão essas sequências, técnicas, métodos e materiais presentes em cada estilo 

tecnológico aqui identificado como exclusivos de PFK, que podem então ser associados com 

uma identidade etnolinguística Karib? Ou será que alguns desses estilos possuem elementos 

que se relacionam mais com a cerâmica de povos de outras famílias linguísticas? Para isso, é 

preciso comparar a produção cerâmica dos PFK com a de outros povos, para entender se 

existem elementos únicos entre os PFK ou se existem características compartilhadas com 

falantes de outras línguas. Para isso, utilizo descrições concisas da produção cerâmica de 

povos vizinhos de PFK, que possuem estilos tecnológicos distintos: 1) cerâmica wauja, 

produzida pelos Wauja (de língua Arawak) no Parque Indígena do Xingu (PIX), grandes 

produtores na região e cuja cerâmica é utilizada por todos os povos do sistema multiétnico do 

Xingu, inclusive os Bakairi (que não habitam no PIX), Kalapalo e Kuikuro, analisada por 

meio da pesquisa de Aristóteles Barcelos Neto (2005-2006); 2) cerâmica palikur, produzida 

pelos Palikur (de língua Arawak) na Guiana Francesa e Amapá, cuja produção cerâmica é 

frequentemente comparada com a de seus vizinhos Kari’na, analisada por meio dos trabalhos 

de Martijn van den Bel (2009) e Stéphen Rostain (1991-1992); 3) cerâmica asurini, produzida 

pelas Asurini (de língua Tupi-Guarani), no baixo rio Xingu, cuja produção cerâmica foi 

extensamente estudada por Fabíola Silva (2000, 2009a), com aparência visual bastante similar 

à cerâmica dos Wayana e Aparai; 4) cerâmica wajãmpi, produzida pelas Wajãpi (de língua 

Tupi-Guarani) no norte do Amapá, por meio do trabalho de Mariana Cabral (2014a, 2014b) e 

Stéphen Rostain (1991-1992). Muito importante para essa comparação seria a análise da 
cerâmica Wapichana, no entanto os relatos encontrados até o momento são muito genéricos, 
mesmo para uma comparação geral como a proposta aqui. A descrição mais detalhada da 
cadeia operatória de cada povo encontra-se no Anexo D, e aqui serão utilizadas informações 
pontuais. Exemplos da produção cerâmica de outros povos amazônicos também serão 
utilizados pontualmente. 

Da mesma maneira como foi organizada a descrição no Capítulo 4, aqui será 

apresentado cada aspecto da cadeia operatória separadamente (resumidos na Tabela 18) para, 

em seguida, conectá-los. Para essa comparação, considerei as narrativas sobre as origens da 

cerâmica e grafismos, aprendizagem, preparo da pasta, manufatura, tratamentos de superfície 

(sem dividir entre pré e pós-queima), formas e usos. A queima não foi comparada neste 

momento. Em cada etapa, há sugestões de outras análises que seriam importantes para o 

avanço da caracterização dos estilos e das discussões apresentadas.  
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Tabela 18: Comparação geral de cadeias operatórias de povos falantes de línguas Karib, Arawak e Tupi-Guarani. 

  Karib Arawak Tupi-Guarani 

  
waimiri 
atroari 

circum-
Roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana GF wayana e 

aparai BR kari'na GU kari'na 
SU/GF wauja palikur wajãpi asurini 

preparo da 
argila 

limpa, seca, triturada, peneirada, água                    uso posterior 
limpa, misturada com água                    

antiplástico 

mineral                           
areia                 
granito         incerto       
caraipé                       
caco moído          GF séc XVII      
cauixi                
cinza ossos               kari'na VE           

rough out 
base 

modelada circular grossa                           
modelada circular plana                       
modelada convexa             antigas      
modelada plana/convexa                 
modelada em pedestal                   
modelada cônica                 
roletada circular plana                           

rought out 
corpo 

placas modeladas                           
pedaços de argila sobrepostos                 
roletes sobrepostos                    
roletes sobrepostos pela face interna                   
roletes sobrepostos verticalmente                   
roletes sobrepostos pela face externa                           

preforming 
união roletes 

alisamento vertical e horizontal                           
argila entre roletes, alisamento                           

preforming 
modelando 

cabaça raspando, afinando, modelando                           
raspagem e lixamento                           

finishing 
alisamento                           
polimento                           

tratamentos 
plásticos 

incisão                         
incisão e ponteado antigas              
roletado antigas                
corrugado                  
perfurado                  
ponteado                  
sulco dedos                  
lábio saliência, depressão                  
apliques mamilonares                  
apliques zoo/fito/antropomorfos                  

tratamentos 
pintados e 
coberturas 

pintura preta vegetal            pós-queima?          
pintura vermelha vegetal                     
pintura marrom vegetal                 
pintura vermelha mineral antigas          pré-queima pré-queima        
pintura branca mineral         pré-queima          
pintura amarela mineral                   
pintura preta mineral                  
pinturas industrializadas         recente GF      
resina transparente                           
trançado revestimento                   
trançado transporte                   
barbante                           
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Origens da cerâmica e grafismos: 

As narrativas sobre a origem da cerâmica entre os Wayana e Aparai estão relacionadas 

tanto às mulheres como à proteção: a argila foi um dos materiais utilizados para a criação de 

uma versão de mulher que não deu certo; mas as vasilhas cerâmicas eram feitas pela dona da 

cerâmica, uma mulher sapo, que também utiliza panelas para proteger os heróis gêmeos do 

dilúvio. Entre os Tiriyó, é também relatado o uso da argila (misturada com breu) para a 

criação das mulheres. Já entre os Kari’na, a argila vem dos excrementos do mestre da argila, 

desde o céu. 

Sobre a origem dos grafismos, a narrativa mais comum entre diversos povos (Waiwai, 

Katxuyana, Wayana e Aparai, Kari’na no Suriname) é que foram copiados da pele de uma 

cobra ou lagarto em tempos ancestrais. Uma versão alternativa, dos Kari’na na Guiana 

Francesa, relata que os grafismos foram copiados dos rastros na areia de uma mulher corça. 

De qualquer maneira, parece que os grafismos estão bastante relacionados com aspectos 

cosmológicos entre esses povos. 

A relação entre argila, cerâmica e cobra não é exclusiva de PFK, pois é também feita 

pelos Wauja: a cobra canoa vem do céu, traz panelas em suas costas que são ofertadas aos 

Wauja, e deixa rastros de excremento de argila, que formam os depósitos nos rios. 

Entre os Palikur, um aspecto importante dos grafismos aplicados na cerâmica é que 

representam clãs ou linhagens de parentesco, o que não foi observado em nenhum dos PFK 

aqui analisados.  

Uma análise mais detalhada dessas narrativas é importante para entender melhor as 

relações entre a produção cerâmica e outros aspectos da organização social e cosmológica dos 

PFK, em contraste com a de povos de línguas de outras famílias linguísticas. Essas narrativas 

são importantes pois organizam coisas e pessoas dentro da visão de mundo de cada povo e 

podem indicar aspectos compartilhados, ou totalmente diferentes, que moldam as interações 

entre as pessoas, coisas e ambiente (ver LÉVI-STRAUSS, 1986). 

 

Aprendizagem: 

A cerâmica é uma produção doméstica e feminina entre todos os PFK aqui analisados, 

apesar de os homens auxiliarem em algumas etapas (como a coleta de argila e outros 

materiais). Ao menos entre os Kari’na (ver VREDENBREGT, 2002) e os Waiwai (ver YDE, 

1965), um dos fatores que determinavam se uma mulher estava pronta para casar era seu 

domínio sobre a produção cerâmica, do mesmo modo que os homens deveriam ter o domínio 

sobre a produção de trançados. Essa questão influencia os possíveis tipos de interação entre 
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ceramistas, pois, entre esses povos a circulação e a mobilidade de mulheres e de homens pode 

ser bastante diferenciada, como é observado entre os Tiriyó no Suriname, por exemplo (ver 

MANS, 2012). 

A regra geral de residência uxorilocal após o casamento, com a família da mulher, 

reforça comunidades de prática associadas às linhagens maternas, de modo que aspectos 

identitários mais enraizados (como seriam identidades etnolinguísticas) poderiam ser 

reforçados na etapa de manufatura. Todavia, diversos relatos mencionam o rapto de mulheres 

durante guerras, o que as desloca de suas comunidades de prática originais e faz que sejam 

inseridas em novas comunidades, até de povos bastante diferentes e distantes. 

Esse deslocamento poderia ter ao menos dois efeitos distintos: 1) a ceramista manteria 

as sequências de manufatura como aprendeu, alterando somente aspectos mais maleáveis de 

outras etapas, como o uso de materiais diferentes e tratamentos de superfície adequados à 

nova comunidade; 2) a ceramista alteraria todo seu repertório, integrando-se totalmente na 

nova comunidade de prática, como é observado entre os Shipibo-Conibo no rio Ucayali 

(DEBOER, 1991). Como a manufatura segue sequências bastante similares entre a maior 

parte dos povos amazônicos (sejam PFK ou não), com modelagem da base e sobreposição de 

roletes, essa adequação a novas comunidades de prática poderia se dar de maneira mais fácil, 

o que permitiria que variações no modo de sobreposição de roletes fossem mantidas, por 

exemplo. Ambas as possibilidades precisam ser melhor investigadas, com análises detalhadas 

sobre a manufatura das vasilhas. 

Outros fatores sociais, como as trocas de objetos ou festas regionais (JÁCOME, 2017: 

496), colocam as ceramistas de determinadas comunidades de prática em contato com 

vasilhas cerâmicas produzidas em contextos distintos, possibilitando, por exemplo, a cópia de 

aspectos formais ou de tratamentos de superfície a seu modo, ou então a manipulação desses 

mesmos aspectos para que se diferenciem ainda mais. Não é também incomum que casais 

passem um período em visita a outras aldeias mais longes, como entre os Waiwai 

(HOWARD, 2001: 11; J. WAI WAI, 2017; Igor Rodrigues, com. pessoal). É preciso também 

investigar melhor como é o processo de aprendizagem em cada contexto: quais os graus de 

rigidez das instruções? Quanto tempo depois do aprendizado inicial uma ceramista é 

considerada habilidosa? E, em cada povo, quais os aspectos e etapas que as ceramistas 

consideram os mais essenciais para que uma vasilha seja feita da maneira correta?  

Além disso, é preciso considerar que os homens também podem ser produtores de 

cerâmica, como mostram exemplos na bibliografia. Entre os PFK, os Ye’kwana são 

conhecidos pela produção cerâmica masculina (KOCH-GRÜNBERG, 1979) e, atualmente, os 
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homens Macuxi, em Roraima, também podem fazer vasilhas cerâmicas (BRANCO, 2019). 

Entre os Yanomami (de língua isolada), são também os homens que produzem cerâmica 

(LIZOT, 1974), e entre os Palikur (ROSTAIN, 1999-2000) e os Wauja (BARCELOS NETO, 

2005-2006), eles fazem vasilhas assim como as mulheres. Desse modo, a informação de que 

no passado os homens Kari’na também fizessem cerâmica pode ser considerada (ver 

BOOMERT, 1986; VREDENBREGT, 2002). 

No entanto, é necessário investigar melhor os contextos em que os homens também 

produzem cerâmica ou em que as produzem exclusivamente. Entre os Wauja, os homens só 

começam a fazer vasilhas após certa idade (por volta de 35 anos), talvez quando essa 

atividade já não interfira tanto naquelas específicas de seu gênero. Além disso, a produção 

cerâmica Wauja é intensa, pois suas vasilhas são utilizadas por todos os povos que participam 

do sistema multiétnico do alto rio Xingu. O caso dos Macuxi é também parecido, pois a 

cerâmica adquiriu uma importância na região devido a seu uso também pelos brasileiros para 

a preparação da damurida, o que a faz ser bastante requisitada e dar um retorno econômico 

importante para os Macuxi. A cerâmica produzida pelos Kari’na também é muito utilizada na 

região, talvez ainda mais em tempos passados, e isso pode ter propiciado a participação 

masculina em algum momento. De qualquer maneira, é preciso investigar se na Amazônia 

ocorre como em outros lugares, em que quando a produção cerâmica é doméstica e não 

especializada, as mulheres são as principais responsáveis; mas em contextos de produção 

especializada, como em workshop, sendo atividades econômicas mais rentáveis, os homens 

acabam participando ativamente (SKIBO; SCHIFFER, 1995). O caso dos Yanomami, pelo 

menos, não parece se encaixar nessa hipótese, pois não há referências de que tenham sido 

grandes produtores de cerâmica na região, além de que suas vasilhas são descritas como 

“simples” e “toscas” (LIZOT, 1974). 

 

Preparo da pasta: 

É importante ressaltar que a qualidade da argila pode ser modificada de diferentes 

maneiras, com um tratamento prévio (triturar e peneirar, por exemplo), mistura de argilas com 

diferentes qualidades ou a adição de elementos antiplásticos, os temperos. Assim, a 

preparação da pasta pode indicar um repertório de conhecimentos das ceramistas relacionados 

às performances dos materiais e às qualidades desejadas para as vasilhas23. Além disso, pode 

                                                
23 Discussões sobre características de performance relacionadas a diferentes tipos de antiplástico podem ser 
encontradas em VAN DEN BEL; HAMBURG; JACOBS, 1995; MACHADO (2005-2006); VOLKMER-
RIBEIRO; BATISTA, 2007; RODRIGUES; VOLKMER-RIBEIRO; MACHADO, 2017. 
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também revelar redes de cooperação entre comunidades de prática diferentes, adquiridos por 

trocas de conhecimentos não especializados em interações pontuais (como em situações de 

trocas ou festas).  

Com exceção das Waiwai, as ceramistas de PFK deixam a argila coletada secar, para 

triturar e peneirar antes de ser utilizada. Esse processo é feito pelas ceramistas Asurini se elas 

não utilizam a argila imediatamente após a coleta. Para outras ceramistas, a argila é 

simplesmente limpa de impurezas e amassada com água, como fazem as Wauja, Palikur, 

Wajãmpi, Asurini (para uso imediato) e Waiwai.  

Os tipos de antiplásticos são variados entre os PFK ao longo do tempo, desde minerais 

já presentes na argila até areia, granito, caraipé, caco moído ou cinzas de ossos adicionados 

como tempero. Nenhum desses antiplásticos pode ser considerado de uso exclusivo dos PFK, 

pois são utilizados por falantes de diversas outras línguas, e, como já foi discutido por outros 

autores, tal critério não é um bom marcador de fronteiras sociais (ver MORAES; 

NOGUEIRA, 2016; ANTCZAK; URBANI; ANTCZACK, 2017). 

A maior parte dos PFK utiliza, atualmente, mais que um tipo de antiplástico em suas 

vasilhas: somente mineral (natural ou adicionado) ou caraipé. A amostra de vasilhas 

analisadas não permitiu, no entanto, que o uso de determinado antiplástico fosse associado a 

formas e funções específicas das vasilhas. É preciso considerar os limites da observação dos 

antiplásticos nas vasilhas dos museus, que pôde ser confirmado em pouco mais de 60% da 

amostra analisada, por vezes em pontos únicos de quebra de uma vasilha. 

Mais do que uma relação com diferentes tipos de vasilhas e performances preferidas dos 

antiplásticos, essas escolhas parecem se relacionar a variações regionais de produção. Talvez 

pela diferença nas fontes de argila locais e mesmo a disponibilidade de materiais utilizados 

como tempero. Além disso, a base desta análise é um quadro recente de preparos de pasta. 

Pode ser que a variedade de receitas fosse maior no passado e relacionada a diferentes tipos 

de vasilhas, e que foi sendo simplificada em virtude do abandono de certos usos das vasilhas. 

A maior variedade de preparos de pasta pode ser observada entre as ceramistas Kari’na, 

o que aparenta estar relacionado com suas localizações: cinza de ossos ou areia, na 

Venezuela; mineral já presente na fonte (e talvez granito adicionado) e caraipé, na Guyana; 

caraipé, no Suriname e na Guiana Francesa. No entanto, um aspecto relacionado à 

temporalidade é a observação do uso de caco moído na Guiana Francesa, no século XVII; 

conhecimento ainda lembrado por algumas ceramistas na atualidade. Esse exemplo poderia 

indicar o abandono de receitas diferentes de pasta por causa dos usos das vasilhas: o caco 

moído tem performances relacionadas à boa condução térmica, ideal para vasilhas de 
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cozinhar, enquanto que o caraipé garante maior porosidade, ideal para vasilhas que 

armazenam líquidos. Enquanto as vasilhas para cozinhar foram sendo substituídas por panelas 

industrializadas, as vasilhas para armazenar água, principalmente a forma watrakan, 

ganharam importância econômica entre as Kari’na, que as produziam para a venda, inclusive 

para os europeus e quilombolas. A produção de cerâmica para venda como artesanato também 

pode ter dado preferência para o uso de caraipé, que garante maior facilidade na manipulação 

da argila. 

Outra solução para adequar a qualidade da argila é misturar tipos diferentes de argila, 

com propriedades diferentes, ao invés de adicionar temperos. É o caso das Wayana na Guiana 

Francesa, que misturam dois tipos de argila para produzir suas vasilhas. 

É interessante notar que as ceramistas Akawaio, não tendo acesso a fontes de argila que 

consideram adequadas, ao invés de utilizar alguma técnica que melhore a qualidade da argila, 

como adicionar um material antiplástico como o caraipé (conhecido na região), preferem 

adquirir as vasilhas prontas por meio de suas redes de troca, usando então vasilhas feitas pelas 

Patamona, Arekuna ou Macuxi. Isso é um bom exemplo do significado atrelado à produção 

cerâmica: mais importante que manter sua produção própria, é adquirir bens por meio de suas 

redes, mantendo relações com outros povos (ver GALLOIS, 2005). 

Em relação aos outros povos, tanto as Asurini como as Wajãpi utilizam argilas com 

quantidade suficiente de minerais para sua boa plasticidade e não praticam nem mesmo uma 

preparação como secar, triturar e peneirar (a não ser para uso posterior, entre as Asurini). As 

Palikur também adicionam caraipé na argila antes de utilizá-la, mas as Wauja adicionam o 

cauixi. Esse é um ponto importante, pois o uso de cauixi havia sido apontado por Lathrap 

(1970) como característica de cerâmicas produzidas por PFK, no entanto, não encontrei 

nenhuma referência de que esse tipo de antiplástico tivesse sido utilizado por esses povos em 

um passado recente.  

Podem ser feitos diversos tipos de análise de pasta para melhor caracterizar o preparo da 

argila e a adição ou não de elementos antiplásticos. Análises arqueométricas comparativas, 

inclusive com fontes conhecidas de argila (como as indicadas na bibliografia), podem indicar 

também as escolhas por diferentes fontes e suas qualidades. Uma análise mais aprofundada 

sobre os antiplásticos utilizados, que relaciona suas características de performance para 

diferentes tipos de vasilhas (em relação a formas, usos e tratamentos de superfície) de cada 

povo, pode também aprofundar essa discussão. O debate se amplia ao discutir se uma vasilha 

foi produzida localmente ou se ela (ou ao menos a argila utilizada para sua produção) veio de 

um local bem mais distante, corroborando ou não as hipóteses sobre trocas de objetos. 
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Manufatura: 

Se para Roux (2011, 2016, 2019) e Gosselain (2018) essa seria a etapa mais relacionada 

a aspectos identitários mais enraizados e a comunidades de prática, é também a etapa com 

descrições mais genéricas para a cerâmica na Amazônia. A manufatura inicia com uma base 

roletada ou modelada, em que roletes são sobrepostos e unidos por alisamento. No entanto, 

segundo relatos nas fontes bibliográficas, é possível notar diferenças desde o início da 

construção das vasilhas pela base, o modo como são adicionados os roletes e como eles são 

unidos para dar a forma final à vasilha. Mas é preciso se perguntar em que medida essas 

diferenças são suficientes para se considerar modos diferentes de manufatura ou se são apenas 

variações nessa etapa. 

Antes de descartar a hipótese de que essa seria uma etapa caracterizante de 

comunidades de prática específicas, é preciso descrevê-la com muito mais detalhe, e, para 

isso, o método de análise proposto por Valentine Roux (2019) é um excelente ponto de 

partida, apesar da autora apresentar poucos exemplos da América do Sul. Assim, é possível 

que as descrições dessa etapa nas produções indígenas na Amazônia possam auxiliar a refinar 

o modelo de análise por ela proposto para a manufatura por sobreposição de roletes. Além das 

pesquisas de duas orientadas de Roux, Claude Coutet (2009, 2016) na Guiana Francesa, e 

Catherine Lara (2016) no Equador, destaco o trabalho de Juliana Machado (2005-2006) na 

Amazônia central, que também procurou descrever melhor essa etapa. De qualquer maneira, 

no Anexo B encontra-se, juntamente com os códigos da análise, um resumo das definições e 

nomenclaturas utilizadas por Roux para descrever sequências, técnicas e procedimentos na 

etapa de manufatura que podem nos auxiliar a padronizar as descrições dessa etapa. Os termos 

aparecem em inglês, para não confundir com termos já utilizados em português que podem ter 

outros significados consolidados pelos manuais nacionais (e.g. CHMYZ, 1976; LA SALVIA; 

BROCHADO, 1989).  

Entre os PFK, o rough out da base é usualmente modelado (modeling by hammering wet 

paste) de maneira circular espessa (waimiri atroari), circular plana (circum-Roraima, waiwai, 

tiriyó e kari’na), convexa (circum-Roraima, tiriyó e kari’na), em pedestal (waiwai, katxuyana 

e tiriyó) ou cônica (wayana GF, aqui modeling by pinching). Outra técnica é o roletado em 

espiral (coil forming by spiral procedure) para a base, no estilo wayana e aparai BR e também 

no tiriyó. As Wauja, Wajãpi e Asurini modelam a base circular plana, já os Palikur a modelam 

plana ou convexa. As Asurini também podem fazer a base roletada em espiral. 

O rough out do corpo da vasilha é usualmente feito pela técnica de roletes (coiling). A 

sobreposição dos roletes (coil forming), em geral, é feita por anéis formados por um único 
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rolete (ring procedure), mas se o diâmetro for muito grande, uma linha de roletes pode ser 

formada pela junção de mais de um rolete (segment procedure). Já o modo como se juntam os 

roletes (coil joining) pode variar bastante, mesmo dentro de cada estilo: sobrepostos na 

vertical (rectilinear joining), como nos estilos circum-Roraima, tiriyó, waiwai (com marcas 

de dedos entre os roletes), wayana e aparai BR, kari’na SU/GF; sobrepostos pelo lado interno 

(talvez bevel joining na face interna), como em waiwai, katxuyana, wayana e aparai BR, 

kari’na GU; ou pelo lado externo (talvez bevel joining na face externa), como em wayana GF, 

wayana e Aparai BR. Outro aspecto notado é a espessura grossa dos roletes em kari’na 

SU/GF, que fazem uma vasilha média com 3 ou 4 roletes, ao passo que entre os outros povos 

os roletes são mais finos, sendo necessário o dobro deles para a manufatura de uma vasilha de 

mesmo tamanho. A exceção para o rough out do corpo está no estilo waimiri atroari, que 

adiciona placa modeladas à base, e no wauja, que sobrepõe pedaços de argila (talvez pela 

técnica modeling by drawing). 

Feito o rough out, os processos para homogeneizar a superfície e dar a forma final da 

vasilha, o preforming, são menos variados. O preforming pode ser feito ao longo do processo 

de roughing out, em cada parte da vasilha enquanto ela vai sendo construída, ao unir os 

roletes ou pedaços de argila by pressure and scraping, ou seja, alisando com as mãos e/ou 

com uma ferramenta mais rígida (como um pedaço de cabaça), em um processo de 

alisamento. Esse procedimento é seguido por todos os povos, com movimentos horizontais, 

verticais, da base para a borda ou da borda para a base (observado em wajãpi). Um detalhe 

diferente foi observado para uma ceramista Kari’na na Guiana Francesa, que antes de fazer 

esses movimentos coloca pedaços de argila na junção dos roletes. 

Ao mesmo tempo, o preforming by pressure and scraping dá forma às paredes por 

pressão descontínua na face interna e externa em diferentes direções, empurrando-as e criando 

o contorno específico da vasilha com o uso de uma ferramenta rígida, como um pedaço de 

cabaça. Esse processo também afina e homogeneiza a espessura da parede, ao retirar excessos 

de argila. Isso é observado em todos os estilos, mesmo nos que foram construídos por 

modelagem. Outro procedimento utilizado especificamente para o preforming da borda e 

lábio, é o shaping by continuous pressure, que resulta das pressões aplicadas pelo dedão e 

pelo indicador com o auxílio de um instrumento macio e umedecido, como um pedaço de 

pano ou cogumelo (wayana e aparai, kari’na SU/GF).  

A sequência final da manufatura é o finishing, a homogeneização da superfície por 

alisamento, polimento e/ou aplicação de resinas ou engobos. Pode ser iniciado com a pasta 

ainda úmida (smoothing wet paste), com o auxílio de ferramentas macias, como sementes, 
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pedaços de pano, etc.; e mais tarde, com a pasta já em ponto de couro (smoothing leather hard 

paste), ocorre o que pode ser considerado um polimento (burnishing), feito com uma 

ferramenta mais dura, como seixos. Uma sequência diferente é utilizada pelas Waimiri 

Atroari e Wauja, com a raspagem (brushing leather hard paste) e o lixamento da superfície 

em ponto de couro. 

Essas descrições detalhadas nos permitem considerar algumas questões para a 

manufatura, especialmente a roletada: quão importante é o modo de se fazer a base? E o modo 

de junção do primeiro rolete? E a sobreposição dos roletes seguintes? Quão importante é o 

modo de junção dos roletes (horizontal, vertical, “colapsando” da borda para a base ou 

“desenhando” da base para a borda)? Ou seja, em que medida as variações observadas em 

cada sequência são definidoras de comunidades de práticas distintas ou podem ser 

consideradas simplesmente variações de uma mesma técnica? Até porque, muitas variações 

são observadas entre ceramistas de um mesmo povo, ou de uma mesma comunidade de 

prática. Para melhor explicar uma situação de convergência técnica numa análise 

comparativa, Gosselain (2018: 7-8) propõe algumas alternativas: 1) confinar a comparação a 

uma área geograficamente mais restrita, na qual uma genealogia de prática possa ser 

estabelecida com segurança; 2) aumentar o nível de detalhamento da descrição, seja das 

operações e sequências como das ferramentas utilizadas, além de combinar outros elementos 

da cadeia operatória; 3) combinar com a análise de elementos que em si não são considerados 

bons marcadores sócio-históricos, mas que quando considerados em associação a outros 

elementos podem ser. Enquanto a alternativa 3 sempre foi utilizada, acredito que as outras 

duas devam receber mais atenção. 

Quanto às ferramentas, três objetos se destacam nos relatos: pedaços de cabaça, 

cogumelo, pedras vermelhas. O quanto esses objeto são utilizados também por outros povos 

na região, ou seriam característicos de PFK ainda precisa ser verificado. Sobre a manufatura, 

já é possível notar que maiores variações ocorrem na sequência de roughing out do que de 

preforming ou finishing. Isso está de acordo com o observado por Gosselain (2018: 11), que 

as identidades mais enraizadas poderiam estar mais presentes especificamente na sequência de 

roughing out. Contudo, essas observações são contrárias às conclusões de Coutet (2016: 79), 

que notou que é a sequência de preforming a apresentar as maiores variações.  

De qualquer maneira, fica evidente que, antes de descartar a possibilidade de que 

sequências de manufatura possam representar identidades mais enraizadas no caso amazônico, 

é necessário aprofundar mais a análise dessa etapa. Análises de raio X também podem auxiliar 
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na identificação de técnicas e procedimentos nessa etapa, como foi observado na cerâmica 

Asurini (LIMA; SILVA, 2015).  
 

Tratamentos de superfície 

Para essa comparação, não será considerado tanto se um tratamento foi aplicado antes 

ou depois da queima, mas em termos de tratamentos plásticos ou pintados e em como eles são 

aplicados: fundo ou faixas, grafismos plásticos ou pintados, coberturas. É uma comparação 

inicial para começar a entender os elementos comuns e diferenciadores entre os estilos 

propostos. É justamente por ser um aspecto mais visível e maleável que o tratamento de 

superfície de um estilo pode ser utilizado tanto de maneira emblemática, indicando 

identidades mais enraizadas, como se relacionar propositadamente com outros estilos, 

indicando identidades situacionais. Por isso que são necessárias análises muito mais 

específicas e detalhadas para melhor compreender esse elemento, como análises 

arqueométricas de composição dos pigmentos, melhor observação sobre a ordem de aplicação 

e técnicas dos tratamentos e, principalmente, uma análise comparativa dos grafismos. 

Uma primeira observação quanto a esse aspecto é a de que usualmente as vasilhas para 

cozinhar não apresentam tratamentos pintados mais elaborados (mais de um tipo de pintura ou 

grafismos). No entanto, na maior parte dos casos, têm a superfície externa e interna cobertas 

com alguma resina ou pintura de base vegetal, como impermeabilizantes. Essas resinas e 

pinturas desaparecem com o uso, principalmente se são levadas ao fogo. Nem todos os 

tratamentos plásticos são associados à vasilhas de cozinhar, mas talvez esse seja o caso de 

vasilhas com roletado aparente na face externa. Do mesmo modo que os corrugados nas 

vasilhas Tupiguarani (e.g. LA SALVIA; BROCHADO, 1989), o roletado pode também servir 

para aumentar a superfície de contato com o calor, característica essencial para as vasilhas de 

cozinhar. As marcas de sulcos de dedos nos assadores tiriyó também podem servir para o 

mesmo propósito, mas, como entre os Wayana e Aparai, podem também ter um significado 

importante, que é a marca de garras de onça, marca também reproduzida no beiju entre os 

Aparai. 

