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Cultural e Sociologia Comparada, criado pelo antropólogo Darci Ribeiro 
no Museu Nacional (antiga Universidade do Brasil, atual Universidade 
Federal do Rio de Janeiro). Sob a orientação do professor Roberto 
Cardoso de Oliveira, Silvio imergiu no mundo Ticuna: visitou inúmeras 
famílias residentes no Posto Indígena em Umariaçu e circulou em várias 
localidades, como os Igarapés Belém, São Jerônimo e Preto, Seringal 
Vendaval e Palmares, além da comunidade de Santa Rita de Well.
 
 Jair Jacqmont interessou-se pelos Ticuna a partir das 
gravuras dos viajantes e naturalistas Martius e Spix do século XIX, 
transpondo o imaginário ali representado para sua criação artística, 
o que resultou na pintura de quadros, um deles premiado com o 
“Prêmio do Governo do Estado do Amazonas”. A motivação do artista 
plástico em colecionar peças Ticuna nos anos 70, em pleno século XX 
veio de sua preocupação em preservá-las como patrimônio cultural 
amazonense por terem significado artístico e antropológico. As peças 
eram vendidas no mercado da cidade de Manaus por comerciantes como 
se fossem artesanatos, mas para Jair, influenciado pelo Cubismo, elas 
representavam muito mais. Foram compradas por ele por considerá-las 
artefatos artísticos, pela sua tridimensionalidade, textura, cores, formas 
e conceitos. Compõem, assim, o segundo tempo. 
 
 Artefatos Ticuna integram ainda coleções de outras 
instituições museológicas, como o Museu Nacional/UFRJ, o Museu 
Paraense Emílio Goeldi/MCT, o Museu do Índio/FUNAI, museus em 
outros países e o próprio Museu Magüta, entre outros. 
 
 A composição desta exposição realça a relação da sociedade e 
da cultura Ticuna com o ambiente, sinaliza conhecimentos e teorias, a 
sua concepção de mundo e cosmologias da atualidade, refere ritos e, por 
conseguinte, é fundamentada pelos mitos e informações etnográficas, 
apresenta aspectos estéticos, criando novos sentidos. Aponta para 
perspectivas – as dos Ticuna e as dos não-Ticuna, convidados ao 
reconhecimento da diversidade sócio-política-cultural. Trata-se de 
nossos Ticuna – os da América do Sul, do Brasil, da sociedade brasileira. 
Os Ticuna de dois tempos a abarcar o sentido de todos os tempos, 
propagando sua cultura de norte a sul do Brasil.
 
 Os tempos registram um inaudito vigor dos Ticuna, como 
sociedade, ante o processo histórico de contato que impôs inúmeros 
revezes e atrocidades, dentre os quais não se pode deixar de rememorar 

antropologo Darci Ribeiro ya Muyeu Nacional nucümaü ya Universidade 
do Brasil. Ya yima Universidade Federal do Rio de Janeiro yima naucue 
nguetaeru Roberto Cardoso de Oliveira, Silvio emergiu.
Ya mundo tikunna tüü ẽni ya duegü nhure ngema maẽ ya postuwa.
Ya maiyugü ya umariçu nguüraü natchicawa yima Belém São Jerônimo e 
Preto Seringal Vendaval e Palmares ya togü ya Santo Rita de Well.

Jair Jacqmont nüü cuatchaü ya tikunagümacü rü naca naya dau ngeta 
namaẽ. Ya martins e spix do seculo XIX ninha mugü ya ἶnü i yawama na 
puracüῧca namaᾰ tchaugü ya quadro.

Ya wüi rü no premiado ya yatü ya Governo do Estado do Amazonas. Erü 
ya narü ü norü puracü ya tikuna a rü ya taunecü (70) yima seculo (XX) 
notürü aῧrima naca naoegae niἶ nüna na daugüῧ nhaᾰ patrimonio cultural 
nua amazonense nüῧ niutchaῧ ya antropologica.

Ngema nguüma naügü rü namaᾰ na toegü ya ἶane manaugu rü corigü 
naca nataegü y artesanatos notürü ya jair nüü nangema cubismo rü namaᾰ 
cua. Rü naca nataegü ya nguüma ngema artefato iἶ nguraü namatü i tare 
arü tempuniἶ. Meᾰ namaᾰ nanguῧ ya nguῧraü tikuna arü ngemaügü ya 
Muyeu Nacionalgu (UFRJ) nhumatchi Muyeu Paraense Emilio Goeldi/
MCT ya Muyeu do Maiyu norü tama Muyeu Magüta nhumatchi naἶgüta 
i toatchicawa.

Rü wüigu narü nutakee wüigu tüῧ na nuüvca ya tikunagü wüiwa ta maẽca 
ngema meἶ natchicawa. Niἶ mea tarü ἶnüe i nhaᾰ i nacümagümaᾰ. Rü nüü 
nacuatchaü nhuacü ya tikuna nhumatchi ya tama tikuna ἶẽ rü tünau niἶ 
nüü tacuaü ya nacüma namaᾰ tamaeἶ nua i América do Sul, rü tikunagü 
ngema tare nacümagü maeἶ rü wüiwa namaẽ norü nacümagü nhumatchi 
norte a sul do Brasilwa.

Rü nguneἶ narü wüi ya vigor ya tikuna nguacü yiἶ nori ἶtchima wüiwa 
naἶ. Notürü ngema nangemagü  i ngema duüügü ya tüü ya daiἶ ya 
capacetchiwa. Nangema ya nacüma narü au na ngupetü ya taunecü 28 
de março ya 1988 ya municipiowa de Benjamim Constant ngeguma 
rü mueẽma duẽ ta yue erü yatügü tüü na fegü ngema dezenove ngiẽ ya 
duẽ nhumatchi buegüta ya tümague ya tikuna. Ngeguma rü nguüwama 
nangutchiga nhaᾰ ore ya brasilwa ya natchiga nhumatchita paiswata 
nangutchiga.

 O Museu de Arqueologia e Etnologia Professor Oswaldo 
Rodrigues Cabral (MArquE) da Universidade Federal de Santa Catarina 
e o Museu Amazônico da Universidade Federal do Amazonas, em 
parceria com o Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural (IBP), tem a 
grande satisfação de apresentar a exposição Ticuna em Dois Tempos. 
 
 Após extenso período sem exposições, o MArquE abre 
seu novo espaço expositivo designado Antropólogo Silvio Coelho dos 
Santos (in memoriam), tributo ao eminente professor-doutor emérito da 
UFSC, pesquisador sênior do Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq) e membro da Academia Catarinense 
de Letras. Por vários anos respondeu pela presidência da Associação 
Brasileira de Antropologia (ABA) e pela secretaria regional da Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC). Publicou dezenas de livros 
e artigos sobre os povos indígenas no Brasil e em Santa Catarina. 
 
 A exposição Ticuna em Dois Tempos reúne duas coleções: a 
de Silvio Coelho dos Santos e a de Jair Jacqmont, pertencentes à UFSC e 
à UFAM, respectivamente, trazendo a público olhares e temporalidades 
distintas sobre a cultura e a sociedade Ticuna. A mostra apresenta a 
primeira coleção etnográfica do MArquE, conjuntamente com as peças 
colecionadas pelo interesse do artista plástico amazonense em preservar 
o imaginário e as concepções indígenas no estado do Amazonas. A 
proposta de retratar duas coleções sobre um mesmo povo em uma 
exposição oportuniza a pesquisadores, indígenas e não-indígenas, 
conceber estudos comparativos sobre a interlocução dos Ticuna com 
diversos agentes diversamente interessados em seu patrimônio cultural. 
Ao ser montada em Florianópolis e em Manaus, a exposição também 
proporcionará aos indígenas, Ticuna e de outras etnias, conhecimentos 
sobre como a cultura Ticuna influenciou percepções e atuações distintas 
– as do antropólogo catarinense e as do artista plástico amazonense. 
Trata-se, portanto, de artefatos de dois tempos, duas coleções de 
décadas distintas separadas por significativo período. Coleções que 
mostram conjunturas diferenciadas, aqui re-contextualizadas. 
 
 Silvio Coelho dos Santos esteve entre os Ticuna na década 
de 1960, o primeiro tempo, quando consubstanciou contextos vividos 
via etnografia clássica: anotações de campo e diapositivos, além de 
exemplares da cultura material, composição denominada Coleção 
Etnográfica Ticuna. Esse contato se deu no contexto de sua formação, 
durante participação no curso de Especialização em Antropologia 

TICUNA EM DOIS TEMPOS

Da Muyeu Arqueologia e Etnologia da Universidade Federal de Santa 
Catarina ya Muyeu Amazonico da Universidade Federal Amazonas wüi 
ngicutchipeiἶ nügümaᾰ ya Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural 
(IBP) wüi taütchi, nacüma-gü ya tikunagü i tare nacümawa.

Yicama aῧtchima nguneἶgu rü marque nihna wana natchica meἶ ya 
antropólogo Silvio Coelho dos Santos nüῧ nangema norü ἶnü.

Ngema tributo ya ngueẽtaeru ya doutor emérito da UFSC pesquisador 
senior do Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e 
Tecnologico (CNPQ) i ngema da Academia Catarinense ya namatügü 
nawügüne ya taunecü naca ya aẽgacü ya Associação Brasileira de 
Antropologia (ABA) yima Secretaria Regional da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC). Nüü niu ya muümaiyutchiga nua 
Brasilwa yima Santa Cantarinawa.