As vasilhas pintadas são, em geral, as utilizadas no preparo e no serviço de bebidas 

fermentadas, muitas vezes em festas e em rituais. Mesmo alguns tratamentos plásticos, como 

incisões, ponteados, perfurados e apliques, são também associados a esse tipo de vasilha. 

Ainda que algumas cores de pinturas sejam compartilhadas, o modo como são feitas as tintas 

e a ordem e configuração de aplicação são, usualmente, bastante distintas em cada estilo. A 

Tabela 19 e a Tabela 20 resumem esses aspectos em cada um dos estilos. 
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Tabela 20: Tabela de comparação de tratamentos de superfície na face externa. Onde (a) significa que o tratamento era feito antigamente, (v) que é pigmento vegetal), “na” que não há informações. 

Face externa waimiri atroari circum-Roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana GF wayana e aparai BR kari’na GU kari’na SU/GF 

Fundo superfície 
resina transparente 

superfície 
pintura preta (v) 

superfície 
resina transparente 
pintura preta (v) 
pintura vermelha 

superfície 
resina transparente 

superfície 
resina transparente 

superfície 
resina vermelha 
pintura branca 

superfície  
resina vermelha 
pintura vermelha  
pintura preta  
pintura branca  
pintura amarela 

superfície 
resina vermelha  
resina preta  
pintura preta  
pintura branca 

superfície  
resina vermelha  
resina preta  
pintura vermelha  
pintura branca  
pintura amarela 

Grafismo 
plástico 

sulco dedos 
incisões e ponteado (a) 
roletado (a) 

na 
incisões 
corrugado 
roletado 

roletado 
perfurado 

corrugado 
roletado 
ponteado 

na 
incisão  
roletado  
corrugado 

perfurado  
apliques  

incisão  
perfurado  
aplique  
sulco dedos  

Grafismo 
pintado pintura vermelha (a) pintura preta (v) pintura preta (v) na na 

pintura vermelha 
pintura preta 
pintura branca 

resina vermelha 
pintura vermelha 
pintura preta  
pintura branca  
pintura amarela 

resina vermelha  
resina preta  
pintura preta  
pintura branca 

pintura vermelha  
pintura preta  
pintura branca 
pintura azul 

Cobertura resina transparente trançado 
revestimento resina transparente resina transparente 

barbante 

resina transparente 
trançado 
revestimento 

resina transparente 
trançado transporte 

resina transparente 
trançado transporte trançado revestimento 

resina transparente  
trançado revestimento 
barbante 

 

Tabela 21: Tabela de comparação de tratamentos de superfície na face interna. Onde (a) significa que o tratamento era feito antigamente, (v) que é pigmento vegetal), “na” que não há informações. 

Face interna waimiri atroari circum-Roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana GF wayana e aparai BR kari’na GU kari’na SU/GF 

Fundo superfície 
resina transparente 

superfície 
pintura preta (v) 

superfície 
resina transparente 
pintura preta (v) 

superfície 
resina transparente 
resina preta 

superfície 
resina transparente 

superfície 
resina vermelha 
pintura vermelha 
pintura branca 

superfície  
resina vermelha  
pintura vermelha 
pintura branca  
pintura preta  
pintura amarela 

superfície  
resina vermelha  
resina preta  
pintura vermelha  
pintura preta  
pintura branca 

superfície  
resina vermelha  
resina preta  
pintura vermelha  
pintura preta  
pintura branca 

Grafismo 
plástico na na na roletado 

perfurado 
ponteado 
sulcos dedos na na perfurado  

 

perfurado  
aplique  
sulco dedos  

Grafismo 
pintado pintura vermelha (a) pintura preta (v) pintura vermelha resina preta na 

resina vermelha 
pintura preta 
pintura amarela 
pintura cinza 

resina vermelha  
pintura vermelha  
pintura preta  
pintura branca  
pintura amarela 

resina vermelha  
pintura preta  
pintura branca 
resina preta 

pintura vermelha  
pintura preta  
pintura branca  
pintura amarela 

Cobertura resina transparente na na resina transparente 
barbante resina transparente resina transparente resina transparente resina transparente resina transparente 
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Entre os estilos circum-Roraima, katxuyana e tiriyó, é possível notar como não são 

utilizadas pinturas em outras cores que não o preto. Atualmente, no estilo waimiri atroari 

também não, mas como foi observado em vasilhas antigas, eram feitos grafismos em 

vermelho e é muito possível que fossem aplicados outros grafismos nas superfícies, pintados 

ou por técnicas plásticas. Nesses casos, é possível que a cerâmica não seja considerado o 

suporte preferido para a reprodução de grafismos, talvez melhor expressa em objetos como os 

trançados.  

Nos outros estilos, o uso de pintura vermelha (mineral ou de base vegetal, como resina) 

é compartilhado, seja em toda superfície (waiwai, wayana GF, wayana e aparai BR, kari’na 

GU, kari’na SU/GF), seja em faixas, para ressaltar características da forma (kari’na SU/GF), 

como fundo para a aplicação de grafismos pintados (waiwai, wayana e aparai BR, kari’na 

SU/GF) ou como grafismos diretamente sobre a superfície ou sobre um fundo de outra cor 

(waiwai, kari’na SU/GF). Já pinturas brancas e amarelas são utilizadas somente nos estilos 

wayana e aparai BR (apesar de poder ter sido utilizada no passado por wayana GF) como 

fundo ou faixas, e kari’na SU/GF, como fundos, faixas e grafismos. Nesses estilos, a 

combinação dos tratamentos de superfície pintadas parecem representar estilos visuais 

bastante emblemáticos, muito diferentes uns dos outros, mas que nas variações regionais de 

wayana e aparai, e kari’na, apresentam elementos compartilhados. Em kari’na SU/GF, 

atualmente, a cerâmica parece ser um suporte privilegiado para a reprodução de seus 

grafismos, pois são feitos em todo o tipo de vasilha, mesmo nas formas que imitam vasilhas 

europeias e para a venda como artesanato. No entanto, nesse caso, o que se observa é a 

preferência por utilizar pinturas vermelhas e pretas, com o branco e o amarelo deixados de 

lado. Isso pode estar relacionado com a dificuldade de acesso a fontes de pigmentos argilosos 

nessas cores, que não são tão comuns quanto o vermelho. 

Ao se comparar os estilos de povos falantes de outras línguas, são feitas algumas 

observações. As ceramistas Wauja pintam as vasilhas de vermelho como fundo ou faixas, e 

pintam grafismos em preto (ou marrom) diretamente na superfície, de maneira similar ao 

estilo kari’na, mas com grafismos aparentemente muito diferentes. Outro aspecto comum a 

esses dois estilos são os apliques diversos, principalmente os zoomorfos no caso wauja. Os 

Palikur utilizam incisos e ponteados, além de pinturas em vermelho e preto (tanto minerais 

como de base vegetal). As Wajãpi não costumam aplicar tratamentos plásticos ou pintados 

para fazer grafismos e aplicam somente uma resina em toda superfície. Raramente são feitos 

grafismos incisos na cerâmica entre as Wajãpi, que atribuem esse tratamento aos Wayana e 

Aparai. Uma comparação interessante é entre os tratamentos pintados asurini e wayana e 
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aparai BR. As vasilhas de cozinhar asurini também são revestidas com resina vermelha e as 

vasilhas pintadas típicas tem fundo amarelo com grafismos em preto e vermelho, cobertos por 

resina transparente. No passado, também utilizavam pintura branca. 

Contudo, antes que sejam feitas conclusões precipitadas sobre as semelhanças e as 

diferenças de tratamentos de superfície entre estilos PFK e de outros povos, é realmente 

necessário que análises comparativas e aprofundadas ocorram. Não somente as análises 

arqueométricas podem auxiliar a pensar sobre a composição dos pigmentos e preparo de 

tintas, como é fundamental uma análise comparativa dos grafismos para entender quais são os 

motivos básicos utilizados por cada povo e toda a gama de combinações que pode ter 

significados muito específicos. O estudo comparativo dos grafismos utilizados por cada povo 

é também necessário para compreender em que medida seu repertório é compartilhado pelos 

PFK e em que medida eles são diferentes para cada tipo de suporte (como cerâmica, trançado, 

miçanga, etc.).  

 

Formas e usos: 

As formas das vasilhas, assim como os aspectos morfológicos delas, podem estar 

relacionadas com performances específicas de acordo com o uso pretendido. Por exemplo, 

vasilhas para cozinhar necessitam de bocas abertas para que se tenha acesso ao seu conteúdo, 

enquanto que vasilhas para servir água são mais eficientes se tiverem bocas fechadas ou 

restritivas independentes. É por isso que formas de vasilhas nos mais diferentes lugares e 

tempos podem ser bastante semelhantes. Além disso, uma mesma forma pode ser feita por 

meio de técnicas de manufatura distintas. 

Se as técnicas de manufatura (aspectos não visíveis difíceis de serem alterados) estão 

muito mais relacionadas com identidades enraizadas, não é sempre que as formas (aspectos 

visíveis que podem ser mais facilmente manipulados) são mais associadas com identidades 

situacionais. É também possível pensar em como formas podem ser bastante características de 

um determinado estilo associado com identidades mais enraizadas, pois refletem aspectos 

específicos dos modos de preparação dos alimentos, tipos de alimentos preparados, etiquetas 

no consumo de alimentos, além de possíveis significados simbólicos. 

Para algumas formas, é necessário que a ceramista tenha completo domínio e habilidade 

da técnica de manufatura. Como indicam exemplos etnográficos, somente as ceramistas mais 

velhas e habilidosas é que fazem vasilhas grandes, além de formas de contorno complexo. 

Mesmo os assadores, que aparentam ser mais fáceis, não são todas as mulheres que sabem 

fazer. Por exemplo, no momento da visita de Yde (1965) aos Waiwai, somente uma ceramista 
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sabia como fazer um assador e estava disposta a fazê-lo. Ou, como relata Cabral (2014a), as 

mulheres Wajãpi recentemente tiveram dificuldade em fazer vasilhas grandes, de modo que as 

paredes não colapsassem com seu peso. Ainda, como relata Silva (2000), as grandes vasilhas 

rituais Asurini são feitas pelas mulheres mais velhas, que têm total controle e habilidade sobre 

a técnica de manufatura. É também o caso das vasilhas restringidas independentes entre 

Wayana e Aparai, no Pará, que apesar de sobreporem os roletes pelo lado externo para 

construir as vasilhas, fazem essa sobreposição pelo lado interno na parte do pescoço (LINKE; 

VETLHEM, 2017), que demonstra uma adequação da manufatura para uma forma específica.  

É também preciso uma vontade das ceramistas em querer inovar. Isso é evidente entre 

as ceramistas Kari’na no Suriname e na Guiana Francesa, que, desde o século XVII, estavam 

dispostas a imitar as formas de vasilhas europeias. A diversidade de formas e imitações, 

inovações as mais diferentes possíveis feitas pelas mulheres Kari’na, é impressionante. 

Outro aspecto a ser considerado é a relação entre forma, uso e nome da vasilha. Essa 

relação parece ser bastante coerente na cerâmica Tupiguarani, mas para os PFK isso não é tão 

óbvio, como já discutido para a cerâmica Kari’na. Pode ser que a relação entre uso e nome 

seja muito mais forte do que entre forma e nomes, o que tem sido observado para outros tipos 

de objeto (ver RYBKA, coment. pessoal para abanos na Amazônia; Igor Rodrigues, coment. 

pessoal para os trançados entre PFK), mas essa é uma questão que precisa ser melhor 

investigada em trabalhos interdisciplinares.  

Ao menos em três línguas, as vasilhas de cozinhar possuem a palavra tuma no nome, 

que significa o sumo da mandioca, ou tucupi, em referência ao principal preparo da região: o 

caldo de tucupi com pimenta e carne ou peixe (pepper pot, damurida). Tuna, a palavra para 

água, está no nome da vasilha de armazenar água em Wayana e Aparai. 

Outra coisa interessante, é que na classificação das formas proposta na análise das 

vasilhas em museus, de acordo com relação do diâmetro da boca e do corpo, e contorno 

específico, muitas vezes as vasilhas são colocadas em categorias distintas em relação à 

tipologia nativa pelo uso. Uma análise das marcas de uso nas vasilhas também pode ser feita 

nas vasilhas dos museus, para melhor compreender os modos de uso de cada tipo. A Tabela 21 

resume os tipos de vasilha em cada estilo em relação aos usos, nomes e formas. 

 



	 206	

Tabela 20: Comparação de tipos de vasilhas de PFK em relação ao uso, forma e nome. Abreviações: Ak. = Akawaio; Pt. =  Patamona;  Mk. = Makushi; na = não há informações. 

 waimiri atroari circum-roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana e aparai kari’na 

fermentar 
bebidas, urna 

funerária 

na kasiri toto’ai (Ak) yukwé 

 
MI-56 

na tüwapéhe 

 
SM-310 

oha – apipa 

 
MI-14 

 

samaku  

 
MV-743 

 
waresa  

 
TM-775 

 
maka  

 

servir bebidas 
fermentadas 

na oini (Pt.) parákwe 

 
MI-60 

 
MI-68 

makuá 

 
MPEG-166 

 

mahá 

 
MPEG-183 

 
MPEG-184 

 
karípo 

 
kanáwama (oval) 

 
oküyãn (complexo) 

kalipo – tumeri 

 
MI-40 

 
kalapiman – kurara  

 
MFK-922 

 
ëhenematop – osenematopo 

 
 

sapera 

 
TM-771 

 
MV-676 
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 waimiri atroari circum-roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana e aparai kari’na 

armazenar 
bebidas 

fermentadas 
no local onde 
serão servidas 

na samaku (Ak.) 

 
WR-252 

maxkirpa 

 
MI-61 

na na tëpïnkem – typerykemy 

 
MI-33 

 
kalimata – kasanamano 

 
MV-688 

 
peimiliman - peimirimano 

na 

armazenar 
água para 
beber e/ou 
cozinhar 

 na  samaku (Ak.) 

 
WR-252 

na na na na tukuwari 

 
WM-640 

armazenar e 
servir água 

na na pîmkoto / urutu 

 
MI-77 

na 

 
MPEG-168 (possivelmente) 

 

na 

 
MFK-904 (possivelmente) 

tunaopkatop – tuna arykatopo 
(em ritual) 

watrakan 

 
MV-701 
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 waimiri atroari circum-roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana e aparai kari’na 

cozinhar 

	 	 		   tyruwa 

 
MHN-538 

 
WT-894 (possivelmente) 

tuma’ing (Ak.) 
 

uiná (Pt.) 

 
VKM-935 

 
einé (Mk.) 

 
MI-86 

 
MI-84 

tahrem (tahrem wooto 
tîyotopo) 

 
WR-255 

 
MHN-533 

 

churaiéna 

 
NM-951 

*foto cedida pelo Nationalmuseet 
 

orína 

 
MFK-897 

 
MFK-899 

tumainë – oripo 

MPEG-109 

 
MQB-839 

 
kijawëkman – kaokomano 

 
MPEG-105 

 
tïmulikem – mykyhmano 

 
ëliwë kaphem – orino kahsemy 

tuma yenë 

 
MV-698 

 
BM-848 

assar 

ahinjaty 

 
MWA-517 

na erepó 
 

arinto 

 
MPEG-167 

urumata 

 
MPEG-186 

ëlinat – orinato 

 
MI-18 

arinatu 

servir 
alimentos 

na 

 
WT-895 (possivelmente) 

 
                                       

na 

 
MN-95 (possivelmente) 

ahpa 

 
MI-79 

 

 
MN-99 

na alimakö 

 
MFK-900 

 
xarápimãn 

 
pámpichi 

ëlimak – paratu 

 
TM-779 

parapi/tasipi 

 
WM-582 
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 waimiri atroari circum-roraima waiwai katxuyana tiriyó wayana e aparai kari’na 

outros usos 
e formas 

na na na marpa (ritual) 

 
NM-946 

*foto cedida pelo Nationalmuseet 
 

tüfo (colher) 
 

mukusi – mukuxi  

MI-24 
 

upotakili – upotakirikikihmano 

 
MPEG-137 

 
ilak akatop – irako akatopo 

(ritual formiga) 
 

na 

 
MQB-831 

asemunusi 

 
MV-727 

Acervos: Museu do Índio FUNAI; Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI/Museu Paraense Emílio Goeldi; Stichting Surinaams Museum; Museum Fünf Kontinente; Museum Volkenkunde e Tropenmuseum – Collectie Nationaal Museum 
van Wereldculturen; Walter Roth Museum of Anthropology; Wereldmuseum – Collectie Wereldmuseum; Museu do Homem do Norte; Weltmuseum; Museu Waimiri Atroari; Världskulturmuseet; Museu Nacional; fotos cedidas pelo Nationalmuseet; Musée du 
quai Branly; British Museum. 
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Destaco aqui algumas formas que podem ser comparadas com as usadas por outros 

povos: a vasilha conectada asemunusi kari’na e a vasilha conectada kutku palikur, apesar das 

diferenças podem ter origem comum, como sugerido por alguns autores; a vasilha de 

fermentar bebidas palikur é muito similar à samaku kari’na, de mesma função; as vasilhas 

básicas de cozinhar circum-Roraima, waiwai, katxuyana, tiriyó, wayana e aparai, e kari’na são 

todas muito semelhantes entre si; elas também são semelhantes às vasilhas de cozinhar de 

povos de língua Tupi-Guarani na região, como Wajãpi, Asurini e mesmo Zoé (ver imagens 

em KÄSTNER, 2008); formas e nomes de vasilhas wajãpi, com provável influência wayana e 

aparai, como a vasilha de contorno complexo e a vasilha karipo, mas também a vasilha parapi 

similar à vasilha kari’na, de mesmo nome e função; no entanto, no caso da vasilha de 

contorno complexo, é também uma forma utilizada entre os Asurini.  

 

Palavras de produção cerâmica: 

Apesar de várias palavras nas línguas indígenas relacionadas à produção cerâmica terem 

sido anotadas durante a descrição de cada povo no Capítulo 4, a comparação delas e seus 

significados ainda é inicial e necessita, com certeza, do auxílio de profissionais da linguística. 

Além disso, não foram encontradas palavras em todas as línguas para os mesmos significados, 

por isso, só algumas puderam ser comparadas na Tabela 22. 

É interessante notar que, frequentemente, a palavra utilizada para “argila” é a mesma 

(ou bastante similar) para “cerâmica” (wayana e aparai, kari’na), ou para “assador” (waiwai, 

wayana e aparai, kari’na). Isso é importante, pois uma reconstrução dessas palavras no Proto-

Karib não significaria necessariamente que esses povos já produziam vasilhas cerâmicas, mas 

simplesmente o reconhecimento de determinado tipo de solo que pode ser utilizado para essa 

produção (Konrad Rybka, com. pessoal). É o que indica a reconstrução fonológica feita por 

Girard (1971: 300), eri-ni ou ori-ni significa tanto “argila” quanto “vasilha cerâmica”. Seria 

interessante coletar palavras sobre processos mais específicos, como “rolete” ou as técnicas de 

manufatura. 

Outras palavras são similares entre algumas línguas, mas nenhuma aparenta ser 

absolutamente comum a todas. Por exemplo, as argilas também são diferenciadas por cores, 

que coincidem em alguns casos (como “argila branca” em aparai e kari’na) ou em outros são 

usadas de maneira diferente (kuli/kuuru para “argila vermelha” em kari’na e waiwai, mas para 

“argila amarela” em wayana). 

Do mesmo modo, uma comparação mais específica deve ser feita entre essas palavras 

nas outras línguas, para entender se haveria empréstimos em algum sentido, como seria o caso 
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de empréstimos de palavras em línguas Karib para línguas Tupi-Guarani, como propõem 

diversos linguistas.  

 
Tabela 22: Comparação de palavras de produção cerâmica nas línguas faladas por PFK. No caso de 
“seixo de alisar”, a abreviação “(ver.)” se refere especificamente a pedras vermelhas, enquanto que as 
outras palavras se referem aos seixos de pedras comuns. No caso de “argila vermelha”, as palavras nas 
línguas wayana e aparai se referem, na verdade, à uma pedra laterítica, e não a um tipo de argila.  

Port. waimiri 
atroari waiwai tiriyó wayana aparai kari’na 

Cerâmica - tahrem alinö ëliwë orinato orino 

Argila 

wudji 
kidide 
kraminjana 
xiximinja 

ermo 
tawá 
ëri 
takuren 

ëliwë orinato orino 

Argila 
vermelha - kuuri 

(pedra) na eliwakpiú 
(pedra) 

suhupary 
(pedra) kuli 

Argila preta - - - purunë kurumotoh na 
Argila branca - - - nenuë tawa tawa 
Argila 
amarela - na- - kuli araraymo kamuyu 

Caraipé kamyda kwepi parípo - - kwepi 

Seixo alisar topy 
typy (ver.) 

tohkarara 
topu 

pirípiri 
topu 
(ver.) 

mele mere topu/ takua 
(ver.) 

Resina 
transparente ximiri sîpo 

makamáka káwru mëpuku mopuku simili 

 

*** 
O que definiria, então, uma “cerâmica Karib”? Ou seja, quais seriam as características 

dos estilos tecnológicos que estariam associados a uma identidade etnolinguística Karib? Até 

o momento, não considero possível pensar em características que unam os estilos propostos 

em uma grande tradição. As sequências como um todo, os estilos, diferem bastante entre si, 

apesar de alguns serem mais próximos entre si do que outros. Algumas características que são 

comuns a quase todos os estilos (como a preparação da argila, a sequência de preforming e o 

uso de pintura preta vegetal), não são elementos considerados bons marcadores de identidades 

mais enraízadas. As características que seriam melhores marcadores nesse sentido precisam 

ser melhor analisadas (como a manufatura), ou então não são compartilhadas por todos os 

estilos, apesar de poderem indicar uma maior similaridade entre alguns deles. Além disso, 

existem vários elementos que são compartilhados com povos falantes de outras línguas, o que 

indica possíveis relações entre eles. Neste momento, proponho pensar em como as cadeias 
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operatórias desses diferentes estilos podem contar parte da história de interações entre alguns 

desses PFK e também de suas relações com falantes de línguas de outras famílias linguísticas. 

 

5.2 Relações sociais e trajetórias históricas 

 

Mesmo que não se agrupem em uma tradição comum, é possível observar que alguns 

estilos são mais próximos entre si do que outros. Observa-se também como alguns estilos tem 

proximidade ora com estilos de falantes de línguas Arawak ora de Tupi-Guarani. Essa 

proximidade se dá pela observação da configuração atual desses estilos em um passado 

recente (os últimos 100 ou, no máximo, 300 anos), mas que em alguns casos podem indicar 

interações de um passado mais remoto. No entanto, cabe lembrar que essas observações ainda 

são iniciais e precisam ser verificadas por meio de pesquisas detalhadas e mesmo 

interdisciplinares.  

O estilo waimiri atroari é bastante único por causa da manufatura por modelado e a 

espessura bastante grossa das paredes e da base. É especialmente importante, nesse caso, 

saber se as vasilhas antigas foram feitas do mesmo modo ou por meio de outra técnica de 

manufatura, para entender se há uma continuidade de técnicas ou não. Manufatura modelada é 

também praticada pelos Wauja, no entanto a distância entre esses povos é muito grande para 

que uma comparação direta entre eles possa ser feita neste momento, além de serem dois 

modos distintos de modelagem. Mais investigações sobre os estilos de outros povos na região 

poderiam mostrar se a manufatura modela é característica também da produção cerâmica de 

outros povos falantes de línguas Arawak no norte e oeste amazônico, ou mesmo de povos de 

outras famílias linguísticas.  

Essa relação entre Karib e Arawak é mais visível no estilo kari’na, bastante particular, 

mas que compartilha diversos elementos visíveis com a cerâmica dos Palikur: algumas formas 

de vasilhas, uso do caraipé (kwep em Palikur) e grafismos influenciados pelos aplicados nas 

cerâmicas arqueológicas Koriabo e Aristé. Essa relação já foi observada por outros 

pesquisadores, estendendo-se também à Venezuela e ilhas do Caribe (e.g. BOOMERT, 1986). 

Também poderia ser investigada uma relação dos Kari’na com seus vizinhos Lokono (língua 

Arawak), que não produzem cerâmica há bastante tempo, pois utilizam aquela feita pelos 

Kari’na. Todavia, é bem possível que produzissem cerâmica no passado, pois, segundo 

Ahlbrinck (1931: 245), corria uma história de que os Lokono eram os produtores originais de 

cerâmica, posteriormente copiada pelos Kari’na. De qualquer maneira, sugiro que o estilo 

cerâmico kari’na tenha se consolidado também pelas interações com povos de línguas 
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Arawak, o que pode ser visto, justamente, nos aspectos mais visíveis da cadeia operatória, que 

identificam aspectos comunicativos e compartilhados de possíveis identidades situacionais e 

relacionais. Já aspectos menos visíveis, como a manufatura, precisam ser melhor observados, 

mas, segundo comparação de Coutet (2009), parecem ser distintos. 

Outra observação sobre o estilo kari’na é em relação a suas variações regionais. Elas 

podem ser tanto produto de um distanciamento entre as comunidades Kari’na no Suriname e 

na Guiana Francesa com as comunidades na Guyana e na Venezuela (que com o tempo foram 

diferenciando seus estilos, assim como aconteceu com a variação linguística), como resultado 

das diferentes trajetórias históricas e das relações que essas comunidades estabeleceram ao 

longo do tempo em suas regiões. Inclusive, pelos desenhos de Roth (1924), a espessura dos 

roletes em kari’na GU é bem mais fina que a observada em kari’na SU/GF, o que pode 

significar mudanças nas comunidades de prática, ou comunidades de prática de origens 

diferentes que foram convergindo para um mesmo estilo visual. O uso somente de mineral ou 

caraipé tanto pode indicar a qualidade das argilas em cada região como as diferentes redes de 

cooperação, acesso ao caraipé, usos de vasilhas, etc.  

Essas relações Karib e Arawak podem ter chegado até o alto rio Xingu ou terem sido 

remodeladas novamente na região, em tempos mais recentes, como é visto em pesquisas sobre 

a fase Ipavu, discutida a seguir. Só que, no caso do alto rio Xingu, são os povos de língua 

Arawak que ainda fazem a cerâmica, e não os PFK. 

Já os estilos waiwai, katxuyana, tiriyó e wayana e aparai compartilham diversos 

aspectos em toda cadeia operatória, mas não apresentam nenhum elemento comum a todos. 

Pelo contrário, diferenças sutis de características são observadas de acordo com sua 

proximidade de localização e talvez até de convivência. Nos aspectos menos visíveis, existem 

muitas variações no modo de junção dos roletes. Essas variações podem mostrar distintas 

comunidades de prática, no entanto, como já observado anteriormente, é preciso entender em 

que medida são variações ou são realmente modos distintos de fazer. Um aspecto mais 

maleável, como o uso de materiais antiplásticos, revela que a maior parte dos estilos utiliza 

minerais já presentes na argila (menos tiriyó, que adiciona areia) e caraipé (com exceção de 

wayana e aparai). Quanto aos aspectos mais visíveis, como o formato de vasilhas para servir 

bebida fermentada, existem similaridades entre: um tipo comum em waiwai e katxuyana; 

outro que é mais próximo entre katxuyana e tiriyó; a forma da vasilha pîmkoto waiwai, que é 

encontrada em katxuyana e tiriyó; formas que tiriyó não fazem mais, mas que segundo Frikel 

(1973) eram similares às wayana e aparai, como a vasilha oval para servir bebida fermentada. 

Com exceção de katxuyana e tiriyó, que não pintam as vasilhas, as pinturas waiwai são 
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bastante diferentes de wayana e aparai. Todas essas similaridades e variações podem ser 

explicadas pela convivência próxima entre esses povos nos últimos séculos, cada qual com 

designações étnicas mais amplas compostas por diferentes povos, mas relacionados por falar 

línguas próximas. Ao menos wayana e tiriyó são mais próximos linguisticamente, assim como 

katxuyana e waiwai são mais próximos entre si (mas não é sabido como se relacionam com as 

anteriores) e aparai ainda não foi agrupado com nenhuma outra língua. Além dessas relações 

recentes, é bem provável que esses povos tenham convivido em áreas próximas desde há 

muito tempo e que possam mesmo ter uma origem linguística comum mais próxima que entre 

os outros PFK.  

A semelhança entre aspectos desses estilos com os estilos de povos falantes de línguas 

Tupi-Guarani chama a atenção, principalmente entre o subestilo wayana e aparai BR e asurini, 

e mesmo entre wayana GF e wajãpi. Tal aproximação se dá tanto por algumas formas (como 

as vasilhas de cozinhar, ou a vasilha de contorno complexo) como por um estilo de pintura 

específico: o fundo amarelo com grafismos de linhas finas em preto e vermelho, cobertos com 

resina transparente; e o revestimento de resina vermelha em toda a superfície das vasilhas de 

cozinhar. Além disso, é comum o uso de argila já com mineral suficiente, ou seja, escolha de 

depósitos que já apresentam as características consideradas adequadas. No entanto, o 

tratamento da argila difere: os PFK secam, trituram e peneiram, o que não acontece entre 

wajãpi e asurini (a não ser que a argila seja utilizada posteriormente). Quanto à manufatura, as 

variações na sobreposição de roletes são bastante semelhantes, destaca-se ainda que a base 

formada por espiral é feita por asurini, wayana e aparai BR e tiriyó.  

Os Wajãpi chegaram no norte do Amapá mais recentemente, atribuindo alguns de seus 

hábitos de produção cerâmica (forma complexa, grafismos incisos) aos Wayana. No entanto, 

vieram do baixo Amazonas, assim como os Aparai. Soma-se a essas semelhanças o fato de 

que é bem possível que a família Tupi-Guarani tenha se separado linguisticamente no leste 

amazônico e que tenha tido relações com ancestrais de línguas Karib da região. Assim, é 

possível que as semelhanças nos estilos tecnológicos cerâmicos sejam resultado de relações 

ainda mais antigas estabelecidas entre esses povos. Acredito que é uma questão que merece 

ser melhor investigada, inclusive ao se pesquisar quais elementos poderiam ser originais dos 

PFK e quais seriam Tupi-Guarani, para entender em que medida pode ter havido empréstimos 

de alguns aspectos de um lado para outro, como ocorreu nos diversos empréstimos 

linguísticos. De qualquer maneira, as interações entre eles acabaram por moldar seus estilos 

atuais, do mesmo modo que pode ter acontecido entre os Kari’na e os povos de língua 

Arawak. Na arqueologia, essa relação entre Tupi-Guarani e Karib também foi observada 
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arqueologicamente por Lorena Garcia (2017), e entre os Karib e outras famílias do Tupi por 

Bruna Rocha (2017), o que será discutido a seguir. 

Finalmente, o estilo circum-Roraima ainda precisa de pesquisas muito mais detalhadas 

para saber em que medida cada povo possui estilos diferenciados e identificar, inclusive, se 

realmente compartilham características suficientes para serem agrupados em um estilo 

comum. É também preciso entender em que medida eles podem revelar relações com os 

outros estilos propostos para os PFK e de seus vizinhos Wapichana ou Yanomami.  

 

 

5.3 Relações arqueológicas 

 

Mesmo que seja precipitado falar sobre uma tradição cerâmica associada à família 

linguística Karib, cujas origens possam ser traçadas até épocas pré-coloniais, é possível 

pensar sobre alguns complexos cerâmicos arqueológicos segundo aspectos pontuais aqui 

discutidos.  

No caso dos complexos cerâmicos Wai Wai e Rupununi, uma relação direta entre esses 

estilos cerâmicos arqueológicos e estilos da cerâmica etnográfica pode ser estabelecida. O 

complexo cerâmico Wai Wai foi escavado em uma antiga aldeia desse povo (na década de 

1950), e por isso diretamente associada a eles. Já o complexo cerâmico Rupununi, mesmo 

datado no período colonial em território tradicionalmente ocupado pelos Macuxi, não pode ser 

associado diretamente a esse povo. Concordo com as observações de Shirlei Santos (2010), de 

que essa associação não pode ser direta porque a região comporta um sistema multiétnico, já 

observado por outros autores. Os povos Kapon e Pemon da região produziam cerâmicas 

similares e utilizavam a cerâmica uns dos outros. Além disso, esses povos estavam em 

constante contato com Wapichana e Yanomami, que eram seus vizinhos. Uma análise mais 

detalhada da cerâmica Rupununi, assim como da produção cerâmica classificada inicialmente 

como estilo circum-Roraima, pode auxiliar a revelar os detalhes das interações entre esses 

povos, os centros de produção de cerâmica e definir melhor os estilos tecnológicos. 

Outro complexo cerâmico que pode ser mais diretamente associado com um PFK, é o 

do Sítio Eva-2, na Guiana Francesa, datado por volta do século XVII, e que não foi associado 

com fases ou tradições existentes e por isso não foi descrito anteriormente. As características 

da cerâmica (caco moído e caraipé, pintura vermelha e formas) são bastante próximas da 

cerâmica Kari’na descrita para o período pelo padre Jean de la Mousse. Segundo Martijn van 

den Bel e colegas (2014), esse sítio pode significar um período de consolidação das 
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características atuais da cerâmica produzida pelos Kari’na, aqui classificados no estilo kari’na 

SU/GF: abandono do caco moído para uso exclusivo de caraipé, maior uso de pintura 

vermelha e abandono de bases convexas para circular plana. 

Essas são as associações mais diretas entre PFK e os complexos cerâmicos 

arqueológicos, que mostram o potencial de abordagens históricas diretas por meio de 

pesquisas arqueológicas, focadas em um passado mais recente ou mesmo no período colonial. 

Pesquisas em antigas aldeias desses povos e lugares sabidamente ocupados por cada um deles 

são de fundamental importância para esse tipo de abordagem, além de, talvez, ser o tipo de 

pesquisa que mais interessaria aos próprios povos indígenas atualmente, como mostram 

alguns trabalhos colaborativos na Amazônia. Esse interesse parte tanto da necessidade de 

demarcar territórios, para proteger seus modos de vida e suas próprias vidas, como da vontade 

dos mais jovens de conhecer melhor a história de seu povo, como contada pelos mais velhos e 

observada em marcos da paisagem, lugares e artefatos. É o que indicaram as pesquisas 

colaborativas feitas com os Asurini do Xingu (SILVA, 2015; SILVA; GARCIA, 2015; 

GARCIA, 2017), com os Wajãpi (CABRAL, 2014), com os Waiwai e outros povos que 

habitam entre os rios Mapuera e Trombetas (CAIXETA DE QUEIROZ, 2008; JÁCOME, 

2017), com os Munduruku (ROCHA, 2017), entre outros. Arqueólogos Waiwai, formados e 

em formação pela Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), têm também interesse 

em utilizar essa ciência como mais um modo de acessar seus conhecimentos tradicionais e 

entender sua própria história, como mostra o trabalho de Cooni Wai Wai (2019) e de Jaime 

Xamen Wai Wai (2017). Essa aproximação com os povos indígenas é essencial para a 

Arqueologia e para o entendimento dessa produção cerâmica, mas deve ser feita com todo o 

cuidado para que as necessidades e interesses desses povos não se percam em nossos 

questionamentos científicos: 

 
The Amerindian populations of the Guianas show a certain degree of cultural 
continuity with the past, which is also documented by historic accounts, that 
makes this area a good setting for ethno-archaeological research. But when 
conducting fieldwork in the Guianas, the researcher is often confronted with 
the social struggle of a poverty-stricken people, suffering from 
discrimination and oppression. One should proceed with integrity and 
responsibility in the racial and cultural conflict which is going on in 
numerous countries, not only using living culture to generate scientific 
hypotheses, but also employing his or her privileged position to combat 
colonial thinking. (VAN DEN BEL, 2009: 40) 
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As pesquisas colaborativas citadas comentam como são negociados os interesses dos 

pesquisadores e dos indígenas. Mais do que isso, refletem sobre como essa aproximação abre 

distintos caminhos para a interpretação de vestígios arqueológicos e a construção de 

narrativas sobre o passado. É importante, inclusive, para pensar a relação desses povos com os 

vestígios arqueológicos de tempos mais longínquos, como a associação feita comumente entre 

PFK e complexos cerâmicos da Tradição Inciso-Ponteado e Série Arauquinoide.  

Acredito que não há ainda uma resposta clara ou consistente sobre essa associação, até 

porque não está claro que possa existir uma tradição cerâmica associada aos PFK em geral. 

Além disso, os próprios complexos dessas grandes tradições ainda precisam ser melhor 

estudados. Ao invés de se buscar uma explicação geral para a ampla distribuição de 

complexos cerâmicos arqueológicos que tem aspectos visuais em comum como se fossem um 

único modo de fazer cerâmica, é preciso entender melhor como se configuram esses 

complexos localmente, com mais detalhes para a cadeia operatória como um todo e suas 

etapas específicas (principalmente a manufatura). Esses estudos específicos podem facilitar 

nosso entendimento de como esses complexos se relacionam na forma de uma tradição única. 

O fato desses complexos cerâmicos terem sido associados aos PFK por causa do uso de 

cauixi, tratamentos plásticos de linhas e pontos e uma localização coincidente, são, na 

verdade, correlações muito fracas e já foram questionadas (desde sua proposição em 

LATHRAP, 1970), principalmente na Venezuela. Por exemplo, os complexos cerâmicos 

Hertenritz, Kwatta, Barbakoeba e Thémire, expressões Arauquinoide nas Guianas, não 

possuem cauixi como antiplástico. Além disso, estão localizados na região costeira em 

territórios tradicionalmente habitados tanto pelos Kari’na como pelos Lokono (língua 

Arawak). Na Venezuela, as séries e os complexos cerâmicos têm sido pensados como esferas 

de interação, no caso entre PFK e povos de língua Arawak, como visto no Capítulo 2. Essa 

ideia de esfera de interação Arauquinoide é também observada por Coutet, nas Guianas:  

 

L’uniformité technologique et la récurrence de certains modes décoratifs de 
l’Arauquinoïde pourrait être le résultat d’une origine commune à ces 
populations, mais aussi de la mobilité des personnes (et, notamment des 
femmes par l’intermédiaire de mariages inter-ethniques ou de rapts), les 
techniques de façonnage, de finition et de décors circulant avec elles. 
(COUTET, 2009: 456).  

 

É bem possível que a relação entre PFK e povos de línguas Arawak nas Guianas pode 

ter moldado, em um passado mais distante até mais recentemente, os estilos cerâmicos 
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produzidos por esses povos ao longo do tempo, principalmente em relação aos estilos visuais, 

como observado na cerâmica etnográfica. No entanto, ainda não está claro o que seriam os 

“elementos Karib” e os “elementos Arawak”. Por exemplo, o estilo Palikur é totalmente 

diferente do estilo Wauja e não parece, inicialmente, que ambos sejam parte de uma grande 

tradição associada à família Arawak. Em relação aos estilos visuais, diversas semelhanças e 

uso de elementos comuns certamente fazem parte das relações entre esses povos, que ora se 

aproxima ora se diferencia, por isso é necessário um estudo mais aprofundado dos motivos 

dos grafismos na cerâmica arqueológica em conjunto com as técnicas de aplicação desses 

grafismos. É também preciso estudar detalhadamente a manufatura, a exemplo de Claude 

Coutet (2009, 2016) para a cerâmica Thémire e Barbakoeba, ou mesmo de Bruna Rocha 

(2017: 216) para a cerâmica no médio rio Tapajós. Em todo caso, essa interação Karib e 

Arawak, pode ter ocorrido de diferentes maneiras em cada local, como mostra também a 

cerâmica do complexo Ipavu, no alto rio Xingu. 

Especificamente em relação aos complexos cerâmicos Santarém e Konduri, como já foi 

apontado no Capítulo 2, não é possível afirmar com certeza que os povos Tapajó, Konduri e 

outros que habitavam a região e foram mencionados em relatos históricos, provavelmente os 

produtores dessas cerâmicas, falassem línguas Karib. Isso pode ser bastante provável, pois é 

preciso considerar que muitos Waiwai e Hixkaryana associam essa cerâmica com seus 

ancestrais, em uma época em que as pessoas eram mais próximas de animais e outros seres 

pelo xamanismo, além de estarem sempre trocando conhecimentos com outros povos (J. WAI 

WAI, 2017). Ainda assim associar esses estilos cerâmicos diretamente aos PFK ou um povo 

específico pode ser precipitado, já que existiam diversos povos falantes de línguas Arawak e 

Tupi na região (ver IPHAN/NIMUENDAJU, 2017). Bruna Rocha (2017: 348-349, 367), por 

exemplo, pensa que seria possível que esses elementos semelhantes fossem transmitidos por 

alguma língua franca regional, e, no caso do médio Tapajós, essas interações se dariam entre 

possíveis PFK e povos de línguas Tupi, especificamente da família Aweti ou Munduruku.  

Quanto ao complexo cerâmico Koriabo, acredito que as discussões propostas no evento 

“Koriabo: do Mar do Caribe ao Rio Amazonas”, no Museu Paraense Emílio Goeldi, em 

Belém, em 2017 (publicação no prelo), tenham mostrado outros caminhos de interpretação 

desse estilo. A similaridade estilística decorativa de algumas vasilhas, assim como um tipo de 

forma (a vasilha floriforme) presente desde as Guianas até o baixo rio Xingu, contariam para 

a ampla distribuição desse complexo cerâmico, e podem indicar uma relação entre alguns 

tipos de vasilha e seus tratamentos de superfície. Todos os demais fragmentos associados, que 

não se enquadram nessa “Koriabicidade” (VAN DEN BEL, 2010) continuam sem explicação 
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sobre sua variabilidade e contexto. É preciso entender se realmente se trata de um estilo 

tecnológico único, se são somente alguns aspectos que são similares para tipos específicos de 

vasilhas ou se poderiam ser tipos de vasilhas adquiridas por diversos povos, mas produzidos 

localmente. Análises tecnológicas mais detalhadas nesses conjuntos, além de análises 

arqueométricas da pasta, podem auxiliar nessas questões. Sobre a relação com PFK, como já 

foi apontado anteriormente, ao menos alguns grafismos inspiraram tanto os da cerâmica 

Kari’na como Palikur, por isso análises mais detalahadas são necessárias para que essa 

relação possa ser entendida. 

De alguma maneira, é interessante pensar em como “diferentes estilos se desenvolvem, 

um em relação aos outros, demarcando suas identidades através tanto das semelhanças como 

das diferenças com seus vizinhos, dentro de uma linguagem maior comum” (BARRETO; 

NASCIMENTO; PEREIRA, 2016: 79-80). E essa linguagem não necessariamente é comum 

somente entre povos falantes de mesmas línguas, e podem ser partilhadas em contextos 

rituais, festas, trocas e guerras. As semelhanças e diferenças podem aparecer em diferentes 

níveis da cadeia operatória cerâmica, dos mais aos menos visíveis, o que mostra interações 

indiretas, pontuais ou contínuas entre ceramistas e vasilhas.  

Análises mais detalhadas de complexos cerâmicos em nível local associadas com uma 

abordagem de análise detalhada da cadeia operatória de produção são bastante promissoras 

para complexificar nosso entendimento sobre as grandes tradições. Por exemplo, o trabalho de 

Elber Glória (2017) de análise das cerâmicas arqueológicas no sítio Poropu, médio/alto rio 

Mapuera, ressalta a importância de pensar esses conjuntos por suas especificidades, não 

apenas numa tentativa de classificação pelos complexos já descritos. Desse modo, 

deixaríamos de ver cerâmicas que não se enquadram em classificações pré-estabelecidas 

simplesmente como resultado de trocas ou hibridismos, o que pressupõe quase sempre que 

existiriam “estilos puros”, que se misturaram e afetaram os objetos, mas não as identidades de 

seus produtores: “da mesma maneira que cada sociedade não carrega em si uma identidade 

concreta, o mesmo não se deve esperar dos artefatos” (GLÓRIA, 2017: 152). 

 

 

 

 

 

 



 

 

220 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

 

 

 

Um olhar arqueológico sobre a produção cerâmica etnográfica de povos falantes de 

línguas Karib nos deixa com mais questões do que respostas: como os estilos tecnológicos se 

relacionam? Que processos sócio-históricos, relações entre ceramistas e mudanças de 

significado na produção cerâmica influenciaram a configuração atual desses estilos? Em 

algum momento, existiria uma tradição tecnológica que deu origem a esses estilos? Qual é, de 

fato, a relação entre a cerâmica etnográfica e os complexos cerâmicos arqueológicos 

comumente associados aos PFK? As respostas para essas perguntas podem ser mais 

complexas e menos diretas do que gostaríamos que fossem, e podem também ser procuradas 

por diferentes caminhos. 

Do mesmo modo que identidades indígenas podem se reconfigurar como imagens de 

um caleidoscópio (RIVIÈRE, 2009: 94; KEEGAN; HOFFMAN, 2017: xvii), também cada 

camada de uma vasilha cerâmica pode mostrar diferentes identidades das ceramistas que a 

produziram. Diferentes narrativas sobre o significado da variabilidade cerâmica podem ser 

construídas, a depender do nível de detalhe da análise e das etapas, sequências e técnicas 

observadas. Para utilizar a metáfora de Camila Jácome (2017: 485) sobre os fios de miçangas 

que constróem uma tanga, essas diferentes narrativas, longe de serem excludentes, são 

interligadas por linhas que se cruzam e conectam, formando “belos e intrincados desenhos 

geométricos”. Fazer a leitura da cadeia operatória como um documento histórico, como 

proposto por Olivier Gosselain (2018), permite que as diferentes interpretações sobre a 

variabilidade cerâmica possam ser conectadas. 

Dessa maneira, é também possível compreender como os povos indígenas na Amazônia 

se relacionam com os diferentes aspectos da produção cerâmica, o que pode ser observado 

mais diretamente por meio do estudo de coleções etnográficas, que informam o povo que 

produziu as vasilhas; e relatos históricos, etnográficos, linguísticos e etnoarqueológicos dos 

últimos 500 anos. 

A abordagem da cadeia operatória na descrição das etapas, sequências e técnicas da 

produção cerâmica foi fundamental para a organização dos dados sobre cada povo, de modo a 
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poder compará-los posteriormente. A análise de coleções etnográficas em diferentes museus 

permitiu a observação de muitas dessas etapas, até mesmo as menos visíveis em alguns casos 

(como marcas de manufatura nas vasilhas Tiriyó e Katxuyana). Informações importantes 

sobre essa produção foram encontradas nas mais diferentes fontes bibliográficas que, por mais 

contraditórias ou pouco confiáveis que possam parecer, contextualizam as vasilhas cerâmicas 

em relação a outros aspectos sociais dos modos de vida de cada povo e de sua trajetória 

histórica. Assim, foi possível fazer um estudo tecnológico comparativo inicial da cerâmica de 

PFK que permitiu a comparação desses conjuntos com cerâmicas arqueológicas de um 

passado mais recente, como na abordagem histórica direta, mas ainda precisa dar outros 

passos para pensar na história de longa-duração dessas populações.  

As coleções etnográficas permitem a observação de muitos outros aspectos da história 

dos povos indígenas que não foram trabalhados nesta tese, mas que podem ser objeto de 

pesquisas futuras. A história de formação dessas coleções pode mostrar importantes aspectos 

da história dos próprios povos que produziram esses objetos. Muitas vasilhas foram coletadas 

por pesquisadores cujos relatos foram aqui analisados, e a relacão entre coletores e povos 

indígenas pode revelar muito sobre a agência indígena no período colonial, além das 

estratégias dos colonizadores em relação a esses povos. As coleções cerâmicas e relatos 

históricos dos povos Kari’na, por exemplo, mostram o emaranhado de histórias e relações 

entre Kari’na, europeus e mesmo quilombolas, desde meados do século XVII até os dias de 

hoje (GASPAR, 2019). Além disso, as coleções cerâmicas etnográficas se relacionam com 

outros objetos (como trançados) fundamentais para entender como os povos indígenas se 

relacionam com diferentes aspectos da materialidade e como fazem circular diferentes 

aspectos identitários (e.g. RODRIGUES, 2019; GASPAR; RODRIGUES, no prelo).  

As imagens das vasilhas ainda permitem que diversos tipos de análise sejam feitos à 

distância, como alguns aspectos da manufatura, e principalmente uma análise comparativa dos 

grafismos, até mesmo para compará-los com aqueles reproduzidos em diferentes suportes. 

Tratando-se de vasilhas inteiras, uma das possibilidades é observar as correlações entre altura 

e diâmetro da boca de determinadas formas de vasilhas, que podem auxiliar na reconstrução 

de formas, como na proposta de Brochado e Monticelli (1994) para a cerâmica arqueológica 

Tupiguarani.  

O mapeamento de aspectos de cada estilo tecnológico, para contrastar com a localização 

geográfica de cada povo, é também um aspecto ainda que precisa ser mais explorado. 

Inclusive, seria importante fazer esse mapeamento em uma escala menor, para incluir os 

estilos de povos falantes de línguas de diferentes famílias linguísticas de modo a visualizar o 
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que poderiam ser empréstimos, imitações, apropriações de certas características (cf. 

GOSSELAIN, 2017). 

Entender a produção cerâmica indígena na Amazônia, por meio das relações sociais de 

seus produtores e das particularidades do processo de produção, contribui com os debates 

etnoarqueológicos e de análise cerâmica feitos em outras partes do mundo. Esses estudos 

foram fundamentais para a consolidação de interpretações sobre as etapas da cadeia operatória 

e das marcas referentes a elas na vasilha completa e em seus fragmentos, como nos principais 

trabalhos de referência aqui utilizados, de Olivier Gosselain (2000, 2017, 2018) e de 

Valentine Roux (2011, 2016, 2019). Todavia, esse tipo de abordagem não parece ter sido 

incorporado na maior parte das interpretações sobre a variabilidade da cerâmica arqueológica 

na Amazônia, especificamente no contexto brasileiro.  

Na Amazônia, ainda há uma grande preocupação em entender como as cerâmicas se 

encaixam ou não dentro de tradições e fases já estabelecidas. No entanto, muitas vezes o 

agrupamento em grandes conjuntos, principalmente por conta da similaridade nos tratamentos 

de superfície, acaba por invisibilizar os processos sociais e históricos que levaram ao quadro 

encontrado arqueologicamente de distribuição desses conjuntos, ao invés de nos auxiliar na 

explicação sobre os significados dessa similaridade. 

É também necessário atentar para o uso das terminologias ao se referir a conjuntos 

cerâmicos arqueológicos, de modo a não confundir o nome de um complexo cerâmico com 

toda uma fase ou tradição (que implicaria uma relação com complexos de diferentes tipos de 

artefatos), ou mesmo com um povo específico. As simplificações na linguagem, muitas vezes, 

acabam por simplificar também a nossa compreensão sobre o quadro de relações no passado. 

Depois de todos os avanços nas mais diversas áreas sobre como se relacionam identidades, 

línguas e cultura material, essa é uma questão que não deve ser ignorada. 

Em relação aos PFK, a generalização de um comportamento (guerreiro e canibal), ou de 

características culturais compartilhadas que identificariam um “modo de ser Karib”, fez com 

que determinados conjuntos cerâmicos arqueológicos fossem associados a esses povos sem 

uma reflexão aprofundada sobre sua organização social e suas trajetórias sócio-históricas. 

Como espero ter mostrado, a diversidade desses povos se reflete também em cada aspecto de 

sua produção cerâmica. Tamanha diversidade deve ser analisada por uma variedade de 

abordagens, que podem se conectar de diferentes maneiras, para formar imagens complexas e 

recombináveis a cada vez que olhamos para elas e fazer sentido para os povos indígenas no 

presente. É nesse sentido, inclusive, que trabalhos em colaboração com os povos indígenas se 

fazem cada vez mais necessários. 
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ANEXO A 
Museus e coleções etnográficas 

 
1 – Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE), São Paulo – 
Brasil 

O MAE foi criado em 1989, a 
partir da fusão do antigo Museu de 
Arqueologia e Etnologia do Instituto 
de Pré-História, dos setores de 
arqueologia e etnologia do Museu 
Paulista e do Acervo Plínio Ayrosa 
(FFLCH-USP).  Seu acervo é 
composto por aproximadamente 
1.500.000 itens, incluindo objetos 
arqueológicos e etnográficos 
produzidos em diferentes continentes 
e épocas. A coleção de cerâmica 

entográfica indígena é composta por mais de 500 vasilhas pertencentes ao Acervo Plínio 
Ayrosa, ao Museu Paulista, coleção de Vera Penteado Coelho e do Antigo MAE, além de 
diversas peças que não pertencem à nenhuma coleção específica.  

 
Vasilhas analisadas: 9 
Povos: Bakairi, Kalapalo, Kari’na, Wayana e Aparai.  
Site: www.mae.usp.br  

 
 
2 – Museu do Índio (MI) FUNAI, Rio de Janeiro – Brasil 

O Museu do Índio, da Fundação 
Nacional do Índio (FUNAI), foi construído 
com a finalidade de promover uma maior 
conscientização sobre a contemporaneidade e 
a importância das culturas indígenas. A 
instituição preserva e promove o patrimônio 
cultural dos povos indígenas por meio de 
pesquisa, documentação, divulgação e 
diversas ações de fortalecimento de suas 
línguas, culturas e acervos, prioritariamente 
aqueles em situação de vulnerabilidade. Seu 
acervo representa diversos povos indígenas, 

constituídos de 17.981 peças etnográficas e 15.121 publicações nacionais e estrangeiras, 
especializadas em etnologia e áreas afins. 
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Vasilhas analisadas: 77 
Povos: Macuxi, Waiwai, Wayana e Apalaí.  
Site: www.museudoindio.gov.br 
Catálogo online: www.museudoindio.gov.br/pesquisa/acervo-online 
 
 

3 – Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN), Rio de Janeiro – Brasil 
É a mais antiga instituição 

científica do Brasil e o maior museu 
de história natural e antropológica da 
América Latina. Criado por D. João 
VI, em 1818, a formação de seu 
acervo deu-se pela transferência para 
sua sede de instrumentos, máquinas e 
gabinetes dispersos em outras 
instituições, pela doação de objetos 
de arte e da Antiguidade pela família 
real, pelas coleções existentes na 
Casa dos Pássaros, pela coleção de 

mineralogia e por peças etnográficas provenientes das províncias do Brasil. Uma perda 
irreparável deste patrimônio devido ao incêndio que queimou o museu e grande parte de seu 
acervo em 2018. 

 
Vasilhas analisadas: 12 
Povos: Apalaí, Hyxkaryana e Waiwai, Kuikuro, Taurepang e Macuxi, Waiwai. 
Site: www.museunacional.ufrj.br 
 
 

4 – Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG), Belém – Brasil 
O Museu Paraense Emílio 

Goeldi é uma instituição de pesquisa 
vinculada ao Ministério da Ciência e 
Tecnologia e Inovação do 
Brasil. Fundado em 1866, exerce 
atividades de estudos científicos dos 
sistemas naturais e socioculturais da 
Amazônia, bem como de divulgação 
de conhecimentos e acervos 
relacionados à região. São 
aproximadamente 4,5 milhões de 
itens tombados de importância 
científica e histórica, além de 
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artefatos tombados como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os acervos tornam o 
Museu Goeldi uma das três maiores instituições detentoras de coleções científicas do Brasil e 
uma das mais antigas. 

 
Vasilhas analisadas: 130 
Povos: Galibi do Oiapoque, Kari’na, Katxuyana, Macuxi, Tiriyó, Wayana e Aparai.  
Site: www.museu-goeldi.br 
 

5 – Primeira Comissão Demarcadora de Limites (PCDL), Belém – Brasil 
A PCDL realiza os trabalhos de 

demarcação e caracterização das fronteiras 
do país, inspecionando seus marcos e 
tratando de assuntos relacionados. Possui 
um acervo de objetos históricos e 
etnográficos, além de uma biblioteca com 
diversos documentos históricos e livros 
diversos. 

 
Vasilhas analisadas: 3 
Povos: Wayana  
Site: pcdl.itamaraty.gov.br/pt-br 
 

 
6 – Coleções Privadas (CP) 

Alguns pesquisadores possuem em suas casas ou ambiente de trabalho algumas vasilhas 
cerâmicas. Estas vasilhas constituem as coleções privadas de Lucia Hussack van Velthem, 
Fabíola Silva, Marcony Alves e Meliam Gaspar. 

 
Vasilhas analisadas: 22 
Povos: Kuikuro, Waimiri Atroari, Waiwai, Wayana e Aparai. 

 
7 – Walter Roth Museum of Anthropology (WR), Georgetown – Guyana 

 Fundado em 1974 com as 
coleções do arqueólogo Denis 
Williams, recebeu na década de 1980 
coleções etnográficas de Walter 
Roth, J. J. Quelch e Sir Everard im 
Thurn. Em 1991, o museu recebeu a 
doação da coleção etnográfica 
Waiwai de George P. Mentore. 
Atualmente é parte do Departamento 
da Cultura, Juventude e Esportes. 

Ao longo dos anos, o Museu se 
envolveu em diversos programas de 
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pesquisa, como o trabalho de arqueologia de Denis Williams nas dez regiões administrativas 
da Guyana. Outras atividades realizadas são o trabalho educativo de Junior Archaeology com 
crianças da Guyana e Caribe e a publicação do Journal of Archaeology and Anthropology. 

  
Vasilhas analisadas: 6 
Povos: Akawayo, Kari’na, Waiwai. 
Site: https://www.boisestate.edu/anthropology-archaeologyandanthropology/walter-
roth-museum-of-anthropology/ 

 
8 – Stichting Surinaams Museum (SM), Paramaribo – Suriname 

Criado em 1947, o museu 
possui uma importante coleção de 
artefatos que representam a 
diversidade cultural do Suriname: 
ameríndios, maroons (quilombolas), 
europeus, judeus, chineses, indianos, 
javaneses e libaneses. As coleções 
são compostas de objetos 
arqueológicos, de objetos de arte, de 
móveis coloniais, de têxteis e ainda 
de fotografias históricas.  
 

Vasilhas analisadas: 23 
Povos: Kari’na, Tiriyó, Waiwai. 
Site: www.surinaamsmuseum.net 
 

9 – Musée Départemental Alexandre-Franconie (MAF), Cayenne – Guiana Francesa 
O Museu foi inaugurado em 

1901, sendo uma das mais antigas 
instituições culturais do país. Sua 
missão é mostrar e promover o 
patrimônio natural e histórico do 
país, com coleções de história 
natural, arqueologia, etnografia e 
história. As salas de exposição, 
cheias de objetos, lembram a 
atmosfera de gabinetes de 
curiosidade. 
 

Vasilhas analisadas: 106 
Povos: Kari’na, Wayana. 
Site: http://amazonian-museum-network.org/en/amazonian-museums/musee-alexandre-
franconie 
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10 – Musée des Cultures Guyanaises (MCG), Caynne – Guiana Francesa 
Desde 1995 este Museu preserva e valoriza uma 

coleção de objetos etnográficos proveniente das 
populações que construíram a Guiana Francesa: os 
primeiros povoamentos ameríndios, os bushi-nengué, 
os crioulos e os grupos de imigração recente, tais como 
os hmongs, os brasileiros ou os haitianos. O acervo é 
composto por objetos de arqueologia ameríndia e 
colonial, iconografia, coleções históricas e arquivos 
sonoros e documentais. 