Ngema nacümagü ya tikuna i tare nacüma i tare nacümagü yima Silvio 
Coelho dos Santos i nhumatchi ya Jair Jacqmont nangema ya (UFSC) ya 
UFAM ya wüi ἶnügü ya ugüῧ i nguüraü ngema nacüma ya ngucümaü 
nhuacü wüiwa namaeἶ i tikunagü

Nüῧ nawegü ngema nüiraü ya MArquE i ngema peçagü i corigü i ügüü 
ya amazonensya meᾰ namaᾰ nangugüücaya maiyugü yima estado do 
Amazonawa.

Ngema norü ἶnügüwa wüitchigü natucumü tümamaᾰ na puracüe i ya 
pesquisadores yiema maiyugü. Nanüna tadaugü ya tikuna i tümaarü ya 
patrimoniugü ya tümacümagü.

Niἶ nangemaüca ya Florianópolis i manauswa wüi natchica i maiyugüca 
tikuna toὀmatchigü. Nhumatchi nüῧ tacuagüῧca ya tikuna, niἶ nagu na 
puracüe ya antropologo catarinense ngema artista plastico amazonanense.
Nüῧ utchaü wüi artefato ya numaügü ya ngucümaügü ya taunecü nüü 
yaunegü naweἶca ya nacüma i nguüraü ümatügü.

Silvio Coelho dos Santos rü wüi ya nguneἶgu ya taunecü i (1960) ya nüira 
tempugu nawü nanaü ya etnografia classico: nana nutakeeca ya material 
ya nguüraü ya tikunagümacü.

Ya wüiwa na puracüe nhumatchi curso ya Especializacão 
Ya Antropologia Cultural e Sociologia Comparada niἶnarü ü i ngema 

TIKUNAGÜ RÜ NAGU NARÜ 
ἶἶNÜ TARE NGUNEἶ
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o Massacre do Capacete, como ficou conhecida a tragédia ocorrida em 
28 de março de 1988 no município de Benjamin Constant, Amazonas, 
que resultou na morte de quatro, lesão corporal em dezenove, somando 
crianças, e desaparecimento de nove Ticuna, configurando judicialmente 
crime de genocídio no país. 
 Estamos diante de um dos mais de duzentos e vinte povos 
indígenas do Brasil: os Ticuna agricultores, caçadores e pescadores que 
requerem outros alimentos, como a garantia à alteridade e o respeito 
à identidade étnica diante de uma Constituição Nacional que aponta a 
pluriculturalidade e o multilinguismo como alicerces dos nossos tempos.  

AS INSTITUIçõES

Museu de Arqueologia e Etnologia/UFSC – Fundado em 1965, como 
Instituto de Antropologia, em 1993 agregou à designação o nome do 
Professor Oswaldo Rodrigues Cabral, em homenagem ao seu fundador. 

Museu Amazônico/UFAM – Atua no apoio à pesquisa, ao ensino e à 
extensão em áreas fundamentais para o conhecimento da Amazônia e 
de suas culturas. Além de ser composto pelas Divisões de Museologia, 
História e Documentação, Antropologia, Difusão Cultural, Arqueologia 
e Biblioteca Setorial, está vinculado ao Museu o Programa de Pós-
Graduação em Antropologia Social (PPGAS). O Museu Amazônico foi 
criado em 1975, implementado em 1989 e inaugurado em 1991. É 
um órgão público suplementar da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM) e desde a sua abertura ao público se localiza na Rua Ramos 
Ferreira, 1036, no Centro Histórico da cidade de Manaus. 

IBP – O Instituto Nacional de Pesquisa Brasil Plural, que foi criado 
no âmbito dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia/INCTs, 
através do Edital n° 015/CNPq/2008, iniciou suas atividades em 
2009. O Instituto reúne uma rede de pesquisadores em sua maioria 
antropólogos da UFSC e da UFAM e tem como objetivo aprofundar o 
conhecimento sobre a diversidade sociocultural do Brasil, retratando 
diferentes realidades brasileiras em toda a sua complexidade, contando 
com financiamento do CNPq/FAPESC/FAPEAM e CAPES.  

Florianópolis e Manaus, maio de 2012.

Nhumarü nawa tangemagü ya wüi i duzento vitchi i maiyugü ya nguüraü 
nua nangemagü Brasilwa.
Tikunagü puracütanü, feneetanü powaetanü, i nguüma.
Rü totchigü ngema ngetchaü i norü i nacüma i wüi ya constitiução 
nacional nüü niutchaü i wüitucumü ya i nucüma ya ἶnügü.

Muyeu Arqueologia e Etnologia/UFSC Narü noriitchima ya 1965 
ya wüi ya antropologia ya 1993. Nanawü yima naega ya nguetaeru ya 
(Oswaldo Rodrigues Cabral) nori iἶtchima naüῧ ya daa.

Muyeu Amazonico/UFAM narü ügü ya puracü ngema natchivcawa, 
norü ἶnüwa i ngema nacüma nagu namaẽ. Rü wüiwa napuracüe ngema 
natchicawa niἶ wüigu nananu ya arqueologia natchicawa ya muyeu. Niἶ 
taῧwa nanguῧca ya Antropologia Socialwa (PPGAS) notürü ya muyeu 
naü ya taunecü ya 1975 nhumatchi ya 1989 narü nagura ya 1991 gu i wüi 
orgao ya Universidade Federal ngümaᾰ. Niἶ nawa napuracüe niἶ UFAM 
ya nucüma ya wüine puracüpataü iἶ ya orgao publico ya Rua wangemane 
Rua Ramos Ferreira 1036, ya Centro Historico ya cidade de Manauswa. 

IBP - Ya Nawa napuracüene ya Brasilawa Plural ya nucüma naügüne ya 
nacionais de ciencia tecnologia ya INCTs ngemaca nüü ya ῧtchaügü ya 
edital ya nº015/CNPq/ya taunecü 2008 niἶ na ügü nawa napuracüe i ya daa 
taunecü 2009. Naügüῧ nügümaᾰ ya deagüü nguᾰcü naca napuracüe ya 
wüitchigü ya UFSC ya UFAM. Niἶ nüü ya ngutchigüῧca norü mugü naca 
napuracüe. Ngema naü ya maiyugücüma nuᾰ brasilwa maẽ nhumatchi 
tücümaa meᾰ ta cuagüῧ ya wüiwa CNPq/FAPESC/FAPEAM e CAPES.
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dos conteúdos significativos de tais obras através de diferentes redes 
comunicantes permite atingir um público mais amplo que o inicial.  
Supondo-se que aquele que tem acesso à obra por outros meios possa 
recriá-la e representar de modo novo seus conteúdos simbólicos, evita-
se o pessimismo que nega as possibilidades da imaginação criadora se 
manifestar.

 Para Malraux, a reprodução torna possível a quem não teve 
acesso ao objeto de se apropriar dele através da sua imagem virtual. 
Em lugar de visitar um lugar real, a disseminação do conhecimento lhe 
permite recriar tal lugar como um “museu imaginário”, que possui em 
sua própria intimidade, sem ser preciso sair dela para conhecer o objeto 
“original”. Mais do que isto, é preciso uma postura ativa, interrogativa. 
Nas próprias palavras de Malraux (1965:163): “O Museu [tradicional] 
era uma afirmação. O Museu Imaginário é uma interrogação”. É a 
esperança no mundo novo que se abre com a criação que o leitor poderá 
vencer o medo produzido durante toda uma história de dominação. O 
medo e a destruição também são uma constante na história da fronteira 
tal como aparece para os índios Ticuna.

Os índios Ticuna e a polissemia da fronteira  

 A fronteira está presente no imaginário dos índios Ticuna 
da Colômbia e do Brasil, que frequentemente evocam problemas 
relacionados ao termo, ao qual se atribuem diferentes significados, 
expostos resumidamente a seguir:
A “faixa de fronteira” compreende 150 km dentro de território 
brasileiro e colombiano. Embora os limites territoriais Ticuna não 
coincidam com a linha de fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru, setores 
militares consideram as terras Ticuna como passíveis de penetração 
por guerrilheiros e narcotraficantes. Os Ticuna são considerados como 
colaboradores dos representantes públicos em suas estratégias de 
prevenção a tal penetração. A noção de faixa de fronteira sobrepõe-se à 
conceituação sociológica de “frente de expansão”, que envolve processos 
de expansão sócio-territorial, uma vez que os Ticuna interagem com 
representantes da sociedade nacional.
  
 A “linha de fronteira” envolve a passagem de um país para 
outro. Existem vínculos de parentesco entre os Ticuna das terras 
indígenas Évare I e Évare II e os Ticunas dos resguardos Nazaré e Arara. 

wüi nawa tanangeetchi i guüῧma norü ügü. Ngemaca nangema i puracü 
rü tague’ẽ i ngaüwa na nüῧ tiuῧ natchiga wüi ngewacaüῧ natchiga, tama 
nüῧ idaú tama nanawae nagu rü ἶnüῧ, naüῧ wüi taẽ.

Rü Malraux nanaü wüi popera i narü tama niἶ nawa, norü ἶnü, rü wüi 
natchiga nawa naῧ aicuma ngema cuaᾶtchigü, nawa nangema i ngema 
natchiga Muyeus Magüta inagu ἶnüῧ. Norü tama ἶnü nanawaẽ na inaüῧ 
na nüῧ nacuá wüi popera aicuma me’ẽtchiἶ, rü toma rü nanawae  wüi 
nacüma meἶ na torü tama i de’a Malraux (1965:163) rü Muyeus Magüta 
i tacüma wüi weguü Muyeus Magüta nagu tarü ἶnügü wüi na iyagueiἶ i 
ngema naᾶne ngewacaüῧ rü nayawana rü norü ügü na nagaiᾶriἶca.
Nhumatchi nanaü guüῧma ngema nucümaüῧ de’agü, üyeanewa 
nangoῧca ngema maiyugü i Tikuna.
   