 
Vasilhas analisadas: 77 
Povos: Kari’na, Wayana. 
Site: http://amazonian-museum-
network.org/en/amazonian-museums/musee-des-
cultures-guyanaises 
 
 
 

 
 
11 – Museu Wamiri-Atroari (MWA), Manaus – Brasil  

O museu foi criado como parte 
do Programa Waimiri Atroari, em 
1988, como ação indigenista para 
atenuar os impactos causados pela 
construção da UHE Balbina da 
Eletronorte. O acervo é composto por 
objetos produzidos pelos Waimiri-
Atroari, além de uma biblioteca. No 
âmbito do Programa, também foram 
criados programas de saúde, 
educação, documentação e memória, 
apoio à produção artesanal e proteção 

ambiental.  
 
Vasilhas analisadas: 9 
Povos: Waimiri Atroari.  
Site: www.waimiriatroari.org.br 

 
 
 
 
 



 

 

247 

12 – Museu do Homem do Norte (MHN), Manaus – Brasil 
Inaugurado em 1985 pela 

Fundação Joaquim Nabuco, o museu 
tinha o obejtivo de mostrar a cultura 
do homem do norte, nos mesmos 
moldes do  Museu do Homem do 
Nordeste em Recife. Inicialmente, o 
acervo contava com produtos 
regionais, como o guaraná, a 
borracha, a castanha, a juta, a 
madeira; por uma casa de farinha; e 
por setores regionais de mineração, 
pesca, alimentação, medicina 
popular, artesanato, arte popular e 

folclore. Mais tarde, foi incorporada a coleção etnográfica de Noel Nutels e a coleção 
indígena da FUNAI, além de alguns objetos arqueológicos.  

 
Vasilhas analisadas: 14 
Povos: Waimiri Atroari, Wayana, Waiwai.  
 
 

13 – Museu do Estado do Pernambuco (MEPE), Recife – Brasil 
O MEPE foi criado em 1929, 

armazenando atualmente mais de 14 mil 
itens, agregando importantes coleções que 
se distribuem nas seguintes categorias: 
Arqueologia, Cultura Indígena, Presença 
Holandesa em Pernambuco, Arte Sacra, 
Cultura Afro-brasileira, Ex-votos, 
Iconografia, Mobiliário, Porcelana, Cristais 
e Pintura com telas de artistas como Cícero 
Dias, Telles Júnior, Francisco Brennand e 
Burle Marx. Abriga a coleção Carlos 
Estevão (1880-1946) reunindo 3.320 peças 

etnográficas adquiridas entre 1908 e 1946, onde se incluem 21 vasilhas cerâmicas Aparaí 
coletadas na década de 1930. 

 
Vasilhas analisadas: 21 
Povos: Aparai. 
Site: www.museudoestadope.com.br 
Catálogo online: www.ufpe.br/carlosestevao/museu-virtual.php 

 
 
 



 

 

248 

14 – Museum Volkenkunde (MV), Leiden – Holanda  
Foi criado em 1837, a partir de 

uma coleção de objetos japoneses 
(hoje armazenada na SieboldHuis). 
Uma instituição que combina a 
guarda de coleções etnográficas com 
pesquisas, extroversão ao público e 
ações educativas. Desde 2014, 
juntamente com o Tropenmuseum e 
o Afrika Museum, é parte do 
Nationaal Museum van 
Wereldculturen. Juntas, essas 
instituições armazenam quase 

450.000 objetos de todas as regiões do mundo, além de 260.000 fotografias. 
 
Vasilhas analisadas: 103 
Povos: Kari’na, Wayana, Akuriyo. 
Site: www.volkenkunde.nl 
Catálogo online: https://collectie.wereldculturen.nl/ 

 
15 – Tropenmuseum (TM), Amsterdam – Holanda 

Teve início como um museu colonial, que 
procurava mostrar a diversidade e exotismo dos povos 
das colônias holandesas, no final do século XIX. A 
partir de 1950, reabriu com o nome atual e procura, 
atualmente, conectar histórias, pessoas e objetos por 
meio de suas exibições e parcerias. Desde 2014, 
juntamente com o Museum Volkenkunde e o Afrika 
Museum, é parte do Nationaal Museum van 
Wereldculturen.  
 
Vasilhas analisadas: 46 
Povos: Kari’na, Waiwai, Waiwai. 
Site: www.tropenmuseum.nl 
Catálogo online: https://collectie.wereldculturen.nl/ 
 
 
 

 
16 – Wereldmuseum Rotterdam (WM), Roterdam – Holanda 

O museu abriu as portas, em 1885, com o nome de Museum for Geography and Cultural 
Anthropology, seguindo o exemplo de museus etnográficos da época, como em Leiden e 
Haarlem. Sua coleção foi formada a aprtir da doação de objetos marítimos, do Royal Yacht 
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Club, doada pelo príncipe Hendrik. Atualmente, é uma instituição parceira do Nationaal 
Museum van Wereldculturen. 

 
Vasilhas analisadas: 76 
Povos: Kari’na. 
Site: www.wereldmuseum.nl 
Catálogo online: https://collectie.wereldculturen.nl/ 
 

 
17 – Musée du Quai Branly (MQB), Paris – França 

Foi criado em 2006, pelo 
presidente francês Jacques Chirac, 
unindo as coleções etnográficas de 
diferentes museus de Paris. Suas 
coleções foram formadas desde o 
período colonial, inicialmente 
armazenadas no musée de l’Homme e 
no musée national des Arts d'Afrique 
et d'Océanie. Atualmente, conta com 
mais de 370.000 objetos e 700.000 
peças iconográficas. 

 
Vasilhas analisadas: 41 
Povos: Kari’na, Akuriyó, Aparai, Wayana. 
Site: www.quaibranly.fr 
Catálogo online: http://www.quaibranly.fr/en/explore-collections/ 

 
 
18 – British Museum (BM), Londres – Inglaterra 

Criado em 1753, a partir da 
coleção do naturalista Sir Hans 
Sloane, suas coleções foram se 
tornando cada vez mais 
diversificadas e numerosas, 
incluindo objetos arqueológicos 
europeus, asiáticos e egípcios, 
artefatos etnográficos das colônias 
britânicas, arte oriental. A partir da 
década de 1970, foi estabelecido um 
serviço educativo e de publicação. 
Possui mais de 4.000.000 de objetos 

armazenados, incluindo coleções etnográficas da América do Sul. 
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Vasilhas analisadas: 27 
Povos: Kari’na. 
Site: www.britishmuseum.org 
Catálogo online: www.britishmuseum.org/research/collection_online/search.aspx 

 
 
19 – Weltmuseum (WT), Viena – Áustria 

Criado em 1928, como museu 
etnográfico, pelas coleções do 
arquiduque Franz Ferdinand, após 
suas viagens ao redor do mundo no 
final do século XIX, e outras coleções 
etngoráficas espalhadas na Áustria. 
Após renovações no prédio e 
administração, o msueu reabriu em 
2013 com o nome atual. Sua coleção 
é composta de aproximadamente 
5.822 objetos de todos os lugares do 
mundo, incluindo objetos 

etnográficos e arqueológicos. 
 
Vasilhas analisadas: 26 
Povos: Kari’na, Waimiri Atroari. 
Site: www.weltmuseumwien.at 
Catálogo online: www.weltmuseumwien.at/en/onlinecollection/ 

 
20 – Museum Fünf Kontinente (MFK), Munich – Alemanha 

Fundado em 1862, foi o primeiro museu 
etnográfico da Alemanha. Com objetos de diversos 
povos do mundo, o museu procura um diálogo com o 
presente, contra discriminação e xenofobia, promove 
exibições, pesquisas e ações educativas. A coleção da 
América Central e do Sul é composta por mais de 
30.000 objetos, incluindo os coletados por Spix e 
Martius em sua expedicão no Brasill. 

 
Vasilhas analisadas: 29 
Povos: Waimiri Atroari, Waiwai, Tiriyó, Aparai, 
Wayana. 
Site: www.museum-fuenf-kontinente.de 
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21 – Världskultuurmuseerna (VKM), Gottenburg – Suécia 
Abriu as portas ao público em 

2004, abrigando as coleções 
etnográficas do antigo museu 
Göteborgs Etnografiska, que fechou 
em 2000. Por meio de suas exibições, 
o museu procura conectar questões 
globais atuais com a história de 
diversos povos do mundo. Armazena 
por volta de 100.000 objetos, além de 
fotografias, filmes e obras de arte. 

 
 

Vasilhas analisadas: 11 
Povos: Patamona, Aparai. 
Site: www.varldskulturmuseerna.se 
Catálogo online: www.varldskulturmuseerna.se/en/varldskulturmuseet/research-
collections/search-our-collections/ 

 
 
22 – Nationaalmuseet (NM), Copenhague – Dinamarca 

Criado no século XIX, seu 
primeiro diretor foi Christian 
Thomsen. Além das coleções sobre a 
história da Dinamarca, o museu 
também abriga coleções etnográficas 
de diferentes lugares do mundo, das 
quais se destaca a coletada por Jens 
Yde e Niels Fock. 

 
Vasilhas analisadas: 18 
Povos: Waiwai, Katxuyana. 
Site: https://natmus.dk/ 

Catálogo online: https://samlinger.natmus.dk/ 
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ANEXO B 
Códigos de análise de vasilhas cerâmicas etnográficas de coleções de museus 

 
Ficha de análise baseada nos trabalhos de Shepard (1971), Rye (1981), Rice (1987), 

Orton, Tyers e Vince (1997), Code Book Leiden University (2005). Ao final, uma tabela 
resumindo as propostas de classificação de sequências, técnicas e procedimentos para a etapa 
de manufatura de Valentine Roux (2019). 

Observação: para todos os campos, na = ausente ou não foi possível observar.  
 

I. Identificação 
1. Instituição 

1 – Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (MAE) 
2 – Museu do Índio do Rio de Janeiro (MI) 
3 – Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN) 
4 – Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) 
5 – Primeira Comissão Demarcadora de Limites (PCDL) 
6 – Coleções Particulares (CP) 
7 – Walter Roth Museum of Anthropology, Guyana (WR) 
8 – Surinaams Museum (SM) 
9 – Musée Alexandre Franconie (MAF) 
10 – Musée des Cultures Guyanaises (MCG) 
11 – Museu Waimiri Atroari (MWA) 
12 – Museu do Homem do Norte (MHN) 
13 – Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) 
14 – Wereldmuseum Rotterdam (WM) 
15 – Museum Volkenkunde (VM) 
16 – Tropenmuseum (TM) 
17 – Musée du quai Branly (MQB) 
18 – British Museum (BM) 
19 – Weltmuseum (WT) 
20 – Museum Fünf Kontinent (MFK) 
21 – Världskulturmuseet (VKM) 
 

2. Número 
Número da vasilha, como consta na catalogação. 
 

3. Código 
Sigla do museu - estado de integridade da vasilha (R) - número sequencial.  
Sendo (R): R1 – 90 a 100%; R2 – 70 a 90%; R3 – 50 a 70 %; R4 – 30 a 50 %; R5 – <30%. 
 

4. Nome nativo 
Nome nativo de acordo com catálogo e fontes bibliográficas. 
 

5. Nome no registro 
Como consta na catalogação. 
 

6. Coletor/Coleção 
Como consta na catalogação. 
 

7. Data de Coleta 
Como consta na catalogação. 
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8. Povo Indígena 

1 – Akawaio 
2 – Akuriyo 
3 – Aparai 
4 – Bakairi 
5 – Hixkaryana e Waiwai 
6 – Kalapalo 
7 – Kari’na 
8 – Katxuyana 
9 – Kuikuro 

10 – Macuxi 
11 – Patamona 
12 – Taurepang e Macuxi 
13 – Tiryó 
14 – Waimiri Atroari 
15 – Waiwai 
16 – Wayana 
17 – Wayana e Aparaí 

 
9. Localização 

Local de coleta da peça, como consta na catalogação. 
 

II. Preparação da argila 
9. Antiplástico:  

1 – Mineral 
2 – Caraipé 
3 – Cauixi 
 

III. Morfologia 
10. Base 

1 – Plana circular 
2 – Plana oval 
3 – Plana conectada 
4 – Convexa (arredondada) 
5 – Pedestal circular 
6 – Pedestal oval 
7 – Pedestal zoomorfa 

8 – Pedestal trípode 
9 – Côncava 
10 – Plana quadrangular 
11 – Pedestal anelar 
12 – Plana 
13 – Pedestal quadrupla 

 

11. Borda 
1 – Direta vertical 
2 – Extrovertida  
3 – Introvertida 
4 – Direta inclinada interna 
5 – Direta inclinada externa 
6 – Plana 

7 – Extrovertida, reforçada externamente 
8 – Direta vertical, reforçada externamente 
9 – Cambada 
10 – Perpendicular reta 
11 – Direta inclinada externa, reforçada 
externamente 

 
12. Lábio 

1 – Arredondado 
2 – Plano 
3 – Apontado 
4 – Ondulado 
 
 

13. Alça 
1 – Asa compacta 
2 – Asa vazada 
3 – Alça 
4 – Zoomorfa 
5 – Conector 

14. Diâmetro da base 
Em centímetros. 
 

15. Diâmetro da boca 
Em centímetros. 
 

16. Diâmetro máximo 
Em centímetros. 
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17. Diâmetro do pescoço 

Em centímetros. 
 

18. Altura 
Em centímetros. 

 
19. Espessura 

Em centímetros. 
 

20. Tamanho 
1 – Pequena: diâmetro da boca menor ou igual 15 cm, altura menor ou igual que 15 cm 
2 – Média: diâmetro da boca entre 16 cm e 30 cm , altura entre 16 cm e 30 cm 
3 – Grande: diâmetro da boca entre 31 cm e 50 cm , altura entre  31 cm e 50 cm 
4 – Muito grande: diâmetro da boca maior que 50 cm, altura maior que 50 cm 
 

21. Relação boca corpo 
1 – Aberta: diâmetro da boca maior ou igual ao diâmetro maior do corpo 
2 – Fechada: diâmetro da boca menor que o diâmetro maior do corpo 
3 – Restritiva independente: diâmetro da boca menor que o fiâmetro maior do corpo, sendo 
que o ângulo (corner point) ou ponto de inflexão está a cima do diâmetro maior 
 

22. Contorno 
1 – Simples: quando tem apenas pontos finais  
2 – Composto: pode ou não ter pontos de tangência vertical, mas não tem pontos de inflexão 
3 – Infletido: ponto de inflexão  
4 – Complexo: com dois ou mais pontos de virada e de inflexão, ou com os dois pontos 
 

23. Forma 
1 – Aberta de contorno simples 
2 – Aberta de contorno composto 
3 – Aberta de contorno infletido 
4 – Aberta de contorno complexo 
5 – Fechada de contorno simples 
6 – Fechada de contorno composto 
7 – Fechada de contorno infletido 

8 – Fechada de contorno complexo 
9 – Restringida independente de contorno 
composto 
10 – Restringida independente de contorno 
infletido 
11 – Restringida independente de contorno 
complexo 

 

IV. Tratamento de superfície 
24. Preparo da superfície externa 

1 – Alisamento 
2 – Polimento (burnishing) 
3 – Pintura vermelha 
4 – Pintura branca 
5 – Pintura amarela 
6 – Pintura preta 
7 – Marca de trançado 
8 – Resina vermelha, pintura branca 
9 – Resina vermelha 
10 – Resina vermelha, pintura branca, 
pintura amarela 
11 – Resina vermelha, pintura branca, 
pintura vermelha, pintura preta 

12 – Pintura vermelha, preta, amarela 
13 – Pintura vermelha, branca 
14 – Pintura amarela, vermelha, branca 
15 – Resina vermelha, pintura branca, 
pintura preta 
16 – Polimento, pintura branca, amarela 
17 – Pintura preta, pintura amarela 
18 – Resina vermelha, pintura vermelha, 
pintura branca 
19 – Resina preta, pintura branca 
20 – Resina preta 
21 – Pintura vermelha, pintura amarela 
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25. Tratamento plástico externo 
1 – Incisão 
2 – Ponteado 
3 – Roletado 
4 – Perfurado 
5 – Corrugado 

6 – Apliques 
7 – Sulcos de dedos 
8 – Incisão e ponteado 
9 – Apliques e perfurado 

 
26. Tratamento pintado externo 

1 – Pintura vermelha 
2 – Pintura preta 
3 – Pintura branca 
4 – Pintura amarela 
5 – Pintura azul 
6 – Resina vermelha 
7 – Resina preta 
8 – Pintura vermelha e amarela 
9 – Pintura vermelha e preta 

10 – Pintura preta e amarela 
11 – Pintura preta, amarela, branca 
12 – Pintura preta, amarela, vermelha 
13 – Pintura vermelha e branca 
14 – Pintura amarela e cinza 
15 – Pintura rosa e branca 
16 – Pintira branca e preta 
17 – Pintura amarela e branca 
18 – Pintura azul e branca 

 
27. Cobertura externa 

1 – Resina transparente 
2 – Trançado de revestimento ou transporte 
3 – Barbante e pompom 
4 – Resina preta 
 

28. Preparo da superfície interna 
Idem 24 

 
29. Tratamento plástico interno 

Idem 25 
 

30. Tratamento pintado interno 
Idem 26 
 

31. Cobertura interna 
Idem 27 
 

VII. Classificação 
32. Função 

1 – Fermentar bebida  
2 – Servir bebida fermentada 
3 – Armazenar água para beber e cozinhar  
4 – Servir água para beber e cozinhar  
5 – Armazenar e servir bebidas 
6 – Cozinhar 
7 – Assar  
8 – Servir alimentos 

9 – Armazenar e servir outros conteúdos 
cotidianos 
10 – Armazenar e servir conteúdo ritual  
11 – Lúdico 
12 – Funerário 
13 – Ritual 
14 – Comercialização/imitação forma 
europeia 

 

VIII. Observações 
33. Observações das fichas catalográficas 

Como consta na catalogação. 
 

34. Observações gerais 
Observações durante a análise. 
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Proposta de análise da manufatura (adaptado de ROUX, 2019) 
 

Sequência Técnicas Procedimentos Definição 

Roughing 
out 

coiling 

coil forming 

spiral procedure 

um rolete longo é  enrolado em 
espiral, de maneira horizontal 
para a base ou vertical para a 
parede 

ring procedure cada linha é formada por um 
único rolete, sobrepostos em anel 

segment 
procedure  

uma linha é formada por diversos 
roletes colocados um atrás do 
outro 

coil joining 

rectilinear joining  

usada com a técnica pinching 
coiling: um rolete é colocado por 
fora do rolete debaixo, enquanto o 
dedão e dedo indicador exercem 
pressão simétrica e horizontal em 
ambos lados do rolete, criando 
uma junção horizontal 

bevel joining  

usada com a técnica pinching and 
spreading: um rolete é colocado 
na borda do rolete anterior e é 
pressionado pelo dedão e 
indicador de maneira assimétrica 
e vertical em um dos lados, 
criando uma junção oblíqua 

semicircular 
joining (U-
shaping) 

usada com a técnica pinching 
coiling: um rolete é sobreposto e 
unido com pontos de pressão do 
dedão e indicador na parte 
superior do rolete, de modo que 
toma a forma do anterior, como 
um U 

modeling by 
pinching 

    

transformar uma massa de argila 
esférica ou achatada em um 
volume oco com pressão 
interdigital discontínua 

modeling by 
drawing 

    

formar as paredes de um 
recipiente ao afinar um pedaço de 
argila por pressão interdigital 
discontínua ou pressão entre as 
palmas da mão, verticalmente da 
base para a boca 

hammering 
wet paste 

    

uma massa de argila é colocada 
em um suporte plano, bigorna ou 
palmas das mãos, para então ser 
batida com os punhos, dedos 
dobrados, mão ou martelo, com 
movimentos convergentes 
(periferia para o centro) ou 
divergentes (centro para periferia) 
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Sequência Técnicas Procedimentos Definição 

Preforming by pressure 

scraping 

  

dando forma às paredes por 
pressão descontínua na face 
interna e externa em diferentes 
direções, empurrando-as e criando 
seu perfil com uma ferramenta 
rígida 

shaping by continuous pressure 

pressões aplicadas pelo dedão e 
indicador para formar a borda do 
recipiente, geralmente com um 
instrumento macio e umedecido 

Finishing 

smoothing 
wet paste     

esfregando a superífice com 
pressões aplicadas pelas mãos ou 
ferramenta 

brushing 
leather-hard 
paste     

esfregando a superfície em ponto 
de couro re-umedecida com 
ferramenta áspera 

smoothing 
leather-hard 
paste     

alisando a superfície em ponto de 
couro re-umedecido com 
ferramenta macia 
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ANEXO C 
Análises estatísticas 

 

SOUZA, Bruno A. I. T; CHALITA, Danilo D.; PAULA, Gilberto A. Relatório de análise 
estatística sobre o projeto: Arqueologia e História dos Povos de Língua Karib: um 
estudo da tecnologia cerâmica. São Paulo, IME-USP, 2019. (RAE–CEA-19P10) 
 
1. Gráficos do Apêndice B do relatório: 
Primeiro momento de análise estatística, para classificação dos conjuntos de acordo com 
características dos atributos analisados. 
 
Figura B5. Análise de Correspondência do Formato da Boca (relação boca/corpo). 

 
 
Figura B6.  Análise de Correspondência do Contorno da Boca (contorno da vasilha). 
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Figura B7. Análise de Correspondência do Formato da Borda. 

 
 
Figura B8. Análise de Correspondência do Formato da Base(I). 

 
 
Figura B9. Análise de Correspondência do Formato da Base(II). 

 



 

 

260 

Figura B10. Análise de Correspondência do Preparo Externo (preparo de superfície externo). 

 
Figura B11.  Análise de Correspondência do Acabamento Externo (tratamento pintado externo). 

 
Figura B12.  Análise de Correspondência do Preparo Interno (preparo de superfície interno). 
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Figura B13. Análise de Correspondência do Acabamento Interno (tratamento pintado interno). 

 
 
2. Modelo logístico: 
 
A relação de vasos através do modelo logístico será realizado pelo seguinte algoritmo:  

(1) Utilizando os coeficientes estimados apresentados na 2a coluna da Tabela A11, através 
da equação abaixo  

 

  
 
(2) Utilizar os coeficientes estimados na 2a coluna da Tabela A15, através da equação 

abaixo 

 

 

 Se classificamos o vaso como sendo das tribos Wayana e Aparaí e seguimos 
para o passo 3. Caso contrário classificamos os vasos como sendo das tribos Tiryó e 
Waiwai e seguimos para o passo (4).  
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(3) Utilizar os coeficientes estimados na 2a coluna da Tabela A15, através da equação 
abaixo 

 
 
(4) Utilizar os coeficientes estimados na 2a coluna da Tabela A17, através da equação 
abaixo  

 

 
 
 
Figura B14. Estrutura do modelo utilizado. 
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Figura B15. Curva ROC do modelo de classificação do conjunto Kari’na. 

 
 
Figura B16. Resíduos do modelo de classificação do conjunto Kari’na. 

 
 
Figura B17. Curva ROC do modelo de classificação dos conjuntos “Wayana / Aparaí” e “Tiryó / Waiwai”. 
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Figura B18. Resíduos do modelo de classificação dos conjuntos “Wayana / Aparaí” e “Tiryó / Waiwai”. 

 
 
Figura B19.  Curva ROC do modelo de classificação do conjunto Wayana. 

 
 
Figura B20. Resíduos do modelo de classificação do conjunto Wayana. 
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Figura B21. Curva ROC do modelo de classificação do conjunto Tiryó. 

 
 
Figura B22. Resíduos do modelo de classificação do conjunto Tiryó. 
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ANEXO D 
Produção cerâmica de povos falantes de línguas de família Arawak e Tupi-Guarani 

 
Produção cerâmica Wauja: 

Os Wauja são um povo falante de língua Arawak, habitantes da região do alto rio 
Xingu, no Parque Indígena do Xingu. Produzem vasilhas cerâmicas para todos os povos da 
região, inclusive os Bakairi, Kalapalo e Kuikuro (PFK) que tem exemplares de vasilhas em 
museus analisados aqui. A cadeia de produção é descrita por Aristóteles Barcelo Neto (2005-
2006), que ressalta a importância dessa produção como:  

 
“suporte pedagógico durante a reclusão pubertária das meninas, de 
brincadeiras infantis, de tradução de imagens oníricas dos xamãs, de prestígios 
político e econômico, somados ao seu caráter de “objeto de luxo”, e de 
afirmação identitária na trama xinguana e extra-xinguana.” (BARCELOS 
NETO, 2005-2006: 358). 

 
Os Wauja contam que “todo os tipos de artefatos cerâmicos chegaram navegando e 

cantando sobre o dorso de uma grande cobra-canoa chamada Kamalu Hai”, que defecou os 
depósitos de argila ao longo do médio e baixo rio Batovi e ofertou o conhecimento da 
produção cerâmica exclusivamente a eles (BARCELOS NETO, 2005-2006: 359). As 
mulheres aprendem a fazer cerâmica desde cedo, dentro do mesmo grupo de substância ou 
parentela consanguínea. Os homens também aprendem essa tecnologia, mas normalmente 
após os 35 anos. 

A argila (kamalu yalaki) é coletada do fundo dos rios e limpa de impurezas. O cauixi 
akukutai, esponginário lacustre, é utilizado como antiplástico após um processo de secagem e 
queima. A manufatura das vasilhas é iniciada com a modelagem da base, a partir da argila 
achatada e esparramada formando um círculo plano de diâmetro e espessura desejados. A 
vasilha é então moldada a partir de pedaços de argila adicionados ao redor da base, uns em 
cima dos outros, até que a parede atinja a altura desejada. A borda é modelada com inclinação 
extrovertida e o lábio arredondado ou plano. A vasilha assim é deixada secando e passa por 
frequentes raspagens, com conchas de moluscos ou colheres, para acertar a espessura; e 
lixamentos, antigamente feitos com folhas e atualmente com lixas industriais, para 
homogeneizar a textura da superfície. Depois desse processo e tendo atingido o ponto de 
couro, as superfícies da vasilha são polidas com um seixo, umedecido com o sumo da casca 
de árvore yapita. A queima é feita ao ar livre, sendo as vasilhas cobertas por uma estrutura 
cônica de entrecascas de árvores e pedaços de vasilhas quebradas (BARCELOS NETO, 2005-
2006: 366-368) 

Antes de serem queimadas, as vasilhas são pintadas com uma tinta vermelha topepe 
obtida do pigmento mineral obtido de lagoas e rios. O pigmento é esfregado diretamente na 
superfície das vasilhas e espalhado com os dedos, revestindo toda a superfície externa ou 
formando faixas. As vasilhas depois de queimadas são pintadas com diferentes tintas. Outro 
modo de fazer a cor vermelha é com o urucu yuku (Bixa orellana), para revestir as superfícies 
usando-se apenas as palmas das mãos. Um tipo de pintura preta yuri é feita da resina da 
árvore de mesmo nome misturada com fuligem, sendo aplicada revestindo toda a face interna 
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ou formando desenhos na face externa. A tinta mãuatã, feita a partir da casca da árvore de 
mesmo nome, é aplicada diretamente na superfície das vasilhas com um pincel de algodão 
fino, formando desenhos na face externa ou revestindo toda a face interna, deixando uma 
coloração marrom claro. Essa tinta é fixada e escurecida  com o aquecimento da vasilha em 
uma pequena fogueira (BARCELOS NETO, 2005-2006: 368-369). 

 

 
Fonte: BARCELOS NETO (2005-2006). 

 
Os tipos de vasilhas, suas formas e usos são descritos a seguir (BARCELOS NETO, 

2005-2006: 360-365): 
 
- Kamalupo: vasilha de borda extrovertida e lábio arredondado, empregadas no 

processamento da mandioca e armazenamento de alimentos. É subdividida em 
oito tipos, determinados pela relação entre altura e diâmetro, não pelo uso; 

- Makula: vasilha com borda extrovertida e lábio plano; 
- Héjé: vasilha em formato de discos planos para assar beiju; 
- Tsaktsak: possui bolinhas no interior, se assemelhando a chocalhos; 
- Vasilhas zoomorfas: o tipo mais diversificado, com bordas diretas ou 

extrovertidas, com apliques que representam diversos tipos de animais, 
inclusive aqueles conhecidos só após o contato com os europeus. São usadas 
para servir alimentos cozidos e guardar pimenta, sal, restos de comida e 
pequenos objetos (como linhas, agulhas, miçangas). 

 
Nos museus foram encontrados alguns exemplares catalogados como pertencentes aos 

Bakairi, Kalapalo e Kuikuro, todos de vasilhas zoomorfas, incluindo uma miniatura 
fragmentada. No entanto, como essas vasilhas são produzidas pelos Wauja, não foram 
incluídas na análise da cerâmica produzida pelos PFK, mas são aqui mostradas para a 
discussão e comparação. 
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Acervos: Museu de Arqueologia e Etnologia, Museu Nacional. 

 
 

Produção cerâmica Palikur: 
Os Palikur são um povo falante de língua Arawak, habitando na costa leste da Guiana 

Francesa e no Amapá. Uma descrição da cadeia operatória de produção cerâmica Palikur é 
feita por Martijn van den Bel (2009), complementada com alguns dados de Rostain (1991-
1992). Homens também podem fazer cerâmica entre os Palikur, além de frequentemente 
auxiliarem as mulheres na coleta de matéria-prima e também na aplicação de grafismos 
(ROSTAIN, 1991-1992, 2016b). 