Maiyugü i Tikuna üyeanewa neiἶ  

Rü üyeane I nagu narü ἶnüẽ ngema maiyugü i tikuna colombiawa maeἶ 
nhumatchi brayilwa maẽἶ maẽἶ nangemagüama nawa ngema gutchaῧgü 
rü natomaraüῧ ngema nawa nangemagüῧ.
Wüi namatü i üyeanewa nangema 150 km norü naᾶne brayilwa i 
colombiawa ngema naᾶne tikuna rü tama nanawae ngema üyeane rü 
brasyilwa colombiawa rü peruwa wüi natchica i tchoῧgüarü nhumatchi 
ngema waimü tikuna rü nanatoyopetüẽ. Ngema togü duüῧ i tchieἶgu 
maẽἶgu maẽἶ  rü tikuna nüῧ nacuᾶgüῧca nüῧ narü ngueἶgüῧca nawa 
nanange’etchi rü wüi namatü i üyeaneẽwa nangema wüi ngúü,wipe’ewa 
ngemaῧ rü nayange norü pora wüi  natchicawa, wüi tikuna nüῧ niú nawa 
ngemaῧ wüi pora.

Rü wüi nanaῧ i üyeane nügü nigagü wüi naᾶnewa nangema naca i 
tikunagü arü waimü i maiyugü i ewarewa I eware II tikuna norü daruῧ i 
nayare i arara yiemagü nhúma nawa tangemagü torü gutchẽgü na ngema 
matchaneἶ rü i anatogü. 

 Quando artefatos indígenas são coletados por pesquisadores 
e reunidos em uma coleção, inevitavelmente ocorrem deslocamentos. Os 
artefatos deixam de ser utilizados pelos artesãos que os confeccionaram 
e perdem este valor de uso inicial. Catalogados e classificados como 
objetos de uma coleção, recebem novos significados, em função dos 
interesses do coletor e do museu no qual são depositados. Essa coleção 
irá receber novos significados quando exibida em uma exposição. 
Tais descontinuidades levam a que os artefatos indígenas sejam 
transformados em objetos etnográficos expostos nesse novo cenário 
da exibição. É inegável que tal descontinuidade provoque uma ruptura 
do valor de uso inicial. Todavia, neste texto o que quer se argumentar é 
que tal transformação pode propiciar a oportunidade para a recriação de 
sentido. 

 Os objetos Ticuna deslocados do contexto cultural e da 
organização social deste povo reunidos em uma exposição fazem 
com o que o público nela presente se aproprie de alguma forma dos 
conteúdos significativos dessa cultura. As fotos datadas da viagem de 
um antropólogo mostram os olhares de homens, mulheres, crianças 
que já não estão mais entre os Ticuna, mas mostram um sentimento do 
mundo que a eles é peculiar. Os objetos artesanais selecionados dão uma 
ideia de sua cosmovisão, dos humanos vivos, dos seus mortos, dos seres 
que os atemorizam ou vampirizam. 

 Após algumas considerações sobre a significação do museu 
na contemporaneidade, o presente texto abordará aspectos da situação 
fronteiriça dos Ticuna, indicando que a temporalidade também 
aparece para este povo como uma fronteira, uma virtualidade que se 
torna visível quando fotografias e artefatos produzidos em diferentes 
momentos são reunidos em uma exposição. Esta mostra torna possível 
o reconhecimento da especificidade da cultura deste povo enquanto 
uma entidade historicamente diferenciada.

 
O Museu Imaginário 

 Quando André Malraux, em meados do século XX, publicou 
sua obra O Museu Imaginário, colocou em discussão a visão nostálgica 
que a reprodução de obras de arte implicaria em uma perda da “aura” que 
seria propriedade de cada objeto “original”.  Embora tal transfiguração 
seja irreversível, é defensável a ideia que a possibilidade da disseminação 

Ngugu namaᾶ i maiyugü nawa tatoegüῧca rü nguetanüῧ i wüiguü erü 
norü ngú, nawa nagema norü natchicagü.
Rü namaᾶ rü nana ügü norü muete’egü rü ngemaüῧgü i poragü naca 
nanueἶca, norü ügü. Wüiguüca ngúmatchi nagaiᾶri norü poracüwa 
rü nanayaugü ngewacüῧ, rü nawa napuracü nüῧ nacuaüca wüi porá i 
muyeuwa, rü ngeirüῧgü nananú.
Nhaᾶ norü naᾶcü rü nanayaugü ngewacaüᾶ naütchiya,ngugu ni’ἶ i wüi 
natchicawa, rü nayange namaᾶ maiyugü i na ngewacaügüῧca norü 
puracü natchicünaᾶgü nhaᾶ nawa i ngewacaüῧ natchicawa.
Rü tama nanawae na niüamaüῧ nawa ya wüi ngugü naporaẽ nhumatchi 
norü ügu, guüma i nhaᾶütchi natchiiga i nawa nangemaüca na 
ngewacauüca norü porá wüi natchica i toü norü tá.
Rü norü porera i tikunagü nawa na nagema norü nacüma rü norü 
ngemaüῧgü i nhaᾶ duüῧ wüiguῧ wüi natchica nawa naüaῧca rü nawa 
nanangeétchi ngema nhúma norü’ütchi, wüi nguneἶgü nanaü i namatü 
nhaῧtchiga nhaᾶ nacüma.
Rü ngemaüῧgü na ngema naῧ wüi nguetanüῧ yatü nanawe rü nüῧ nadau 
muütchiἶ yatügü i nge’egü bauatagü rü tama i maiyu ἶ’ἶgüe, nanawe guῧ i 
naᾶnewa i norü poperawa.
Nanawe i natchicünaᾶ i de’etchiἶ wüi cuaᾶtchi na yagu idau, nhaᾶ taüne 
maüῧ, nhumatchi na yú. Nawena i wüi nguneἶgu tüῧ na’cuaüca ngema 
nhaütchiga niἶ magüta na nhuma nhaᾶ de’á natchigagü üyeanewa niἶ 
tikunagü, nüῧ nauneta na guüca ngematama nangoῧca nhaᾶ duüῧ 
wüi üyeanewa. Wüi nüἶraüῧi tchipetüῧ, ngugü niἶ ngema natchinaᾶ 
namaᾶ naügüῧ nhumatchi natomaraü’ῧ ngeguma nangutake’egü wüi i 
natchicawa. Nawana wüi i cuaᾶtchi i torü tacüma i nhaᾶ duüῧ nhuguta 
niἶ wüi torü ünecüῧ.
 

Muyeus Magüta inagunarü ἶnüῧ

Ngugu yima Andre Malraux, rü yima taunecü ya XX wipe’ewa nanange 
ngema puracü i Muyeus Magüta inagurü inüῧ, nayaucutchi  wüi norü ἶnü 
naüᾶü wüi  puracü muẽtei. Tümamaᾶ rü wüi ngearü ngüe aru wüetchicü 
tüma’arü popera, meẽtchiἶ nayamu ngemaῧ rü cuaᾶtchi namatü.
Nhaῧtchiga ngema puracü i tomaraüῧ, dea yigümaᾶ nüῧ tiú taütawa na 

ArtefAtos tiCunA eM 
Museus

NAMAΑ͂ NA NGUΫ͂GÜ TIKUNAGÜ 
NORÜ MUYEUGU
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 Os símbolos da fronteira atravessam o próprio ritual de 
puberdade feminina, a chamada “festa da moça”, tanto em termos 
referenciais da constituição da visão de mundo deste povo quanto em 
termos instrumentais das interpretações Ticuna para a relação das 
transformações ambientais com o seu calendário agrícola e seu dia-a-
dia. 

 O exame das correlações entre a iconografia inscrita nas 
máscaras Ticuna da Coleção Curt Nimuendaju do Museu Paraense 
Emílio Goeldi (1941/1942) e a mitologia exposta na monografia deste 
etnólogo (1952) remete à análise da performance do ritual de puberdade 
feminina no que toca à liminaridade, cuja simbologia abrange as 
temáticas da fertilidade da mulher e da natureza, da complementaridade 
das metades, da passagem do tempo, das obrigações sociais da mulher 
e da organização dos papéis e lugares na organização social Ticuna. 
Os representantes Ticuna que participaram de tal exame1, dentro da 
elaboração de um Banco de Dados sobre o Acervo de Peças Ticuna2, o 
entenderam enquanto uma avaliação do repertório cultural Magüta, o 
povo pescado no igarapé mítico Eware por seu herói cultural Yoi’i, do 
qual afirmam descender os “primeiros homens”. 

 No entanto, também é importante ter em mente que os 
Ticuna do Brasil, da Colômbia e do Peru vivem hoje problemas que 
perpassam as diferentes situações nacionais, independentes do país 

1 Dentro das atividades do inventário das indumentárias e instrumentos rituais 
da Reserva Técnica de Etnologia “Curt Nimuendaju” do Museu Paraense Emílio Goeldi, 
levaram-se a campo as descrições e desenhos técnicos, primeiramente em 1999, comentados 
e contextualizados pelos Ticuna do resguardo colombiano de Nazareth. Em pesquisas 
do ano 2000 e 2002 levaram-se as mesmas peças para o Enepü (terra indígena Évare II e 
Bunecü, na terra indígena Évare I). Os comentários dos Ticuna revelaram, em alguns pontos, 
coincidência e em outros pontos, diferentes interpretações. Ao final, em uma última visita 
ao resguardo Nazareth alcançou-se um denominador comum, pois os próprios Ticuna 
de Nazareth, afirmaram que as interpretações estabelecidas no Brasil (Enepü e Bunecü) 
expressavam de maneira mais completa a visão Ticuna. No contexto deste projeto, foram 
observadas três festas: a primeira na comunidade Barro Vermelho, em setembro de 1997, a 
segunda na comunidade Ribeiro, em dezembro de 2000, e a terceira na comunidade Enepü, 
em julho de 2003.