A argila é extraída de igarapés, com diferentes cores e qualidade: argila branca 
pauwkan, de alta qualidade; amarelo cinza-avermelhada hibug, de qualidade média; argila 
vermelha atamnah, de baixa qualidade, mas também utilizada como pigmento. A argila é 
utilizada sem preparo anterior, mas misturada com a entrecasca de árvore kwep, previamente 
queimada e triturada, ao mesmo tempo em que a ceramista remove impurezas. A base é então 
modelada de forma circular plana externamente e ligeiramente convexa internamente, sobre a 
qual são adicionados roletes, pressionados com dedos e alisados com um pedaço de cabaça. 
Esse processo é repetido até que a vasilha atinja a altura desejada. Se a vasilha é muito 
grande, ela pode ser construída em partes, para que a parte inferior possa secar e aguentar o 
peso dos roletes da parte superior. Depois de secar e atingir o ponto de couro, a superfície da 
vasilha é raspada novamente com um pedaço de cabaça e depois polida com a semente de 
maripa. As vasilhas são queimadas em fogueiras, cobertas por uma pilha com uma abertura 
na parte de cima para circulação de ar. Depois de queimada a madeira, as vasilhas são 
deixadas descansando no carvão e cinzas por bastante tempo, até serem retiradas para serem 
finalizadas (VAN DEN BEL, 2009: 44-45).  

Antes da queima, podem ser aplicados desenhos incisos e ponteados ao longo da borda. 
Após a queima, as incisões podem ser pintadas com o pigmento argiloso vermelho atamnah, e 
diversos tipos de resinas (pretas, como mani, ou vermelhas) podem ser aplicados na 
superfície. As vasilhas utilizadas durante festas e rituais são especialmente decoradas, 
frequentemente com desenhos que representam clãs, ou linhagens de parentesco (ROSTAIN, 
1991-1992; VAN DEN BEL, 2009: 46-47). 

Alguns tipos de vasilhas produzidas pelos Palikur são descritas (ROSTAIN, 1991-1992; 
VAN DEN BEL, 2009: 51): 

 
- Danwit: para fermentar a bebida kashiri; 
- Wohska: para servir as bebidas fermentadas; 
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- Atyti: urnas funerárias; 
- Asabat: para armazenar água 
- Tumaui: para armazenar farinha de mandioca; 
- Suye: para cozinhar, com asas laterais; 
- Kutku: duas vasilhas interligadas, para servir o kashiri. 
 
 

 
Fonte: ROSTAIN (1991-1992). 
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Produção cerâmica Wajãpi: 
Os Wajãmpi são um povo falante de língua Tupi, especificamente Tupi-Guarani, que 

habitam no interior da Guiana Francesa e Amapá. A descrição da cadeia operatória de 
produção cerâmica Wajãpi vem do relato de Mariana Cabral (2014b) de uma oficina de 
cerâmica conduzida entre os Wajãpi, complementada com dados da tese da mesma autora 
(CABRAL, 2014a) e relato de Rostain (1991-1992). 

A argila é coletada de buracos no meio da floresta, sendo amassada e limpa de raízes e 
pedregulhos para serem transportadas, processo que é feito novamente na aldeia. Nenhum 
material antiplástico é adicionado à argila. A manufatura da vasilha começa pela modelagem 
de um círculo plano, sobre o qual são adicionados roletes uns sobre os outros. Para as vasilhas 
grandes, é preciso fazer a vasilha em etapas, esperando os roletes inferiores secarem para que 
os superiores possam ser adicionados sem que a parede desmorone com o peso. Para unir os 
roletes e homogeneizar a superfície, as ceramistas iniciam o alisamento da borda para a base 
com um pedaço de cuia, ao mesmo tempo em que diminuem a espessura da parede e 
modelam a forma final da vasilha. Depois de secarem, as vasilhas são alisadas com um seixo. 
Antes da queima, as vasilhas são postas ao lado da fogueira, com a boca voltada para o fogo, 
para esquentarem. Só então as vasilhas são colocadas na fogueira para queimar, com a boca 
pra cima. As vasilhas grandes são também postas de lado, com lenha em seu interior, para 
queimarem de maneira mais homogênea (CABRAL, 2014b). 

Após a queima, quando a superfície da vasilha ainda está quente, é aplicada a resina 
turiri, da entrecasca de uma árvore misturada com um pouco de água (CABRAL, 2014b). 
Algumas vasilhas podem ter desenhos incisos, feitos antes da queima, mas não é prática 
comum entre as ceramistas Wajãpi, que inclusive atribuem essa técnica a um conhecimento 
aprendido com as Wayana (CABRAL, 2014a: 134). 

Os tipos de vasilhas produzidas são (ROSTAIN, 1991-1992; CABRAL, 2014a, 2014b): 
 
- Turuwa: nome genérico para vários tipos de vasilhas utilizados para cozinhar, 

com diversas variações; 
- Warypy: para fermentar a bebida caxiri; 
- Japuna ou jãpe: para assar beiju; 
- Ya: para transportar água; 
- Parapi: servir alimentos; 
- Karipo: servir bebida fermentada. 
- Vasilha de contorno complexo, para produção de caxiri. 
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Fonte: CABRAL (2014). 

 
 

Produção cerâmica Asurini do Xingu: 
Os Asurini do Xingu são um povo falante de língua Tupi, especificamente Tupi-

Guarani, que habita território no baixo rio Xingu. A descrição de sua produção cerâmica pode 
ser encontrada com detalhes nos trabalhos de Fabíola Silva (2000, 2009; LIMA; SILVA, 
2015). 

A aprendizagem da cerâmica é feita no grupo doméstico, desde muito cedo. O processo 
de manufatura e consequentemente a forma das vasilhas, só é dominada pelas ceramistas mais 
velhas (SILVA, 2008: 234-235). 

A argila jae’uma é coletada em buracos na floresta, mas próximos às margens dos rios, 
sendo levada para a aldeia, onde é amassada com um pouco de água e limpa de impurezas 
(gravetos, seixo, folhas, etc.). Nenhum antiplástico é adicionado, já que a argila utilizada 
possui uma quantidade suficiente de minerais. Se a argila não é utilizada logo em seguida, é 
armazenada, seca e para utiliza-la é preciso triturar, peneirar e misturar com água. A base é 
usualmente feita por um rolete espiralado, alisado em uma foram cônica. A base também pode 
ser moldada. Em seguida, roletes são sobrepostos para formar a parede, unidos pelo 
movimento das mãos e um pedaço de cabaça, que também afina e molda a vasilha. Toda 
vasilha é primeiro manufaturada em uma forma cônica genérica, que depois é modelada com 
o processo de alisamento e união dos roletes na forma desejada. Esse processo pode ser 
repetido para a manufatura de cada parte da vasilha (inferior e superior), quanto mais partes 
quanto maior for a vasilha. A borda é alisada com os dedos umedecidos na saliva da ceramista 
(SILVA, 2008; LIMA; SILVA, 2015).  
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Fonte: arquivo de fotos pessoal de Fabíola Silva. 

 
As vasilhas são postas para secar na sombra, com a boca para cima ou para baixo 

dependendo da forma, sendo alisadas frequentemente para ajeitar a forma e alisar a superfície 
com o coquinho de inajá ou um seixo. Quando atinge o ponto de couro, as vasilhas são 
esfregadas com um seixo para polimento, para que a superfície fique o mais lisa possível, 
característica fundamental para as Asurini. A etapa final da secagem é feita com as vasilhas 
ao lado do fogo, até ficarem totalmente escurecidas. Para a queima, é preparada uma base de 
suporte circular de fragmentos cerâmicos, tijolos ou pedras com brasas no centro, onde são 
apoiadas as vasilhas com a boca para baixo, cobertas com folhas secas de palmeiras ou cascas 
de árvore. Uma segunda queima pode ser realizada para terminar de queimar os pontos 
escurecidos das vasilhas (SILVA, 2008; LIMA; SILVA, 2015). 
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Após a queima, a superfície externa das vasilhas é pintada com pigmento amarelo 
mineral itaua (óxido de ferro), sobre o qual são feitos desenhos em vermelho mineral 
itapirygi (óxido de ferro) e preto mineral itauadi (manganês), cobertos com uma resina 
transparente de jatobá jutaika. Na face interna, é aplicada a resina titiva, do ingá (Inga sp), de 
coloração avermelhada. Nas vasilhas de cozinhar, a resina titiva é aplicada também na face 
externa (SILVA, 2008; LIMA; SILVA, 2015).  

 

 
Fonte: SILVA (2000). 
 

Uma tipologia das vasilhas Asurini baseada na forma e uso identifica 19 tipos de 
vasilhas (SILVA, 2000, 2008): 

 
- Japepa’i/Ja’eniwa e Jape’e: para cozinhar; 
- Ja’e, Ja’ekuia, Piriapara e Ywua: para servir alimentos e bebidas; 
- Kume, Uira, Jarati, Pekia e Uã: para consumir alimentos e bebidas; 
- Japu, Yawa, Yawi, Kavioi, Jukupyapyra e Pupijanekanawa: para transportar e 

armazenar líquidos. 
 

 
Fonte: SILVA (2000). 
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As cadeias operatórias de produção cerâmica de cada povo estão resumidas na tabela abaixo:  
  Wauja Palikur Wajãpi Asurini 

Procura da argila Local fundo dos rios rios buracos na floresta buracos na floresta 

Processamento da 
argila 

Tratamento da argila limpa de impurezas na limpa de impurezas 

limpa de impurezas e 
amassada com água (uso 
imediato); 
seca, triturada e 
peneirada, misturada com 
água (uso posterior) 

Antiplástico cauixi caraipé mineral mineral 

Manufatura 

Roughing out 
base modelada circular 
plana, pedaços de argila 
sobrepostos uns aos outros 

base modelada circular 
plana externa, 
ligeiramente convexa 
interna; roletado 

base modelada circular 
plana, sobreposição de 
roletes 

base modelada ou 
roletada em espiral; 
roletado 

Preforming 
raspagem e alisamento; 
lixamento para 
homogeneizar superfície 

alisamento, unindo os 
roletes, afinando e 
modelando 

alisamento, juntando os 
roletes, modelando e 
afinando; movimento 
feito da boca para a base 

alisamento unindo os 
roletes, afinando e 
modelando 

Finishing polimento polimento alisamento polimento 

Pré-queima Tratamento de 
superfície pintura vermelha incisão 

ponteado incisão na 

Queima 

Pré-queima na na ao lado da fogueira, com 
boca voltada para o fogo 

ao lado da fogueira, até 
escurecerem 

Queima cobertas por entrecascas e 
fragmentos de cerâmica 

cobertas por lenha, forma 
cônica, com abertura em 
cima 

de boca pra cima ou 
deitadas de lado na 
fogueira, com lenha no 
interior das vasilhas 
grandes 

de boca para baixo sobre 
suporte de pedras, 
fragmentos ou tijolos, 
coberta com entrecasca 
de árvore e folha seca de 
palmeira 

Pós-queima Tratamento de 
superfície 

pintura vermelha vegetal 
pintura preta vegetal 
pintura marrom vegetal 

pintura vermelha mineral 
pintura vermelha vegetal 
pintura preta vegetal 

resina 

resina vermelha 
pintura amarela 
pintura vermelha 
pintura preta 
resina transparente 
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ANEXO E 
Catálogo de fotos 

 

 

Este catálogo mostra as fotos e informações das vasilhas analisadas nesta tese, para os 

povos indígenas interessados em saber sobre onde estão e quais são as características dessas 

coleções cerâmicas, além de servir como documentação de apoio para outros pesquisadores. 

A maior parte das fotos foi feita pela autora da tese, no entanto em alguns casos são 

utilizadas as fotos cedidas pelos museus. As vasilhas estão organizadas pelo nome do povo 

que as produziu (como consta nos catálogos dos museus) e por museu. As informações sobre 

cada vasilha estão estruturadas como o modelo abaixo, sendo “n/d” utilizado para quando não 

há dados: 

 

«Código» («Número»): vasilha cerâmica «Etnia». Dimensões: X cm diâmetro da base, X cm 

diâmetro da boca, X cm diâmetro maior do corpo, X cm de altura, X cm espessura. Coleta: 

«ColetorColeção», «Ano». Proveniência: «Localização». Acervo: «Museu», «Cidade», 

«País». «Museu».  

«informações no formato solicitado pelos museus». 

  

As imagens podem ser consultadas para uso privado e acadêmico, não comercial, e 

sempre com as referências indicadas. No entanto, as reproduções das imagens estão sujeitas às 

políticas de cada museu. 

Eventuais erros nas informações dos objetos são de responsabilidade da autora desta 

tese. 
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MWA-R1-517 (SN1): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. 
Dimensões: 45 cm diâmetro da base, 45 cm diâmetro da 
boca,  1,9 cm de altura, 1,9 cm espessura. Coleta: Museu 
Waimiri Atroari, n/d. Proveniência: Amazonas, Manaus. 
Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

Waimiri Atroari

MWA-R1-518 (SN2): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 

9 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, 

n/d. Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

MWA-R1-519 (SN3): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 19 cm diâmetro 

da boca, 11,5 cm de altura, 1,7 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. 

Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

MWA-R1-520 (SN4): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 17 cm diâmetro 

da boca, 7,5 cm de altura, 1,7 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. 

Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.
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MWA-R1-521 (SN5): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 21 cm diâmetro 

da boca, 16 cm de altura, 1,8 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. 

Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

MWA-R1-522 (SN6): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 9 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 1,2 cm espessura. 

Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

MWA-R1-523 (SN7): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 11 cm diâmetro 

da boca, 8 cm de altura, 1,5 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. 

Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

MWA-R1-524 (SN8): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 6 cm diâmetro 

da boca, 7,5 cm de altura, 1,1 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. 

Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.
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MHN-R1-534 (1696): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 13 
cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 1,4 cm 
espessura. Coleta: Doação do Programa Waimiri Atroari, 1994. Proveniência: 
T. I. Waimiri Atroari. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.

MWA-R1-525 (SN9): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 10 cm diâmetro 

da boca, 6,5 cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: Museu Waimiri Atroari, n/d. 

Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Museu Waimiri Atroari, Manaus, Brasil.

MHN-R1-535 (188): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 13 cm diâmetro 
da base, 21 cm diâmetro da boca, 13 cm de altura, 1,3 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.
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MHN-R1-538 (SN3): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 19 cm diâmetro 
da base, 31 cm diâmetro da boca, 18 cm de altura, 2,5 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.

MHN-R1-537 (187): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 17 cm diâmetro 
da base, 25 cm diâmetro da boca, 14,5 cm de altura, 1,6 cm espessura. Coleta: 
n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.

MHN-R1-536 (1697): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 9 
cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 1,1 cm 
espessura. Coleta: Doação do Programa Waimiri Atroari, 1994. Proveniência: 
T. I. Waimiri Atroari. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.
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WT-R1-894 (71025): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 15 
cm diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 35 cm diâmetro maior do 
corpo, 17 cm de altura, 1,6 cm espessura. Coleta: Richard Payer, 1902. 
Proveniência: Amazonas, rio Jauaperi. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

CP-R1-561 (SN): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 12 cm diâmetro da boca, 13,5 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm de altura, 1,4 
cm espessura. Coleta: Meliam Gaspar, compra da lojado Museu Waimiri Atroari, 2017. 
Proveniência: Amazonas, Manaus. Acervo: Coleção particular, São Paulo, Brasil.

MHN-R1-539 (195): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 29 cm diâmetro 
da base, 35 cm diâmetro da boca, 21 cm de altura, 2,3 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.
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MFK-R1-910 (10-332609): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 6 cm 
de altura, 1,9 cm espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, n/d. Proveniência: 
Amazonas, Manaus. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha.

WT-R4-896 (71180): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 17 cm diâmetro da boca, 0,9 cm espessura. 
Coleta: Richard Payer, 1902. Proveniência: Amazonas, rio Jauaperi. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-895 (41463): vasilha cerâmica Waimiri Atroari. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 22 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: Fr. Pfaff, 
1891. Proveniência: Amazonas, rio Jauaperi. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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Akawaio

WR-R1-252 (ni1): vasilha cerâmica Akawaio. Dimensões: 21 cm diâmetro da boca, 45 cm 

diâmetro maior do corpo, 44 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: Walter Roth, início século XX. 

Proveniência: Guyana. Acervo: Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana.
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VKM-R1-935 (1980.14.0059): vasilha cerâmica Patamona. Dimensões: 18,5 
cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: Sven-Erik Isacsson, 1980. Proveniência: Guyana, rio 
Ireng, aldeia Kanawapai. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia. 
CC BY, ceramics, Inventory No.  1980.14.0059 . Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/30728

VKM-R1-936 (1980.14.0060): vasilha cerâmica Patamona. Dimensões: 20 
cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: Sven-Erik Isacsson, 1980. Proveniência: Guyana, rio 
Ireng, aldeia Kanawapai. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No.  1980.14.0060 . Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/30719

Patamona
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Macuxi

MI-R1-83 (87.31.1): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 21 cm diâmetro 
da base, 29,5 cm diâmetro da boca, 29,5 cm diâmetro maior do corpo, 15 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Índio Gilberto Makushi, 1987. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-84 (87.31.3): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 9 e 12 cm diâmetro da base, 14 
e 16 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Índio Gilberto Makushi, 
1987. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-85 (87.31.4): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 20 cm diâmetro da base, 27,5 
cm diâmetro da boca, 16 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Índio Gilberto Makushi, 
1987. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 
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MI-R1-86 (87.31.5): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 25 cm diâmetro da base, 30 
cm diâmetro da boca, 16 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Índio Gilberto Makushi, 
1987. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-87 (87.31.6): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 21 
cm diâmetro da boca, 11 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Índio Gilberto Makushi, 
1987. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MPEG-R1-208 (11062): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 22 cm diâmetro 
da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Edson Diniz, 1964. Proveniência: Roraima, aldeia Vista Alegre. 
Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju., 
MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-209 (11063): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 13 cm diâmetro da boca, 
17 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Edson Diniz, 
1964. Proveniência: Roraima, aldeia Vista Alegre. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-210 (11064): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 19,5 cm diâmetro da 
boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Edson 
Diniz, 1964. Proveniência: Roraima, aldeia Vista Alegre. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-211 (11065): vasilha cerâmica Macuxi. Dimensões: 14,5 cm diâmetro da 
boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Edson 
Diniz, 1964. Proveniência: Roraima, aldeia Vista Alegre. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI  / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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Taurepang e Macuxi

MN-R1-90 (27.988): vasilha cerâmica Taurepang e Macuxi. Dimensões: 33 cm diâmetro 
da boca, 15 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Dom Alcuino Meyer, 1937. Proveniência: 
Amazonas, rio Branco. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

MN-R1-91 (27.989): vasilha cerâmica Taurepang e Macuxi. Dimensões: 
33 cm diâmetro da boca, 31,5 cm diâmetro maior do corpo, 16 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Dom Alcuino Meyer, 1937. Proveniência: 
Amazonas, rio Branco. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

MN-R2-92 (27.990): vasilha cerâmica Taurepang e Macuxi. Dimensões: 24 cm diâmetro da boca, 
25 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Dom Alcuino Meyer, 
1937. Proveniência: Amazonas, rio Branco. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 
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MN-R1-93 (27.991): vasilha cerâmica Taurepang e Macuxi. Dimensões: 
21 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Dom Alcuino Meyer, 1937. Proveniência: 
Amazonas, rio Branco. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

MN-R1-94 (27.992): vasilha cerâmica Taurepang e Macuxi. Dimensões: 
16 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de 
altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Dom Alcuino Meyer, 1937. Proveniência: 
Amazonas, rio Branco. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 

MN-R2-95 (27.993): vasilha cerâmica Taurepang e Macuxi. Dimensões: 
15,5 cm diâmetro da boca, 3,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Dom Alcuino Meyer, 1937. Proveniência: Amazonas, rio 
Branco. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Waiwai

MI-R1-48 (923art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 18 cm 
diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-49 (924art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 19 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 13 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. Proveniência: 
Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-51 (926art):   vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 18,5 cm 
diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-52 (927art):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 19 cm 
diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-53 (928art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 21 cm 
diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 15,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-54 (929art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da 
base, 25 cm diâmetro da boca, 18 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Artíndia, 
1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-55 (930art):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 29,5 cm 
diâmetro da boca, 31,5 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-56 (1810art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 34 cm diâmetro da boca, 38 cm diâmetro maior do corpo, 24 
cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. Proveniência: 
Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-57 (1811art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 29 cm 
diâmetro da boca, 36 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.  
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MI-R1-58 (1812art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8,5 cm 
diâmetro da base, 26,5 cm diâmetro da boca, 30,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 15 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-59 (1813art):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 20 cm 
diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-60 (1935art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 24 cm diâmetro da boca, 31 cm diâmetro maior do corpo, 16 
cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. Proveniência: 
Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-61 (1936art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 17 cm diâmetro da boca, 
37 cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Artíndia, 
1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-62 (1937art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da 
base, 26 cm diâmetro da boca, 15 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 
1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-63 (2101art):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 18 cm 
diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-64 (2102art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm 
diâmetro da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior 
do corpo, 15,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-65 (2103art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 18 cm 
diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-66 (2104art): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 23 cm 
diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.  
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MI-R1-67 (79.5.30): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
12,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 0,3 
cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-68 (79.5.31): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
14,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-69 (79.5.33): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da 
base, 14 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 
1979. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-70 (79.5.34): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 
14,5 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-71 (79.5.35): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 
12,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm de altura, 0,3 cm 
espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-72 (79.5.36): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
14 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 0,4 cm 
espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-73 (79.5.37): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 13,5 cm diâmetro 
da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-74 (79.5.38): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 
17 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. 
Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-75 (79.5.39): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 10,5 cm diâmetro da 
base, 27,5 cm diâmetro da boca, 40 cm diâmetro maior do corpo, 18,5 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 
1979. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-76 (79.5.40): vasilha cerâmica Waiwai. 
Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 7 cm diâmetro da 
boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 16 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos 
e Pesquisas (D.G.E.P.), 1979. Proveniência: Roraima. 
Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-77 (79.5.41): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da 
base, 6,5 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 
1979. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-78 (87.30.226): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da 
base, 17,5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Departamento Geral de Estudos e Pesquisas (D.G.E.P.), 
1987. Proveniência: Roraima. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-79 (96.5.33): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 20 cm diâmetro da 
boca, 5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-80 (96.5.34): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 12 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MI-R1-81 (96.5.35): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 17 
cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.  
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MI-R1-82 (sn2): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 23 cm 
diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 14,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil. 

MN-R1-99 (39.620): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 18 cm diâmetro da boca, 7,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

MN-R1-100 (41.152): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 5,5 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
7 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: C. V. Howard, 1986. Proveniência: 
Roraima, rio Anauã. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.
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CP-R1-249 (sn14): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-250 (sn15): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6 cm diâmetro 
da base, 14 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

WR-R1-255 (ni3b): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 28 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 20 cm 
de altura, 1,1 cm espessura. Coleta: George Mentore, n/d. Proveniência: 
n/d. Acervo: Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana.  
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SM-R1-311 (SSM-0600-SP-236):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 
24 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: R. J. Spoelstra, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: 
Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname. Foto de Jenny Kornelis, cedida pelo Stichting Surinaams Museum.

SM-R1-312 (SSM-0600-SP-336): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 
7 cm diâmetro maior do corpo, 5,5 cm de altura, 0,2 cm espessura. Coleta: R. J. Spoelstra, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: 
Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname. Foto de Jenny Kornelis, cedida pelo Stichting Surinaams Museum.

MHN-R1-526 (187): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 15,5 cm diâmetro da base, 
10,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil. 
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MHN-R1-527 (188): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 5,5 cm diâmetro 
da base, 14 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Compra SETRASS, 1983. Proveniência: 
Amazonas, Manaus. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil. 

MHN-R1-528 (195): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 11,5 cm diâmetro 
da base, 39 cm diâmetro da boca, 44 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Cessão Funai (contrato 189/89), 1989. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.  

MHN-R1-529 (1696): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 38 cm diâmetro 
da boca, 44,5 cm diâmetro maior do corpo, 32 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Cessão Funai 
(contrato 189/89), 1989. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.
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MHN-R1-530 (1697):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 13,5 
cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.

MHN-R1-531 (SN3): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 5,5 cm diâmetro da base, 
15 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil

MHN-R1-532 (144): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro 
da base, 19,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Cessão Funai (contrato 189/89), 1989. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil.
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MHN-R1-533 (145): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 15 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Cessão Funai (contrato 189/89), 1989. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Homem do Norte, Manaus, Brasil. 

CP-R1-563 (SN): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro 
da base, 17 cm diâmetro da boca, 31 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Fabíola Silva, compra de loja em Belém, 
1993. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, São Paulo, Brasil.

TM-R1-788 (TM-6460-4):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 14 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: J.D.G. Schaad, antes de 1960. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Tropenmuseum, Collectie Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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MFK-R1-907 (10-332218): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6,5 cm 
diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Peter Duschl, 1980-1990. Proveniência: 
Pará, rio Mapuera. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-908 (10-332219): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6,5 cm 
diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 9 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Peter Duschl, 1980-1990. Proveniência: 
Pará, rio Mapuera. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-909 (10-332220): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 12 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Peter Duschl, 1980-1990. Proveniência: 
Pará, rio Mapuera. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha. 
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NM-R1-937 (H.4214): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 35,5 cm diâmetro da base, 35,5 cm diâmetro 
da boca, 2,5 cm de altura, 2,5 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Niels Fock, 1954/1955. Proveniência: 
Guyana/Brasil. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-938 (H.4224): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 15 cm 
diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Niels Fock, 1954/1955. Proveniência: 
Guyana/Brasil. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-939 (H.4225): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 36 cm 
diâmetro maior do corpo, 19,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Niels Fock, 1954/1955. Proveniência: 
Guyana/Brasil. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.



308

NM-R1-940 (H.4226): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 11,5 cm diâmetro da base, 35 cm diâmetro da boca, 37 
cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Niels Fock, 1954/1955. Proveniência: 
Guyana/Brasil. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-941 (H.4227): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 32 cm diâmetro da base, 74 cm 
diâmetro da boca, 90 cm diâmetro maior do corpo, 76 cm de altura. Coleta: Jens Yde e Niels Fock, 
1954/1955. Proveniência: Guyana, rio Essequibo, aldeia Yakayáka. Acervo: Nationalmuseet, 
Copenhague, Dinamarca.  Sem foto (forma similar à NM-R1-940 e com grafismos incisos na borda).

NM-R1-948 (H.4733):  vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da 
base, 23 cm diâmetro da boca, 12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Jens 
Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. Proveniência: Guyana/Brasil. Acervo: 
Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-949 (H.4734): vasilha cerâmica Waiwai. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 11 
cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Jens Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. Proveniência: Guyana/Brasil. Acervo: 
Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.  
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Hixkaryana e Waiwai

MN-R1-98 (39.619): vasilha cerâmica Hixkaryana e Waiwai. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Ruth Wallace Garcia Paula, 1977. Proveniência: Pará, rio Nhamundá, 
aldeia Kasawá. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. 
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Katxuyana

MPEG-R1-166 (7020): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 7,5 
cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Gottfried Polykrates e Christen Søderberg, 1954/1955. 
Proveniência: Pará, rio Cachorro. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-167 (7021): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 30 cm 
diâmetro da base, 30 cm diâmetro da boca, 0,7 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: Gottfried Polykrates e Christen Søderberg, 1954/1955. Proveniência: 
Pará, rio Cachorro. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-168 (7289): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 15,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel e Wallace, 1969. 
Proveniência: Pará, rio Cachorro. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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NM-R1-942 (H.4624): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 19 cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Christen 
Søderberg e Gottfried Polykrates, 1957. Proveniência: Pará, rio Cachorro. Acervo: 
Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet. 

NM-R1-943 (H.4625):  vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da 
boca, 9 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Christen Søderberg e Gottfried Polykrates, 1957. Proveniência: 
Pará, rio Cachorro. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-944 (H.4626a): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 13,5 cm diâmetro da base, 
21 cm diâmetro da boca, 36 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: Christen Søderberg e Gottfried Polykrates, 1957. Proveniência: Pará, rio Cachorro. 
Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.
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NM-R1-945 (H.4626b):  vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 21 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Christen 
Søderberg e Gottfried Polykrates, 1957. Proveniência: Pará, rio Cachorro. Acervo: 
Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-946 (H.4627): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 17 e 20 cm diâmetro 
da base, 18 e 21,5 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Christen 
Søderberg e Gottfried Polykrates, 1957. Proveniência: Pará, rio Cachorro. Acervo: 
Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet. 

NM-R1-947 (H.4629): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 35 cm diâmetro da base, 35 cm diâmetro da 
boca, 3 cm de altura, 1,4 cm espessura. Coleta: Christen Søderberg e Gottfried Polykrates, 1957. Proveniência: 
Pará, rio Cachorro. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.  

NM-R1-950 (H.4963):  vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 
15 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Jens Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. Proveniência: Guyana. Acervo: 
Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.
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NM-R1-951 (H.4964): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 10,5 cm diâmetro da base, 23,5 cm diâmetro da boca, 
25 cm diâmetro maior do corpo, 16,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. 
Proveniência: Guyana. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-952 (H.4965): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 13,5 cm diâmetro da base, 36 cm diâmetro da boca, 
34 cm diâmetro maior do corpo, 25 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. 
Proveniência: Guyana. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.