2 O Banco de Dados com as peças Ticuna da Coleção Nimuendaju do Museu 
Paraense Emílio Goeldi é disponibilizado no CD-ROM Magüta Arü Inü. Jogo de Memória: 
Pensamento Magüta. Belém, Museu Goeldi. Prêmio Rodrigo de Melo Franco de Andrade na 
categoria Inventários de Acervos e Pesquisa, Brasília, IPHAN, 2003.

Norü ngemaü wüi üyeane norü tama niἶ i nacüma rü yiema wüi pae 
rü tumaca naca na nanaüῧ tümaarü yüü. Muütchiἶ nagu nanangu norü 
dawenüwa guu naᾶnewa ngema duüῧgü nanaügü  i tikunagü na nawa 
nangewacau, güῧca norü Meca, rü nawa nangu i natchiga ngema nguneἶ.
Nüῧ naüneta ngema natchametü tchicünaᾶ i tikuna rü Curt Nimuendaju 
Muyeus Magüta rü wüi yatü Emilio Gouldi (1941/1942), ngema rü 
nucümaüῧ niἶ ngema naẽgagü (1952) meᾶma nagu tarü inü ngema Tüma 
aru yüü yiema wüi ya pae, rü tanapaü Tüma arü memaᾶ tataẽἶtchi ya 
wüi ngeẽ  naca ngema meἶ, tüῧ nüῧ tiúgü ngema ngaῧ, nawa naüpetü 
yeguma nguneigu, wüi natücumü i wüiguῧ nüü nangema norü napaneẽ, 
wüi natchicawa na maᾶ nüῧ nacuagüῧ i tikunagü. Nangema  nangemagü 
i aiepewa, rü nanawegü wüi  nacümagü. Nüü nadawenü ngema tacüma i 
magütawa wüi yatü yo’i , rü ngema niἶ nüiraüῧgü ya yatü.

Rü ngema rü aicumaütchi niἶ torü ἶnüwa i tikuna brasilwa rü colombiawa, 
i perüwa maẽἶ nhúma nawa tangemagü na tügütama tigagüῧca naca wüi 
naᾶne ngeta inangemaüwa i megüῧ, ngema rü güῧ i naᾶnewa nangema, 
taütchi’ἶ tüma aru oegaẽgü, to natchicawa tangemagü ya maiyugü 
nayauge wüi nawa nangemaü wüi natücumü i wüiguῧ nügü nawanagá 
ngema nacüma i maiyugümá  na ye’erawa naüῧca rü ametchigüῧ norü 
maῧwa rü nagu narü ἶnü wüi üyeane i tacümagü rü wüi nguneἶgu rü nagu 
narü ἶnü na tanaüῧ wüi natücumü na naporaeἶca nhúmatchi namaeἶca 
ngema yaguῧ i natchinaᾶgü.

Nos dias de hoje o trânsito freqüente é dificultado pelos altos custos do 
combustível.

 No que se refere às “fronteiras linguísticas”, os Ticunas do 
Brasil, da Colômbia e do Peru utilizam ortografias diferentes, mas têm 
interesse em uma uniformização ortográfica e fonológica, uma vez que 
falam a mesma língua. Os Ticuna da Colômbia reconhecem que a língua 
Ticuna na Colômbia empresta mais termos do espanhol que a língua 
Ticuna no Brasil empresta termos do português, considerando que se 
fala no Brasil um Ticuna considerado mais “autêntico”. Sendo assim, 
afirmam que seria desejável uma uniformização linguística, porque 
“apesar das fronteiras, os Ticunas são os mesmos”. Reconhecem a 
importância dos trabalhos da lingüista Marília Facó Soares, bem como 
as atividades da Universidade de los Andes de Bogotá e, sobretudo, o 
curso de graduação em linguística da Sede de Letícia da Universidade 
Nacional da Colômbia, onde falantes Ticuna estão sendo habilitados em 
fonética e fonologia. 
  
 No que se refere ao imaginário Ticuna sobre a fronteira, do 
qual tive oportunidade de examinar aspectos quando comentavam os 
motivos figurativos dos artefatos rituais da coleção Curt Nimuendaju do 
Museu Paraense Emílio Goeldi, existem termos em Ticuna relacionados 
com a fronteira. Segundo afirmam, o termo üyiane significa “divisão 
das terras de outros” ou “divisa de uma fronteira para outra”. “Pode ser 
entre dois povos” ou “pode ser uma área de alguém dentro de um povo”, 
quando se estabelece “divisão, para fazer cercado”. Existe um termo 
específico para cerca: po´ye~ü.

 Nos artefatos Ticuna existe toda uma simbologia da 
fronteira, relacionada com as guerras primordiais, simbolizada nas 
relações de oposição entre metades, facções, etnias ou correligionários 
de organizações rivais. Entre outras armas, a roda türita consiste em uma 
armadilha para aprisionar e destroçar os inimigos. Esta roda aparece 
em representações míticas da passagem do “mundo dos vivos” para 
o “mundo de cima”. Apenas alguns conseguem atravessar a barreira, 
sendo que a maioria sucumbe no giro da roda türita. Esta simbologia 
da fronteira perpassa as narrativas míticas e histórias nas quais são 
apresentadas noções da sua relação com a natureza e com outras etnias. 
Este imaginário é atravessado por representações sócio-territoriais que 
compõem a visão Ticuna da “cultura de fronteira”.

Rü üyeawa guüῧgawa ideagüῧ i tikunagü i brasilwa rü colombiawa 
rü peruwa nanaügü naga toraüῧgüῧ nüῧ nangutchaῧ wüi meἶma norü 
megüῧ, wüi dea ngematama niἶ,rü tikuna rü colombiawa nüῧ naga i 
tikuna güca Colombia nanayaugü ngema dea togawa ideagü ngema 
dea tikuna i Brasil nanayaugü corigawa na nüῧ nacuᾶgüῧca na yadeaü 
brasilgawa yade’aü tikunagawa  nüῧ nacuaᾶgüῧca, nhaᾶ i aicuma rü 
wüi nguü nagawa I deaῧ erü nhaᾶ üyeawa rü tikuna rü ngematama niἶ 
rü poraᾶcüῧtchi na puracü nagawa Marilia Facó Soares, nangema norü 
puracü i taüwa nangema yima Andes de Bogota, nüῧ  nangema norü 
ngugü rü guürauü dea’gü yiema Leticia nüῧ nangema norü ngügῧ taü I 
colombiawa ngeta nüῧ nacua yade’aü I tikunagü.

Wüi nguneἶgu nagu narü inü ngema tikuna na natchiga wüi üyeane, 
rü wüi natchica nüna nanaᾶ, ngeta tanaᾶ na wüi yuütchicünaᾶ rü Curt 
Nimuendaju Muyeus Magüta, wüi duüῧ Emilio Goeldi, nangema wüi 
natchiga I tikuna nagü i üyeanewa neἶἶ. Rü norü tare natchiga üyiene, 
nayetoye ngema norü waimü; nüῧ niü wüi üyeane: na ngema natchocuῧ 
taretutümü I duüῧgü. Na ngema wüi naᾶne I aiepewa ngemaü, wüi  
duüῧgü. Nayatoye, rü nhumachi inanapoegu. Nangema wüi nacthiga 
meẽtchiiἶ nhaü.

Toma niἶ na tikuna nangmaῧ wüi natchicünaᾶ i üyeanewa. Rü nügü 
nadai  naca norü ngemaῧ, rü natchica rü ngema norü ngaü, tikunagü wüi 
natücumu wüiguῧ. Ngema natchocu i nanemaᾶ, nanaü wüi botchimaüῧ  
türita, wüi armadiria ngema naü naca norü inimigu. Nhaᾶ botchimaüῧ 
ngema nagô na nangaamaῧ. Guü i naanewa na maü, rü  guüẽẽtüwa 
nangema; wüi nguneἶgu rü naya toyepee, rü narü mumaẽ ngema 
botchimaüῧ türita. Nhaᾶ cuaᾶchiruῧ üyeane, wüi de’a nucümaüῧ, nüῧ tiú 
nawa ngeme torü megüῧ naca togü i maiyugü. Wüi nguneἶgu rü nagu 
narüinü, ngema naüpetü naca norü porá norü dawenüwa rü tikunagü na 
nacümagu namaẽ i üyeanewa.
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onde estejam localizados geograficamente. Sua situação geral desperta 
grande preocupação, sobretudo pelo preconceito difundido pela 
rede de atores regionais a respeito dos índios, que leva a uma atitude 
generalizada de desrespeito em relação à sua integridade física e cultural. 
Este preconceito e este desrespeito são a outra face de uma concepção 
idílica e romantizada da identidade e da cultura indígena, igualmente 
equivocada. Não se pode falar em desenvolvimento sustentável e 
melhoria de suas condições de vida e saúde sem uma análise das 
fronteiras culturais, sendo que o imaginário assume um significado 
prático quando sua forma de conceber o universo orienta suas 
estratégias de sobrevivência, e a adoção de um determinado calendário 
agrícola e pesqueiro.

 A leitura da bibliografia sobre os Ticuna produzida no Brasil, 
na Colômbia e no Peru mostra que se trata de um único povo, ainda que 
se verifiquem diferenças de país para país, dada a sua heterogeneidade, 
que produz variações de aldeia para aldeia, e mesmo de grupo vicinal para 
grupo vicinal. Esta heterogeneidade e estas variações são comprováveis 
por pesquisas de campo nos diferentes países. Os relatos históricos e 
os relatos míticos coletados nas mesmas são passíveis de comparação 
antropológica.

 A despeito do processo em curso de urbanização, observa-
se um movimento no sentido de fixar residência em colinas não 
inundáveis, que constituem lugares de significação étnica, em uma 
aproximação com os valores Ticuna, como Enepü, Otaware, ou ao longo 
do igarapé São Jerônimo. As colinas mais altas são consideradas locais 
não atingíveis, como o Éware, local sagrado Ticuna, ou a montanha 
Taivügüne, próxima ao Éware, onde vivem os “imortais”. Verifica-se, 
no entanto, a continuidade de um movimento, já tradicional, de busca 
das facilidades da beira rio, o que implica um distanciamento dos 
valores Ticuna e uma aproximação do mundo dos brancos.  Existe uma 
grande diversidade sócio-cultural entre os Ticuna, desde os que seguem 
estritamente as prescrições tradicionais, aos Ticuna do Médio Solimões, 
entre os quais a maioria não fala mais a língua. Apesar desta evidência 
de apagamento da memória, nesta área o imaginário Ticuna é ativo, 
registrando-se referências a relações subaquáticas, por meio de lagos 
“centrais”, “encantados”, entre os Ticuna do Alto e Médio Solimões. 

Nhaᾶ taúgüteegü nawa ngema natchiga i tikunagüga naüῧwa i brasilwa 
rü colombiawa rü peruwa, nanawegü wüi nacüma i tomaraüῧ guῧ 
naᾶnewa, ngema nguneἶgu, nanaü muῧtchiἶ i natchicagü rü ngematama 
i matücumü. Nhaᾶ naguῧrauῧ nagu anguᾶtchiἶ ya ἶgüta nüῧ rü campu 
i tomaraüῧ naᾶne, napaneẽ i nucümaüῧ de’agü i ngematama nagu 
yanguᾶtchiἶ. Wüi  ngú nüῧ nangema na ya ἶᾶcüῧ ngeta inangemaῧwa, 
rü nanaüama wüi natchiga i nhaᾶ ütchiga niἶ rü ngema norü ngaicamama 
nangema na nugü yagagüῧ i tikunagü, enepü otaware yawama nangema 
wüi natü i São Jerônimo, yawama nangema nüῧ nacuᾶgüῧca ngema 
natchica nucümaüῧne ya eware ngema natchica rü na üῧne ya tikuna 
gütchiἶ wüine ya napü taiwügüne eware aru ngaicamana ngemane.

Nüῧ nidaugü na ngema na namaẽἶ, rü nacümaᾶcü nawa nanguῧ na nüῧ 
natautchaῧca ngema nangüῧ i deatchipenüwa nügü tama naporae tikunagü 
ngema naᾶne rü nacumü nagema wüi taütchiἶ taeẽ nawa i tacüma nawa 
natchacu i tikunagü ngema nguneἶgu niἶ tacümagü i tikunagü ἶἶgüῧ médio 
solimoῧwa narü mumaẽ na nawa yadeagüῧ naẽwa nangema ngema 
norü natchiga wüi nguneἶgu rü nagu narüἶnü ngema tikuna wüi nata’a 
rü ngaῧwa nangema wüi tama nüῧ idau ngema natchacü i tikunagü alto 
médio solimoῧwa.
      

Diferentes temporalidades

 Os relatos Ticuna são enunciados associados à prática ritual, 
destacando-se entre estes as histórias contadas na iniciação da “moça 
nova” em sua festa de puberdade.  Após a entrada em cena, nesse 
ritual, de máscaras produzidas pelos próprios Ticuna, é representado 
o imaginário da relação com as forças da natureza, animais lendários 
ou ancestrais Ticuna. As máscaras e os relatos são associados com os 
lugares de proveniência dos Ticuna e dos outros que com eles interagem: 
os lugares habitáveis,  como  as colinas (“morros”)  e as áreas próximas 
da floresta, e os confins inacessíveis da floresta  e das áreas mais elevadas 
(“montanhas”)  consideradas  território dos entes sagrados e das forças 
desconhecidas. 

 Entre os comentários dos Ticuna sobre a peça ao lado 
apresentada, foi dito que representa o movimento do sol ao longo do dia 
(meio dia, manhã, tarde, noite). É interessante que a força X, usualmente 
tomada em museologia como “ampulheta”, não tem propriamente 
este sentido para os Ticuna. Eles dizem que é a forma da “peneira para 
passar o pajuaru”, ou a forma das costas da moça submetida ao ritual de 
puberdade Ticuna. Há outro sentido um pouco mais complexo: segundo 
eles estes “astros” que aparecem nas figuras são os “filhos da lua”, que são 
primos e irmãos porque são fruto de uma relação incestuosa entre dois 
irmãos, lua e sol.

 No tempo mítico, eles aparecem como os filhos da união 
incestuosa entre Lua, masculino, e Sol, feminino. Após ser abandonada 
por Lua, a mãe dos três irmãos foi violada por uma onça feroz e a avó 
criou os irmãos que depois se transformaram em estrelas. Para evitar 
o eclipse do sol, gerador de catástrofe, dia e noite foram separados para 
que Lua e Sol não pudessem mais se encontrar, e não transgredir, assim, 
a proibição do incesto. Os filhos da Lua são ao mesmo tempo irmãos 
e primos. No tempo astronômico, correspondem aos planetas Vênus, 
Júpiter e Saturno. No tempo histórico os índios Ticuna que vivem 
em área de fronteira entre Colômbia, Brasil e Peru são explorados 
pelos comerciantes e intermediários da comercialização da pesca e da 
extração de madeira.  A identificação étnica para os Ticuna passa por 
uma representação da fronteira étnica entre o “mundo dos brancos” e a 
cosmovisão dos Ticuna.

Tomaraüῧ naᾰnegü

Nanaügü tikuna nawa nangemagüῧca nacüma rü ni’uca nhaᾶ natchiga 
norü ügü na woracümaᾶ ta’yüegü, nawena rü ngema natchocu na 
nanawegüῧ, natchicü naᾶ natchametü nanaügü i norütama tikunagü wüi 
nguneἶgu rü nagu narü ἶnü na noreἶca natchica i bunacüῧwa, naẽἶgü narü 
ngupetügüῧ tikunagü natchicünaᾶ tchametü rü nawa nangema i wüi 
natchica tikuna nhumatchi togü i natchicawa nangemagü, wüi nainecü 
aru ngaicamana nangema, nhumatata ngema nangú nawa nau yima 
wüine napü, ngema naẽnewa ü’ünenewa.

Wüi utchigurüῧ tikunagü wüi natchiga ya de’aῧ, ἶᾶcüῧ üacü rü nayagu 
ngema nguneἶ ngaü nguneἶ pa’atama yauaneca tchütacü nüῧ nangutchaῧ 
nanaüῧca nüῧ ngemaῧ i tikunagü nanaü cuetchinüῧ rü nhumatchi 
paiyawaru, nanaü wüi paῧ nacüma i tikunagü to niἶ norü ngema.
Rü norü tare nhaᾶ poraῧ rü ngema nangó nane i nanepü rü naẽne ngema 
rü norü ó niἶ ngema na’ücu i tare nane tawemücü rü üacü.
Ngema nguneἶguῧ ngenangó wüi nane rü wüiguῧ tawemücü yatücü 
üacü arü ngecü. Rü nawena rü ngema na’tura yima tawemacü naẽ rü tüῧ 
nangema tamaẽpü tümaẽne rü wüi Ai niἶ.

Norü oi rü tanaü i tümaẽne, nawena rü nangecaῧ ya ẽta yima üacü rü ni ó 
rü natchüta rü nomamana naü, yima tawemecü, rü üacü ngema nangó rü 
nane rü üacü niἶ ngematama i nguneἶ niἶ rü naẽne rü nhumatchi natanüῧ. 
Ngema nguneἶgu tó na’ane Veneus Jopite, Santurno rü ngema nguneἶwa 
i maiyugü rü tikunagü, rü namaẽ wüi naᾶne üyeanewa, colmbiawa, 
brasilwa rü peru ngema napuᾶtchi, taepataüῧgü nana dé i naigü. Nüü 
nangema i nacümagü i tikunagü marü nawa nangemagü ngema üyeane: 
ngema naᾶne rü nacomü, yeama nadau, tikunagü.

Pano ticuna

Coleção Curt Nimuendaju
Museu Paraense Emilio Goeldi
Foto: Miguel Chikaoka
Data de coleta: 1941/1942

Desenho

Lucho Ramos del Aguila
(2002)
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 Em virtude da impossibilidade de reproduzir no espaço restrito 
de uma exposição os rituais e a organização Ticuna em sua totalidade, 
resta assumir uma postura de reconhecimento da complexidade do 
imaginário Ticuna considerando suas próprias imagens, seus próprios 
termos e seus próprios artefatos. Tal reconhecimento torna-se possível 
na medida em que se procura uma sintonia com o pensamento do povo 
Magüta que para os Ticuna consiste em uma manifestação cultural 
etnicamente diferenciada.  

Referências
MALRAUX, André. Le Musée Imaginaire. Paris, Gallimard, 1965
FAULHABER, Priscila (org). Magüta Arü Inü. Jogo de Memória. 
Pensamento Magüta. Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, 2003.
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Nanaü wüi natchica nawa nangenamagüῧ, nacümagü; meᾶ wüiguῧ 
tikunagü, wüi natchicüῧ. Rü cuaᾶtchi naᾶ. Wüi nguneἶgu rü nagu narü 
ἶnü ngema tikuna. Na nüῧ nacuagüῧca norü ngema. Norü natchiga, 
norü puracü, wüi cuaᾶtchi nüna naᾶ, inüwa i duüῧgü magütawa naẽἶ i 
tikunagü, na wüi taᾶẽ niἶ ngema  nacüma rü tomaraügüῧ. 
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 Na última década do século XIX foram escravizados por 
omerciantes e aventureiros, vindos do interior do Ceará4, os “patrões” 
seringalistas, que destruíram as suas malocas e os puseram a produzir 
borracha, instituindo um modo de dominação marcada por extrema 
violência e por um poder pessoal praticamente sem limites. As terras 
que antes habitavam foram transformadas em títulos dominiais e 
licenças de posse e exploração, concedidos pelas câmaras municipais, 
os indígenas passando a viver nelas como “agregados” e “fregueses” dos 
seringalistas, sendo chamados pelos regionais como “caboclos”.