NM-R1-953 (H.4966): vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 12,5 cm diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 28 
cm diâmetro maior do corpo, 25,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. 
Proveniência: Guyana. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet. 
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NM-R1-954 (H.4967):  vasilha cerâmica Katxuyana. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 29 cm diâmetro da boca, 33 
cm diâmetro maior do corpo, 20 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Jens Yde e Gottfried Polykrates, 1958/1959. 
Proveniência: Guyana. Acervo: Nationalmuseet, Copenhague, Dinamarca. CC fotos cedidas pelo Nationalmuseet.
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MPEG-R1-169 (7129): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 7 cm diâmetro da boca, 8 
cm diâmetro maior do corpo, 5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel 
e Wallace, 1969. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI /  Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-170 (7130): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 13 
cm diâmetro da boca, 10,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel 
e Wallace, 1969. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

Tiriyó, Trio

MPEG-R1-171 (7131): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 4 cm diâmetro da 
base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel e Wallace, 1969. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-172 (7132 ):  vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 18,5 cm diâmetro da boca, 
19 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio 
Frikel e Wallace, 1969. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-173 (7133): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 16 cm diâmetro da boca, 
18 cm diâmetro maior do corpo, 16 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio 
Frikel e Wallace, 1969. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-174 (7134): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 20 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel e Wallace, 1969. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-175 (8302): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 19 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1958. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-176 (8303): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). Dimensões: 30 cm diâmetro da base, 30 cm 
diâmetro da boca, 2 cm de altura, 2 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1958. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. 
Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-177 (8401): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 28 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1958. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-178 (8402): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 22 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro 
maior do corpo, 11 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1958. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-179 (8403): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 29 cm diâmetro da base, 29 cm diâmetro da boca, 1,5 cm de 
altura, 1,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1958. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-180 (8801): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). Dimensões: 35 cm 
diâmetro da boca, 34 cm diâmetro maior do corpo, 17,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-181 (8802): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro 
maior do corpo, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-182 (8803): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro 
maior do corpo, 9 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-183 (8804): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 27 cm diâmetro da boca, 33 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-184 (8805): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro 
maior do corpo, 13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-185 (8806): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 8,5 cm diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro 
maior do corpo, 7,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-186 (8807): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 32 cm diâmetro da base, 32 cm diâmetro da boca, 1,3 e 4 cm de 
altura, 1,3 e 4 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-187 (8809): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). Dimensões: 
12 cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca,  2 cm de altura, 2 cm espessura. Coleta: Frei 
Protásio Frikel, 1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-188 (8816): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 9 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-189 (8817): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 10,5 cm diâmetro 
maior do corpo, 7,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-190 (8818): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 8 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro 
maior do corpo, 9,5 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 
1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-191 (8819): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). Dimensões: 
5,5 cm diâmetro da base, 8 cm diâmetro da boca, 11 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frei 
Protásio Frikel, 1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-192 (8820): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 13 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-193 (8821): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 14 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-194 (8822): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). Dimensões: 12 cm diâmetro da boca, 5 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: 
Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-195 (8823): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior 
do corpo, 5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-196 (8824): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 5,5 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 4 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-197 (8825): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior 
do corpo, 4 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-198 (8826): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior 
do corpo, 4 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-199 (8827): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). 
Dimensões: 4 cm diâmetro da boca, 6 cm diâmetro maior do corpo, 3,5 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-200 (8834): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto/Aramayana). Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 18,5 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1960. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção 
Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-201 (9989): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto). Dimensões: 13 cm diâmetro 
da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Frei 
Protásio Frikel, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-202 (9990): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto). Dimensões: 8 cm diâmetro 
da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Frei 
Protásio Frikel, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 

MPEG-R1-203 (9991): vasilha cerâmica Tiriyó (Aramagoto). Dimensões: 
3 cm diâmetro da base, 7,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do 
corpo, 5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, 1962. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-204 (11298): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 9 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 
1 cm espessura. Coleta: Frei Protásio Frikel, década de 1960. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Oeste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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MPEG-R1-205 (12504): vasilha cerâmica Tiriyó (Xikuyana/Hoxuyana). Dimensões: 
7 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 12 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: Roberto e Ruth Cortez, 1975. 
Proveniência: Pará, Parque Tumucumaque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-206 (12505): vasilha cerâmica Tiriyó (Xikuyana/Hoxuyana). 
Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior 
do corpo, 10 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: Roberto e Ruth Cortez, 1975. 
Proveniência: Pará, Parque Tumucumaque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.  

MPEG-R1-207 (12506): vasilha cerâmica Tiriyó (Xikuyana/Hoxuyana). 
Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior 
do corpo, 11 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Roberto e Ruth Cortez, 1975. 
Proveniência: Pará, Parque Tumucumaque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil. 
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SM-R1-310 (SSM-0885): vasilha cerâmica Trio. Dimensões: 75 cm diâmetro da 
boca, 55 cm de altura. Coleta: n/d, 1979. Proveniência: Suriname, savana Sipaliwini, 
aldeia Kwamalasemutu. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname. 

MFK-R1-897 (10-331956:  vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da 
base, 21 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,45cm 
espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha. 

MFK-R1-898 (10-331957): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 10 cm diâmetro da 
base, 22 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 11,5 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha. 



329

MFK-R1-899 (10-331958): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 19 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm de altura, 0,4 cm 
espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha.  

MFK-R1-900 (10-331959): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 5,5 cm diâmetro da 
base, 14 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha.p

MFK-R1-901 (10-331960): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 15 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha. 
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MFK-R1-902 (10-331961): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 12,5 cm diâmetro da boca, 5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste, Parque 
Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha.  

MFK-R1-903 (10-331962): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 7,5 cm 
diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 5 cm de altura, 0,8 cm espessura. 
Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste, 
Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha. 

MFK-R1-904 (10-331963): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 9 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm de altura, 0,7 cm 
espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha. 
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MFK-R1-905 (10-331964): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 6 cm diâmetro da 
base, 6,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de 
Oeste, Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha.  

MFK-R1-906 (10-331965): vasilha cerâmica Tiriyó. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 10 cm diâmetro da boca, 5,5 cm de altura, 0,8 cm de espessura. 
Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, 1962. Proveniência: Pará, rio Paru de Oeste, 
Parque Tumucumaque. Acervo: Museum Fünf Kontinent, Munique, Alemanha. 
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MV-R1-734 (RV-4918-45c): vasilha cerâmica Akuriyo. Dimensões: 5 

cm diâmetro da boca, 5,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Peter 

Kloos, 1973. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 

Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

Akuriyo

MV-R1-735 (RV-4918-50): vasilha cerâmica Akuriyo. Dimensões: 20 
cm diâmetro da boca, 17 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Peter 
Kloos, 1973. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MQB-R3-803 (71.1939.25.659): vasilha cerâmica Akuriyo. Dimensões: 27 cm 
diâmetro da boca, 16 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1938. 
Proveniência: Suriname, rio Sipaliwini. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MN-R1-88 (22,983): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 e 10 cm diâmetro da base, 17 e 

24 cm diâmetro da boca, 5,5 e 22,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, 

1930. Proveniência: Pará, rio Pará. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

Aparai

MN-R1-89 (22,984): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 22,5 cm diâmetro da boca, 22 
cm diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, 
1930. Proveniência: Pará, rio Pará. Acervo: Museu Nacional UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil.

MPEG-R1-102 (30): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 12 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. 
Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-103 (32): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 17 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-104 (33): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 13,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. 
Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-105 (34): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. 
Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-108 (37): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5,5 cm diâmetro da 
base, 14 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-106 (35): vasilha cerâmica Aparai. 
Dimensões: 4 e 9 cm diâmetro da base, 16 e 18,5 cm diâmetro 
da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 7 e 10,5 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 
1935-1937. Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: 
Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 
MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-107 (36): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 20,5 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro maior do corpo, 11 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. 
Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-109 (40): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 27 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 14 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-110 (41): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6 cm diâmetro da 
base, 13 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-111 (101): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 28 cm 
diâmetro da boca, 36 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-112 (102): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6 cm diâmetro 
da base, 13,5 cm diâmetro da boca, 27 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-113 (103): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 21 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-114 (104): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm 
de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-115 (105): vasilha cerâmica Aparai. 
Dimensões: 4,5 e 7 cm diâmetro da base, 14,5 e 
20 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior 
do corpo, 7 e 13 cm de altura, 0,3 cm espessura. 
Coleta: Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / 
Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-116 (106): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 14 cm 
diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 5 cm de altura, 0,2 cm espessura. Coleta: 
Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-117 (2040): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 24,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm 
de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Curt Nimuendajú, 1915. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MEPE-R1-540 (NA 54): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 25,5 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 16,5 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-541 (NA 55): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 25,5 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 13,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-542 (NA 56): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 24,5 cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.



340

MEPE-R1-543 (NA 57): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 14 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-544 (NA 58): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 22,5 cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 14,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-545 (NA 59): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 23,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, 
rio Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.
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MEPE-R1-546 (NA 60): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 23 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-547 (NA 61): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 22 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-548 (NA 62): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da 
base, 20 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.
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MEPE-R1-549 (NA 63): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da 
base, 19,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-550 (NA 64): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da 
base, 20 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-551 (NA 66): vasilha cerâmica Aparai. 
Dimensões: 6 e 9 cm diâmetro da base, 24 e 27 cm 
diâmetro da boca, 25 e 44 cm diâmetro maior do 
corpo, 8 e 15 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado 
de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.
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MEPE-R1-552 (NA 68): vasilha cerâmica Aparai. 
Dimensões: 4,5 e 8,5 cm diâmetro da base, 20 e 25 
cm diâmetro da boca, 22 e 30 cm diâmetro maior 
do corpo, 6,5 e 14 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado 
de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-553 (NA 69): vasilha cerâmica Aparai. 
Dimensões: 4 e 6 cm diâmetro da base, 13,5 e 16 cm diâmetro 
da boca, 15 e 19 cm diâmetro maior do corpo, 4,5 e 8,5 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 
1930. Proveniência: Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Museu 
do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-554 (NA 70): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 
13,5 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 17,5 cm de altura, 0,4 e 
0,6 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.
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MEPE-R1-555 (NA 71): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 16,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-556 (NA 72): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 31 cm diâmetro da boca, 32 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-557 (NA 73): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 25,5 cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 14 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.
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MEPE-R1-558 (NA 74): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5,5 cm diâmetro da 
base, 16,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.

MEPE-R1-559 (NA 75): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 13 cm diâmetro 
da base, 29,5 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 18,5 cm de 
altura, 1 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: 
Pará, rios Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco, Recife, Brasil.

MEPE-R1-560 (NA 85): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da 
base, 21,5 cm diâmetro da boca, 24,5 cm diâmetro maior do corpo, 14,5 cm de altura, 
1 cm espessura. Coleta: Carlos Estevão, década de 1930. Proveniência: Pará, rios 
Jari e Paru. Acervo: Museu do Estado de Pernambuco/FUNDARPE, Recife, Brasil.
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MQB-R1-804 (71.1881.34.266): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 7,5 
cm diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 12,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Jules Crevaux, 1881. 
Proveniência: Pará, rio Paru. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-805 (71.1881.34.267): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5,5 cm diâmetro 
da base, 19 cm diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Jules 
Crevaux, 1881. Proveniência: Pará, rio Paru. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-807 (71.1881.34.268): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8,5 
cm diâmetro da base, 25,5 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior 
do corpo, 13 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Jules Crevaux, 1881. 
Proveniência: Pará, rio Paru. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MFK-R1-916 (34-35-10): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 30 cm diâmetro da boca, 35 cm diâmetro maior do 
corpo, 17 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-917 (34-35-11): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 4,5 
cm diâmetro da base, 15,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior 
do corpo, 8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-918 (34-35-12): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 12 cm diâmetro da boca, 5,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 
n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.
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MFK-R1-919 (34-35-13): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 35 cm 
diâmetro da boca, 40 cm diâmetro maior do corpo, 24,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Felix Speiser, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-920 (34-35-14): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do 
corpo, 12,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-921 (34-35-41): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 25 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do 
corpo, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.
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MFK-R1-922 (34-35-7): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6 e 8 cm diâmetro da 
base, 22 e 28 cm diâmetro da boca, 7,5 e 15 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix 
Speiser, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-923 (34-35-8): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 4,5 cm 
diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior 
do corpo, 8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-924 (34-35-9): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 10,5 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior 
do corpo, 5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.
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MFK-R1-925 (36-11-1): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do 
corpo, 6 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

VKM-R1-926 (1965.14.0001): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 8,5 cm 
diâmetro da base, 28 cm diâmetro da boca, 30,5 cm diâmetro maior do corpo, 
17,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0001. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12888

VKM-R1-927 (1965.14.0002): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 
9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0002. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12891
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VKM-R1-928 (1965.14.0003): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do corpo, 
8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0003. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12893

VKM-R1-929 (1965.14.0004): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 
19 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 8 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0004. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12895

VKM-R1-930 (1965.14.0005): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 7,5 cm 
diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0005. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12896
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VKM-R1-931 (1965.14.0006): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 6,5 cm 
diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No.1965.14.0006. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12900

VKM-R1-932 (1965.14.0007): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
6,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0007. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12904

VKM-R1-933 (1965.14.0008): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 3 cm 
diâmetro da base, 11,5 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
6,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. Proveniência: 
Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0008. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12906
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VKM-R1-934 (1965.14.0009): vasilha cerâmica Aparai. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da boca, 5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Felix Speiser, 1924. 
Proveniência: Amapá, rio Umaratia. Acervo: Världskulturmuseet, Gotenburgo, Suécia.
CC BY, ceramics, Inventory No. 1965.14.0009. Photo: Meliam Vigano 
Gaspar. Source: National Museums of World Culture – Museum of world 
culture, Sweden, http://collections.smvk.se/carlotta-vkm/web/object/12908
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Wayana

MI-R1-46 (12.12.23): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 12 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 6,5 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem e Iori Leonel van Velthem Linke, 
2012. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MPEG-R1-118 (5388): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 
14 cm diâmetro da boca, 24,5 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 cm de altura, 0,4 cm 
espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guyana oriental. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-119 (5389): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 25 cm diâmetro da boca, 9,5 e 12,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
n/d, n/d. Proveniência: Guyana oriental. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-120 (5390): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Schulz Kampfhenkel, 1935-1937. 
Proveniência: Pará, rio Jari. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

PCDL-R2-251 (128): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 29 cm diâmetro da boca, 34 cm diâmetro 
maior do corpo, 21 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Primeira Comissão Demarcadora de Limites 
(PCDL), n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Primeira Comissão Demarcadora de Limites, Belém, Brasil.

PCDL-R1-252 (129): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
18,5 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: Primeira Comissão Demarcadora de Limites (PCDL), n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Primeira Comissão Demarcadora de Limites, Belém, Brasil.
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PCDL-R1-253 (129a?): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 10 cm diâmetro da 
base, 18 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: Primeira Comissão Demarcadora de Limites (PCDL), n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Primeira Comissão Demarcadora de Limites, Belém, Brasil.

SM-R1-314 (K-0414): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 22 cm 
diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-315 (K-0457): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 23 cm 
diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 11,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Dhr. Michels, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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MAF-R1-423 (MDE 12.1.52): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 12 e 14 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do 
corpo, 6 e 8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-484 (2000.6.13): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 
cm diâmetro maior do corpo, 7,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 2000. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-488 (91.7.44): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 22 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 22 cm 
de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.
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MCG-R1-490 (91.7.47): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro 
da base, 12,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-491 (91.7.48): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 9,5 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do corpo, 11,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-492 (91.7.49): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4,5 cm 
diâmetro da base, 8 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 10 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.
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MCG-R1-493 (91.7.50): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 20 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-494 (91.7.51): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 8,5 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-495 (91.7.52): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 11 cm 
diâmetro maior do corpo, 8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée 
des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-496 (91.7.53): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 cm diâmetro 
da base, 10 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-497 (91.7.54): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 12 cm 
diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, 
Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-498 (91.7.55): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 
4 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. 
Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.
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MCG-R1-499 (91.7.59): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 e 7 cm diâmetro da base, 10,5 e 13,5 cm diâmetro 
da boca, 5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-500 (91.7.60): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 
4 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-501 (91.7.192): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 6,5 cm 
diâmetro da boca, 5,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
Guiana Francesa, rio Maroni,aldeia Antecune pata. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-502 (91.7.247): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 42 cm diâmetro da boca, 50 cm diâmetro maior do corpo, 
32,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-503 (91.7.249): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 
36 cm diâmetro da boca, 40 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm de altura, 0,8 cm espessura. 
Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-504 (91.7.248): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 
22 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-506 (91.7.251): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 16 cm 
diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée 
des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-507 (91.7.254): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 11,5 
cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-508 (91.7.255): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 e 8 cm diâmetro da base,  17,5 e 24 cm diâmetro 
da boca, 7 e 9 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-509 (91.7.258): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 
8,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-511 (91.7.260): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 11 cm diâmetro da boca, 
10 cm diâmetro maior do corpo, 6,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: 
n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida 
pelo Musée des Cultures Guyanaises.Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-513 (91.7.263): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 
4,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.



365

MCG-R1-514 (91.7.264): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 3,5 cm diâmetro da base, 8 
cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, 
Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-515 (91.7.265): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 34 cm diâmetro da boca, 
8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-516 (91.7.266): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 
7 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hirtzel-Schoepf, 1991. Proveniência: n/d. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MV-R1-683 (RV-2352-132): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 34 cm diâmetro da boca, 34 cm diâmetro maior do corpo, 
13,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, início do 
século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-684 (RV-2352-133): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, início 
do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-685 (RV-2352-134): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, início 
do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-686 (RV-2352-135): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4,5 cm 
diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, início 
do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-687 (RV-2352-136): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 
9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, início 
do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-688 (RV-2352-137): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4,5 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
7,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, início 
do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-689 (RV-2352-138): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do 
corpo, 15 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Nederlandse Regering, 
início do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-690 (RV-2352-139): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 e 6,5 
cm diâmetro da boca, 2,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Nederlandse 
Regering, início do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-691 (RV-2352-140): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 e 6,5 
cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Nederlandse 
Regering, início do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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TM-R1-778 (TM-401-10: vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro 
da base, 11 cm diâmetro da boca, 10,5 cm diâmetro maior do corpo, 5 cm de 
altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Ministerie van Koloniën Den Haag, antes de 
1903. Proveniência: Suriname, Sipaliwini, rio Litani. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-779 (TM-401-11): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 16 cm diâmetro da 
boca, 3,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Ministerie van Koloniën Den Haag, 
antes de 1903. Proveniência: Suriname, Sipaliwini, rio Litani. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-780 (TM-401-6): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 26 cm diâmetro da boca, 31 cm diâmetro maior do corpo, 15,5 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Ministerie van Koloniën Den Haag, antes de 
1903. Proveniência: Suriname, Sipaliwini, rio Litani. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-781 (TM-401-7): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6,5 cm diâmetro 
da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Ministerie van Koloniën Den Haag, antes de 
1903. Proveniência: Suriname, Sipaliwini, rio Litani. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-782 (TM-401-8): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 21 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Ministerie van Koloniën Den Haag, antes de 
1903. Proveniência: Suriname, Sipaliwini, rio Litani. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-783 (TM-401-9): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm diâmetro 
da base, 13,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Ministerie van Koloniën Den Haag, antes de 
1903. Proveniência: Suriname, Sipaliwini, rio Litani. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-789 (TM-6460-5): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 23 
cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta:  J.D.G. Schaad, antes de 1960. Proveniência: 
Suriname, Sipaliwini, rio Tapahoni. Acervo: Tropenmuseum, Collection 
Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

MQB-R1-824 (71.1939.25.418 Am): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: 
Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-825 (71.1953.62.10): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5,5 cm 
diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 
cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès e Guy Charpentier, 1953. 
Proveniência: Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-827 (71.1939.25.146): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 
6 cm diâmetro da base, 20,5 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: Guiana Francesa, 
rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-826 (71.1939.25.147): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 24,5 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 13,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: Guiana 
Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-828 (71.1961.83.2): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 21,5 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 11 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès e Guy Charpentier, 1961. 
Proveniência: Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-829 (71.1939.25.173): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 11,5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 
8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: 
Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-830 (71.1953.62.117): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 3,5 e 6 cm 
diâmetro da base, 9 e 13 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 4 e 
6 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès e Guy Charpentier, 1953. 
Proveniência: Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-831 (71.1939.25.170): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 e 8 cm diâmetro 
da boca,  3 e 4,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: 
Guiana Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-832 (71.1973.41.1): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 55 
cm diâmetro da boca, 62 cm diâmetro maior do corpo, 47 cm de altura. Coleta: Paul Zimmermann, 
1973. Proveniência: Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-833 (71.1939.25.362): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 12 cm diâmetro da base, 38,5 cm 
diâmetro da boca, 40 cm diâmetro maior do corpo, 28 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 
1939. Proveniência: Guiana Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-834 (71.1932.9.129): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 40 cm diâmetro da boca, 37 cm diâmetro maior do corpo, 22 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Mission Monteux-Richard, 1932. Proveniência: 
Guiana Francesa, Moyen Araoua. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-835 (71.1932.9.130): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 29 cm 
diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 11,5 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Mission Monteux-Richard, 1932. Proveniência: Guiana 
Francesa, Moyen Araoua. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-836 (71.1953.62.8): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 6,5 cm de altura, 
0,3 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès e Guy Charpentier, 1953. Proveniência: 
Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-837 (71.1939.25.152): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
11 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: 
Guiana Francesa, rio Itany. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-838 (71.1951.7.12): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 
11,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Edgar Aubert de la Rüe, 1951. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-839 (71.1939.25.156): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 12,5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: Guiana 
Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-840 (71.1939.25.155): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 9,5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 6,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: Guiana 
Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-841 (71.1939.25.168): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 
cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: Guiana 
Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-843 (71.1939.25.163.1-2): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Paul Sangnier, 1939. Proveniência: Guiana 
Francesa, rio Itany, aldeia Taponaïke. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MFK-R1-911 (10-332735): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7,5 
cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior 
do corpo, 8 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: FUNAI, 1965-1980. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.
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MFK-R1-912 (10-332736): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 8 
cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do 
corpo, 11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: FUNAI, 1965-1980. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-913 (10-332737): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do 
corpo, 18 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: FUNAI, 1965-1980. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.

MFK-R1-914 (10-334001): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 25,5 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 
12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.



379

MFK-R1-915 (10-334990): vasilha cerâmica Wayana. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
14 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Ernst Josef Fittkau e Elise, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museum Fünf Kontinente, Munique, Alemanha.
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Wayana e Aparai

MAE-R1-04 (APA 3.149): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
7 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do 
corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.

MAE-R1-05 (APA 3.150): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
4,5 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do 
corpo, 7 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.

MAE-R1-06 (APA 3.168): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 8,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.
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MAE-R1-07 (APA 3.179): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
8 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 24,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 12 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. 
Proveniência: n/d. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.

MI-R1-10 (215art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 4 
cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior 
do corpo, 8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-11 (216art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior 
do corpo, 9,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-12 (217art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 9,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-13 (222art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8,5 
cm diâmetro da base, 23,5 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior 
do corpo, 21 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-14 (223art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7,5 
cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior 
do corpo, 20 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-15 (224art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 11 
cm diâmetro da base, 28 cm diâmetro da boca, 33 cm diâmetro maior 
do corpo, 27 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-16 (226art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 20,5 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 19 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-17 (227art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 17 cm diâmetro da 
boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 25 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Artíndia, 
1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.



384

MI-R1-18 (228art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 55 cm diâmetro 
da base, 55,5 cm diâmetro da boca, 1,2 e 3 cm de altura, 1,2 e 3 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-19 (229art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 13 
cm diâmetro da base, 28 cm diâmetro da boca, 32 cm diâmetro maior 
do corpo, 27 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-20 (230art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 
cm diâmetro da base, 24 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior 
do corpo, 23 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-21 (231art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5 
cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 7 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-22 (232art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
6,5 cm diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior 
do corpo, 12,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-23 (233art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
6 cm diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior 
do corpo, 16 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-24 (234art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 12 
cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior 
do corpo, 16 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-25 (235art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7,5 
cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior 
do corpo, 17 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-26 (236art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior 
do corpo, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-27 (237art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 19 cm diâmetro da boca, 12,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 
1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-28 (238art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 
cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior 
do corpo, 15,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-29 (239art): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 5 e 8,5 cm diâmetro da base, 17 
e 25,5 cm diâmetro da boca, 12,5 cm de altura, 0,3 cm 
espessura. Coleta: Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. 
Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-30 (240art): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 4,5 e 8 cm diâmetro da base, 20 
e 27,5 cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 0,3 cm 
espessura. Coleta: Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. 
Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-31 (241art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5,5 e 8 cm diâmetro 
da base, 18,5 e 22,5 cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: 
Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-32 (242art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 13,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.



389

MI-R1-33 (243art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 
cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior 
do corpo, 17 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-34 (244art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior 
do corpo, 20 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-35 (245art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 22 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior 
do corpo, 23 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-36 (246art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior 
do corpo, 18 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-37 (247art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 13 
cm diâmetro da base, 29,5 cm diâmetro da boca, 36 cm diâmetro maior 
do corpo, 22 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-38 (248art): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 15 cm diâmetro 
da base, 38 cm diâmetro da boca, 28 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Artíndia, 
1994. Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.



391

MI-R1-39 (2219art): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 4 e 5 cm diâmetro da base, 11 e 
14,5 cm diâmetro da boca, 4,5 cm de altura, 0,4 cm 
espessura. Coleta: Artíndia, 1994. Proveniência: Pará. 
Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-40 (86.2.11): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 
cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior 
do corpo, 14 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1986. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-41 (96.5.28): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-42 (96.5.29): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 10,5 cm 
diâmetro da base, 27 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 
21 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-43 (96.5.30): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 26 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 
14,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-44 (96.5.31): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 
15 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Fernando Martins Galvão, 1996. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.
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MI-R1-45 (S/N212): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 
cm diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior 
do corpo, 12,5 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Artíndia, 1994. 
Proveniência: Pará. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MI-R1-47 (sn): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 
28 cm diâmetro da boca, 32 cm diâmetro maior do corpo, 14 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: n/d. Acervo: Museu do Índio FUNAI, Rio de Janeiro, Brasil.

MPEG-R1-121 (7791): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5,5 cm 
diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 10 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Daniel Schoepf, 1972. Proveniência: 
Pará, parque Tumucumaque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-122 (12838): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
16 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1976. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-123 (12839): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1976. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-124 (12840): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1976. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-125 (12841): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7,5 cm diâmetro 
da base, 15 cm diâmetro da boca, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak 
van Velthem, 1976. Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-126 (12842): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 5 e 10 cm diâmetro da base, 15,5 e 20,5 
cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 5,5 e 
9,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, 1976. Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: 
Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 
MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-127 (12843): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 19,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 
13 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1976. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.



396

MPEG-R1-128 (13012): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 19,5 e 24,5 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do 
corpo, 17 e 21 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
1977. Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-129 (13300): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm diâmetro da 
base, 15 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Daniel Schoepf, 1983. Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-130 (13301): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 6 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Daniel Schoepf, 1983. Proveniência: 
Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-131 (13426): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 10 
e 11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-132 (13427): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8,5 
cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 
15 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-133 (13428): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do corpo, 
4,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-134 (13429): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 10 
cm diâmetro da base, 25 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 
18,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-135 (13430): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5 
cm diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-136 (13431): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 15,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 
6,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-137 (13432): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 
13,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-138 (13433): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 10 
cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
5,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R2-139 (13434): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da 
boca, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. 
Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-140 (13435): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 
13,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-141 (13436): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 
16,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 13,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Daniel Schoepf, 1984. Proveniência: Pará, aldeia Arapuaká. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-142 (13437): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 22 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro maior do corpo, 
11 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.



401

MPEG-R1-143 (13438): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 
9,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-144 (13439): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 22 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 
11 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, rio Paru de Leste. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-145 (13440): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 
11 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-146 (13441): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 9,5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 
5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-147 (13442): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 
12 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-148 (13443): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-149 (13444): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 5 e 7,5 cm diâmetro da base, 14 e 17,5 cm 
diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 7 e 9 cm de 
altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
1978. Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: 
Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 
MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-150 (13445): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do 
corpo, 8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
1975. Proveniência: n/d. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-151 (13446): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
6 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-152 (13455): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
13 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-153 (13456): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior 
do corpo, 5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1975. Proveniência: Pará, aldeia Apalai. 
Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-154 (13457): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 3,5 
cm diâmetro da base, 8 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior do corpo, 
4,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.



405

MPEG-R1-155 (13458): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 3 e 4 cm diâmetro da base, 8 e 12 cm 
diâmetro da boca, 12,5 cm diâmetro maior do corpo, 3,5 e 
4 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, 1984. Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: 
Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 
MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-156 (13459): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 13,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1978. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-157 (13460): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 22 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak 
van Velthem, 1978. Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-158 (13461): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 
13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 1984. 
Proveniência: Pará, aldeia Xuixuimëne. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-159 (13462): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
4 cm diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do 
corpo, 6 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
1984. Proveniência: n/d. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-160 (13463): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
9,5 cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do 
corpo, 14 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
1987. Proveniência: n/d. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-161 (13794): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
6,5 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior 
do corpo, 8 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Jaké Aparai, 1987. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-162 (13795): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Jaké Aparai, 1987. Proveniência: 
Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt 
Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-163 (13796): vasilha cerâmica Wayana e 
Aparai. Dimensões: 5,5 e 7 cm diâmetro da base, 15,5 e 
15 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
5 e 8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Jaké 
Aparai, 1987. Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: 
Coleção Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, 
MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-164 (13797): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 
9 cm diâmetro da base, 22 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior 
do corpo, 12 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Jaké Aparai, 1987. 
Proveniência: Pará, aldeia Apalai. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-165 (SN): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 
cm diâmetro da base, 15,5 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior 
do corpo, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Apitu (artesã), n/d. 
Proveniência: Pará, aldeia Bona. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

CP-R1-233 (sn1): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 3,5 
cm diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 8 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.
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CP-R1-234 (sn2):vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 4,5 
cm diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior 
do corpo, 5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-235 (sn3): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 5,5 
cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior 
do corpo, 6 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-236 (sn4): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6,5 
cm diâmetro da base, 19,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior 
do corpo, 11,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, 2016. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.
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CP-R1-237 (sn5): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 23,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior 
do corpo, 16 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-238 (sn6): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. 
Dimensões: 6,5 e 8,5 cm diâmetro da base, 14,5 e 
19,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior 
do corpo, 9 e 11 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Lucia Hussak van Velthem, n/d. Proveniência: 
Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-239 (sn7): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 11 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do 
corpo, 15,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.
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CP-R1-240 (sn8): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-241 (sn9): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior 
do corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-242 (sn10): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 6 
cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do 
corpo, 11,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.