 Em 1943 o antigo Serviço de Proteção aos Índios (SPI) instalou 
um Posto Indígena na vila de Tabatinga. Dois anos depois veio a adquirir 
uma pequena fazenda na boca do igarapé Umariaçu, nas proximidades 
de Tabatinga, para abrigar a índios que fugiam dos seringais. Apesar 
da intensa mobilização dos Tikunas (inclusive com a eclosão de um 
movimento messiânico5), os atritos com os “patrões” e comerciantes 
locais levaram a um posterior compromisso tácito com os seringalistas, 
os inspetores do SPI passando a atuar apenas dentro dos limites da 
fazenda Umariaçu, evitando intrometer-se nas relações interétnicas nos 
seringais. Trinta anos depois um levantamento populacional realizado 
em 1974/5 indicava que 6/7 dos Tikuna ainda habitavam em terras de 
“patrão”, fora da pequena e super-povoada reserva de Umariaçu6. 

 A partir de 1975 foram instalados 6 Postos Indígenas 
na região7. Na década seguinte, em meio a fortes conflitos, ocorreu 
uma intensa mobilização por terra, da qual resultou a criação do 
Conselho Geral da Tribo Tikuna (CGTT) (1982), uma  das mais antigas 
organizações indígenas do país. Em 1993 afinal as principais terras 

4 Cardoso de Oliveira, Roberto – O índio e o mundo dos brancos, São Paulo, 
Livraria Pioneira, 1964.

5 Para uma descrição deste processo vide Pacheco de Oliveira, J. “Ação indigenista 
e utopia milenarista: as múltiplas faces de um processo de territorialização entre os Ticunas” 
In Pacificando o Branco: Cosmologias do contato no norte amazônico. Alcida Ramos 
& Bruce Albert (organizadores). São Paulo, Editora UNESP, 2002 (pgs 277-310). 

6 Vide Pacheco de Oliveira, João – As facções e a ordem política em uma 
reserva Tikuna. Dissertação de mestrado, Universidade de Brasília, 1977, 314 pgs.

7 Pacheco de Oliveira, J. - O Projeto Tukuna: Uma experiência de ação 
indigenista” In  Sociedades Indígenas e Indigenismo no Brasil, J. Pacheco de Oliveira 
(editor), Rio de Janeiro, Marco Zero/UFRJ, 1987.

Ngema nucümaῧ  ya  naega  i 1943 ya maiyuü i poῧ i SPI rü wüi na 
ügü ya tabatingagu i wüine  ἶpata nawa na puracüeἶca. Tare taunecüwena 
na ngema ya wüi iraῧ campu ngema i naᾶgu  aẽga ya iraῧ natü  ya 
marewatchu  yima ngaicamane ya ἶane tabatchigagu ni’i tüῧ  na mugüῧca 
yiema duẽgü ya nucüma nagu tüῧ na mugüne. Ngemaᾶcü ni’i wüigu na 
poracüe ya tikunagü,ni’ἶ na ya nügü ya ngagüῧca ngema poracügüwa. 
Rü muῧtchi corigü tüῧ na puracüe i nügüῧtawa ya muütche i ya tikunagü 
ya marewatchuca’agü,ya trinta i taunecüwena rü nanaü i wüi tüῧ na 
wücuῧ yima taunecü i 1974/5 tüῧ naunetaῧ rü 6/7 ya tikuna i tümarü 
ngema na’anewa ta ngemagü yima marewatchuwa e’ta pegüῧwa tügü ta 
nutake’e ngema natchicawa.

Ya taunecü i 1975 nana ügü  i 6 ἶpata ngema natchicagu ngeta maiyu i 
maeiἶwa,ngema nana tchieẽgü ya wüi  organização ya ngutake’ewa ya 
norü porae’ẽru ya (CGTT)(1982)Nüiraü i organização ya tikunagüarü 
poraẽrü nhama naᾶnewa notürü ngema ni’ἶ na ügüῧ ya naᾶne tünata 
ᾶgüῧ ngema waimü ni’ἶ nagu i toegüῧca,notürü nangema tüῧ i poῧ ya 
FUNAI na wüiwa na puracüeἶca ngema to naᾶnetüwe,ni’ἶ wüiwa puracü 
na ügüῧca i magütawa ngeta nacümaca e’na ngueiἶwa i altu solimoῧwa 
noriitchima ngena ngoῧwa i nacüma i maiyugü i natchica i museu magüta.
Nhumarü i tikuna nüῧ nangema i 12 naᾶne marü ngemaῧ i meiἶ ngema 
aῧma i naᾶne,rü ngema nanaügü ya museu magüta ni’ἶ  ya ἶane Beyami 
constat  ngema yima taunecü 1996 ni’ἶ nguutchi i nüiraῧ ya museu 
maiyugüarü yima naᾶnetüwe ngupetüῧ nama icuaῧ i nawa puracüeἶ i 
tikuna norü Meca ngema CGTT.

 Os Tikunas ou Ticunas (grafia também bastante usada por 
eles)1  habitam a região do Alto Solimões, no estado da Amazonas, em 
região de fronteira com o Peru e a Colômbia. São atualmente cerca de 
45 mil pessoas, das quais quase 30 mil moram em caráter permanente 
no território nacional. Em algumas ocasiões, em uma alusão mítica, 
utilizam como uma auto-denominação  o termo Maguta (que significa 
literalmente “gente pescada com vara”, numa referência ao tempo 
das origens e ao herói cultural Yoi). Mantêm muito ativamente o 
uso da própria língua, ainda que a grande maioria fale igualmente o 
português ou o espanhol. São patrilineares e se dividem em unidades 
clânicas (chamadas em português de “nações”) com nomes de espécies 
animais e vegetais, que se agrupam em metades e norteiam as escolhas 
matrimoniais2. 

 No passado eram índios de terra-firme, sobretudo 
caçadores3, mas no século XVIII, com o desaparecimento dos Omaguas 
ou Cambevas, povo que até então dominava as margens e ilhas do rio 
Solimões e do rio Napo até a embocadura do rio Negro e guerreava com 
os Tikunas, vieram a estabelecer-se também em terrenos ribeirinhos, 
em ilhas e lagos. Atualmente estão distribuídos em cerca de 150 aldeias, 
que vão de 50 a mais de 4 mil habitantes, espalhadas em uma faixa de 
terras com cerca de 150 km de comprimento e 100 de largura ao longo 
do rio Solimões.

1 Apesar de uma antiga convenção, estabelecida há mais de cinquenta anos, 
recomendar que não se flexione o nome das populações indígenas, sempre em meus 
trabalhos fiz uma opção diversa. Em meu entendimento trata-se de auto-denominação de 
coletivos sociais vivos, algo que só pode ser normatizado através dos usos e costumes dos 
que assim se qualificam, não um fato puramente do domínio científico, que pudesse ser 
livremente conceituado e definido por especialistas ou associações de investigação e pesquisa.

2 Para uma descrição da organização social deste povo assim como de sua 
mitologia, a principal fonte é Pacheco de Oliveira, J. –“O Nosso Governo”: Os Ticunas e 
o regime tutelar, São Paulo/Brasília, Marco Zero/CNPq, 1988 (especialmente pgs. 88-160) 
e Ensaios de Antropologia Histórica, Rio de Janeiro, Editora da UFRJ, 1999. Para dados 
mais atuais vide a coletânea Os Ticunas Hoje, organizada por João Pacheco de Oliveira, 
Manaus, UFAM, 2001.

3 Nimuendaju, Curt – The Tukuna, Berkeley & Los Angeles, The University of 
California Press, 1952.

orGAniZAÇÃo soCiAL e 
HistÓriA 

Ngema tikunagü  nhe’ma natchicawa,ma’ei’i  i Daukena’ altú solimoῧwa 
i ama zo ’onewa, i üyü’ene’ewa i go’petü’üwa. Rü wü’iwa na’ἶgu norü 
mu ya tikuna 45 mil ni’ἶ  ya gu’ῧma i duü’ῧgü,norü  mu. Nange’magüta 
to  natchicawa maei’ἶ ya tikunagü ya 30 mil duüῧgü. Notürü na nge’ma 
natchica ya eware yoi tikunaῧ  e’na  na pogü’ῧwa  ngema rü na’ῧne 
ya natchica i magüta ya  ἶ’ἶ ya  erü na ü’ῧne,nhumatchi ya tikunagü  rü 
tauguma nagaῧ na’rü  ngüma’ẽ ya nagawa ya de’agü’ῧ. Nhúmatchita to 
nagawa ni de’agü  ngema corigawata nhúmatchi  espanhúgawata.

Notürü nucüma ya maiyugü nawa maei’ἶ ya na’ane meἶ nhe’ta naei’ἶ  
muῧwa ya taunecü ya gupetücü ya XVIII ya nucüma rü nagawa tchire 
ni deagü meᾶma  ya daukena alto solimῧwa ya nügüma ya toye’ewa  i  
naᾶne e’na puracüewa. Ngeta ya wüiwa e’na ᾶtucumüwa 150 ἶane ngeta 
50 aῧne i 4 mil duüῧ muῧwa ya toyetchigüῧwa  ya na’ane nawa maei’ἶ 
ya norü ta i waimü i 150 km norü tatchigü i nhumatchita na aῧ i 100 no 
tatchipana ngema alto solimoῧ.

Ya nucüma yima taunecü ya XIX tüῧ na poracüeiἶ ya guῧraῧ  natchicawa 
ngema tomagü yiema maiyugü i nhumatchi dautchitawa, nheἶrü’ü 
poracüwamare   tüῧ na ῧẽ,rü nhumatchi tümatchagü e’ta  üῧ ya  
tümapatawa ya ngeẽgü,tama meᾶ ngetchaᾶcü tüna poracüe rü faigüᾶcü 
mare ni’ἶ. Ngema naᾶne nawa ta maẽ nori’itchima,  narü  ngu’utchigüe  
ngema e’ta  mae’ewa ya nucüma ya due’egü ya nanayaugüaca ira tümarü 
na’ane  ngema camarawa ya na’ca  na  nügüma’a  ni deagü ya corigü 
wüiwa tüῧ  na naῧca  iraῧgu ta toegῧca ya gu’ῧraῧ i duüῧgü ya wüiwa 
ta  maeἶca.

NATÜcUMÜ WÜ’IWA MA’EI’ἶ  
NACÜMAGÜMA’A
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indígenas dos Tikunas foram demarcadas em um convênio que reunia 
a FUNAI, o VIDC (agência austríaca de cooperação internacional) e 
o Maguta: Centro de Documentação e Pesquisa do Alto Solimões, 
entidade criada em 1986 por pesquisadores do Museu Nacional e 
lideranças indígenas, sendo o MAGUTA responsável pela articulação 
e operacionalização de todo o processo8. Hoje os Tikunas habitam 12 
terras indígenas já regularizadas, que totalizam mais de um milhão 
de hectares9. Em 1992 foi organizado o Museu Maguta, na cidade de 
Benjamin Constant (AM) que a partir de 1996 tornou-se o primeiro 
museu indígena do país, passando a ser administrado exclusivamente 
pelos Tikunas e sob a direção do CGTT. 

João Pacheco de Oliveira
Professor Doutor da Universidade Federal do Rio de Janeiro

Professor Titular do Museu Nacional, curador das coleções etnológicas 
do PPGAS e docente do PPGAS/MN/UFRJ. Foi um dos fundadores e 
primeiro presidente do Maguta: Centro de Documentação e Pesquisa do 
Alto Solimões, entidade criada em 1986, que deu origem ao atual Museu 
Maguta.

8 Pacheco de Oliveira, J. – “A demarcação Ticuna” In Conhecimentos 
Tradicionais na Pan-Amazônia. Manaus, PNCSA/UEA, 2010.

9 Atlas das Terras Ticunas, Benjamin Constant/Rio de Janeiro, CGTT/Museu 
Nacional, 1998.
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 Os Museus estão em constante transformação e, neste 
horizonte, tendem a ampliar a sua atuação com/na sociedade envolvente. 
Projetos são gestados e executados em parcerias e envolvendo as 
comunidades em seu entorno, principalmente aquelas que possuem seu 
patrimônio preservado pelas instituições, participando ativamente de 
processos museológicos.

 Nessa perspectiva, o Museu de Arqueologia e Etnologia da 
Universidade Federal de Santa Catarina (MArquE – UFSC) e o Museu 
Amazônico da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), em 2011, 
concretizaram uma parceria, para o desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e exposição, no âmbito do INCT Brasil Plural. 

 O primeiro projeto envolveu a coleção museológica Ticuna 
– objetos e imagens - presente nas duas instituições. A pesquisa 
resultou na concepção da exposição Ticuna em Dois Tempos, montada 
inicialmente no MArquE, em maio de 2012, e no Museu Amazônico em 
abril de 2013. 

 Cabe destacar que o MArquE - UFSC e o Museu Amazônico 
- UFAM têm como temática principal de pesquisa grupos étnicos que 
sistematicamente ocuparam e ocupam os territórios catarinense e 
amazônico, desde tempos imemoriais até os dias atuais. As pesquisas 
estão voltadas, prioritariamente, a povos tradicionais e indígenas e são 
difundidas sistematicamente por meio de ações de comunicação.    

 Unidos na rede de pesquisadores do Instituto Nacional de 
Ciência e Tecnologia Brasil Plural (CNPq/FAPESC/FAPEAM/CAPES), 
as equipes de ambos os museus       realizaram o processo de concepção 
da exposição de forma interdisciplinar e compartilhada, com a relevante 
cooperação da comunidade Tikuna Wotchimaücü, localizada no bairro 
Cidade de Deus, em Manaus. 

Sobre os processos cooperativos e a Exposição 

Ticuna em Dois Tempos

 Uma metodologia cooperativa de trabalho havia sido 
experimentada anteriormente pela equipe do MArquE – UFSC, 

demonstrando as possibilidades de integração de museus tradicionais 
com as comunidades em seu entorno e colocando o desafio de estender 
a proposta a outras populações representadas em seu acervo. 

 A equipe do Museu Amazônico, por sua localização na capital 
do Estado do Amazonas e pelo acervo que reúne, constantemente 
é procurada por indígenas interessados em consultar obras de sua 
biblioteca ou peças do acervo relacionadas às suas etnias, proporcionando 
experiências diversas de diálogos interculturais.

 Nessa exposição utilizamos parcialmente o método 
cooperativo1 junto com a comunidade Tikuna Wotchimaücü por meio da 
releitura de um conjunto de imagens, produzidas contemporaneamente, 
dos objetos etnográficos da coleção Ticuna do MArquE e das imagens 
produzidas em campo junto aos Ticuna na década de 1960 do século 
passado pelo antropólogo Silvio Coelho dos Santos. Desta experiência 
resultou um vídeo incorporado a discurso expográfico e um acervo 
virtual em hipermídia2. Também outras ações como a data da abertura 
da exposição, apresentação de danças e realização de oficinas no Museu 
Amazônico foram definidas em uma perspectiva dialógica. 

 Todo o processo demandou uma articulação interdisciplinar, 
em que os diversos atores se debruçaram sobre a concepção museológica, 
definindo os conteúdos específicos, seleção de objetos, imagens, textos e 
identidade visual. 

1 O método cooperativo (Cury, 2012) consiste em uma narrativa expositiva no 
qual há um protagonismo da cultura ou povo tema da exposição. Um protagonismo em que se 
considera o discurso expositivo em termos da primeira pessoa, EU/NÓS. Este deslocamento 
do ELE /ELES para o EU/NÓS traz em seu bojo um claro posicionamento da instituição 
museológica, no qual mais que “exibir culturas” trata de incluir em sua pauta museológica 
questões suscitadas pelos grupos representados em suas coleções, num movimento dialógico 
e articulando antropólogos, museólogos e demais técnicos das instituições que lidam com 
acervos de povos indígenas ou comunidades tradicionais.

2 Os vídeos podem ser acessados no Acervo Virtual Silvio Coelho dos Santos – 
AVISC. http://avisc.wordpress.com/videos-da-exposicao/

tiCunA eM Dois teMPos:
uMA exPeriênCiA CooPerAtivA 

Exposição Ticuna em Dois Tempos
no MArquE – UFSC

A exposição Ticuna em Dois Tempos
 
O Primeiro Tempo na narrativa museológica diz respeito à coleta do 
antropólogo catarinense Silvio Coelho dos Santos, junto à comunidade 
Ticuna nos anos 1960, enquanto a coleção do artista plástico amazonense 
Jair Jacqmont, constituída a partir de aquisição de objetos na cidade de 
Manaus na década de 1980 constitui o Segundo Tempo. São coletores 
com formação acadêmica e motivações diferenciadas, além da dimensão 
temporal distinta, que foi traduzida pelo título emblemático: Ticuna em 
Dois Tempos.  
 
 Destacamos que esta exposição teve duas montagens 
distintas, a primeira em maio de 2012 no MArquE/UFSC e a segunda 
em abril de 2013 no Museu Amazônico/UFAM, com variações 
relacionadas ao espaço disponível e eventos conexos, que no caso da 
instituição amazônica, pode contar com a participação da comunidade 
Tikuna Wotchimaücü, do bairro Cidade de Deus em Manaus. 

 É na perspectiva de considerar os outros olhares e saberes 
que a experiência de comunicação museológica com povos indígenas 
realizada pelo MArquE e Museu Amazônico caminha. Apesar de 
não ser uma novidade no campo teórico da museologia, este fazer 
museológico, participativo e atento incorpora diferentes especialidades, 
proporcionando um conhecimento hibrido entre os saberes 
museológicos e os saberes da comunidade Tikuna Wotchimaücü, num 
movimento dialógico e dinâmico.  

 A experiência promovida sob os auspícios do INCT Instituto 
Brasil Plural, UFSC e UFAM e realizada de forma cooperada com os 
Ticuna, buscou aproximar, cruzar saberes e olhares oriundos de diversos 
tempos, lugares e, portanto, com também diversas perspectivas.

 A avaliação institucional sobre a experiência aponta para a 
ampliação dos horizontes de reflexão e de narrativas expográficas, ao 
mesmo tempo em que reafirma o conceito de cidadania cultural, que 
passa a constituir um eixo transversal entre as temáticas abordadas. 
Do ponto de vista das comunidades, essas parcerias têm oportunizado 
novas formas de contato com a memória do grupo, novas formas de 
expressão, de atuação, de reflexão sobre sua trajetória e atualidade, de 
afirmação de identidades e territórios. De objeto da exposição tornam-
se produtores da informação sobre si mesmos.