412

CP-R1-243 (sn11): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 27 cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior 
do corpo, 20 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-244 (sn12): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 
cm diâmetro da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior 
do corpo, 11 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-245 (sn13): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior 
do corpo, 11 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.
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CP-R1-246 (sn16): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 7 
cm diâmetro da base, 20,5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior 
do corpo, 10,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-247 (sn17): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 8 
cm diâmetro da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior 
do corpo, 12 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van 
Velthem, n/d. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.

CP-R1-248 (sn18): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 11 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Lucia Hussak van Velthem, 
2015. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.
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CP-R1-564 (SN): vasilha cerâmica Wayana e Aparai. Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 
10,5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Fabíola Silva, 1993. Proveniência: Pará. Acervo: Coleção particular, Belém, Brasil.
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Galibi Kali’na (Brasil)

MPEG-R1-212 (10035): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 18 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Frederico Barata, n/d. Proveniência: 
Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-213 (11016): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 18 cm diâmetro da base, 46 
cm diâmetro da boca, 39 cm diâmetro maior do corpo, 37 cm de altura, 1,1 cm espessura. Coleta: 
Expedito Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-214 (11126): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 19 cm diâmetro 
da base, 45 cm diâmetro da boca, 24 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-215 (11127): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 23 cm diâmetro da base, 52,5 
cm diâmetro da boca, 46 cm diâmetro maior do corpo, 35 cm de altura, 1,7 cm espessura. Coleta: 
Expedito Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-216 (11128): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 16 cm diâmetro 
da base, 40 cm diâmetro da boca, 22 cm de altura, 1,1 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-217 (11129): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 20,5 cm diâmetro 
da base, 42 cm diâmetro da boca, 16 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-218 (11130): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 15 cm 
diâmetro da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 
16 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. 
Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-219 (11131): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 13,5 cm 
diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 
16 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. 
Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-220 (11134): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 11,5 cm diâmetro 
da base, 30 cm diâmetro da boca, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-221 (11135): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 13 cm diâmetro 
da base, 28 cm diâmetro da boca, 12,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-222 (11136): vasilha cerâmica Galibi 
Kali’na. Dimensões: 14,5 e 21 cm diâmetro da base, 
12 e 28 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. 
Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção 
Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI 
/ Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-223 (11137): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 25 cm 
diâmetro da base, 20 cm diâmetro da boca, 35 cm diâmetro maior do corpo, 
0,9 cm espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: 
Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva Técnica 
Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-224 (11138): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 22 cm diâmetro da base, 19 
cm diâmetro da boca, 36 cm diâmetro maior do corpo, 35,5 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: 
Expedito Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-225 (11139): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 19 cm diâmetro da base, 13 
cm diâmetro da boca, 27 cm diâmetro maior do corpo, 28 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
Expedito Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-227 (11142): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 15,5 cm diâmetro 
da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-228 (11143): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 
16 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. 
Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-229 (11144): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 7,5 cm diâmetro 
da base, 9,5 cm diâmetro da boca, 10,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Expedito 
Coelho Arnaud, 1964. Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica 
Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-230 (11147): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 10 e 
14 cm diâmetro da base, 5 e 7,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do 
corpo, 7 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. 
Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.
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MPEG-R1-231 (11148): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 9 e 14 cm 
diâmetro da base, 4 e 5,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
7,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Expedito Coelho Arnaud, 1964. 
Proveniência: Amapá, rio Oiapoque. Acervo: Coleção Etnográfica Reserva 
Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MPEG-R1-232 (11302): vasilha cerâmica Galibi Kali’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 
15,5 cm diâmetro da boca, 33 cm diâmetro maior do corpo, 27,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Eurico Fernandes, n/d. Proveniência: Amapá, rio Uaça, ilha Aribuene. Acervo: Coleção 
Etnográfica Reserva Técnica Curt Nimuendaju, MCTI / Museu Paraense Emílio Goeldi, Belém, Brasil.

MCG-R1-443 (90.3.28): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca,  
8,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1990. Proveniência: Brasil, San Antonio. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-444 (90.3.29): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 
10,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1990. Proveniência: Brasil, San Antonio. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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Kari’na (Guiana Francesa)

MAF-R1-316 (MDE 12.1.1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
17 cm diâmetro da base, 11 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-317 (MDE 12.1.102): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
6,5 e 10 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-318 (MDE 12.1.105): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
12 cm diâmetro da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 11 cm de altura, 
0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-319 (MDE 12.1.106): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
8 cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 8 cm de altura, 0,7 
cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-320 (MDE 12.1.114): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 
13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-321 (MDE 12.1.115): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 6 cm 
diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 21,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 
1912. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-322 (MDE 12.1.128): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 8,5 e 13 cm diâmetro da base, 5 cm 
diâmetro da boca, 22 e 24 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: 
Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-323 (MDE 12.1.13): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 32 cm diâmetro maior do corpo, 
36 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-324 (MDE 12.1.137 ou 12.1.37/fiche 205): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 8,5 cm diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior 
do corpo, 20,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-325 (MDE 12.1.14): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 13 e 19 cm diâmetro da base, 5 
cm diâmetro da boca, 21 e 26 cm diâmetro maior do 
corpo, 22 e 30 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: 
Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-326 (MDE 12.1.15): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
24 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-327 (MDE 12.1.16): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
23 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-328 (MDE 12.1.17): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11,5 cm 
diâmetro da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
25,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-329 (MDE 12.1.18): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
7,5 e 13 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 7 e 24,5 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-330 (MDE 12.1.19): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 5 cm 
diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 23 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 
1912. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-331 (MDE 12.1.20): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 cm diâmetro da base, 5 cm 
diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 23,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 
1912. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-332 (MDE 12.1.21): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 cm diâmetro da base, 7 cm 
diâmetro da boca, 27 cm diâmetro maior do corpo, 28,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 
1912. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-333 (MDE 12.1.22): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
18 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-334 (MDE 12.1.23): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
18 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-335 (MDE 12.1.23/21): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 9 e 12 cm diâmetro maior do corpo, 
19 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-336 (MDE 12.1.25): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
21,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-337 (MDE 12.1.28): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 7,5 cm 
diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée 
Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-338 (MDE 12.1.29): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 7,5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-339 (MDE 12.1.29 b): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
1,5 cm diâmetro da base, 7,5 cm diâmetro da boca, 2 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-340 (MDE 12.1.30): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 6,5 cm diâmetro da base, 4 cm 
diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 
1912. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée 
Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-341 (MDE 12.1.31): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 
11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-342 (MDE 12.1.32): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-343 (MDE 12.1.33): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-344 (MDE 12.1.34): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
14 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-345 (MDE 12.1.35): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
17 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-347 (MDE 12.1.39): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 e 12 
cm diâmetro da base, 6,5 e 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do 
corpo, 6 e 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-348 (MDE 12.1.4): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
13,5 cm diâmetro da base, 40 cm diâmetro da boca, 22 cm de altura, 
0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-349 (MDE 12.1.40): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 
cm diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
19,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-350 (MDE 12.1.42): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
21 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-351 (MDE 12.1.43): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
21 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-352 (MDE 12.1.45): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
24 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-353 (MDE 12.1.47): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-354 (MDE 12.1.48): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
18 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-355 (MDE 12.1.49): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 10,5 cm diâmetro maior do corpo, 
16 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-356 (MDE 12.1.5): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 
16,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-357 (MDE 12.1.51): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 10,5 cm diâmetro maior do corpo, 
15,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R2-358 (MDE 12.1.52): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 10 cm diâmetro maior do corpo, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-360 (MDE 12.1.55): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6,5 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior do corpo, 
9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-361 (MDE 12.1.56): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-362 (MDE 12.1.58): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 9,5 cm diâmetro maior do corpo, 
8 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-363 (MDE 12.1.60): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm 
diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 
12,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-364 (MDE 12.1.61): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 
12 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-365 (MDE 12.1.62): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm 
diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
13 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-366 (MDE 12.1.63): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm 
diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 
13,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-367 (MDE 12.1.64): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-368 (MDE 12.1.65): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 
19 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-369 (MDE 12.1.66): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11,5 cm 
diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
7 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-370 (MDE 12.1.68): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11,5 
cm diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 
22 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-371 (MDE 12.1.69): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
14 cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 18 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-372 (MDE 12.1.70): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
14 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 18 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-373 (MDE 12.1.71): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 15,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
18,5 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-374 (MDE 12.1.73): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
12 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-375 (MDE 12.1.74): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 11 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 
13,5 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-376 (MDE 12.1.76): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11 e 21 cm diâmetro da base, 13 e 23 cm diâmetro da boca, 1,5 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-377 (MDE 12.1.77): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11,5 e 21,5 cm diâmetro da base, 14 e 35 cm diâmetro da boca, 2,5 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-378 (MDE 12.1.78): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11 e 20 cm diâmetro da base, 12 e 21 cm diâmetro da boca, 1,5 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-379 (MDE 12.1.79): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
13 e 22 cm diâmetro da base, 17,5 e 26 cm diâmetro da boca, 1,5 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-380 (MDE 12.1.81): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
10 e 22 cm diâmetro da base, 12 e 23,5 cm diâmetro da boca, 3 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-381 (MDE 12.1.81 repetido): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 9 e 26 cm diâmetro da base, 21 e 31 
cm diâmetro da boca, 5 e 10 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: 
Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-382 (MDE 12.1.82): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
14,5 e 24 cm diâmetro da base, 16,5 e 25 cm diâmetro da boca, 1,5 e 3 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-383 (MDE 12.1.83): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
8,5 e 14 cm diâmetro da base, 13 e 19 cm diâmetro da boca, 8 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-384 (MDE 12.1.84): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
9,5 e 25 cm diâmetro da base, 13,5 e 20,5 cm diâmetro da boca, 2 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-385 (MDE 12.1.85): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
16 e 21 cm diâmetro da base, 21,5 e 26 cm diâmetro da boca, 3 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-386 (MDE 12.1.86): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
19 e 27 cm diâmetro da base, 26 e 33 cm diâmetro da boca, 4,5 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-387 (MDE 12.1.87): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
16 e 20,5 cm diâmetro da base, 12 e 26 cm diâmetro da boca, 3,5 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-388 (MDE 12.1.88): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
10 cm diâmetro da base, 20,5 cm diâmetro da boca, 10 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-389 (MDE 12.1.89): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
9 e 20 cm diâmetro da base, 18,5 e 29 cm diâmetro da boca, 5,5 cm 
de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-390 (MDE 12.1.9): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11 cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 11 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-391 (MDE 12.1.90): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
10 e 21 cm diâmetro da base, 20 e 29 cm diâmetro da boca, 6 cm de 
altura, 0,9 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-392 (MDE 12.1.92): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11 cm diâmetro da base, 15 e 16 cm diâmetro da boca, 1,5 e 2 cm 
de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-393 (MDE 12.1.94): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11 cm diâmetro da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-394 (MDE 12.1.95): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
9 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-395 (MDE 12.1.95?): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
10 cm diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 2,5 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-396 (MDE 12.1.96): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
9 e 13,5 cm diâmetro da base, 12 e 19 cm diâmetro da boca, 2 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-397 (MDE 12.1.97): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
8 cm diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-398 (MDE 12.1.98): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
7 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-399 (MDE 12.1.99): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
9 cm diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 8 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 1912. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-400 (MDE 91.1.2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
14 cm diâmetro da boca, 8 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-401 (MDE 992.1.10 ou 12.1.10): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
16 cm diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 30,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 27 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.



451

MAF-R1-402 (MDE 992.1.11): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 cm diâmetro da base, 5,5 
cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 29 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-403 (MDR 992.1.12?): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13,5 cm diâmetro da base, 7,5 
cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 28 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-404 (ROH 58): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 
24,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-405 (ROH 59): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13,5 cm 
diâmetro da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
23 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-406 (ROH 61): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do corpo, 
27 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-407 (san numero miniature1): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 2,5 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 3 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-408 (san numero miniature2): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 2,5 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 3 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R2-409 (sans numéro fiche 266): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 8 e 14 cm diâmetro da base, 3,5 cm 
diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: 
Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-410 (sans numero fiche recolenent 7): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 12 cm diâmetro da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro 
maior do corpo, 27 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-411 (sans numéro fiche récolenent 35): 
vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 e 12 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 11 e 13 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée 
Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-412 (2012.0.10): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 2,5 cm diâmetro da boca, 5 cm diâmetro maior do corpo, 
7 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-413 (2012.0.14): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
11,5 cm diâmetro da base, 21,5 cm diâmetro da boca, 12 cm de altura, 
0,8 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana Francesa. 
Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-414 (2012.0.15): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 
18,5 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-415 (2012.0.16): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11,5 cm diâmetro da 
base, 12 cm diâmetro da boca, 15 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-416 (2012.0.17): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm diâmetro da base, 
21 cm diâmetro da boca, 12 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-417 (2012.0.19): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 2,5 cm 
diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 6 cm diâmetro maior do corpo, 
11,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-418 (2012.0.2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 
6,5 cm diâmetro da boca, 5,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-419 (2012.0.5): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 cm diâmetro da base, 
21 cm diâmetro da boca, 10,5 cm de altura, 1,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MAF-R1-420 (2012.0.7): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 
18,5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-421 (2012.0.8): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
19,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.

MAF-R1-422 (2012.0.9): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
22 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée Alexandre Franconie, Caiena, Guiana Francesa.
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MCG-R1-424 (2003.9.8): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: n/d, 2003. Proveniência: Guiana 
Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MCG-R1-429 (2011.1.2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 27 cm diâmetro da boca, 
9 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-430 (2011.1.3): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 cm diâmetro da base, 32,5 
cm diâmetro da boca, 34 cm diâmetro maior do corpo, 26,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. 
Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-431 (2011.1.5): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 
19,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-433 (2011.1.7): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 e 12 cm diâmetro da base, 28 cm diâmetro da 
boca, 5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-434 (2011.1.8): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 e 14 cm diâmetro da base, 34 e 38 cm diâmetro 
da boca, 8 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-435 (2011.1.9): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 cm diâmetro da base, 27 cm 
diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 41 cm de altura, 1,5 cm espessura. Coleta: 
n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, 
Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-436 (2011.1.10): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 cm diâmetro da base, 
22 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 36 cm de altura, 1,1 cm espessura. 
Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-437 (2011.1.13): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 e 21 cm diâmetro da base, 29 e 39 cm diâmetro 
da boca, 5 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-438 (2011.1.15): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 
31 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-439 (2011.1.16): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 e 8,5 cm diâmetro da base, 14 e 15 cm diâmetro da 
boca, 10 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-440 (2011.1.17): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 
15 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 2011. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-441 (89.2.19): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 15,5 cm diâmetro da boca, 8,5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1989. Proveniência: Guiana Francesa, aldeia Awala. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-442 (89.2.20): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 8 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1989. Proveniência: Guiana Francesa, aldeia Awala. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-446 (90.5.4): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 cm diâmetro da base, 10,5 cm diâmetro da boca, 14 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa, aldeia Ayawandé. Acervo: Musée 
des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-448 (91.5.16): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 cm diâmetro da base, 
10,5 cm diâmetro da boca, 14 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. 
Proveniência: Guiana Francesa, aldeia Ayawandé. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-449 (91.5.17): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 
21 cm diâmetro da boca, 13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. 
Proveniência: Guiana Francesa, aldeia Ayawandé. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-450 (91.5.32):vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: n/d cm diâmetro da base, 9,5 cm diâmetro da boca, 5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-451 (91.5.33): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 9 e 12 cm diâmetro da boca, 5 
e 7 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-452 (91.5.34): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 9 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-453 (91.5.35): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 
10,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-454 (91.5.37): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 7,5 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.



465

MCG-R1-455 (91.5.38): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 15 cm 
diâmetro da boca, n/d cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-456 (91.5.40): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 15 cm diâmetro da base, 25,5 cm diâmetro da boca, 
12,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-457 (91.5.41): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 8 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-458 (91.5.42): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 10 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-459 (91.5.43): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 8,5 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-460 (91.5.45): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 9,5 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-461 (91.5.46): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 15 cm diâmetro da boca, 8 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-462 (91.5.47): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 8 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-463 (91.5.48): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 
12 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-464 (91.5.49): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 7,5 cm 
diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-467 (91.5.57): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 15 cm diâmetro da base, 13 
cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 33 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: 
Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-469 (91.5.59): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 15 cm diâmetro da base, 17,5 e 19 
cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 32 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: 
Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-470 (91.5.60): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 cm diâmetro da base, 27 cm 
diâmetro da boca, 34 cm diâmetro maior do corpo, 34 cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: 
Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-471 (91.5.61): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17 cm diâmetro da base, 15 cm 
diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 37 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: 
Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-472 (91.5.70): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 8,5 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-473 (91.5.111): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 22 cm diâmetro da base, 5 cm 
diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 23 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 
1991. Proveniência: Guiana Francesa, aldeia Awala-Yalimapo. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-474 (91.5.133): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11.5 cm diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 
10,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-475 (91.5.134): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 
9,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Gérard Collomb, 1991. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des 
Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-476 (95.1.101): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 15 
cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 13,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-477 (95.1.103): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da base, 
45 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-478 (95.1.104): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm diâmetro da base,  8,5 e 
10 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 16,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-479 (95.1.106): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 15 e 16 cm diâmetro da 
boca, 3 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-480 (95.1.107): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 14,5 e 16 cm diâmetro da 
boca, 3 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures 
Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-481 (95.1.108): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da base, 12 
cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 18,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.
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MCG-R1-482 (95.1.109): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm diâmetro da base, 
12 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1995. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, 
Caiena, Guiana Francesa. Foto de Jean Paul Boulay, cedida pelo Musée des Cultures Guyanaises.

MCG-R1-483 (91.5.109): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 20 cm diâmetro da base, 
46 cm diâmetro da boca, 50 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: n/d, 1991. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Musée des Cultures Guyanaises, Caiena, Guiana Francesa.

MQB-R1-808 (71.1953.62.28): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 18,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 
0,7 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. Proveniência: 
Guiana Francesa, aldeia Wengopa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-809 (71.1953.62.70): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 1 e 3 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 14,5 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. Proveniência: 
Guiana Francesa, aldeia Awala-Yalimapo. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-810 (71.1953.62.78): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 e 14 cm diâmetro 
da base, 2,5 e 3 cm diâmetro da boca, 9 e 15 cm diâmetro maior do corpo, 6 e 10 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. Proveniência: 
Guiana Francesa, aldeia Awala-Yalimapo. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-811 (71.1953.62.71.1-2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 e 6,5 e 14,5 
cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 9 e 16 cm diâmetro maior do corpo, 14 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. Proveniência: 
Guiana Francesa, aldeia Awala-Yalimapo. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-812 (71.1881.34.94): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 3,5 
cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 20 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Jules Crevaux, 1881. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-814 (71.1975.124.2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6,5 
e 17 cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 12 e 22 cm diâmetro maior 
do corpo, 9 e 15 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Mme Izard, 1975. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-815 (71.1953.62.20): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 27 cm diâmetro da boca, 17 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. Proveniência: Guiana 
Francesa, aldeia Kutuwao. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-816 (71.1953.62.18.1-2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17 cm 
diâmetro da base, 16,5 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 29,5 
cm de altura, 1,1 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-817 (75.1975.2.1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 e 
13 cm diâmetro da base, 2,5 cm diâmetro da boca, 9 e 14,5 cm diâmetro 
maior do corpo, 10 e 12 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-818 (71.1953.62.27): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 16 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Suzanne Vianès, Guy Charpentier, 1953. Proveniência: 
Guiana Francesa, aldeia Kutuwao. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-819 (71.1935.72.42): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 20,5 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Léon Damas, 
1935. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-820 (71.1881.45.43): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11,5 e 
14 cm diâmetro da base, 2,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do 
corpo, 8 e 10 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Victor Schoelcher, 1881. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R2-821 (71.1881.34.363): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 19 cm diâmetro da boca, 8 cm de altura, 0,5 e 0,8 cm espessura. Coleta: Jules Crevaux, 
1881. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.
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MQB-R1-822 (71.1881.45.10): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 
cm diâmetro da base, 2 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do 
corpo, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Victor Schoelcher, 1881. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

MQB-R1-823 (71.1881.45.9): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 e 20,5 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 13 e 22,5 cm diâmetro maior do corpo, 
16,5 e 18,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Victor Schoelcher, 1881. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.

WT-R1-871 (8479): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 11.5 
cm diâmetro da boca, 5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-
Lecomte, 1879. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-872 (8480): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 cm diâmetro 
da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 26 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-873 (8481): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm diâmetro 
da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-874 (8482): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 5 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-875 (8487): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 8 cm diâmetro da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 24,5 cm 
de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-876 (8488): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm diâmetro 
da base, 8 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-877 (8483): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 5 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-878 (8484): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 cm diâmetro 
da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-879 (8485): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 2 cm diâmetro da boca, 4 cm 
diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-
Lecomte, 1879. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-880 (8486): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3,5 cm diâmetro 
da base, 3 cm diâmetro da boca, 4 cm diâmetro maior do corpo, 6 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. 
Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-881 (8477): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
15 e 28 cm diâmetro da base, 21 e 37,5 cm diâmetro da 
boca, 12,5 e 15 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
Charles Eugène Aubry-Lecomte, 1879. Proveniência: 
Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-882 (169657): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 14 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Boris 
Malkin, 1988. Proveniência: Guiana Francesa. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.



483

Kari’na (Suriname)

MAE-R1-01 (APA 3.82): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 e 8 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 6 e 10 cm diâmetro maior do corpo, 10 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.

MAE-R1-02 (APA 3.83): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 21 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 4,5 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.

MAE-R1-03 (APA 3.84): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17,3 cm diâmetro 
da base, 2 e 3,5 cm diâmetro da boca, 7 e 6 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 e 
11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Acervo Plínio Ayrosa, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, Brasil.
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SM-R1-257 (K-0045): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 33 cm diâmetro da boca, 
23 cm diâmetro maior do corpo, 34 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-260 (K-0431): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 12 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 5 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1945. Proveniência: Suriname, região Saramacca, 
aldeia Kalebaskreek. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-264 (K-0440): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: n/d. Coleta:  A. van de Wal, 
1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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SM-R1-273 (K-0474): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 17 cm 
diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 10,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
n/d, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-274 (K-0488): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da 
base, 20 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-277 (SSM-0087-02-01): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 33 cm diâmetro da boca, 36 cm 
diâmetro maior do corpo, 41 cm de altura, 1,1 cm espessura. Coleta: Catharina Koloi, 1992. Proveniência: 
Suriname, rio Marowijne, aldeia Galibi. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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SM-R1-278 (SSM-0117-04): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 18 cm 
diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Aloema sr, 1992. Proveniência: Suriname, região Para, 
aldeia Billiton. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-281 (SSM-0510): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 29 cm maior do corpo, 38 cm de altura. 
Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-282 (SSM-0600-SP-012): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 4 cm 
diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 15,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: R. J. 
Spoelstra, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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SM-R1-287 (SSM-0600-SP-269): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17 cm diâmetro da base, 15 
cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: R. J. 
Spoelstra, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-289 (SSM-0600-SP-273): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
7 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: R. J. Spoelstra, 1981. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-290 (SSM-0600-SP-283): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: n/d. Coleta: R. J. Spoelstra, 
n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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SM-R1-291 (SSM-0600-SP-285): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 
cm diâmetro da base, 18 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: R. J. Spoelstra, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-296 (SSM-0600-SP-321): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
7 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: R. J. Spoelstra, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-297 (SSM-0600-SP-327a,b): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 15 cm diâmetro da base, 15 
cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 36 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: R. J. 
Spoelstra, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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SM-R1-301 (SSM-35-6): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm 
diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do 
corpo, 9 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SSM-R1-302 (sem número (29)): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 
4,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 23 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
n/d, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.

SM-R1-306 (K-0471): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11,5 e 24 cm diâmetro da 
base, 29,5 e 43 cm diâmetro da boca, 4,5 e 7 cm de altura, 1,5 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Stichting Surinaams Museum, Paramaribo, Suriname.
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WM-R1-565 (ong 24): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 14,5 
cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-566 (ongenummered): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 e 22,5 
cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 
16 e 21 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-567 (ongenummered): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16,5 
cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 
33 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-568 (WM-3122): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 e 21 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro 
da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: E. E. St. Martin, antes de 
1885. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-569 (WM-3123): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da 
boca, 23,5 cm diâmetro maior do corpo, 30 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: donation E. E. St. Martin, 
antes de 1885. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-570 (WM-3124): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 28 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: E. E. St. Martin, antes de 1885. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-571 (WM-4825a): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da 
boca, 8,5 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes 
de 1894. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-572 (WM-4825ab): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 8 cm 
diâmetro da boca, 1 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes de 1894. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-573 (WM-4825b): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da 
boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,3 cm 
espessura. Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes de 
1894. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-574 (WM-4825bb): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 3,5 cm diâmetro da base, 8 cm 
diâmetro da boca, 1 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes de 1894. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-575 (WM-4830): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm diâmetro da 
base, 7,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 22 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes de 1894. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-577 (WM-4832): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da 
base, 6,5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 20 cm de altura, 0,7 
cm espessura. Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes de 1894. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-578 (WM-4833): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 4,5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: B. C. van den Ende-Ledeboer, antes de 1894. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-583 (WM-54341): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 24 cm diâmetro 
da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 32 cm de altura, 
0,8 cm espessura. Coleta: H. Verstijnen, antes de 1961. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-584 (WM-54342): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do corpo, 24 cm de 
altura, 0,8 cm espessura. Coleta: H. Verstijnen, antes de 1961. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-585 (WM-54343): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm diâmetro 
da base, 6 cm diâmetro da boca, 23,5 cm diâmetro maior do corpo, 33 cm de altura, 
0,8 cm espessura. Coleta: H. Verstijnen, antes de 1961. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-586 (WM-54345a): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 11 e 18 cm diâmetro da base, 
1,5 e 4 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 1 cm 
espessura. Coleta: H. Verstijnen, antes de 1961. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-587 (WM-54345b): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 10 e 18 cm diâmetro da base, 
18 e 25 cm diâmetro da boca, 5 cm de altura, 0,7 
cm espessura. Coleta: H. Verstijnen, antes de 1961. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-588 (WM-54435): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12, 
5 cm diâmetro da base, 36 cm diâmetro da boca, 11 cm de altura, 1 cm 
espessura. Coleta: W. J. van Balen, antes de 1961. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda..

WM-R1-589 (WM-54436): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 e 5 
cm diâmetro da base, 9 e 14 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 0,7 cm 
espessura. Coleta: W. J. van Balen, antes de 1961. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-590 (WM-54439): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 cm diâmetro 
da base, 3 cm diâmetro da boca, 2,5 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: W. J. van Balen, antes de 1961. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-591 (WM-70333): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 3,5 e 4,5 cm 
diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do corpo, 35,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-592 (WM-70334): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 3 cm 
diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 
12 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-593 (WM-70334b): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da 
boca, 1,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, 
n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-594 (WM-70335): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 
40 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-595 (WM-70451): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro da 
base, 26 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 0,7 cm 
espessura. Coleta: A. J. Schimmelpenninck van der Oije, final século XIX. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-596 (WM-70452): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
4 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Baron C.O.A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-597 (WM-70453): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3,5 
cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior 
do corpo, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-598 (WM-70454): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 7 cm 
diâmetro maior do corpo, 8,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, 
antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-599 (WM-70455): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3,5 cm diâmetro da 
base, 4 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.



500

WM-R1-600 (WM-70456): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm diâmetro da base, 2 cm diâmetro da boca, 4 cm 
diâmetro maior do corpo, 5,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, 
antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-601 (WM-70457): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3,5 cm diâmetro 
da base, 11,5 cm diâmetro da boca, 4,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-602 (WM-70458): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 
cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 11 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-603 (WM-70461): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
4 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 14 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-604 (WM-70462): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-605 (WM-70463): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 
cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior 
do corpo, 21 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-606 (WM-70464): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 15 
cm diâmetro maior do corpo, 21 e 25 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der 
Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-607 (WM-70465): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 16 e 26 cm diâmetro da base, 23 e 33 cm 
diâmetro da boca, n/d cm diâmetro maior do corpo, 4 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baron C. O. 
A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-608 (WM-70466): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 13 e 27 cm diâmetro da base, 21,5 e 37 
cm diâmetro da boca, n/d cm diâmetro maior do corpo, 
6 e 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baron C. 
O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-609 (WM-70467): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 
6,5 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 24,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-610 (WM-70468): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
4,5 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-611 (WM-70469): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 8,5 
cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baron C.O.A. Schimmelpenninck van der Oye, 
antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-612 (WM-70470): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 8 
cm diâmetro maior do corpo, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, 
antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-613 (WM-70471): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 15 
cm diâmetro maior do corpo, 17 e 23 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der 
Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-614 (WM-70472): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 7 e 9 cm diâmetro da boca, 
16 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der 
Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-615 (WM-70473): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm diâmetro da base, 
3,5 cm diâmetro da boca, 3 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-616 (WM-70474): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 3 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro 
da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 9,5 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-617 (WM-70475): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4,5 
cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior 
do corpo, 12,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-618 (WM-70476): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 8,5 
cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, 
antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-619 (WM-70477): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 15 
cm diâmetro maior do corpo, 20,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, 
antes de 1988. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-620 (WM-70478): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
8 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Baron C. O. A. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.