 O compartilhamento de conhecimentos e a experiência 
de construção conjunta de um projeto e sua realização enriqueceram 
as instituições envolvidas, pela formação e capacitação de quadros, 
qualificação de acervos, desenvolvimento de reflexões críticas e de 
capacidade de intervenção política e social. Ao provocar releituras e 
evocar novas percepções, em conjunto com outros atores sociais, o 
museu torna-se espaço de criação dialógica, confrontando os limites 
entre autoria, produção cultural e curatorial.
 No momento atual, os esforços das instituições envolvidas 
têm se voltado para a reflexão sobre a prática museológica, sobre o 
desafio institucional que se configura no estudo de suas coleções, como 
forma de retroalimentação e qualificação da comunicação museológica. 
Buscam para tanto estabelecer parcerias com as comunidades nele 
representadas, envolvendo estes sujeitos nas atividades museológicas 
e relativizando o olhar sobre sua cultura material e manifestações 
diversas.
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velho tukuna de Mariuaçu. 
tipo físico.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Casa tukuna com seus 
habitantes.

Fotos Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivos preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

embarcação tukuna transportando pelo 
solimões um tukuna doente.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC
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Mulher tukuna 
transportando alimentos em 
balaio amarrado a testa.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Duas jovens tukuna 
depiladas no ritual 
Moça nova.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Mulher tukuna de Mariuaçu, tecendo rede.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Jovem tukuna depilada 
no ritual Moça nova.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Mulheres e crianças tukuna 
do Posto indígena.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Mulher tukuna fazendo cesto (paneiro) 
para armazenar farinha.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC
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Casal Tukuna com o filho 
pequeno, passeando em cima 
do igarapé são Jerônimo.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

A moqueação do peixe. 
Mariuaçu.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Crianças tukuna de são Jerônimo, 
observando a passagem do pesquisador

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Menina tukuna forneando farinha. 
santa rita.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Crianças tukuna passeando 
de canoa no igarapé Mariuaçu.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC
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Duas jovens tukunas, 
de santa rita.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

Moças tukuna de Mariuaçu, 
rindo da máquina do 
pesquisador, ao serem 
fotografadas.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

um grupo de tukunas, observando 
a partida dos pesquisadores, no 
solimões.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC

tukuna do igarapé, são Jerônimo. 
tipo físico.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo :MArquE - UFSC

Moças tukuna de Mariuaçu, rindo 
da máquina do pesquisador, ao 
serem fotografadas.

Foto Silvio Coelho dos Santos
1962
Diapositivo preto/branco
Acervo: MArquE - UFSC
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Máscara

Material: líber / tururi e resina
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
70 x 28 x 8 cm

Máscara

Material: líber / tururi e resina
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
50 x 50 x 5 cm
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Máscara

Material: líber / tururi, 
resina e madeira
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
51 x 38 x 30 cm

Máscara

Material: líber / tururi e resina
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
63.5 x 27 x 8 cm
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Cesto com tampa

Material: fibras vegetais
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
Cesto 30,5 x 32 x 32 cm
tampa 19 x 35 x 36 cm 

tambor

Material: madeira, couro e fibra vegetal
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
 8,5 x 18 x 17 cm

Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
 108 x 17 x 13 cm

remos

Material: madeira
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
64.5x 15 x 1.5 cm
64.5x 13.5 x 1.5 cm
59.5x 12 x 2 cm
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rede

Material: fio de tucum
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
214 x 32 cm

escultura

Material: madeira, líber / tururi e fibra vegetal
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962 
39,5 x 9 x 29,5 cm  
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Colar

Material: sementes, 
dentes de animais
e fio de tucum
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
 35 x 6 x 1,5 cm

Colar

Material: dentes, ossos de animais 
e fio de tucum
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
 0,5 x 4 x 27,5 cm

Colar

Material: casca de tucum, sementes 
e fio de tucum
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
1,5 x 4 x 48,5 cm

Colar

Material: casca de tucum, sementes 
e fio de tucum 
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
32 x 9 x 19 cm

Colar

Material: dentes de animais, 
fio de tucum e resina vegetal
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
1 x 8 x 8 cm
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escultura

Material: madeira, fibra vegetal e resina
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
7,5 x 6,5 x 27 cm 

escultura

Material: madeira, fibra vegetal e resina
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
7 x 9,5 x 36,5 cm 

escultura

Material: madeira, resina e vidro
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
47 x 13 x 14 cm 

escultura

Material: madeira, fibra vegetal e resina
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
5,5 x 3,5 x 18 cm 
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escultura

Material:  madeira muirapiranga
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
18,5 x 4,5 x 4,5 cm 

escultura

Material: madeira muirapiranga
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
19,5 x 3,5 x 6,5 cm 

escultura

Material: madeira muirapiranga
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
5,5 x 3,5 x 18 cm 

escultura

Material: madeira muirapiranga
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
27 x 6,5 x 6,5 cm 

Bastão Maciço de 
ritmo

Material:  madeira balsa
Acervo: MArquE - UFSC
Data de coleta: 1962
86 x 17 x 5,5 cm 

Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
104 x 6 x 10 cm
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Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
 111 x 12.5 x 6 cm

tipiti

Material: fibra vegetal 
Acervo: MArquE – UFSC
Data de Coleta: 1962
129 x 10 x 7 cm
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Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
170 x 130 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
130 x 130 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
100 x 140 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MArquE – UFSC
Data de coleta: 1962
220 x 170 cm
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JAIR JACQMONT

Museu Amazônico - UFAM

coleção
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Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
8 x 115 x 3,5 cm 

Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
9 x 128 x 4 cm 

Bastão Maciço de
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
13 x 130 x 4 cm 
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Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
8,7 x 133 x 3,8 cm

Bastão Maciço de 
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
8,5 x 154 x 4 cm

Bastão Maciço de
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
6,4 x 130 x 3 cm 

Bastão Maciço de
ritmo

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
10 x 129 x 5,2 cm

escultura

Material: madeira balsa
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989 
Dimensões: 9 x 33,5 x 9 cm
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escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
36,4 x 11,3 x 9,5 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
36,5 x 10 x 10 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
38,4 x 9,4 x 8,9 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
35,7 x 8,1 x 8,2 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
40 x 10 x 9,2 cm
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escultura

Material: madeira 
balsa e pigmentos 
vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
 31,4 x 8,7 x 9,5 cm

escultura

Material: madeira balsa
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
44,8 x 10,2 x 10 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
 37 x 9 x 10 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
38,8 x 6,9 x 8,2 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
35 x 11 x 12,4 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
42,5 x 9,9 x 10,1 cm

escultura

Material: madeira balsa
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
58,6 x 13,3 x 18 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
43,4 x 10 x 13,1 cm
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escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
23,9 x 6,5 x 18 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
43,2 x 11,9 x 9 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
35,8 x 8 x 7 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
25,3 x 7,2 x 10 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
37,5 x 12 x 12,5 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
37 x 8,5 x 8 cm
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escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
19,3 x 6 x 6,8 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
17,6 x 5,3 x 5,5 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
19,6 x 6 x 6,5 cm

escultura

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
18,2 x 6,2 x 7,3 cm
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escultura

Material:  madeira muirapiranga
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
19 x 12 x 05 cm 

escultura

Madeira:  madeira muirapiranga
Acervo: MA - UFAM
Data de coleta: 1989
Dimensões: 27,5 x 19 x 13 cm

Máscara 
Mãe do vento

Material: talas de cipó titica e líber / tururi, 
pigmentos e resinas vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
28,7 x 33,4 x 42 cm
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Acessório ritual de 
Dança Completa

Material: líber / tururi, 
fibras e resinas vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
150 x 38 x 25 cm

Acessório ritual de 
Dança Completa

Material: líber / tururi, fibras, 
resina e pigmentos vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
155 x 40 x 22 cm
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Máscara
ritual de Dança

Material: líber / tururi  e resina negra
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
31,2 x 32 x 6,5 cm

Máscara

Material: madeira balsa, 
líber / tururi e sementes
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
22 x 27 x 7 cm

Máscara
ritual de Dança

Material: líber / tururi, 
fibra e pigmentos vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
138 x 55 cm

Máscara ritual de 
Dança Completa

Material: líber / tururi, madeira, 
fibras e pigmentos vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
172 x 45 x 6,5 cm
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Máscaras

Material: madeira balsa e pigmentos vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data da coleta: 1989
*Medidas variam entre  17,6 x 5,3 x 5,5 cm  e 
58,6 x 13,3 x 18 cm.
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Máscaras

Material: madeira balsa e 
pigmentos vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data da coleta: 1989
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Máscaras

Material: madeira muirapiranga.
Acervo: MA – UFAM
Data da coleta: 1989
*Medidas variam entre  44,5 x 18 x 8 cm  e 
17,6 x 11 x 3,5 cm.
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Cuia

Material: fruto maduro da cuieira
Acervo: MA – UFAM
Data de Coleta: 1989
circunferência: 19 x 64 cm
diâmetro: 11,5 cm

Cuia

Material: fruto maduro da cuieira
Acervo: MA – UFAM
Data de Coleta: 1989
circunferência: 25 x 80,1 cm
diâmetro: 13,5 cm

Bolsa

Material: fio de tucum e pigmentos vegetais
Acervo: MA – UFAM
Data de Coleta: 1989
Dimensões: 28 x 35 cm
alça 94 cm

rede

Material: fio de fibras de tucum
Acervo: MA – UFAM
Data de coleta: 1989
300 x 240 cm
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Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
85,6 x 33,3 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
86,7 x 35,3 cm
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Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
73 x 17,4 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
78,5 x 52,5 cm
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Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
83,7 x 50,5 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
92,3 x 42,5 cm

Painel/tapete

Material: líber / tururi
Acervo: MA – UFAM 
Data de coleta: 1989
64 x 35,5 cm
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