507

WM-R1-621 (WM-70479): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 
cm diâmetro da base, 11,5 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior 
do corpo, 19,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baron C. O. A. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1988. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-622 (WM-71282): vasilha cerâmica 
Kari’na. Dimensões: 6,5 e 15 cm diâmetro da base, 
15,5 e 26,5 cm diâmetro da boca, 4 e 6 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Stichting School Advies 
Centrum - Utrecht 1991, collection H. A. Lorentz, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-623 (WM-71283): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 5 e 11 cm diâmetro da base, 13,5 e 21,5 cm 
diâmetro da boca, n/d cm diâmetro maior do corpo, 3 e 5 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Stichting School 
Advies Centrum - Utrecht 1991, collection H. A. Lorentz, 
n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-624 (WM-71286): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 16 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Stichting 
School Advies Centrum - Utrecht 1991, collection H. A. Lorentz,  n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-625 (WM-71287): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro 
da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 13,5 cm de 
altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Stichting School Advies 
Centrum - Utrecht 1991, collection H. A. Lorentz, 
n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-626 (WM-71288): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 9,5 cm diâmetro maior do corpo, 
13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Stichting School Advies Centrum 
- Utrecht 1991, collection H. A. Lorentz, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-627 (WM-76907): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 12 cm diâmetro da base, 5 cm diâmetro 
da boca, 17,5 cm diâmetro maior do corpo, 26,5 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Generalaat 
van de Fraters van Tilburg CMM, depois de 1902. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, 
Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-628 (WM-76908): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 
cm diâmetro da base, 2 e 3,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior 
do corpo, 24 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Generalaat van de 
Fraters van Tilburg CMM, depois de 1902. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-629 (WM-76918): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 
cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do 
corpo, 14,5 e 16 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Generalaat van 
de Fraters van Tilburg CMM, depois de 1902. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-630 (WM-9899): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
24 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-631 (WM-9900): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 7 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
24 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-632 (WM-9901): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-633 (WM-9902): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-634 (WM-9907): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 3,5 cm 
diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-635 (WM-9908): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4,5 cm 
diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 
11 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-636 (WM-9909): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4,5 cm 
diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 
11 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-637 (WM-9910): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 2 cm diâmetro maior do corpo, 8 
cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-638 (WM-9911): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 5 cm diâmetro maior do corpo, 4 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-639 (WM-9912): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 5 cm diâmetro maior do corpo, 3,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-640 (WM-9914): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 15 cm 
diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 35 cm diâmetro maior do corpo, 
37 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

MV-R1-641 (RV-07-537): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 12 e 20 cm diâmetro da base, 16 e 33 cm 
diâmetro da boca, 3,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection 
Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-642 (RV-07-539): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 18,5 cm diâmetro da base, 13,5 cm diâmetro da boca, 33 
cm diâmetro maior do corpo, 35,5 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-643 (RV-07-541): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
7 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,8 cm espessura. 
Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-644 (RV-07-548): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 10 e 
13 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Leiden, Holanda.
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MV-R1-645 (RV-07-571): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 7,5 cm 
diâmetro maior do corpo, 8 e 13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-646 (RV-07-572): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 cm diâmetro da base, 
4,5 cm diâmetro da boca, 8,5 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-647 (RV-07-575): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 cm diâmetro da base, 
4,5 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 12 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-648 (RV-07-773): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 19 cm diâmetro da boca, 11 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
found in 1991-1999 in depot, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-649 (RV-1054-102): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 
43,5 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-650 (RV-1054-111): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm 
de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck van der 
Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.



517

MV-R1-651 (RV-1054-114): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 4 cm 
diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 29,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Baaron A. J. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-652 (RV-1054-118): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 e 16 e 
19 cm diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
26 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-653 (RV-1054-123): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da base, 5 cm 
diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 22 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
Baaron A. J. Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-654 (RV-1054-131): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 e 15 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 12 e 17 cm diâmetro maior do corpo, 
10 e 15 cm de altura, 0.6 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-655 (RV-1054-140): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da 
base, 14,5 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-656 (RV-1054-143): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 e 10 cm diâmetro da 
base, 2,5 e 20 cm diâmetro da boca, 6 e 7 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. 
Schimmelpenninck van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-657 (RV-1054-195): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 
11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-658 (RV-1054-202): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 e 18 
cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 
20 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-659 (RV-1054-50): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 12 e 24 cm diâmetro da base, 28 e 33 
cm diâmetro da boca, 6,5 e 8 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-660 (RV-1054-51): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da base, 14 cm diâmetro da boca, 34 cm diâmetro maior do corpo, 
40 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-661 (RV-1054-73): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da 
boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-662 (RV-1054-77): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 8,5 cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da 
boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 19 cm de altura, 0,4 
cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-663 (RV-1054-82): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6,5 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 
19 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-664 (RV-1054-87): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 
27,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-665 (RV-1054-94): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 5 cm diâmetro da 
boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 24 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: Baaron A. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, antes de 1895. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-666 (RV-1354-77): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, n/d cm diâmetro maior do corpo, 
10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Veilinghuis Frederik Muller & 
Co., antes de 1902. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-668 (RV-1403-991): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm diâmetro 
da base, 8 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 0.4 cm espessura. Coleta: 
Rijksmuseum van Oudheden, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-669 (RV-1443-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 21 cm diâmetro 
da base, 26 cm diâmetro da boca, 3,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
C. H. de Goeje, antes de 1904. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-670 (RV-1443-4): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 9 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
C. H. de Goeje, antes de 1904. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-671 (RV-1817-176): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 
cm diâmetro da base, 13 cm diâmetro da boca, 31 cm diâmetro maior 
do corpo, 31 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: A. Ph. Penard, final 
século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-672 (RV-1817-183): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 
cm diâmetro da base, 28 cm diâmetro da boca, 27 cm diâmetro maior do 
corpo, 22,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: A. Ph.Penard, final 
século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-673 (RV-1817-184): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 
cm diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior 
do corpo, 13 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: A. Ph. Penard, final 
século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-674 (RV-1817-185): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 24 cm diâmetro da boca, 10 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
A. Ph. Penard, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-675 (RV-1817-186): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm 
diâmetro da base, 24 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: A. Ph. Penard, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-676 (RV-1817-188): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 21 cm diâmetro da boca, 11,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: A. Ph. Penard, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-677 (RV-1817-189): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
A. Ph. Penard, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-678 (RV-1817-190): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 
cm diâmetro da base, 28 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do 
corpo, 15,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: A. Ph. Penard, final 
século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-679 (RV-1817-196): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 34 cm diâmetro da boca, 12 cm de altura, 0,8 cm espessura. 
Coleta: A. Ph. Penard, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-680 (RV-1817-226): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4,5 cm diâmetro 
da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
A. Ph. Penard, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-681 (RV-2012-18): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3,5 cm diâmetro da 
base, 3,5 cm diâmetro da boca, 6 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: H. F. C. ten Kate Jr., antes de 1921. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-682 (RV-2192-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: C. C. Krieger, antes de 1930. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-692 (RV-2368-3): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 e 11,5 cm diâmetro 
da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 15 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: D. Langezaal, antes de 1938. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-693 (RV-2452-21): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 cm diâmetro da base, 
6,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 6 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: A. J. Reynvaan, antes de 1940. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-694 (RV-2452-37): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm 
diâmetro da base, 2 e 3 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 12 e 13,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: A. J. Reynvaan, 
antes de 1940. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-695 (RV-2584-56): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 e 17 cm diâmetro da 
base, 4 cm diâmetro da boca, 9 e 18 cm diâmetro maior do corpo, 10 e 12 cm de altura, 0,6 
cm espessura. Coleta: Hendrik Muller Fonds, antes de 1946. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-696 (RV-2777-35): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 18 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
J. K. L. Martin, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-697 (RV-2777-46): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 e 13 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 7 
cm diâmetro maior do corpo, 10 e 11 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: J. K. L. Martin, final século XIX. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-698 (RV-360-1468): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 10 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 6 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden (1816-
1883), século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-699 (RV-360-1468a possível 1467a): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro 
maior do corpo, 5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Koninklijk Kabinet van 
Zeldzaamheden (1816-1883), século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-700 (RV-360-1469): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm 
diâmetro da base, 8 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 9 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden (1816-
1883), século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-701 (RV-360-7020): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 3 
cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 32 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden (1816-1883), século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-702 (RV-360-7024): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 2,5 e 3,5 cm diâmetro da 
boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 25 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Koninklijk 
Kabinet van Zeldzaamheden (1816-1883), século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-703 (RV-370-300): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 15 cm 
diâmetro da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 39 cm diâmetro maior do corpo, 
35,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-704 (RV-370-308): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm 
diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 23 cm diâmetro maior do corpo, 39 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel 
Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-705 (RV-370-310): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12,5 
cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do 
corpo, 28 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-706 (RV-370-312): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 29 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel 
Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-708 (RV-370-315): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 16 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel 
Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-709 (RV-370-323): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 17,5 cm diâmetro maior do corpo, 
28,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-710 (RV-370-324): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da 
boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 24 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Leiden, Holanda.

MV-R3-711 (RV-370-324b repeated number): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 8,5 cm diâmetro da base, 5,5 cm diâmetro da boca, 15 cm 
diâmetro maior do corpo, 17,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Leiden, Holanda.

MV-R2-712 (RV-370-325): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6,5 cm 
diâmetro da base, 5 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
15,5 e 18,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-713 (RV-370-327): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 e 10 cm 
diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 14 e 15 cm diâmetro maior do corpo, 
21 e 24 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-714 (RV-370-328): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 e 16 cm diâmetro 
da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 32 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel Tentoonstelling, 
1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Leiden, Holanda.

MV-R1-715 (RV-370-331): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 14 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 18 cm de 
altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel 
Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-716 (RV-370-332): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 11,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 17,5 cm 
de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel 
Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-717 (RV-370-334): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
13 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-718 (RV-370-336): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 1 cm diâmetro da boca, 6 
cm diâmetro maior do corpo, 5,5 e 9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Internationale 
Kolonialeen Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-719 (RV-370-340): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 24,5 cm diâmetro da boca, 9,5 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel Tentoonstelling, 
1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R2-720 (RV-370-341): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro 
da boca, 8,5 cm de altura, 0,5 e 0,8 cm espessura. 
Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel 
Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-721 (RV-370-343): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm 
diâmetro da base, 38 cm diâmetro da boca, 16,5 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel Tentoonstelling, 
1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-722 (RV-370-346): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro da base, 
35 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 1,8 cm espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen 
Uitvoerhandel Tentoonstelling, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-723 (RV-370-351d): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 
cm diâmetro da base, 11 cm diâmetro da boca, 2 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: Internationale Kolonialeen Uitvoerhandel Tentoonstelling, 
1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-724 (RV-3849-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 cm diâmetro da base, 
6,5 cm diâmetro da boca, 27 cm diâmetro maior do corpo, 31,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: Rollin Conquerque, antes 1962. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-725 (RV-399-89): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 15 cm diâmetro da boca, 2 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: C. J. 
van Sijpestein, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-726 (RV-399-92): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 
17 e 20 cm de altura, 0,6 e 0,9 cm espessura. Coleta: C. J. van Sijpestein, 
final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-727 (RV-4185-12): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 5 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 17 e 22 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Martin-Icke, século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-728 (RV-4185-15): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 7,5 e 10,5 cm diâmetro da base, 4,5 cm 
diâmetro da boca, 10 e 13 cm diâmetro maior do 
corpo, 15,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Martin-Icke, século XX. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-729 (RV-4185-16): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 e 20 
cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 18 e 32 cm diâmetro maior do 
corpo, 18 e 23 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Martin-Icke, século XX. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Leiden, Holanda.

MV-R1-730 (RV-4185-17): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm 
diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Martin-Icke, século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-731 (RV-4185-18): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 13 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 cm de altura, 0,4 cm 
espessura. Coleta: Martin-Icke, século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-737 (RV-5193-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 
28 cm diâmetro da boca, 33 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: Rijksmuseum van Oudheden, n/d. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-738 (RV-5364-2): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
8,5 cm diâmetro da base, 25,5 cm diâmetro da boca, 27 cm diâmetro 
maior do corpo, 16 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Leiden, Holanda.
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MV-R1-739 (RV-5379-30): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 13,5 cm diâmetro da base, 16 cm diâmetro 
da boca, 29 cm diâmetro maior do corpo, 37 cm de 
altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Stichting voor Culturele 
Samenwerking, meio do século XX. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection 
Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-740 (RV-5379-31): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 cm diâmetro da base, 3 
cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 11 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
Stichting voor Culturele Samenwerking, meio do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda

MV-R1-741 (RV-564-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13 cm diâmetro 
da base, 22,5 cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
H. F. C. ten Kate Jr., final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-742 (RV-5816-17): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 e 15 cm diâmetro da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 
21 cm diâmetro maior do corpo, 33,5 cm de altura, 1 cm espessura. Coleta: R. A. H. D. Effert, século XX. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-743 (RV-6123-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 27,5 cm diâmetro da base, 78,5 cm diâmetro da boca, 
68 cm de altura, 1,7 cm espessura. Coleta: D. Wiegman, feita por Elfrida Aloema, meio do século XX. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-745 (RV-778-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 e 11,5 e 30  cm diâmetro 
da base, 6 cm diâmetro da boca, 30 cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 0,7 cm 
espessura. Coleta: Verbeek, final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-748 (RV-928-8): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7,5 cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 11 cm 
diâmetro maior do corpo, 15 e 29 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Johann Büttikofer, final século XIX. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Museum Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

TM-R1-749 (TM-1322-256): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 16 
cm diâmetro da boca, 36 cm diâmetro maior do corpo, 37 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Vereeniging tot Boefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, n/d. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-750 (TM-1616-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 64.5 
cm diâmetro da boca, 57 cm de altura, 1,2 cm espessura. Coleta: Afdeling 
Handelsmuseum van de Vereeniging Koloniaal Instituut (1926-1946), 
início século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-751 (TM-1848-19): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4,5 e 20 
cm diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 
9,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Baron C. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-752 (TM-1848-73): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 e 8 
cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 20 e 23 cm diâmetro maior do 
corpo, 10 e 12 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: C. J. Schimmelpenninck 
van der Oye, século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-755 (TM-2345-70): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
6,5 cm diâmetro da base, 17 cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: Landsregering Suriname, antes de 1954. 
Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-756 (TM-2345-71): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da 
base, 18,5 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Landsregering 
Suriname, antes de 1954. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-757 (TM-2345-72): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm 
diâmetro da base, 11 cm diâmetro da boca, 0,7 cm espessura. Coleta: Landsregering 
Suriname, antes de 1954. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-758 (TM-2345-73): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro da 
base, 24,5 cm diâmetro da boca, 11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Landsregering 
Suriname, antes de 1954. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-759 (TM-2500-13): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 14,5 cm diâmetro da boca, 8 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Mej. J. L. 
G. Felhoen Kraal, antes de 1956. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-760 (TM-2511-27): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 
cm diâmetro da base, 22 cm diâmetro da boca, 19 cm diâmetro maior 
do corpo, 15 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Afdeling Tropische 
Producten van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) (1947-1963), 
meio do século XX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-761 (TM-2566-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17,5 cm diâmetro da base, 44 cm diâmetro da boca, 
42 cm diâmetro maior do corpo, 38 cm de altura, 1,8 cm espessura. Coleta: J. Michels, antes de 1957. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-762 (TM-3325-101): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
16 cm diâmetro da base, 23 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 
0,8 cm espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet Oranje-
Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-763 (TM-3325-109): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8,5 cm 
diâmetro da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 
15 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet 
Oranje-Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-764 (TM-3325-124): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
7,5 cm diâmetro da base, 11,5 cm diâmetro da boca, 6,5 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet Oranje-
Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-765 (TM-3325-131): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5 
cm diâmetro da base, 9 cm diâmetro da boca, 5,5 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet Oranje-Nassau, 
antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-766 (TM-3325-133): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
8 cm diâmetro da base, 12 cm diâmetro da boca, 8,5 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet Oranje-
Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-767 (TM-3325-157): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 5,5 e 22,5 cm diâmetro da base, 
4,5 cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 14 e 18,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet Oranje-Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-768 (TM-3325-158): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6,5 e 20,5 cm diâmetro da base, 
2,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 11,5 e 13 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet Oranje-Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-769 (TM-3325-161a): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 4 e 13 
cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 15 cm diâmetro maior do corpo, 10 
e 13 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet 
Oranje-Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda

TM-R1-770 (TM-3325-164a): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 7 e 15 cm 
diâmetro da base, 3,5 cm diâmetro da boca, 8 e 27 cm diâmetro maior do corpo, 
17 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Hkh. Prinsessen Irene en Margriet 
Oranje-Nassau, antes de 1963. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-771 (TM-3725-61): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: 
Peter Kloos, antes de 1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-772 (TM-3725-62): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 14,5 cm diâmetro da boca, 8 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Peter Kloos, antes de 1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-773 (TM-3725-63): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 19 cm diâmetro da boca, 9 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: 
Peter Kloos, antes de 1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-774 (TM-3725-65): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9 cm diâmetro 
da base, 15 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Peter Kloos, antes de 1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-775 (TM-3725-68): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 16 cm diâmetro 
da base, 36 cm diâmetro da boca, 26 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: 
Peter Kloos, antes de 1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-776 (TM-3725-69): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14 cm diâmetro 
da base, 31 cm diâmetro da boca, 21 cm de altura, 0,9 cm espessura. Coleta: 
Peter Kloos, antes de 1968. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-784 (TM-4440-79): vasilha cerâmica Kari’na. 
Dimensões: 10 e 12 cm diâmetro da base, 12,5 e 20 cm 
diâmetro da boca, 7 cm de altura, 0,8 cm espessura. Coleta: 
C. D. H. Eygenberger, antes de 1978. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-785 (TM-4440-80): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 20 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: C. D. 
H. Eygenberger, antes de 1978. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-786 (TM-468-1): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17 cm diâmetro da base, 55 cm diâmetro da 
boca, 50 cm diâmetro maior do corpo, 61 cm de altura. Coleta: A. S. J. Fernandes, antes de 1928. Proveniência: 
Suriname. Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-787 (TM-4987-7): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 10,5 cm diâmetro da 
base, 5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 21 cm de altura, 0,7 cm 
espessura. Coleta: O. van Erp, 1880. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-790 (TM-7-74): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 9,5 cm diâmetro 
da base, 23 cm diâmetro da boca, 7 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: G. 
J. Fabius, antes de 1914. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-791 (TM-A-6019): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 3 
cm diâmetro da boca, 11 cm diâmetro maior do corpo, 15 e 19 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Natura Artis Magistra (de H. Meyer), final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.



554

TM-R1-792 (TM-A-6025b): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 
9 cm diâmetro da base, 16 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 0,5 
cm espessura. Coleta: Natura Artis Magistra (de Graadt van Roggen), 
final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-793 (TM-A-6029): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 2 
cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 5 cm diâmetro maior do 
corpo, 5 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Natura Artis Magistra, 
final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-794 (TM-A-6030): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 3 
cm diâmetro da base, 7,5 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do 
corpo, 4 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Natura Artis Magistra, 
final século XIX. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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TM-R1-797 (TM-A-6083): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 17,5 cm diâmetro da base, 
18,5 cm diâmetro da boca, 45 cm diâmetro maior do corpo, 45,5 cm de altura, 0,7 cm espessura. 
Coleta: Natura Artis Magistra (de Graadt van Roggen), final século XIX. Proveniência: Suriname. 
Acervo: Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-798 (TM-H-2694): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 14,5 cm diâmetro da 
base, 12,5 cm diâmetro da boca, 30,5 cm diâmetro maior do corpo, 31 cm de altura, 0,6 cm 
espessura. Coleta: Koloniaal Museum Haarlem, antes de 1926. Proveniência: Suriname. Acervo: 
Tropenmuseum, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.

TM-R1-801 (TM-H-2740): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 13,5 
cm diâmetro da base, 38 cm diâmetro da boca, 17 cm de altura, 0,7 cm 
espessura. Coleta: Koloniaal Museum Haarlem (de Douairière van Asch van 
Wyck), antes de 1916. Proveniência: Suriname. Acervo: Tropenmuseum, 
Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Amsterdam, Holanda.
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MQB-R1-813 (71.1883.65.26): vasilha cerâmica Kari’na. Dimensões: 6 cm diâmetro da base, 
5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 16 e 20 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: van Sypesteijn, 1883. Proveniência: Suriname. Acervo: Musée du quai Branly, Paris, França.



557

Kari’na (Guyana)

WR-R1-251 (1206): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8 cm diâmetro da 
base, 9 cm diâmetro da boca, 8 cm diâmetro maior do corpo, 7,5 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: George Simon, n/d. Proveniência: Guyana, aldeia 
Waiwaru. Acervo: Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana.

WR-R1-253 (ni2b): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 15 cm diâmetro da 
base, 16 cm diâmetro da boca, 28 cm diâmetro maior do corpo, 20 cm de altura, 
0,5 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guyana, rio Demerara. 
Acervo: Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana.

WR-R1-254 (ni3a): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 12 cm diâmetro 
da base, 5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 22 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guyana. 
Acervo: Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana.
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WR-R1-256 (ni3c): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 7 cm diâmetro 
da base, 5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro maior do corpo, 22 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, n/d. Proveniência: Guyana. 
Acervo: Walter Roth Museum of Anthropology, Georgetown, Guyana.

WM-R1-579 (WM-48770): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 5,5 cm diâmetro da boca, 12 cm diâmetro maior do corpo, 17 cm de altura, 
0,4 cm espessura. Coleta: Berkeley Galleries London, antes de 1952. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-580 (WM-48771): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 5,5 cm diâmetro da boca, 17 cm diâmetro maior do corpo, 22 cm de altura, 
0,7 cm espessura. Coleta: Berkeley Galleries London, antes de 1952. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.
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WM-R1-581 (WM-48772): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 7 cm diâmetro da 
base, 5,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 25 cm de altura, 
0,6 cm espessura. Coleta: Berkeley Galleries London, antes de 1952. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda.

WM-R1-582 (WM-48773): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da base, 25 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Berkeley Galleries London, antes de 1952. Proveniência: Guyana. 
Acervo: Wereldmuseum, Collection Wereldmuseum, Rotterdam, Holanda

MV-R1-744 (RV-74-166): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 2,5 cm diâmetro da base, 
9 cm diâmetro da boca, 9 cm diâmetro maior do corpo, 7 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Henry Christy Collection, 1860-1869. Proveniência: Guyana. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.
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MV-R1-746 (RV-91-43): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8,5 cm diâmetro da 
base, 20 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 13 cm de altura, 0,5 cm 
espessura. Coleta: A. Hakbijl, século XIX. Proveniência: Guyana. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

MV-R1-747 (RV-91-44): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 7,5 cm diâmetro 
da boca, 16 cm diâmetro maior do corpo, 21,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: A. Hakbijl, século XIX. Proveniência: Guyana. Acervo: Museum 
Volkenkunde, Collection Nationaal Museum van Wereldculturen, Leiden, Holanda.

BM-R1-844 (1836.9-1.62A): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 9,5 cm diâmetro maior do corpo, 
11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 
1836. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-845 (1836.9-1.62B): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 cm 
diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro da boca, 9,5 cm diâmetro maior do corpo, 
10,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 
1836. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-846 (1836.9-1.63): vasilha cerâmica Carib. 
Dimensões: 7 e 9 cm diâmetro da base, 17,5 e 24 cm 
diâmetro da boca, 7,5 cm de altura, 0,6 cm espessura. 
Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 1836. Proveniência: 
Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-847 (1951,03.1.a): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 5 cm diâmetro da boca, 24,5 cm diâmetro maior do corpo, 28,5 cm 
de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Prof. F. Thatcher, 1951. Proveniência: 
Guyana, rio Pomeroon. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-848 (1957,06.10.a): vasilha cerâmica Carib. 
Dimensões: 18,5 cm diâmetro da boca, 18 cm diâmetro 
maior do corpo, 12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. 
Coleta: Rev. A. J. Tatnall, 1957. Proveniência: Guyana, 
rio Sebei. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-849 (1957,06.10.b): vasilha cerâmica 
Carib. Dimensões: 18 cm diâmetro da boca, 4 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Rev. A. J. 
Tatnall, 1957. Proveniência: Guyana, rio Sebei. 
Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-850 (Am1905,0213.1.a): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 11 cm diâmetro da base, 5 cm 
diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Everard 
Ferdinand im Thurn, final século XIX. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-851 (Am1905,0213.2.a): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 12 cm 
diâmetro da base, 6 cm diâmetro da boca, 25 cm diâmetro maior do corpo, 31 
cm de altura, 0,7 cm espessura. Coleta: Everard Ferdinand im Thurn, final século 
XIX. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-852 (Am1905,0213.3.b): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8,5 cm 
diâmetro da base, 35,5 cm diâmetro da boca, 24 cm diâmetro maior do corpo, 17 
cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Everard Ferdinand im Thurn, final século 
XIX. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-853 (Am1905,0213.4): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 10,5 cm 
diâmetro da base, 24,5 cm diâmetro da boca, 26 cm diâmetro maior do corpo, 
11,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Everard Ferdinand im Thurn, final 
século XIX. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-854 (Am1934,1019.1.a): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 
cm diâmetro da base, 10,5 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro maior 
do corpo, 6,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Bishop O H Parry, 
1934. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-855 (Am1934,1019.3.a-b): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 
2 cm diâmetro da base, 3 cm diâmetro da boca, 5 cm diâmetro maior do 
corpo, 3 cm de altura, 0,3 cm espessura. Coleta: Bishop O H Parry, 1934. 
Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-856 (Am1997,Q.324.a): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 3,5 cm diâmetro da 
base, 5,5 cm diâmetro da boca, 7 cm diâmetro maior do corpo, 5,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1997. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-857 (Am1997,Q.324.b): vasilha cerâmica Carib. 
Dimensões: 1 cm diâmetro da base, 6 cm diâmetro da 
boca, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1997. Proveniência: 
Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-858 (Am1997,Q.327): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 2,5 cm diâmetro da 
base, 7 cm diâmetro da boca, 6 cm diâmetro maior do corpo, 4 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: n/d, 1997. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-859 (Am1997,Q.328): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 6 cm 
diâmetro da boca, 2,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1997. 
Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-860 (S.1271): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 17,5 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do corpo, 
8 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: n/d, 1931. Proveniência: 
Guyana, rio Essequibo. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-861 (St.809.b): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 11,5 cm diâmetro da base, 8,5 cm 
diâmetro da boca, 27 cm diâmetro maior do corpo, 27 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Henry Christy, 1860-1869. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-862 (St.809.c): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 10 cm diâmetro 
da base, 5 cm diâmetro da boca, 22 cm diâmetro maior do corpo, 28 cm de 
altura, 0,8 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 1860-1869. Proveniência: 
Guyana, rio Essequibo. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-863 (St.809.d): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 7 cm diâmetro 
da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 31 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 
1860-1869. Proveniência: Guyana, rio Essequibo. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-864 (St.809.f): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 e 19 cm diâmetro da base, 4,5 cm diâmetro 
da boca, 10 e 24 cm diâmetro maior do corpo, 13 e 18 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Henry 
Christy, 1860-1869. Proveniência: Guyana, rio Essequibo. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-865 (St.809.h): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 10 cm diâmetro da boca, 16,5 cm diâmetro maior do 
corpo, 12 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 1860-
1869. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-866 (St.809.j): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8 cm diâmetro 
da base, 6,5 cm diâmetro da boca, 21 cm diâmetro maior do corpo, 24 cm de 
altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 1860-1869. Proveniência: 
Guyana, rio Essequibo. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-867 (St.809.r): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 30 
cm diâmetro da boca, 13 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 1860-1869. 
Proveniência: Guyana, rio Essequibo. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R2-868 (St.809.s): vasilha cerâmica Carib. 
Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 35 cm diâmetro 
da boca, 8,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Henry Christy, 1860-1869. Proveniência: Guyana. 
Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.
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BM-R1-869 (St.809.u): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8 cm 
diâmetro da base, 19 cm diâmetro da boca, 20 cm diâmetro maior do 
corpo, 8,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 1860-
1869. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

BM-R1-870 (St.809.v): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 9 cm diâmetro da base, 
21 cm diâmetro da boca, 6 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Henry Christy, 
1860-1869. Proveniência: Guyana. Acervo: British Museum, Londres, Inglaterra.

WT-R1-883 (2686): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 
cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro 
maior do corpo, 12,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Robert Hermann Schomburgk, 1838. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-884 (2687): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 
cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 10 cm diâmetro 
maior do corpo, 12,5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: 
Robert Hermann Schomburgk, 1838. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-885 (2688): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 
5 cm diâmetro da base, 4 cm diâmetro da boca, 10,5 cm 
diâmetro maior do corpo, 11,5 cm de altura, 0,4 cm espessura. 
Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 1838. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-886 (2690): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 cm diâmetro 
da base, 12,5 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 8,5 
cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 
1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-887 (2692): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 
7,5 e 10 cm diâmetro da base, 18 e 22 cm diâmetro 
da boca, 5 e 7 cm de altura, 0,4 cm espessura. Coleta: 
Robert Hermann Schomburgk, 1838. Proveniência: 
Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-888 (2694): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 
12,5 cm diâmetro da boca, 3 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Robert Hermann 
Schomburgk, 1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-889 (2696): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4,5 cm diâmetro da base, 
14 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Robert Hermann 
Schomburgk, 1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-890 (2689): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 5 cm diâmetro 
da base, 13 cm diâmetro da boca, 13 cm diâmetro maior do corpo, 8 
cm de altura, 0.4 cm espessura. Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 
1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-891 (2691): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 cm diâmetro 
da base, 13 cm diâmetro da boca, 14 cm diâmetro maior do corpo, 9 
cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Robert Hermann Schomburgk, 
1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.

WT-R1-892 (2693): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 8 cm diâmetro da base, 
16 cm diâmetro da boca, 5 cm de altura, 0,5 cm espessura. Coleta: Robert Hermann 
Schomburgk, 1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.
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WT-R1-893 (2695): vasilha cerâmica Carib. Dimensões: 4 cm diâmetro da base, 
13 cm diâmetro da boca, 4 cm de altura, 0,6 cm espessura. Coleta: Robert Hermann 
Schomburgk, 1838. Proveniência: Guyana. Acervo: Weltmuseum, Viena, Áustria.


